
ARHITEKTŪRAS FAKULTĀTE
 Ķīpsalas iela 6

• 10.00 – 11.00 Sagatavošanas kursi un 
iestājeksāmens zīmēšanā. 
Zīmētava

• 11.00 prezentācija par studiju iespējām  
un studiju norisi. 
Zīmētava

• No 11.00 Studentu darbnīcas un sarunas ar 
studentiem 
3. stāvs

• Visas dienas garumā fakultātē būs skatāmas divas 
ar arhitektūras profesiju cieši saistītas izstādes:
• Ivara Strautmaņa piemiņas izstāde, kas sniedz 

ieskatu arhitekta darba dažādajos aspektos
• Latvijas Arhitektu savienības veidotā izstāde 

«Re:Vīzija», kas iepazīstina ar projektiem, kas 
pēdējos 20 gados ir pieteikti Latvijas Arhitektūras 
gada balvai

BŪVNIECĪBAS INŽENIERZINĀTŅU
FAKULTĀTE
• 10.30 – 13.30 demonstrācijas 3D betona drukas 

zinātniskajā laboratorijā
• Izzini, kā iespējams ar īpašu printeri veidot betona 

konstrukcijas
• Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Paula 

Valdena iela 1-103.kabinets (laboratorijas māja)
• 10.30 – 13.30 demonstrācijas Ceļu un tiltu 

laboratorijā
• Uzzini, kā tiek izstrādāti un testēti videi draudzīgi 

un rentabli autoceļu segumu materiāli
• Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, 116.kabinets 

• 10.30 – 13.30 demonstrācijas Ūdens pētniecības un 
vides biotehnoloģiju laboratorijā
• Uzzināsi, kā bioloģija tiek apvienota ar 

inženierzinātnēm, lai izprastu procesus dabā, radītu 
jaunas tehnoloģijas un kļūtu par mikroorganismu 
pavēlnieku!

• Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, 151.kabinets 

• 10.30 – 13.30 demonstrācijas Siltuma, gāzes un 
ūdens tehnoloģijas institūta
• Ēku gaisa caurlaidības testa veikšana,  ventilācijas 

sistēmu darbības principi, ēku energoefektivitātes 
dinamiskie aprēķini 3D vidē.

• Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, 237.kabinets 

• 10.30 – 13.30 demonstrācijas Ģeomātikas laboratorijā
• Ieskaties Ķīpsalas digitālajā pasaulē, izbaudi 

virtuālo realitāti. Kā arī varēsi apskatīt 
instrumentus un ierīces, kas kalpo šādas vides 
ieguvei un apskatīt ar 3D izdrukātos objektus kā 
visas šīs ķēdītes noslēdzošo posmu

• Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, 552.kabinets

ELEKTRONIKAS UN 
TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTE

 Āzenes iela 12
• 11.00 – 13.00 demonstrācijas elektroakustikas 

laboratorijā. 216.telpa
• Izzini, kā ar elektronikas palīdzību var rast dažādas 

skaņas
• Uzzini, kā skaņa var “dejot”

• 11.00 – 13.00 sarunas ar studentiem 
Elektronikas klubā. 114. telpa
• Noskaidro no mūsu studentiem, kā ir studēt “Viedās 

elektroniskās sistēmas”
• Uzzini, kādus prototipus studenti veido studiju laikā 

Elektronikas klubā

• 11.00 un 13.00 kas ir “Viedās elektroniskās sistēmas”? 
120. telpa 
Vēlies studēt elektroniku? Tad nāc un uzzini, kas tevi 
sagaidīs studiju laikā!

MATERIĀLZINĀTNES UN
LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE 
Demonstrācijas un aktivitātes visas dienas garumā
no plkst. 10.00 līdz 14.00

 Paula Valdena iela 3
Dizaina tehnoloģijas institūts - Vai vēlies apgūt kā 
realizēt idejas? Nāc lūko, kur satiekas tehnoloģijas ar 
dizainu! Ķīpsalas ielā 6.

• Spogulīt, spogulīt, saki man tā, kur pārsteigumi mīt? 
jeb oks-red procesu praktiskais pielietojums.
• Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts, 

456. telpa

• Brauc zaļi! Luminiscējošās gaismiņas.
• Lietišķās ķīmijas institūts, 333. telpa

• Materiālu inženierija – nākotnes materiālu un 
tehnoloģiju izveide jau šodien!
• Polimērmateriālu institūts, 151. telpa

• Dūmojošas kolbas, iespēja uzzināt nezināmo par 
biomateriāliem mūsu ikdienā, ieraudzīt pārsteidzošus 
materiālus un iespēju iemūžināt sevi foto stūrītī ar 
skeletu.
• Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts, 

337. telpa

• “Kriogēna virtuve” – iepazīties ar šķidrā slāpekļa 
īpašībām
• 1. stāvs, foajē.

INŽENIEREKONOMIKAS
UN VADĪBAS FAKULTĀTE

 Kalnciema Iela 6
• 10.30-13.30 

• Laboratoriju demonstrācijas

• Muitas kontroles laboratorijā demonstrējumi 
113.auditorija

• Iepazīsti kultūras vērtību krātuvi par Latvijas 
Muitas un nodokļu vēsturi no senākiem laikiem līdz 
mūsdienām Muitas un nodokļu vēstures muzejā. 
112.auditorija

• Tehnogēnās vides drošības zinātniskā laboratorijā 
redzēsi automātiskās ugunsdzēsības un apziņošanas 
sistēmas iekārta; 
10.auditorija, 0.stāvā

• Uzzināsi kā un kur savu ideju varēsi pārvērst produkta 
prototipā vai radīt prototipa sagataves esot 
studējošā statusā!- Tiekamies Radošā laboratorijā 
419.auditorija

• 11:00 - 14:00 Sarunas ar studentiem 
Kā ir studēt fakultātē? Kādas ir iespējas ārpus studiju 
laikā? 
Studentu pašpārvaldes 110.kabinets

ELEKTROTEHNIKAS UN VIDES IN-
ŽENIERZINĀTŅU FAKULTĀTE

 Āzenes iela 12/1
• Ik stundu 11:00, 12:00, 13:00 sāksies ekskursija pa 

fakultāti RTU EVIF studentu pašpārvaldes pārstāvja 
vadībā, aplūkojot laboratorijas, ar noslēgumu uz 
fakultātes ēkas jumta, kur uzstādīti saules un vēja 
ģeneratori. Pulcēšanās fakultātes foajē pie dežuranta

• 12:00-14:00 Elektromehatronikas zinātniskā 
laboratorija 
Paula Valdena iela 1 (Laboratoriju māja) - 102.kab  
• KUKA KR 600 R2830 Liela diapazona robotizēts 

kustību simulators - Varēs aplūkot Latvijā unikālu 
robotizētu sistēmu un uzzināt, ko šādi lieli roboti 
spēj paveikt un kur tos mūsdienās lieto. Zinātnieki 
iepazīstinās ar dažādu kustību trajektoriju izstrādes un 
robota vadības algoritmu tehnoloģijām. Tiks parādītas 
demonstrācijas simulācijas sistēmas darbībai.

• 12.00 – 14.00 Latvenergo radošā laboratorija 
Āzenes iela 12/1, 219. telpa  

• 11.00 – 13.00 Degšanas procesu izpētes laboratorija 
Āzenes iela 12/1, 518. telpa 
• uzzini, kā notiek degšanas procesa izpēte biomasas 

apkures sistēmās.

• 11.00 – 13.30 Biosistēmu laboratorija 
Āzenes iela 12/1, 613. telpa
• pastāstīsim par biosistēmu izpēti un attīstīšanu, kā 

arī inovatīvu materiālu izgatavošanu.

• No 10.30 Releju aizsardzības un automātikas 
laboratorija 
Āzenes iela 12/1, 320. telpa
• “brīvas enerģijas” demonstrācija 

• No 10.30 Elektroapgādes laboratorija 
Āzenes iela 12/1, 422. telpa
• sadales tiklu iekārtu “Kā elektrība nonāk tavā 

rozetē” demonstrācija

MAŠĪNZINĪBU, TRANSPORTA
UN AERONAUTIKAS FAKULTĀTE
Demonstrācijas visas dienas garumā
no plkst. 10.30 līdz 14.00

 Laboratoriju mājā Paula Valdena iela 1
• Demonstrējumi materiālu pārbaudes laboratorijā

Telpa 105, Laboratoriju mājā, Paula Valdena ielā 1, 
ieeja no MTAF fakultātes Ķīpsalas ielā 6B
• Vēro, kā saplīst dažādi materiāli
• Uzzini, kā izveidot jaunu betona maisījumu
• Apskati dronu no dabai draudzīgiem materiāliem

• Dzelzceļa tehnoloģiju laboratorija
108. telpā Laboratoriju mājā Paula Valdena ielā 1, 
ieeja no MTAF fakultātes Ķīpsalas iela 6B
• Dzelzceļa modeļa kustības vadības demonstrācija, 

izmantojot attēlu atpazīšanas tehnoloģijas

• Automobiļu katedras BOSCH automobiļu 
diagnostikas laboratorija
110/1. telpā, Laboratoriju mājā Paula Valdena iela 1, 
ieeja no MTAF fakultātes Ķīpsalas ielā 6B
• Studentu veidoto alternatīvo transportlīdzekļu 

demonstrējumi

• Automobiļu katedras motoru laboratorija 
110/2 telpā, Laboratoriju mājā Paula Valdena iela 1, 
ieeja no MTAF fakultātes Ķīpsalas ielā 6B
• Degvielas patēriņa mēriekārtas veidošanas process

• Lidaparātu laboratorija  
109. telpā Laboratoriju mājā Paula Valdena iela 1, 
ieeja no MTAF fakultātes Ķīpsalas ielā 6B
• Vienmotoru lidmašīnas apskate un aptaustīšana
• Kas redzams lidmašīnas turbomotora iekšpusē?

• Medicīnas inženierijas un fizikas laboratorija 
307. telpā, Laboratoriju mājā Paula Valdena ielā 1, 
ieeja no MTAF fakultātes Ķīpsalas ielā 6B
• Kā ieskatīties cilvēka un lietu iekšpusē? 

Datortomogrāfs
• Kas ir viedais tekstils un kur to izmanto
• Kā drukā asinsvadus un citas lietas

 Ķīpsalas iela  6B, 4.stāvs
• Demonstrējumi termodinamikas laboratorijā

425. telpa, Ķīpsalas ielā 6B
• Kā iegūt siltumu no dabas - siltumsūknis darbībā
• Kas ir sausais ledus?

• Kā uzņemt siltuma portretu? Sūtām uz Jūsu e-pastu

MTAF laboratorijas atvērtas apskatei no 10.30 – 14.00 
ieeja no MTAF fakultātes Ķīpsalas iela  6B galvenās 
ieejas no “zobrata” – virziens par kreisi un pa gaiteni līdz 
galam – nonāk Laboratoriju mājā


