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Studentu inovāciju pieteikums

studentu inovāciju pieteikums ir risinājums, ko
Studentu inovāciju programmas ietvaros
studējošais vai studējošo komanda piedāvā un
izstrādā problēmjautājumam no ideju bankas, vai
studējošā vai studējošo komandas pašu definēta
problēmjautājuma risinājums sociālekonomiskās
situācijas uzlabošanai
Risinājuma kā
piedāvājuma vērtēšana un
akceptēšana
Rezultāta vērtēšana un
akceptēšana
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Inovācju idejas izstrāde un
sākotnējā pārbaude
Mācību ietvaros notiek pētnieciskās vai inovāciju idejas
izstrāde un sākotnējā pārbaude, studējošajiem
nodrošinot uzņēmīguma un inovācijas prasmju
apguvi, finansējumu idejas attīstībai un idejas attīstībai
nepieciešamo testēšanas vidi ar mērķi noteikt
pārbaudāmās idejas dzīvotspēju un attīstības
potenciālu. Pieteikuma specifiku raksturojošās pazīmes
(minimālās pieteikumu īstenošanas procesa metodiskās
fāzes) aprakstītas 1.pielikumā. Pieteikuma
īstenošanas rezultātā idejas risinājumam ir
identificējams un izmērāms progress, paaugstinot
idejas attīstības līmeni attiecībā pret idejas
sākotnējo stadiju pieteikuma iesniegšanas brīdī.
Students nav gala saņēmējs
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Vienreizējā maksājuma
piemērošana
• Apstiprināts īstenots studentu inovāciju pieteikums
inovācijas idejas izstrādei un sākotnējai pārbaudei
• Studējošais vai studējošo komandas piedāvāts un
izstrādāts problēmjautājumam no ideju bankas, vai
studējošā vai studējošo komandas pašu definēts
problēmjautājuma risinājums sociālekonomiskās situācijas
uzlabošanai
• atbilst 1.1.1.3. pasākuma finansējuma saņēmēja
izstrādātā pieteikumu atlases nolikuma prasībām,
tostarp atbilst vērtēšanas kritērijiem un ir apstiprināts ar
pieteikumu vērtēšanas ekspertu komisijas lēmumu
AII nosaka samērīgu administratīvā sloga līmeni
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Pāreja uz vienreizējo maksājumu
a) sāk piemērot vienreizējo maksājumu pieteikumu izmaksām
līdz ar nākamās atlases kārtas uzsākšanu, nodrošinot
īstenošanā esošo pieteikumu izmaksu skaidru
nodalīšanu un identificēšanu grāmatvedības uzskaitē
vai,
b) sāk piemērot vienreizējo maksājumu jau īstenošanā
esošajiem pieteikumiem, ja veiktās atlases nosacījumus
(t.sk. rezultātu apstiprināšanas prasības), finansējuma
apjomu un rezultātu apliecinošus dokumentus ir
iespējams un ir lietderīgi pielāgot metodikā
noteiktajiem nosacījumiem, saskaņojot ar sadarbības
iestādi pieteikumu īstenošanas izmaksu attiecināšanas pieeju.
Iespējams pārejas periods ar vienlaicīgu faktisko izmaksu
deklarēšanu un vienreizējā maksājuma piemērošanu
konkursa līmenī – piedāvājumu saskaņo ar CFLA
6

Pāreja uz vienreizējo maksājumu
Budžeta grozījumi

• MK noteikumu Nr.41 32.1.2.1. apakšpunktā noteiktās
ekspertu atlīdzības izmaksas par individuālo
konsultāciju sniegšanu, kas tieši saistītas ar konkrētu
studentu inovāciju pieteikumu īstenošanu;
• MK noteikumu Nr.41 32.2.2. apakšpunktā noteiktās ar
studentu inovāciju pieteikumu īstenošanu saistītās
materiālu un pakalpojumu izmaksas, tostarp laboratoriju,
testēšanas aprīkojuma, projektēšanas iekārtu izmantošanas,
analīžu veikšanas, materiālu nodrošinājuma un specializēto
mācību izmaksas;
• MK noteikumu Nr.41 32.2.3. apakšpunktā minētās studējošo
mobilitātes izmaksas Latvijā un ārvalstīs, kas tieši
saistītas ar konkrētu studentu inovāciju pieteikumu
īstenošanu.
• Budžeta pozīcija Nr.14.1
• Deklarētās izmaksas nepārceļam
• ’’Pārejas’’ izmaksas nepārceļam
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Pāreja uz vienreizējo maksājumu
Projekta darbību un rādītāju grozījumi

•

Precizēt projekta darbību aprakstu (ja attiecināms) projekta iesnieguma
1. sadaļā, un Studentu inovāciju programmas aprakstā, vienlaicīgi
nodrošinot, ka veiktie precizējumi nemaina projekta mērķus, kvalitāti,
darbības un to tvērumu pēc būtības (tai skaitā nemaina projekta
kopējās izmaksas un īstenošanas ilgumu)
Redakcionālas izmaiņas

•

Nodrošināt, ka projekta iesniegumā noteiktās uzraudzības rādītāju
vērtības atbilstoši MK noteikumu Nr.41 7.1. apakšpunktam
nesamazinās, kā arī izvērtēt MK noteikumu Nr.41 7.2. apakšpunktā
minēto specifisko iznākumu rādītāju projekta iesniegumā noteiktās
vērtības, nepieciešamības gadījumā tās precizējot projekta iesnieguma
1. sadaļā un Studentu inovāciju programmas aprakstā, vienlaicīgi
nodrošinot, ka veiktie precizējumi nemaina projekta mērķus, kvalitāti,
darbības un to tvērumu pēc būtības (tai skaitā nepalielina projekta
kopējās izmaksas un īstenošanas ilgumu)
«Matemātiskas» izmaiņas
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Pāreja uz vienreizējo maksājumu
Dubultais finansējums un izsekojamība

• pieteikumu atlases, ieviešanas, uzraudzības un
finansēšanas kārtībā tai skaitā paredz nosacījumu, ka
viena un tā paša pieteikuma izmaksas var tikt
segtas tikai vienu reizi
• nodrošina, ka izmaksas apliecinošajos dokumentos
(līgumi, rēķini, maksājumu uzdevumi u.c.) tiek minēts
projekta un konkrētā pieteikuma identifikators un
nosaukums
Kā uzskaitīt, ka vienai
komandai faktiski netiek
izmaksāts vairāk kā
apstiprināts pieteikumā?

Vienreizējā maksājumā
iekļautas piegādes
neatspoguļo iepirkumu
plānā
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Stipendijas studentiem
MP 7.6. sadaļa

Faktiski veiktās
izmaksas
MP 8.1. sadaļa
Projekta budžets

Tiešās attiecināmās izmaksas

Maksājuma pieprasījuma
iesniegšana

Vienreizējā
maksājuma izmaksas
MP 8.3. sadaļa

Ieguldījumi natūrā
MP 8.4. sadaļa
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Izmaksas pamatojošie dokumenti
A gadījums

Konkurss pirms vienreizējā maksājuma metodikas
MP 8.1. sadaļa
Vērtēšanas komisijas lēmums par sasniegtu
rezultātu

Rēķini, līgumi, PN akti utt.
Izmaksāto summu
uzskaite komandu līmenī

nodrošina, ka izmaksas apliecinošajos dokumentos (līgumi, rēķini,
maksājumu uzdevumi u.c.) tiek minēts projekta un konkrētā
pieteikuma identifikators un nosaukums.
Vismaz KP VIS konkrētā
rēķina piezīmēs

Iekšējā sistēma – kā tiek kontrolēts, ka studentu komandai
veiktie izdevumi nepārsniedz apstiprināto summu?
Reģistrs
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Izmaksas pamatojošie dokumenti
B gadījums
Vispirms jāapstiprina
vienošanās grozījumi
Konkurss atbilstoši vienreizējā maksājuma metodikai
MP 8.3. sadaļa

Lēmums par pieteikuma noslēguma atskaites
apstiprināšanu, kas ietver studentu inovāciju
pieteikumu vērtēšanas komisijas argumentētu
slēdzienu par pieteikuma īstenošanas un sasniegto
rezultātu apstiprināšanu

•
•
•
•

CFLA finanšu
dokumentus
neiesniedz
Uzglabā atbilstoši
normatīvajiem aktiem

Radītās inovācijas
Pretendenti, kuriem pilnveidotas inovāciju un uzņēmējspēju kompetences
Jaunuzņēmumu skaits
Studējošie, kas iesaistās tālākos finanšu piesaistes pasākumos
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Izdevumu pārbaude piemērojot
izlases
Kvalitatīvi dati 8.1. sadaļā
Konta pārskati par MP periodu

Pozīcija

Dokumenti

Atlīdzības

•

Algu saraksti (8.1.sadaļa)

Stipendijas studentiem

•
•

Stipendiju izmaksu saraksts (8.1.sadaļa)
Protokols par jaunu konkursu ietvaros Līgumu dati
piešķirtām stipendijām (1-2 sadaļa)
7.6.sadaļā

Piegādes (preces,
pakalpojumi)

•

Izmaksāto summu uzskaite
Līgumu dati 5.1.sadaļā
komandu līmenī
T.sk. Tirgus izpētes/cenu aptaujas

Ieguldījumi natūrā

•

Visi pamatojošie dokumenti 8.4.sadaļā

Mobilitātes

•

Visi pamatojošie dokumenti 8.1.sadaļā

Līgumu dati 6.sadaļā

Rezultātus un rādītājus apliecinoši dokumenti
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Avansa maksājuma pieprasījums

Jāizlieto 6
• Atlīdzības izmaksas
mēnešu laikā
• Piegādes (ja noslēgts iepirkumu līgums)
• Mērķstipendijas (ja pieņemts lēmums par stipendiju
izmaksu)
• Vienreizējā maksājuma izmaksas (ja pieņemts lēmums par
studentu komandas apstiprināšanu)

• Viens avanss nepārsniedz 30% no piešķirtā publiskā
finansējuma
Droša finanšu vadība

Vai PF plūsma ir aktīva?

• Avansa un starpposma maksājumu summa drīkst sasniegt
100% no publiskā līdzfinansējuma kopsummas
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Iekšējās kontroles sistēmas
pārbaudes
• Stipendiju piešķiršana studentiem
• Atlase
• Saņemšanas nosacījumu izpilde (ja attiecināms)
• Sākotnējo inovāciju ideju izstrādes konkursi
• Atlase
• Sasniegto rezultātu izvērtēšana
• Inovāciju izstrādes uz esošas koncepcijas pierādījumu
bāzes konkursi
• Atlase
• Sasniegto rezultātu izvērtēšana
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Iekšējās kontroles sistēmas
pārbaudes
Konkursu pieteikumu atlases,
ieviešanas, uzraudzības un
finansēšanas kārtība

•
•
•

Vai ir izstrādāta?
Vai ir publiski pieejama?
Vai atbilst metodikas 12.punktam?

Vērtēšanas komisija

•
•

Vai ir izveidota?
Vai atbilst MKN?

Iesniegtie studentu pieteikumi

•
•

Vai ir atbilstoši izstrādātajai kārtībai?
Vai tiek vērtēti atbilstoši izstrādātajai kārtībai?

Atlases posma pieņemtie lēmumi

•
•

Vai ir atbilstoši izstrādātajai kārtībai?
Vai ir izsekojami un caurspīdīgi?

Noslēgtie līgumi

•
•

Vai ir atbilstoši pieņemtajiem atlases lēmumiem?
Vai ir atbilstoši atlases nolikumam un
izstrādātajai kārtībai?

Studentu atskaites

•

Vai ir atbilstošas metodikas 1.pielikumam?

Sasniegto rezultātu novērtēšana

•
•

Vai ir atbilstoši izstrādātajai kārtībai?
Vai ir izsekojami un caurspīdīgi?

Izmaiņas (komisijā, komandā,
pieteikumā u.c.)

•
•

Vai tās ir dokumentētas?
Vai tiek vērtēta izmaiņu ietekme uz sākotnējo
vērtējumu un sagaidāmo rezultātu?
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Elīna Millere
Izglītības un zinātnes attīstības departamenta
Zinātnes attīstības nodaļas vadītāja
Elina.Millere@cfla.gov.lv
Tel.: 27051185

