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NOLIKUMS
PAR PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU 

PRAKSI BIEDRĪBĀ

Izstrādāti saskaņā ar LR Ministru Kabineta 

2012.gada 20. novembra  noteikumiem Nr. 785
“Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošonāšanas kārtība“

I Vispārējie noteikumi

1. Noteikumi  nosaka  kārtību,  kādā  organizējama  profesionālās  izglītības  iestāžu  izglītojamo 
(turpmāk - praktikants) mācību prakse biedrībā (turpmāk – prakses vieta); .
2. Mācību  prakses  organizēšanā  piedalās  profesionālās  izglītības  iestāde,  prakses  vieta  un 
praktikants;
3. Mācību prakses organizācijai nepieciešami šādi dokumenti (turpmāk – prakses dokumenti):
3.1. prakses programma;
3.2. prakses dienasgrāmata vai pārskats;
3.3. praktikanta raksturojums;
3.4. līgums par mācību praksi starp praktikantu, profesionālās izglītības iestādi un prakses vietu.

      
II Praktikants

4. Iepazīstas ar mācību prakses dokumentiem.
5. Pirms mācību prakses iepazīstas ar iekšējās kārtības un darba aizsardzības prasībām prakses 
vietā un ievēro tās.
6. Izpilda prakses programmā noteiktos uzdevumus un ievēro prakses vadītāju norādījumus.
7. Noformē  prakses  dienasgrāmatu  vai  pārskatu  un  kopā  ar  praktikanta  raksturojumu iesniedz 
profesionālās izglītības iestādē.

III Prakses vieta

8. Nodrošina praktikantam prakses programmai, kā arī darba aizsardzības prasībām, ugunsdrošības 
un sanitāri higiēniskajām normām atbilstošu darba vietu.
9. Norīko prakses vadītāju – atbilstošā profesijā strādājošu prakses vietas pārstāvi, kurš uzrauga 
kvalifikācijas  prakses  norisi,  apstiprina  praktikanta  ierakstus  prakses  dienasgrāmatā  vai  prakses 
pārskatu un sagatavo praktikanta raksturojumu.
10. Nodrošina praktikanta  apmācību darba aizsardzības  jautājumos,  tai  skaitā  ievadapmācību un 
instruktāžu prakses vietā, kā arī veic instruktāžu ugunsdrošībā un nodrošina praktikanta uzraudzību, 
līdz viņš apgūst drošas darba metodes un paņēmienus.
11. Pirms mācību  prakses  profesionālās  izglītības  iestādes  pārstāvis,  prakses  vietas  pārstāvis  un 
praktikants  noslēdz  trīspusēju  līgumu  par  mācību  praksi,  kurā  nosaka  profesionālās  izglītības 
iestādes,  prakses  vietas  un  praktikanta  tiesības  un  pienākumus,  prakses  līgumu  un  līguma 
izbeigšanas nosacījumus. 



Ja praktikants ir  nepilngadīga persona,  viņa vietā līgumu par mācību praksi noslēdz praktikanta 
likumiskais pārstāvis.
12. Praktikants  var  noslēgt  ar  prakses  vietu  divpusēju  līgumu  par  savstarpējo  norēķinu  kārtību 
atbilstoši praktikanta pienākumu apjomam un biedrības finansiālajam stāvoklim.

IV Citi noteikumi

13. Izglītības  iestādes  vadītājs  nodrošina  obligātu  praktikanta  apdrošināšanu  pret  nelaimes 
gadījumiem mācību prakses laikā, ja praktikants iegūst kādu no šo noteikumu pielikumā minētajām 
profesionālajām kvalifikācijām. 
14. Apdrošināšanas objekts ir praktikanta dzīvība, veselība vai fiziskais stāvoklis mācību prakses 
laikā.
15. Saskaņā ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr. 1168 apdrošinājuma summas minimālais apmērs 
ir 1422.87 euro.

V Noslēguma jautājumi
16. Citi jautājumi par profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo mācību praksi biedrībā, kas  nav 
noregulēti ar šiem noteikumiem, tiek regulēti LR MK 20.11.2012. noteikumu Nr. 785 ietvaros.
17. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada janvārī .
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