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Latvijas Republikas 
Izglītības un zinātnes ministrija 

Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde 
 

Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika 
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta 

mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc 
to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” 

īstenošanai 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Metodikas mērķis ir noteikt vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķinu, 

pamatot vienas vienības izmaksu standarta likmju piemērošanu, kā arī noteikt 
prasības sasniegto rādītāju pamatojošai dokumentācijai un maksājumu nosacījumus 
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta 
mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to 
dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” projekta 
(turpmāk – 8.5.1. SAM projekts) īstenošanai. 

 
2. Metodika piemērojama komersantiem, iestādēm, biedrībām, nodibinājumiem, 

fiziskām personām, kuras reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji, kā arī 
individuāliem (ģimenes) uzņēmumiem, tai skaitā zemnieku vai zvejnieku 
saimniecībām, un citiem saimnieciskās darbības veicējiem (turpmāk – uzņēmums) 
un izglītības iestādēm, kuras ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (turpmāk  – 
LDDK) ir noslēgušas līgumu par sadarbību 8.5.1.SAM projekta īstenošanā 
(turpmāk  – sadarbības līgums) Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumu 
Nr.483 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā 
atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu 
skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" 
īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) noteiktajā kārtībā. 

 
3. Metodika nosaka trīs veidu vienas vienības izmaksu standarta likmes: 

3.1. Vienas vienības izmaksu standarta likmi uzņēmumam par darba vidē balstītu 
(turpmāk – DVB) mācību vadītāja nodrošināšanu vienam DVB mācībās 
iesaistītajam izglītojamam 8.5.1.SAM projektā; 

3.2. Vienas vienības izmaksu standarta likmi uzņēmumam par mācību prakses 
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vadītāja nodrošināšanu mācību praksē vai praktiskajās mācībās iesaistītajam 
izglītojamam 8.5.1.SAM projektā; 

3.3.  Vienas vienības izmaksu standarta likmi izglītības iestādei par viena DVB 
mācībās un/vai mācību praksē iesaistītā izglītojamā izdevumu pamatojošās 
dokumentācijas apkopošanu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu 8.5.1.SAM 
projektā. 
 

4. 3.1. un 3.3.apakšpunktā minētās vienas vienības izmaksu likmes noteiktas kā darba 
samaksa par stundu par vienu izglītojamo, bet 3.2.apakšpunktā minētā vienas 
vienību izmaksu likme kā darba samaksa dienā. Vienlaikus, ņemot vērā 8.5.1.SAM 
projekta ietvaros ierobežotos pieejamos līdzekļus, 3.2. un 3.3.apakšpunktā minētām 
vienas vienības izmaksu likmēm ir noteikts to maksimālais finansiālais 
ierobežojums, kas attiecināms samaksai no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. 
 
II. Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina vispārējie principi 

 
5. Šīs metodikas 3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktā noteikto vienas vienības izmaksu 

standarta likmju aprēķins balstīts uz šādiem principiem: 
5.1. tas ir iepriekš noteikts: vienas vienības izmaksu standarta likmju piemērošanas 

nosacījumi ir noteikti MK noteikumu 27.9.2., 27.9.3., 27.10.2. un 27.10.3. 
apakšpunktā. 

5.2. tas ir taisnīgs: MK noteikumos norādīto projektu īsteno viens Eiropas 
Savienības fondu finansējuma saņēmējs LDDK, slēdzot sadarbības līgumus ar 
uzņēmumiem un izglītības iestādēm. Šīs metodikas 3.1. un 3.2. apakšpunktā 
minētās vienas vienības izmaksas tiek piemērotas vienādi visiem projektā 
iesaistītiem uzņēmumiem un 3.3.apkašpunktā minētās vienas vienības 
izmaksas tiek  piemērotas vienādi visām izglītības iestādēm; 

5.3. tas ir pierādāms: vienas vienības izmaksu standarta likme tiek noteikta un 
izmaksāta saskaņā ar šajā metodikā noteikto aprēķinu; 

5.4. tas ir objektīvs: vienas vienības izmaksu standarta likme ir aprēķināta, 
pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Ministru kabineta 
noteikumiem, kas nosaka profesionālās izglītības programmu īstenošanas 
izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo, Ministru kabineta noteikumiem, kas 
nosaka valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba 
samaksu.  

 
 

III. Vienas vienības izmaksu standarta likme uzņēmumam par DVB mācību 

vadītāja nodrošināšanu vienam DVB mācībās iesaistītajam izglītojamajam 
8.5.1.SAM projektā izmaksu pamatojums, iznākumu pamatojošie dokumenti un 

maksājumu nosacījumi 
 
6. Vienas vienības izmaksu standarta likme uzņēmumam par DVB mācību vadītāja 

nodrošināšanu vienam DVB mācībās iesaistītam izglītojamajam 8.5.1.SAM 
projektā aprēķinā izmantoti šādi normatīvie akti un informācijas avoti: 
6.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) 

Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
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Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 (ar grozījumiem OV L270, 
15.10.2015, lpp. 1 (2015/1839); OV L338, 13.12.2016, lpp. 34 (2016/2135); 
OV L129, 19.05.2017, lpp. 1 (2017/825); OV L176, 07.07.2017, lpp. 1 
(2017/1199); OV L335, 15.12.2017, lpp. 1 (2017/2305); OV L193, 30.07.2018, 
lpp. 1 (2018/1046); OV L291, 16.11.2018, lpp. 5 (2018/1719)) (turpmāk – 
Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 1303/2013); 

6.2. Finanšu ministrijas izstrādātās vadlīnijas Nr.2.8. „Vadlīnijas par vienkāršoto 
izmaksu izmantošanas iespējām un to piemērošana ES fondu 2014.-2020. gada 
plānošanas periodā”; 

6.3. Darba likums; 
6.4. Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – CSP) dati par vidējās vienas stundas 

darbaspēka izmaksām 2018.gadā1; 
6.5. Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumi Nr. 484 “Kārtība, kādā 

organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības” (turpmāk – MK noteikumi 
Nr.484); 

6.6. MK noteikumi; 
6.7.  2017.gada 9.jūnija Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM)  

rīkojums Nr.218 “Par Darba vidē balstītu mācību organizēšanas un īstenošanas 
vadlīniju apstiprināšanu”, ar kuru apstiprinātās IZM izstrādātās “Darba vidē 
balstītu mācību organizēšanas un īstenošanas vadlīnijas” (turpmāk  - 
Vadlīnijas), kur noteikts maksimālais izglītojamo skaits uz vienu DVB mācību 
vadītāju uzņēmumā kvalitatīvu DVB mācību nodrošināšanai.  

 
7. 8.5.1.SAM projektā DVB mācībās iesaistītā viena izglītojamā izmaksās 

uzņēmumam iekļauj DVB mācību vadītāja atlīdzības izmaksas, nodokļus un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (neietver pabalstus un kompensācijas, 
no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, kā arī prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas) par dalību 
izglītojamā individuālā plāna izstrādē un īstenošanā, izglītojamā instruktāžu darba 
aizsardzības jautājumos un izglītojamā zināšanu, profesionālo iemaņu un prasmju 
novērtējuma sagatavošanu. 

 
8. Atbilstoši Vadlīnijām, aprēķinot vienas vienības izmaksu standarta likmi par DVB 

mācību vadītāja nodrošināšanu projektā, noteikts maksimālais izglītojamo skaits uz 
vienu DVB mācību vadītāju uzņēmumā – seši izglītojamie. DVB mācību vadītāju 
uzņēmumā darba slodze uz vienu izglītojamo DVB mācībās sastāda 1 (pilna slodze) 
/ 6 (maksimālais izglītojamo skaits) = 0,167 daļslodzes. 
 

9. DVB mācību vadītāja uzņēmumā vienas stundas likme atalgojumam noteikta 
saskaņā ar CSP datiem par vienas stundas darbaspēka izmaksām pa darbības 
veidiem, kur 2018.gadā vidējās vienas stundas darbaspēka izmaksas pa visiem 
darbības veidiem kopā, ir 8,86 euro / stundā.2 
 

10. Ievērojot augstāk minēto, vienas vienības izmaksu standarta likme uzņēmumam par 
DVB mācību vadītāja nodrošināšanu vienam DVB mācībās iesaistītajam 

                                                 
1 Dati pieejami CSP mājaslapā -
http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/sociala/sociala__dsp_izmaksas__ikgad/DIG010.px/table/tableViewLa
yout1/ 
2 Skatīt zemsvītras piezīmi Nr.1. 
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izglītojamam 8.5.1.SAM projektā ir 0,167 slodzes x 8,86 euro/stundā = 1,48 euro 
/stundā:  
 

V1 = S x A 
 
V1 - vienas vienības izmaksu standarta likme uzņēmumam par DVB mācību 
vadītāja nodrošināšanu vienam DVB mācībās iesaistītajam izglītojamajam 
8.5.1.SAM projektā; 
S - DVB mācību vadītāja slodze uzņēmumā DVB mācībās uz vienu izglītojamo  
A - vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem atbilstoši 2018.gadā 
vidējās vienas stundas darbaspēka izmaksām, ņemot visus darbības veidus; 

 
11. Kopējo attiecināmo izmaksu apmēru uzņēmumam par DVB mācību vadītāja 

nodrošināšanu 8.5.1. SAM projektā aprēķina, izmantojot šādu formulu: 
 

K = V1 x D x H 
 

K – attiecināmo izmaksu apmērs uzņēmumam par DVB mācību vadītāja 
nodrošināšanu 8.5.1. SAM projekta ietvaros; 

V1 - vienas vienības izmaksas standarta likme uzņēmumam par DVB mācību 
vadītāja nodrošināšanu vienam DVB mācībās iesaistītajam izglītojamam 8.5.1.SAM 
projektā, kas norādīta metodikas 10.punktā; 

D – DVB mācībās iesaistīto izglītojamo skaits uzņēmumā; 
H – kopējais izglītojamo pavadītais laiks stundās uzņēmumā DVB mācību ietvaros. 
 

12. Lai noteiktu attiecināmo izmaksu apjomu uzņēmumam 8.5.1. SAM projektā par 
DVB mācību vadītāja nodrošināšanu, izglītības iestāde līgumā noteiktajā termiņā 
un formā iesniedz LDDK atskaiti (2.pielikums pie Sadarbības līguma “Stundu 
uzskaites veidlapa un atbalsta finansējuma aprēķins projektā 8.5.1.0/16/I/001 
Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un 
mācību praksēs uzņēmumos.”) par konkrētā uzņēmumā iesaistītajiem 
izglītojamajiem, kas pamato veiktās darbības un sasniegtos rezultātus.  

 
 

Piemērs: 

1) Uzņēmumā DVB mācībās saskaņā ar mācību līgumiem par individuālā plāna 

īstenošanu un faktisko mācību stundu apmeklējuma uzskaiti bija 5 izglītojamie, 

kopā katrs DVB mācību ietvaros uzņēmumā pavadīja 168 stundas, jeb 21 darba 

dienu 8 stundas dienā. 

 

Kopējo attiecināmo izmaksu apmēru uzņēmumam par DVB mācību vadītāja 

nodrošināšanu 8.5.1. SAM projektā aprēķina: 

5 (izglītojamo skaits) x 168 (stundu skaits) x 1,48 (vienas vienības izmaksas)= 

1243,20 euro  

 
2) Uzņēmumā DVB mācībās saskaņā ar mācību līgumiem par individuālā plāna 

īstenošanu un faktisko mācību stundu apmeklējuma uzskaiti bija 4 izglītojamie: 

a. pirmais izglītojamais DVB mācību ietvaros uzņēmumā pavadīja 80 stundas, jeb 

10 darba dienas katrā pa 8 stundām; 

b. otrais un trešais izglītojamais katrs DVB mācību ietvaros uzņēmumā pavadīja 
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75 stundas, jeb 15 darba dienas katrā pa 5 stundām; 

c. ceturtais izglītojamais DVB mācību ietvaros uzņēmumā pavadīja 84 stundas, 

jeb 12 darba dienas pa 7 stundām. 

 

Kopējo attiecināmo izmaksu apmēru uzņēmumam par DVB mācību vadītāja 

nodrošināšanu 8.5.1. SAM projektā aprēķina: 

 

((1 (audzēkņu skaits) x 80 (stundu skaits)) + (2 x 75)  + (1 x 84)) x 1,48 euro (vienas 

vienības izmaksas) = (80+150+84) (stundas) x 1,48 euro = 314 (stundas) x 1,48 

euro = 464,72 euro  

 
IV. Vienas vienības izmaksu standarta likme uzņēmumam par mācību 

prakses vadītāja nodrošināšanu mācību praksē vai praktiskajās mācībās 

iesaistītajam vienam izglītojamam 8.5.1.SAM projektā izmaksu pamatojums, 

iznākumu pamatojošie dokumenti un maksājumu nosacījumi  
 

13. Vienas vienības izmaksu standarta likme uzņēmumam par mācību prakses vadītāja 
nodrošināšanu mācību praksē vai praktiskajās mācībās iesaistītajam izglītojamam 
8.5.1.SAM projektā aprēķinā izmantoti šādi normatīvie akti un informācijas avoti: 
13.1. Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 1303/2013; 
13.2. Finanšu ministrijas izstrādātās vadlīnijas Nr.2.8. „Vadlīnijas par 

vienkāršoto izmaksu izmantošanas iespējām un to piemērošana ES fondu 
2014.-2020. gada plānošanas periodā”; 

13.3. Darba likums; 
13.4. Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumi Nr.655 “Noteikumi 

par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz 
vienu izglītojamo” (turpmāk – MK noteikumi Nr.655); 

13.5. Ministru kabineta 2012.gada 20.novembra noteikumi Nr.785 “Mācību 
prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība” (turpmāk – MK 
noteikumi Nr.785); 

13.6. MK noteikumi. 
 

14. 8.5.1.SAM projektā uzņēmumam mācību praksē iesaistītā viena izglītojamā 
izmaksās iekļauj mācību prakses vadītāja atlīdzības izmaksas, nodokļus un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (neietver pabalstus un kompensācijas, 
no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, kā arī prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas) par MK 
noteikumu Nr.785 7.punktā noteikto pienākumu veikšanu. 

 
15. Vienas vienības izmaksas par mācību prakses vadītāja nodrošināšanu projektā 

ietver atlīdzību par MK noteikumu Nr.785 7.punktā noteikto pienākumu veikšanu. 
 

16. Atbilstoši MK noteikumu Nr.655 52. punktam viena praktikanta kvalifikācijas 
prakses organizēšanas izmaksas sastāda 7,11 euro dienā, ja praktikants veic 
kvalifikācijas praksi ārpus izglītības iestādes. Ņemot vērā, ka MK noteikumos 
Nr.785 paredzētie pienākumi uzņēmumam ir saistoši īstenojot arī mācību prakses 
un praktiskās mācības uzņēmumā, tad MK noteikumu Nr.655 52. punktā noteiktā 
likme 7,11 euro dienā tiek piemērota visām mācību praksēm un praktiskajām 
mācībām 8.5.1. SAM projekta ietvaros. 
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17. MK noteikumu Nr.655 52. punktā noteiktās viena praktikanta kvalifikācijas prakses 
organizēšanas izmaksas, netiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem, tādējādi tiek 
ievēroti demarkācijas nosacījumi, jo atbilstoši MK noteikumu Nr.655 8. punktam, 
izglītības programmu izmaksas piemēro attiecīgajam gadam paredzēto valsts 
budžeta līdzekļu ietvaros, bet finansējums MK noteikumu Nr.655 52. punktā 
paredzēto izmaksu segšanai 2017.gada valsts budžeta līdzekļos netika paredzēts. Ja 
attiecīgā gada paredzētajos valsts budžeta līdzekļu ietvaros tiks paredzēti līdzekļi 
MK noteikumu Nr.655 52. punktā paredzēto izmaksu segšanai Projekta īstenotājs 
nodrošina demarkāciju ar valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenotājs pirms 
attiecīgā kalendārā gada iestāšanās vēršas ar informācijas pieprasījumu atbildīgajā 
ministrijā ar lūgumu sniegt informāciju par attiecīgajā kalendārajā gadā 
paredzētiem valsts budžeta līdzekļiem MK noteikumu Nr.655 52. punktā paredzēto 
izmaksu segšanai, lai nodrošinātu demarkācijas nosacījumus. Atbildīgā ministrija 
normatīvos aktos noteiktā kārtībā sniedz atbildi Projekta īstenotājam par attiecīgajā 
kalendārā gadā paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem MK noteikumu Nr.655 52. 
punktā noteikto izmaksu segšanai. 

 
18. Ņemot vērā 8.5.1.SAM projekta ietvaros ierobežotos līdzekļus, mācību prakšu un 

praktisko mācību īstenošanas laikā tiek attiecinātas trīs prakses dienas kalendārajā 
nedēļā jeb 21,33 euro nedēļā vienam uzņēmumā iesaistītam praktikantam. 

 
19. Ievērojot augstāk minēto, vienas vienības izmaksu standarta likme uzņēmumam par 

mācību prakses vadītāja nodrošināšanu mācību praksē vai praktiskajās mācībās 
vienam iesaistītajam izglītojamam 8.5.1.SAM projektā (V2) ir: 

 
7,11 euro / dienā, par viena izglītojamā mācību prakses un praktisko mācību 

organizēšanu uzņēmumā; 
 

20. Kopējo attiecināmo izmaksu apmēru uzņēmumam par mācību prakses vadītāja 
nodrošināšanu vienam izglītojamajam nedēļā 8.5.1. SAM projektā aprēķina, 
izmantojot šādu formulu, nepārsniedzot 21,33 euro nedēļā: 

 
Pi = ((V2 x Di) 

 
Pi – attiecināmo izmaksu apmērs uzņēmumam par mācību prakses vadītāja 
nodrošināšanu vienam izglītojamajam attiecīgajā kalendārajā nedēļā 8.5.1. 
SAM projekta ietvaros; 
V2 - vienas vienības izmaksas standarta likme dienā uzņēmumam par 
mācību prakses un praktisko mācību nodrošināšanu vienam 
izglītojamajam; 
Di – mācību prakses/praktisko mācību dienu skaits uzņēmumā konkrētā 
kalendārajā nedēļā. 

21. Kopējo attiecināmo izmaksu apmēru uzņēmumam par mācību prakses vadītāja 
nodrošināšanu vienam praktikantam 8.5.1. SAM projektā aprēķina, izmantojot šādu 
formulu: 
 

 

� =�(�1 + �2 +⋯+ �i)
�
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A - kopējais attiecināmo izmaksu apmērs uzņēmumam par vienu 
praktikantu; 
i - kalendāro nedēļu variante (i=1,2,..,n; n – kalendārās nedēļas); 
Pi - attiecināmo izmaksu apmērs uzņēmumam par mācību prakses vadītāja 
nodrošināšanu vienam praktikantam attiecīgajā kalendārajā nedēļā 8.5.1. 
SAM projekta ietvaros. 

 
22. Kopējais attiecināmo izmaksu apmērs uzņēmumam par mācību prakses vadītāja 

nodrošināšanu 8.5.1. SAM projektā veidojas, sasummējot kopējo attiecināmo 
izmaksu apmēru uzņēmumam par mācību prakses vadītāja nodrošināšanu katram 
atsevišķam praktikantam 8.5.1. SAM projektā noteiktā pārskata periodā. 
 

23. Lai noteiktu attiecināmo izmaksu apjomu 8.5.1. SAM projektā uzņēmumam par 
mācību prakses un praktisko mācību nodrošināšanu, izglītības iestāde sadarbības 
līgumā noteiktā termiņā un formā iesniedz LDDK atskaiti (2.pielikums pie 
Sadarbības līguma “Apmeklējuma uzskaites veidlapa un atbalsta finansējuma 
aprēķins projektā 8.5.1.0/16/I/001 Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība 
darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos.”) par konkrētā 
uzņēmumā iesaistītajiem izglītojamajiem, kas pamato veiktās darbības un 
sasniegtos rezultātus.  

 
Piemērs: 

1) Uzņēmumā mācību praksē 8.5.1.SAM ietvaros vienlaicīgi bija iesaistīti 2 

izglītojamie, kas mācību praksē pavadīja divas pilnas kalendārās nedēļas: 

Finansējums 1.izglītojamajam: 

 Finansējums 1.kalendārajā nedēļā:  

 

P1 =7,11euro(vienas vienības izmaksas standarta likme dienā uzņēmumam par 

mācību prakses un praktisko mācību nodrošināšanu) x 5 (darba dienas kalendārajā 

nedēļā) = 35,55 euro, ņemot vērā, ka finansējums pārsniedz Metodikas 20.punktā 

noteikto maksimālo ierobežojumu, noteiktais finansējums 1.kalendārajā nedēļā ir 

21,33 euro 

  

Finansējums 2.kalendārajā nedēļā: 

 

P2 =7,11 euro x 5 = 35,55 euro, ņemot vērā, ka finansējums pārsniedz Metodikas 

20.punktā noteikto maksimālo ierobežojumu, noteiktais finansējums 2.kalendārajā 

nedēļā ir 21,33 euro 

 

 Kopējais attiecināmais finansējums par 1.izglītojamo ir: 

A1 = P1+P2= 21,33+21,33 = 42,66 euro 

 
Finansējums 2.izglītojamajam: 

 Finansējums 1.kalendārajā nedēļā:  

 

P1 =7,11euro(vienas vienības izmaksas standarta likme dienā uzņēmumam par 

mācību prakses un praktisko mācību nodrošināšanu) x 5 (darba dienas kalendārajā 

nedēļā) = 35,55 euro, ņemot vērā, ka finansējums pārsniedz Metodikas 20.punktā 

noteikto maksimālo ierobežojumu, noteiktais finansējums 1.kalendārajā nedēļā ir 
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21,33 euro 

  

Finansējums 2.kalendārajā nedēļā: 

 

P2 =7,11 euro x 5 = 35,55 euro, ņemot vērā, ka finansējums pārsniedz Metodikas 

20.punktā noteikto maksimālo ierobežojumu, noteiktais finansējums 2.kalendārajā 

nedēļā ir 21,33 euro 

 

 Kopējais attiecināmais finansējums par 2.izglītojamo ir: 

A2 = P1+P2= 21,33+21,33 = 42,66 euro 

 

Kopējais attiecināmais izmaksu apmērs uzņēmumam par mācību prakses 
nodrošināšanu ir: 

F=A1 + A2 = 42,66 + 42,66 = 85,32 euro 

 
2) Uzņēmumā mācību praksē 8.5.1. SAM projektā bija iesaistīts 1 izglītojamais, 

kuram mācību prakse bija paredzēta 10 kalendārās nedēļas, prakse faktiski norisinājās 

8 pilnas kalendārās nedēļas, divas nepilnas kalendārās nedēļas, attiecīgi pirmajā 

nepilnajā kalendārajā nedēļā viena no paredzētām darba dienām iekrita  valsts svētku 

dienā, bet otrajā izglītojamais attaisnojošu iemeslu dēļ piedalījās tikai vienu darba 

dienu. 

Finansējums par pilnām kalendārām nedēļām (P1 līdz P8): 

P1 līdz 8 =7,11 euro x 5 = 35,55 euro, ņemot vērā, ka finansējums pārsniedz Metodikas 

20.punktā noteikto maksimālo ierobežojumu, noteiktais finansējums par pilnām 

kalendārajām nedēļām ir 21,33 euro /kalendārā nedēļā; 
 

Finansējums par pirmo nepilno kalendāro nedēļu (P9): 

P9 = 7,11 euro x 4 = 28,44 euro, ņemot vērā, ka finansējums pārsniedz Metodikas 

20.punktā noteikto maksimālo ierobežojumu, noteiktais finansējums konkrētai 

kalendārajai nedēļai ir 21,33 euro; 
 

Finansējums par otro nepilno kalendāro nedēļu (P10): 

P10 = 7,11 euro x 1 = 7,11 euro; 

 
Kopējais attiecināmais finansējums par izglītojamo ir: 

A = ∑ (�1 + �2 +⋯+ �i)�  = 21,33 +21,33+21,33 +21,33+21,33 +21,33+21,33 

+21,33 +21,33 + 7,11= 199,08 euro. 

 

Kopējais attiecināmais izmaksu apmērs uzņēmumam par mācību prakses 
nodrošināšanu ir: 

F= A =  199,08 euro 

 
 
 
 
 
 

V. Vienas vienības izmaksu standarta likmi izglītības iestādei par viena DVB 

mācībās un/vai mācību praksē iesaistītā izglītojamā izdevumu pamatojošās 

dokumentācijas apkopošanu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu 
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8.5.1.SAM projektā. 
 
24. Vienas vienības izmaksas standarta likmes izglītības iestādei par DVB mācībās un 

mācību praksē iesaistītā viena izglītojamā izdevumu pamatojošās dokumentācijas3 
apkopojuma, uzglabāšanas un maksājumu veikšanas izmaksām vienā iesaistes reizē 
aprēķinā izmantoti šādi normatīvie akti un informācijas avoti: 
24.1. Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 1303/2013; 
24.2. Finanšu ministrijas izstrādātās vadlīnijas Nr.2.8. „Vadlīnijas par 

vienkāršoto izmaksu izmantošanas iespējām un to piemērošana ES fondu 
2014.-2020. gada plānošanas periodā”; 

24.3. Darba likums; 
24.4. MK noteikumi Nr. 484; 
24.5. MK noteikumi Nr.785; 
24.6. Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr. 1075 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs” (turpmāk - MK noteikumi Nr.1075); 
24.7. Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumi Nr.66 “Noteikumi 

par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu 
un tās noteikšanas kārtību” (turpmāk – MK noteikumi Nr.66); 

24.8. Ministru kabineta 2020.gada 2.jūnija noteikumi Nr.332 “ Noteikumi par 
valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības 
standartu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.332); 

24.9. MK noteikumi. 
 
25. 8.5.1.SAM projektā izglītības iestādes personāla (grāmatveža) atlīdzības izmaksas, 

kas ietver darba devēja nodokļus un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas (neietver pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma 
nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī prēmijas, 
materiālo stimulēšanu un naudas balvas) par DVB mācību un mācību praksē 
iesaistītā viena izglītojamā izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojuma, 
uzglabāšanas un maksājumu veikšanas izmaksām. 

 
26. Vienas vienības izmaksu standarta likme par DVB mācībās un mācību praksē 

iesaistītā viena izglītojamā izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu,  
uzglabāšanu un maksājumu veikšanu izglītības iestādei aprēķināta, pamatojoties uz 

                                                 
3 Izglītības iestāde apkopo: 

1) Izglītības iestādes izglītojamo individuālu darba vidē balstītu mācību plānus; 
2) Mācību līgums par izglītojamo individuālo darba vidē balstītu mācību īstenošanu; 
3) Izglītojamā zināšanu, profesionālo iemaņu un prasmju novērtējumu; 
4) Izglītības iestādes izglītojamo līgums par mācību praksi starp praktikantu, profesionālās 

izglītības iestādi un prakses vietu; 
5) Prakses programmu; 
6) Prakses dienasgrāmatas un Izglītojamo DVB mācību stundu apmeklējuma uzskaites žurnālus; 
7) Praktikanta raksturojumus; 
8) DVB mācību ietvaros līgumu par izglītojamā apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem un 

līgumu par izglītojamā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu; 
9) Mācību prakses ietvaros līgumu par izglītojamā apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem; 
10) Izglītojamo transporta izdevumus pamatojošo dokumentāciju; 
11) Izglītojamo dienesta viesnīcas izdevumus pamatojošo dokumentāciju; 
12) Informāciju par atbalstīto izglītojamo profesijas apguves vai kvalifikācijas apliecinošu 

dokumentu iegūšanas laiku; 
13) Maksājumu uzdevumus par izglītības iestādes izglītojamajiem veiktajiem maksājumiem; 
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MK noteikumiem Nr.1075 un MK noteikumiem Nr.66. 
 

27. Izglītības iestādes personāla (grāmatveža) vienas stundas atalgojuma likme noteikta 
atbilstoši MK noteikumiem Nr.1075 un MK noteikumiem Nr.66, kas aprēķināta 
šādi: 
27.1. saskaņā ar MK noteikumu Nr.1075 1.pielikuma II. sadaļu “Amatu 

saimju raksturojums”, “Grāmatvedība” ietilpst 14.amatu saimē; 
27.2. saskaņā ar MK noteikumu Nr.1075 1.pielikuma II. sadaļu “Amatu 

saimju raksturojums” un šīs metodikas 24.punktā minētā izglītības iestādes 
personāla, kas veic izglītojamā izdevumus pamatojošās dokumentācijas 
apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumus, amats ir pielīdzināms 14.amatu 
saimes I. līmenim, kas atbilst 5.mēnešalgu grupai; 

27.3. saskaņā ar MK noteikumu Nr.66 2.pielikumu 5.mēnešalgu grupai bruto 
atalgojuma likme mēnesī ir 802 (neskaitot darba devēja nodokļus), t.i. 995,20 
euro (ieskaitot darba devēja nodokļus); gada likme ir 995,20 euro x 12 (mēneši) 
= 11 942,40 euro; 

27.4. vienas stundas likme tiek aprēķināta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulas Nr.1303/2013 68.a panta otro daļu, kas nosaka, ka “lai 
noteiktu personāla izmaksas, stundas likmi var aprēķināt, jaunākās 
dokumentētās darbaspēka gada bruto izmaksas dalot ar 1 720 stundām attiecībā 
uz personām, kas strādā pilnu darba laiku (…).”; 

 
11 942,20 euro / 1 720 stundām = 6,94 euro / stundā 

 
28. Ievērojot augstāk minēto, vienas vienības standarta likme izglītības iestādei par 

DVB mācībās un mācību praksē iesaistītā viena izglītojamā izdevumu pamatojošās 
dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu ir  
 

6,94 euro / stundā (V3). 
 
29. Kopējo attiecināmo izmaksu apmēra izglītības iestādei  par DVB mācību un mācību 

praksē iesaistītā viena izglītojamā izdevumu pamatojošās dokumentācijas 
apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu vienā iesaistes reizē 8.5.1. SAM 
projektā aprēķina, izmantojot šādu formulu: 
 
A = V3 x H, nepārsniedzot kopējo finansējuma apmēru 20,82 euro vienā iesaistes 

reizē 
 
A – attiecināmo izmaksu apmērs izglītības iestādei par DVB mācību un mācību 
praksē iesaistītā viena izglītojamā izdevumu pamatojošās dokumentācijas 
apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu 8.5.1. SAM projekta ietvaros; 
 
V3 - vienas vienības izmaksu standarta likme izglītības iestādei par DVB mācību un 
mācību praksē iesaistītā viena izglītojamā izdevumu pamatojošās dokumentācijas 
apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu 8.5.1. SAM projektā atbilstoši 
metodikas 27.punktā norādītajam; 
 
H – stundu skaits, kas tiek pavadītas DVB mācību un mācību praksē iesaistītā viena 
izglītojamā izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumam, uzglabāšanai un 
maksājumu veikšanai 8.5.1. SAM projekta ietvaros. 
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30. Ņemot vērā 8.5.1. SAM projekta ierobežotos līdzekļus, 8.5.1. SAM projekta 

ietvaros maksimāli attiecināmas ir 3 (trīs) darba stundas /vienā iesaistes reizē par 
viena izglītojamā izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, 
uzglabāšanu un maksājumu veikšanu 8.5.1. SAM projekta ietvaros, nepārsniedzot 
kopējo finansējuma apmēru 20,82 euro / vienā iesaistes reizē, ja izglītības iestādei 
ir nepieciešamas lielāks darba stundu skaits vienā iesaistes reizē par viena 
izglītojamā izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumam, uzglabāšanai un 
maksājumu veikšanai, tad starpību izglītības iestāde sedz no saviem līdzekļiem. 
 

31. Kopējais attiecināmais izmaksu apmērs (Ak) izglītības iestādei veidojas, summējot 
attiecināmo izmaksu apmēru izglītības iestādei par DVB mācību un mācību praksē 
iesaistīto izglītojamo izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, 
uzglabāšanu un maksājumu veikšanu noteiktā pārskata periodā. 

 
32. Lai noteiktu attiecināmo izmaksu apjomu 8.5.1. SAM projektā, izglītības iestādei  

par DVB mācību un mācību praksē iesaistītā viena izglītojamā izdevumu 
pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu, 
izglītības iestāde sadarbības līgumā noteiktā termiņā iesniedz LDDK atskaiti par 
izglītības iestādes personālā darba laika uzskaites tabulu (Skatīt 1.Pielikumu), kas 
pamato veiktās darbības un sasniegtos rezultātus.  

Piemērs:  

Atbilstoši izglītības iestādes personālā darba laika uzskaites tabulas par izglītojamo 

izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu 

veikšanu 8.5.1. SAM projektā pārskata periodā no 01.09.2017. līdz 31.12.2017. mācību 

praksē bija iesaistīts 1 izglītojamais, kura izdevumu pamatojošās dokumentācijas 

apkopošanas un maksājumu veikšanas ilgums bija 2 stundas, un 1 izglītojamais, kura 

izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopošanas un maksājumu veikšanas ilgums 

bija 3 stundas, un 1 izglītojamais, kura izdevumu pamatojošās dokumentācijas 

apkopošanas un maksājumu veikšanas ilgums bija 4 stundas. 

 

Attiecināmo izmaksu apmēru par DVB mācību un mācību praksē iesaistīto izglītojamo 

izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu 

veikšanu izglītības iestādei 8.5.1. SAM projekta ietvaros aprēķina: 

A = V3 x H 
A1 = 6,94 x 2 = 13,88 euro 
A2 = 6,94 x 3 = 20,82 euro 

A3= 6,94 x 4 = 27,76 euro, kas pārsniedzot Metodikas 30.punktā noteikto kopējo 

pieejamo finansējuma apmēru vienam izglītojamajam vienā iesaistes reizē, līdz ar 

to noteikts maksimālais pieejamais finansējuma apmērs 20,82 euro. 
 

Kopējais attiecināmais izmaksu apmērs izglītības iestādei veidojas sasummējot 

attiecināmo izmaksu apmēru izglītības iestādei par DVB mācību un mācību praksē 

iesaistīto izglītojamo izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, 

uzglabāšanu un maksājumu veikšanu. 

 

Ak = A1 + A2 + A3 = 13,88 euro + 20,82 euro + 20,82 euro = 55,52 euro 

Noslēguma jautājumi 
 

33. Attiecināmo izmaksu apjoma noteikšanai un apstiprināšanai LDDK iesniedz 
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Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā šādu dokumentu kopijas: 
33.1. LDDK apstiprināto atskaišu kopijas par konkrētā pārskata periodā 

uzņēmumam vai izglītības iestādei aprēķināto finansējuma summu, kā arī 
informāciju par LDDK veiktajām pārbaudēm DVB mācību / prakšu norises 
vietās un to rezultātiem; 

33.2. Centrālā finanšu un līguma aģentūra izlases veidā var pieprasīt 
finansējuma saņēmējam iesniegt metodikas 24.punktā minēto dokumentu 
kopijas, kas pamato veiktās darbības un sasniegtos rezultātus. 
 

34. Šīs metodikas 3.punktā noteikto vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķinā 
vienu un to pašu formulu pielieto gan plānojot izmaksas 8.5.1. SAM projektā, gan 
8.5.1. SAM projekta īstenošanas laikā un noslēgumā, kad tiek aprēķināts 
attiecināmo izmaksu apmērs, pamatojoties uz reāli notikušām darbībām. 

 
35. Ja LDDK uzņēmumu vai izglītības iestāžu darbības pārbaudēs projekta īstenošanas 

vietās vai iesniegtajos dokumentos konstatē, ka veiktās darbības neatbilst 
sadarbības līgumā noteiktajam, tad uzņēmums vai izglītības iestāde ne vēlāk kā līdz 
sadarbības līgumā noteiktā pēdējā pārskata perioda beigām atgriež izmaksas, kas 
nav attiecināmas no 8.5.1.SAM projekta īstenošanai pieejamajiem finanšu 
līdzekļiem, LDDK norādītajā kontā. 

 
36. Ja metodikas 6., 13. un 24. punktā minēto normatīvo aktu izmaiņas ietekmē 

darbinieku darba samaksu, tad pēc LDDK ierosinājuma Atbildīgā ministrija izvērtē 
izmaiņu nepieciešamību un uzsāk metodikas likmes aktualizēšanu (ja 
nepieciešams), precizēto vienas vienības izmaksu standarta likmi piemēro ar dienu, 
kad stājas spēkā metodikas grozījumi. 

 
37. Šo metodiku sāk piemērot no brīža, kad tā stājas spēkā un piemēro tikai tām DVB 

mācībām un mācību praksēm un praktiskajām mācībām, kas uzsāktas pēc 
metodikas spēkā stāšanās. DVB mācības un mācību prakses un praktiskās mācības, 
kas uzsāktas pirms šīs metodikas spēkā stāšanās, tiek noslēgtas atbilstoši 2019.gada 
2.augusta metodikai Nr. 12-8/2 „Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina 
un piemērošanas metodika Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības 
iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību 
praksē uzņēmumā” īstenošanai”. 

 
38. Atzīt par spēku zaudējušu 2019.gada 2.augusta metodiku Nr. 12-8/2 „Vienas 

vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to 
dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” īstenošanai”. 

 
Saskaņoti ar Finanšu ministriju 2022.gada 4.aprīlī. 


