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LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES 

MĀCĪBU GRĀMATU UN STUDIJU MATERIĀLU KONKURSA NOLIKUMS 

 

1. Vispārīgā daļa 

1.1. Lai uzlabotu studiju kvalitāti, LLU organizē mācību grāmatu un studiju materiālu 

ikgadēju konkursu. 

1.2. Konkursa mērķis ir sekmēt jaunu, oriģinālu mācību grāmatu un studiju materiālu 

sagatavošanu un izdošanu LLU studiju kursu veiksmīgai realizācijai. 

1.3. Mācību grāmatas un studiju materiālus konkursam var iesniegt LLU strādājoši 

mācībspēki un pētnieki.  

1.4. Konkursam iesniedzamas mācību grāmatas un studiju materiāli, kuru autori vai līdzautori 

ir LLU mācībspēki un viņu devums ir ne mazāk kā 20% no kopējā lappušu (autorlokšņu) 

skaita. 

1.5. Konkursa nolikumu publicē LLU portālā.  
1.6. Konkursam iesniegtos darbus izvērtē LLU rektora apstiprināta komisija. 

1.7. Pēc konkursa iesniegtos darbus nodod LLU Fundamentālajai bibliotēkai. 

2. Prasības līdzdalībai konkursā 

2.1. Konkursam pieņem: 

2.1.1. tipogrāfiski iespiestas mācību grāmatas un studiju materiālus, kas saskaņā ar 

Obligāto eksemplāru likumu ir piegādāts Latvijas Nacionālajai bibliotēkai un ir 

pieejami LLU Fundamentālajā bibliotēkā; 
2.1.2. elektroniskā formā sagatavotas grāmatas un studiju materiālus; 

2.1.3. elektroniskos studiju materiālus (materiāli, kas ietver teksta, video, audio u.c. 

materiālus, testus u.tml. interaktīvus risinājumus, kas rosina studējošos uz 

patstāvīgu darbošanos un labāku studiju satura izpratni). 

2.2. Konkursam drīkst iesniegt arī mācību grāmatas un studiju materiālus Eiropas Savienības 

oficiālajās valodās. 

2.3. Komisija iesniegtos darbus vērtē šādās kategorijās: 

2.3.1. mācību grāmatas; 

2.3.2. studiju materiāli; 
2.3.3. elektroniskie studiju materiāli.  

2.4. Iesniegtajam darbam un tā saturam ir jāatbilst attiecīgā studiju kursa programmai vai tās 

daļai un mūsdienu augstskolu didaktikas atziņām. 

2.5. Darbus vērtējot, priekšroka tiek dota mācību grāmatām un studiju materiāliem, kas atbilst 

studiju kursa pilnam apjomam. 

3. Konkursa norise 

3.1. Pieteikumus konkursam pieņem Studiju centrā katru gadu līdz 25. oktobrim par darbiem, 

kas publicēti pēc iepriekšējā gada 25. oktobra. 

3.2. Atkārtotu izdevumu konkursam pieņem, ja kopš iepriekšējā izdevuma pagājuši vismaz 

pieci gadi un tas pārstrādāts ne mazāk kā 30% no darba apjomā. Par atkārtotu izdevumu 

uzskatāms šajā konkursā iepriekš premēts darbs. 

3.3. Konkursa pieteikumā norāda mācību grāmatas vai studiju materiāla nosaukumu, apjomu 

(lpp. skaitu un eksemplāru skaitu), kā arī studiju programmu un atbilstošo studiju kursu. 

Pieteikumam pievieno: 

3.3.1. izdotās mācību grāmatas un/vai studiju materiāla vienu eksemplāru; 



3.3.2. elektroniska formāta darbu uz datu nesēja, vai norādot tā publiski pieejamu 

interneta adresi; 

3.3.3. atbilstošā studiju kursa programmu, kurā atzīmētas tās sadaļas, kuras konkursa 

darbs aptver; 

3.3.4. fakultātes Metodiskās komisijas lēmumu par darba atbilstību izmantošanai studiju 

procesā;  
3.3.5. darba atbilstības apliecinājumu (atsauksme no fakultātes Metodiskās komisijas 

norīkota recenzenta) drukātā un elektroniskā formā (obligāti). 
3.4. Konkursa komisija laikā no 10. novembra līdz 10. decembrim vērtē iesniegtos darbus.  

3.5. Konkursa rezultātus apstiprina ar LLU rektora rīkojumu. 

3.6. Konkursa rezultātus paziņo un uzvarētājus apbalvo LLU Konventa svinīgajā sēdē 
decembrī. 


