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SIA “BioSan” Mecenātu konkursa 

NOTEIKUMI 

I Vispārīgie noteikumi 

1. Latvijas Universitātes Studentu padomes Mecenātu konkursu (turpmāk tekstā – Konkurss) 

organizē Latvijas Universitātes Studentu padome (turpmāk tekstā – Rīkotājs), sadarbojoties ar 

LU fondu un SIA „BioSan”. 

2. Konkursa noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Konkursa iesniegšanas, vērtēšanas, 

finansēšanas un atskaišu iesniegšanas kārtību.  

3. Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas Universitātes studējošais.  

4. Konkursa mērķi ir:  

4.1. Sekmēt un atbalstīt Latvijas Universitātes studentu iesaistīšanu dažādās 

universitātes aktivitātēs, veicināt pieredzes iegūšanu saistībā ar šāda veida projektu un 

pasākumu īstenošanu. 

4.2. veicināt jaunrades un pētniecības projektus. 

4.3. Sekmēt turpmāko projekta realizēšanu, veicinot fakultāšu savstarpējo sadarbību. 

4.4. veicināt Latvijas Universitātes studentu aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu 

risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos. 

4.5. uzlabot Latvijas Universitātes studiju procesu.  

4.6. veicināt jaunu ideju realizēšanu un problēmu novēršanu studiju procesa jautājumos. 



5. pretendentiem, kas iesnieguši Konkursa mērķim atbilstošus un aktuālus projektus, 

Finansējumu Konkursa kārtībā piešķir Rīkotājs.  

6. Konkursā var piedalīties tikai studenti, kas nav Konkursa žūrijas locekļi un nav tieši iesaistīti 

Konkursa organizēšanā.  

II Projekta pieteikuma forma un saturs  

7. Lai pretendētu uz Rīkotāja finansiālo atbalstu, Iesniedzējs sagatavo projekta pieteikumu, 

izklāstot savu ideju, tās īstenošanas plānu. 

8. Projekta pieteikums sastāv no: 

8.1. pieteikuma veidlapas latviešu valodā, kas vienlaikus ir arī rakstisks apliecinājums 

tam, ka pretendents piekrīt Konkursa noteikumiem (pielikums Nr. 1); 

8.2. projekta detalizēta apraksta (pielikums Nr. 2);  

8.3. papildus pielikumiem, ja pretendents uzskata par vajadzīgu tādus iesniegt.  

9. Projekta pieteikumam jābūt noformētam atbilstoši normatīvo aktu prasībām (Dokumenta 

juridiskā spēka likums).  

10. Projekta apraksta plānu nosaka attiecīgā projekta specifika. Projekta aprakstā obligāti ir 

jāietver: 

10.1. projekta nepieciešamības pamatojums; 

10.2. informācija par projekta mērķiem un uzdevumiem (īstermiņa un ilgtermiņa); 

10.3. darbības programma; 

10.4. informācija par rezultātiem, kas sasniegti īstenojot projektu;  

10.5. informācija par projekta īstenotājiem (īstenošanā iesaistītās personas un 

organizācijas); 

10.6. informācija par mērķauditoriju; 



10.7. informācija par starpfakultāšu sadarbību. 

11. Konkursa žūrija projekta izvērtēšanas laikā var no pretendenta pieprasīt papildu 

informāciju. 

12. Projekta pieteikumu noformē datorrakstā. 

13. Konkursa žūrija nepieņem izskatīšanai projektu, ja: 

13.1. projekts neatbilst Noteikumu prasībām; 

13.2. projekts nav iesniegts noteiktajā termiņā; 

13.3. Iesniedzējs savlaicīgi nav nokārtojis līdzšinējās saistības ar Rīkotāju; 

13.4. projekts ir saistīts ar politisko partiju aktivitātēm.  

III Projekta iesniegšanas kārtība 

14. Projekta autors vai autoru kolektīva pilnvarota persona (turpmāk - Iesniedzējs) savu 

projektu iesniedz LU SP birojā Raiņa bulvārī 19., 144. kabinetā (darba laikā) un iesūta uz adresi 

lusp@lusp.lv saskaņā ar šiem Noteikumiem. 

15. Pieteikšanās konkursam norisinās no 01.02.2018- 28.02.2018. 

16. Iesniedzējs iesniedz projektu Noteikuma noteiktajos termiņos, ievērojot projekta 

pieteikuma satura un formas prasības. 

17. Iesniegtā projekta dokumenti pretendentam pēc to izskatīšanas netiek atdoti.  

IV Projekta vērtēšanas kritēriji un izvērtēšanas kārtība  

18. Projekta vērtēšanas kritēriji: 

18.1. Projekta aktualitāte; 

18.2. Projekta akadēmiskā vērtība (zinātnisko darbību popularizējoši projekti, 

pētniecība, ieguldījums zinātnē un sociālie projekti); 

18.3. Projektā iesaistīto personu skaits (dalībnieki, mērķauditorija); 



18.4. Projekta īstenošanā iesaistīto personu kvalifikācija; 

18.5. Projekta aprakstā skaidri formulēta ideja, mērķis, uzdevumi, mērķauditorija, 

strukturēti izklāstīta īstenošanas gaita, un paredzamais rezultāts; 

19. Projektu izvērtē Konkursa žūrija ne mazāk kā trīs cilvēku sastāvā, kas sastāv no pieciem 

cilvēkiem, no kuriem viens ir Latvijas Universitātes administrācijas pārstāvis, divi LU SP 

biedri, LU fonda pārstāvis un SIA „BioSan” pārstāvis. Komisijas sastāvu pēc LU SP Valdes 

priekšlikuma apstiprina LU fonda valde; 

20. Rīkotājs ir tiesīgs, kā ekspertus pieaicināt neatkarīgus nozaru pārstāvjus. 

21. Konkursa pieteikumu izvērtē divās kārtās: 

21.1. pirmajā kārtā - rakstiskā pieteikuma izvērtēšana Konkursa žūrijas izvēlētā datumā. 

21.2. otrajā kārtā - projekta mutvārdu prezentācija, kas noris nedēļas laikā pēc pirmās 

kārtas. 

22. Pēc pirmās kārtas Konkursa žūrija nolemj, kuri projekti tiek virzīti uz otro kārtu, par to 

informējot visus Iesniedzējus. 

22.1. Abas konkursa kārtas norisinās laika posmā no 01.03.2018.- 30.03.2018. 

23. Par mutvārdu prezentācijas norises laiku un vietu Rīkotājs informē Iesniedzēju četras 

dienas pirms projekta prezentācijas. 

24. Projektu, kas atbilst Konkursa mērķiem un Noteikumu prasībām, vērtē saskaņā ar projekta 

vērtēšanas kritērijiem. 

25. Konkursa rezultāti tiek paziņoti personiski katram Iesniedzējam un publicēti Latvijas 

Universitātes Studentu Padomes portālā (www.lusp.lv) mēneša laikā pēc projektu pieteikumu 

iesniegšanas termiņa beigām. 

V Projekta finansēšanas 

26. Stipendijas apmērs, kas tiek piešķirts vienam stipendiātam par projekta īstenošanu, ir līdz 1500 

€ apmērā. 



27. Stipendiju veido naudas līdzekļi, kas gūti no SIA „BioSan” finansēm. 

28. Stipendiju var sadalīt starp vairākiem projekta autoriem, bet ne vairāk kā trīs. 

29. Stipendiju izmaksu veic LU fonds, balstoties uz LU fonda Stipendijas komisijas (turpmāk - 

Stipendijas komisija) lēmumu par ikgadējo stipendiju piešķiršanu. 

30. Piešķirto Stipendiju izmaksā vienu reizi, divas nedēļas pēc rezultātu paziņošanas. 

31. Stipendiju fonda līdzekļi, kuri netiek izmantoti attiecīgajā akadēmiskajā gadā, paliek LU fonda 

rīcībā līdz atkārtotam konkursam. 

 

VI Mecenātu noteikumu pieņemšana un grozīšana 

32. Mecenātu konkursa noteikumus un tā grozījumus pieņem LU SP kopsapulce, un apstiprina LU 

SP priekšsēdētāja. 

 

LU SP priekšsēdētāja ________________ /Signe Skutele/ 


