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 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 18.03.2021.  

           Grozījumi: LU 18.03.2021. rīkojums Nr. 1-4/129  
 

1. Vispārējie noteikumi 

Projekta “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” Nr. 1.1.1.3/18/A/007, LU reģistrācijas Nr. 

ESS2019/318 (turpmāk – Projekts) ietvaros tiek realizēta “Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora programma” 

un tai no Projekta līdzekļiem ir paredzēts finansējums, kas tiek izlietots studentu stipendijām. Finansējumu 

pārvalda un uzrauga Latvijas Universitāte (turpmāk – LU). 

2. Stipendijas mērķis  

Stipendijas mērķis ir atbalstīt tos studentus, kuri piedalās LU studentu Biznesa inkubatora rīkotajā “Brīvās 

pieteikšanās pirmsinkubatora programmas” 16 nedēļu fāzē. 

3. Prasības stipendijas pretendentiem  

3.1. Uz stipendiju var pretendēt jebkuras Latvijas augstskolas students, kurš piedalās “Brīvās pieteikšanās 

pirmsinkubatora programmas” 16 nedēļu fāzē. 

3.2. Pretendenta vidējā svērtā atzīme iepriekšējā akadēmiskajā semestrī nevar būt zemāka par 7 ballēm. 

3.3. Pieteikšanās brīdī pretendentam nevar būt akadēmiskie parādi. 

4. Stipendijas piešķiršanas noteikumi  

4.1. Uz stipendiju var pretendēt tie studenti, kuri piedalās LU studentu Biznesa inkubatora rīkotajā “Brīvās 

pieteikšanās pirmsinkubatora programmas” 16 nedēļu fāzē, lai strādātu pie savas idejas validācijas un 

produkta izveides. 

5. Stipendijas laikposms 

5.1. Stipendiju piešķir uz laika posmu, kurā studentam ir spēkā esošs līgums par dalību “Brīvās pieteikšanās 

pirmsinkubatora programmas” 16 nedēļu fāzē. 

5.2. Ja students, noslēdzoties tekošajam mēnesim, kurā tam izmaksāta stipendija, nav iesniedzis atskaiti 

(2.pielikums), stipendijas izmaksa tiek pārtraukta.   

6. Stipendijas apmērs  

6.1. Stipendiju piešķir līdz 30 (trīsdesmit) pretendentiem. 

6.2. Kopējais pieejamais stipendiju apmērs vienā konkursā ir EUR 20 520,00.  

6.3. Kopējais piešķiramais stipendijas apmērs vienam bakalaura vai maģistra līmeņa studentam ir EUR 

600,00 jeb EUR 200,00 mēnesī.  
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6.4. Kopējais piešķiramais stipendijas apmērs vienam doktorantūras studentam ir EUR 684,00 jeb EUR 

228,00 mēnesī. 

6.5. Programmas 16 nedēļu fāzē katram no komandas studentiem stipendiju piešķir vienu reizi, izmaksājot to 

vienādās daļās 3 mēnešu periodā. 

7. Stipendijas finansēšanas avots 

Stipendijas finansēšanas avots ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda ar saimniecisko darbību nesaistīts 

projekts “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem”, ID Nr. 1.1.1.3/18/A/007, LU reģistrācijas               

Nr. ESS2019/318.  

8. Pieteikšanās kārtība stipendiju konkursam 

8.1. Informācija par stipendiju konkursu tiek ievietota LU studentu Biznesa inkubatora mājaslapā 

www.biznesainkubators.lu.lv, norādot informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem, to iesniegšanas 

un izvērtēšanas kārtību. 

8.2. Pretendents elektroniski iesniedz savu pieteikumu (1.pielikums) www.biznesainkubators.lu.lv 

mājaslapā norādītajā termiņā. 

9. Stipendijas komisija 

9.1.  Stipendijas komisijā (turpmāk – Komisija) ir LU studentu Biznesa inkubatora vadītājs (Komisijas 

priekšsēdētājs), projekta 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” 

vadītājs, piesaistītie eksperti/mentori, uzņēmumu pārstāvji, t.sk. jaunuzņēmumu (start-up) dibinātāji, 

un LU pārstāvji ar zinātnisku kompetenci. Komisijas locekļi, darbinieki no Komisijas locekļu 

pārstāvētajām institūcijām, kā arī viņu ģimenes locekļi nepiedalās konkursā un nesniedz 

rekomendācijas stipendijas pretendentiem. Komisijas sēdi sasauc Komisijas priekšsēdētājs. 

Komisijas sēdes protokolē LU studentu Biznesa inkubatora vadītāja norīkots darbinieks. Protokolā 

norāda sēdes laiku, vietu, dalībnieku skaitu, darba kārtību, pieņemtos lēmumus un balsojuma 

rezultātus. 

9.2. Komisija ir lemttiesīga, ja Komisijas sēdē piedalās vairāk nekā puse tās locekļu. Komisija lēmumus 

pieņem ar klātesošo locekļu balsu vairākumu.  

9.3. LU studentu Biznesa inkubators informē Komisiju par pretendentu atbilstību šī nolikuma 3. un 4. 

punktā minētajām prasībām. 

9.4. Ja uz stipendiju ir pieteikušies vairāk pretendentu, nekā noteikts šī nolikuma 6.1. punktā, Komisijas 

locekļi individuāli izvērtē katra pretendenta iesniegto pieteikumu (1.pielikums), vērtējot to 5 ballu 

sistēmā, kur 1 ir zemākais un 5 – augstākais vērtējums pēc šādiem kritērijiem: 

9.4.1. pārstāvētās komandas ideja; 

9.4.2. pretendenta loma komandā; 

9.4.3. pretendenta plānotais laika ieguldījums komandas mērķa īstenošanai nākamajos divos 

mēnešos no pieteikšanās brīža un plānotās aktivitātes; 

9.4.4. komandas kopējie mērķi nākamajiem diviem mēnešiem. 

9.5. Ja pretendentu skaits, kuri ir pieteikušies uz stipendiju, ir mazāks, nekā noteikts šī nolikuma 

6.1.punktā, Komisija izvērtē katra pretendenta pieteikumu, sniedzot atzinumu, ka pieteikumā sniegtā 

http://www.biznesainkubators.lu.lv/
http://www.biznesainkubators.lu.lv/
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informācija atbilst prasītajai. Lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem, atklāti balsojot, ar balsu 

vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, noteicošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. 

9.6. Katra mēneša, kurā studentam ir izmaksāta stipendija, noslēgumā students iesniedz atskaiti 

(2.pielikums), kurā sniedz informāciju par paveikto 30 dienu periodā. LU studentu Biznesa 

inkubatora vadītājs sniedz informāciju Komisijai par šajā periodā notikušajām aktivitātēm. 

Iepazīstoties ar katra studenta iesniegto atskaiti, Komisija pieņem lēmumu, vai turpināt stipendijas 

izmaksāšanu. Lēmumu pieņem, atklāti balsojot, ar balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, 

noteicošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. 

9.7. Komisija ir tiesīga pieprasīt pretendentam papildu dokumentus, ja tas nepieciešams pieteikuma 

izvērtēšanai. 

9.8. Komisijas priekšsēdētājs elektroniski informē stipendijas pretendentus par stipendijas piešķiršanu vai 

atteikumu piešķirt stipendiju, vai tās izmaksāšanu. Komisijai nav pienākums sniegt atteikuma 

motivāciju pretendentiem. 

10. Stipendiātu pienākumi 

10.1. Piedalīties LU studentu Biznesa inkubatora organizētajā “Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora 

programmas” 16 nedēļu fāzē, izpildot šos nosacījumus:  

10.1.1. reizi divās nedēļās elektroniski iesniegt ziņojumu par savas komandas paveikto un nākamo 

divu nedēļu mērķiem (1-3); 

10.1.2. katru nedēļu piedalīties vismaz 2 aktivitātēs, ko LU studentu Biznesa inkubators rīko 16 

nedēļu programmas aktīvajā fāzē; 

10.1.3. ja programmas laikā visām dalībnieku komandām tiek uzdots praktisks uzdevums, tā izpilde 

un iesniegšana prasītajā termiņā studentam ir obligāta; 

10.1.4. vienu reizi mēnesī piedalīties inkubatora komandu kopējās tikšanās reizēs, lai iepazīstinātu 

pārējos ar komandas rezultātiem; 

10.1.5. piedalīties citos pasākumos un semināros, kuri tiek rīkoti 16 nedēļu inkubācijas procesa 

dalībniekiem; 

10.1.6. organizēt savu un komandas darbu, lai darbs pie savas biznesa idejas notiktu arī starp 

inkubatora rīkotajām aktivitātēm; 

10.1.7. programmas noslēgumā, “Demo dienas” ietvaros, prezentēt savu projektu Komisijai, kuru 

veido LU studentu Biznesa inkubatora vadītājs (Komisijas priekšsēdētājs), projekta 

1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” vadītājs, piesaistītie 

eksperti/mentori, uzņēmumu pārstāvji, t.sk. jaunuzņēmumu (start-up) dibinātāji. 

10.2.  Pēc pieprasījuma sniegt informāciju par savas komandas darbu LU studentu Biznesa inkubatora 

vadītājam vai projekta 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” 

vadītājam. 

10.3.  Stipendiātam, nepildot nolikuma 10.1.1.-10.1.6. punktā minētos pienākumus, jāatmaksā LU 

nepamatoti saņemtā stipendija pilnā apmērā par saņemto laika periodu. Stipendijas izmaksa tiek 

pārtraukta. 
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11. Stipendijas nolikuma pieņemšana un grozīšana 

Šo nolikumu un tā grozījumus pieņem Komisija, tos apstiprina LU rektors ar rīkojumu. 
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1.pielikums 
Stipendiju nolikumam “Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora programmas” projekta 1.1.1.3/18/A/007  

“Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” ietvaros 

 

Pieteikums stipendijai “Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora programmas” projekta 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas 

Universitātes inovāciju granti studentiem” ietvaros 

 

Iesniedzot pieteikumu, pretendentam ir jāpievieno  arī  izziņa no augstskolas, kas  apliecina, ka studentam nav 

akadēmisko parādu un studenta vidējā svērtā atzīme iepriekšējā semestrī nav bijusi zemāka par 7 ballēm. 

 

Vārds, uzvārds: 

Loma komandā: 

Augstskola: 

Fakultāte: 

Studiju programma: 

Telefona numurs: 

E-pasts: 

Komandas nosaukums: 

Biznesa idejas apraksts: 

Komandas mērķis līdz “Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora programmas” 16 nedēļu fāzes noslēgumam: 

Komandas mērķi nākamajām 30 dienām: 

Pretendenta plānotais laika ieguldījums (izteikts stundās) komandas mērķu īstenošanai nākamajās 30 dienās: 
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2.pielikums 
Stipendiju nolikumam “Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora programmas” projekta 1.1.1.3/18/A/007  

“Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” ietvaros 

 

Atskaite par komandas un tā dalībnieka paveikto 30 dienu periodā 

Vārds, uzvārds: 

 

Komandas nosaukums: 

 

Komandas paveiktais 

Kādi bija komandas mērķi šim periodam (30 dienām): 

- Mērķis 1 

- Mērķis 2 

- Mērķis n 

Ko komanda ir darījusi, lai šo mērķi sasniegtu: 

 

Kādi uzskatāmi pierādījumi pierāda, ka mērķi ir sasniegti: 

 

Individuāli paveiktais (katram uzdevumam izveidot jaunu tabulas šūnu) 

Uzdevums:  

Datums, kad tas tika darīts: 

Ieguldītais laika apjoms (izteikts stundās): 

Kur tas tika darīts: 

Kas tieši tika darīts šī uzdevuma izpildei: 

 

Biznesa inkubatora aktivitātes, kurās esi piedalījies 

Aktivitātes nosaukums:  

Datums: 
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3.pielikums 
Stipendiju nolikumam “Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora programmas” projekta 1.1.1.3/18/A/007  

“Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” ietvaros 

 

 

LĪGUMS Nr. ____ 

 

par projekta “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem”  Nr. 1.1.1.3/18/A/007 

īstenošanu 

 

Rīgā, 

2021.gada ___.__________  

 

Latvijas Universitāte, reģistrācijas Nr. 90000076669, adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV – 1586, tās 

prorektora dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomā Valda Segliņa personā, kurš darbojas saskaņā 

ar Latvijas Universitātes Satversmi un Latvijas Universitātes Administrācijas reglamentu (apstiprināts ar 

2017.gada 17. jūlija rīkojumu Nr.1/244), no vienas puses (turpmāk tekstā – LU), 

un stipendijas saņēmējs Vārds Uzvārds, personas kods: XXXXXX-XXXXX (turpmāk tekstā – 

STIPENDIĀTS), no otras puses,  

abi kopā saukti “Puses”, noslēdz šāda satura Līgumu (turpmāk tekstā – LĪGUMS), pamatojoties uz 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda ar saimniecisko darbību nesaistīta projekta “Latvijas Universitātes 

inovāciju granti studentiem”, projekta ID Nr. 1.1.1.3/18/A/007, LU reģistrācijas Nr. ESS2019/318 

(turpmāk tekstā – PROJEKTS) aktivitātei 1.3. “Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora programma”  

piešķirto finansējumu: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

Līgums nosaka Pušu pienākumus un saistības, piešķirot stipendiju un nodrošinot stipendijas izmaksas.  

 

2. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 
 

2.1. STIPENDIĀTA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS: 
2.1.1. piedalīties LU studentu Biznesa inkubatora organizētajā “Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora 

programmas” 16 nedēļu fāzē, izpildot šos nosacījumus:  

2.1.1.1. reizi divās nedēļās elektroniski iesniegt ziņojumu par savas komandas paveikto un nākamo divu 

nedēļu mērķiem (1-3); 

2.1.1.2. katru nedēļu piedalīties vismaz 2 aktivitātēs, ko LU studentu Biznesa inkubators rīko 16 nedēļu 

programmas aktīvajā fāzē; 

2.1.1.3. ja programmas laikā visām dalībnieku komandām tiek uzdots praktisks uzdevums, tā izpilde un 

iesniegšana prasītajā termiņā studentam ir obligāta; 

2.1.1.4. vismaz divas reizes mēnesī piedalīties inkubatora komandu kopējās tikšanās reizēs, lai 

iepazīstinātu pārējos ar komandas rezultātiem; 

2.1.1.5. piedalīties citos pasākumos un semināros, kuri tiek rīkoti 16 nedēļu inkubācijas procesa 

dalībniekiem; 

2.1.2. organizēt savu un komandas darbu, lai darbs pie savas biznesa idejas notiktu arī starp inkubatora 

rīkotajām aktivitātēm; 

2.1.3. programmas noslēgumā, “Demo dienas” ietvaros, prezentēt savu projektu komisijai, kuru veido 

LU studentu Biznesa inkubatora vadītājs (Komisijas priekšsēdētājs), projekta 1.1.1.3/18/A/007 

“Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” vadītājs, piesaistītie eksperti/mentori, 

uzņēmumu pārstāvji, t.sk. jaunuzņēmumu (start-up) dibinātāji; 

2.1.4. pēc pieprasījuma sniegt informāciju par savas komandas darbu LU studentu Biznesa inkubatora 

vadītājam vai projekta 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” 

vadītājai; 

2.1.5. STIPENDIĀTAM ir tiesības saņemt no LU studentu Biznesa inkubatora vadītāja informāciju, 

kas nepieciešama LĪGUMĀ noteikto pienākumu izpildei; 
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2.1.6. STIPENDIĀTAM neveicot LĪGUMĀ noteiktos pienākumus, jāatmaksā LU nepamatoti 

saņemtā stipendija pilnā apmērā par saņemto laika periodu. Stipendijas izmaksa tiek pārtraukta.  

2.2. LU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS: 

2.2.1. trīs mēnešu periodā no stipendijas piešķiršanas izmaksāt stipendiju EUR 600,00 (seši simti eiro) 

bakalaura un maģistra programmās studējošajam un EUR 684,00 (seši simti un astoņdesmit četri 

eiro) doktora studiju programmā studējošajam STIPENDIĀTAM, kurš pilda LĪGUMĀ 

noteiktos nosacījumus un pienākumus. Maksājumus veikt vienu reizi mēnesī, izmaksājot EUR 

200,00 (divi simti eiro) bakalaura un maģistra programmās studējošajam un EUR 228,00 (divi 

simti un divdesmit astoņi eiro) doktora studiju programmā studējošajam uz LĪGUMĀ norādīto 

STIPENDIĀTA bankas kontu. Pirmo stipendijas maksājumu veikt ne vēlāk kā 15 darba dienu 

laikā no stipendijas piešķiršanas; 

2.2.2. līdz kārtējā mēneša 8. datumam ieskaitīt stipendiju kontā ar nosacījumu, ka projekta kontā 

ieskaitīti atbilstošie finanšu līdzekļi. Pretējā gadījumā LU nav atbildīga par stipendijas izmaksas 

kavējumu. Ja finanšu līdzekļi minētā projekta kontā netiek ieskaitīti līdz nākamā mēneša 

stipendijas izmaksas datumam, LU par to informē STIPENDIĀTU;  

2.2.3. LĪGUMĀ minētos STIPENDIĀTA personas datus un citu informāciju izmantot tikai 

stipendijas administrēšanas nolūkos; 

2.2.4. LU ir tiesības pieprasīt STIPENDIĀTAM informāciju par LĪGUMĀ noteikto pienākumu 

izpildi. 

 

3. PAPILDU NOTEIKUMI 

3.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību abpusējai 

izpildei. 

3.2. Puses vienojas, ka mantiskās tiesības uz STIPENDIĀTA radīto intelektuālo (t.sk. rūpniecisko) 

īpašumu tiek noteiktas saskaņā ar LU rektora rīkojumu. 

3.3. Strīdi un domstarpības, kas Pusēm rodas, pildot LĪGUMĀ noteiktos noteikumus, tiek risināti 

sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, jautājums tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos paredzētajā kārtībā. 

3.4. LĪGUMS sagatavots divos eksemplāros uz 3 lappusēm latviešu valodā, viens eksemplārs glabājas 

LU, otrs – pie STIPENDIĀTA. 

 

4. STIPENDIĀTA REKVIZĪTI 
Vārds, Uzvārds  

Studenta apliecības numurs  

Personas kods  

Deklarētā dzīvesvieta  

Konta numurs  

Bankas nosaukums  

SWIFT kods  

 

Latvijas Universitātes prorektors 

dabas, tehnoloģiju un medicīnas 

zinātņu jomā: 

  Stipendiāts: 

 

 

   

Valdis Segliņš   / Vārds Uzvārds / 

    

z.v.    

 

Saskaņojuma uzraksts:    

PROJEKTA vadītāja    

 (Anta Klepecka) 

 

 (datums) 

 


