Pielikums
APSTIPRINĀTS
ar LU Datums skatāms laika zīmogā
rīkojumu Nr. 1-4/566
Pirmsinkubatora programmas 8 nedēļu posma noslēguma konkursa
vienreizējo stipendiju par godalgotu vietu
NOLIKUMS

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”, ko organizē LU studentu Biznesa inkubators, un tai no Projekta līdzekļiem ir paredzēts
finansējums, kas tiek izlietots studentu vienreizējām stipendijām par godalgotu vietu (turpmāk –
Stipendijas). Finansējumu pārvalda un uzrauga Latvijas Universitāte (turpmāk – LU).
2. Stipendijas mērķis
2.1. Stipendijas mērķis ir apbalvot labākās komandas, kuras ir piedalījušās LU studentu Biznesa
inkubatora organizētajā “Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora” programmas 8 nedēļu
programmas posmā.
2.2. Ja Konkursa vērtēšanas komisija nav lēmusi citādi, Stipendiju uzvarētājkomanda var izlietot pēc
saviem ieskatiem un to izmaksā visiem grupas dalībniekiem (studentiem) vienādā apmērā.
3. Prasības pretendentiem
Uz Stipendiju var pretendēt komandas, kuras atbilst šādiem kritērijiem:
3.1. komanda ir piedalījusies LU studentu Biznesa inkubatora organizētajā “Brīvās pieteikšanās
pirmsinkubatora” programmas 8 nedēļu programmas posmā un apmeklējusi vismaz 70 % no
nodarbībām;
3.2. komanda programmas laikā ir veikusi vismaz 50 % no uzdotajiem mājasdarbiem;
3.3. komanda programmas laikā ir apmeklējusi vismaz 70 % no inkubatora komandu kopējām
tikšanās reizēm, lai iepazīstinātu pārējos dalībniekus ar komandas rezultātiem;
3.4. komandas sastāvā ir vismaz viens LU students;
3.5. komanda ir iesniegusi konkursa pieteikuma veidlapu (1. pielikums) nolikuma 8.3. un 8.4. punktā
noteiktajā kārtībā.
4. Stipendijas piešķiršanas noteikumi
Konkursa vērtēšana notiek vienā kārtā, kurā Konkursa vērtēšanas komisija izvērtē pretendentus pēc
pieteikuma, prezentācijām un atbildēm uz jautājumiem klātienē. Ja klātienes prezentācijas nav
iespējamas, tās tiek organizētas tiešsaistes režīmā.

5. Konkursa norise
5.1. Konkurss, kurā tiek izvēlētas komandas, kuras iegūst Stipendijas, notiek divas reizes gadā,
noslēdzoties “Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora” programmas 8 nedēļu programmas posmam.
Konkurss ir publisks, un informācija par to ir ievietota LU studentu Biznesa inkubatora
mājaslapā www.biznesainkubators.lu.lv un lumic.lu.lv ne vēlāk kā 7 dienas pirms konkursa
norises sākuma.
5.2. Komandām, kuras piedalās konkursā, klātienē jāprezentē sava biznesa ideja Demo dienas
ietvaros. Ja rodas apstākļi, kas liedz rīkot klātienes Demo dienu, tā tiek rīkota tiešsaistes režīmā.
5.3. Prezentācijā ir jāiekļauj šādas sastāvdaļas:
5.3.1. biznesa ideja, problēma, ko tā risina, un tirgus lielums (iekļaujot salīdzinājumu ar
konkurentiem);
5.3.2. komanda, kompetences;
5.3.3. līdzšinējā biznesa idejas validācija;
5.3.4. projekta atskaites punkti, iekļaujot informāciju par izdarīto 8 nedēļu posmā un plānoto
tālāk;
5.3.5. biznesa ilgtermiņa attīstības scenārijs, uz ko komanda virzās.
6. Stipendiju apmērs
6.1. Pieejamais Stipendiju fonds vienam 8 nedēļu programmas posmam ir 3500 EUR (trīs tūkstoši
pieci simti eiro), kas var tikt piešķirts komandām, un tas ir sadalīts sekojoši: 2 000 EUR – 1.
vietai; 1000 EUR – 2. vietai, 500 EUR – 3. vietai. Stipendijas tiks maksātas uz stipendiju līgumu
(3. pielikums) un stipendiju rīkojumu pamata.
6.2. Komisija lemj par godalgoto vietu piešķiršanu dalībnieku komandām, bet Stipendijas apmērs,
kuru komanda saņem par iegūto vietu, tiek aprēķināts, ņemot vērā šādus lielumus:
6.2.1. 50% no konkrētajai vietai paredzētās Stipendijas ir garantēti;
6.2.2. 35% no piešķiramās Stipendijas veido tas, cik daudz no dotajiem uzdevumiem komanda
iesniegusi 8 nedēļu periodā;
6.2.3. 15% no piešķiramās Stipendijas veido tas, cik daudz nodarbībās komanda ir piedalījusies 8
nedēļu periodā;
6.2.4. formula,

pēc

kuras

tiek

aprēķināta

iegūtā

Stipendija:

(0.5*a)+(a*(0,35*b/100))+a*((c*100/d)*0,15)/100) = e, kur:
6.2.4.1. a – Stipendijas apmērs, kas ir paredzēts godalgotajai vietai;
6.2.4.2. b – iesniegto uzdevumu skaits, procentuāli no kopējā uzdevumu skaita;
6.2.4.3. c – nodarbību skaits, kurās komanda ir piedalījusies;
6.2.4.4. d – nodarbību skaits, kas bija paredzēts 8 nedēļu posmā;
6.2.4.5. e – Stipendijas apmērs, kuru komanda ir ieguvusi.

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 konkursam, lai pretendētu uz Stipendiju
8.1. Konkurss tiek izziņots “Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora programmas” 8 nedēļu posma laikā,
ne vēlāk kā 7 dienas pirms konkursa norises sākuma, “Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora
programmas” nodarbības laikā un ievietojot informāciju LU studentu Biznesa inkubatora
mājaslapā biznesainkubators.lu.lv un lumic.lu.lv.
8.2. Paziņojumā LU studentu Biznesa inkubatora mājaslapā tiek norādīta šāda informācija:
8.2.1. konkursa pieteikuma iesniegšanas veidlapa;
8.2.2. konkursa prezentācijas sagatavošanas paraugs;
8.2.3. konkursa norises kārtība un termiņi;
8.2.4. rezultātu paziņošanas kārtība un termiņi;
8.2.5. kontaktinformācija jautājumu gadījumā;
8.2.6. saite uz šī nolikuma digitālo versiju.
8.3. Piesakoties konkursam, pretendentu komandām elektroniski ir jāiesniedz konkursa pieteikuma
veidlapa (1. pielikums) un atskaite par komandas paveikto “Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora
programmā” divu mēnešu (8 nedēļu) periodā (2. pielikums).
8.4. Pieteikums un atskaite jānosūta uz e-pasta adresi biznesainkubators@lu.lv konkursa paziņojumā
norādītajos termiņos.
8.5. Prezentācija,
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biznesainkubators@lu.lv paziņojumā norādītajā prezentācijas dienā ne vēlāk kā 3 stundas pirms
prezentācijas sākuma.
9. Konkursa vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija)
9.1. Komisija sastāv no LU studentu Biznesa inkubatora vadītāja un projekta 1.1.1.3/18/A/007
“Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” vadītāja vai tā deleģētas personas, LU
pārstāvjiem, no kuriem vismaz vienam ir akadēmiskā pieredze, un vismaz diviem piesaistītiem
pārstāvjiem no industrijas. Komisijas sēdi sasauc Komisijas priekšsēdētājs – LU studentu
Biznesa inkubatora vadītājs. 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 60% tās locekļu. Komisija lēmumus pieņem
ar klātesošo locekļu balsu vairākumu.
9.3. Komisija izvērtē pretendenta atbilstību šī nolikuma 3. punktā minētajām prasībām un lemj par
Stipendijas piešķiršanu.
9.4. Pirms prezentācijām Komisijas locekļi individuāli izvērtē katras komandas iesniegto atskaiti par
paveikto 8 nedēļu laikā.

9.5. Maksimālais punktu skaits par atskaiti ir 4 punkti. Katram atskaites vērtēšanas kritērijam piešķir
ne vairāk kā 1 punktu, kur kritēriji ir:
9.5.1. komanda bija definējusi mērķus šim periodam un ir tos sasniegusi;
9.5.2. komanda ir ieguldījusi savu personīgo laiku, lai pildītu uzdevumus, kas palīdzētu attīstīt
savu biznesa ideju;
9.5.3. komandas dalība Biznesa inkubatora rīkotajās aktivitātēs;
9.5.4. idejas tālākā pielietojuma potenciāla raksturojums.
9.6. Komisijas locekļi individuāli izvērtē katru komandu, vērtējot 5 ballu sistēmā, kur 1 ir zemākais
un 5 – augstākais vērtējums pēc šādiem kritērijiem:
9.6.1. biznesa modelis;
9.6.2. idejas inovāciju līmenis;
9.6.3. tirgus lielums;
9.6.4. idejas validācija;
9.6.5. komandas atbilstība.
9.7. LU studentu Biznesa inkubatora vadītājs var Komisijai sniegt informāciju par to, kuras no
komandām ir piedalījušās visvairāk nodarbībās.
9.8. Pamatojoties uz punktu skaitu, kas iegūts par komandas iesniegto atskaiti un prezentāciju, kopā
ņemtiem, Komisija lēmumu par uzvarētāju komandām pieņem, atklāti balsojot, ar balsu
vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, noteicošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.
9.9. Komisijas lēmums ir galējs un to nav iespējams pārsūdzēt.
9.10. Komisijas priekšsēdētājs elektroniski informē Stipendijas pretendentus par Stipendijas
piešķiršanu vai atteikumu. Komisijai nav pienākums sniegt atteikuma motivāciju
pretendentiem.
10.

Stipendiju ieguvēju pienākumi
10.1. Komandām, kuras šī konkursa ietvaros iegūst Stipendijas, ir obligāti jāpiedalās LU studentu
Biznesa inkubatora “Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora” programmas 16 nedēļu posmā.
10.2. LU studentu Biznesa inkubatora dalībniekiem ir pienākums ievērot arī Biznesa inkubatora
nolikumu

un
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inkubatora

darbības

noteikumus,

kas

pieejami

www.biznesainkubators.lu.lv.
11. Personas datu apstrāde
11.1. Konkursa ietvaros tiek apstrādāti šādi personas dati: dalībnieka vārds, uzvārds, e-pasts,
telefons, mācību iestāde, studenta apliecības numurs, personas kods, bankas konta dati,
deklarētā dzīvesvietas adrese.
11.2. Personas dati tiek apstrādāti, lai konkursā identificētu dalībnieku rezultātu, kā arī lai
organizatori varētu sazināties ar dalībniekiem.
11.3. Personas dati tiks saglabāti organizatora – LU studentu Biznesa inkubatora, e-pasts
biznesainkubators@lu.lv, datorā līdz brīdim, kad uzraugošā iestāde (CFLA) apstiprinās kārtējo

maksājuma pieprasījumu, bet ne ilgāk kā 9 mēnešus pēc konkursa noslēguma. Pēc glabāšanas
termiņa personas dati tiks izdzēsti.
11.4. Piesakot savu dalību konkursā, persona apliecina piekrišanu savu personas datu apstrādei
konkursa ietvaros.
11.5. Informācija

par

fizisko

personas

datu

apstrādi

LU

pieejama https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/www.lu.lv/Dokumenti/Julijs_2019/
Privatuma_politika.pdf.
11.6. Par

datu

apstrādi

atbildīgs

LU

studentu

Biznesa

inkubatora

vadītājs, e-pasts

biznesainkubators@lu.lv. Papildu jautājumu gadījumā sazināties ar LU personas datu
speciālistiem datu.specialisti@lu.lv.
12. Nolikuma pieņemšana un grozīšana
Šo nolikumu un tā grozījumus pieņem Komisija, tos apstiprina LU rektors ar rīkojumu. Ar šī nolikuma
apstiprināšanu spēku zaudē Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora programmas noslēguma konkursa
vienreizējo stipendiju par godalgotu vietu piešķiršanas nolikums, kas apstiprināts ar LU 2020. gada 16.
decembra rīkojumu Nr. 1/536.

1. pielikums
Pirmsinkubatora programmas 8 nedēļu posma noslēguma konkursa
vienreizējo stipendiju par godalgotu vietu nolikumam

Latvijas Universitātes studentu
Biznesa inkubatora “Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora programmas”

KONKURSA PIETEIKUMA VEIDLAPA

1. Informācija par pretendentu (par katru personu)
a. Vārds, uzvārds; Augstskola, studiju programma, kurss; Telefons, e-pasts.
2. Projekta nosaukums
3. Projekta vispārējs apraksts
a. Kas ir produkts/pakalpojums;
b. Kas ir 3-5 būtiskākie mērķi, ko vēlaties sasniegt;
c. Kas šo produktu/pakalpojumu lietos;
d. Kāds ir biznesa modelis;
e. Kāda ir cenas struktūra un cenu politika.
4. Tirgus
a. Aprakstiet, kas ir jūsu mērķauditorija. Kur tā atrodas, kā to var sasniegt;
b. Kāds ir tirgus lielums, tā tendences pēdējos gados;
c. Kā jūs plānojat apgūt šo tirgu?
5. Konkurenti un konkurētspēja
a. Aprakstiet savus konkurentus, kas apmierina tādas pašas vajadzības/ piedāvā līdzīgu
produktu;
b. Aprakstiet, ar ko Jūsu piedāvājums ir labāks par konkurentiem, kas ir jūsu
konkurētspējīgā priekšrocība;
6. Projekta komanda
a. Īsi aprakstiet katra komandas dalībnieka pieredzi, stiprās puses un lomu šajā projektā;
b. Norādiet, ar ko katrs komandas dalībnieks nodarbojas bez šī projekta (mācības, darbs,
u.tml.) un cik stundas nedēļā plāno ieguldīt šajā projektā;
c. Kādas papildu prasmes projekta ietvaros ir nepieciešamas un kur, kā plānojat tās atrast.
7. Izaugsmes potenciāls
a. Kāds ir iecerētais projekta izaugsmes scenārijs;
b. Kā tieši, ar kādiem mehānismiem plānojat īstenot biznesa ideju nacionālā un/vai
starptautiskā līmenī.
8. Riski
a. Norādiet, kādi ir riski mērķa sasniegšanas gaitā un kā plānojat tos mazināt/risināt.
9. Cita būtiska informācija
10. Projekta realizācijas grafiks
a. Norādiet aktivitātes, kādas plānojat veikt, un izmērāmu rezultātu katrai aktivitātei.

Aktivitātes

Pirmais ceturksnis (no..līdz)
Otrais ceturksnis (no..līdz)
Trešais ceturksnis (no..līdz)
Ceturtais ceturksnis (no..līdz)

Rezultāts

Ar “Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora programmas” projekta 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas
Universitātes inovāciju granti studentiem” ietvaros NOSLĒGUMA KONKURSA STIPENDIJU
PAR GODALGOTU VIETU NOLIKUMU esmu iepazinies un apņemos to ievērot. Atļauju LU
studentu Biznesa inkubatoram un Latvijas Universitātei apstrādāt manus personas datus
konkursa īstenošanas un stipendijas piešķiršanas gadījumā, tā administrēšanas mērķim.
Apstiprinu, ka:
•

•
•
•
•

Esmu iepazinies ar LU studentu Biznesa inkubatora nolikumu un Biznesa inkubatora darbības
noteikumiem.
Pieteikumā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.
Ievērošu LU studentu Biznesa inkubatora nolikumu un Biznesa inkubatora darbības noteikumus.
Uzņemšos pilnu atbildību par Latvijas Universitātei, t.s. Biznesa inkubatoram nodarītajiem
zaudējumiem, kas radušies manas vainas dēļ, un apņemos segt visas ar to saistītās izmaksas.
Saņemot LU studentu Biznesa inkubatora atbalstu, apliecinu, ka, kļūstot par veiksmīgu
uzņēmēju, pēc iespējas ieguldīšu atpakaļ Biznesa inkubatorā, lai palīdzētu nākamajiem
jaunajiem uzņēmējiem attīstīt savu biznesu, līdzīgi kā inkubators palīdzēja man.

Datums:
/Vārds, Uzvārds/ _______________________________________ (katra iesniedzējpersona)
/Vārds, Uzvārds/ _______________________________________ (katra iesniedzējpersona)
/Vārds, Uzvārds/ _______________________________________ (katra iesniedzējpersona)
/Vārds, Uzvārds/ _______________________________________ (katra iesniedzējpersona)
/Vārds, Uzvārds/ _______________________________________ (katra iesniedzējpersona)

2. pielikums
Pirmsinkubatora programmas 8 nedēļu posma noslēguma konkursa
vienreizējo stipendiju par godalgotu vietu nolikumam

Atskaite par komandas paveikto “Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora programmā”
divu mēnešu (8 nedēļu) periodā
Vārds, uzvārds visiem komandas dalībniekiem
Komandas nosaukums:
Komandas paveiktais
Kādi bija komandas mērķi šim periodam:
-

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:
Kur tas tika darīts:
Kas tieši tika darīts šī uzdevuma izpildei:
Starp rezultātu un gala rezultātu apraksts, t.sk. procentuālais sasniegums
Biznesa inkubatora aktivitātes, kurās esat piedalījušies
Aktivitātes nosaukums:
Datums:
Ja šī perioda laikā komanda ir mainījusi savu sākotnējo ideju (ar kuru tika uzņemta
dalībai LU studentu Biznesa inkubatorā), aprakstiet savu jauno ideju un to, kā jūs
nonācāt pie secinājuma, ka ir nepieciešams mainīt sākotnējo.

Idejas tālākā pielietojuma potenciāla raksturojums
Pieteikuma īstenotāju pašnovērtējums par pieteikuma īstenošanas procesu un rezultātu,
t.sk. kodolīgi raksturojot būtiskākos sasniegumus un izaicinājumus pieteikuma
īstenošanas laikā

Komandas sadarbības raksturojums un vērtējums, kā arī ieguvumu raksturojums no
savstarpējās sadarbības un pieteikuma īstenošanas kopumā, sadarbības raksturojums ar
(pieteikuma) studenta darba vadītāju un iesaistītajiem ekspertiem/mentoriem, un
studentu inovāciju vērtējumu

3. pielikums
Pirmsinkubatora programmas 8 nedēļu posma noslēguma konkursa
vienreizējo stipendiju par godalgotu vietu nolikumam

LĪGUMS Nr. ____
par projekta “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” Nr. 1.1.1.3/18/A/007
īstenošanu
Rīgā,
Datums skatāms laika zīmogā
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 2021. gada 15. novembra rīkojumu Nr.1-4/559), no vienas puses (turpmāk – LU),
un stipendijas saņēmējs Vārds Uzvārds, personas kods: xxxxxx-xxxxx, kurš pārstāv komandu
“Komandas nosaukums” (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
programmas” piešķirto finansējumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
LĪGUMS nosaka Pušu pienākumus un saistības, piešķirot vienreizēju stipendiju par godalgotu vietu
LU studentu Biznesa inkubatora organizētās “Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora programmas” 8
nedēļu programmas posmā un nodrošinot tās izmaksu.
2. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
2.1. STIPENDIĀTA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS:
2.1.1. STIPENDIĀTAM ir obligāti jāpiedalās LU studentu Biznesa inkubatora organizētajā 16
nedēļu inkubācijas procesā;
2.1.2. pēc pieprasījuma sniegt informāciju PROJEKTA koordinatoram un LU studentu Biznesa
inkubatoram par savu darbību attiecībā uz biznesa idejas attīstīšanu;
2.1.3. STIPENDIĀTAM ir tiesības saņemt informāciju no projekta “Latvijas Universitātes
inovāciju granti studentiem” vai LU studentu Biznesa inkubatora, kas nepieciešama
LĪGUMĀ noteikto pienākumu izpildei;
2.1.4. STIPENDIĀTAM neveicot LĪGUMĀ noteiktos pienākumus, STIPENDIĀTS atmaksā LU
nepamatoti saņemto stipendiju pilnā apmērā;
2.1.5. parakstot šo LĪGUMU, STIPENDIĀTS piekrīt, ka viņa personas dati tiks izmantoti
stipendijas administrēšanas nolūkos un LĪGUMĀ noteikto LU pienākumu un tiesību izpildei.
2.2. LU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS:
2.2.1. izmaksāt vienreizēju stipendiju EUR XXXX.XX (summa vārdiem) STIPENDIĀTAM, kurš
pilda LĪGUMĀ noteiktos nosacījumus un pienākumus. Maksājumu veikt vienu reizi uz

LĪGUMĀ norādīto STIPENDIĀTA bankas kontu. Maksājumu veikt 30 dienu laikā no
lēmuma pieņemšanas dienas;
2.2.2. LĪGUMĀ minētos STIPENDIĀTA personas datus un citu informāciju izmantot tikai
stipendijas administrēšanas un LĪGUMĀ noteikto LU pienākumu un tiesību izpildes
nolūkos;
2.2.3. 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 LĪGUMA noteikumus, tiek risināti sarunu
ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, jautājums tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos
aktos paredzētajā kārtībā.
3.4. LĪGUMS ir sagatavots uz 2 (divām) lapām. Līdzēji LĪGUMU paraksta ar drošu elektronisko
parakstu, kurš satur laika zīmogu. LĪGUMA parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša
elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Katram Līdzējam ir pieejams abpusēji
parakstīts LĪGUMS elektroniskā formātā.
4. STIPENDIĀTA REKVIZĪTI
Vārds, uzvārds
Personas kods
Deklarētā dzīvesvieta
Konta numurs
Bankas nosaukums
SWIFT kods
Studenta apliecības Nr.
Latvijas Universitātes prorektors
dabas, tehnoloģiju un medicīnas
zinātņu jomā:

Stipendiāts:

Valdis Segliņš

/ Vārds Uzvārds /

z.v.
Saskaņojuma uzraksts:
PROJEKTA vadītāja

A. Klepecka
(paraksts, tā atšifrējums)

(datums)

