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2017. gada 19. jūnijā (pirmdiena) 15:00 LLU aulā 

Plkst. Darbība 

14:00 Absolventu pulcēšanās pilī 1. stāva foajē pie vītņu kāpnēm: 

� parakstīšanās par diplomu saņemšanu;  

� instruktāža par stāšanās kārtību iešanai uz aulu, ieiešanas secību un apsēšanās kārtību 

aulā, diplomu un apsveikumu saņemšanas secību, absolventu pārvietošanās kārtību ejot 

pēc diploma un pēc diploma saņemšanas, iziešanu no aulas; 

� instruktāža par karoga nodošanu (4. k.) un pieņemšanu (3. k.). 

Absolventu pārģērbšanās vajadzībām pilī visticamāk tiks rezervēta 182. telpa (1. stāvā), bet 

sekojiet izmaiņām 

14:40 Absolventu nostāšanās 1. stāva foajē pie vītņu kāpnēm kolonā pa divi: 

Stāšanās secība:  

Mājas vides bakalauri (13), Pedagoģijas maģistri (3), Karjeras konsultēšanas maģistri (9), 

Inženierzinātņu maģistri (18), Enerģētikas bakalauri (19), Tehniskie eksperti (2) – zālē pa kreisi (64); 

Mašīnu projektēšanas un ražošanas bakalauri (17), Inženierzinātņu bakalauri (49) – zālē pa labi 

(66) 

15:05 Aulā ienāk absolventi un ieņem vietas krēslu rindās pie skatuves (vietas sāk ieņemt, sākot no solu 

priekšējās rindas!!!) – p a l i e k  k ā j ā s !!! 

Dekāns atklāj izlaiduma svinīgo sarīkojumu. 

Latvijas Valsts himna. 

LLU himna. 

Dekāna uzruna. 

 Diplomus saņem Inženierzinātņu maģistri (18). Absolventu apsveikšana notiks grupiņās pēc 5 līdz 

10 diplomu saņemšanas (sveicēji tiks aicināti to darīt). Diplomus izsniedz uzvārdu alfabētiskā 

secībā. 

Diplomus saņem Izglītības zinātņu maģistri pedagoģijā (3). 

Diplomus saņem Izglītības zinātņu maģistri karjeras konsultēšanā (9). 

Muzikāls priekšnesums 

Diplomus saņem pilna un nepilna laika studiju Inženierzinātņu bakalauri (49) 

Muzikāls priekšnesums 

Diplomus saņem Lietišķās enerģētikas profesionālie bakalauri (19). 

Diplomus saņem Mašīnu projektēšanas un ražošanas profesionālie bakalauri (17) 

Diplomus saņem jaunie skolotāji - Mājas vides izglītībā absolventi (13) 

Diplomus saņem 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmas “Tehniskais eksperts” 

absolventi (2) 

Muzikāls priekšnesums 

LLU studiju prorektora A. Laizāna uzruna. 

Kolektīvie apsveikumi. 

Absolventu uzrunas un apsveikumi (vecāku, mācībspēku u.c. sveikšana). 

Fakultātes karoga svinīgā nodošanas ceremonija. 

Mehu himna. 

Studentu himna Gaudeamus. 

~ 17.00 TF karoga un prodekānu pavadībā visi dodas laukā uz pils iekšpagalmu (uz vītņu kāpnēm – ja līst) 

fotografēties. Aiz karoga pirmie iet absolventi, tad vadība un mācībspēki, aiz viņiem viesi. 
 


