Informācija par 13 -14 gadus vecu skolēnu nodarbinātību 2020. gada vasarā

Norīkojumu
saņemšana

Dokumentu iesniegšana

 Darba vietu skaits:80
 13 pilni gadi uz darba līguma slēgšanas brīdi
 Darba laiks – 4 stundas dienā, bet ne vairāk kā 20 stundas nedēļā un ne ilgāk kā 10 darba dienas
pašvaldības iestādē
 Darba alga – skolēni saņem atlīdzību par faktiski nostrādāto laiku, rēķinot no valstī noteiktās
minimālās darba algas

Darba
laiks

Veicamais darbs
Laiks
1. Skolēns iesniedz dokumentus:
1.1. Lielvārdes novada pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā 1.stāvā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā;
1.2. Lēdmanes
pagasta
pārvaldē
sekretārei
2.stāvā,
"Pagastmāja", Lēdmanes pagastā;
Pieteikšanās no
1.3. Jumpravas pagasta pārvaldē - sekretārei /sekot līdzi 2020.gada 6.aprīļa
aktuālajai pārvaldes adresei/
līdz 17.aprīlim
2. Iesniedzamie dokumenti:
2.1. skolēna pieteikuma anketa (pieejama www.lielvarde.lv );
2.2. ārsta izziņa (forma 027/U), kurā norādīts, ka skolēna
veselības stāvoklis ir atbilstošs algota darba veikšanai
atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.
No 2020.gada
3. Pašvaldības izveidota komisija (turpmāk – Komisija) izvērtē
20.aprīļa līdz
8.maijam
skolēnu iesniegtās pieteikumu anketas
4. Komisija izsniedz norīkojumu nodarbinātības pasākumu
veikšanai vasaras brīvlaikā
5. Skolēns strādā pašvaldības iestādē 10 darba dienas
Skolēniem, kuru pieteikumi neatbilst Noteikumos
noteiktajiem kritērijiem, Komisija izsūta atteikuma vēstules.
Kritēriji atteikumam:
6.1. iesniegums ir iesniegts vēlāk par kārtējā gada 17.aprīli;
6.2. darba līguma slēgšanas brīdī skolēns ir jaunāks par 13
gadiem;
6.3. skolēns nemācās nevienā izglītības iestādē
6.4. skolēns nav deklarēts Lielvārdes novada administratīvajā
teritorijā
6.5. skolēns nav iesniedzis visus pieprasītos dokumentus

10 darba dienu
laikā pēc lēmuma
pieņemšanas
Laika periods
8.06.2020. –
07.08.2020

Atteikums

6.

Skolēns var saņemt atteikumu, ja pieteikumi pārsniedz
piedāvāto darba vietu limitu

5 (piecu) darba
dienu laikā
pēc lēmuma
pieņemšanas

Informācija par jauniešu (15-20 gadi) nodarbinātību 2020. gada vasarā
15 -18 gadus veciem jauniešiem
Darba laiks – 7 stundas dienā, bet ne vairāk kā 35 stundas nedēļā un ne ilgāk kā 20 darba dienas
uzņēmumā
18 -20 gadus veciem jauniešiem
Darba laiks – 8 stundas dienā, bet ne vairāk kā 40 stundas nedēļā un ne ilgāk kā 20 darba dienas
uzņēmumā
Veicamais darbs
1. Jaunieši piesakās NVA Ogres filiālē un iesniedz NVA nolikumā
noteiktos dokumentus

Laiks
NVA Ogres filiālē
aģentūras
izsludinātajā
pieteikšanās laikā

*Sekojiet informācijai Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā http://www.nva.gov.lv/

