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Skolēnu nodarbinātības organizēšanas 
vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā 

NOLIKUMS 
Ķegumā 

 
2016.gada 16.martā                                                          1/2016 
 

APSTIPRINĀTS 
ar Ķeguma novada domes  
2016.gada 16.marta 
lēmumu Nr.97 
 

grozīts ar 2017.gada 15.marta Ķeguma novada 
domes lēmumu Nr.89 (protokols Nr.8,3.§) 
 
 
 
 

1. Vispārējie noteikumi 

1.1. Nolikums nosaka kārtību kādā Ķeguma novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – Pašvaldība) 
deklarēti bērni piesakās Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk tekstā – NVA) organizētajā 
nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst 
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk tekstā – Nodarbinātības 
pasākums) pašvaldības izveidotajās darba vietās un pašvaldības līdzfinansētajās darba vietās, un 
kārtību, kādā komersanti, t.sk. arī individuālie komersanti, kā arī zemnieku un zvejnieku 
saimniecības, piesakās līdzfinansējuma saņemšanai par skolēnu nodarbināšanu vasaras periodā 
Nodarbinātības pasākuma ietvaros. 

1.2. Pašvaldība nodarbina skolēnus pašvaldības izveidotajās darba vietās, ja komersanti 
nenodrošina pietiekamu darba vietu skaitu. 

1.3. Līdzekļus Nodarbinātības pasākuma finansēšanai plāno pašvaldības kārtējā gada budžeta 
ietvaros. 

1.4. Pieteikšanos dalībai Nodarbinātības pasākumā Pašvaldība izsludina informatīvajā laikrakstā 
“Ķeguma Novada Ziņas” un Ķeguma novada portālā – www.kegumanovads.lv. 

1.5. Pieteikšanās netiek izsludināta, ja NVA neorganizē Nodarbinātības pasākumu konkrētajā 
kalendārajā gadā. 

1.6. Pieteikšanos var neizsludināt, ja notikušas izmaiņas finanšu līdzekļu sadalījumā. 

Pašvaldības izveidota darba vieta: darba vieta skolēnam pašvaldības iestādē vienu kalendāro 
mēnesi vasaras periodā. 
(2017.gada 15.marta Ķeguma novada domes lēmuma Nr.89 redakcijā) 

 Pašvaldības līdzfinansēta darba vieta: darba vieta skolēnam komersanta uzņēmumā vienu 
kalendāro mēnesi vasaras periodā. Līdzfinansējuma apmērs vienai darba vietai 25% apmērā no 
valstī noteiktās minimālās algas. 
(2017.gada 15.marta Ķeguma novada domes lēmuma Nr.89 redakcijā) 
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2. Nodarbinātības pasākuma mērķis, noteiktie ierobežojumi un prioritātes 

(nosaukums 2017.gada 15.marta Ķeguma novada domes lēmuma Nr.89 redakcijā) 

2.1. Nodarbinātības pasākuma mērķis - veicināt personu vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuras 
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs  nodarbinātību vasaras 
brīvlaikā valsts līdzfinansētās darbavietās, nodrošinot iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas 
un darba pieredzi. 

2.1.a pašvaldības izveidota un līdzfinansēta darba vieta netiek piedāvāta skolēnam, par kura 
iepriekšējo darba periodu vasaras brīvlaikā saņemta negatīva darba vadītāja atsauksme. 
(2017.gada 15.marta Ķeguma novada domes lēmuma Nr.89 redakcijā) 

2.2. Pašvaldības izveidotajās darba vietās un pašvaldības līdzfinansētajās darba vietās 
Nodarbinātības pasākumā piedalīties tiesīgas sekojošas mērķa grupas, prioritārā secībā: 

2.2.1. daudzbērnu ģimeņu bērns (-i) vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kurš(-i) iegūst izglītību 
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs un ģimenei ir spēkā trūcīgas ģimenes 
statuss.  

2.2.2. bērns (-i) vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kurš(-i) iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādēs un ģimenei ir spēkā trūcīgas ģimenes statuss. 

2.2.3. daudzbērnu ģimeņu bērns (-i) vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kurš(-i) iegūst izglītību 
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs un ģimenei ir spēkā maznodrošinātas 
ģimenes statuss.  

2.2.4. bērns (-i) vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kurš(-i) iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādēs un ģimenei ir spēkā maznodrošinātas ģimenes statuss; 

2.2.4.a daudzbērnu ģimeņu bērns (-i) vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kurš(-i) iegūst izglītību 
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs; 
(2017.gada 15.marta Ķeguma novada domes lēmuma Nr.89 redakcijā) 

2.2.5. bērns (-i) vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kurš(-i) iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādēs.  

2.3. Ja pašvaldībā saņemto skolēnu pieteikumu skaits pārsniedz pašvaldības izveidoto un 
līdzfinansēto darba vietu skaitu, izvērtēšanas pirmajā posmā skolēnu pieteikumus sarindo, ņemot 
vērā skolēna mācību darba vidējo vērtējumu I semestrī. Izvērtēšanas otrajā posmā piemēro 
2.2.punktā noteiktos kritērijus. 

(2017.gada 15.marta Ķeguma novada domes lēmuma Nr.89 redakcijā) 
 

3. Skolēnu tiesības un pienākumi 

3.1. Pieteikties darbam Nodarbinātības pasākuma ietvaros pašvaldības izveidotajā darba vietā vai 
pašvaldības līdzfinansētajā darba vietā. Skolēns, skolēna vecāks vai aizbildnis Pašvaldības paziņojumā 
norādītajā termiņā iesniedz Ķeguma novada domē, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, lietvedības sekretārei: 

3.1.1. noteiktas formas iesniegumu (1.pielikums); 

3.1.2. ārsta izziņu (forma 027/U), kurā norādīts, ka skolēna veselības stāvoklis ir atbilstošs algota 
darba veikšanai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

3.1.3. izziņu no mācību iestādes, kurā ietverta šāda informācija: 
(2017.gada 15.marta Ķeguma novada domes lēmuma Nr.89 redakcijā) 

 

3.1.3.1. apliecinājums, ka skolēns mācās konkrētajā mācību iestādē; 
3.1.3.2. skolēna mācību darba novērtējums: I semestra liecība.” 
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3.2. Pieteikties Nodarbinātības pasākumam NVA personīgi vai aizpildot elektronisko pieteikuma 
formu. 

3.3. Pēc darba devēja uzaicinājuma saņemšanas, noslēgt darba līgumu. 

3.4. Veikt darba līgumā noteikto pienākumu izpildi noteiktajā apmērā, termiņā un labā kvalitātē.  

3.5. Ievērot darba aizsardzības prasības (instrukcijas, darba risku novērtējums, ugunsdrošības 
noteikumi), neveikt darbības, kas var apdraudēt savu un citu cilvēku veselību vai dzīvību. 

3.6. Saņemt atalgojumu par darbu saskaņā ar Nodarbinātības pasākuma, Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem un noslēgtā darba līguma nosacījumiem.  

 

4. Komersantu tiesības un pienākumi 

4.1. Pieteikties uz pašvaldības līdzfinansējumu Nodarbinātības pasākuma ietvaros izveidotai darba 
vietai. Komersants Pašvaldības paziņojumā norādītajā termiņā iesniedz Ķeguma novada domē, Lāčplēša 
ielā 1, Ķegumā, lietvedības sekretārei noteiktas formas pieteikumu (2.pielikums). 

4.2. Pieteikties Nodarbinātības pasākumam Nodarbinātības valsts aģentūrā. 

4.3. Nodrošināt skolēnu nodarbināšanu atbilstoši Nodarbinātības pasākuma nosacījumiem. 

4.4. Līdzfinansējuma saņemšanai, līdz atskaites mēnesim nākošā mēneša 5.datumam iesniegt 
pašvaldībā rēķinu un darba laika uzskaites tabeli, kurā norāda nodarbinātos skolēnus, viņu darba līgumu 
numurus, izmaksājamās summas, darba algas samaksu apliecinošus dokumentus. 

4.5. Saņemt līdzfinansējumu 5 darba dienu laikā pēc 4.4.punktā minēto dokumentu iesniegšanas 
pašvaldībā.  

 

5. Pašvaldības tiesības un pienākumi 

5.1. Koordinēt, kontrolēt un daļēji finansēt Nodarbinātības pasākumu, deleģējot koordinēšanas 
funkcijas Nodarbinātības pasākumu komisijai (turpmāk tekstā – Komisija).  

5.2. Noslēgt sadarbības līgumu starp komersantu un Pašvaldību, kontrolēt tā izpildi. 

5.3. Kontrolēt darba līguma noslēgšanu un izpildi starp komersantu un skolēnu. 

5.4. Veikt Nodarbinātības pasākuma norises pārbaudes īstenošanas vietās. 

5.5. Pārskaitīt finanšu līdzekļus komersantam atbilstoši nodarbināto skolēnu skaitam saskaņā ar 
rēķinu. 

5.6. Izbeigt sadarbības līgumu ar komersantu, ja konstatēts, ka komersants nepilda līgumā noteiktās 
saistības. 

 

6. Nodarbinātības pasākumu komisijas tiesības un pienākumi 

6.1. Komisijas sastāvu apstiprina pašvaldības dome, tās sastāvā ietilpst divi Ķeguma novada domes 
Sociālo un veselības jautājumu komitejas deputāti, divi Tautsaimniecības komitejas deputāti, 
izpilddirektore, sociālā dienesta vadītāja, projektu koordinatore. 

6.2. Komisija: 

6.2.1. pēc NVA paziņojuma par Nodarbinātības pasākumu publicēšanas, sagatavo informāciju un 
aicinājumu piedalīties skolēniem un komersantiem Nodarbinātības pasākumā, publicē to plašsaziņas 
līdzekļos.  

6.2.2. līdz 15.maijam izvērtē Pašvaldībā saņemtos darba devēju pieteikumus, un līdz 25.maijam sniedz 
atbildes vai atzinumus iesniedzējiem (4.pielikums). 
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6.2.3. līdz 15.maijam izvērtē Pašvaldībā saņemtās skolēnu pieteikumu anketas, sarindo tās prioritārā 
secībā saskaņā ar Nolikuma 2.2.punktu, un līdz 25.maijam sniedz atbildes vai atzinumus iesniedzējiem 
(3.pielikums). 

6.2.4. Informē NVA par 6.2.2. un 6.2.3.punktā izvērtētajiem un atbalstītajiem pretendentiem dalībai 
Nodarbinātības pasākumā. 

 
 
Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)     R.Ozols 

18.03.2016. 
datums 
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1.pielikums 
Skolēnu nodarbinātības  
organizēšanas vasaras brīvlaikā  
Ķeguma novadā nolikumam 

 
PIETEIKUMS  

I SKOLĒNA ANKETA 
 
1. Ziņas par skolēnu 

Vārds, uzvārds: 
 
 

Personas kods: 
 
 

Deklarētās dzīvesvietas adrese: 
 
 

Faktiskās dzīves vietas adrese: 
 
 

Tālrunis:  
E- pasts:  
Mācību iestāde šajā mācību gadā 
(nosaukums, klase/kurss) 

 

Mācību iestāde nākamajā mācību gadā 
(nosaukums, klase/kurss) 

 

 
2. Iepriekšējās darba iemaņas 

Periods 
(no-līdz) 

Darba vietas nosaukums Profesija, 4 galvenie veicamie darba pienākumi 

   
   
   
 
3.Vēlamais laika periods 20__.gada vasarā, kurā plāno nodarbinātības pasākumu vasarā (atzīmēt tos 
mēnešus, kuros ir iespēja iesaistīties pasākumā).  

� jūnijs � jūlijs � augusts 
20__.gada _____. _____________ 
 
Skolēna paraksts: ____________________ 

 
II VEC ĀKA/AIZBILD ŅA APLIECIN ĀJUMS 

 
Es ____________________ ______________________ ( vārds, uzvārds vecākam vai personai, kas 
realizē aizgādību), personas kods ____________-___________, dzīvo _________________ 
________________________________, piekrītu, ka mans bērns _________________________ (vārds, 
uzvārds) veic darbu vasaras brīvlaikā, par kuru tiek saņemta darba algas samaksa. 
Esmu informēts un neiebilstu, ka nodarbinātības pasākumi tiks organizēti gan telpās, gan ārpus telpām. 
Esmu izvērtējis iespējamos riskus (insektu kodumi, alerģiskas reakcijas, laika apstākļi u.c.), uzņemos 
atbildību par bērna veselību un neiebilstu bērna nodarbinātībai. 
Piekrītu, ka darba laikā mans bērns var tikt fotografēts un filmēts un audiovizuālais materiāls publiskots. 
 
20__.gada _____. _____________ 
Vecāka vai personas, kas realizē aizgādību, paraksts: ____________________________ 
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2.pielikums 
Skolēnu nodarbinātības  
organizēšanas vasaras brīvlaikā  
Ķeguma novadā nolikumam 

 
PIETEIKUMS 

 
I DARBA DEV ĒJA ANKETA 

 
1. Informācija par Darba devēju: 
 
Nosaukums:  
Juridiskā adrese:  
Tālrunis:  
E-pasts:  
Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, 
tālrunis, e-pasts):  

 

 
2. Plānotais nodarbināto skolēnu skaits 20__.gada vasaras periodā: 
 

 jūnijs  jūlijs  augusts 
 
3. Skolēniem paredzēto darba vietu apraksts: 
 

N.p.k. Profesija Veicamo darbu īss apraksts 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

 
 

II APLIECIN ĀJUMS 
 
Apliecinu, ka __________________________________________________________________: 

(darba devēja nosaukums) 
- līdz 20___.gada ___.maijam noslēgs līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru par dalību 
nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst 
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”; 
- ir reģistrēts LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 
- pasākuma īstenošanas vietā ir atbilstoša materiālā un tehniskā bāze; 
- darba vietas atbilst darba drošības un darba aizsardzības tiesību normu prasībām. 
 
20__.gada _____. _____________ 
 
 
Darba devējs ____________________ (V.,Uzvārds) 

    (paraksts) 
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3.pielikums 
Skolēnu nodarbinātības  
organizēšanas vasaras brīvlaikā  
Ķeguma novadā nolikumam 

 
 

APLIECIN ĀJUMS PAR SKOLĒNA NODARBINĀŠANU 
 
 
Ķeguma novada domes Nodarbinātības pasākumu komisija  apliecina, ka Nodarbinātības 

valsts aģentūras organizētā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras 
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” 
ietvaros ar skolēnu:  

 
_ 

____________________________ 
Vārds, uzvārds 

 
_____________________________ 

personas kods 
 
tiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības laika posmā no 20__.gada ___.___________ līdz 
20___.gada ____.___________ 
 
 
 
 
Komisijas loceklis(-e) V. Uzvārds 
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4.pielikums 
Skolēnu nodarbinātības  
organizēšanas vasaras brīvlaikā  
Ķeguma novadā nolikumam 

 
 

APLIECIN ĀJUMS PAR SKOLĒNU NODARBINĀŠANAS LĪDZFINANSĒŠANU 
 
Ķeguma novada domes Nodarbinātības pasākumu komisija  apliecina, ka Nodarbinātības 

valsts aģentūras organizētā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras 
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” 
ietvaros uzņēmumam: 

 
 

_____________________________ 
Uzņēmuma nosaukums 

 
_____________________ 

 
reģistrācijas nr. 

 
tiks piešķirts līdzfinansējums skolēna darba samaksai 25% apmērā no valstī noteiktās minimālās 
algas par nostrādātām 20 darba dienām. 
 
 
 
 
Komisijas loceklis(-e) V. Uzvārds 

 
 


