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“Apstiprināts” 
Ventspils Augstskolas  

rektors 
K. Krēsliņš 

 

STUDENTU INOVĀCIJAS PIETEIKUMU ATLASES  

EKSPERTU KOMISIJAS  

NOLIKUMS 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Studentu inovācijas pieteikumu atlases ekspertu komisija (turpmāk tekstā – Komisija) 
ir izveidota ar mērķi nodrošināt Ventspils Augstskolas (turpmāk tekstā – VeA) un 
projekta partneru1 projektā Nr. 1.1.1.3/18/A/004 „Kurzemes inovāciju granti 
studentiem” (turpmāk tekstā – Projekts) paredzēto finanšu resursu racionālu 
izlietojumu.  

1.2. Programmas mērķis ir sekmēt studējošo inovāciju pieteikumu īstenošanu, kas attīsta 
studējošo inovācijas spēju un uzņēmīgumu, t.sk. uzņēmējspēju, risina sabiedrībai vai 
tās daļai nozīmīgas problēmas, stiprina augstskolu un studējošo sadarbību ar 
komersantiem un piesaista privāto finansējumu studentu inovāciju programmas 
īstenošanai. 

1.3. Studentu inovāciju pieteikums – risinājums, ko Studentu inovāciju programmas 
ietvaros studējošais vai studējošo komanda izstrādā problēmjautājumam no ideju 
bankas, vai studējošā vai studējošo komanda izstrādā pašu vai komersanta  definētam 
problēmjautājumam. 

 

2. Komisijas sastāvs 

2.1.  Komisijas sastāvā ir 9 (deviņi) dalībnieki no kuriem:  

 2 (divi) Ventspils Augstskolas un tās zinātnisko institūtu pārstāvji,  
 2 (divi) Liepājas Universitātes un tās zinātnisko institūtu pārstāvji, 
 1 (viens) nodibinājuma “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” pārstāvis,  
 1 (viens) SIA “Kurzemes Biznesa inkubators” pārstāvis,  
 1 (viens) nodibinājuma “Ventspils Augstskolas attīstības fonds” pārstāvis un 
 2 (divi) biznesa attīstības, tehnoloģiju un nozares eksperti vai uzņēmumu 

pārstāvji. 
 
2.2. Komisijas dalībniekam jābūt vismaz 3 gadu pieredzei:  

 akadēmiskajā un/vai pētnieciskajā  darbā; 

 uzņēmējdarbības vadībā un jaunuzņēmumu izveides un izaugsmes atbalsta 
sniegšanā; 

                                                 
1 Projekta partneri ir Liepājas Universitāte, nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”, SIA “Kurzemes 
Biznesa inkubators” un nodibinājums “Ventspils Augstskolas attīstības fonds”. Projektu partneru loma un 
atbildība atrunāta savstarpēji noslēgtā Nodomu līgumā. 
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 vadošā amatā, attiecīgajā nozarē. 

2.3. Rektors apstiprina komisijas sastāvu ar rīkojumu. 

2.4. Komisijas priekšsēdētaju ievēlē no komisijas dalībnieku vidus, komisijas dalībniekiem 
atklāti balsojot. 

2.5. Komisija var mainīt dalībniekus vai visu tās sastāvu, ja to ierosina vismaz 2 (divi) no 
Komisijas dalībniekiem un par to nobalso vismaz 2/3 no Komisijas pilnā sastāva.  

 

3. Komisijas darba organizācija 

3.1. Komisijas sanāksmes 

3.1.1. Komisijas darbs notiek sanāksmēs vai attālināti.  

3.1.2. Komisijas sanāksmes sasauc Komisijas priekšsēdētājs 10 (desmit) darba dienu 
laikā pēc informācijas saņemšanas no Projekta vadītāja par nepieciešamību 
sasaukt komisijas sanāksmi, nosakot sanāksmes norises vietu un laiku. 

3.1.3. Pēc Komisijas priekšsēdētaja pieprasījuma Projekta vadītājs Komisijas 
priekšsēdētajām par studentu inovāciju pieteikumiem (Pieteikumiem), kuri 
pretendē uz atbalsta saņemšanu, iesniedz šādus materiālus: 

3.1.3.1. studentu inovāciju pieteikums (ar pielikumiem); 

3.2. Komisijas sanāksmes tiek protokolētas un protokolēšanu nodrošina Projekta vadītājs 
vai Projekta vadītāja nozīmēts Projekta speciālists. 

3.3. Gadījumā, ja Komisijas sēde notiek attālināti, Komisijas locekļiem nav jāapliecina 
sanāksmes protokola pareizība ar parakstiem. Sēdes protokols tiek izsūtīts Komisijas 
locekļiem saskaņošanai elektroniski un pēc nepieciešamo precizējumu veikšanas, 
sēdes protokolu paraksta Projekta vadītājs un izsūta informatīvi visām iesaistītajām 
pusēm. 

 

3.4. Atlases kritēriji 

Pieņemot lēmumus par atbalsta piešķiršanu, Komisija vērtē pieteikumu atbilstību kritērijiem, 
kas noteikti VeA rektora apstiprinātā ”Studentu inovāciju pieteikumu atlases kārtības” 1. un 
2. pielikumā.  

3.5. Lēmumu pieņemšana 

3.5.1. Komisija pieņem lēmumus slēgtās sanāksmēs ar balsu vairākumu.  

3.5.2. Lai Komisija būtu lemttiesīga, Komisijas sanāksmē jāpiedalās vismaz 6 
(sešiem) Komisijas dalībniekiem: 

3.5.2.1. 5 (pieci) Projektā iesaistīto partneru pārstāvji un 

3.5.2.2.  vismaz 1 (viens) neatkarīgais nozares eksperts.  

3.5.3. Ja Komisijas dalībnieks nevar piedalīties Komisijas sanāksmē, to var pārstāvēt 
cits attiecīgās organizācijas vadītāja vai apstiprinātā komisijas dalībnieka 
rakstiski pilnvarots pārstāvis. Pilnvara tiek pievienota Komisijas sanāksmes 
protokolam. 

3.5.4. Komisijas sanāksmē pēc nepieciešamības tiek piesaistīti papildu eksperti 
un/vai speciālisti, ja Komisijas priekšsēdētājs vai Projektu vadītājs uzskata, ka 
tas ir nepieciešams. 
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3.5.5. Pēc sanāksmes 10 (desmit) darba dienu Komisija informē par savu lēmumu 
visas iesaistītās personas, elektroniski izsūtot Komisijas sanāksmes protokolu 
vai tā izrakstu. 

3.5.6. Komisijas lēmumiem jābūt caurspīdīgiem un pamatotiem uz Latvijas 
Republikas normatīvajos dokumentos, Projekta dokumentācijā un citos 
saistošos noteikumos noteiktajām normām, kā arī uz vispārpieņemtām ētikas 
un morālām normām.  

3.5.7. Komisijas lēmums par atbalsta piešķiršanu ir rekomendējošs. Uz tā pamata 
lēmumu par Studentu inovāciju pieteikumu apstiprināšanu pieņem VeA 
rektors 

3.6. Komisijas lēmumu pārsūdzēšana 

3.6.1. Studentu inovācijas pieteikuma iesniedzējam, kurš pretendē uz atbalsta 
saņemšanu, ir tiesības apstrīdēt Komisijas lēmumu, iesniedzot sūdzību 
Komisijas priekšsēdētājam 2 (divu) nedēļu laikā kopš lēmuma pieņemšanas 
dienas. 

3.6.2. Pēc sūdzības par Komisijas lēmumu saņemšanas, komisijas priekšsēdētājs 
atkārtoti izskata Komisijas pieņemto lēmumu un tā pamatojumu, un lemj par tā 
atstāšanu nemainītu vai arī uzdod Komisijai jautājumu izskatīt atkārtoti. 
Atkārtota Komisijas lēmuma gadījumā tas vairs nav pārsūdzams un stājas 
spēkā līdz ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

4. Atbildība 

4.1. Komisija ir atbildīga par nolikumā paredzēto tās funkciju izpildi. 

4.2. Komisija ir atbildīga par pieņemto lēmumu atbilstību Latvijas Republikas 
normatīvajos dokumentos, Projekta dokumentācijā un citos saistošos noteikumos 
noteiktajām normām, kā arī vispārpieņemtām ētikas normām.  

 


