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SKOLĒNU VASARAS NODARBINĀTĪBA
„Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” 
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Pasākuma mērķis: 

Veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās
darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.

Pasākuma dalībnieki:
Skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

www.nva.gov.lv



Kad pasākums tiek īstenots?

Pasākums tiek īstenots skolēnu vasaras brīvlaika mēnešos no 1. jūnija līdz 31. augustam. 
Skolēns pasākumā piedalās vienu mēnesi, atsevišķos gadījumos nodarbinātība var tikt
pagarināta līdz diviem mēnešiem. 
Elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni var no 2022. gada 2. maija līdz 15.
augustam, aizpildot pieteikuma anketu Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā.
Pieteikumā būs jānorāda informācija par reģionu, kurā vēlēsies strādāt. 
Tomēr jāatceras, ka skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto
darba vietu skaits ir ierobežots, un iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka reģistrēto skolēnu
daudzums pārsniedz piedāvāto darba vietu skaitu.

Kur varēšu strādāt?

Pasākuma organizēšanas noteikumi paredz, ka skolēns jau pirms reģistrācijas
pasākumā var vienoties ar konkrētu darba devēju par darba vietu un laiku. 
Ja skolēns nav vienojies ne ar vienu darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā
saņems informāciju telefoniski vai ar e-pasta starpniecību par iespēju pretendēt uz brīvajām
darba vietām. Informācija par brīvām darba vietām tiek regulāri papildināta un aktualizēta.





Cik varēšu nopelnīt?

Atbilstoši darba līgumā nolīgtajam, bet vismaz valstī noteiktās minimālās darba
samaksas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesi, ievērojot, ka skolēns
vecumā no 15 līdz 18 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne
vairāk kā 35 stundas nedēļā, bet skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot)
tiek nodarbināts 8 stundas dienā, 40 stundas 

Darba devējs darba laikā nodrošinās darba vadītāju un normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos - apmaksātās obligātās veselības pārbaudes.



Pirms dalības pasākumā uzsākšanas saņemsi uzaicinājumu
ierasties NVA filiālē. Ierodoties NVA filiālē Tev vajadzēs uzrādīt:

Personas apliecinošs dokuments (Pase vai Identifikācijas karte);
Ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem - ārsta izziņa par medicīnisko apskati
(Ārsta izziņa iesniedzama darba devējam, uzsākot darba attiecības);
Skolēnam ar invaliditāti – ģimenes vai ārstējošā ārsta izziņa, kurā ir norādīts
kādus darba pienākumus aizliegts veikt







PALDIES PAR UZMANĪBU!
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