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«Olimpia»

RTU Zinātnieku nakts 
programma no plkst. 18 līdz 22
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Arhitektūras fakultāte (AF)
Ekskursijas Dizaina fabrikā, darbnīcas, 
eksperimenti, māja kokos (tree house)

Elektronikas un telekomunikāciju 
fakultāte (ETF)
Lodēšanas darbnīcas, elektronikas projekti, 
datu pārraide optiskajā šķiedrā
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Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultāte (EEF)
Droni, Ū-vitamīns, robots «KUKA», saules paneļi, 
vēja ģenerators, ekodizaina darbnīca, lekcijas 
par troksni un elektromagnētisko lauku

Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultāte (MLĶF)
Darbnīcas, ekspozīcijas, viktorīnas

Laboratoriju māja
Viedais tekstils un modernas iekārtas 
virsmas raupjuma mērīšanai
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ARHITEKTŪRAS FAKULTĀTE (AF)

•• RTU Bērnu un jauniešu universitātes īsais kurss 
inženierzinātnēs. Āķīgi uzdevumi, radoši izaicinājumi un 
praktiska darbošanās.

••
gada atklāšana. 

•• Studentu parlamenta darbnīca – būvē vafeļu torņus, 
spageti tiltus un katapultas!

••
lāzergriešanu un gravēšanu, izgatavo īpašu suvenīru! Reizi 
pusstundā ekskursijas Dizaina fabrikā. 

•• Dizaina tehnoloģiju institūta darbnīca – ar RTU studentu 
palīdzību no koka izgatavo nelielus priekšmetus un 
rotaļlietas. Pārbaudi savu acumēru un svara izjūtu!

4. stāvs
Zīmētava – ar interaktīvā maketa/konstruktora palīdzību 

tree house
varētu izskatīties vidē!

ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU  

elektronikas projekti. 
Lodēšanas darbnīcas dažāda vecuma bērniem. Izgatavo 
elektronisku metamo kauliņu, robotu – līnijsekotāju vai robotu 
“Pelīte”!

2. stāvs, 233. telpa, Šķiedru optikas pārraides sistēmu 
laboratorija
Optisko sensoru demonstrācija, optisko šķiedru metināšana. 
Uzzini vairāk par datu pārraidi, kā arī tehnoloģijām sakaru 
līnijas kvalitātes un bojājumu novērtēšanai.

ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS  

1. stāvs
•• Iepazīsti aizraujošo dronu pasauli! Demonstrējumi un iespēja 

iemēģināt roku drona pilotēšanā. 
•• Ū vitamīns jeb uzzini vairāk par dzeramo ūdeni! 
•• 114. telpa – aplūko industriālo robotu «KUKA»!
•• 116. telpa – Ik pa 20 minūtēm pamīšus notiks lekcijas «Redzami 

par neredzamo jeb kā mūs ietekmē ikdienas tehnoloģijas» un 
«Ekonomiskās modelēšanas vakars». 

6. stāvs
Uzzini, kā no ābola iegūt elektrību, kāpēc ir nepieciešams šķirot 
atkritumus un vai cirkulārā ekonomika «nodarbojas» ar cirkuļiem!  
Noderīgi padomi un  praktiska darbošanās radošajā ekodizaina darbnīcā. 

Jumts
Aplūko vēja ģeneratoru un saules paneļus! Jumta apmeklējums bērniem 
līdz 15 gadu vecumam – tikai pieaugušo pavadībā.

MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS  
 

Iejūties zinātnieka lomā vairāk nekā 20 darbnīcās, ekspozīcijās un 
«laboratoriju stūrīšos», piedalies viktorīnās un vēro demonstrācijas! 

LABORATORIJU MĀJA 

Būs aplūkojamas modernākās ģeometrisko 
izmēru noteikšanas iekārtas. 2D raupjuma 
mērītājs un bezkontakta 2D optiskais mērīšanas 

207. telpa 
Iepazīsti viedo tekstilu un iespējas to lietot 
sadzīvē un sportā! 


