
APSTIPRINĀTS  

RTU Zinātnes padomē 2017.gada 13.martā 

KONKURSA PAR GODA NOSAUKUMU VALORIZĀCIJĀ 

 

NOLIKUMS 

 

I Vispārīgie noteikumi 

1. Rīgas Tehniskā Universitāte (turpmāk - RTU) atbilstīgi “RTU Stratēģijas 2014.-2020.gadam” 

mērķiem un uzdevumiem īsteno kvalitatīvu studiju procesu, izcilu pētniecību un arī 

valorizāciju (inovāciju un tehnoloģiju pārnesi). 

2. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un izvērtētas RTU nozīmīgas valorizācijas 

aktivitātes - universitātē radīto produktu komercializāciju  un lietišķo pētījumu rezultātu 

popularizēšanu, patentēšanu, ieviešanu un pielietošanu jaunu uzņēmumu dibināšanai, lai 

noteiktu gada laureātu valorizācijā.  

3. Konkursa mērķis - sekmēt RTU ilgtspējīgu attīstību, izvērtējot personāla darbības rezultātus 

valorizācijā.  

 II Pieteikšanās konkursam un vērtēšana  

4. Konkursā ir tiesīgs piedalīties RTU personāls. 

5. Pretendentu/-us konkursam izvirza fakultātes atbildīgais par valorizāciju vai pretendents, 

aizpildot un elektroniskā formā nosūtot Biznesa un inovācijas departamenta direktora palīdzei 

pieteikuma anketu (1. pielikums) līdz kārtējā gada 15. septembrim. Pretendentu anketas ar 

fakultāšu dekāniem vai struktūrvienību vadītājiem saskaņo Biznesa un inovāciju departaments. 

6. Konkursa žūrija ir RTU Tehnoloģiju pārneses un inovāciju padome.  

7. Pretendentu sasniegumi tiek vērtēti, summējot iegūtos punktus, atbilstīgi vērtēšanas kritērijiem 

(2. pielikums).  

8. RTU Tehnoloģiju pārneses un inovāciju padome izvērtē pretendentu kandidatūras un sagatavo 

ranžētu sarakstu pēc iegūtās punktu summas. Vienādu punktu skaita gadījumā, pretendenta 

vietu sarakstā precizē aizklātā balsojumā. 

9. Ja pretendents ir RTU Tehnoloģiju pārneses un inovāciju padomes vai RTU Zinātnes padomes 

loceklis, viņš nepiedalās apspriešanas un vērtēšanas procesā. 

10. RTU Tehnoloģiju pārneses un inovāciju padome izvirza pretendentu gada balvas piešķiršanai 

un ranžētu pretendentu sarakstu iesniedz RTU Zinātnes padomei. Lēmumu par gada balvas 

piešķiršanu valorizācijā pieņem RTU Zinātnes padome. 

III Apbalvojums 

11. Goda nosaukuma ieguvēji saņem RTU diplomu un naudas balvu. Naudas balvas apjomu 

nosaka RTU rektors ar rīkojumu. 

12. Goda nosaukuma ieguvēja fotogrāfija tiek ievietota RTU Gada nosaukuma laureātu galerijā. 

13. Apbalvojumu svinīgi pasniedz ikgadējās RTU starptautiskās zinātniskās konferences 

plenārsēdē.  

14. Informācija par goda nosaukuma ieguvējiem tiek publicēta Latvijas masu informācijas avotos, 

tajā skaitā RTU mājaslapā.  

  



Pielikums 1 

PIETEIKUMA ANKETA 

KONKURSAM PAR GODA NOSAUKUMU VALORIZĀCIJĀ 

 

 

1. VISPĀRĪGAS ZIŅAS PAR PRETENDENTU 

Vārds, uzvārds:  

Zinātniskais grāds 

un amats: 

 

Darba vieta 

(fakultāte, 

struktūrvienība): 

 

Tālrunis:  

Mob. tālrunis:  

E-pasts:  

2. PRETENDENTA DARBĪBAS RAKSTUROJUMS VALORIZĀCIJĀ 

(Dati sniedzam par periodu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz kārtējā gada 15.septembrim) 

2.1.Ieviestie komercializācijas pieteikumi 

Norādīt komercializācijas pieteikumu nosaukumus, izmantošanas vietu (uzņēmums vai 

organizācija, u.c.). 

2.2.Ieņēmumi no līgumdarbiem 

Norādīt līgumdarba nosaukumu, numuru, piesaistītā finansējuma apjomu 

2.3.Dalība izstādēs un citas publicitātes aktivitātes 

Norādīt izstādes nosaukumu, vietu, datumu, dalības veidu (eksponāts, apmeklētājs, dalība stendā, 

referāts, uzstāšanās ar referātu, B2B (business to business) tikšanās), konsultēšana, darba grupu 

vadīšana u.c. 

2.4.Publicētie komercializācijas pieteikumi 

Norādīt ORTUS  sistēmas RTU sadaļā Valorizācija sadaļā pieteiktos komercializācijas 

pieteikumus 

2.5.Patenti 

Norādīt Latvijas un starptautisko patentu skaitu, numuru, nosaukumu 

2.6.Ieņēmumi no pārdotiem patentiem un licencēm 



Norādīt pārdoto patentu vai licenču skaitu, uzņēmumu vai organizācijas u.c. nosaukumu, kuram 

pārdots patents vai noslēgts licences līgums, piesaistītā finansējuma apjoms 

2.7.Dalība uzņēmumos 

1) Norādīt dalību (īpašnieks, līdzīpašnieks) uzņēmumos (kas dibināti kārtējā gadā), kas savā 

darbībā izmanto RTU radīto produktu. Uzņēmums norādīts RTU mājas lapas 

Valorizācijas sadaļā. 

2) Norādīt dalību (īpašnieks, līdzīpašnieks) uzņēmumos, kas darbojas vismaz divus gadus. 

Uzņēmums norādīts RTU mājas lapas Valorizācijas sadaļā. 

 

 

Pieteicējs: _____________________  ____________________  _______________ 

                             /Paraksts/                            /Atšifrējums/                 /Datums/  

 

Saskaņots: ____________________ ____________________  _______________ 

                      /Paraksts/                                    /Atšifrējums/                 /Datums/ 

  



Pielikums 2 

 

RTU Gada balva valorizācijā  

Vērtēšanas kritēriji.  

1. produktu komercializācija 

1.1. izmantoto komercializācijas pieteikumu skaits, norādot ieviešanas vietu  

(uzņēmums vai organizācija u.c.)       0 – 30 punkti 

1.2. RTU ieņēmumi no līgumdarbiem, norādot līgumdarba numuru  0 – 40 punkti 

 

2. lietišķo pētījumu rezultātu popularizēšana 

2.1. Dalība starptautiskās izstādēs, norādot izstādes nosaukumu,  

vietu, datumu, eksponātu (produktu vai 

pakalpojumu)_________________________________________________0 – 10 punkti 

2.2. RTU mājas lapas valorizācijas sadaļā publicēto komercializācijas  

pieteikumu skaits _____________________________________________0 – 10 punkti 

2.3. Komercializācijas pieteikumu nākotnes potenciāls____________________0 – 10 punkti 

2.4. Konsultēšana, darba grupu vadīšana u.c.     _______0 – 10 punkti 

 

3. patentēšana 

3.1. Piešķirto starptautisko patentu skaits, norādot patenta numuru  0 – 20 punkti 

3.2. Piešķirto Latvijas patentu skaits, norādot patenta numuru   0 – 10 punkti 

3.3. RTU ieņēmumi no pārdotiem patentiem, norādot  

(uzņēmums vai organizācija u.c.)  ________________________________ 0 – 40 punkti 

3.4. Ieņēmumi no pārdotām licencēm (uzņēmums vai organizācija u.c.) _____ _0 – 40 punkti 

 

4. jaunu uzņēmumu dibināšana 

4.1. Dalība (īpašnieks, līdzīpašnieks) uzņēmumā, kas dibināts kārtējā gadā,  

izmantojot RTU radīto produktu (uzņēmums norādīts RTU mājas lapas  

Valorizācijas sadaļā)    _______________________________0 – 40 punkti 

4.2. Dalība (īpašnieks, līdzīpašnieks) uzņēmumā, kas darbojas  

vismaz divus gadus  (uzņēmums norādīts RTU mājas lapas  

Valorizācijas sadaļā)       _______0– 30 punkti 

 
 


