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Nr. 7 (11.§) lēmumu 

Nolikums  

Par kārt ību kādā organiz ējama skol ēnu nodarbin ātība vasar ā Koc ēnu novad ā 

1. Vispārējie noteikumi: 

1.1. Šis ir nolikums par kārtību kādā organizējama skolēnu nodarbinātība vasarā, turpmāk 
tekstā nolikums, saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” 15.panta 
10.punktu, “Darba likuma” 37., 63., 132., 136.6., 143.5.pantiem, Latvijas Republikas Ministru 
kabineta 2002.gada 08.janvāra noteikumiem Nr. 10 “Noteikumi par darbiem, kuros atļauts 
nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002.gada 
28.maija noteikumiem Nr.206 “Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, 
un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudžu profesionālo 
apmācību”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumi Nr.205 
“Kārtība kādā tiek izsniegtas atļaujas bērnu- izpildītāju nodarbināšanai kultūras, mākslas, 
sporta un reklāmas pasākumos, kā arī atļaujā ietveramie ierobežojumi”, Latvijas Republikas 
Ministru kabineta 2002.gada 25.jūnija noteikumi Nr.272 “Noteikumi par sezonas rakstura 
darbiem” un citiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē šo jomu. 

1.2. Nolikums nosaka kārtību, kādā Kocēnu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
tiek organizēts skolēnu darbs vasarā. 

1.3. Nolikumā izmantotie termini: 

1.3.1. Skol ēni - bērni vecumā no 13 līdz 15 gadiem, kuri iegūst pamata izglītību kādā no 
Kocēnu novada pašvaldības izglītības iestādēm. 

1.3.2. Darba dev ējs - Kocēnu novada dome, kura ir noslēgusi vienošanos par skolēnu 
nodarbināšanu vasarā, vienojoties par skolēnu darba organizēšanu atbilstoši LR spēkā 
esošajai likumdošanai. 

1.3.3. Skol ēnu vasaras darbs - noteikta darba devēja uzdevuma izpilde, kas nav pretrunā ar 
LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajiem pusaudžu darba ierobežojumiem, kas 
nav kaitīga skolēna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai, par ko tiek izmaksāta atlīdzība, 
un kas tiek veikts skolēnu vasaras brīvlaikā. 

1.3.4. Darba laiks - darba devēja noteikto uzdevumu izpildē pavadot ne vairāk kā 20 stundas 
nedēļā skolēniem no 13 līdz 15 gadu vecumam. 



1.3.5. Darba l īgums - Darba likuma 40.pantam atbilstoši noformēta rakstveida vienošanās 
starp skolēnu un darba devēju. 

1.3.6.Darba samaksa - par divu nedēļu darbu tiek izmaksāta samaksa, ko aprēķina 
nostrādāto darba laiku reizinot ar pusaudžiem noteikto minimālo stundas tarifa likmi. 

1.3.7. vienošan ās par skol ēnu darbu vasar ā- rakstveida vienošanās starp Kocēnu novada 
domi un darba devēju par noteiktu skolēnu nodarbināšanu vasaras brīvlaikā, vienojoties par 
skolēnu darba samaksas modeli, kārtību, atbildību, darba noteiktu vides un aizsardzības 
prasību izpildīšanu, par darba vadītāju iecelšanu u.t.t. 

1.4. Nolikuma mērķis – organizēt Kocēnu novadā deklarēto un Kocēnu novada izglītības 
iestādēs izglītojamo skolēnu nodarbinātību Kocēnu novadā laika posmā no 2011. gada 
13.jūnija līdz 12. augustam (ieskaitot). 

1.5. Nolikuma uzdevumi: 

1.5.1. piedāvāt skolēniem iespēju iegūt pirmo darba pieredzi, darbam nepieciešamās 
prasmes un iemaņas;  

1.5.2. lietderīgi pavadīt vasaras brīvdienas; 

 
1.5.3. iesaistoties algotā darbā nopelnīt.  

2. Pašvaldības loma: 

2.1. Pašvaldība izveido darba grupu 5 locekļu sastāvā, kuru apstiprina ar priekšsēdētāja 
rīkojumu. 

2.2. Darba grupa: 

2.2.1. apzina skolēnus, kuri vēlas vasarā strādāt algotu darbu Kocēnu novada teritorijā un 
izskata šo skolēnu iesniegumus; 

2.2.2. izvērtē no darba devējiem saņemtos piedāvājumus skolēnu nodarbināšanai vasarā un 
izraugās LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošas skolēnu darba vietas;  

2.2.3. organizē darba devēju, skolnieku un viņu vecāku (vai to aizbildņu) tikšanos, lai 
iepazīstinātu ar darba vidi un noteikumiem algota darba veikšanai; 

2.2.4. pamatojoties uz vecāku atļaujām un ārsta izziņām izvērtē un piedāvā skolēniem 
noteiktu darbu; 

2.2.5. kontrolē vienošanās starp pašvaldību un skolēnu izpildi; 

2.2.6. konstatējot skolēna attiecīgu prasmju un iemaņu trūkumu vai nevērīgu attieksmi pret 
darbu, izvērtē iespēju noteiktā darba izpildē skolēnu aizstāt ar citu skolēnu. 

3. Skolēna loma: 

3.1. pirms pieteikuma par skolēnu darbu vasarā, pašvaldības darba grupai iesniegt vecāku 
parakstītu atļauju par bērna nodarbināšanu vasarā un ārsta izziņu par veselības stāvokli; 



3.2. veikt uzdoto darba uzdevumu darba līguma noteiktajā apmērā, termiņā un pēc iespējas 
labākā kvalitātē; 

3.3. neveikt nekādus pasākumus, kas varētu apdraudēt skolēna veselību vai dzīvību; 

3.4. ievērot darba drošības noteikumus. 

4. Darba devēja loma: 

4.1. ierādīt skolēnam noteiktu darba apjomu; 

4.2. iecelt darba vadītāju, kurš uzraudzītu skolēnu darbu; 

4.3. veikt samaksu par skolēnu darbu vasarā; 

4.4. ziņot pašvaldības darba grupai par skolēna darbu; 

4.5. nodrošina darba drošībai un sanitāri higiēniskajām prasībām atbilstošus darba 
apstākļus; 

4.6. veic skolēnu darba laika uzskaiti; 

4.7. instruē par darba drošības prasībām, kuras jāievēro veicot darbu. 

5. Skolēnu vasaras darba samaksas modeļi: 

5.1. Pašvaldība kā darba devējs savstarpēji vienojas par skolēnu vasaras darba 
finansēšanas modeli – darba samaksas finansējumu pilnā apmērā piešķir Kocēnu novada 
dome. 

6. Skolēnu atlase darbam vasarā : 

6.1. Skolēns līdz 31.maijam iesniedz attiecīgās Kocēnu novada izglītības iestādes vadītājam 
šādus dokumentus: 

6.1.1. aizpilda anketu - iesniegumu (saskaņā ar pielikumu Nr.1) par vēlēšanos strādāt algotu 
darbu vasarā, 

6.1.2. vecāku atļauja skolēnam veikt darbu vasarā; 

6.1.3. ārsta vai medicīnas iestādes izziņa par skolēna veselības stāvokli, kurā norādīts, ka 
skolēna veselības stāvoklis atļauj strādāt algotu darbu; 

6.2. Pašvaldības izveidotā darba grupa līdz 7.jūnijam izvērtē skolēnu atbilstību attiecīgajam 
darbam, ņemot vērā skolēnu intereses, veselības stāvokli, attālumu līdz dzīvesvietai. 

Kocēnu novada domes priekšsēdētājs                                                          Jānis Olmanis 

 

 

 

 



 

 

Pielikums Nr.1 

KOCĒNU NOVADA DOMEI  

PIETEIKUMA ANKETA – IESNIEGUMS 

 

1. ZIŅAS PAR SKOL ĒNU (Aizpilda skol ēns)  

1.1. Vārds, 
uzvārds____________________________________________________________ 

1.2. Personas kods 
____________________________________________________________ 

1.3. Adrese: 
__________________________________________________________________ 

(Deklarētās dzīvesvietas adrese) 

__________________________________________________________________________
__ 

(Faktiskās dzīves vietas adrese) 

Tālrunis_______________________________ 

2010/2011 m.g. mācījās _________________________________________ skolā 
______klasē 

Iepriekšējās darba 
iemaņas:____________________________________________________ 

Kur strādāts iepriekš un vēlamais darba laiks laika posmā no 2011. gada 13. jūnija līdz 
12.augustam ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__ 

PARAKSTS __________________________ DATUMS ________________________ 

 

2. KLASES AUDZIN ĀTĀJA REKOMENDĀCIJA (Aizpilda pedagogs) 

2.1. Vārds, 
uzvārds____________________________________________________________ 

2.2. Amats 
___________________________________________________________________ 



2.3. Rekomendācija 
____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________
__ 

PARAKSTS ___________________ DATUMS _______________ __________ 

 

3. Situācija ģimenē (Aizpilda skolēna vecāki/aizbildnis) 

Bērns bārenis __  

Aizbildniecībā esošs bērns __  

Daudzbērnu ģimene __  

Abi vecāki bezdarbnieki __  

Viens no vecākiem bezdarbnieks __  

Trūcīgas ģimenes statuss __  

Ģimenē _______nepilngadīgi bērni 

Citas 
piezīmes________________________________________________________________ 

 

 

4.Vecāku/aizbild ņu piekrišana  (Aizpilda skolēna vecāki/aizbildnis) 

Es _________________________________ māte, 
__________________________________, (bērna vārds, uzvārds) (Mātes vārds, uzvārds) 

personas kods _______________________, piekrītu, ka mans bērns vasarā strādās algotu 
darbu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā. 

 



PARAKSTS __________________________ DATUMS ________ _________________ 

 

 

 

Es _________________________________ tēvs, 
__________________________________, (bērna vārds, uzvārds) (Tēva vārds, uzvārds) 

personas kods _______________________, piekrītu, ka mans bērns vasarā strādās algotu 
darbu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā. 

PARAKSTS __________________________ DATUMS ________ _________________ 

 


