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I Metodikas mērķis
1. “Vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika profesionālās un
neformālās izglītības mācību programmas apguves un stipendijas izmaksām” (turpmāk – metodika)
nosaka apmācību kupona un stipendijas vienības izmaksu standarta likmi (turpmāk – likme), tās
apmēru, aprēķinu un piemērošanas nosacījumus.

II Vispārīgie jautājumi
2. Metodika nosaka likmes šādām izmaksām:
2.1. apmācību kupona izmaksām;
2.2. stipendijas izmaksām.
3. Likmi saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 836 “Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt
bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” un 14.1.2. specifiskā
atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi labklājības jomā” īstenošanas noteikumi”1 (turpmāk – MK
noteikumi Nr. 836) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā atbalsta
mērķa “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” un
14.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi labklājības jomā” ietvaros un Eiropas
Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3. komponentes “Nevienlīdzības
mazināšana” 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.r. reformas “Sociālo un
nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.5.i.
investīcijas “Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba
tirgū” (turpmāk – 3.1.2.5.i. investīcija) ietvaros piemēro Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk –
finansējuma saņēmējs), lai:
3.1. segtu izglītības iestādes izdevumus par bezdarbnieka, bezdarba riskam pakļautas personas un
darba meklētāja apmācību izmaksām;
3.2. izmaksātu bezdarbniekam stipendiju.
4. Metodikas 3.1. apakšpunktā minētās apmācību izmaksas attiecināmas par:
4.1. bezdarbnieka dalību profesionālās tālākizglītības programmu apguvē (MK noteikumu Nr. 836
15.2.1. apakšpunkts1);
4.2. bezdarbnieka dalību profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē (MK noteikumu Nr.
836 15.2.2. apakšpunkts1);
4.3. bezdarbnieka dalību modulārās profesionālās tālākizglītības programmā (MK noteikumu Nr.
836 23.1 apakšpunkts1);
4.4. bezdarbnieka, bezdarba riskam pakļautas personas un darba meklētāju dalību neformālās
izglītības programmu apguvē (MK noteikumu Nr. 836 15.3. apakšpunkts1);
4.5. bezdarbnieka, bezdarba riskam pakļautas personas un darba meklētāja dalību transportlīdzekļu
un traktortehnikas vadītāju apmācībās (MK noteikumu Nr. 836 15.3.1 apakšpunkts1);
4.6. bezdarbnieka un darba meklētāja dalību augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju
kursu apguvē (MK noteikumu Nr. 836 15.3.2 apakšpunkts1).
5. Metodikas 3.2. apakšpunktā minētās stipendijas izmaksas attiecināmas par bezdarbnieka dalību
metodikas 4. punktā minētajās apmācībās un atvērto tiešsaistes kursu platformā piedāvātu augstākās
izglītības iestādes vai nozares uzņēmuma izstrādātu apmācību programmu apguvē (MK noteikumu
Nr. 836 17.3.4.2. apakšpunkts1).
1

https://likumi.lv/ta/id/271412.
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III Normatīvie akti un informācijas avoti
6. Metodikas 1. tabulā “Apmācību kupona izmaksu bāzes likme un tās aprēķins vienam dalībniekam”
(turpmāk – 1. tabula) un 2. tabulā “Stipendijas izmaksu likme un tās aprēķins” (turpmāk – 2. tabula)
noteiktās likmes aprēķins balstās uz minētajiem normatīviem aktiem un informācijas avotiem:
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,
Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ
Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/20062;
6.2. Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumi Nr. 75 “Noteikumi par aktīvo
nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un
finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” (turpmāk – MK noteikumi
Nr. 75)3;
6.3. 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)4;
6.4. MK noteikumi Nr. 836;
6.5. Finanšu ministrijas vadlīnijas Nr. 2.8. “Vadlīnijas par vienkāršoto izmaksu izmantošanas
iespējām un to piemērošana ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā”5;
6.6. Finansējuma saņēmēja 2018.-2021. gada dati par apmācību dalībniekiem, kuri projekta Nr.
7.1.1.0/15/I/001 “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (turpmāk – projekts Nr. 7.1.1.0/15/I/001)
ietvaros pēc dalības apmācībās ieguva kvalifikāciju. Dati pieejami pie finansējuma saņēmēja.

IV Likmes aprēķina principi
7. Likmes aprēķins balstās uz šādiem principiem:
7.1. tā ir iepriekš noteikta – likmes piemērošanas nosacījumi noteikti MK noteikumos Nr. 836 un
metodikā, kā arī 3.1.2.5.i. investīciju īstenošanu reglamentējošajos MK noteikumos6;
7.2. tā ir taisnīga – likmi piemēro vienādi visiem bezdarbniekiem, bezdarba riskam pakļautām
personām vai darba meklētājiem ;
7.3. tā ir objektīva – likme atbilst MK noteikumu Nr. 75 noteiktajām izmaksu pozīcijām un
metodikas 6.6. apakšpunktā minētajiem projekta Nr. 7.1.1.0/15/I/001vēsturiskiem datiem par
apmācības pabeigušo skaitu;
7.4. tā ir pierādāma – likmes aprēķinu pamato metodikas 6. punktā minētie tiesību akti un
informācijas avoti, kā arī metodikas 1. tabulā un 2. tabulā veiktais aprēķins.

V Likmes aprēķins un piemērošanas nosacījumi
8. Metodikas 1. tabulā noteiktās likmes aprēķins veikts šādā kārtībā:
8.1. likmes bāzes vērtība balstās uz MK noteikumu Nr. 75 noteiktajām apmācību kupona vērtībām;
2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02013R1303-20220414.
https://likumi.lv/ta/id/225425.
4
https://likumi.lv/doc.php?id=164266.
5
https://www.esfondi.lv/upload/Vadlinijas/vadlinijas_vienkarsotas_izmaksas.pdf.
6
3.1.2.5.i. investīciju īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi ir izstrādē. Atsauce uz MK noteikumiem tiks precizēta pēc
minēto MK notiekumu apstiprināšanas MK.
3
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8.2. likmes bāzes vērtība indeksēta, piemērojot atbiruma % atbilstoši finansējuma saņēmēja 2018.2021. gada datiem par dalību uzsākušo, pārtraukušo un gala pārbaudījumu nenokārtojošo
dalībnieku skaitu, t.sk.:
8.2.1. profesionālās pilnveides izglītības programmām piemērots 2018.-2021. gada vidējais
atbiruma % (t.i., apmācības sekmīgi pabeigušo skaits pret uzsākto dalību skaitu);
8.2.2. pirmā, otrā un trešā kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām
piemērots minēto programmu 2018.-2019. gada vidējais atbiruma % (t.i., apmācības
sekmīgi pabeigušo skaits pret uzsākto dalību skaitu)7;
8.2.3. modulārā profesionālā tālākizglītības programmām piemērots pirmā, otrā un trešā
kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmas atbiruma %8;
8.2.4. valsts valodas programmām piemērots 2018.-2021. gada vidējais atbiruma % (t.i.,
apmācības sekmīgi pabeigušo uz skaits pret uzsākto dalību skaitu)9;
8.2.5. citām neformālās izglītības programmām piemērots 2018.-2021. gada vidējais atbiruma
% (t.i., apmācības sekmīgi pabeigušo skaits pret uzsākto dalību skaitu);
8.2.6. augstākās izglītības iestādes studiju modulim vai studiju kursam piemērots citu
neformālās izglītības programmu atbiruma %10;
8.2.7. transportlīdzekļu vadītāju apmācībām piemērots transportlīdzekļu apmācību 2018.-2021.
gada vidējais atbiruma % (t.i., apmācības sekmīgi pabeigušo skaits 90 dienu11 laikā pret
uzsākto dalību skaitu);
8.2.8. traktortehnikas vadītāju apmācībām piemērots 2018.-2021. gada vidējais atbiruma % (t.i.,
apmācības sekmīgi pabeigušo skaits 90 dienu10 laikā pret uzsākto dalību skaitu).

Profesionālās tālākizglītības programmu likmes aprēķinā izslēgti 2020. un 2021. gada dati, jo, veicot minēto gadu datu
analīzi, secināts, ka Covid-19 pandēmijas laikā (t.sk. noteikto ierobežojumu ietekmē) būtiski samazinājās gala kvalifikāciju
ieguvušo dalībnieku skaits pēc dalības apmācībās. 2020. un 2021. gada dati uzskatāmi par anomāliem.
8
Šo programmu īstenošana tika uzsākta 2021. gadā un par šo apmācību veidu nav pieejami vēsturiskie dati attiecībā uz
atbiruma %. Atbiruma % tiek noteikts, ņemot vērā to, ka modulārās profesionālās tālākizglītības programmas ir viena no
profesionālās tālākizglītības programmas īstenošanas formām.
9
Dati par valsts valodas apmācības sekmīgi pabeigušajiem dalībniekiem (t.i., dalībnieki, kas nokārtojuši Valsts valodas centra
pārbaudi) ietver informāciju par dalībniekiem, kuri uzsākuši apmācības 2018.-2021. gadā un nokārtojuši Valsts valodas centra
pārbaudi līdz 22.06.2022. Dati fiksēti uz 22.06.2022., jo Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas
(BURVIS) funkcionalitāte nenodrošina iespēju izsekot dalībnieka valodas līmeņa iegūšanas datumu. Ievērojot minēto,
atbiruma % noteikts uz metodikas izstrādes brīdi.
10
Šo programmu īstenošana tika uzsākta 2021. gada augustā un par šo apmācību veidu nav pieejami vēsturiskie dati attiecībā
uz atbiruma %. Atbiruma % tiek noteikts, ņemot vērā šo programmu līdzību ar citām neformālās izglītības programmām
(vienādas izmaksas un īstenošanas ilgums).
11
Atbilstoši MK noteikumu Nr. 75 34.2 apakšpunktam zināšanu apliecinošu dokumentu jāiegūst 90 dienu laikā pēc apmācību
pabeigšanas.
7
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1. tabula
Apmācību kupona izmaksu bāzes likme un tās aprēķins vienam dalībniekam
Nr.
p.k.

Programma
a

MK noteikumi
Nr. 75

Ilgums vai
kategorija

Kupona
vērtība/stundas likme

Indeksācij
a%

Likme

c

d

e

f= d*e+d

80-320 h

440 EUR

5.75%

480 h

660 EUR

1.

Profesionālās pilnveides izglītības programma

2.

Pirmā kvalifikācijas līmeņa profesionālās
tālākizglītības programma

b
45.4.
apakšpunkts
45.1.
apakšpunkts

3.

Otrā kvalifikācijas līmeņa profesionālās
tālākizglītības programma

45.2.
apakšpunkts

480 h
640 h
960 h

660 EUR
880 EUR
1 340 EUR

Trešā kvalifikācijas līmeņa profesionālās
tālākizglītības programma
Modulārā profesionālā tālākizglītības
programma

45.3.
apakšpunkts

960-1280 h

1 340 EUR

21.1 apakšpunkts

-

4.50 EUR/h
(max 360 EUR)

46. punkts

60-159 h

46. punkts

60-159 h

4.
5.

6.

7.

Neformālās izglītības
programma

valsts valoda
citas programmas

Augstākās izglītības iestādes studiju modulis
vai studiju kurss

transportlī
dzekļi
8.

Transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju
apmācības

TR1/TR2
46.1 punkts
TR3
TR4

1.-4. rindas likmes piemērošanas formula
A = g*k*p
kur:
A – attiecināmo izmaksu kopsumma
g – likme
k – MK noteikumu Nr. 655 3. pielikumā noteiktais izmaksu min koeficients

465.30 EUR
748.11 EUR

13.35 %

748.11 EUR
997.48 EUR
1 518.89 EUR
1 518.89 EUR

5.10 EUR/h
(max 408.06 EUR)
5.05 EUR/h
12.31%
(max 404.32 EUR)
4.50 EUR/h
(max 360 EUR)
4.87 EUR/h
8.23%
(max 389.63 EUR)
4.50 EUR/h
4.87 EUR/h
8.23%
(max 360 EUR)
(max 389.63 EUR)
12.00 EUR/h
17.91 EUR/h
49.27%
(max 920 EUR)
(max 1 373.28 EUR
6.00 EUR/h
7.29 EUR/h
(max 640 EUR)
(max 777.22 EUR)
6.00 EUR/h
7.29 EUR/h
21.44%
(max 520 EUR)
(max 631.49 EUR)
6.00 EUR/h
7.29 EUR/h
(max 650 EUR)
(max 789.36 EUR)
5.-8. rindas likmes piemērošanas formula
g*h*p = A ≤ max*p
13.35 %

kur:
A – attiecināmo izmaksu kopsumma
g – likme
h – apmācību programmas ilgums stundās
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3. piemērs

Izglītības iestāde īsteno trešā kvalifikācijas līmeņa profesionālas tālākizglītības
programmu “Betonētājs” ar 10 dalībniekiem, t.sk.:
1. apmācību ilgums 960 h;
2. izmaksu min. koeficients 1.27 atbilstoši MK noteikumu Nr. 655 3.
pielikumam;
3. iegūto zināšanu apliecinošu dokumentu saņem 7 dalībnieki.
1) 1 518.89 EUR * 1.27 = 1 928.99 EUR/programma (vienam dalībniekam)
2) 1 928.99 EUR * 7 dalībnieki = 13 502.93 EUR/programma
Izglītības iestāde īsteno otrā kvalifikācijas līmeņa profesionālas tālākizglītības
programmu “Remontatslēdznieks” ar 12 dalībniekiem, t.sk.:
1. apmācību ilgums 960 h;
2. izmaksu min. koeficients 1.35 atbilstoši MK noteikumu Nr. 655 3.
pielikumam;
3. iegūto zināšanu apliecinošu dokumentu saņem 10 dalībnieki.
1) 1518.89 EUR * 1.35 = 2 050.50 EUR/programma (vienam dalībniekam)
2) 2 050.50 EUR * 10 dalībnieki = 20 505.00 EUR/programma

p – apmācības pabeigušo dalībnieku skaits
max – maksimālās programmas izmaksas 1 dalībniekam
Izglītības iestāde nodrošina neformālās izglītības programmu “TR3”
kategorijas traktortehnikas “Meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un
speciālās pašgājējmašīnas” ar 12 dalībniekiem, t.sk.:
1. apmācību ilgums 77 h;
2. iegūto zināšanu apliecinošu dokumentu saņem 9 dalībnieki.
1) 7.29 EUR * 77 h = 561.33 EUR/programma (vienam dalībniekam)
2) 561.33 EUR < max 631.49 EUR
3) 561.33 EUR * 9 dalībnieki = 5 051.97 EUR/programma
Izglītības iestāde nodrošina neformālās izglītības programmu “Angļu valoda
(ar priekšzināšanām) (Elementary)” ar 12 dalībniekiem, t.sk.:
1. apmācību ilgums 100 h;
2. iegūto zināšanu apliecinošu dokumentu saņem 11 dalībnieki.
1) 4.87 EUR * 100 h = 487 EUR/programma (vienam dalībniekam)
2) 487 EUR > max 389.63 EUR
3) 389.63 EUR * 11 dalībnieki = 4 285.93 EUR/programma

4. piemērs

2. piemērs

1. piemērs

p – apmācības pabeigušo dalībnieku skaits

9. Finansējuma saņēmējs metodikas 1. tabulā noteikto likmi piemēro, lai pamatotu projekta attiecināmās izmaksas par bezdarbnieka, bezdarba
riskam pakļautas personas vai darba meklētāja dalību metodikas 4. punktā minētajās mācībās, t.sk. ievērojot šādus nosacījumus:
9.1. likmi piemēro par bezdarbnieku, bezdarba riskam pakļauto personu un darba meklētāju, kurš pabeidza apmācības un atbilstoši MK
noteikumu Nr. 75 34.2 apakšpunktam 90 dienu laikā pēc apmācības pabeigšanas12 ir saņēmis zināšanas apliecinošo dokumentu (t.i.,
pabeigušie dalībnieki, kuri pēc dalības apmācībās ieguva kvalifikāciju);
9.2. metodikas 1. tabulas 1.-4. rindā minētajām izglītības programmām kopējo attiecināmo izmaksu aprēķinā piemēro MK noteikumu Nr.
655 3. pielikumā noteikto izmaksu minimālo koeficientu (likmi reizinot ar koeficientu);
9.3. piemērojot izglītības programmu izmaksu aprēķinam vienas stundas tarifa likmi, metodikas 1 tabulas 5.-8. rindā apmācību kopējās
izmaksas nevar pārsniegt noteiktās maksimālās vērtības (EUR) katram izglītības programmas veidam;
9.4. finansējuma saņēmējs gala norēķinu ar izglītības iestādi par apmācību izdevumiem veic pēc tam, kad bezdarbnieks, bezdarba riskam
pakļautā persona vai darba meklētājs pabeidz apmācības un saņem iegūtās zināšanas apliecinošu dokumentu atbilstoši MK noteikumu
Apmācību pabeigšana – apmācību pabeigšanas diena, kad tiek izbeigta konkrētas apmācību programmas īstenošana (daļai programmu tiek kārtots gala pārbaudījums,
izņemot valsts valodas, transportlīdzekļu vadītāju apmācībai un traktortehnikas vadītāju apmācībai, kur eksāmena kārtošana notiek kompetentajās iestādēs ārpus
programmas apmācības laika) atbilstoši iesniegtajam apmācību īstenošanas grafikam, kuru izglītības iestādes iesniedz, balstoties uz parakstīto apliecinājumu par
īstenošanas nosacījumu ievērošanu, piesakoties Nodarbinātības valsts aģentūras izsludinājumam par apmācību pasākumu īstenošanu bezdarbniekiem, darba meklētājiem
un bezdarba riskam pakļautām personām. Šis datums tiek fiksēts BURVIS sistēmā kā “Piedalīšanās īsts beigu datums”.
12
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Nr. 75 21. punktā noteiktajam. Finansējuma saņēmējs var veikt avansa maksājumu izglītības iestādei saskaņā ar MK noteikumu Nr.
75 34.2 punktā noteikto.
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10. Metodikas 2. tabulā noteiktās likmes aprēķins veikts, balstoties uz MK noteikumos Nr. 75 noteikto
bezdarbnieka stipendijas apmēru (EUR/dienā).
2. tabula
Stipendijas izmaksu likme un tās aprēķins
Pozīcija
Bezdarbnieka stipendija par vienu apmācību dienu
Piemērošanas formula:

Piemēr
s

Bezdarbnieks piedalās 10 dienu neformālās
izglītības programmā, apmeklējot nodarbības
7 dienas un 3 dienas neattaisnoti kavētas.

MK noteikumi Nr. 75

Likme

34. apakšpunkts
5 EUR/dienā
A=b*5 EUR/dienā
8

kur:
A – attiecināmās izmaksas
b – apmācību dienu skaits
5 EUR/dienā – likme.
35 EUR = 7 dienas * 5 EUR/ dienā

11. Finansējuma saņēmējs metodikas 2. tabulā noteikto likmi piemēro, lai pamatotu projekta attiecināmās
izmaksas par bezdarbnieka stipendiju par dalību šo noteikumu 4. punktā minētajās apmācībās un
atvērto tiešsaistes kursu platformā piedāvātu augstākās izglītības iestādes vai nozares uzņēmuma
izstrādātu apmācību programmu apguvē, t.sk. ievērojot šādus nosacījumus:
11.1.
likmi saskaņā ar MK noteikumu Nr. 75 34.9 punktu piemēro arī gadījumā, ja apmācības
kavētas attaisnota iemesla dēļ un bezdarbnieks nākamajā apmācību dienā pēc šā iemesla
izbeigšanās iesniedz izglītības iestādē dokumentu, kas apstiprina attaisnojošo iemeslu;
11.2.
likmi saskaņā ar MK noteikumu Nr. 75 34.10 punktu nepiemēro par laikposmu, kurā
apmācības kavētas neattaisnota iemesla dēļ;
11.3.
likmi piemēro arī gadījumā, ja bezdarbnieks nepabeidz dalību apmācībās vai nesaņem
iegūtās zināšanas apliecinošu dokumentu atbilstoši MK noteikumu Nr. 75 21. punktā
noteiktajam;
11.4.
atbilstoši MK noteikumu Nr. 75 34.11 punktam, ja bezdarbnieks apmācības kavē 10 dienas
pēc kārtas, stipendijas izmaksu pārtrauc līdz brīdim, kad bezdarbnieks iesniedz izglītības iestādē
dokumentu, kas apstiprina kavējumu attaisnojošo iemeslu;
11.5.
ja bezdarbnieks ar izglītības iestādes rīkojumu ir svītrots no izglītojamo skaita vai ir
zaudējis bezdarbnieka statusu, bezdarbniekam stipendijas izmaksu izbeidz;
11.6.
ja bezdarbnieks zaudē bezdarbnieka statusu neattaisnojošu iemeslu dēļ, viņam neizmaksā
stipendiju par apmācību periodu, par kuru stipendijas izmaksa vēl nav veikta.

VI Prasības sasniegto rādītāju pamatošanai un maksājumu nosacījumi
12. Vienības izmaksu pamatojošais rādītājs:
12.1.
par metodikas 1. tabulā noteikto likmi ir bezdarbnieka, bezdarba riskam pakļautās
personas vai darba meklētāja atbilstoši MK noteikumu Nr. 75 21. punktā noteiktajam iegūts
zināšanu apliecinošs dokuments;
12.2.
par metodikas 2. tabulā noteikto likmi ir bezdarbnieka faktiskā dalība apmācību dienās
(t.sk. attaisnoti kavēto dienu skaits).
13. Izmaksu pamatojošā informācija:
9
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13.1.
par metodikas 1. tabulā noteikto likmi – dokuments, kas apliecina, ka bezdarbnieks,
bezdarba riskam pakļautās persona vai darba meklētājs pabeidza apmācības un saņēma iegūto
zināšanu apliecinošu dokumentu atbilstoši MK noteikumu Nr. 75 21. punktam, t.sk.:
13.1.1. informācija Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmā (turpmāk
– BURVIS) par iegūtās zināšanas apliecinošu dokumentu un izglītības iestādes rīkojums par
iegūtās zināšanas apliecinošu dokumentu izsniegšanu – profesionālās, neformālās izglītības
(izņemot valsts valodas apmācību) programmu, augstākās izglītības iestādes studiju moduļu
vai studiju kursu ietvaros;
13.1.2. Valsts izglītības satura centra informācija par centralizēto valsts valodas prasmes
pārbaudes eksāmenu rezultātiem – valsts valodas apmācības ietvaros;
13.1.3. informācija BURVIS (no Ceļu satiksmes drošības direkcijas un Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūras informācijas sistēmām) par iegūto vadītāja apliecību –
transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācības ietvaros;
13.2.
par metodikas 2. tabulā noteikto likmi ir:
13.2.1. informācija BURVIS par personas apmācību apmeklējumiem – profesionālās, neformālās
izglītības programmu un augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu
ietvaros;
13.2.2. izglītības iestādes (apmācību veicēja) apmeklējumu uzskaites saraksts – transportlīdzekļu
un traktortehnikas vadītāju apmācības un nozares uzņēmuma izstrādātu apmācību
programmu apguves ietvaros;
13.2.3. finansējuma saņēmēja sagatavots izmaksu aprēķins13, pamatojoties uz atvērto tiešsaistes
kursu platformā piedāvātu augstākās izglītības iestādes programmas apjomu (stundās),
faktisko apmācību periodu (darba dienās) un MK noteikumu Nr. 75 34.7 5.punktā noteikto
apmācības intensitāti – atvērto tiešsaistes kursu platformā piedāvātu augstākās izglītības
iestādes programmu ietvaros.
14. Pēc metodikas 13. punktā minētās informācijas iegūšanas finansējuma saņēmējs, ņemot vērā
metodikas 1. tabulā un 2. tabulā noteikto likmi, kā arī metodikas 9. punkta un 11. punkta nosacījumus,
aprēķina projekta attiecināmās izmaksas un iekļauj tās maksājuma pieprasījumā14.
15. Papildus metodikas 13. punktā noteiktajai pamatojošai informācijai finansējuma saņēmējs uzglabā
un nepieciešamības gadījumā nodrošina sadarbības iestādei, revīzijas iestādei u.c. iestādēm pieeju
informācijai, kas pamato veiktās izmaksas, t.sk.:
15.1.
Labklājības ministrijas apmācību komisijas protokolam un izglītības programmu
sarakstam, kur norādīts profesionālās, neformālās izglītības, augstākās izglītības iestādes studiju
moduļu vai studiju kursu un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācības programmu
īstenošanas ilgums stundās;

Par tiešsaistes kursiem izglītības iestādes neievieto izglītības dokumentus (sarakstus vai Nr.) BURVIS un citās informācijas
sistēmās, līdz ar to Nodarbinātības valsts aģentūra var pārliecināties par to, ka programma ir apgūta tiešsaistē, bet pašus
izglītības dokumentus neredz, tieši tāpēc ir izvēlēts rēķins kā pamatojošais dokuments.
14
Projekta attiecināmās izmaksas par apmācībām finansējuma saņēmējs maksājuma pieprasījumā iekļauj divās daļās:
1. daļa, pēc apmācību procesa pabeigšanas, kad lielākā apmācību grupas daļa ir saņēmusi apmācību dokumentu;
2. daļa, kad notecējušas 90 dienas vai kad pēdējais apmācību grupas dalībnieks saņēmis iegūto zināšanu apliecinošu
dokumentu.
13
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15.2.
dokumentācijai, kas pamato bezdarbnieka, bezdarba riskam pakļautās personas vai darba
meklētāja attaisnojošos iemeslus apmācību kavēšanai;
15.3.
apmācību veicēja rīkojums par iegūtās zināšanas apliecinošu dokumentu izsniegšanu –
nozares uzņēmuma izstrādātu apmācību programmu apguves ietvaros;
15.4.
aktam par veikto pārbaudi apmācību īstenošanas vietā.

VII Noslēguma jautājumi
16. Metodiku piemēro, lai aprēķinātu projekta attiecināmās izmaksas par bezdarbnieka, bezdarba riskam
pakļautās personas vai darba meklētāja dalību metodikas 4. punktā minētajās apmācībās, kas uzsāktas
un kuru ietvaros saistības radušās no 2022. gada 1. jūlija.
17. Labklājības ministrijas Eiropas Savienības fondu departaments sadarbībā ar Darba tirgus politikas
departamentu:
17.1.
uzsāk metodikas 1. tabulā un 2. tabulā noteiktās likmes aktualizēšanu 20 darba dienu laikā
no kārtējo MK noteikumu Nr. 75 grozījumu spēkā stāšanās dienas, kas ietekmē kupona izmaksas
un stipendijas izmaksas;
17.2.
reizi gadā aktualizē metodikas 1. tabulā noteikto apmācību atbiruma % tiklīdz
finansējuma saņēmējam pieejami pārskata dati (par pēdējiem četriem gadiem), bet ne vēlāk kā
līdz tekošā gada II ceturksnim (ieskaitot), par faktisko atbiruma % kalendārā gada ietvaros.
18. Atbilstoši metodikas 17.1. apakšpunktam aktualizēto likmi piemēro ar dienu, kad spēkā ir stājušies
attiecīgi grozījumi metodikas 17.1. apakšpunktā norādītajos tiesību aktos, ja atbildīgās iestādes
rīkojumā, bet 3.1.2.5.1. investīcijas kontekstā atbilstīgās nozares ministrijas rīkojumā, nav noteikts
cits termiņš.
19. Atbilstoši metodikas 17.2. apakšpunktam aktualizēto likmi piemēro no jaunu apmācību programmu
īstenošanas sākumu, ja atbildīgās iestādes rīkojumā, bet 3.1.2.5.1. investīcijas kontekstā atbilstīgās
nozares ministrijas rīkojumā, nav noteikts cits termiņš.
20. Grozījumi metodikā stājas spēkā atbildīgās iestādes rīkojuma parakstīšanas dienā, ja tajā nav noteikts
cits termiņš.
Makarovs, 67782958
vjaceslavs.makarovs@lm.gov.lv
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