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LĒMUMS 
Ķegumā 

2019.gada 29.maijā                                                                                    Nr.KND1-3/19/193 
                                                                                                             (protokols Nr.11,2.§) 

Par skolēnu dalību  Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā nodarbinātības pasākumā 
„Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, 

speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” Ķeguma novada pašvaldībā 
 

2019.gada 20.martā Ķeguma novada pašvaldība Nodarbinātības valsts aģentūras Ogres 
filiālē (turpmāk – NVA) iesniedza pieteikumu dalībai nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības 
pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās 
izglītības iestādēs” (turpmāk – Pasākums), piesakot 30 skolēnu darba vietas.  

Ar 2019.gada 25.aprīļa vēstuli Nr. 32.2-1.1/48 NVA informēja, ka NVA filiāļu aktīvo 
nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisija nav atbalstījusi Ķeguma novada pašvaldības 
skolēnu darba vietu izveidi Pasākuma ietvaros. 

Ķeguma novada domes noteiktajā dalībai Pasākumā pieteikumu iesniegšanas termiņā tika 
saņemti 28 skolēnu pieteikumi, no tiem 27 pieteikumi atbilstoši Skolēnu nodarbinātības 
organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā nolikuma (apstiprināts ar Ķeguma novada domes 
2016.gada 16.marta lēmumu Nr.97 (protokols Nr.11, 11.§)) (turpmāk – Nolikums) prasībām.  

2019.gada 23.maijā, izvērtējot skolēnu Pasākumam iesniegtos pieteikumus, Ķeguma novada 
pašvaldības skolēnu nodarbinātības pasākumu komisija pieņēma lēmumu ieteikt Ķeguma novada 
domei piešķirt pilnu pašvaldības finansējumu 27 skolēnu darba vietu izveidei un palielināt 
Pasākuma īstenošanai paredzēto pašvaldības finansējumu par 2707,00 EUR, 

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, un ņemot vērā Finanšu komitejas 
2019.gada 29.maija atzinumu, 

balsojot „par”- 10 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Rita Reinsone, Imants 
Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), 
„pret”- nav, „atturas”- 1(Vladimirs Samohins),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Atbalstīt 27 Ķeguma novada pašvaldības finansētu skolēnu darba vietu izveidi Pasākuma 
ietvaros un nodrošināt tām pilnu Ķeguma novada pašvaldības budžeta finansējumu par 
kopējo summu 18528,11 euro. 

2. Ķeguma novada pašvaldības finansēto skolēnu darba vietu administrēšanu veikt saskaņā ar 
Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā nolikuma 
prasībām.  

3. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ķeguma novada pašvaldības skolēnu 
nodarbinātības pasākumu komisijai, Attīstības nodaļai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

 

 

Sēdes vadītājs    (personiskais paraksts)    R.Ūzuls 
29.05.2019. 
datums 


