
 

  
  

APSTIPRINĀTS  

ar rektores 2022. gada 30. jūnija rīkojumu Nr. 43 – v 

Grozījumi ar rektores 2023. gada 24. februāra rīkojumu Nr. 14 – v   

   

STUDENTU INOVĀCIJU PIETEIKUMU  

ATLASES KĀRTĪBA  

  

MĒRĶIS UN PAMATOJUMS  

 Šī Studentu inovāciju pieteikumu atlases kārtība ir izstrādāta balstoties uz 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" 1.1.1.3. pasākuma "Inovāciju granti studentiem" 

regulējošajiem tiesību normu aktiem, t.sk. Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada 15.jūnija  

“Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika studentu inovāciju pieteikumu īstenošanai 

inovācijas idejas attīstībai uz jau esošas koncepcijas pierādījuma bāzes 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” 1.1.1.3. pasākuma “ Inovāciju granti studentiem” ietvaros”” 

(turpmāk tekstā - Vienreizējā maksājuma metodika), un projekta “Inovāciju Granti Liepājas 

Studentiem” (turpmāk – “Projekts”) pieteikumu.  

  Šī dokumenta mērķis ir aprakstīt studentu, to grupu vai cita pieteicēja (turpmāk  

“Pieteicējs”) inovāciju pieteikumu (turpmāk – “Pieteikums”) atlases un uzraudzības kārtību.  

  

ATLASES kārtība  

Projekta uzdevumi  

Programmas mērķis ir sekmēt studējošo inovāciju pieteikumu īstenošanu, kas attīsta 

studējošo inovācijas spēju un uzņēmīgumu, t. sk. uzņēmējspēju, risina sabiedrībai vai tās daļai 



2  

  

nozīmīgas problēmas, stiprina augstskolu un studējošo sadarbību ar komersantiem un piesaista 

privāto finansējumu studentu inovāciju programmas īstenošanai.  

Studentu inovāciju pieteikums – risinājums, ko Studentu inovāciju programmas ietvaros 

studējošais/studējošo komanda piedāvā un izstrādā izaicinājuma jautājumam (vai tematam) no 

ideju bankas, vai studējošā/studējošo komandas pašu definēta izaicinājuma jautājuma (vai 

temata) risinājums situācijas uzlabošanai.  

  Projekta partneru (Liepājas Universitātes un citu piesaistīto partneru) funkcijas:  

● veicināt studējošo inovāciju spēju;  

● sekmēt studējošo uzņēmīgumu;  

● sekmēt studējošo sadarbību ar komersantiem;  

● veicināt jaunu komersantu veidošanos;  

● veicināt zinātnisko izstrādņu un pētniecības rezultātu komercializāciju;  

● veicināt inovatīvas un uzņēmīgas vides veidošanos Liepājas Universitātē un Projekta 

partneru vidēs.  

  

Projekta darbības vieta  

  Liepāja ir darbības centrs, iesaistot studējošos no citām Latvijas pilsētām un reģioniem 

un arī ārpus Latvijas studējošos latvisko runājošos studējošos.   

  

Projekta Tematiskā Prioritāte  

 Saskaņā ar Liepājas Universitātes, Liepājas pilsētas, Latvijas un Eiropas darbību stratēģijām, 

par Projekta prioritāti noteikta zaļo tehnoloģiju produkti, pakalpojumi un pielietojuma apgabali 

(turpmāk ”Tematiskā Prioritāte”).  

  

Studentu inovāciju procesa LĪMEŅI  

 POSMS 0: Studentu motivēšana un iedvesmošana. Uzņēmīguma rosināšana caur pieredzes 

stāstiem un savu spēju apzināšanas darbnīcām.   

 POSMS 1: Personības izzināšana. Studentu inovāciju spēju un uzņēmīguma attīstīšanas rīcības 

apzināšana, iesaistoties mentoriem, karjeras konsultantiem, darba tirgus ekspertiem un tam 

pielīdzināmiem speciālistiem (personības izzināšana ar mērķi efektīvi pielietot zināšanu un 

inovāciju ietilpīgus risinājumus).  
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 POSMS 2: Studentu inovāciju un uzņēmējspēju attīstīšana, piedaloties tautsaimniecības 

ekonomiskās vides procesos kādā no diviem virzieniem:  

 2.1. Esošu uzņēmumu (tautsaimniecības ekonomiskās vides dalībniekiem) procesu, 

pakalpojumu, produktu izstrādē un/vai ieviešanā tirgū;  

 2.2. Plānojot un izstrādājot savu definētu produktu un/vai pakalpojumu ar nolūku izvērtēt tā 

komercializēšanu (zināšanu un inovāciju ietilpīgi jautājumi).  

  

 Studentu inovāciju procesa POSMS 0 un POSMS 1 tiek organizēts bez specifiskiem studentu 

pieteikumiem un Komisijas lēmumiem sakarā ar to, ka studējošiem šajos posmos netiek 

piešķirts finansiāls atbalsts, bet gan tiek veicināta inovāciju izpratne, praktiskās iesaistes vēlme, 

rosināts uzņēmīgums u.tml.  

  Studentu inovāciju procesa POSMS 2 paredz studējošiem finansiālu atbalstu un  

priekšdefinētu mērķu sasniegšanu, tāpēc šajā posmā atbalsta piešķiršanai tiek piemērota 

specifiska kārtība jeb tiek piemērota tālāk aprakstītā atlases, ieviešanas, uzraudzības un 

finansēšanas kārtība, kas tiek organizēta saskaņā ar Vienreizējā maksājuma metodikā noteikto.  

  

Studentu inovāciju procesa POSMA 2 pieteikumu atlases, ieviešanas, uzraudzības un 

finansēšanas kārtība  

 POSMA 2  Studējošo pieteikumu atlase, ieviešana, uzraudzība un finansēšanas kārtība tiek 

organizēta saskaņā ar Vienreizējā maksājuma metodikā noteikto.  

  

1) Studentu inovāciju pieteikumu atlase  

  Lai Pieteicēja Pieteikumu pieņemtu realizācijai, jāveic šādas darbības:  

1. Pieteikuma izvērtēšana – pārrunas ar Projekta vadības un/vai ieviešanas personālu.  

2. Pieteikuma iesniegšana.   

3. Administratīvās atbilstības novērtējums.  

4. Kvalitatīvās atbilstības novērtējums.  

5. Pieteikuma prezentācija Studentu inovāciju pieteikumu atlases ekspertu komisijai.   

6. Studentu inovāciju pieteikumu atlases ekspertu komisijas lēmums (komisijas darba kārtību 

regulē Studentu inovāciju pieteikumu atlases ekspertu Nolikums).   

7. Liepājas Universitātes rektora vai tā deleģētas personas Komisijas lēmumu apstiprinājums.  

8. Līgums par Pieteikuma realizāciju.  

http://www.vatp.lv/docimgs/Pieteikuma_veidlapa.doc
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Pieteikuma atlase un izvērtēšana notiek vispirms veicot administratīvās atbilstības 

izvērtēšanu un pozitīvu atzinumu saņēmušiem Pieteikumiem tiek veikta kvalitatīvā izvērtēšana. 

Administratīvo kritēriju vērtēšanā tiek vērtēts Pieteikums atbilstoši noteiktajiem 

administratīvajiem kritērijiem programmas ietvaros un programmas regulējumiem.   

Kvalitatīvo kritēriju vērtēšanā Pieteikumi tiek vērtēti atšķirīgi katra POSMA vērtēšanai 

noteiktiem kritērijiem. 

 Kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji:  

POSMS 2: Studentu inovāciju un uzņēmējspēju attīstīšana, piedaloties tautsaimniecības 

ekonomiskās vides procesos kādā no diviem virzieniem:  

2.1. Esošu uzņēmumu (tautsaimniecības ekonomiskās vides dalībniekiem) procesu, 

pakalpojumu, produktu izstrādē un/vai ieviešanā tirgū;  

2.2. Plānojot un izstrādājot savu definētu produktu un/vai pakalpojumu ar nolūku 

izvērtēt tā komercializēšanu (zināšanu un inovāciju ietilpīgi jautājumi).  

1) Pieteikuma aktivitātes atbilst Projekta nosacījumiem un izvirzītajām prioritātēm un 

aprakstītās aktivitātes ir iespējams realizēt 4 mēnešu laikā;  

2) Skaidri definēts projekta pamatojums, idejas atbilstība Inovāciju programmai un Ideju 

bankai;  

3) Aktivitātes vērstas uz skaidri definētas projekta mērķa grupas/ komersanta/ nozares 

vajadzību un/vai prioritāšu risināšanu;  

4) Pieteicējs vai komanda ir skaidri norādīti un aprakstīta katra komandas locekļa iesaistes 

lietderība;  

5) Pārskatāma plānoto aktivitāšu struktūra un saturs un precīzi definēta projekta rezultātā 

izstrādājamā inovācija;  

6) Pierādāmi pamatota sadarbība ar komersantu vai citu subjektu projekta daļējai 

finansēšanai;   

7) Pieteikums pārliecina par projekta kvalitatīvu realizēšanu;  

8) Projekta tāme ir precīza un pamatota (balstīta uz reālām izmaksām);  

9) Darbības atbilstība noteiktajai Tematiskajai Prioritātei 10) Eiropas Kopienas horizontālo 

prioritāšu ievērošana.  

Katra sadaļa tiek novērtēta 5 punktu sistēmā no 1 līdz 5 punktiem, kur 1-zemākais 

novērtējums un 5- augstākais novērtējums.  
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Lai Pieteikums tiktu atlasīts realizācijai, kvalitātes vērtējumā jāsasniedz vismaz 30 

punktu (maksimāli iegūstamais punktu skaits – 50).   

Ja pieteikti vairāk Projektu nekā iespējams atlasīt saskaņā ar budžeta ierobežojumu, 

atlasīti tiek Pieteikumi ar augstāku kvalitātes vērtējumā iegūto punktu skaitu.  

2) Studentu inovāciju pieteikumu ieviešana un uzraudzība  

Komisijas atlasīto un Liepājas Universitātes rektora vai tā deleģētas personas 

apstiprināto Studentu inovāciju pieteikumu ieviešana un uzraudzība tiek veikta atbilstoši 

Vienreizējās maksājuma metodikas 14. punktā noteiktajam. Komandas dalībnieku maiņa ir 

iespējama gadījumos, kad no studējošo komandas dalībnieka vai studējošo komandas vadītāja 

ir saņemts iesniegums par nepieciešamību veikt dalībnieka maiņu. Komandas dalībnieku maiņu 

veic saskaņā ar Liepājas Universitātes rektora vai tā deleģētas personas izdotu rīkojumu. 

(LiepU rektores 24.02.2023. rīkojuma redakcijā) 

3) Studentu inovāciju pieteikumu finansēšana  

Studējošie sagatavo, Komisija izskata un apliecina un Liepājas Universitātes rektors  

vai tā deleģēta persona apstiprina studentu inovāciju pieteikuma finansēšanas plānu saskaņā ar 

Vienreizējo maksājuma metodiku.  

Šī Studentu inovāciju pieteikumu atlases kārtība var tikt mainīta un papildināta  

saskaņā ar Liepājas Universitātes iekšējo kārtību.  

  

Liepājas Universitātes  

Rektore        (paraksts)        D.Markus   

  

  

  


