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1. Vispārējie noteikumi
1.1. Šis nolikums nosaka Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā –
LLU) Pārtikas tehnoloģijas fakultātes (turpmāk tekstā – PTF) Atvērto durvju
dienas ietvaros organizētā Ķīmijas konkursa (turpmāk tekstā – Konkursa) norisi.
1.2. Nolikums ir pieejams ikvienai ieinteresētajai personai, kas pretendē uz dalību
Konkursā. Nolikums ir publicēts PTF mājaslapā (interneta vietnē
http://ptf.llu.lv/lv/kimijas-konkurss).
1.3. Nolikums ir izstrādāts, pamatojoties uz LLU Senāta lēmumiem par uzņemšanas
kārtību pamatstudijās.
1.4. Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēji tiek uzņemti ārpus uzņemšanas konkursa PTF
īstenotajās pamatstudiju programmās:
- akadēmiskā studiju programma “Pārtikas kvalitāte un inovācijas”
- 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Pārtikas
produktu tehnoloģija”;
- profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Ēdināšanas
un viesnīcu uzņēmējdarbība”.
2. Konkursa mērķis un uzdevumi
Konkursa mērķis ir popularizēt ķīmijas priekšmetu, pārbaudīt skolēnu zināšanas tajā un
radīt iespēju sekmīgākajiem skolu jauniešiem iegūt iespēju saņemt budžeta vietu kādā
no trim PTF studiju programmām ārpus uzņemšanas konkursa.
Konkursa uzdevumi:
1. Sekmēt skolēnos interesi par ķīmiju.
2. Radīt skolēnos izpratni par ķīmijas lomu pārtikas produktu ražošanā un viesmīlības
pakalpojumu īstenošanā.
3. Motivēt skolēnus iegūt augstāko izglītību universitātē.
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3. Konkursa organizatori
Konkursa rīkotājs ir LLU PTF un LLU Uzņemšanas komisija. Atbildīgie par Konkursa
norisi ir LLU PTF Ķīmijas katedras mācībspēki.
4. Konkursa dalībnieki un dalības nosacījumi
4.1. Konkursā var piedalīties ikviens 12. klases skolēns vai persona, kas ir apguvusi
vidējās izglītības programmās iekļautā ķīmijas priekšmeta kursu.
4.2. Dalībniekam ir līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam un
rakstāmpiederumiem.
4.3. Dalībnieks var piedalīties konkursā tikai uz vienu PTF piedāvāto pamatstudiju
programmu.
4.4. Konkursā var piedalīties vienu reizi kalendārā gada laikā.
5. Konkursa norise
5.1. Konkursa darba uzdevumu saturu un vērtēšanas kritērijus izstrādā ar PTF dekāna
rīkojumu nozīmētā darba grupa, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms konkursa norises.
5.2. Konkurss notiek LLU Atvērto durvju dienas (-u) ietvaros.
5.3. Konkursa norises vieta – LLU PTF Ķīmijas katedra, 171. telpa (Jelgavas pils, Lielā
iela 2).
5.4. Konkursa darba izpildes laiks ir 3 (trīs) stundas.
5.5. Konkursa dalībnieku reģistrācija notiek PTF Informatīvajā stendā LLU Atvērto durvju
dienas (-u) norises pirmās stundas laikā.
5.6. Konkursa organizatori informē dalībniekus par Konkursa darba izpildi, vērtēšanas
kritērijiem un rezultātu paziņošanas kārtību.
5.7. Konkursa dalībnieki saņem Konkursa darba uzdevumus un norādītajā laika limitā tos
izpilda.
6. Konkursa vērtēšana un rezultātu paziņošana
6.1. Konkursa darbs tiek vērtēts pozitīvi, ja Konkursa dalībnieks ir sekmīgi izpildījis 60%
no Konkursa darba apjoma.
6.2. Konkursa rezultātus apstiprina PTF Dome.
6.3. Pēc Konkursa rezultātu apstiprināšanas, 3 (trīs) dienu laikā katram Konkursa
dalībniekam elektroniski tiek nosūtīta informācija par Konkursa rezultātiem.
6.4. Katras pamatstudiju programmas pirmo trīs vietu ieguvējiem PTF izsūta paziņojumu
par Konkursa rezultātiem, kas vienlaikus ir apliecinājums reflektanta uzņemšanai
izvēlētajā studiju programmā, izpildot LLU noteiktās obligātās prasības reflektantu
uzņemšanai pamatstudijās.
6.5. Pamatojoties uz iegūtajiem Konkursa rezultātiem, PTF Dome var lemt piešķirt tiesības
uzņemt pamatstudiju programmās ārpus uzņemšanas konkursa arī tos dalībniekus, kuri
ir uzrādījuši Konkursā pietiekoši augstus rezultātus.
7. Citi noteikumi
7.1. Nolikumu un tā grozījumus apstiprina PTF Dome.
7.2. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, sazināties
tālr.: 63021075, e-pasts: ptfdek@llu.lv

PTF dekāns
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___________________________

PTF

dekanātu,

M.Šabovics
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