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Nr.p.k Kritērija nosaukums 
Maksimālais 

punktu 
skaits

Piezīmes Vērtējums Vērtējums Vērtējums Vērtējums Vērtējums Vērtējums Vid. Vērtējums

1

Pieteikuma aktivitātes atbilst 
Projekta nosacījumiem un 
izvirzītajām prioritātēm un 
aprakstītās aktivitātes ir 
iespējams realizēt 4 mēnešu 
laikā

5,00

1 punkts - pieteikuma aktivitātes neatbilst projekta nosacījumam (potenciāli 
komercializējamo biznesa ideju risinājuma piedāvājums); 
2 punkti - pieteikuma aktivitātes atbilst projekta nosacījumiem, bet nav 
realizējamas 4 mēnešu laikā 
3 punkti - pieteikuma aktivitātes atbilst projekta nosacījumiem, bet ir 
šaubas, ka aktivitātes ir realizējamas 4 mēnešu laikā,
4 punkti - pieteikuma aktivitātes atbilst vienai no prioritāram industrijām, ir 
realizējamas 4 mēnešu laikā, bet neatbilst  nevienai no prioritāram 
industrijām;
5 punkti - pieteikuma aktivitātes atbilst vienai no prioritāram industrijām un 
realizējamas 4 mēnešu laikā un atbilst vienai no prioritāram industrijām.

5 4 4 4 5 5 4,50             

2

Skaidri definēts projekta 
pamatojums, idejas atbilstība 
Inovāciju programmai un 
Izaicinājumu krātuvei 
(sniegts skaidrs pamatojums)

5,00

1 punkts - Ideja neatbilst projekta mērķim;
2 punkti - Ideja atbilst  projekta mērķim;
3 punkti - Ideja atbilst  projekta mērķim , bet nav skaidri definētā;
4 punkti - Ideja atbilst projekta mērķim, ir skaidri definētā, bet nav skaidri 
definēts projekta pamatojums;
5 punkti - Ideja atbilst projekta mērķim , ir skaidri definētā un ir skaidri 
definēts projekta pamatojums;

4 4 4 4 5 4 4,17             

3

Aktivitātes vērstas uz skaidri 
definētas projekta mērķa 
grupas/ komersanta/ nozares 
vajadzību un/vai prioritāšu 
risināšanu. Sadarbība ar 
komersantu vai tam 
pielīdzināmu subjektu

5,00

1 punkts - Nav definēts mērķa tirgus/mērķa klients pieņēmuma līmenī 
(Mazais grants);
2 punkti - Ir definēts mērķa tirgus/mērķa klients, bet nav definētas 
priekšrocības pret tirgu esošajiem produktiem pieņēmuma līmenī (Mazais 
grants);
3 punkti -  Ir definēts mērķa tirgus/mērķa klients un definētas priekšrocības 
pret tirgu esošajiem produktiem pieņēmuma līmenī (Mazais grants);
4 punkti -  Ir definēts mērķa tirgus/mērķa klients un definētas priekšrocības 
pret tirgu esošajiem produktiem (uz pierādījuma bāzes), bet nav iesaistīto 
partneru (Pieteikumam nav pievienoti apliecinājumi no iespējamiem 
sadarbības partneriem);
5 punkti -  Ir definēts mērķa tirgus/mērķa klients un definētas priekšrocības 
pret tirgu esošajiem produktiem (uz pierādījuma bāzes), ir iesaistīti  
partneru (Pieteikumam nav pievienoti apliecinājumi no iespējamiem 
sadarbības partneriem)

4 4 4 5 5 4 4,33             

Studējošo inovāciju pieteikumu vērtēšanas veidlapa

XXXX

Tematiskā prioritāte - Saskaņā ar Liepājas Universitātes, Liepājas pilsētas, Latvijas un Eiropas darbību stratēģijām, par Projekta prioritāti noteikta zaļo tehnoloģiju produkti, pakalpojumi un pielietojuma 
apgabali.

Projekta mērķis - izveidot un attīstīt grantu un specializēto apmācību sistēmu, kas paralēli studijām, ilgstoši un ar finansiālu atbalstu nodrošinās iespēju studējošajiem reālā darba vidē attīstīt un 
pilnveidot savas uzņēmējpratības un inovētspējas, praktiski pielietojot zaļo tehnoloģiju zināšanas.

Horizontālais princips „Ilgtspējīga attīstība” - Programma paredz integrēt vides aizsardzības jautājumus pasākumu īstenošanas laikā un atbalstāmajās darbībās t.i. vides kvalitātes saglabāšanā, 
negatīvās ietekmes uz vidi un klimata pārmaiņu samazināšanā. Šajā gadījumā finansējuma saņēmējs (LiepU) savā izglītības iestādē nodrošina programmu, kas ietver vides aizsardzības, vides ekonomikas, 
atjaunojamo resursu, ekodizaina, vides inženierijas, ilgtspējīgas attīstības, vides psiholoģijas un veselības, vides tehnoloģijas, ekoloģijas u.c. priekšmetu saturu apguvi. Programmas ietvaros studējošo 
Inovāciju grantu pieteikumos, kuros kā problēma vai risinājums tiks izmantots eko-inovācijas elements, vērtējumam tiks piešķirti papildu punkti. Tiks ņemts vērā tas vai studējošo izmantotie materiāli 
(izejmateriāli, procesā lietojamie materiāli, blakusprodukti, radušies materiāli) ir otrreiz pārstrādājami vai atkārtoti izmantojami, vai tiks samazināts ūdens patēriņš, vai tiks samazināts radīto 
atkritumu apjoms, vai notiks resursu un izejvielu izlietošana būs taupoša, vai tiks izmantoti atjaunojamie dabas vai otrreizējās pārstrādes resursi.



4

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

5,00

1 punkts - Komandas dalībnieku prasmes nav skaidri norādīti;
2 punkti -  Komandas dalībnieku prasmes ir skaidri definētas, bet nevar 
pārliecināties par visu iesaistīto dalībnieku lietderību;
3 punkti -  Komandas dalībnieku prasmes ir skaidri definētas un var 
pārliecināties par visu iesaistīto dalībnieku lietderību, bet Motivācijas 
vēstulē nav skaidri aprakstīta Projekta ietekme uz Granta pieteikuma 
īstenotāju profesionālo izaugsmi;
4 punkti -  Komandas dalībnieku prasmes ir skaidri definētas un var 
pārliecināties par visu iesaistīto dalībnieku lietderību,  Motivācijas vēstulē ir 
skaidri aprakstīta Projekta ietekme uz Granta pieteikuma īstenotāju 
profesionālo izaugsmi, bet nav skaidra darbu vadītāja loma komandā.
5 punkti -  Komandas dalībnieku prasmes ir skaidri definētas un var 
pārliecināties par visu iesaistīto dalībnieku lietderību,  Motivācijas vēstulē ir 
skaidri aprakstīta Projekta ietekme uz Granta pieteikuma īstenotāju 
profesionālo izaugsmi, ir skaidra darbu vadītāja loma komandā.

4 4 4 4 4 4 4,00             

5

Pārskatāma plānoto 
aktivitāšu struktūra un saturs 
un precīzi definēta projekta 
rezultātā izstrādājamā 
inovācija

5,00

1 punkts - Plānotas aktivitātes nav pārskatāmas un nav skaidri noteikts 4 
mēnešu rezultāts. 
2 punkti - Plānotās aktivitātes ir pārskatāmas un nav skaidri noteikts 4 
mēnešu rezultāts.  
3 punkti -  Plānotas aktivitātes ir pārskatāmas, loģiski strukturētās, ir 
definēts  4 mēnešu rezultāts, bet nav skaidri definēti īstenošanas procesa 
robežstabi.
4 punkti -  Plānotas aktivitātes ir pārskatāmas, loģiski strukturētās, ir precīzi 
definēti īstenošanas procesa robežstabi, ir skaidri definēts 4 mēnešu 
rezultāts,  bet nav pārliecības, ka tiks radīts vēlamais inovāciju veids.
5 punkti - Plānotas aktivitātes ir pārskatāmas, loģiski strukturētās, ir precīzi 
definēti īstenošanas procesa robežstabi, ir skaidri definēts 4 mēnešu 
rezultāts un ir pārliecība, ka tiks radīts vēlamais inovāciju veids.

3 4 4 4 4 4 3,83             

6
Pieteikums pārliecina par 
projekta kvalitatīvu 
realizēšanu

5,00

1 punkts - Studējošiem nav prasmes projekta kvalitatīvai realizēšanai/ 
Pretendenti ir pārkvalificēti  un projektā ietvaros viņi neapgūs neko jaunu. 
2 punkti - Studējošiem ir prasmes projekta realizēšanai bez vēlamas 
kvalitātes (vēlamās zināšanas nenodrošinās rezultātu pēc 4 mēnešiem);
3 punkti -  Studējošiem ir prasmes projekta kvalitatīvai realizēšanai, bet 
darbu vadītāja praktiskā pieredze un iesaiste īstenošanas procesā nesniedz 
vēlamo pievienoto vērtību;
4 punkti -  Studējošiem ir prasmes projekta kvalitatīvai realizēšanai, darbu 
vadītāja praktiskā pieredze un iesaiste īstenošanas procesā sniedz vēlamo 
pievienoto vērtību, bet nav piesaistīti ārējie mentori/sadarbības partneri;
5 punkti -  Studējošiem ir prasmes projekta kvalitatīvai realizēšanai, darbu 
vadītāja praktiskā pieredze un iesaistē īstenošanas procesā sniedz vēlamo 
pievienoto vērtību un piesaistīti ārējie mentori/sadarbības partneri.

4 4 4 4 5 4 4,17             

7
Projekta tāme ir precīza un 
pamatota (balstīta uz reālām 
izmaksām)

5,00

1 punkts - Tāmē ir būtiskas kļūdas;
2 punkti - Tāmē ir neprecizitātes un tā ir nepamatota;
3 punkti - Tāme ir precīza, bet tā ir nepamatota;
4 punkti - Tāme ir precīza un pamatota;
5 punkti - Tāme ir precīza, pamatota un ir pievienota cenu priekšizpēte.

4 4 4 5 4 5 4,33             

8
Darbības atbilstība 
noteiktajai Tematiskajai 
Prioritātei

5,00

1 punkts - netiek vērtēts;
2 punkti - pieteikumā nav ietverti zaļo tehnoloģiju produkti, pakalpojumi un 
pielietojuma apgabali;
3 punkti - pieteikumā ietverti zaļo tehnoloģiju produkti, pakalpojumi, bet 
nav ietverti pielietojuma apgabali;
4 punkti -  pieteikumā ietverti pielietojuma apgabali, bet nav ietverti zaļo 
tehnoloģiju produkti, pakalpojumi;
5 punkti - pieteikumā ietverti zaļo tehnoloģiju produkti, pakalpojumi un 
pielietojuma apgabali.

4 4 4 4 4 4 4,00             

9
Eiropas Kopienas horizontālo 
prioritāšu ievērošana.

9.1.

Horizontālais princips 
“Vienlīdzīgas iespējas” 
(dzimumu līdztiesība, 
invaliditāte, vecums un 
etniskā piederība)   tiek 
vērtēta gan attiecībā uz 
komandas sastāvu, gan 
attiecībā uz gala produkta 
atbilstību horizontālajam 
principam 

5,00

1 punkts - netiek vērtēts;
2 punkti - Komandā nav abu dzimumu pārstāvji;
3 punkti - Komandā ir abu dzimumu pārstāvji;
4 punkti - Komandā ir abu dzimumu pārstāvji, gala produkts ir domāts abu 
dzimumu pārstāvjiem, paredzēts visam etniskām vai vecuma grupām, bet 
nav paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti; 
5 punkti - Komandā ir abu dzimumu pārstāvji, gala produkts ir domāts abu 
dzimumu pārstāvjiem, paredzēts visam etniskām vai vecuma grupām un ir 
paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti.

2 2 2 2 2 2 2,00             



9.2.
Horizontālais princips 
„Ilgtspējīga attīstība” 
skaidrojumu skatīt augstāk

5,00

1 punkts - netiek vērtēts;
2 punkti - netiek vērtēts;
3 punkti - Nav ilgtspējīgas attīstības pazīmes;
4 punkti - Ir neskaidras ilgtspējīgas attīstības pazīmes;
5 punkti - Ir skaidras ilgtspējīgas attīstības pazīmes.

4 4 4 4 4 4 4,00             

50 38 38 38 40 42 40 39,33           

Piezīme: 

1 Katra sadaļa tiek novērtēta 5 punktu sistēmā no 1 līdz 5 punktiem, kur 1 - zemākais novērtējums un  5 – augstākais novērtējums.

2 Studējošo inovāciju pieteikumu vērtē punktos nr.1 līdz nr.9 norādītiem kritērijiem. 

3 Maksimālais pieteikumā sasniedzamais punktu skaits ir 50 punkti

4 Minimālais sasniedzamais punktus skaits studējošo inovācijas pieteikuma apstiprināšanai ir 30 punkti

5 Lielā granta komandām, papildus kritērijiem tiek vērtēta izmaksu pamatotība atbilstoši IZM metodikas 14.1.4 punktam*

https://www.esfondi.lv/upload/Vadlinijas/1113_vmm_attistibai_150720_apstiprinata.pdf

Pavisam kopā:


