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LĒMUMS 
Rugāju novada Rugāju pagastā  

18.06.2020.                                                                                                  Nr. 134 

                                                                                                                     (protokols Nr. 10, 21.§) 

 

Par noteikumu Nr. 3/2020 „Grozījumi 2020. gada 21.maija noteikumos  

Nr. 2/2020 “Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi  

2020. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novadā”” apstiprināšanu  

 

Rugāju novada dome 2020.gadā 21. maijā ar lēmumu Nr.107 apstiprināja noteikumus 

Nr.2/2020 „Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi 2020. gada vasaras 

brīvlaikā Rugāju novadā”. 

Noteikumu otrajā nodaļā ir atrunāta skolēnu vasaras darba organizācijas kārtība. Rugāju 

novada dome ir saņēmusi informāciju no Nodarbinātības valsts aģentūras, ka no 2020. gada 1. 

jūlija līdz 31. augustam notiks aktīvā nodarbinātības pasākuma “Nodarbinātības pasākumi 

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

izglītības iestādēs” īstenošana, līdz ar to nepieciešams mainīt noteikumu Nr.2/2020 „Kārtība, 

kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi 2020. gada vasaras brīvlaikā Rugāju 

novadā” 2.3. apakšpunktā minētos laika periodus. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka pašvaldības 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, 

tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu, un 41. 

panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus 

(noteikumi, nolikumi, instrukcijas), un ņemot vērā Finanšu komitejas 2020. gada 11. jūnija 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Kaspars Duļevskis, Jānis 

Ikstens, Agris Kalnējs, Andris Leons, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS 

– 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

Apstiprināt noteikumus Nr. 3/2020 „Grozījumi 2020. gada 21.maija noteikumos 

Nr.2/2020 “Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi 2020. gada vasaras 

brīvlaikā Rugāju novadā””. 

 

Pielikumā: Noteikumi Nr. 3/2020 „Grozījumi 2020. gada 21.maija noteikumos Nr.2/2020 

“Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi 2020. gada vasaras brīvlaikā 

Rugāju novadā”” uz 1 (vienas) lp. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                      S.Kapteine 

26.06.2020.  

 
 

RUGĀJU NOVADA DOME 


