
 
 
 

 
 
 

 
LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
 

2017.gada 30.martā                                                                                          Nr. 103 
                                                                                            prot. Nr.5, 13.§  

 
Par pašvaldības dalību Nodarbinātības valsts aģentūras, darba devējiem piedāvātajā, 

pasākumā „Nodarbin ātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību 
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” 

 
Izskatot Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvājumu par darba devēja pieteikšanos dalībai 

pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, 
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” un izvērtējot pašvaldības iespēju nodrošināt 
jauniešiem darba vietas vasaras periodā tika konstatēts, ka pašvaldība, ņemot vērā novada jauniešu 
izrādīto interesi par darba iespējām vasaras mēnešos, kā arī iespējamo darba piedāvājumu 
pašvaldībā var nodrošināt darbu vasaras periodā 48 jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem 
(ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, iesaistot 
jauniešus labiekārtošanas darbos un nodrošinot tam nepieciešamo līdzfinansējumu: 
1) skolēna ikmēneša darba algai 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša algas apmēra 
par pilnu darba laiku- 9120,00 EUR (deviņi tūkstoši viens simts divdesmit eiro, 00 centi); 
2) ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par skolēna un skolēna 
darba vadītāja darba algu- 5065,35 EUR (pieci tūkstoši sešdesmit pieci eiro, 35 centi); 
3) kompensācija par neizmantotām atvaļinājuma dienām- 1408,46 EUR (viens tūkstotis četri simti 
astoņi eiro, 46 centi). 

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām”, ar 11 balsīm PAR 
(Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Imants 
Rubļevskis, Pēteris Makaveckis, Inese Ziediņa, Andis Ķīsis, Kristaps Averjanovs, Viktors 
Jasiņavičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:                   

1. Piedalīties pašvaldībai kā darba devējam Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātajā pasākumā 
„Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, 
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. 

2. Pieteikuma apstiprināšanas gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 15 594,00 EUR 
(piecpadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit četri eiro, 00 centi) apmērā no pašvaldības 
budžeta rezerves fonda. 

3. Pamatojoties uz augstākminēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.1-b/2017 „Par Ilūkstes novada pašvaldības 2017.gada budžetu”. 

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājas pienākumu 
izpildītājai un finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas vietniecei. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                     Stefans Rāzna 


