
ES STRUKTŪRFONDU ATBALSTS 

PRAKSĒM UN DARBA VIDĒ 

BALSTĪTĀM MĀCĪBĀM 



Mācību prakses – attiecīgās profesionālās 
izglītības programmas praktiskās daļas apguve 
izglītības iestādē vai ārpus tās.

Darba vidē balstītas mācības - profesionālās 
izglītības ieguves forma, kurā izglītības 
programmas profesionālā satura teoriju un 
praksi izglītojamais pārmijus apgūst izglītības 
iestādē un  uzņēmumā.



SAM 8.5.1. Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu 

audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai 

mācību praksē uzņēmumā

Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai
darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Finansējuma saņēmējs: Latvijas Darba devēju konfederācija 
(LDDK)

Sadarbības partneri: Izglītības iestādes, kas realizē sākotnējās 
profesionālās izglītības programmas, komersanti, biedrības un 
nodibinājumi

Īstenošanas termiņš: 2016.gada III ceturksnis – 2023.gada 
31.augusts



Plānotās 8.5.1.SAM atbalstāmās darbības

Darba vidē balstītu mācību īstenošanas ietvaros:

• Fiksēto izmaksu segšana – 225 EUR apmērā uz vienu

audzēkni;

• Mainīgo izmaksu segšana – 70 EUR mēnesī uz vienu

audzēkni un 100 audzēkņiem gadā;

• Kompensācija uzņēmējam par DVB nodrošināšanu – max

270 EUR mēnesī par vienu audzēkni;

• Kompensācija PII par administratīvo darbu – 15 EUR par

projektā iesaistīto audzēkni gadā



Plānotās 8.5.1.SAM atbalstāmās darbības

Prakses īstenošanas ietvaros:

• Fiksēto izmaksu segšana – 225 EUR apmērā uz vienu

audzēkni;

• Mainīgo izmaksu segšana – 80 EUR par vienu audzēkni

gadā;

• Kompensācija uzņēmējam par atbilstošas mācību prakses

nodrošināšanu – 95 EUR par audzēkni gadā.

• Kompensācija PII par administratīvo darbu – 15 EUR par

projektā iesaistīto audzēkni gadā



Sasniedzamie rādītāji

Iznākuma rādītāji:

• Audzēkņu skaits, kas iesaistīti darba vidē balstītās mācībās Eiropas Sociālā fonda

atbalsta ietvaros – 3 150

• Audzēkņu skaits, kas piedalījušies darba devēja vadītā mācību praksē uzņēmumā

Eiropas Sociālā fonda atbalsta ietvaros – 25 671

Rezultāta rādītājs:

• Atbalstīto audzēkņu īpatsvars, kuri pēc dalības darba vidē balstītās mācībās ir

ieguvuši profesijas apguves vai kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un sešu

mēnešu laikā pēc kvalifikācijas ieguves ir nodarbināti, to kopskaitā 70-80%;

• Atbalstīto audzēkņu īpatsvars, kuri pēc dalības mācību praksē uzņēmumos ir

ieguvuši profesijas apguves vai kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un sešu

mēnešu laikā pēc kvalifikācijas ieguves ir nodarbināti, to kopskaitā 70-73%



Uzņēmumi, kas ir ieinteresēti iesaistīties 
projektā un saņemt ES fondu atbalstu, aicināti 
parakstīt nodomu protokolu par sadarbību ar 

LDDK!

Kā to var izdarīt:

1) Parakstot nodomu protokolu 2 eksemplāros un to nosūtot LDDK (Baznīcas 
iela 25-3, Rīga, LV-1010, Latvija; lddk@lddk.lv);

2) Semināra laikā.

Jautājumu gadījumā rakstiet Anita.Lice@lddk.lv un/vai Jolanta.Vjakse@lddk.lv
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