
 
 

 
 

 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

 
2018.gada 26.aprīlī                                                                                              Nr. 138 

                                                                                     prot. Nr.5, 12.§   
       

Par pašvaldības dalību Nodarbinātības valsts aģentūras 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- 10320,00 EUR (desmit  tūkstoši trīs simti divdesmit euro, 00 centi); 
2) kompensācija par neizmantotām atvaļinājuma dienām- 1640,00 EUR (viens tūkstotis seši simti 
četrdesmit   euro, 00 centi). 
3) ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par skolēna un skolēna 
darba vadītāja darba algu- 5864,48 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti sešdesmit  četri  euro, 48 centi); 

Ņemot vērā konstatēto, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, un ņemot vērā sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 23.04.2018. atzinumu 
(prot.Nr.5, 3.S§), ar 12 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Jānis 
Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Viktors Jasiņavičs, 
Irēna Kūliņa, Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis), 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.  Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 17 824,48 EUR (septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti 
divdesmit četri euro, 48 centi) apmērā no pašvaldības budžeta rezerves fonda. 

3. Pamatojoties uz augstākminēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.1-b/2018 „Par Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada budžetu”. 

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

 
Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna 


