
AZEMITOLOGS 2018 
  
AZEMITOLOGA svētki apliecina piederību, mīlestību un uzticību vietai, cilvēkiem un 

tradīcijām – kopā radītām, veidotām un koptām. Tālajā 1968. gada rudenī toreizējos 

pirmkursniekus pirmo reizi uzrunāja viņa ekselence, mūsu augstskolas patrons, 

AZEMITOLOGS. Kopš tā laika ik gadus Latvijas Lauksaimniecības universitātes visu 

specialitāšu simbols – zinību vīrs AZEMITOLOGS – sveic mūsu universitātes 1.kursa 

studentus, ieskaitot visus lielajā studentu saimē. Tie ir svētki studentijai, vienotībai, gudrībai, 

asprātībai un jautrībai. Azemitologa svētki ir mūsu ALMA MATER piederības, patriotisma, 

draudzības, lepnuma un prieka svētki. 
 

AZEMITOLOGS 2018 visu fakultāšu 1. kursa studentiem uzdod sagatavot teatralizētu mājas 

uzdevumu – priekšnesumu (nepārsniedzot 4 minūšu garumu) ar tēmu: 

“Mēs esam ceļā!”  
AZEMITOLOGS aicina priekšnesumu veidot asprātīgi un atraktīvi, izvēloties un akcentējot 

aktualitātes – LLU, specialitātē, politikā, ekonomikā, lauksaimniecībā, izglītībā un kultūrā Latvijā un 

Eiropā. Esiet radoši, atraktīvi un studentiski! 

 

Pasākums 1. oktobrī Jelgavas pils pagalmā 
Fakultāšu ienākšana pils pagalmā (pa pieciem cilvēkiem kolonnā) 

 

Plkst. 13.52  Tehniskā fakultāte  

Plkst. 13.54  Meža fakultāte 

Plkst. 13.56  Ekonomikas un sabiedrības  

  attīstības fakultāte 

Plkst. 13.58  Informācijas tehnoloģiju fakultāte 

Plkst. 14.00  Veterinārmedicīnas fakultāte 

Plkst. 14.02  Vides un būvzinātņu fakultāte  

Plkst. 14.03  Lauksaimniecības fakultāte 

Plkst. 14.04  Pārtikas tehnoloģijas fakultāte 

 

 

Plkst. 14.05  AZEMITOLOGA SVĒTKI 

 

Pēc Azemitologa uzaicinājuma tiks prezentēti visu fakultāšu 1.kursa studentu sagatavotie priekšnesumi. 

Fakultāšu uzstāšanās secība Azemitologa svētku laikā: PTF,TF, MF, LF, VMF, ESAF, ITF, VBF 

 

Vērtēšana un kritēriji            

 Svētku dalībnieku priekšnesumus vērtēs ŽŪRIJAS KOMISIJA, kurā ietilpst visu fakultāšu dekāni, studiju 

prorektora dienesta, Komunikācijas un marketinga centra speciālisti, studentu sabiedrisko organizāciju un LLU portāla 

pārstāvji. Tiks ņemti vērā šādi kritēriji: 

 Ierašanās veids un noskaņojums; 

 Izvēlētā studiju virziena atspoguļojums kolonnas noformējumā; 

 Mājas uzdevuma izpildījuma masveidība, uzskatāmība un atjautība;  

 Priekšnesuma idejas skaidrība un saprotamība, atspoguļojums mizanscēnās; 

 Studentu saliedētība, vienotība, patriotisms, pašapziņas un cīņas spars svētku laikā. 

o Pēc žūrijas komisijas ieskatiem var tikt piešķirti arī soda punkti par kavēšanos, priekšnesuma 

aizkavēšanu, izpildes laika (4 minūtes) pārsniegšanu, nedisciplinētību un necieņas izrādīšanu citu 

fakultāšu uzstāšanās laikā. 

Apbalvošana 

Kopvērtējumā labākajām fakultātēm AZEMITOLOGS pasniegs LIELO un MAZO ceļojošo balvu. Savai izvēlētajai 

fakultātei ceļojošās balvas pasniegs arī Studentu korporācijas un LLU Studentu pašpārvalde. Iespējami arī citi 

pārsteigumi no LLU Studentu pašpārvaldes un fakultātēm. 

Noderīgi ieteikumi un noteikumi!!!! 

 Padomus meklējiet un lūdziet savas fakultātes studentu pašpārvaldes aktīvistiem;  

 Iedvesmai ir iespēja noskatīties video ierakstu par iepriekšējo gadu Azemitologa svētkiem; 

 !!!Katras fakultātes 1. kursa atbildīgajam pārstāvim līdz 27.septembrim plkst.16.00 uz e-pastu 

anita.pruse@llu.lv atsūtīt informāciju par priekšnesumam nepieciešamo apskaņošanu un atbildīgā pārstāvja 

kontakttālruni. Idejas sabalansēt ar reālajām iespējām- CD, flash+ 2 radiomikrofoni. Svētkus apskaņo          

Andis Krasovskis– telefona nr.20213165 27.septembrī no plkst. 13.00 līdz plkst.16.00 veikt praktisku 

fonogrammu pārbaudi un iesniegt priekšnesuma tehnisko scenāriju- Andis Krasovskis– telefona 

nr.20213165 

VEIDOSIM SVĒTKUS KOPĀ! 

TIEKAMIES 1.OKTOBRĪ! 

mailto:anita.pruse@llu.lv

