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Studentu inovāciju grantu programma kā 
sadarbības platforma starp industriju un 
studentiem, veicinot savstarpējo iesaisti, 
izstrādi & jaunradi. 



Vērtību piedāvājums
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/Starpdisciplināras  
komandas/ 
/talanti/ 

/jaunie zinātnieki/ 
/jaunuzņēmumi/ Industrijas 

vajadzības/ 
problēmsituācijas

Ideju banka
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Inovatīvas domāšanas uz uzņēmējspēju attīstības process

Ideju ģenerēšanas fāze, kuras 
laikā tiek veicināta  radoša, 

bez ierobežojumu/nosacījumu 
domāšana, komandu 

formēšana

Izvirzīto ideju 
problēmsituācijas

identificēšana, 
konceptu izstrādāšana, 

gala lietotāja 
noteikšana, 

pieņēmumu izteikšana 
un testēšana, komandu 

formēšana

Produkta ieviešanas 
plāna izstrāde –

mārketings, 
komunikācija, 

pārdošana, ražošana, 
loģistika, komandas 

attīstība

Ieviešana
Koncepta 
izstrādeIdeācija

Produkta testēšana 
tirgū, validācijas datu 

iegūšana, produkta 
attīstība, pārstrāde, 
komandas attīstība

Testēšana & 
validācija
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Inovatīvas domāšanas uz uzņēmējspēju attīstības process

Septembris*

Studentu inovāciju festivāls, kura 
laikā norisinās iepriekšējo sezonu 
rezultātu apkopošana, jaunu ideju 
veicināšana, tīklošanās, nākotnes 

vajadzību modelēšana, kas tiek 
integrēts tālākā procesā.

Septembris – Decembris*

Studentu inovāciju konceptu
izstrādes platforma, kuras laikā

studenti no visas Latvijas
piedāvā savus risinājumus

izvirzītajām industrijas nākotnes
problēmsituācijām. Tālākā

izstrāde tiek veikta – produktu
dizaina un attīstības modulī.

Janvāris – Septembris*

Vienots universitāšu 
inkubators, kas sniedz 

atbalstu agrīnas stadiju 
zinātniski ietilpīgu ideju 

komercializēšanai.

Ieviešana
Koncepta 
izstrādeIdeācija

Janvāris – Septembris

RTU pirmsinkubators, kas 
sniedz atbalstu agrīnas 

stadijas idejām, to 
testēšanai un validācijai. 

VIP – pētniecības grupa, 
kas strādā pie profesora 

izvirzītas tēmas. 

Testēšana & 
validācija



Savas 
biznesa 
idejas 

attīstīšana

Koncepta 
risinājuma 

izstrādāšana 
uzņēmuma 

problēmsituācijai

Beta prototipa 
izstrādāšana

Ilgtermiņa 
pētījums 

sadarbībā ar 
industriju

Atbalsts 
agrīnas stadijas 

zinātniski 
ietilpīgu ideju 

komercializēšanā

Ilgtermiņa 
pētījums 

zinātniskā 
projektā

Pētījuma 
komercializācijas

potenciāla 
identificēšanas 

apmācības

Radošās 
domāšanas 

attīstīšanas domu 
biedru grupa
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Studentu inovāciju 
grantu programma 
inovāciju atbalsta 
ekosistēmā
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Vajadzību integrēšanas process

IeviešanaKoncepta izstrāde
Ideācija

Testēšana & 
validācija

Studiju darbu tēmu definēšana:
Bakalaura
Maģistra
Doktora

Prakses uzdevuma
definēšana:
Bakalaura

Īstermiņa
problēmsituācijas

definēšana

Ilgtermiņa
problēmsituācijas

definēšana

Mentorings, 
konsultēšana, 

partnerība, 
komercializācija

IEEJAS PUNKTS (INPUT)
Uzņēmumu ikgadējā tikšanās, 

vajadzību definēšana

IZEJAS PUNKTS (OUTPUT)
Ikgadējais rezultātu/ progresa

ziņojuma pasākums

Uzņēmumu 
identificētās 
vajadzības
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Uzņēmumu iesaistes process

6 mēneši/
1 semestris

Starpdisciplināra 
5-6 studentu 

komanda

Risinājuma produkts 
un izstrādāts 

demonstrējams 
prototips

Uzņēmums nodrošina pieeju 
informācijai un konsultatīvi 
iesaistās izstrādes procesā

4 mēneši/
1 semestris

Starpdisciplināra 
5-6 studentu 

komanda

Izstrādāts 
konceptuālais 

risinājums, skices

Uzņēmums nodrošina pieeju 
informācijai un konsultatīvi 

iesaistās  procesā

9 mēneši

Studentu 
komanda, kas 

attīsta savu 
biznesa ideju

Komerciāla veida 
risinājumi

Uzņēmums iesaistās procesā 
mentoru, konsultēšanas 
līmenī, piesaistot idejas 

biznesa attīstībai

AKTIVITĀTE NORISE DARBS REZULTĀTS IESAISTE

Īstermiņa/aktuāla 
problēmsituācija, 

risināmais 
jautājums

1 semestris

Starpdisciplināra 
5-6 visu studiju 

līmeņu studentu 
komanda

Izstrādāts risinājuma 
prototips

Uzņēmums nodrošina pieeju 
informācijai un konsultatīvi 
iesaistās izstrādes procesā

3-4 gadi Doktorantūras 
students, doktora 

darba vadītājs

Izstrādāts promocijas 
darbs, 4 publikācijas, 

prototips TRL4

Uzņēmums nodrošina pieeju 
informācijai un konsultatīvi 

iesaistās  procesā

AKTIVITĀTE NORISE DARBS REZULTĀTS IESAISTE

Ilgtermiņa 
interese, 

vajadzība, 
pētāmā tēma
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Sadarbības 
piedāvājums 
industrijai
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Komunikācija & 
tīklošanās
Sadarbības un informācijas tīkla 
paplašināšana lokālā un 
starptautiskā akadēmiskā, industrijas 
un studentijas vidē.

Programmas komunikāciju stratēģijā 
sadarbības partnera statuss.

Sadarbība
Sadarbības platforma ar jaunajiem
talantiem, jaunuzņēmumiem, 
jaunajiem zinātniekiem, 
starpdisciplināriem ekspertiem un 
citiem nozares uzņēmumiem.

Pirmās rokas tiesības uz
izstrādātajiem risinājumiem.

Fokuss
Iesaiste identificētos, strukturētos 
procesos, kā rezultātā tiek 
pielāgota un personalizēta 
sadarbība. Iesaiste tikai ar biedra 
tēmas (-u) saistītajos procesos. 

Attīstība
Jaunu tehnoloģiju, produktu, 
procesu attīstība. 

Zināšanu apmaiņa, personāla 
kompetenču pilnveide un pārnese. 

Jauno talantu piesaiste.

Kopradīšana
Pieeja RTU un partneru 
infrastruktūrai, ekspertiem un 
zināšanām.

Biedra iesaiste un praktiskās 
apmācības jaunu risinājumu 
radīšanā un izstrādē sadarbojoties 
ar starpdisciplināriem ekspertiem 
un jaunajiem talantiem.

Izpēte
Interešu tēmas izpēte un 
integrēšana studiju vai
ārpusstudiju procesos.

Pieeja biedra interešu tēmas
pētniecības rezultātiem vai
atsevišķa pētniecības procesa
veikšanai. 

BIEDRU IEGUVUMS



Programmas aktivitātes I

Apmācību modulis, kā ietvaros studentu 
komandas  sistematizējot un padziļinot 
zināšanas jaunu produktu izstrādāšanā, 

tehnoloģiju pārnesē, inovāciju un to 
rezultātu komercializācijai, rada prototipus

VIP kurss apvieno dažādu nozaru 
studējošos un ļauj izstrādāt liela mēroga 

projektēšanas un izpētes projektu, 
vienlaikus stiprinot un paplašinot 
mācībspēku zinātnisko darbību. 

Pirmsinkubators nodrošina  procesu RTU 
studentu uzņēmējspēju un jaunu vai esošu 

biznesa ideju attīstībai, veicinot jaunu 
komercdarbības aktivitāšu uzsākšanu, 

sniedzot atbalstu biznesa idejas izstrādei 
un sākotnējai pārbaudei.

300 dalībnieki 60 komandas

Kopējie izdevumi
150 000 EUR 

Atbalsta fonds
24 000 EUR

180 dalībnieki 30 komandas

Kopējie izdevumi
200 000 EUR 

Atbalsta fonds
90 000 EUR

200 dalībnieki 60 komandas

Kopējie izdevumi
250 000 EUR 

Atbalsta fonds
60 000 EUR



Programmas aktivitātes II

Studentu inovāciju festivāls, kura 
laikā norisinās iepriekšējo sezonu 
rezultātu apkopošana, jaunu ideju 

veicināšana, tīklošanās

Apvienojot dažādu augstskolu 
studentus, akadēmisko un zinātnisko 

personālu un nozaru uzņēmumus, 
DEMOLA procesā tiek izstrādāti 

inovatīvi pielietojumu risinājumu 
koncepti uzņēmumu iesniegtajām 

idejām/ problēmjautājumiem

Vienots universitāšu inkubators, kas 
sniedz atbalstu agrīnas stadiju 

zinātniski ietilpīgu ideju 
komercializēšanai

3000 dalībnieki Balvu fonds
45 000 EUR

Kopējās izmaksas 
280 000 EUR

``` 50 komandas 300 studenti

Kopējās izmaksas
216 000 EUR

30 komandas Atbalsta fonds
180 000 EUR

Kopējās izmaksas
554 000 EUR



Programmas aktivitātes III

Studentu stipendiju fonds, kas piešķir 
programmas dalībniekiem ikmēneša 

mērķstipendiju

Industriālais doktors – promocijas 
darba pētījuma izstrāde ievērojot 

uzņēmuma intereses un vajadzības

Darba vidē prakses programma, kā 
ietvaros students strādā pie 

projekta tipa uzņēmuma definēta  
uzdevuma risināšanas

1000 stipendiāti Kopējais fonds
1.2 milj. EUR

Stipendijas apjoms 200 – 250 EUR/mēnesī

5 doktori

Kopējās izmaksas 1 doktoram 50 000 EUR

100 studenti

Stipendijas apjomu nosaka uzņēmums
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38%

13%

29%

20%

Izmaksu % sadalījums

Stipendiju fonds Ideju atbalsta fonds
Realizācijas izmaksas Administratīvās izmaksas

Stipendiju un ideju
atbalsta fonds  ir 51% no 

kopējām programmas
izmaksām



Stipendijas piešķiršana un saņemšana

• Administrators – RTU Attīstības fonds
• Apstiprināts aktivitātes nolikums
• Vienota pieteikuma forma – aktivitātei un stipendijai
• Tiek iesniegti dati, pēdējā semestra sekmju izraksts (RTU Studentu serviss)
• Stipendiāta izvērtēšana – protokols
• Rīkojums
• Starpatskaite
• Atskaite

STIPENDIJAS APJOMS
Bakalaura, maģistra līm. studentiem - 200 
EUR/ mēn.
Doktorantiem - 228 EUR/ mēn.



Vizuālās identitātes nosacījumi



PIEMĒRI

https://issuu.com/rtudesignfactory/docs/rtu_
sig_2019-2020

BUKLETS:

https://issuu.com/rtudesignfactory/docs/rtu_sig_2019-2020
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CrisisLab – studentu atbilde krīzei
24.04.-8.05. 
Sadarbībā ar IZM, Latvijas Universitāte,  Latvijas Jūras 
akadēmiju, Ventspils  augstskolu.
Dalībnieku skaits: 250
Komandu skaits: 17
Piesaistītais līdzfinansējums: 20 000 EUR
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WWW.IDEJUBANKA.LV

http://www.idejubanka.lv/
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Īstenotas visas 8 apakšprogrammas

Izmaksāts stipendijās  281 079 EUR 

2019. / 2020. gads 
(septembris – decembris)

Iesaistīti 46 uzņēmumi
Sasniegtais līdzfinansējuma apjoms 381 832 EUR + Ieguldījums 
natūrā 160 000 EUR (Solidworks programmatūra)

17 uzņēmumi iegādājās studentu risinājumu izmaksājot 
papildu 20000 EUR 
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uzņemtas 57 komandas*

1451* pieteikums
uzņemti 777* studenti
*t.sk. 56 studenti tika iesaistīti krīzes triecienprogrammā CrisisLab
un 28 studenti Creative Tuesdays

No tiem 106 citu augstskolu

Tika atbalstīti studenti no 11 augstskolām
Tika saņemti studentu pieteikumi no 15 augstskolām

2019. / 2020. gads 
(septembris – decembris)
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9 apakšprogrammas
410 komandas*

Līdzfinansējums 797522,11 EUR

Kopējās  izmaksas  3190088,47 EUR

3 gadi

6000 dalībnieku

50 biedri

PLĀNOTAIS REZULTĀTS



Programmas 
sadarbības
partneri
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Kopradīšana kā
pamats inovāciju

ekosistēmas
stiprināšanai
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Paldies!
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°“«

Rīgas Tehniskā universitāte – Tālis Juhna
talis.juhna@rtu.lv

RTU Dizaina fabrika – Kristīne Šteinerte
Kristine.steinerte@rtu.lv

RTU Dizaina fabrika – Liene Briede
liene.briede@rtu.lv

mailto:talis.juhna@rtu.lv
mailto:liene.rubina@rtu.lv
mailto:liene.rubina@rtu.lv

