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APSTIPRINĀTS 

 ar LU 15.07.2021. 

rīkojumu Nr. 1-4/354 

 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES KONKURSA 

“IDEJU LABORATORIJA 2021” 

NOLIKUMS   

 Šim dokumentam grozījumu nav 

 

1. Vispārējie noteikumi 

Konkurss “Ideju laboratorija” tiek organizēts projekta “Latvijas Universitātes inovāciju 

granti studentiem” Nr.1.1.1.3/18/A/007, LU reģistrācijas Nr. ESS2019/318 aktivitātes 

“Stipendijas inovāciju programmas studentiem un vienreizēja balva komandai godalgotu vietu 

inovatīvo risinājumu konkursā” (turpmāk – Projekts) ietvaros. Konkursu organizē LU 

Inovāciju centrs (turpmāk – Organizatori). Finansējumu pārvalda un uzrauga Latvijas 

Universitāte (turpmāk – LU). 

2. Konkursa norise 

2.1. Konkursa “Ideju laboratorija” mērķis ir radīt un aprakstīt inovatīvas idejas LU ilgtspējas 

attīstīšanai. 

2.2. Konkurss norisināsies 2021. gada 23. un 24. septembrī tiešsaistē vai klātienē - atbilstoši 

valsts epidemioloģiskajai situācijai. 

2.3. Konkurss norisināsies latviešu valodā. 

2.4. Konkurss ir publisks, un informācija par to tiks ievietota LU Inovāciju centra mājaslapā 

(vietne). 

2.5. Konkursa dalībniekiem ideja būs jāizstrādā komandās, kas tiks veidotas pirmajā pasākuma 

norises dienā. 

3. Prasības pretendentiem un pieteikšanās kārtība 

3.1. Konkursā var piedalīties jebkura persona. 

3.2. Persona, kura nav students, nevarēs pretendēt uz Stipendiju. 

3.3. Pretendentam jāpiesakās līdz 2021. gada 20. septembrim, aizpildot tiešsaistes pieteikuma 

anketu ej.uz/IdejuLaboratorija2021. Pieteikšanās var tikt pagarināta nepieciešamības 

gadījumā. 

4. Konkursa balvas 

4.1. Konkursam ir paredzēts finansējums, kas tiek izlietots studentu vienreizējām Stipendijām 

par godalgotu vietu konkursā. 
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4.2. 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.  

4.3. Pieejamais stipendiju fonds ir  5000,00 EUR (pieci tūkstoši eiro 00 centi), kas tiek piešķirts  

1., 2. un 3. vietas ieguvēju komandām pēc vērtēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) 

ierosinājuma. 

4.4. Komisija var lemt nepiešķirt Stipendiju, ja Komisijas vērtējumā konkursā nav pietiekami 

kvalitatīvu gala rezultātu. 

5. Konkursa vērtēšanas komisija  

5.1. Komisija sastāv no 5 personām: 

5.1.1. Signe Bāliņa, LU profesore, rektora padomniece digitālās sabiedrības jautājumos; 

5.1.2. Mārtiņš Brencis, LU Absolventa kluba valdes priekšsēdētājs; 

5.1.3. Roberts Rostoks, LU Studentu padomes valdes loceklis; 

5.1.4. Kārlis Kivlenieks, LU Studentu biznesa inkubatora eksperts; 

5.1.5. Signe Briķe, SIA “Baltijas datoru akadēmija” izpilddirektore. 

5.2. Komisijas sastāvā ietilpst projekta 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju 

granti studentiem” vadītāja deleģētas personas, kas pilda sekretāra pienākumus un kurām 

nav Komisijā balsstiesību. 

5.3. Komisija ir lemttiesīga, ja Komisijas sēdē piedalās 60% tās locekļu. Komisija lēmumus 

pieņem ar klātesošo locekļu balsu vairākumu.  

5.4. Komisija izvērtē pretendenta atbilstību šī nolikuma 3. un 6. punktā minētajām prasībām 

un lemj par Stipendiju piešķiršanu. 

6. Vērtēšana 

6.1. Konkursa sagaidāmais rezultāts ir inovatīvs produkts, risinājums vai prototips, kas risina 

kādu universitātei svarīgu problēmu.  

6.2. Komisijas locekļi individuāli izvērtē katru komandu pēc šādiem kritērijiem: 

6.2.1. idejas svarīgums; 

6.2.2. idejas mērķauditorijas izpēte; 

6.2.3. idejas realizācijas iespējas un izmaksas; 

6.2.4. idejas ilgtspējība. 

6.3. Komisija lēmumu par uzvarētāju komandām pieņem, atklāti balsojot, ar  balsu vairākumu. 

6.4. Komisijas lēmums ir galējs un to nav iespējams pārsūdzēt. 

6.5. Komisijas sekretārs elektroniski (nosūtot e-pastu uz katra komandas dalībnieka norādīto 

e-pasta adresi) informē Stipendiju pretendentus par Stipendiju piešķiršanu vai atteikumu. 

Komisijai nav pienākums sniegt atteikuma motivāciju pretendentiem.  
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LĪGUMS Nr. ____ 

 

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

īstenošanu 

 

 

Rīgā, datums ir 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 2017.gada 17. jūlija rīkojumu Nr.1/244) 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 pasākuma “LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena 2021” organizētajā “Ideju laboratorijā” un 

nodrošinot tās izmaksu.  

 

2. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

 

2.1. STIPENDIĀTA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS: 

2.1.1. Stipendiātam ir obligāti jāpiedalās pasākuma “LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena 

2021” organizētajā “Ideju laboratorijā”;  
2.1.2. Pēc pieprasījuma sniegt informāciju projekta koordinatoram par savu darbību attiecībā uz 

idejas attīstīšanu; 

2.1.3. STIPENDIĀTAM ir tiesības saņemt informāciju no projekta „Latvijas Universitātes 

inovāciju granti studentiem”, 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. 
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3. PAPILDUS 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 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 dzīves vieta  

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) 

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 
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