Pielikums Izglītības un zinātnes ministrijas
08.04.2022. rīkojumam Nr. 1-2e/22/135

Latvijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministrija
Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde

„Fiksēto izmaksu vienas vienības standarta likmes individuālo aizsardzības
līdzekļu iegādei 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 likmes aprēķinu,
pamatot vienas vienības izmaksu standarta likmes 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 uzņēmumiem vai izglītības iestādēm Ministru kabineta
2016.gada 15.jūlija noteikumu Nr.484 “Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē
balstītās mācības” un Ministru kabineta 2012.gada 20.novembra noteikumu Nr.785
“Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība” izpratnē,
kuri ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (turpmāk – LDDK) ir noslēguši 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 un īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas,
kas dod iespēju iegūt trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju, un arodizglītības
programmas, kas dod iespēju iegūt otrā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.
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3. Metodika nosaka vienas vienības izmaksu standarta likmi uzņēmumam vai
izglītības iestādei par viena darba vidē balstītās (turpmāk – DVB) mācībās un/vai
mācību praksē iesaistītā izglītojamā mācību gada laikā 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 (turpmāk vienas vienības izmaksu standarta likme).
II. Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina vispārējie principi
4. Šīs metodikas 3. punktā noteikto vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķins
balstīts uz šādiem principiem:
4.1. tas ir iepriekš noteikts: MK noteikumu 27.9.1.1. un 27.10.1.1. apakšpunktā
noteiktas izmaksas DVB mācību un mācību prakšu īstenošanai, ko uzņēmums
un izglītības iestāde nodrošina projektā iesaistītam izglītības iestādes
izglītojamam, kurām izstrādāti vienas vienības izmaksu standarta likmju
piemērošanas nosacījumi;
4.2. 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.punktā minētā vienas
vienības izmaksa tiek piemērota vienādi visiem projektā iesaistītiem
uzņēmumiem un izglītības iestādēm, kas 8.5.1. SAM projekta ietvaros īsteno
vienādas profesionālās vidējās izglītības programmas, kas dod iespēju iegūt
trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju, arodizglītības programmas, kas dod
iespēju iegūt otrā līmeņa profesionālo kvalifikāciju, un profesionālās
pamatizglītības programmas, kas dod iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo
kvalifikāciju;
4.3. tas ir pierādāms: vienas vienības izmaksu standarta likme tiek noteikta un
izmaksāta saskaņā ar šajā metodikā noteikto aprēķinu;
4.4. tas ir objektīvs: vienas vienības izmaksu standarta likme ir aprēķināta,
pamatojoties Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.655
“Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu
minimumu uz vienu izglītojamo” (turpmāk - MK noteikumi Nr.655), Ministru
kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumiem Nr.372 “Darba aizsardzības
prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” (turpmāk – MK
noteikumi Nr.372), un darba aizsardzības speciālista veikto katrai kvalifikācijai
atbilstošo darba vides risku (darba veida) novērtējumu, kā arī atbilstoši noteikto
individuālo aizsardzības līdzekļu piegādātāju un pakalpojumu nodrošinātāju
cenu aptaujām un Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.660
“Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” (turpmāk – MK
noteikumi Nr.660), kas nosaka darba vides riska novērtēšanas kārtību, atbilstoši
kurai ir sastādīts individuālo aizsardzības līdzekļu saraksts.
III. Vienas vienības izmaksu standarta likmes attiecināmo izmaksu pamatojums,
sasniegto rādītāju pamatojošie dokumenti un maksājumu nosacījumi
5. Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķinā izmantoti šādi normatīvie akti
un informācijas avoti:
5.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES)
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5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

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,
Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 (turpmāk – Eiropas
Parlamenta un Padomes regula Nr. 1303/2013);
Finanšu ministrijas izstrādātās vadlīnijas Nr. 2.8. „Vadlīnijas par vienkāršoto
izmaksu izmantošanas iespējām un to piemērošana ES fondu 2014.-2020. gada
plānošanas periodā”;
Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumi Nr. 484 “Kārtība, kādā
organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības” (turpmāk – MK noteikumi
Nr.484);
Ministru kabineta 2012.gada 20.novembra noteikumi Nr.785 “Mācību prakses
organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība” (turpmāk – MK
noteikumi Nr.785);
MK noteikumi Nr.660;
MK noteikumi Nr.372;
Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumi Nr.359 “Darba aizsardzības
prasības darba vietās” (turpmāk - MK noteikumi Nr.359);
MK noteikumi Nr.655;

6. Ja normatīvo aktu izmaiņas paplašina vai sašaurina profesionālās kvalifikācijas uz
kurām attiecināmas normatīvos aktos noteiktās prasības vai ierobežojumi, tad tiek
veiktas atbilstošas izmaiņas metodikā. Izmaiņas tiek piemērotas, sākot ar nākamo
mācību gadu.
7. Ja normatīvo aktu izmaiņu ietekme uz vienas vienības izmaksu standarta likmi pret
vienas vienības izmaksu standarta likmes sākotnējo vērtību pārsniedz trīs procentus,
tad Izglītības un zinātnes ministrija kā atbildīgā iestāde var izvērtēt izmaiņu
nepieciešamību un uzsāk metodikas likmes aktualizēšanu (ja nepieciešams),
precizēto vienas vienības izmaksu standarta likmi piemēro ar dienu, kad stājas
spēkā metodikas grozījumi.
8. Vienas vienības izmaksu standarta likmē iekļauj - apdrošināšanas izmaksas pret
nelaimes gadījumiem un/vai to individuālo aizsardzības līdzekļu izmaksas, kuri
paredzēti normatīvajos aktos par darba aizsardzības prasībām. Vienas vienības
izmaksām nepieciešamo finansējumu plāno sadarbības partneris tam projekta
īstenošanai piešķirtā finansējuma ietvaros.
9. Atbilstoši MK noteikumiem Nr.655 noteiktas DVB mācībās un/vai mācību praksē
iesaistītā izglītojamā izmaksas par apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem, kas
saskaņā ar MK noteikumu Nr.655 5.3 punktu sastāda 4,98 euro, paredzot apdrošināt
pret nelaimes gadījumiem visus DVB mācībās un/vai mācību praksē iesaistītos
izglītojamos, tai skaitā, kuru apdrošināšana netiek paredzēta MK noteikumu Nr.785
pielikumā;
10. Lai izpildītu MK noteikumu Nr.372 16.punkta prasības, sertificēts darba
aizsardzības speciālists veicis katrai profesionālai kvalifikācijai darba vides risku
(darba veida) novērtējumu, uz kura pamata sastādīts katrai profesionālai
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kvalifikācijai nepieciešamais individuālo aizsardzības līdzekļu saraksts. Nosakot
individuālo aizsardzības līdzekļu izmaksas, veikta sešu komersantu cenu aptauja,
uz kuras pamata noteiktas individuālo aizsardzības līdzekļu vidējās izmaksas, kas
iekļautas vienas vienības izmaksu standarta likmē atbilstošām profesionālām
kvalifikācijām.1
11. Ievērojot augstāk minēto, vienas vienības izmaksu standarta likme katrai
profesionālai kvalifikācijai ir pieejama 1.Pielikumā “Vienas vienības izmaksu
standarta likme atbilstoši īstenotai kvalifikācijai”.
12. Kopējo attiecināmo izmaksu apmēru uzņēmumam vai izglītības iestādei par DVB
mācībās un/vai mācību praksē iesaistīto izglītojamo mācību gadā MK noteikumos
noteikto fiksēto izmaksu segšanai 8.5.1. SAM projektā aprēķina, izmantojot šādu
formulu:
K = V1 x D
K – attiecināmo izmaksu apmērs par DVB mācībās un/vai mācību praksē iesaistīto
izglītojamo MK noteikumos noteikto fiksēto izmaksu segšanai 8.5.1. SAM projekta
ietvaros;
V1 - vienas vienības izmaksas standarta likme, kas norādīta metodikas 11.punktā;
D –DVB mācībās un/vai mācību praksē iesaistīto izglītojamo skaits, kas konkrētā
periodā pie konkrētā komersanta uzsāk DVB mācībās un/vai mācību praksi un ir
saņēmis individuālos aizsardzības līdzekļus, kas norādīti metodikas 11.punktā.
13. Lai noteiktu konkrētā periodā attiecināmo izmaksu apjomu 8.5.1. SAM projektā par
DVB mācībās un/vai mācību praksē iesaistītā izglītojamo MK noteikumos noteikto
fiksēto izmaksu segšanai 8.5.1. SAM projekta ietvaros, uzņēmums vai izglītības
iestāde līgumā noteiktajā termiņā elektroniskā formā iesniedz LDDK noslēgtos
mācību līgumus par DVB mācību individuālā plāna īstenošanu vai/un līgumus par
mācību praksi starp praktikantu, profesionālās izglītības iestādi un prakses vietu,
kas apliecina un pamato konkrētā uzņēmumā 8.5.1. SAM projektā iesaistīto
izglītojamo skaitu un profesionālo kvalifikāciju. Izmaksas ir attiecināmas, ja
izglītojamais saņēmis visu aizsardzības līdzekļu klāstu, kas minēta metodikas
11.punktā un parakstījis attiecīgu pieņemšanas nodošanas aktu vai aktus (ja
individuālo aizsardzības līdzekļu nodošana pieņemšana notiek dalīti) par visu
individuālo aizsardzības līdzekļu saņemšanu.
Piemērs:
1) Uzņēmumā DVB mācībās saskaņā ar mācību līgumiem par DVB mācību
individuālā plāna īstenošanu profesionālā vidējā izglītības (trešā līmeņa
profesionālā kvalifikācija) programmā “Ēku būvtehniķis” ir 5 izglītojamie.
Kopējo attiecināmo izmaksu apmēru uzņēmumam par DVB mācībās un/vai
mācību praksē iesaistīto izglītojamo MK noteikumos noteikto fiksēto izmaksu
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Sertificēts darba aizsardzības speciālists veiktie profesionālo kvalifikāciju darba vides risku (darba
veida) novērtējumi, uz kura pamata sastādīts katrai profesionālai kvalifikācijai nepieciešamais
individuālo aizsardzības līdzekļu saraksts, un komersantu veiktie cenu piedāvājumi par individuālo
aizsardzības līdzekļu izmaksām ir pieejami Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamentā.
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segšanai 8.5.1. SAM projektā aprēķina:
K = V1 x D = 400,74 euro x 5 = 2003,70 euro.
Noslēguma jautājumi
14. Attiecināmo izmaksu apjoma noteikšanai un apstiprināšanai LDDK iesniedz
Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā atskaiti, kas pieejama 2.Pielikumā “Fiksēto
izmaksu vienas vienības uzskaites veidlapa un atbalsta finansējuma aprēķins”, kurā
norāda aprēķināto finansējuma summu, informāciju par audzēkni, izglītības iestādi,
mācību līgumu, piešķiramo kvalifikāciju un audzēknim piemērojamo vienas
vienības izmaksu standarta likmi.
15. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra izlases veidā var pieprasīt LDDK iesniegt
noslēgtos mācību līgumus par DVB mācību individuālā plāna īstenošanu un
līgumus par mācību praksi starp praktikantu, profesionālās izglītības iestādi un
prakses vietu, kā arī metodikas 13.punktā minētos individuālo aizsardzības līdzekļu
pieņemšanas nodošanas aktus, kas apliecina un pamato konkrētā uzņēmumā 8.5.1.
SAM projektā iesaistīto izglītojamo skaitu un profesionālo kvalifikāciju, un
izglītojamam nodotos individuālos aizsardzības līdzekļus, kas pamato veiktās
darbības un sasniegtos rezultātus. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra izlases veidā
ir tiesīga pārbaudīt 8.5.1. SAM projektā iesaistīto izglītojamo kvalifikācijai
atbilstošo individuālo aizsardzības līdzekļu faktisko esamību DVB mācību un
prakses īstenošanas vietās.
16. Šīs metodikas 3.punktā noteiktās vienas vienības izmaksu standarta likmes 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.
17. Ja LDDK uzņēmumu darbības pārbaudēs projekta īstenošanas vietās vai
iesniegtajos dokumentos konstatē, ka veiktās darbības neatbilst sadarbības līgumā
noteiktajam, tad uzņēmums 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.
18. Šo metodiku sāk piemērot pēc metodikas apstiprināšanas un attiecīgu grozījumu
apstiprināšanas, kas paredz MK noteikumu 27.9.1.1. un 27.10.1.1. apakšpunktā
noteikto apdrošināšanas izmaksu pret nelaimes gadījumiem un/vai individuālo
aizsardzības līdzekļu izmaksu, kuri paredzēti normatīvajos aktos par darba
aizsardzības prasībām, lietojot individuālos līdzekļus, segšanu atbilstoši
noslēgtajiem līgumiem par DVB mācību individuālā plāna īstenošanu un
noslēgtajiem līgumiem par mācību prakses īstenošanu starp praktikantu,
profesionālās izglītības iestādi un prakses vietu, kā vienu vienību, un attiecina uz
maksājumu pieprasījumiem, kas iesniegti pēc 2022.gada 10.janvāra.
19. Ja līdz metodikas spēkā stāšanās dienai uzņēmumam vai izglītības iestādei ir segtas
visas izmaksu pozīcijas, kas iekļautas metodikā, atbilstoši izdevumus pamatojošajai
dokumentācijai, tad minētās izdevumu pozīcijas netiek kompensētas.
Saskaņoti ar Finanšu ministriju 2022.gada 4.aprīlī.
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