
 
 

Aktīvā nodarbinātības pasākuma  
“Apmācība pie darba devēja” 

 (Praktiskā apmācība) 
īstenošanas nosacījumi 



organizēt darba devējam vajadzīgā darbinieka 
praktisko sagatavošanu noteiktajā profesijā, kas 
atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās 
kvalifikācijas līmenim. 
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Praktiskās apmācības mērķis  



• Komersants; 
 
• Pašnodarbināta persona; 
 
• Biedrība vai nodibinājums (izņemot politisko partiju, 

ārstniecības iestādi, kā arī izglītības iestādi, kuras 
pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana). 
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Praktisko apmācību var īstenot 



• Praktiskās apmācības ilgums 6 mēneši; 
• Darba devējs ar pirmo Praktiskās apmācības dienu 

nodibina darba tiesiskās attiecības ar bezdarbnieku; 
• Pēc Praktiskās apmācības turpina nodarbināt apmācīto 

darbinieku vēl vismaz 6 mēnešus; 
• Darba devējs Praktiskās apmācības darba vietas veido no 

jauna vai darba vietā vismaz 4 mēnešus pirms Praktiskās 
apmācības nav nodarbināta neviena cita persona; 

• attiecīgais bezdarbnieks nav nodarbināts pie attiecīgā 
darba devēja vismaz 12 mēnešus pirms Praktiskās 
apmācības uzsākšanas. 
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Īstenošanas papildnosacījumi 



• darba algu tādā apmērā, lai kopā ar dotāciju darba alga būtu ne 
mazāka kā valstī noteiktā minimālā alga; 

• valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas; 
• kvalificētu darba vadītāju; 
• pēc Praktiskās apmācības pabeigšanas izsniedz rakstisku 

apliecinājumu ar apgūto profesionālo prasmju, iemaņu un 
apgūto bezdarbnieka zināšanu novērtējumu apraksta veidā. 
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Darba devējs nodrošina bezdarbniekam 



Bezdarbnieku ikmēneša darba algas dotācija: 
• par pirmos divus mēnešus EUR 160 mēnesī; 
• par nākamos divus apmācību mēnešus EUR 120 mēnesī; 
• par pēdējos divus apmācību mēnešus EUR 90 mēnesī. 
 

Atlikušās darba algas daļas izmaksu darba devējs  (t.sk. VSAOI nodokļu 
iemaksas) nodrošina no saviem finanšu līdzekļiem! 
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 Finansiālais atbalsts darba devējam (1) 



ikmēneša dotācija par darba vadītāju 50% apmērā no valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas; 

obligātās veselības pārbaudes veikšanas izdevumi (ne vairāk kā EUR 28,46 
apmērā par vienu bezdarbnieku); 

vienreizējai dotācijai iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko 
palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei, lai atbilstoši ergoterapeita 
atzinumam pielāgotu Praktiskās apmācības vietas bezdarbniekiem ar 
invaliditāti, bet ne vairāk kā EUR 711 vienas Praktiskās apmācības vietas 
pielāgošanai; 

individuālo aizsardzības līdzekļu iegādes izdevumi, uzsākot darbu, bet ne 
vairāk kā EUR 50 vienam bezdarbniekam. 
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Finansiālais atbalsts darba devējam (2) 
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Praktiskās apmācība organizēšana 

 
 
 

 

Darba devējs iesniedz Aģentūras filiālē pieteikumu 
Praktiskās apmācības organizēšanai 

Pretendentu pieteikumu atlasi veic Aģentūras aktīvo 
nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisija  

Aģentūras filiāle organizē bezdarbnieka atlasi kopā ar 
darba devēju 

Aģentūras filiāle noslēdz līgumu ar darba devēju par 
Praktiskās apmācības īstenošanu 

Darba devējs slēdz darba līgumu ar bezdarbnieku, 
pamatojoties uz Aģentūras bezdarbniekam izsniegto 
norīkojumu uz Praktisko apmācību 



•Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums; 

•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”; 

•Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr.836 „Darbības programmas 
"Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt 
bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" 
īstenošanas noteikumi”; 

•Darba likums; 

•citi normatīvie akti.  

 

Detalizētāka informācija NVA mājaslapā www.nva.gov.lv   
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Pasākuma īstenošanas reglamentējošie normatīvie akti 

http://www.nva.gov.lv/


Aktīvā nodarbinātības pasākuma  
“Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma” 

īstenošanas nosacījumi 
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• jebkurā licencētā profesionālās pilnveides izglītības 
programmā vai  profesionālās tālākizglītības programmā (tai 
skaitā no Apmācību jomu, profesiju saraksta bezdarbnieku 
apmācībai ); 

 

• neformālās izglītības programmās (tai skaitā no Saraksta 
bezdarbnieku neformālās apmācības organizēšanai) 
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NVA pēc darba devēja pieprasījuma veic bezdarbnieku 
apmācību atbilstoši uzņēmuma vajadzībām: 



NVA organizē darba devējam nepieciešamo speciālistu 
apmācīšanu: 

•  veic izsludinājumu apmācību pakalpojuma  
nodrošināšanai, ja tas nepieciešams, un organizē apmācību; 

•  slēdz līgumus ar bezdarbnieku un darba devēju;  

•  sedz bezdarbnieku apmācību izmaksas; 

• maksā stipendiju apmācībā iesaistītajiem bezdarbniekiem. 
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Pēc pieteikuma saņemšanas (1) 



Darba devējs: 

•  piedalās bezdarbnieku atlasē; 

•  noslēdz līgumu ar NVA par atbilstošas apmācības 
organizēšanu; 

•  profesionālās tālākizglītības programmu apguvē darba 
devējs var pieteikties nodrošināt      kvalifikācijas praksi savā 
uzņēmumā; 

•  uzņemas pienākumu pēc apmācības pabeigšanas pieņemt 
bezdarbnieku darbā un nodarbināt attiecīgajā profesijā 
vismaz sešus mēnešus, maksājot ne mazāk kā minimālo 
algu.  
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Pēc pieteikuma saņemšanas (2) 
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Apmācības pēc darba devēja pieprasījuma organizēšana 
 

Darba devējs iesniedz Aģentūras filiālē pieteikumu apmācības 
organizēšanai.  

Nepieciešamības gadījumā Aģentūra organizē izsludinājumu, 
komisija veic pretendentu piedāvājumu izvērtēšanu. 

Aģentūras filiāle organizē bezdarbnieku atlasi kopā ar darba 
devēju 

Aģentūra organizē apmācību un noslēdz līgumu ar darba 
devēju par apmācības īstenošanu. 

Darba devējs slēdz darba līgumu ar bezdarbnieku, nodarbina 
iegūtajā profesijā vismaz 6 mēnešus, maksā ne mazāk kā 
minimālo algu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!! Uzsākot apmācību programmas īstenošanu, izglītības iestādei jāpiesaka 

programma akreditācijai!!! 
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Ja darbinieku apmācīšanai nepieciešams izstrādāt 
JAUNU izglītības programmu 

1. Darba devējs izvēlas 
izglītības iestādi, ar kuru 
kopā izstrādā apmācību 

programmu. 

2. Izglītības iestāde veic 
apmācību programmas 

licencēšanu 

3. Darba devējs NVA 
iesniedz pieprasījumu 

apmācību organizēšanai 
un slēdz līgumu 



• Darba devējs piedalās bezdarbnieku atlasē un iesaistei apmācībā izvēlas 
savām prasībām atbilstošus pretendentus. 

• Darba devējs sadarbībā ar NVA patstāvīgi vai no NVA piedāvājuma izvēlas 
izglītības iestādi, kas veiks apmācību. 

• Darba devējam ir iespēja sadarbībā ar izglītības iestādi izstrādāt jaunu, 
uzņēmuma specifikai atbilstošu izglītības programmu. 

• Profesionālās tālākizglītības programmu apguves laikā darba devējs var 
nodrošināt bezdarbniekiem programmā noteikto kvalifikācijas praksi, 
nepieciešamo iemaņu iegūšanai konkrētajā darbavietā. 

• NVA sedz visas ar apmācību saistītās izmaksas. 

• Darba devējs iegūst uzņēmuma specifikai sagatavotus kvalificētus 
darbiniekus. 
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Darba devēja ieguvumi 



 
 
 

PALDIES PAR UZMANĪBU!  


