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STUDENTU INOVĀCIJU PIETEIKUMU 
ATLASES KĀRTĪBA 

 
 

1. PIETEIKUMU POLITIKAS MĒRĶIS UN PAMATOJUMS 
1.1. Šī Studentu inovāciju pieteikumu politika (turpmāk – Politika) ir izstrādāta, balstoties 
uz Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumiem Nr. 41 “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" īstenošanas 
noteikumi” un Ventspils Augstskolas (turpmāk – “VeA”) noslēgto vienošanos Nr. 
1.1.1.3/18/A/004 par projekta “Kurzemes inovāciju granti studentiem” jeb KInGS (turpmāk – 
“Projekts”) īstenošanu.   
1.2. Šīs Politikas mērķis ir aprakstīt studentu un to grupu (turpmāk “Pieteicējs”) inovāciju 
pieteikumu (turpmāk – “Pieteikums”) atlases kārtību. 
 
 

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 
2.1. 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. 
2.2. 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 definētam problēmjautājumam. 

2.3. Projekta īstenošanas partneru (VeA un citu piesaistīto partneru) funkcijas: 
2.3.1.1. veicināt studējošo inovāciju spēju; 
2.3.1.2. sekmēt studējošo uzņēmīgumu; 
2.3.1.3. sekmēt studējošo sadarbību ar komersantiem, kā arī 
2.3.1.4. veicināt jaunu komersantu veidošanos. 
 
2.4. Studentu inovāciju pieteikuma virzieni: 
2.4.1. 1. virziens: “Studentu laboratorija”- studentu inovāciju spēju un uzņēmīguma 
attīstīšana, iesaistoties komersantiem un sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā (zināšanu un 
inovāciju ietilpīgi jautājumi); 
2.4.2. 2. virziens: “Start-Up skola” - studentu inovāciju un uzņēmējspēju attīstīšana, plānojot 
sava potenciālā biznesa izveidi un attīstību (studentu biznesa projektu pirms-inkubators). 
2.5. Studentu inovāciju pieteikuma finanšu atbalsti: 
2.5.1. Atbalsts sākotnējās izpētes veikšanai (Tehniski Ekonomiskā Pamatojuma (TEP) 
izstrādei), jeb ‘’mazais Grants’’ 2’595 (divi tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci) EUR 
apmērā. 
2.5.2. Atbalsts augstākas gatavības līmeņa idejas attīstīšanai (piemēram, kur rezultātā tiek 
izveidots prototips), praktiskās darbības risinājuma/produkta /prototipa vai pakalpojuma 
izstrādei, jeb ‘’lielais Grants’’ līdz 11’127 EUR (vienpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit 
septiņi EUR), saskaņā ar inovāciju pieteikuma apstiprināto budžetu. 
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2.6. Pieteikuma izvērtēšanas kārtībā: 
 

1. solis Ideju bankas pieteikuma iesniegšana Projekta mājas lapā 
https://inovacijugranti.lv/ 

2. solis Komandas veidošana sadarbībā ar virziena koordinācijas personālu. 
3. solis Pieteikuma projekta izvērtēšana sadarbībā ar virziena koordinācijas 

personālu. 
4. solis Pieteikuma centralizēta iesniegšana atvērta uzsaukuma ietvaros. 
5. solis Administratīvās atbilstības izvērtēšana atbilstoši šīs kārtības 1. pielikumā 

noteiktajiem kritērijiem. 
Pozitīva Komisijas lēmuma gadījumā tiek vērtēta Inovācijas pieteikuma 
atbilstība kvalitatīvajiem kritērijiem. 

6. solis Kvalitatīvās atbilstības izvērtēšana – atbilstoši šīs kārtības 2. pielikumā 
noteiktajiem kritērijiem. 

7. solis Atkarībā no inovāciju pieteikumam piešķirtā vērtējuma, Komisija pieņem 
rekomendējošu lēmumu par finanšu atbalsta piešķiršanu vai atteikšanu. 

8. solis Rektora lēmums par finanšu atbalsta piešķiršanu, balstoties uz Komisijas 
rekomendējošo lēmumu. 

9. solis Līguma slēgšana ar attiecīgo virzienu īstenojošo projekta partneri par 
Pieteikuma īstenošanu. 

 
2.7. Šī Studentu inovāciju pieteikumu atlases kārtība var tikt mainīta un papildināta saskaņā 
ar VeA iekšējo lietvedības un dokumentu izstrādes kārtību. 
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2020. gada 1. septembra 
Studentu inovāciju pieteikumu  

atlases kārtības  
1. pielikums  

 
ADMINISTRATĪVĀS ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI 

 
1. Administratīvās atbilstības kritēriji  pieteikumu vērtēšanai:  
 

Kritērijs 
Kritērija ietekme uz 
lēmuma pieņemšanu 

(N1/P2) 
1.1. Inovācijas pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis attiecīgajam 
virzienam atbilstošo veidlapu (1. veidlapa šajā pielikumā).  
1.2. Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta latviešu 
valodā, projekta iesniegumam ir pievienoti visi veidlapā noteiktie 
pielikumi un tie ir sagatavoti latviešu valodā vai tiem ir pievienots 
tulkojums latviešu valodā. 

 

1.3. Inovāciju pieteikuma izmaksas ne tiek finansētas dubultā 
(pieteikumā paredzētas darbības tiek apmaksātas pirmo reizi)  

 
2. Atbilstības administratīvajiem kritērijiem novērtēšanas kārtība: 
2.1. Inovāciju pieteikuma atbilstību administratīvajiem kritērijiem izvērtē projektu par 
virzienu atbildīgais Sadarbības partneris: 
2.1.1. Par 1. virzienu “Studentu laboratorija” atbildīgie: 
2.1.1.1.    Ventspils Augstskolas attīstības Fonds ; 
2.1.1.2.    Liepājas Universitāte. 
2.1.2. Par 2. virzienu “Starp-up skola” atbildīgie: 
2.1.2.1.    SIA “Kurzemes Biznesa inkubators”; 
2.1.2.2.    Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks. 

2.2. Ja inovāciju pieteikums neatbilst administratīvajiem kritērijiem, inovāciju pieteikuma 
iesniedzējiem tiek dota 1 (viena) darba diena nepilnību novēršanai. 

                                                
1 Kritērija neatbilstības gadījumā projekta vadītājs pieņem lēmumu par invoācijas pieteikuma iesnieguma noraidīšanu 
2 Kritērija neatbilstības gadījumā projekta vadītājs pieņem lēmumu par inovācijas pieteikuma iesnieguma apstiprināšanu ar 

nosacījumu, ievērojot Studentu inovāciju pieteikumu atlases kārtībā noteikto. 
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1. veidlapa 
Izvērtēts grantu atlases ekspertu komisijas  

sēdē ar protokolu Nr. _________________ 
 
 

Studentu komandas pieteikums Grantam  
 

Studentu komandas pieteikums Grantam  
 

1.Informācija par komandu 

  
1.1. Komandas nosaukums  Jāieraksta komandas nosaukums 

1.2. Komandas darba vadītājs 
Vārds, Uzvārds, kompetences un prasmes, iepriekšējā darba 
pieredze. 

1.3. Komandas dalībnieki  
Vārds, Uzvārds, Mācību iestāde, loma projektā un 
atbilstošās prasmes 

1.3.1 Dalībnieks 1  
1.3.2 Dalībnieks 2  
1.3.3 Dalībnieks 3  
1.3.4 Dalībnieks 4  

 Papildina ar nepieciešamo 
studentu skaitu 

 

 
2. Pieteikuma attīstības virziens  (Atzīmēt ar X)   
1. Virziens “Studentu laboratorija” (Pētnieciski ietilpīgs process definētas problēmas 
risināšanai ar mērķi izstrādāt jaunas tehnoloģijas, produktu, procesu vai pakalpojumu). 

 

2. Virziens “Start-up skola” (potenciālā biznesa izveide un/vai attīstība (studentu pirms-
inkubators). 

 

 
3. Vēlamais finanšu atbalsts   (Atzīmēt ar X)   
Atbalsts sākotnējās izpētes veikšanai (Tehniski Ekonomiskā Pamatojuma (TEP) izstrādei), jeb 
‘’mazais Grants’’ 2’595 EUR apmērā. 

 

Atbalsts augstākas gatavības līmeņa idejas attīstīšanai (piemēram, kur rezultātā tiek izveidots 
prototips), jeb ‘’lielais Grants’’ līdz 11’127 EUR 

 

 
4. Inovācijas veids3   (Atzīmēt ar X)   
Produkta inovācija  

Procesa inovācija  

Mārketinga inovācija  

Organizatoriskā inovācija  

 
5. Idejas vai problēmsituācijas īss apraksts  

Jāieraksta Ideju bankas pieteikuma numuru un idejas aprakstu 

 
6. Pakalpojuma/produkta Mērķa tirgus (Maks. 1500 zīmes) 
Jāapraksta mērķa tirgus un klients; 

 
7. Idejas aktualitātes pamatojums  (Maks. 1500 zīmes) 

                                                
3 https://inovacijugranti.lv/kas-ir-inovacija/ 
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Jānorāda idejas aktualitātes pamatojumu un kāpēc viņa ir inovatīva? 

 
8. Priekšrocības attiecībā pret esošiem pakalpojumiem/produktiem tirgū (konkurētspēja). (Maks. 1500 
zīmes) 

Jānorāda jebkura būtiska informācija, kas norāda par priekšrocībām attiecībā pret konkurējošiem uzņēmumiem vai 
esošajiem risinājumiem 

 
9. Plānoto aktivitāšu struktūra un saturs. (Maks. 1500 zīmes) 
Jāparaksta darba plāns un darba uzdevumi. Kā pielikumu jāpievieno laika grafiks 
 
 

 
10. Pielietojamās metodes un tehnoloģijas. (Maks. 1500 zīmes) 
Jāparaksta  pielietojamās metodes un tehnoloģijas  
 

 
11. Idejas projekta sasniedzamais rezultāts 

Starpposma rezultāts 
(pēc 3 mēnešiem) 

Piem., Jaunā produkta tehniskā dokumentācija, pirmais prototips, mārketinga plāns. 

Gala rezultāts (pēc 6 
mēnešiem) 

Piem., tirgū virzāms produkts, realizēta mārketinga kampaņa saskaņā ar mārketinga 
plānu. 

 
12. Idejas projekta īstenošanas vieta 

Ventspils   
Liepāja   
Cits   

 
13. Pielikumi 
1. Granta pieteikumu realizācijas izmaksu tāme* 
2. Izmaksu pamatojošā dokumentācija (piemēram, cenu aptauja, piedāvājumi, oficiālo tīmekļa vietņu cenrāži, 
vēsturiskie dati u.c.) *  
3. SVID (SWOT) analīze* ** 
4. Laika grafiks *  ** 
5. Komandas motivācijas vēstule (Jāiekļauj projekta ietekmi uz Granta pieteikuma īstenotāju profesionālo 
izaugsmi) ** 
6. Komandas darbu vadītāja CV** 
7. Iesaistīto partneru apliecinājumi (komersanti, pašvaldības, mecenāti) *** 

 
* Ja pretendents piesākas “augstākas gatavības līmeņa idejas attīstīšanai” atbalstam līdz 11 127 EUR 
** Brīvā formā 
*** Pievieno, ja tādi pastāv. Der arī e-pasta izdruka 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------- 

Pieteikumu “PDF” formātā un pārējie dokumenti oriģinālā formātā jāsūta 
uz kings@inovacijugranti.lv  
 
Pozitīvā lēmuma gadījumā pieteikums tiek pievienots Līgumam ar Komandu 
par finanšu atbalsta saņemšanu kā 1.Pielikums 
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2020. gada 1. septembra 
Studentu inovāciju pieteikumu  

atlases kārtības  
2. pielikums 

 
KVALITATĪVĀS ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI 

 
1. Kvalitātes kritēriji Pieteikuma vērtēšanai:  
 

Kritērijs 

Vērtēšanas 
sistēma – punktu skala 

(1-5) 
1. pieteikuma aktivitātes atbilst Projekta nosacījumiem un izvirzītajām 
prioritātēm un aprakstītās aktivitātes ir iespējams realizēt 3 mēnešu (var būt 
lielāka darba posms, bet ne ilgāk par 6 mēnešiem) laikā; 

 

2. skaidri definēts projekta pamatojums, idejas atbilstība Inovāciju 
programmai un Ideju bankai vai ideja ir līdzvērtīgi aktuāla (sniegts skaidrs 
pamatojums); 

 

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

 

4. Pieteicējs vai komanda ir skaidri norādīti un aprakstīta katra komandas 
locekļa iesaistes lietderība, norādīts komandas vadītājs; 

 

5. pārskatāma plānoto aktivitāšu struktūra un saturs un precīzi definēta 
projekta rezultātā izstrādājamā inovācija; 

 

6. pieteikums pārliecina par projekta kvalitatīvu realizēšanu, 
pretendentam ir atbilstošas prasmes un mentoram un/vai darba vadītāja, 
un/vai ekspertam (iem) ir nepieciešamā pieredze un kompetence; 
mentori/darba vadītāji (izraudzīti no saraksta vai ārējie) rakstiski 
apliecinājuši savu dalību (paraksts uz pieteikuma); 

 

7. projekta tāme ir precīza un pamatota (balstīta uz reālām izmaksām): 
tāmē nav iekļautas nepamatotas izmaksas, izmaksas nav mākslīgi 
paaugstinātas un atbilst vidējām izmaksām konkrētajā nozarē; tāme atbilst 
projekta mērķos un uzdevumos paredzētā veikšanai); 

 

8. Eiropas Kopienas horizontālo prioritāšu ievērošana:  

8.1. Horizontālais princips “Vienlīdzīgas iespējas” (dzimumu līdztiesība, 
invaliditāte, vecums un etniskā piederība) 

 

8.2. Horizontālais princips „Ilgtspējīga attīstība” (eko-inovācijas elements)  

 
Piezīmes:     
● 7. punktu vērtē, ja pretendents piesākas “augstākas gatavības līmeņa idejas attīstīšanai” atbalstam līdz 11 127 EUR 
● Katra sadaļa tiek novērtēta 5 punktu sistēmā no 1 līdz 5 punktiem, kur 1-zemākais novērtējums un  5 – augstākais 
novērtējums.    
● Studentu inovāciju pieteikumu vērtē pēc punktos nr.1 līdz nr.8 noradītiem kritērijiem.     
● Maksimālais pieteikumā sasniedzamais punktu skaits -45, minimālais sasniedzamais punktus skaits studentu 
inovācijas pieteikuma apstiprināšanai - 27  
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2. Atbilstības kvalitātes kritērijiem novērtēšanas kārtība: 
2.1.  Komisijas dalībnieki inovāciju pieteikumu vērtēšanai izmanto VeA rektora 
apstiprinātas ”Studentu inovāciju pieteikumu atlases kārtības” 2. pielikumā pievienoto 
Pieteikumu vērtēšanas veidlapu. 

2.2. Aizpildīta inovāciju pieteikumu vērtēšanas veidlapa tiek iesniegta elektroniski 
Komisijas priekšsēdētājām un projekta vadītājam, kuri apkopo rezultātus.  

3. Vērtējuma noteikšana un atbalsta piešķiršanas noslēguma nosacījumi 
3.1. Izsludinot projekta uzsaukumu, VeA var noteikt Projekta partnerim/-iem attiecīgajā 
virzienā pieejamā finansējuma slieksni attiecīgajā uzsaukumā, par to informējot partneri un 
Komisijas priekšsēdētāju rakstiski (e-pastā) ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms 
plānotās Komisijas sanāksmes. 
3.2. Pēc Komisijas rekomendējošā lēmuma par finanšu atbalsta piešķiršanu apstiprināšanas 
ar VeA rektora rīkojumu, Projekta partneriem nav tiesību galīgo lēmumu apstrīdēt.  
3.3. Kvalitatīvās atbilstības vērtēšanai studentu komanda prezentē savu inovāciju 
pieteikumu Komisijai, prezentācijā iekļaujot informāciju, kas ir norādīta VeA rektora 
apstiprinātās ”Studentu inovāciju pieteikumu atlases kārtības” 1. pielikumā pievienotajā 
1. veidlapā “Studentu komandas pieteikums Grantam”, proti, 4.-11. un 13. punktā. 

3.4. Studentu inovāciju pieteikumu Komisija vērtē atbilstoši pieteikumu vērtēšanai 
noteiktiem kritērijiem (šī pielikuma 1. punkts).  
3.5. Atbilstība kritērijam tiek vērtēta 5 punktu sistēmā no 1 līdz 5 punktiem, kur 1 ir 
zemākais novērtējums, bet 5 – augstākais novērtējums. 
3.6. Lai inovāciju pieteikumu varētu rekomendēt finanšu atbalsta piešķiršanai, inovāciju 
pieteikuma kvalitātes atbilstības gala vērtējumam jāsasniedz vismaz 27 punkti (maksimāli 
iegūstamais punktu skaits – 45). 
3.7. Gala vērtējums tiek aprēķināts kā vidējais aritmētiskais skaitlis no visu attiecīgajā 
komisijas sēdē piedalījušos komisijas locekļu vērtējumiem, izmantojot formulu: gala 
vērtējums = visu komisijas dalībnieku piešķirto punktu skaita summa / sanāksmē piedalījušos 
dalībnieku skaitu. 
3.8. Inovāciju pieteikumi tiek ranžēti pēc saņemtā gala vērtējuma punktu skaita, kas 
pārsniedz 3.6. punktā noteikto minimālo punktu skaitu (slieksni), no lielākā uz mazāko. 
3.9. Ja Projekta partnerim/-iem tiek noteikts 3.1. punktā paredzētais pieejamā finansējuma 
slieksnis, finanšu atbalsta saņemšanai tiek rekomendēti inovāciju pieteikumi ar vislielāko 
(virssliekšņa) gala vērtējumā savākto punktu skaitu katram Projekta partnerim pieejamā 
finansējuma apjomā. 
 
4. Darbu vadītāju pretendentu vērtēšanas kritēriji: 
4.1.  1. virzienā “Studentu laboratorija” - vismaz 3 gadu darba pieredze vadošā amatā 
realizējamās idejas nozarē, vai pieredze uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalsta sniegšanas jomā, 
ko apliecina iesniegtais CV; 
4.2. 2. virzienā “Start-up skola” - vismaz 3 gadu pieredze uzņēmējdarbības uzsākšanas 
atbalsta sniegšanas jomā, vai vadošā amatā realizējamās idejas nozarē, ko apliecina iesniegtais 
CV. 
4.3. Darba vadītāja darba maksimāli pieejama mēneša darba samaksa vienā inovāciju 

pieteikuma īstenošanai tiek noteikta: 
4.3.1. 270 (divi simti septiņdesmit) EUR apmērā t.sk VSAO, IIN un darba devēja 

VSAOI iemaksas, ja Pieteikums pretendē atbalstam sākotnējās izpētes veikšanai 
(Tehniski Ekonomiskā Pamatojuma (TEP) izstrādei), jeb ‘’mazajam Grantam’’. 
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4.3.2. 540 (pieci simti četrdesmit) EUR apmērā t.sk VSAO, IIN un darba devēja VSAOI 
iemaksas, ja Pieteikums pretendē atbalstam augstākas gatavības līmeņa idejas 
attīstīšanai jeb ‘’lielajam Grantam” 

4.4. Ja darbu vadītājs plāno iesaistīties paralēli vairāku komandu vadīšanā, darba vadītāja 
darba samaksa nevar pārsniegt 1 PLE no pamata darbā maksātā atalgojuma. Lai to 
pierādītu, darba vadītāja amata pretendentam  būs jāuzrāda Komisijai savu pamata darba 
līguma sadaļu par atlīdzību. 

4.5. Darba vadītājs noslēdz darba attiecības uz 6 mēnešiem ar sadarbības partneri, kas atbild 
par attiecīgā virziena komandu darbu koordināciju. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


