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 LĒMUMS 

Ķegumā 
2021.gada 28.aprīlī                                  Nr. KND1-3/21/172 

                                                                                                         (protokols Nr.11, 6.§) 
 

Par pieteikšanās dalībai  NVA organizētajā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības 
pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai 

profesionālās izglītības iestādēs” Ķeguma novada pašvaldībā izsludināšanu 
 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās 
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas 
nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu;  

Lai sasniegtu Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā 
nolikumā (apstiprināts ar Ķeguma novada domes 2016.gada 16.marta lēmumu Nr.97 (protokols 
Nr.11, 11.§)) (turpmāk – Nolikums) noteikto mērķi: 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, un pamatojoties uz  Nolikuma 1.4.punktu, un ņemot 
vērā Finanšu komitejas 2021.gada 28.aprīļa atzinumu, 

balsojot ar 14 balsīm "Par" (Dace Māliņa, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks, Imants 
Smirnovs, Jānis Siliņš, Kristaps Reķis, Ojārs Meiris, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Roberts 
Ozols, Tadeušs Vaļevko, Valentīns Pastars, Viesturs Teicāns, Vladimirs Samohins), "Pret" – 
nav, "Atturas" – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Izsludināt pieteikšanos dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā nodarbinātības 
pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību 
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” Ķeguma novada pašvaldībā 
Ķeguma novadā deklarētiem bērniem pašvaldības līdzfinansētajās darba vietās. 

2. Izsludināt komersantu pieteikšanos dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā 
nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras 
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” pašvaldības 
līdzfinansētajām darba vietām.  

3. Noteikt, ka pieteikumus var iesniegt no 2021.gada 14.maija līdz  2021.gada 21.maija plkst. 
13:00. 

4. Sabiedrisko attiecību speciālistei nodrošināt informācijas publicēšanu informatīvā izdevuma 
„Ķeguma Novada Ziņas” 2021.gada maija numurā un ievietošanu Ķeguma novada 
pašvaldības tīmekļvietnē www.kegumanovads.lv. 
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