Vienas vienības izmaksu metodikas izglītībā un zinātnē
2020. gada 29. janvāris

Ieguvumi
01

Vienkāršota pārbaude un uzskaite

02

Samazināts administratīvais slogs,
izglītības iestādēm, komersantiem

03

Definēts konkrēts atbalsta apjoms
un forma (IAL katrā kvalifikācijā)

04

Samazināts atskaites dokumentu
apjoms

Izaicinājumi

Datu pieejamība un ticamība
izdevumu pamatošanai

Laika grafiks
Ieviešana
Definēšana un
izvērtēšana
Kāda veida VVIM
iespējama
Kādi dati pieejami

Definē

Lietderība

Dati

Kāds atvieglojums
iesaistītajām pusēm
Kāds
administratīvais
darbs jāiegulda
Vai pēc izstrādes vēl
būs laiks izmantot
Vai dati papildināmi

CSP dati
Izglītības iestāžu
dati
Iepirkumu/ cenu
aptauju dati
Citi

Izvērtē
lietderību

Ievāc
datus

Skaidrojošais darbs
Partneru
uzticēšanās
Partneru iesaiste
datu vākšanā VVIM
aktualizēšanai

Sagatavo

Ievies

Piemērs
Darba vidē balstītas
mācības, SAM 851

Izmaksu apjoms
projektā

Kopš 2017. gada izstrādātas 4 veida VVIM
Kopā metodikā atrunāts vairāk nekā 7 veidu
atbalstāmās darbības, kurām piemērota
VVIM, katrai kvalifikācijai definēta vienības
izmaksa IAL, vakcinācijai un medicīniskajām
pārbaudēm

Strauji palielinājās IAL iegāde

DVB mācību vadītāja nodrošināšana- uzņēmumam
Mācību prakšu vadītāja nodrošināšana- uzņēmumam

Izdevumu pamatojošās dokumentācijas kārtošana- izglītības iestādei

Name Here

IAL , vakcinācija- izglītības iestādei vai uzņēmumam

30 %
11%
2%
31%

Viens mērķis, dažādi līdzekļi
Darba stundu likme
Asistentu, pedagogu un cita veida personāla darba apmaksa
Atbalsts izglītojamajiem individuālo kompetenču attīstībai

2

Sociālie pakalpojumi
Transporta pakalpojumu segšana, dienesta viesnīcas
izdevumu kompensācija
Viena jaunatnes projekta izmaksas samazinot priekšlaicīgas
mācību pamešanas riskus
Ēdināšanas izmaksas

4

Izglītības produkta izstrāde
Profesijas standarta vai
profesionālās kvalifikācijas prasību izstrāde

6

Studiju īstenošana, inovāciju izstrāde
Studentu radītu inovāciju izstrādes un attīstīšanas izmaksas

8

1

3
5
7

Darba drošība
Individuālie aizsardzības līdzekļi
Vakcinācijas izmaksas
Apdrošināšanas izmaksas izglītojamajam prakses
un DVB mācību laikā
Obligātās veselības pārbaudes
Studiju maksa
Izglītības programmas izmaksas- formālas, neformālas
Izglītības atzīšanas izmaksas
Izglītības programmas moduļa izmaksas

Sadarbības partneru izmaksas
Par DVB mācību, par mācību prakšu nodrošināšanu
vienam izglītojamajam
Pašvaldību projekta īstenošanas personāla atlīdzība

Pētniecības projektu sagatavošana un īstenošana
Pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanas izmaksas
Pēcdoktorantu mācību un tīklošanās izmaksas
Starptautiska pētniecības projekta pieteikuma
sagatavošanas un īstenošanas izmaksas

SAM Nr.

Fonds

Vienkāršoto izmaksu nosaukums

8.5.1.

ESF

VVI standarta likme uzņēmumam par DVB mācību vadītāja nodrošināšanu vienam DVB mācībās iesaistītajam
izglītojamajam 8.5.1.SAM projektā

8.5.1.

ESF

VVI standarta likme uzņēmumam par mācību prakses vadītāja nodrošināšanu mācību praksē vai praktiskajās
mācībās iesaistītajam vienam izglītojamam 8.5.1.SAM projektā

8.5.1.

ESF

VVI 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

8.5.1.

ESF

VVI standarta likmi uzņēmumam un izglītības iestādei par viena DVB mācībās un/vai mācību praksē iesaistītā
izglītojamā MK noteikumu 27.9.1.1. un/vai 27.10.1.1. apakšpunktā noteikto apdrošināšanas izmaksu pret
nelaimes gadījumiem, individuālo aizsardzības līdzekļu izmaksu, kuri paredzēti normatīvajos aktos par darba
aizsardzības prasībām, lietojot individuālos līdzekļus, un vakcinācijas izmaksu uzsākot darbu

8.5.2.

ESF

VVI standarta likme viena profesijas standarta vai profesionālās kvalifikācijas prasības izstrādei

8.4.1.

ESF

VVI standarta likme pašvaldību projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām, lai nodrošinātu vienas
mērķa grupas personas iesaisti 8.4.1.SAM projektā

8.4.1.

ESF

VVI standarta likme profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu apguvei vienam mērķa
grupas pārstāvim

8.4.1.

ESF

VVI standarta likme neformālās izglītības programmu apguvei

8.4.1.

ESF

VVI standarta likme modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas profesionālajā
tālākizglītībā apguvei

1.1.1.2.

ERAF

VVI standarta likme pēcdoktoranta pētniecības, mācību un tīklošanās pasākumu mēneša izmaksām, kas
tostarp ietver pētniecībai nepieciešamo materiālu iegādes, tehnoloģiju tiesību nostiprināšanas un
ārpakalpojumu izmaksas, mācību izmaksas, tīklošanās pasākumu izmaksas, tai skaitā komandējumu, dalības
maksu konferencēs un iesaistes informatīvos pasākumos izmaksas.

1.1.1.2.

ERAF

VVI standarta likme pēcdoktoranta pētniecības pieteikuma īstenošanas nodrošināšanai izmantotajiem
pētniecības pieteikuma iesniedzēja administratīvajiem un infrastruktūras resursiem

1.1.1.3.

ERAF

Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika studentu inovāciju pieteikumu īstenošanai 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” ietvaros*

*metodika atrodas saskaņošanas procesā
1.1.1.5.
kārta

1.

ERAF

VVI rezultāts ir programmas “Apvārsnis 2020” vai 9.IP virs kvalitātes sliekšņa novērtēts projekta pieteikums

1.1.1.5.
kārta

2.

ERAF

VVI rezultāts ir programmas “Apvārsnis 2020” vai 9.IP virs kvalitātes sliekšņa novērtēts projekta pieteikums

1.1.1.5.
3.kārta

ERAF

VVI izmaksu veidā tiek maksāta par programmā “Apvārsnis 2020” iesniegta, virs kvalitātes sliekšņa novērtēta,
bet Eiropas Komisijas finansējumu nesaņēmuša Marijas Sklodovskas – Kirī (MSCA) projekta īstenošanu

8.3.3.

ESF

8.3.3.

ESF

VVI standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto jauniešu NEET situācijās prasmes un veicināt to
iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai
jauniešu centru darbībā” ietvaros

8.3.2.2./
8.3.4.

ESF

VVI standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un
8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un
intervences pasākumus” īstenošanai

8.3.4.

ESF

Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību
pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros

8.3.4.

ESF

Izstrādē ir vienas vienības izmaku metodika ēdināšanas izmaksām

Paldies par uzmanību!
Ulrika Naumova
Izglītības un zinātnes ministrijas
Struktūrfondu departaments

