
Erasmus+ Programme Key Action 2 – Strategic Partnerships
Project “Developing Apprenticeship: In-Company Trainer Training And Apprenticeship

Promotion” Project  No 2015-1-LT01-KA202-013415

Darba vidē balstītu mācību vadītāju mācību programma

Darba vidē balstītu mācību dokumentācija 



Darba vidē balstītu mācību vadītājs ir atbildīgs par mācību procesu uzņēmumā, 
tādēļ viņam ir jāzina galvenā mācību dokumentācija darba vidē balstītu mācību 
organizēšanai.

Piemēram, lai nodrošinātu, ka mācības darba vietā ir atbilstošas noteiktajiem 
kvalitātes standartiem, darba vidē balstītu mācību vadītājam regulāri jāaizpilda 
prakses dienasgrāmata, kas ir saskaņā ar trīspusēji noslēgto darba vidē balstītu 
mācību līgumu. Viņam jānodrošina, ka visi punkti, par kuriem panākta 
vienošanās starp darba vidē balstītu mācību vadītāju un profesionālās izglītības 
iestādi, tiks īstenoti. 

Visai dokumentācijai jānodrošina, ka visu pušu pienākumi ir skaidri saprotami un 
tiek nodrošināts nepieciešamais apmācību kvalitātes līmenis.

Šī mācību moduļa nepieciešamība



Zināšanas un prasmes

Šī mācību posma beigās Jūs varēsiet teikt:

1. Es zinu, kāda galvenā dokumentācija nepieciešama darba vidē
balstītajām mācībām

2. Es zinu galvenos mācību plāna, mācību grafika un mācību žurnāla
punktus un uzdevumus

3. Es saprotu, kā šie dokumenti tiek izveidoti, sadarbojoties ar
profesionālās izglītības iestādes pārstāvi



Nepieciešamā dokumentācija*

Lai organizētu darba vidē balstītas mācības, izglītības iestādei papildus ir
nepieciešami šādi dokumenti:

1) īstenošanas plāns, kurā noteikts darba vidē balstītu mācību ietvaros
īstenotas izglītības programmas apjoms uzņēmumā;

2) individuālais plāns, kas paredz veikt konkrētu īstenošanas plāna daļu;

3) mācību līgums par individuālā plāna īstenošanu, kurā paredzēta
kārtība, kādā veicami grozījumi līgumā un izbeidzama līguma darbība;

4) līgums par izglītojamā apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem
individuālā plāna īstenošanas laikā;

5) līgums par izglītojamā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu
individuālā plāna īstenošanas laikā.

*MK noteikumi «Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības»



Mācību līguma par individuālā plāna īstenošanu slēgšana

Mācību līgumu par individuālā plāna īstenošanu paraksta:

1) izglītības iestāde

2) uzņēmuma pārstāvis

3)izglītojamais vai tā likumiskais pārstāvis, ja izglītojamais ir
nepilngadīga persona.

Mācību līgumu slēdz ne mazāk kā uz vienu semestri.



Uzņēmums, noslēdzot mācību līgumu:

1) norīko darba vidē balstītu mācību vadītāju uzņēmumā;

2) mācību līguma noteiktajā termiņā un kārtībā nodrošina izglītojamā instruktāžu
darba aizsardzības jautājumos un iepazīstina ar uzņēmuma darba kārtības
noteikumiem;

3) nodrošina izglītojamam darba vidē balstītas mācības atbilstoši individuālajam
plānam, ievērojot uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus, darba aizsardzības,
ugunsdrošības un elektrodrošības prasības, kā arī sanitāri higiēniskās normas;

4) nodrošina izglītojamo individuālā plāna īstenošanas laikā ar individuāliem
darba aizsardzības līdzekļiem atbilstoši normatīvajam regulējumam par darba
aizsardzības prasībām, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus;

5) veic izglītojamā uzraudzību individuālā plāna īstenošanas laikā;

6) nosaka izglītojamo skaitu vienam darba vidē balstītu mācību vadītājam
uzņēmumā;



Uzņēmums, noslēdzot mācību līgumu (2):

7) iesniedz izglītības iestādē izglītojamā zināšanu, profesionālo iemaņu un prasmju 
novērtējumu par individuālā plāna apguvi mācību līgumā noteiktajā kārtībā un 
apjomā;

8) noslēdz ar izglītojamo vai tā likumisko pārstāvi, ja izglītojamais ir nepilngadīga 
persona, darba līgumu atbilstoši darba tiesisko attiecību normatīvajam regulējumam 
vai vienošanos par darba vidē balstītu mācību stipendijas piešķiršanu;

9) īsteno sadarbību ar nozaru ekspertu padomēm par attiecīgās nozares 
profesionālās izglītības īstenošanas kvalitātes, efektivitātes un atbilstības darba 
tirgus prasībām sekmēšanu darba vidē balstītās mācībās, ievērojot profesionālās 
izglītības normatīvajā regulējumā nozaru ekspertu padomēm noteikto kompetenci 
profesionālajā izglītībā, kā arī normatīvo regulējumu nozaru ekspertu padomju 
darbības jomā;

10) nodrošina izglītojamā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu individuālā plāna 
īstenošanas laikā atbilstoši mācību līgumam.



Video par darba vidē balstītās mācības nepieciešamo 
dokumentāciju 

https://drive.google.com/open?id=0B5XcE892exbUZVRUMm1QakhIeDQ

https://drive.google.com/open?id=0B5XcE892exbUZVRUMm1QakhIeDQ


Pašpārbaudes jautājumi

1. Kuru pušu detalizētu atbildību nosaka trīspusējais darba vidē balstītu 
mācību līgums?

2. Kāda ir galvenā individuālā plānā iekļaujamā informācija?

3. Kā individuālais plāns atšķiras no prakses programmas?


