
 

 

Pielikums 

APSTIPRINĀTS 

ar LU 12.11.2020. 

rīkojumu Nr. 1/455 

 

“Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšanas aktivitāte sadarbībā ar akadēmiskajām 

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

ietvaros 2021. gada rudens semestrī  

STIPENDIJU 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 realizēts “Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšanas 

aktivitāte sadarbībā ar akadēmiskajām programmām” un tam 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 nodrošināt studentiem iespēju savu studiju kursā izvēlēto ideju praktiski attīstīt 

līdz minimālam dzīvotspējīgam produktam (turpmāk – MVP).  

3. Prasības stipendijas pretendentiem  

3.1. Uz stipendiju var pretendēt tie LU studenti, kuri studiju programmā apgūst vienu no 

akadēmiskajiem kursiem – Uzņēmējdarbības ekonomika (Ekon2087), Uzņēmējdarbības pamati 

(VadZ1091), Uzņēmējdarbības pamati (VadZ1022) – un kurus kursa pasniedzējs ir informējis par 

iespēju pieteikties stipendijai sava MVP izveidei studiju e-vidē. 

3.2. Uz stipendiju var pretendēt arī tie LU studenti, kuri kādu no 3.1. punktā minētajiem kursiem ir 

izvēlējušies kā C daļas kursu un kuru pasniedzējs ir informējis par iespēju pieteikties stipendijai 

sava MVP izveidei. 

4. Stipendijas piešķiršanas noteikumi  

Pretendentam akadēmiskā kursa ietvaros nepieciešams strādāt komandā pie savas biznesa idejas 

attīstīšanas, lai izveidotu MVP. Līdz pieteikšanās brīdim uz stipendiju pretendentam jābūt sekmīgi 

nokārtotam pirmajam kontroldarbam akadēmiskā kursa ietvaros. 

5. Stipendijas laikposms 

5.1. Stipendija Projekta ietvaros var tikt piešķirta laika posmā, kamēr students apgūst kādu no 3.1. 

punktā minētajiem akadēmiskajiem kursiem, ieskaitot laiku, kurā notiek noslēguma pārbaudījumi. 

5.2. Stipendiju piešķir uz vienu mēnesi. 

5.3. Gadījumā, ja students akadēmiskā kursa noslēgumā prezentē savas komandas izveidoto MVP, tad 

stipendiju piešķir uz vēl vienu mēnesi. 



 

 

5.4.  Akadēmiskā kursa laikā katrs no komandas studentiem Stipendiju saņem vienu reizi mēnesī, 

kopumā ne vairāk, kā divus mēnešus (ja tiek izpildīts 5.3. punktā noteiktais) Projekta ietvaros. 

6. Stipendijas apmērs  

Vienas mēneša stipendijas apmērs vienam studentam ir EUR 200,00. 

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 stipendiju konkursam kārtība 

8.1. Informācija par stipendiju konkursu tiek ievietota LU e-studiju vidē, www.estudijas.lu.lv, vietnē  

www.biznesainkubators.lu.lv un www.lumic.lu.lv, norādot informāciju par iesniedzamajiem 

dokumentiem, to iesniegšanas un izvērtēšanas kārtību. 

8.2. Piesakoties stipendijai, pretendents LU studentu Biznesa inkubatorā iesniedz aizpildītu darba lapu 

par savu MVP (darba lapas paraugs nolikuma pielikumā).  

9. Stipendijas komisija 

9.1. Stipendijas komisija (turpmāk – Komisija) sastāv no pieciem dalībniekiem, un tie pārstāv kādu no 

šādām organizācijām: LU studentu Biznesa inkubatora vadītājs (Komisijas  priekšsēdētājs), 

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

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

pārstāvji, eksperti ar atbilstošu zinātnisko kompetenci, piemēram pētnieki, personas ar piešķirtu 

doktora grādu.  

9.2.  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.  

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

pieņem ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Komisija ir lemtspējīga arī gadījumos, ja sēde notiek 

tiešsaistes vidē, izmantojot MS Teams rīku. 

9.4. Komisija izvērtē pretendenta atbilstību šī nolikuma 3. un 4. punktā minētajām prasībām un 

iesniegto darba lapu par MVP. 

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

izvērtēšanai. 

9.6. Komisijas priekšsēdētājs elektroniski informē stipendijas pretendentus par stipendijas piešķiršanu 

vai atteikumu piešķirt stipendiju. Komisijai nav pienākums sniegt atteikuma motivāciju 

pretendentiem. 

10. Stipendiātu pienākumi 

http://www.estudijas.lu.lv/


 

 

10.1. Akadēmiskā kursa laikā izstrādāt MVP, kura konceptu iepriekš prezentēt akadēmiskā kursa 

pasniedzējam un LU studentu Biznesa inkubatora vadītājam. 

10.2. Organizēt savu studiju procesu, tajā skaitā sekmīgi un studiju programmā noteiktos termiņos 

kārtot eksāmenus, ieskaites, studiju darbus u.c. ar studiju procesu saistītos uzdevumus. 

10.3. Akadēmiskā kursa noslēgumā prezentēt savas idejas biznesa plānu un izveidoto MVP akadēmiskā 

kursa pasniedzējam un LU studentu Biznesa inkubatora vadītājam. 

10.4. Pēc pieprasījuma sniegt informāciju akadēmiskā kursa pasniedzējam par sava MVP attīstību. 

10.5. Stipendiātam, nepildot nolikuma 10.1.-10.4. punktā minētos pienākumus, jāatmaksā LU 

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

pārtraukta. 

11. Stipendijas nolikuma pieņemšana un grozīšana 

Šo nolikumu un tā grozījumus pieņem Komisija, tos apstiprina LU rektors ar rīkojumu. 

  



 

 

Pielikums  

“Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšanas aktivitāte sadarbībā ar akadēmiskajām programmām” 

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

stipendiju nolikumam 
 

 

Minimālā dzīvotspējīgā produkta veidošana 

 

Aprakstiet problēmu vai vajadzību, kuru plānojat risināt ar sava produkta palīdzību. Vai – 

kādu vajadzību apmierināt?  

 

 

 

 

 

 

Kas ir jūsu produkta mērķauditorija? Kā jūs to noteicāt?  

 

 

 

 

Analizējiet savus konkurentus 

Konkurents Nr.1 Konkurents Nr.2 Konkurents Nr.3 

Galvenās mācības (Kas 

izmanto viņu produktu? Kur 

viņi atrodas? Kā klienti viņus 

atrod?) 

Galvenās mācības (Kas izmanto 

viņu produktu? Kur viņi atrodas? 

Kā klienti viņus atrod?) 

Galvenās mācības (Kas 

izmanto viņu produktu? Kur 

viņi atrodas? Kā klienti viņus 

atrod?) 



 

 

Atsauksmes un vērtējums no 

klientiem 

 

 

 

 

 

 

Atsauksmes un vērtējums no 

klientiem 

Atsauksmes un vērtējums no 

klientiem 

Kādu informāciju atradāt saistībā ar problēmu, kuru vēlaties atrisināt ar produktu savai 

mērķauditorijai? Piemēram: vai tā ir globāla problēma vai izteikta vienā reģionā? Vai ar to 

saskaras kāda noteikta demogrāfiskā grupa? Vai pēdējos gados ir bijušas būtiskas izmaiņas 

saistībā ar šo problēmu? 

 

 

 

 

 

 

 

Kas ir vienkāršākais veids, kā jūs varētu atrisināt problēmu savai mērķauditorijai? Tam 

vajadzētu būt jūsu minimālā dzīvotspējīgā produkta galvenajai funkcijai/īpašībai. 

Vai jūsu minimālajam dzīvotspējīgajam produktam ir nepieciešamas vēl kādas funkcijas, lai 

varētu atrisināt problēmu, ar kuru saskaras jūsu mērķauditorija? Ja jā, paskaidrojiet, kāpēc 

jums ir nepieciešama katra no šīm funkcijām. 

 

 

 

 



 

 

Aprakstiet, kāds būs jūsu minimālais dzīvotspējīgais produkts. (Landing page, paskaidrojošs 

video utt.) Kādu informāciju vēlaties iegūt ar tā palīdzību? Ko varēsiet mācīties no šīs 

informācijas?  

 

 

 

 

 

 


