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LĒMUMS 

 

2022.gada 19. maijā Ventspilī Nr.79 

(protokols Nr.10; 8.§) 

 

Par bērnu un jauniešu īslaicīgu nodarbinātību 

2022. gada vasaras brīvlaikā 

 

Lai nodrošinātu bērniem un jauniešiem iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba 

pieredzi, iespēju uzlabot savu finansiālo stāvokli, kā arī ievērojot, ka 2022. gadā Nodarbinātības 

valsts aģentūra (turpmāk - Aģentūra) turpinās īstenot nodarbinātības pasākumus bērniem un 

jauniešiem no 15 līdz 20 gadiem, kuri apgūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 

iestādēs, paredzot bērnu un jauniešu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās 

darba vietās, un to, ka Ventspils pilsētas attīstības programmā 2021.-2027.gadam ir noteikts V-3-4 

uzdevums ”Veicināt no sociālajiem pabalstiem atkarīgo un darbspējas vecuma esošo iedzīvotāju 

motivāciju iesaistīties darba tirgū” un minētā uzdevuma izpildes nodrošināšanai ir paredzēts V-3-4-1 

pasākums “Dažādu atstumto grupu iekļaušanās pasākumi, tai skaitā nodarbinātības sekmēšana”, 

pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 4.panta 2. punktu, 5. panta pirmās daļas 3. punktu, 

6. panta trešo daļu, 26. panta trešo un ceturto daļu,  saskaņā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības 

domes 2021. gada 23. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 14 “Par Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības 2022. gada budžetu”, kā arī ņemot vērā Ventspils valstspilsētas pašvaldības Ekonomikas 

un budžeta komisijas 2022. gada 10.maija ieteikumu un Finanšu komitejas 2022. gada 13.maija 

atzinumu, 

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Atbalstīt bērnu un jauniešu vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri 2021./2022. mācību gadā ir 

apguvuši izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs un kuru deklarētā 

dzīvesvieta vai izmitināšanas vieta atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumam ir  

Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā (turpmāk - izglītojamie) īslaicīgu 

nodarbinātību 2022.gada vasaras brīvlaikā. 

2. Piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) organizētajā izglītojamo 

īslaicīgā nodarbinātībā 2022. gada vasaras brīvlaikā, nodrošinot Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības administratīvajā teritorijā saimniecisko darbību veicošam darba devējam pasākumos 

iesaistīto izglītojamo ikmēneša darba algas izmaksai pašvaldības līdzfinansējumu 50 % apmērā 

no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, atbilstoši Ventspils pilsētai noteiktajam 

Aģentūrā iesaistāmo izglītojamo skaita rezultatīvajam rādītājam. 

3. Uzdot Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Ventspils Sociālais dienests” (turpmāk - 

Ventspils Sociālais dienests) izstrādāt noteikumus par šī lēmuma 2.punktā minēto bērnu un 
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jauniešu īslaicīgu nodarbinātību 2022. gada vasaras brīvlaikā un iesniegt to apstiprināšanai 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram. 

4. Ventspils Sociālajam dienestam piešķirt papildus līdzekļus 44 250 euro apmērā šī lēmuma 

2.punktā minēto bērnu un jauniešu īslaicīgai nodarbinātībai 2022. gada vasaras brīvlaikā no 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada pamatbudžeta asignējumos plānotā ieņēmumu 

pārsvara pār izdevumiem. 

5. Ventspils Sociālajam dienestam atļaut izlietot līdzekļus 107 536 euro apmērā: 

5.1. 104 250 euro - šī lēmuma 2. punktā minētajai īslaicīgās nodarbinātības 2022.gada vasaras 

brīvlaikā nodrošināšanai; 

5.2. 3 286 euro - īslaicīgās nodarbinātības 2022. gada vasaras brīvlaikā organizatora atalgojumam 

(ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un atvaļinājuma 

kompensāciju). 

6. Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Ventspils muzejs” atļaut izlietot līdzekļus 2 500 

euro apmērā šī lēmuma 2. punktā minētajai īslaicīgās nodarbinātības 2022.gada vasaras brīvlaikā 

nodrošināšanai. 

7. Ventspils Sociālam dienestam veikt grozījumus Ventspils Sociālā dienesta 2022.gada 

pamatbudžeta tāmē. 

8. Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Finanšu nodaļai 

veikt atbilstošas izmaiņas Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada pamatbudžeta 

kopsavilkumā. 

9. Ventspils Sociālajam dienestam noslēgt šī lēmuma 2.punktā minēto bērnu un jauniešu īslaicīgās 

nodarbinātības 2022. gada vasaras brīvlaikā finansēšanas līgumus ar darba devējiem, 

nepārsniedzot šī lēmuma 2. punktā noteikto finansējuma apmēru. 

10. Ventspils Sociālajam dienestam pārraudzīt iedalīto finanšu līdzekļu izlietojumu saskaņā ar 

izglītojamo īslaicīgās nodarbinātības 2022. gada vasaras brīvlaikā finansēšanas līgumu 

nosacījumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         J. Vītoliņš 
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