
APSTIPRINĀTS 

ar Rīgas Stradiņa universitātes 

Senāta 2019.gada ___ 

lēmumu, protokols Nr._______ 

 

 

Rīgas Stradiņa universitātes 

Biznesa inkubatora nolikums 

 

Izdots saskaņā ar 

Augstskolu likuma 

15.panta pirmo daļu 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Rīgas Stradiņa universitātes Biznesa inkubatora nolikums (turpmāk – 

Nolikums) nosaka Rīgas Stradiņu universitātes (turpmāk – RSU) Biznesa 

inkubatora darbības mērķus un uzdevumus, konkursa norises kārtību un 

darbības kārtību, kā arī pretendentu un dalībnieku tiesības un pienākumus.  

2. RSU Biznesa inkubators (turpmāk – Inkubators) ir personāla un infrastruktūras 

apvienojums, kas izveidots, lai veicinātu praktiskās inovāciju un 

uzņēmējdarbības aktivitātes un izaugsmes iespējas.   

3. Inkubatora pilns nosaukums: 

3.1. latviešu valodā – RSU Biznesa inkubators; 

3.2. angļu valodā – RSU Business incubator . 

3.3. Inkubatora funkciju nodrošina RSU Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts.  

 

II. Biznesa inkubatora darbības mērķi un uzdevumi 

 

4. Inkubatora darbības mērķi ir: 

4.1. ieinteresēt un motivēt studējošos un RSU personālu jaunu un inovatīvu biznesa 

ideju attīstīšanā un saistīto prasmju pilnveidošanā; 

4.2. izveidot inkubācijas vidi - konsultatīvais atbalsts ar infrastruktūras 

izmantošanas iespējām, inovācijas ideju izstrādei un attīstībai; 

4.3. attīstīt sadarbību starp dažādu disciplīnu un līmeņa studējošiem un RSU 

personālu;  

4.4. attīstīt ziedošanas kultūru inovāciju jomā RSU.  

5. Inkubatora uzdevumi ir: 

5.1. organizēt pasākumus un aktivitātes, kas apvieno RSU personālu un dažādu 

nozaru profesionāļus, lai veicinātu savstarpējo informācijas apmaiņu un 

mācīšanos; 
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5.2. organizēt pirmsinkubācijas apmācības kursu, kurā tiek sniegts atbalsts biznesa 

ideju formulēšanā, biznesa plāna izstrādē un biznesa prasmju un iemaņu 

apguvē; 

5.3. nodrošināt inkubācijas pakalpojumus, kas ietver konsultācijas 

uzņēmējdarbības uzsākšanai un infrastruktūras atbalstu (turpmāk – Inkubācijas 

programma); 

5.4. veidot un piedalīties sadarbības tīklos Inkubatora darbības mērķu sasniegšanai. 

 

III. Biznesa inkubatora pretendenti 

 

6. Dalībai Inkubācijas programmā var pieteikties pretendentu komandas divu līdz 

piecu cilvēku sastāvā ar kopīgu biznesa ideju, kuras veido: 

6.1. RSU studējošie (tajā skaitā akadēmiskajā atvaļinājumā esošie); 

6.2. RSU absolventi, kuri absolvējuši RSU pēdējo 3 gadu laikā; 

6.3. RSU akadēmiskais un vispārējais personāls; 

6.4. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studenti (tajā skaitā akadēmiskajā 

atvaļinājumā esošie);  

6.5. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas akadēmiskais un vispārējais 

personāls; 

6.6. citu Latvijas augstskolu studējošie (tajā skaitā akadēmiskajā atvaļinājumā 

esošie), apvienojoties komandā ar vismaz vienu no Nolikuma 6.1.-

6.5.apakšpunktā minētajiem pārstāvjiem.  

7. Nolikuma 5.1. un 5.2. punktā minētajās aktivitātēs var  piedalīties ikviens no 

Nolikuma 6.punktā minētajiem pārstāvjiem individuāli.   

8. Inkubācijas programmā pretendentu komandas uzņem konkursa kārtībā saskaņā 

ar šo Nolikumu. 

9. Inkubācijas programma ir organizēta trijos posmos, nodrošinot noteikta veida 

prasmju attīstīšanu: 

9.1. pirmajā posmā uzsvars tiek likts uz biznesa idejas formulēšanu, Inkubatora 

darbību, iespējamā biznesa modeli un komandas motivāciju; 

9.2. otrajā posmā uzsvars tiek likts uz komandu un mentoru sadarbību, noieta tirgus 

analīzi un klientu profila izveidi, kā arī notiek produkta (pakalpojuma) skices 

izveide. (Mentors – uzņēmējdarbībā pieredzējis, zināšanas uzskrājis cilvēks, 

kas dalās ar savu pieredzi, zināšanām un sniedz ieteikumus, lai palīdzētu 

Komandai orientēties biznesa profesionālajā vidē.); 

9.3. trešajā posmā uzsvars tiek likts uz komandas sagatavošanu demo dienai 

(prezentācijas pasākums Inkubatora sadarbības partneriem un potenciāliem 

investoriem) – tiek izveidota uzņēmuma finanšu un juridiskā struktūra, notiek 

prezentēšanas prasmju attīstīšana. 

10. Pretendenti uz dalību Inkubatorā var pieteikties Nolikumā noteiktajā kartībā. 

Atlases konkurss tiek organizēts vienu reizi akadēmiskajā gadā. 
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11. Jebkurš Nolikuma 6.punktā minētais pārstāvis, iepriekš sazinoties ar Inkubatora 

pārstāvjiem, var pieteikties uz konsultāciju šajās tēmās: 

11.1. inkubatora pakalpojumi un to saņemšanas iespējas; 

11.2. pieteikšanās Inkubācija programmai; 

11.3. atbalsta pieejamība biznesa attīstībai; 

11.4. uzņēmējdarbības uzsākšana; 

11.5. finanšu plānošana; 

11.6. mārketings; 

11.7. produktu tehnoloģiju pilnveide. 

 

IV. Konkursa izsludināšana un pieteikumu iesniegšana 

 

12. Atlases konkursu uz Inkubācijas programmu izsludina RSU Tehnoloģiju 

pārneses kontaktpunkts RSU mājaslapā, RSU studējošo portālā un RSU 

Facebook kontā. 

13. Pretendentiem (komandām) jāiesniedz šādi dokumenti: 

13.1. valsts valodā vai angļu valodā, datorrakstā aizpildīts pieteikums 

(veidlapa 1.pielikumā); 

13.2. visu komandas dalībnieku CV- Europass formātā; 

13.3. studējošajiem – studenta apliecības kopija vai izziņa no augstskolas par 

studējošā statusu, RSU absolventiem – RSU diploma kopija, RSU 

akadēmiskajam un vispārējam personālam – RSU darbinieka apliecības kopija. 

14. Dokumentus var iesniegt elektroniski uz paziņojumā par konkursa izziņošanu 

norādīto e-pasta adresi vai papīra formā Inkubatora atrašanās vietā, 30 

kalendāro dienu laikā no konkursa izsludināšanas brīža. 

15. Pieteikumi, kas nav noformēti atbilstoši Nolikuma prasībām, netiek izskatīti un 

vērtēti. 

 

V. Pieteikumu vērtēšana 

 

16. Pretendentu pieteikumus vērtē un lēmumus par dalību Inkubācijas programmā  

pieņem Inkubatora pieteikumu vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija).  

17. Inkubatora dalībnieku pieteikumu vērtēšanas kārtība: 

17.1. pieteikumu sākotnējā izvērtēšana – piecu darba dienu laikā pēc 

pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām; 

17.2. komandas prezentācija (līdz 3 minūtēm) par biznesa ideju Komisijai; 

17.3. Komisijas lēmuma pieņemšana par dalību Inkubācijas programmā vai 

par atteikumu – piecu darba dienu laikā pēc pēdējās prezentācijas; 

17.4. rezultātu paziņošana elektroniski piecu darba dienu laikā no Komisijas 

lēmuma pieņemšanas brīža.  

18. Pretendenta pieteikums tiek izslēgts no turpmākas dalības Konkursā jebkurā tā 

posmā, ja: 
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18.1. biznesa ideja saistīta ar kādu no Inkubatora neatbalstāmajām darbības 

jomām – alkoholiskie dzērieni, narkotiskās, psihotropās un citas apreibinošās 

vielas, intīmpreces un intīmpakalpojumi, tabakas izstrādājumi un azartspēles; 

18.2. kāds no komandas locekļiem vienlaicīgi saņem atbalstu kādā citā 

Latvijas vai ārvalstu biznesa inkubatorā; 

18.3. kāds no komandas locekļiem par pieteikumā norādītas saistītas biznesa 

idejas īstenošanu ne ilgāk kā divus gadus ir reģistrēts Latvijas Republikas vai 

citu valstu Valsts ieņēmumu dienestā vai komercreģistrā (vai to analogos) kā 

saimnieciskās darbības veicējs vai individuālais komersants, viņam pieder 

kapitāla daļas šādā uzņēmumā vai viņš ir šāda uzņēmuma valdes vai padomes 

loceklis. 

19. Sākotnējās izvērtēšanas posmā pieteikumi tiek vērtēti pēc šādiem kvalitātes 

kritērijiem: 

 

Nr. Kritērijs Punktu skaits 

1. Biznesa idejas novitāte 1 - 5 

2. Biznesa idejas tirgus potenciāls 1 - 5 

3. Biznesa idejas ieviešanas dalībnieku kompetence 

izvēlētajā nozarē 

1 - 5 

4. Biznesa plāna kvalitāte 1 - 2 

5.  Izieti RSU vai citu augstskolu biznesa inkubatoru 

pirmsinkubācijas kursi 

0 - 1 

 

20. Minimālais punktu skaits, kas pretendentiem sākotnējā izvērtēšanas posmā 

jāsaņem 1., 2. un 3. kritērijā (katrā), ir trīs punkti. Pretendenti, kuri nesaņem šo 

punktu skaitu, tiek izslēgti no turpmākās dalības Konkursā. 

21. Sākotnējā vērtēšanas posma rezultāti tiek paziņoti pretendentiem piecu darba 

dienu laikā no Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas.  

22. Otrajā vērtēšanas posmā pretendenti prezentē Komisijai savu biznesa ideju. 

Prezentācija norisinās Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta noteiktā datumā un 

laikā, informējot par to pretendentus elektroniski vismaz piecas darba dienas 

iepriekš. 

23. Pretendenta pārstāvis savu biznesa ideju prezentē trīs minūtes un atbild uz 

Komisijas jautājumiem. 

24. Prezentācija tiek vērtēta pēc šādiem kvalitātes kritērijiem: 

Nr. Kritērijs Punktu skaits 

1. Prezentācijas kvalitāte 1 - 5 

2. Biznesa modelis 1 - 10 

3. Idejas inovācijas līmenis 1 - 10 

4. Idejas potenciāls nākotnes perspektīvā 1 - 10 

5.. Komandas prasme atbildēt uz komisijas jautājumiem 1 - 5 
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25. Otrā vērtēšanas posma rezultātā Komisija izvēlas 10 pretendentus ar lielāko 

punktu skaitu, kuri iegūst tiesības dalībai Inkubācijas programmā (turpmāk arī 

– Dalībnieki). Ja kāds no pretendentu komandas locekļiem jau iepriekš ir 

saņēmis RSU vai citas institūcijas inkubācijas pakalpojumus, Komisija izvēlas 

ne vairāk kā divus šādus pretendentus ar lielāko punktu skaitu. Otrā vērtēšanas 

posma rezultāti tiek paziņoti pretendentiem elektroniski piecu darba dienu laikā 

no Komisijas lēmuma pieņemšanas datuma. Vienādu punktu skaita gadījumā 

priekšroka tiek dota tam pretendentam, kurš savu pieteikumu ir iesniedzis 

agrāk. 

26. Dalībnieks tiek uzņemts dalībai Inkubācijas programmā ne ilgāk kā uz vienu 

gadu. Viena persona var piedalīties Inkubācijas programmā vienas vai dažādu 

komandu sastāvā ne vairāk divas reizes piecu gadu laikā. 

 

VI. Biznesa inkubatora pieteikumu vērtēšanas komisijas darbība 

 

27. Komisiju 4 locekļu sastāvā pēc Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta 

ierosinājuma apstiprina ar Zinātņu prorektora rīkojumu. Komisijas sastāvā ir 

RSU pārstāvji, tajā skaitā viens RSU Studējošo pašpārvaldes pārstāvis. 

Komisija var pieaicināt neatkarīgos ekspertus bez balsstiesībām 

28. Komisijai ir pienākums: 

28.1. izskatīt un izvērtēt sākotnējā un otrajā vērtēšanas posmā visu 

pretendentu pieteikumus un pretendentu komandu locekļu atbilstību šī 

Nolikuma prasībām; 

28.2. lemt par pretendentu izslēgšanu no turpmākas dalības konkursā un par 

tiesību piešķiršanu dalībai Inkubācijas programmā; 

28.3. ievērot biznesa ideju un ar to saistītās informācijas konfidencialitāti. 

29. Komisijai ir tiesības: 

29.1. pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem; 

29.2. pieaicināt neatkarīgus ekspertus. 

 

30. Komisijas lēmumu pieņemšana: 

30.1. Komisijas darbs notiek pēc balsošanas principa; 

30.2. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās vismaz 75% no 

Komisijas locekļiem; 

30.3. Komisijas sēdes tiek protokolētas, protokolu paraksta klātesošie 

Komisijas locekļi; 

30.4. Konkursa materiāli tiek glabāti pēc Konkursa noslēgšanās saskaņā ar 

lietu nomenklatūru. 

31. Komisijas lēmumu apstrīdēšanas kārtība: 

31.1. Komisijā pieņemtos lēmumus pretendents var apstrīdēt 5 (piecu) darba 

dienu laikā no Komisijas lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot apelācijas 

sūdzību RSU Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktā; 

31.2. Apelācijas sūdzības saņemšanas gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā 

Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta vadītājs sasauc Apelācijas komisiju, kuru 
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apstiprina ar Zinātņu prorektora rīkojumu. Komisijas sastāvā ir RSU 

Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta vadītājs un divi neatkarīgi eksperti ar 

balsstiesībām, un tā atkārtoti pēc būtības izskata pretendenta pieteikumu. RSU 

Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta vadītājs informē apelācijas sūdzības 

iesniedzēju par apelācijas komisijas sēdes laiku un vietu. Apelācijas komisijas 

sēdē ir tiesīgs piedalīties apelācijas sūdzības iesniedzējs. Apelācijas sūdzības 

iesniedzēja nepiedalīšanās nav šķērslis jautājuma izlemšanai Apelācijas 

komisijas sēdē.  

31.3. Apelācijas komisijas lēmums tiek paziņots apelācijas sūdzības 

iesniedzējam elektroniski 1 (vienas) darba dienas laikā no apelācijas sūdzības 

izskatīšanas. Apelācijas komisijas lēmums ir galīgs, un uz tā pamata Komisija 

nepieciešamības gadījumā lemj par vērtēšanas rezultātu pārskatīšanu. 

 

32. Balstoties uz Komisijas lēmumu, Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts organizē 

līguma slēgšanu ar Dalībnieku par dalību Inkubācijas programmā. Līgumu 

slēdz 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Komisijas lēmuma paziņošanas brīža. 

 

VI. Pakalpojuma piešķiršanas kārtība 

 

33. Dalībniekiem, ar kuriem noslēgts līgums par dalību Inkubācijas programmā, 

tiek piešķirta atvērta tipa biroja vieta atbilstoši telpas izmantošanas intensitātei. 

34. Dalībniekiem tiek nodrošinātas mācības atbilstoši Inkubācijas programmai. 

35. Dalībniekiem otrajā posmā tiek nodrošināts mentoringa pakalpojums. 

36. Dalībniekiem Inkubatora telpās ir brīvi pieejama šāda tehnika un pakalpojumi:  

36.1. biroja tehnika (dators, printeris, kopētājs, skeneris); 

36.2. interneta un telefona sakaru pakalpojumi; 

36.3. biroja mēbeles; 

36.4. kancelejas preces. 

37. Citi Inkubatora pakalpojumi tiek piešķirti pēc Dalībnieka pieprasījuma 

elektroniski vai mutiski, paziņojot Inkubatora vadītājam par nepieciešamo 

pakalpojumu un apjomu. 

38. Inkubatora sniegtie papildus pakalpojumi: 

38.1. sanāksmju telpas; 

38.2. noliktavu telpas; 

38.3. slēdzams skapītis; 

38.4. dažāda tipa konsultācijas. 

 

VIII. Biznesa inkubatora dalībnieku pienākumi  

 

39. Inkubatora dalībniekiem ir pienākums: 

39.1. iepazīties un ievērot šo Nolikumu un sekot līdzi tā izmaiņām; 

39.2.  piedalīties visās RSU Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta un vai RSU 

organizētajās aktivitātēs un citos pasākumos, ja tam ir noteikts obligāts 

raksturs; 
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39.3. vienu reizi mēnesī – pēdējās darba nedēļas piektdienā - brīvā formā 

informēt par progresu un padarīto, nosūtot informāciju uz Inkubatora e-pasta 

adresi; 

39.4. veikt regulārus ierakstus elektroniskajā Inkubatora programmas 

dalībnieka dienasgrāmatā; 

39.5. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā paziņot elektroniski RSU 

Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta darbiniekam par visām komandas 

izmaiņām, kas saistītas ar saimnieciskās darbības veidu, dalībniekiem, 

rekvizītiem un kontaktinformāciju; 

39.6. Inkubācijas programmas periodā nepārtraukti virzīties uz biznesa idejas 

izaugsmi un attīstību, izstrādājot jaunus produktus, palielinot apgrozījumu un 

paplašinot noieta tirgu; 

39.7. savā uzņēmējdarbībā ievērot godīgumu un vispārējas ētikas normas, ar 

savu darbību godinot citus jaunos uzņēmējus, RSU un Inkubatoru; 

39.8. uzturēt labas, uz cieņu un labprātīgu sadarbību balstītas attiecības ar 

citiem Inkubatora dalībniekiem un RSU darbiniekiem; 

39.9. uzturēt Inkubatora telpas labā kārtībā, ievērot sanitārās un 

ugunsdrošības prasības. Bojājumus lietošanā nodotajās telpās, kas radušies 

Dalībnieka vainas dēļ, Dalībnieks sedz pēc pilnas to remonta vērtības vai, ja 

tas nav iespējams vai nav lietderīgi, - pēc jaunas iegādes vērtības; 

39.10. regulāri tikties un kontaktēties ar nozīmēto mentoru;  

39.11. ik pa trim mēnešiem iesniegt finanšu atskaiti par iepriekšējo ceturksni 

atbilstoši RSU Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta izstrādātajai veidlapai. 

Dati tiks izmantoti apkopotā veidā; 

39.12. Pēc Inkubācijas programmas beigām divu gadu laikā:  

39.12.1. sniegt informāciju, nodrošinot atgriezenisko saiti, par Inkubācijas 

programmā sniegto laiku – kas ir noderējis, kas būtu bijis vēl nepieciešams 

u.tml.; 

39.12.2. sniegt visu pieprasīto ar turpmāko uzņēmējdarbību saistīto informāciju 

tādā formā un tādā termiņā, kā norādīts pieprasījumā. 

 

IX. Biznesa inkubatora dalībnieku izslēgšana 

 

40. Dalībnieku izslēdz no dalības Inkubācijas programmā pēc viena gada. 

41. Dalībnieku priekšlaicīgi izslēdz no dalības Inkubācijas programmā, ja 

dalībnieks:  

41.1. nenodarbojas aktīvi ar uzņēmējdarbību vai virzību uz uzņēmējdarbību;  

41.2. neievēro šo Nolikumu vai nepilda noslēgtā līguma saistības. 

42. Par pirmstermiņa izslēgšanu no Inkubācijas programmas dalībnieks tiek 

brīdināts 5 darba dienas iepriekš, nosūtot ziņojumu elektroniski uz dalībnieka 

norādīto e-pasta adresi. 

43. Pēc izslēgšanas dalībnieka komandas locekļiem 5 darba dienu laikā ir jāpamet 

Inkubatora biroja telpas un 10 dienu laikā jāpārtrauc jebkura cita Inkubatora 

sniegtā pakalpojuma izmantošana. 
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X. Finansēšanas avoti un finanšu darbība 

 

44. RSU Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts izmanto Inkubatoram paredzētos 

resursus RSU noteiktajā kārtībā. 

 

XII. Citi noteikumi 

 

45. RSU neatbild par Dalībnieka komandas locekļu atstāto mantu drošību un 

neuzņemas atbildību zādzības gadījumā. 

46. RSU neatbild par Dalībnieka komandas locekļu saimniecisko darbību vai no tās 

izrietošām sekām. 

47. Dalībnieks drīkst vienpusēji izstāties no Inkubatora pirms termiņa, elektroniski 

brīdinot par to RSU Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu vismaz vienu mēnesi 

iepriekš. 

 

 

 

Senāta priekšsēdētājs       J.Gardovskis 

 

 

 

 
K.Zaļais, 67060882  
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1.pielikums 

Rīgas Stradiņa universitātes 

Biznesa inkubatora nolikumam 

 

PIETEIKUMS  

Rīgas Stradiņa universitātes Biznesa inkubatoram 

(veidlapa) 
 

 

1. Informācija par pretendentu - par katru komandas locekli: 

 

1.1. Vārds, uzvārds - 

1.2. Augstskola, fakultāte, studiju virziens, statuss augstskolā - 

1.3. Loma/atbildība komandā - 

1.4. Telefons, E-pasta adrese –  

 

E-pasta adrese saziņai dalībnieka tiesību iegūšanas gadījumā: _____________ 

  

2. Īss biznesa idejas apraksts (līdz 150 vārdiem) 

3. Kāds ir jūsu idejas unikālais piedāvājums? Kas Jūsu piedāvājumu atšķir tirgū 

no konkurentu piedāvājumiem? (līdz 100 vārdiem) 

4. Kādi, jūsuprāt,  ir jūsu produkta galvenie klienti? (līdz 100 vārdiem) 

5. Kādas ir jūsu komandas galvenās kompetences, zināšanas un prasmes? (līdz 100 

vārdiem) 

6. Kā jūsu komandas iepriekšējās zināšanas Jums palīdzēs nākotnē? (līdz 100 

vārdiem) 

7. Kā jūs redzat savu biznesa ideju attīstāmies 3 gadu griezumā? (līdz 100 

vārdiem) 

8. Kāda ir jūsu komandas galvenā motivācija startam inkubatorā? (līdz 100 

vārdiem) 

 

Apliecinām, ka: 

 šajā brīdī neviens no komandas locekļiem nesaņem citu inkubatoru 

pakalpojumus un nav tos saņēmis pēdējo divu gadu laikā; 

 šajā brīdī neviens komandas loceklis ar saistītu biznesa ideju nav ilgāk kā divus 

gadus  reģistrēts Latvijas Republikas vai citu valstu Valsts ieņēmumu dienestā 

vai komercreģistrā (vai to analogos) kā saimnieciskās darbības veicējs vai 

individuālais komersants, nevienam no komandas locekļiem nepieder kapitāla 

daļas šādā uzņēmumā un neviens no komandas locekļiem nav  šāda uzņēmuma 

valdes vai padomes loceklis. 

 

Apliecinām, ka, kļūstot par dalībnieku Inkubācijas programmā: 
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 ievērosim RSU Biznesa inkubatora nolikumu; 

 pēc iespējas piedalīsimies RSU Biznesa inkubatora rīkotajos pasākumos; 

 lietosim RSU inkubatora dalībnieka logo savas idejas mājaslapā (ja tāda ir), bet 

pēc uzņēmuma nodibināšanas, - uzņēmuma mājaslapā, veidlapās, reklāmas un 

publicitātēs materiālos; 

 RSU Biznesa inkubatora atbalsta saņemšanas gadījumā un kļūstot par 

veiksmīgu uzņēmēju, ieguldīsim atpakaļ RSU Biznesa inkubatorā laika un 

rīcībā esošos resursus, lai palīdzētu nākamajiem jaunajiem uzņēmējiem attīstīt 

savu biznesu līdzīgi, kā inkubators palīdzēja mums. 

 

 

Pielikumā: 

1. Pretendenta komandas locekļu CV – _ gab. uz __ lapām; 

2. Studentu apliecību kopijas / augstskolu izziņas - _ gab. uz __ lapām; 

3. Darbinieku apliecību kopijas - __ gab. uz __ lapām. 

 

 

Pretendenta komandas locekļi:  

_________________________ _________________________ 
                            (paraksts)            (vārds, uzvārds) 

_________________________ _________________________ 
                  (paraksts)         (vārds, uzvārds) 

 

 


