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Pielikums 

                                                                                                                               APSTIPRINĀTS 

                                                                                                                        ar LU 20.04.2020. 

                                                                                                                          rīkojumu Nr. 1/147 

 

Konkursa “Uzhako augstāko” 

NOLIKUMS   

 

1. Vispārējie noteikumi 

Konkurss “Uzhako augstāko” 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. Hakatonu organizē LU Inovāciju centrs 

un LU Studentu padome (turpmāk – Organizatori). Finansējumu pārvalda un uzrauga Latvijas 

Universitāte (turpmāk – LU). 

2. Konkursa norise 

2.1. Konkursa “Uzhako augstāko” mērķis ir atvieglot ikdienas procesus augstākās izglītības 

iestādēs, mazināt sociālo atstumtību attālināto mācību norises laikā un iesaistīt LU 

studentus radīt inovatīvu produktu, risinājumu un/vai izstrādāt prototipu konkrētai 

sabiedrībā aktuālas problēmas risināšanai.  

2.2. Konkurss norisināsies no 2020. gada 24. līdz 26. aprīlim pilnībā virtuālā vidē (tiešsaistē), 

kuras vietni nedēļu pirms konkursa savās mājaslapās norādīs Organizatori.  

2.3. Konkurss norisināsies latviešu valodā. 

2.4. Konkursa laikā tā dalībniekiem būs pieejamas mentoru konsultācijas. 

2.5. Konkursa norise pa dienām: 

2.5.1.  pirmajā dienā (24. aprīlī) tiks veidotas un reģistrētas komandas, attīstītas un atlasītas 

esošās idejas, kā arī radītas jaunas idejas; 

2.5.2.  otrajā dienā (25. aprīlī) paredzēti mentoru atbalsta pasākumi, atlasīto ideju 

attīstīšana un to prototipu izstrāde; 

2.5.3. trešajā dienā (26. aprīlī) plānotas ideju/prototipu prezentācijas un to vērtēšana. 

Konkursa vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) noteiks trīs labāko produktu, 

risinājumu vai prototipu komandas, un komandām tiks piešķirta vienreizēja stipendija 

(turpmāk – Stipendija). Stipendija var tikt izmaksāta tikai LU studentiem.  

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

Studentu padomes mājaslapā.  



 

2 

 

3. Prasības pretendentiem un pieteikšanās kārtība 

Konkursā var piedalīties komandas, kuras atbilst šādiem kritērijiem: 

3.1. komandas dalībnieku skaits un vecums nav noteikts, bet pretendēt uz Stipendiju var 

komanda, kuras sastāvā ir vismaz viens LU students. Komanda var sastāvēt arī no vienas 

personas; 

3.2. konkursā var piedalīties arī jebkura cita persona, kura nav LU students, taču tā nevarēs 

pretendēt uz Stipendiju; 

3.3. komandām līdz 24. aprīlim jāreģistrējas konkursa darbības tīmekļa vietnē 

uzhako.slak.com, kurā jāaizpilda konkursa pieteikuma tiešsaistes veidlapa. 

4. Konkursa balvas 

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

par godalgotu vietu konkursā. 

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  1100 EUR (viens tūkstotis viens simts eiro), kas tiek 

piešķirts šādi:  500 EUR – 1. vietai; 350 EUR – 2. vietai, 250 EUR –  3. vietai. 

4.4. Komisija var lemt nepiešķirt Stipendiju 1., 2. un/vai 3. vietai, ja Komisijas vērtējumā 

konkursā nav pietiekami kvalitatīvu gala rezultātu. 

4.5. Komandām, kuras šī konkursa ietvaros iegūst Stipendijas, ir obligāti jārealizē sava ideja 

2020. gada pavasara semestra ietvaros.   

4.6. Idejas realizācija jāveic sadarbībā ar LU Studentu padomi. 

5. Konkursa vērtēšanas komisija  

5.1.      Komisija sastāv no 6 personām (viena nevalstiskās organizācijas pārstāvja, diviem 

uzņēmējiem vai uzņēmumu pārstāvjiem, diviem akadēmiskā personāla pārstāvjiem un 

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

vai tā deleģētas personas). 

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

pieņem ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Komisijas sēdē noteikti ir jāpiedalās 

Komisijas priekšsēdētājam. 

5.3. 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 sabiedrībā svarīgu problēmu.  
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6.2. Komandas gala rezultātu novērtēšana notiek, ja konkursā piedalījušās vismaz 5 komandas.  

6.3. Prezentācija, kas paredzēta Komisijai, ir jānosūta uz e-pasta adresi uzhako@lusp.lv 

tīmekļa vietnē norādītajā laikā. Darbi, kas tiks iesniegti pēc noteiktā laika beigām, netiks 

izvērtēti. 

6.4. Komisijas locekļi individuāli izvērtē katru komandu, vērtējot 5 ballu sistēmā, kur 1 ir 

zemākais un 5 – augstākais vērtējums pēc šādiem kritērijiem: 

6.4.1. idejas novitāte; 

6.4.2. produkta sarežģītības līmenis; 

6.4.3. produkta ilgtspējība; 

6.4.4. produkta gatavības pakāpe un attīstības potenciāls.  

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

Ja balsis sadalās līdzīgi, noteicošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss, kuru no sava vidus 

izvēlas Komisijas locekļi. 

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

6.7. Komisijas priekšsēdētājs gan elektroniski (nosūtot e-pastu uz katra komandas dalībnieka 

norādīto e-pasta adresi) informē Stipendiju pretendentus par Stipendiju piešķiršanu vai 

atteikumu, gan tiešsaistē paziņo konkursa uzvarētājus. Komisijai nav pienākums sniegt 

atteikuma motivāciju pretendentiem. 

 

 

 


