
 
 
 

 
 

Pielikums Nr. 4 

RTU 2023. gada 10. marta rīkojumam  

 Par Līderu Programmas un “Stratēģisku izglītības inovāciju projektu atbalsta programmas” īstenošanas 

dokumentu apstiprināšanu 

 

 

Rīgas Tehniskās universitātēs Rīgas Biznesa skolas Stratēģisku izglītības inovāciju projektu 

atbalsta programmas nolikums 

 

1. Vispārīga informācija 

 

1.1. Stratēģisku izglītības inovāciju projektu atbalsta programmu (turpmāk – Programma) realizē 

Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skola (turpmāk – RBS) sadarbībā ar Masačūsetsas 

Tehnoloģiju institūta Globālās izglītības laboratoriju (turpmāk - MIT J-WEL). Programma tiek 

finansēta darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 

"Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt 

ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma 1.1.1.5. "Atbalsts 

starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu 

iesniegumu atlases kārtas īstenošanas ietvaros. 

 

1.2. Programmas mērķis ir iepazīstināt universitāšu projektu komandas trīs līdz sešu cilvēku sastāvā 

ar jaunākajām tendencēm augstākās izglītības stratēģiskajā attīstībā, sniegt atbalstu situācijas 

analīzes veikšanā, stratēģisko mērķu definēšanā, projekta ieviešanas plāna izstrādē un iesaistīto 

pušu lomu un mijiedarbības strukturēšanā. 

 

1.3. Programmas ietvaros projektu komandas saņem atbalstu no MIT J-WEL un Programmas, lai 

attīstītu Latvijas izglītības iestādēm, valsts pārvaldei un uzņēmumiem aktuālu un ambiciozu 

izglītības inovāciju projektu ieviešanu.  

 

1.4. Programmā zinātnes universitātes var nominēt projektus, kuru mērķis ir veicināt pasaules 

labākajā praksē balstītu pieeju sistemātisku un ilgtspējīgu ieviešanu šādās tematiskajās jomās: 

1.4.1. studentu pieredzes sistemātiski uzlabojumi - studentu pieredze sevī ietver visu 

universitātes un studenta mijiedarbību, sākot no uzņemšanas procesa līdz absolvēšanai. 



 
 

 

Studentu pieredze var tikt uzlabota dažādās jomās, piemēram, akadēmiskajā, labbūtības 

un studentu atbalsta, emocionālās un sociālās attīstības jomās.  

1.4.2. uzlabojumi sadarbībā starp universitātēm un privātajām vai publiskajām organizācijām - 

sadarbība studentu pieredzes, infrastruktūras attīstības, pētniecības vai citās jomās.  

1.4.3. iniciatīvas, kas veicina universitātes stratēģisko mērķu sasniegšanu. 

 

1.5. Programmas rezultāts ir pabeigta projekta formulēšanas fāze (formulation stage), kas sevī ietver 

detalizētu situācijas un ilgtspējas analīzi, projekta aprakstu, projekta vadības plānu un 

iespējamības pārbaudi (feasability test). Divi galvenie formulēšanas fāzes darba rezultāti ir 

padomes un/vai senāta apstiprināts universitātes līmeņa projekta ieviešanas plāns un nākamā 

projekta attīstības posma finansējuma pieteikums (finansējuma līmenis vismaz 1 miljons eiro) 

katram projektam. 

 

1.6. Šis nolikums (turpmāk – Nolikums) apraksta prasības pretendentiem, pieteikšanās un atlases 

kārtību, Programmas norises galvenos posmus un tās ietvaros sniegto atbalstu. 

 

2. Prasības pretendentiem un pieteikšanās kārtība 

 

2.1. Inovācijas projektu dalībai Programmā var pieteikt Latvijas zinātnes universitātes - Latvijas 

Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Biozinātņu un 

tehnoloģiju universitāte. Latvijas zinātnes universitātes izvēlētas kā Programmas 

mērķauditorija to likumā noteikto darbības mērķu dēļ. Papildus tam zinātnes universitātes 

aptver procentuāli lielu studentu skaitu, tādēļ uzlabojumi Latvijas zinātnes universitātēs pozitīvi 

ietekmē lielu Latvijas valsts augstskolu studentu skaitu. 

 

2.2. Informācija par pieteikšanos un Programmas norisi tiek publicēta tīmekļvietnē 

www.innovationeducation.lv, kā arī RBS komunikācijas kanālos (tīmekļvietne, sociālie mediji, 

tiešie komunikācijas kanāli). 

 

2.3. Projekta pieteikums angļu valodā jānosūta uz e-pasta adresi innovationeducation@rbs.lv līdz 

2023. gada 3. aprīlim plkst. 23:59, aizpildot projekta tīmekļvietnē (innovationeducation.lv) 

pieejamo pieteikuma anketu (Pielikums Nr. 1) un pievienojot pieteikumam citus nepieciešamos 

dokumentus, parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu. 

 

http://www.innovationeducation.lv/
mailto:innovationeducation@rbs.lv


 
 

 

2.4. Ar pieteikuma iesniegšanu projektu iesniedzēji apstiprina, ka ir pilnībā iepazinušies ar šī 

Nolikuma noteikumiem un akceptē tos. 

 

2.5. Pieteikuma sagatavošanas procesā projekta pieteicējiem ieteicams konsultēties ar Izglītības 

inovāciju laboratoriju, rakstot uz e-pasta adresi innovationeducation@rbs.lv. 

 

3. Atlases kritēriji un kārtība 

 

3.1. Katra zinātnes universitāte dalībai Programmā nominē projektus, kuri atbilst Programmas 

kritērijiem. 

 

3.2. Projekti tiek atlasīti pēc aizpildītajām pieteikuma anketām. Vajadzības gadījumā, projekta 

iesniedzēji var tikt uzaicināti uz interviju 1-2 nedēļas pēc pieteikuma iesniegšanas. 

 

3.3. Projektu pieteikumi tiek izvērtēti un atlasīti divos posmos: 

3.3.1. Pirmais posms: projektu pieteikumu sākotnējo novērtēšanu veic Stratēģisku izglītības inovāciju 

projektu atbalsta programmas komanda (programmas vadītājs, akadēmiskais direktors, jomas 

eksperti) kopā ar MIT J-WEL, novērtējot projektu atbilstību un potenciālu pēc 3.5. punktā 

minētajiem kritērijiem; 

3.3.2. Otrais posms: projektu pieteikumu novērtēšanas rezultāti tiek prezentēti, apspriesti un 

apstiprināti Konsultatīvajā padomē. Šī padome sastāv no 8 dalībniekiem – 4 zinātnes 

universitāšu pārstāvjiem (1 pārstāvis no katras universitātes), 1 Izglītības un zinātnes ministrijas 

pārstāvja, 1 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvja, 1 Latvijas Darba devēju 

konfederācijas pārstāvja, un 1 RBS pārstāvja bez balsstiesībām (sekretārs). 

 

3.4. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā 

universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, 

Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera deleģē 

pārstāvjus Konsultatīvajai padomei.  

 

3.5. Projekti tiek izvērtēti pēc Pielikumā Nr. 2 aprakstīto kritēriju kopsummas, kur katrs kritērijs tiek 

novērtēts skalā no 0 līdz 2 ( 0 – neatbilst kritērijam, 1 – daļēji atbilst kritērijam, 2 – atbilst 

kritērijam).  
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3.6. Programmā tiek uzņemti projekti ar augstāko punktu skaitu. Ja vairāki projekti saņem vienādu 

punktu skaitu, Programmā tiek uzņemti visi projekti.  

 

3.7. Projektu atlase norisinās līdz 2023. gada 17. aprīlim.  

 

3.8. Iebildumu par rezultātiem gadījumā projekta komanda var sazināties ar atlases komisijas 

sekretāru, rakstot uz e-pasta adresi innovationeducation@rbs.lv 

 

4. Programmas norise un tās ietvaros sniegtais atbalsts 

 

4.1. Programma sākas 2023. gada 24. aprīlī, ietver šādus posmus, un tās apjoms ir vismaz 240 darba 

stundas: 

4.1.1. Pirmais posms (2023. gada aprīlis – maijs): līguma parakstīšana starp universitāti, kura 

pieteikusi projektu, un Rīgas Tehnisko universitāti. Projekta plāna sagatavošana, projekta 

mērķu izvirzīšana, kā arī projekta informatīvie un iepazīšanās pasākumi. 

4.1.2. Otrais posms (2023. gada maijs – oktobris): inovāciju projekta idejas attīstīšana ar 4.2.2. 

punktā aprakstīto konsultatīvo atbalstu. Mācību, tīklošanās un pieredzes apmaiņas 

pasākumi Programmas dalībniekiem. 

4.1.3. Trešais posms (2023. gada oktobris – novembris): projekta noslēguma pasākumi, kas 

ietver projektu rezultātu apkopošanu un prezentēšanu Izglītības inovāciju atbalsta 

programmas pasākumos (dalībniekiem un plašākai sabiedrībai); projekta izvērtēšana, kā 

arī nepieciešamo atskaišu iesniegšana. 

 

4.2. Programmas ietvaros projekta komanda saņem šāda veida konsultatīvo un citu atbalstu vienas 

inovāciju idejas attīstīšanai: 

4.2.1. Programmas apmaksātu un Izglītības inovāciju atbalsta programmas individuāli izveidotu 

pieredzes apmaiņas un mācību vizīti MIT J-WEL (Kembridža, ASV) diviem komandas 

pārstāvjiem. Pārstāvjus izvēlas komandas pieteicējinstitūcija. Pieredzes apmaiņā ir 

iespēja piedalīties vēl vienam komandas pārstāvim, taču šajā gadījumā izmaksas sedz 

projekta komandas pieteicēja institūcija.  
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4.2.2. Kopējo konsultatīvo atbalstu inovāciju idejas izstrādei, prototipēšanai, izvērtēšanai un 

attīstībai Programmas norises laikā (6 mēneši) vismaz 120h apjomā. Konsultatīvais 

atbalsts sevī ietver: 

4.2.2.1. konsultācijas ar MIT J-WEL ekspertiem; 

4.2.2.2. inovāciju un pārmaiņu ieviešanas mentora atbalstu; 

4.2.2.3. programmas dalībnieku darbnīcas, tīklošanās un pieredzes apmaiņas 

pasākumus; 

4.2.2.4. atbalstu projekta plānošanā, realizācijā un satura izstrādē no Izglītības 

inovāciju atbalsta programmas atbilstoši sastādītajam projekta plānam. 

4.2.3. Programmas dalībniekiem ir pieejama piekļuve MIT J-WEL pasākumiem un materiāliem: 

attālinātajiem un klātienes semināriem un konferencēm, EdX un MIT Horizon 

platformām un citiem mācību resursiem, kas attīsta projekta idejas, veiksmīgai 

realizācijai nepieciešamās inovāciju vadības un citas prasmes un kompetences. 

 

4.3. Programmas ietvaros projektu komandas nesaņem tiešu finansiālu atbalstu. 

 

4.4. Programmas ietvaros atbalsts tiek sniegts latviešu un/vai angļu valodā. Komandas vadītājam un 

vismaz pusei projekta komandas dalībnieku nepieciešamas angļu valodas zināšanas B2 vai 

augstākā līmenī.  

 

4.5. Programmas dalībnieku pienākumi:  

4.5.1. kopā ar Programmas ekspertiem un MIT J-WEL radīt un realizēt projekta plānu (punkts 

4.1.1); 

4.5.2. piedalīties visās Programmas aktivitātēs, izņemot, ja rodas neparedzēti apstākļi;  

4.5.3. ierasties uz norunātajiem konsultāciju laikiem vai pieprasīt citus konsultāciju laikus 

vismaz 48 h pirms konsultācijas; 

4.5.4. Programmas norises laikā un pēc tās aizpildīt Izglītības inovāciju atbalsta programmas 

pieprasīto dokumentāciju;  

4.5.5. ierasties un aktīvi piedalīties projekta progresa monitoringa tikšanās ar Izglītības 

inovāciju atbalsta programmas komandu;  

4.5.6. piedalīties vismaz vienā Programmas rezultātu izplatīšanas un zināšanu pārneses 

pasākumā (piemēram, apaļā galda diskusijas, praktiskie semināri, konference); 

4.5.7. piedalīties projekta norises procesu un rezultātu izvērtēšanā. 



 
 

 

 

4.6. Programmas īstenošanas ilgums ir 6 mēneši no projekta saprašanās memoranda noslēgšanas 

dienas, ar iespēju to pagarināt, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. novembrim. Pēc Programmas 

noslēguma dalībnieki var tikt aicināti piedalīties punktos 4.5.4.,  4.5.6. un 4.5.7. aprakstītajās 

aktivitātēs. 

 

4.7. Izglītības inovāciju laboratorijai ir tiesības pārtraukt darbu ar projekta komandu, ja tiek 

konstatēts, ka netiek pildīti punktā 4.5. aprakstītie pienākumi. 

 

4.8. Projekta komandai ir tiesības pārtraukt dalību Programmā, ja neparedzētu apstākļu dēļ, tā vairs 

nevar turpināt dalību Programmā vai Izglītības inovāciju atbalsta programmas komanda nespēj 

nodrošināt 4.2. punktā aprakstīto atbalstu. Šādā gadījumā komandas pieteicējinstitūcijai 

jāatmaksā pieredzes brauciena uz MIT izmaksas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pielikums nr.1.  

Stratēģisku izglītības inovāciju projektu atbalsta programmas pieteikuma forma 

 

Inovāciju projekta nosaukums:  

Inovāciju projekta iesniedzējs: 

(universitāte)  

 

Atbildīgā persona 

(persona, kurai ir tiesības pārstāvēt 

inovāciju projekta iesniedzēju) 

 

 

 

Inovāciju projekta vadītājs 

 

(persona, kura vadīs inovāciju 

projektu un pārstāvēs to komunicējot 

ar programmas komandu ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Aizpildot projekta iesnieguma veidlapu, papildus lūdzam skatīt projektu vērtēšanas kritērijus! 

 

Lūdzu, norādiet visas organizācijas, iestādēs, uzņēmumus utt., kas būs inovāciju projekta 

realizētāji.  

 

Ja inovāciju projekta realizēšanā piedalīsies vairāk nekā viena organizācijas struktūrvienība, 

lūdzu, norādiet visas struktūrvienības.  

 

 

 

 

 

 

Īsi aprakstiet problēmu, kuru vēlaties risināt, Jūsu inovāciju projekta galveno ideju, mērķi un 

darbības principus (līdz 100 vārdiem).  

 

 

 

Aprakstiet (līdz 200 vārdiem):  

● inovāciju projekta sākotnējo darba plānu; 

● galvenos inovāciju projekta riskus un to novēršanas iespējas; 

● aptuveno budžetu inovāciju projekta realizācijai. 

 

 

 

 



 
 

 

Vai Jūsu inovāciju projekts ir saistīts ar vismaz vienu no šīm prioritārajām tēmām? 

● Studentu pieredzes sistemātiski uzlabojumi; 

● Uzlabojumi sadarbībā starp universitātēm un privātajām vai publiskajām 

organizācijām;  

● Universitātes stratēģisko mērķu sasniegšana. 

Ja jā, īsi aprakstiet saistību (līdz 100 vārdiem).  

  

 

 

 

Īsi aprakstiet (līdz 200 vārdiem): 

● kāda ir potenciālā inovāciju projekta ietekme Jūsu institūcijā (piemēram, ietekmētais 

mācībspēku vai studentu skaits); 

● kāds ir inovāciju projekta mērogojamības potenciāls - t.i., vai to nākotnē būtu 

iespējams ieviest citās Jūsu organizācijas struktūrvienībās vai citās organizācijās, 

nozarēs.   

 

 

 

 

Īsi aprakstiet, kāda veida atbalstu inovāciju projekta realizācijā vēlaties saņemt no stratēģisku 

izglītības inovāciju atbalsta programmas (līdz 200 vārdiem).  

 



 
 

 

 

 

 

Aprakstiet inovāciju projekta realizācijas komandu, atbildību sadalījumu komandā un plānoto 

laika investīciju projekta realizācijai un pievienojiet projekta komandas dalībnieku CV. 

 

 

 

 

Pievienojiet izziņu/vēstuli, kas parāda Jūsu organizācijas atbalstu Jūsu inovāciju projekta 

realizācijai (piemēram, vēstule no dekāna, rektorāta vai padomes). 

Ja projektam ir  iegūts finansējums, lūdzu pievienot dokumentāciju par šo finansējumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pielikums nr. 2  

 

Kritērijs Apraksts  Apakškritēriji Punkti Punkti 

kopā 

Inovāciju 

projekta 

idejas 

atbilstība 

Programmai 

Inovācijas projekta ideja 

atbilst Programmas 

mērķiem un 

tematiskajām jomām, ir 

ētiska un ilgtspējīga  

Inovāciju projekta ideja atbilst 1.2. 

punktā definētajam Programmas 

mērķim 

0-2 0-6 

Inovāciju projekta ideja atbilst 1.4. 

punktā definētajam Programmas 

tematiskajām jomām 

0-2 

Projekta ideja ir ētiska un ilgtspējīga 
0-2 

Projekta 

plāns 

Ir veikta sākotnējā 

projekta plānošana, un tā 

parāda, ka projektam ir 

iespēja sasniegt 

izvirzītos mērķus 

Projektam ir mērķis, kurš atbilst 

Programmas 1.5. punktā definētajam 

rezultātam 

0-2 0-8 

Projektam ir sākotnējais darba plāns. 
0-2 

Ir identificēti projekta riski un ir 

izstrādāts to novēršanas plāns 

0-2 

Projekta aptuvenās izmaksas ir 

skaidras, un ir veikta pirmreizējā 

finanšu analīze 

0-2 

Tūlītējā un 

plašākā 

ietekme 

Ir veikta projekta 

ietekmes analīze un tā 

parāda potenciālu 

ietekmi uz 

pieteicējinstitūciju un 

izglītības sistēmu. 

Projekta realizēšanas gadījumā, tas 

radīs pozitīvu ietekmi uz 

pieteicējinstitūciju 

0-2 0-6 

Projektā piedāvātais risinājums 

potenciāli ir pielietojams ārpus 

pieteicējinstitūcijas 

0-2 

Projektu kopā realizē vairāk kā viena 

institūcija (divas zinātnes 

universitātes vai zinātnes universitāte 

un privāta vai publiska organizācija) 

vai struktūrvienība (fakultāte, centrs, 

institūts, u.c.) 

0-2 

Komanda 

un resursi  

Projekta komandai ir vajadzīgā 

pieredze, lai realizētu projektu  

0-2 0-8 



 
 

 

Projekta komandai ir 

vajadzīgā pieredze, 

resursi un izpratne par 

darbu sadalījumu 

projekta realizēšanai.  

Projekta komandai ir izpratne par 

potenciālo darbu sadalījumu, lai 

realizētu projektu 

0-2 

Projekta komandai ir pieejami resursi 

(laiks, finanses, cilvēkresursi), lai 

piedalītos Programmā 

0-2 

Ja projekts aptver vairāk kā vienu 

organizāciju, komandas sastāvā ir 

pārstāvji no katras organizācijas.  

0-2 

Motivācija 

dalībai 

Programmā 

Ir skaidra 

nepieciešamība dalībai 

Programmā un tās laikā 

sasniedzamie mērķi.  

Projekta komandai ir skaidri 

Programmas laikā sasniedzamie 

mērķi 

0-2 0-4 

Projekta komandai ir skaidrs 

nepieciešamais atbalsts un tā 

nozīmīgums projekta realizēšanā 

0-2 

 


