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ПОДАВАТИ ЗАЯВКУ
ТУТ





Інструкція 

Інформація для дітей цивільних жителів України
Державне агентство зайнятості (ДАЗ) у співпраці з роботодавцями організовує захід з працевлаштування учнів під час літніх
канікул. Однією з цілей заходу є надання молоді практичного уявлення про робоче середовище та трудові правовідносини
вже під час школи, пропонуючи учням можливість працювати на роботодавців.

У заході приймають участь
Учні віком від 15 до 20 років, які здобувають освіту в загальноосвітніх, спеціальних чи професійних навчальних закладах.

Тривалість трудової діяльності
Учень залучається до заходу на один місяць, в окремих випадках за домовленістю з роботодавцем - до двох місяців.
Учень віком від 15 до 18 років працює не більше 7 годин на день та 35 годин на тиждень;
Учень віком від 18 до 20 років (включно) працює 8 годин на день, 40 годин на тиждень.

Оплата праці
Роботодавець виплачує учню заробітну плату відповідно до трудового договору, місячна винагорода при повній зайнятості
повинна становити не менше 500 євро до сплати податків.

Реєстрація для участі у заході
Потрібно зареєструватися в електронному вигляді, заповнивши анкету на домашній сторінці ДАЗ.
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Електронна реєстрація в Ризькому регіоні відкривається 2 травня, в Курземському та Земгальському регіоні - 3 травня, а в
Латгальському та Відземському регіоні - 5 травня. При реєстрації необхідно вибрати регіон, на території якого учень бажає
працювати.
Реєструватися на захід в електронному вигляді учні матимуть можливість до 15 серпня, однак слід пам’ятати, що реєстрація
ще не гарантує участі у заході, оскільки кількість робочих місць, які співфінансуються державою, обмежена!
Учень може домовитися з конкретним роботодавцем про місце роботи та період працевлаштування, учень повинен ввести в
анкету інформацію про домовленість з роботодавцем.
Реєстраційна анкета-заява, а також вакансії, які пропонуються роботодавцями, написані латиською мовою, тому за
допомогою у заповненні анкети та пошуку вакансій звернись до латвійських друзів, родичів чи знайомих, яким довіряєш.
Вакансії, які пропонуються роботодавцями, доступні тут: (посилання)

Перш ніж почати брати участь у заході, Ти отримаєш запрошення відвідати філію ДАЗ. У філії ДАЗ Тобі
потрібно буде пред'явити:
Документ, що посвідчує особу (Паспорт та візу D)
Якщо тобі ще не виповнилося 18 років - довідку від лікаря про медичний огляд. (Довідку від лікаря необхідно надати
роботодавцю, починаючи трудові відносини).

При наявності інвалідності – довідку від сімейного або лікуючого лікаря, де вказано, які трудові обов’язки заборонено
виконувати.
Підтвердження, заповнене одним з батьків або опікуном, про оцінку ризику робочого середовища та заходів безпеки
праці, якщо тобі ще не виповнилося 18 років і ти продовжуєш здобувати основну освіту.

У разі виникнення питань чи неясності, будь ласка, зв’яжіться з працівником, відповідальним у
відповідній філії ДАЗ за літній захід з працевлаштування, контактні телефони доступні тут:



Kонтактні 

https://www.nva.gov.lv/lv/litniy-zakhid-z-pracevlashtuvannya-uchniv

