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29. septembrī no plkst. 17.00 līdz 22.00 

ZINĀTNIEKU NAKTS  
Daugavpils Universitāte, Parādes iela 1, Parādes iela 1A, Vienības iela 13 

 

DU Mākslas zinātņu institūta izstāde ”Fotofakts”  
Izstādē būs apskatāmi profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Dizains” 
2. kursa studējošo 17 radošas melnbaltas fotosērijas, kas tapušas studiju kursa “Fotomāksla” 
ietvaros (docētājs Māris Strautmalis). Ekspozīcijas autori savos fototriptihos risina daudzveidīgas 
tematiskas līnijas: cilvēks - daba, cilvēks - laiks, cilvēks - cilvēks.   

V13, MZI 
vestibils 
25.09. - 

02.11.2017.  

Veronika Rumjanceva “Sķečbūks” 
Izstādē eksponēto darbu autore ir profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 
programmas “Dizains” 4. kursa studente Veronika Rumjanceva. Tie ir eksperimenti ar dažādām 
grafikas tehnikām, kuri ietver nepabeigtības sajūtu un mudina skatītājus tos turpināt savā iztēlē. 

mākslas telpa 
GATE P1A 

25.09. - 
02.11.2017. 

Koncerts “"No džeza..."  
DU Mūzikas katedras docētāju un studentu rudens koncerts. 

V13, 
Koncertzālē, 

pl. 17.00 

Interaktīva izstāde “Kosmoss ikdienā” 
Nāc un uzzini, kā cilvēka tieksme lidot kosmosā ir devusi ieguvumu mums, planētas Zeme 
iedzīvotājiem. Vairāki interaktīvi eksponāti atklās, kā raķetes, satelīti, zondes, astronauti un 
kosmosa roboti ir attīstījuši tehnoloģijas cilvēku dzīvei uz Zemes. Izstādi ir izveidojusi zinātkāres 
centrs ZINOO ar Latvijas Izglītības uz zinātnes ministrijas atbalstu. 

P1, P1A 

Demonstrējumi “Astronomija no Galileja laikiem līdz kosmiskajiem teleskopiem” 
Observatorija, vad. A. Salītis 

P1, 430. aud. 

Bibliotēkas inovatīvā pieredze 
Iespēja iepazīt un izmēģināt bibliotēkas mobilos pakalpojumus un jaunās informācijas 
tehnoloģijas. 

P1, Lasītava 

Fizikas demonstrējumi 
Nāc, piedalies un Tev būs iespēja: uzzināt, kas notiek, ja saskaita svārstības; izpētīt interferences 
krāsas ziepjūdens plēvītē; uzzināt, kas ir Faradeja vilcieniņš un kas to darbina. 

P1A, 2.st. 
gaitenī 

Mendeļejevs, Valdens, Hofmanis, nākamais esi tu? 
Apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar ievērojamo ķīmiķu sasniegumiem, vērot dažādus 
ķīmiskus procesus, kā arī iejusties ķīmiķa lomā un piedāvāt savas idejas uz viņu atklājumu bāzes.  

P1A, 2.st. 
gaitenī 

Dabas inovāciju laboratorija 
Zinoo un DZTI 
Daudzi no mūsdienu unikālākajiem izgudrojumiem ir aizgūti no dzīvām būtnēm, kuras tos ir 
lietojušas jau sen pirms mums. Aktivitātes apmeklētāji varēs iepazīt klātienē nozīmīgākās pēdējo 
gadu inovācijas, kurām par iedvesmas avotu ir kalpojusi daba. Kopīgi ar zinātniekiem mācīsimies 
vērot dabu un mēģināsim atrast praktisko pielietojumu dažādiem procesiem, organismu uzbūves 
un uzvedības īpatnībām. 

P1A, 1.st. 
gaitenī 

Darbnīca “Biotehnoloģijas produktu ražošana” 
Praktiskā iepazīšanās ar dažādu pārtikas produktu ražošanu un to izejmateriāliem. Iespēja 
interesentiem salikt izvēlēto produktu no piedāvātiem izejmateriāliem. Tādā veidā iepazīt 
ikdienā uzturā lietoto pārtiku, kuru ražošanai izmanto iemaņas biotehnoloģijā.  

P1A, 1.st. 
gaitenī 

Darbnīca “Uzzini, kas bija ciemos pēc DNS “pēdām”” 
Praktiskā nodarbība, kuras laikā būs iespēja noteikt, kurš no iemīlētiem multfilmu varoņiem bija 
ciemos. Varēs patstāvīgi sapilināt paraugus elektroforēzes gēlā un pēc iegūtā DNS profila noteikt 
multfilmu varoni, kas atstāja savas DNS „pēdas”. 

P1A, 1.st. 
gaitenī 
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Intelektuāla interaktīva spēle „Svētku kaleidoskops: tradīcijas un inovācijas” 
Spēles mērķauditorija: bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem. 
Spēles formāts: limitētā laikā noris darbs nelielās komandās (3 vecuma grupas; līdz 5 cilv. katrā) 
vai pāros. Dalībnieki sniedz atbildes uz divu spēles vadītāju uzdotajiem jautājumiem, min 
konkrētu svētku un godu atribūtiku, demonstrē spēju orientēties svētku kalendārā, liek puzles un 
piedalās citās izglītojoši izklaidējošās aktivitātēs. Notiek spēles dalībnieku apgalvošana ar saldām 
dāvanām. Fonā paredzēts spēles tematikai atbilstošas Power Point prezentācijas 
demonstrējums, kas būs interesants dažāda vecuma „Zinātnieku nakts” pasākumu 
apmeklētājiem. 
Spēles mērķi: 
- veicināt bērnu un jauniešu racionālo domāšanu un ātro reakciju, attīstīt spēju darboties 
komandās; 
- interaktīvā veidā paplašināt zināšanas par svētku kultūru un tradīcijām agrāk un mūsdienās, to 
nozīmi ģimenes un sabiedrības konsolidācijā, aktualizēt kultūras pieredzes saglabāšanas un 
ilgtspējīgās attīstības nepieciešamību, uzturēt nacionālpatriotiskas noskaņas. 
Prezentācijas mērķis: sniegt priekšstatu par svētku kultūras mūsdienu transformācijām un 
jaunradītām formām (sakrālais un profānais, stabilais un mainīgais, savējais un svešais, centrālais 
un marginālais u. tml.) un ieskicēt šī jautājuma zinātniskās izpētes perspektīvas (DU līdzšinējie un 
nākotnē paredzētie pētījumi un projekti, tostarp POSTDOC). 

P1A, 130. 
aud. 

Radoša interaktīva darbnīca “Ilgtspējīgi un inovatīvi risinājumi: lietu otrā dzīve” 
Pasaulē ik dienu tiek saražots miljardiem preču, no kurām liela daļa agrāk vai vēlāk nonāk 
atkritumos. Arī Latvijas iedzīvotāji dod visai būtisku artavu globālajā atkritumu vairošanā. Ikviens 
iedzīvotājs gada laikā vidēji saražo pat 320 kilogramus atkritumu.   
Zaļā dzīvesveida filozofijas ietekmē mūsdienās arvien vairāk cilvēku domā, kā atkritumiem un 
vecām lietām dot otro dzīvi, izmantojot  tās atkal. Latvijā ik gadu tiek radītas 1200 – 1400 tonnas 
sadzīves atkritumu. Lielai daļai no tiem, domājot kreatīvi, var dot otru dzīvi: veci laikraksti un 
žurnāli, plastmasas pudeles un maisiņi, nevajadzīgas pogas, stikla pudeles. Kopumā gandrīz jebko 
var pārvērst par dekoratīvu elementu mājai vai dārzam. 
Šobrīd, kad viena no aktuālākajām problēmām pasaulē ir globālā sasilšana, jādomā par dabas 
resursu taupīšanu un vides piesārņojuma mazināšanu. 
Visi radošās darbnīcas dalībnieki tiks iesaistīti interaktīvā un inovatīvā  darbnīcā, piešķirot lietām 
otro dzīvi! 

P1, 1.st. 
gaitenī 

Hennas tetovēšanas meistarklase 
Meistarklasē varēsiet uzzināt un pamēģināt hennas zīmēšanas tehnikas pamatus, kā arī būs 
iespēja iegūt sev oriģinālu hennas tetovējumu. 

P1A, 1.st. 
gaitenī 

Spēle  “Iepazīsti Latvijas pilis” 
Galda spēles - puzles veidā būs iespēja iepazīties ar 18 Latvijas piļu krāsainiem attēliem, iegūt 
informāciju par to vēsturi un arhitektūru. 

P1A, 1.st. 
gaitenī 

Didaktisko spēļu galds 
Mērķauditorija: 3-6 gadi 
Pirmsskolas vecuma bērniem tiks piedāvātas dažāda satura didaktiskās spēles. 

P1, 1.st. 
gaitenī 

Orķestris 
Mērķauditorija: 4+ gadi 
Pimsskolas un skolas vecuma bērni varēs izmēģināt kopspēli uz pašizgatavotajiem mūzikas 
instrumentiem 

P1, 1.st. 
gaitenī 

Galda spēle „Pasaules ģeogrāfija” 
Mērķauditorija: 7+ gadi 
Uz pasaules kartes dalībniekiem jānovieto valsts karogus un galvaspilsētas nosaukumus 

P1, 1.st. 
gaitenī 

Galda spēle „Saulīte” 
Mērķauditorija: 6+ gadi 
Vai tu zini dzīvnieku dzīves vietas? Nāc un pārbaudi sevi 

P1, 1.st. 
gaitenī 
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Origami „Dinozauru planēta” 
Mērķauditorija: 7-13 gadi 
Aktivitātes laikā būs iespēja nokļūt uz noslēpumaino dinozauru planētu un izveidot savu 
personīgo dinozauriņi. 

P1, 1.st. 
gaitenī 

Radošā darbnīca „Velostūris” 
Mērķauditorija: 4-6 gadi 
Tev būs lieliska iespēja parādīt savu fantāziju, izveidot un pēc tam izkrāsot savu „sapņu” 
velosipēdu 

P1, 1.st. 
gaitenī 

Noslēpumainā ēna 
Mērķauditorija: 4+ gadi 
Vai tu spēsi atpazīt, kāds dzīvnieks ir paslēpies aiz ēnas? 

P1, 1.st. 
gaitenī 

Kustību spēle „Ūdens, gaiss, zeme” 
Mērķauditorija: 8-11 gadi 
Vingrināsimies veiklībā un jautri pavadīsim laiku kopā 

P1, 1.st. 
gaitenī 

 
 
 
 

 
 
 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar 
DU Zinātņu daļu 

Vienības ielā 13 – 219. kabinetā 
 

tālr. +371 65425452, +371 22042902 
e-pasts: zinda@du.lv 

 
 
 
 
 

 Zinātnieku nakti organizē  
Daugavpils Universitāte un Dabas izpētes un vides izglītības centrs 

sadarbībā ar atbalstītājiem: 
 

Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociāciju, Zinātkāres centru „Zinoo Daugavpils”, 
Daugavpils pilsētas domi 

mailto:zinda@du.lv

