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PARAUGS 

Pieteikums  

aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras 

brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai 

profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai 

 

 

Rīgā         2019.gada 18.martā 

 

SIA “MMM” 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(pretendenta nosaukums/fiziskas personas vārds, uzvārds) 

 

direktors Jānis Ozols 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(amats, vārds, uzvārds)1 
 

personā, kurš (-a) rīkojas saskaņā ar __________statūtiem_________________________, 

iesniedz pieteikumu aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras 

brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 

iestādēs” (turpmāk – pasākums) īstenošanai. 

 

1.  Informācija par pretendentu : 

  

Reģistrācijas numurs / personas kods2 4000001112222 

Juridiskā adrese Gogaļu iela 3-1, Rīga, LV-1050 

Tālrunis 20332222; 26593451 

E-pasts info@mmm.lv 

Bankas rekvizīti A/S XXXbank, XXXXLV11, 

LV11XXXX111111111111111111 

Pretendenta kontaktpersona pasākuma 

īstenošanas laikā (amats, vārds, uzvārds) 

direktors Jānis Ozols 

Kontaktpersonas tālrunis, e-pasts 26511111, info@mmm.lv 

 

2. Pretendents ar savu parakstu apliecina, ka:  

 

2.1. visas pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas; 

2.2. darba vietas skolēniem tiks veidotas, ievērojot Ministru kabineta 2002.gada 

8.janvāra noteikumus Nr.10 „Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā 

no 13 gadiem” un Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumus Nr.206 „Noteikumi par 

darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos 

ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību”; 

2.3. pirms darba līguma noslēgšanas ar skolēnu, apņemas veikt darba vides riska 

novērtējumu un darba aizsardzības pasākumus skolēna darba vietā un par novērtējuma 

rezultātu informēs vienu no skolēna vecākiem (aizbildni);  

2.4. saskaņā ar pieteikumam pievienoto(-iem) skolēna(-u) darba pienākumu aprakstu (-

iem) (skolēna darba pienākumi atbilst Latvijas Republikas Profesiju klasifikatorā norādītajai 

                                                           
1 Norāda, ja pretendents ir juridiska persona. 
2 Norāda, ja pretendents ir fiziska persona. 
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profesijai) spēj nodrošināt skolēnu nepārtrauktu nodarbināšanu visu darba līguma darbības 

laiku; 

2.5. skolēna darba vieta atbilst darba drošības prasībām; 

2.6. saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 

“Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba 

samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu 

īstenotāju izvēles principiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.75) 107. un 108.punktu: 

2.6.1. slēgs darba līgumu ar skolēnu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas, ja tiks 

noslēgts līgums ar Nodarbinātības valsts aģentūru (turpmāk – NVA) par pasākuma 

īstenošanu;  

2.6.2. pasākumā iesaistītajam skolēnam nodrošinās darba vadītāju, kurš palīdzēs 

apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas, veiks darba laika uzskaiti, kontrolēs 

skolēna darbu, nodrošinās skolēna uzraudzību darba laikā un nodrošinās, ka viens darba 

vadītājs vadīs darbu ne vairāk kā 10 pasākumā iesaistītajiem skolēniem vai ne vairāk kā 5 

skolēniem, ja darba vadītājs vadīs darbu vismaz vienam skolēnam ar invaliditāti; 

2.7. nodrošinās vismaz 50% līdzfinansējumu no valstī noteiktās minimālās mēneša 

darba algas skolēna atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku. Veiks valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas par pasākumos iesaistīto skolēnu, kā arī izmaksās 

skolēnam kompensāciju par neizmantotām atvaļinājuma dienām; 

2.8. saskaņā ar MK noteikumu Nr.75 15.punktu: 

2.8.1. ir reģistrēts saskaņā ar attiecīgo saimniecisko, profesionālo vai cita rakstura 

darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām; 

2.8.2. ir licence, akreditācijas lapa vai sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai, ja 

tā nepieciešamību nosaka normatīvie akti; 

2.8.3. pēdējā gada laikā nav būtiski pārkāpis pasākumu īstenošanas nosacījumus. 

Pasākumu īstenošanas nosacījumu pārkāpums uzskatāms par būtisku, ja: 

2.8.3.1. netiek ievērota pasākumu īstenošanas nosacījumos noteiktā norēķinu 

kārtība; 

2.8.3.2. netiek ievērotas normatīvajos aktos un pasākumu īstenošanas 

nosacījumos noteiktās prasības (atbilstošas materiālās bāzes esība, drošu un veselībai 

nekaitīgu apstākļu nodrošināšana), un tas apdraud pasākuma procesa norisi; 

2.8.3.3. NVA apzināti sniegta nepatiesa informācija vai sadarbība noslēgta uz 

nepatiesas informācijas pamata; 

2.9. uz pretendentu neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās 

daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.punktā minētajiem izslēgšanas noteikumiem. 

 

 

 

 

Pielikumā: 

1. Pretendenta piedāvāto darba vietu saraksts uz __2__lp.  

2. Darba pienākumu apraksts uz _1__ lp. 

3. Dokumenta, kas apliecina pieteikuma iesniedzēja paraksta tiesības, apliecināta kopija 

(informācija par paraksttiesīgajām personām, kura pieejama komercreģistrā, nav 

jāiesniedz) uz _1__ lp.  

  

      

  SIA “MMM” direktors   ______________    Jānis Ozols 
      (pretendenta nosaukums, amats)     (paraksts)      (paraksta atšifrējums)
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2. pielikums pieteikumam  

„Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst  

izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” 

 

Darba pienākumu apraksts1 

 

Profesija Palīgstrādnieks 

Profesijas kods 932 909 

Galvenie darba pienākumi 1. Bruģa kopšana; 

2. Dārza ražas novākšana; 

3. Lapu grābšana, puķu dobju apkopšana; 

4. Teritorijas uzkopšana (atkritumu savākšana, ietvju 

slaucīšana). 
 

 

 

 

SIA “MMM” direktors   ______________    Jānis Ozols 
      (pretendenta nosaukums, amats)     (paraksts)     (paraksta atšifrējums) 

                                                           
1 ievērojot Ministru kabineta 2002.gada 8.janvāra noteikumus Nr.10 „Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus 

vecumā no 13 gadiem” un Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumus Nr.206 „Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts 

nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību”. 


