Darba devējus aicina pieteikt darba vietas
skolēniem vasaras brīvlaikā

Sākot ar šī gada 9. aprīli, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) pieņem darba devēju
pieteikumus dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā, kas tiks īstenots no
1. jūnija līdz 31. augustam. Lai pieteiktos, darba devējam ir jāaizpilda NVA mājaslapā
ievietotā pieteikuma veidlapa un tā jāiesniedz NVA filiālē, kuras darbības teritorijā
plānots izveidot darba vietu skolēnam. Vasaras nodarbinātības pasākumā tiks iesaistīti
skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Pasākuma mērķis - veicināt skolēnu
nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot viņiem
iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un darba pieredzi. Darba devējs ar skolēnu slēgs
darba līgumu uz NVA norādīto skolēna nodarbinātības laiku pasākumā un nodrošinās
darbu vadītāju, kurš palīdzēs skolēnam apgūt darbam nepieciešamās prasmes un
iemaņas. Darba devējam NVA nodrošinās dotāciju skolēna ikmēneša darba algai
50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, savukārt otru pusi
algas skolēnam maksās darba devējs pats. Protams, darba devējs skolēnam var
maksāt arī vairāk nekā minimālo darba algu. Darba devējs par nodarbināto skolēnu
veiks arī darba devēja un darba ņēmēja nodokļu nomaksu. NVA nodrošinās arī dotāciju
ikmēneša darba algai skolēna darba vadītājam. Par 10 skolēnu darba vadīšanu
dotācijas apmērs noteikts vienas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas
apmērā, attiecīgi dotācijas apmērs par viena skolēna darba vadīšanu būs viena

desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Tātad, par viena
skolēna nodarbināšanu darba devējs saņems 180 euro skolēna darba algai un 36 euro
skolēna darba vadītāja darba algai pirms nodokļu nomaksas. NVA apdrošinās skolēnus
pret iespējamiem nelaimes gadījumiem pasākuma laikā. Skolēnus nedrīkst nodarbināt
darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un
attīstībai. Ar informāciju, kādos darbos var nodarbināt skolēnus var iepazīties Ministru
kabineta 2002. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 10 „Noteikumi par darbiem, kuros
atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem” un Ministru kabineta 2002. gada
28. maija noteikumos Nr. 206 „Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt
pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar
pusaudžu profesionālo apmācību”. Viena skolēna nodarbinātības ilgums - līdz vienam
mēnesim, to nosaka spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi Nr. 75 „Noteikumi par
aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu
organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”.
Skolēnu pieteikšanos dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā NVA izsludinās
maijā. Arī šogad vasaras darbam skolēni varēs pieteikties elektroniski. 2015. gadā
skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā NVA plāno iesaistīt 3500 skolēnus.
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