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Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Studentu pašpārvaldes
gada balvas „Zelta ķīmiķis 2019” nolikums
Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Studentu pašpārvaldes gada balvas “Zelta ķīmiķis”
nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā izvirzāmi, apstiprināmi un apbalvojami gada
ievērojamākie Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes (turpmāk – LU ĶF) studējošo,
mācībspēku un personāla sasniegumi. Nolikumam par pamatu tiek ņemts LU Studentu padomes
Gada balvas nolikums.
I.

Vispārīgie noteikumi

1. LU ĶF Studentu pašpārvaldes (turpmāk – LU ĶF SP) Gada balvas “Zelta ķīmiķis” (turpmāk
– Gada balva) mērķis ir veidot gada notikumu apskatu un godināt ievērojamākos LU ĶF
notikumus un personības.
2. Gada balvu organizē LU ĶF SP izvirzīta speciālo uzdevumu komisija (turpmāk –
Organizatori), ko apstiprina kopsapulcē un kuri no sava vidus ievēl vadītāju.
3. Gada balvas pretendentu izvirzīšanas termiņu nosaka organizatori.
II.

Nominēšana

4. Gada balvai pretendentus izvirza šādās nominācijās:
4.1. Pasniedzēju nominācijas:
4.1.1.

Draudzīgākais pasniedzējs - Šis mācībspēks ir kā studentu "čoms". Vienmēr ir

prieks ar viņu aprunāties ne tikai par studijām, bet arī par notiekošo apkārt. Vienmēr
prot iepriecināt studentus.
4.1.2. Punktuālākais pasniedzējs - Draudzība slēpjas stingrībā un tiekšanās pēc
labiem studentu rezultātiem. Vienmēr ir labi sagatavojies nodarbībām, iekļaujas
termiņos. Zin atbildi uz visiem studentu jautājumiem.
4.1.3. Zelta laborants - Studentu labā roka laboratorijas darbos. Vienmēr ar smaidu sejā
gatavs palīdzēt studentiem grūtos brīžos. Dažkārt arī nedaudz pačukst priekšā, ja redz
izmisumu studentu sejās.

4.1.4. Zelta citāts - Lekcijās noteikti ir dzirdētas dažādas zelta frāzes un teicieni. Laiks
izvēlēties gada zelta frāzi.
4.1.5. Zelta ķīmiķis - Mācībspēks, kurš ne tikai ir spējīgs studentiem sniegt pašas labākās
zināšanas, bet arī cītīgi piedalās svarīgos pētījumos. Pēc lekcijām nesēž un nemalko
tasi kafijas, bet pa taisno dodas uz laboratoriju, lai tiektos pēc vajadzīgā rezultāta un
paaugstinātu savu hirša indeksu. Viņa vārdu zina arī pasaules ķīmiķi.
4.2. Studentu nominācijas:
4.2.1. Atraktīvākais students - Šis students nezin vārdus "nē, nevaru, negribu". Vienmēr
ir gatavs iesaistīties fakultātes dzīves uzlabošanā. Staigā apkārt ar smaidu uz lūpām
un ir spējīgs visiem uzlabot dienu.
4.2.2. Gada naktsputns - LU DAC piekļuve 24/7 ir domāta tieši šim studentam. Caurām
naktīm sēž DAC bibliotēkā mācoties un rakstot studiju darbus. Dažkārt nakts
melnumā manīts arī laboratorijās.
4.2.3. Nervus kutinošākais students - Protokolu nodošana sesijas laikā, neilgi pirms
eksāmena. Neskaitāmi jautājumi. Konstanta kontroldarbu un semināru labošana. Šis
students prot "uzsist pa nerviņu".
4.2.4. Zelta citāts - Zelta frāzes no studentu protokoliem, kontroldarbiem, semināriem un
lekcijās izteiktā.
4.2.5. Zelta ķīmiķis - Acis mirds zeltā, kad runa ir par zinātni. Students, kurš ļoti daudz
laika velta fakultātes laboratorijās, lai veiktu pētījumus un tiecas pēc savas pirmās
publikācija, lai nestu LU ĶF vārdu plašajā ķīmijas pasaulē.
4.3. Īpašās 2019.gada nominācijas:
4.3.1. Zelta vizuālais materiāls – Radošs, interesants, kvalitatīvs un uzmanību piesaistošs
vizuālais materiāls kādām no LU ĶF pasākumiem.
4.3.2. Gada vecbiedrs – cilvēks, kurš nekad neatsakās palīdzēt, sniedz padomu grūtā brīdī,
izrāda iniciatīvu un atbalstu studentiem, lai pašpārvalde varētu pilnvērtīgi darboties.
4.3.3. Ķīmiskākais pasniedzējs – mācībspēks, kurš savu mīlestību pret ķīmiju izrāda
nēsājot ne tikai zināšanas galvā, bet arī apģērbus un aksesuārus ar ķīmijas piesitienu.
4.3.4. Ķīmiskākais students – students, kurš savu mīlestību pret ķīmiju izrāda nēsājot ne
tikai zināšanas galvā, bet arī apģērbus un aksesuārus ar ķīmijas piesitienu.
5. Gada balvai pretendentus var izvirzīt LU ĶF pašpārvaldes biedri, studējošie, mācībspēki un
cits LU ĶF personāls.
6. Pieteikumu par pretendenta izvirzīšanu iesniedz, aizpildot organizatoru izveidotu elektronisko
pieteikuma formu, tajā norādot argumentētu pamatojumu izvirzītā pretendenta atbilstībai Gada
balvas saņemšanai izvēlētajā nominācijā.

7. Organizatori var nolemt, ka nominācijas iespējams iesniegt arī fiziskā formā, aizpildot
noteiktu veidlapu.
8. Pieteikuma apjoms vienā nominācijā nedrīkst pārsniegt 1500 rakstzīmes (ieskaitot atstarpes).
III.

Izvērtēšana un apbalvošana

9. Iesniegtos pieteikumus izvērtē Organizatoru veidota komisija (turpmāk – Komisija) Nolikumā
noteiktajā kārtībā.
10. Komisija sastāv no Organizatoriem, LU ĶF SP priekšsēdētāja un viena LU ĶF SP projektu
vadītāja.
11. Komisijas loceklis nepiedalās izvērtēšanā, ja ir nominēts konkrētajā nominācijā, bet tas neliedz
izvērtēt pārējās.
12. Komisijas sastāvu pēc Organizatoru lūguma apstiprina LU ĶF SP kopsapulcē, pēc visu
pretendentu pieteikumu saņemšanas termiņa beigām.
13. Komisija uzskatāma par lemttiesīgu, ja tās sēdē piedalās vismaz puse no Komisijas locekļiem.
Komisijas sēdes ir slēgtas.
14. Izvērtējot katru pieteikumu:
14.1.

ne vairāk kā 40 punktus katram pieteikumam piešķir elektroniskā balsojuma

ietvaros. Elektroniskajā balsojumā var piedalīties jebkurš interesents. Piešķiramo punktu
skaits tiek aprēķināts proporcionāli nobalsojušo skaitam attiecīgajā nominācijā;
14.2.

ne vairāk kā 60 punktus katram pieteikumam piešķir Komisija, ņemot vērā

pieteikumu atbilstību Nolikuma 4. punktā noteiktajiem nomināciju aprakstiem.
14.3.

Organizatori var pieņemt lēmumu, kādu no iesniegtajām nominācijām nevirzīt

tālāk, ja tam ir pamatojums.
15. Gada balva tiek piešķirta pretendentam, kura apbalvošanas pieteikums attiecīgajā nominācijā
ir ieguvis visvairāk punktu. Ja pēc visu pieteikumu izvērtēšanas vairāki pieteikumi vienā no
nominācijām ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, gala lēmumu pieņem LU ĶF SP
priekšsēdētājs kopā ar Organizatoru vadītāju.
16. Gada balvas tiek pasniegtas svinīgā ceremonijā, Ķīmiķu dienu balles ietvaros.

Apstiprinu:
LU ĶF SP priekšsēdētājs

/T. E. Šusts. /

Organizatoru vadītāja

/M. Neimane/
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