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PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012.GADA 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 5

Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu 
veikšanai

Izdoti saskaņā ar 
likuma  „Par  pašvaldībām”  43.panta  
pirmās daļas 13.punktu,
25.01.2011. MK noteikumu Nr.75
 „Noteikumi  par  aktīvo  nodarbinātības  
pasākumu  un  preventīvo  bezdarba 
samazināšanas  pasākumu  organizēšanas  
un  finansēšanas  kārtību  un  pasākumu 
īstenotāju  izvēles  principiem”  141.6 

punktu

1. Saistošie noteikumi „Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību algoto pagaidu 
sabiedrisko  darbu  veikšanā”  nosaka  prioritāro  bezdarbnieku  iesaistes  kārtību 
algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Pāvilostas novadā.

2. Pāvilostas novadā bezdarbnieki  tiek  iesaistīti  algoto  pagaidu sabiedrisko darbu 
veikšanā pēc sekojošām prioritātēm:
2.1. Pāvilostas novada sociālā dienesta  klienti:

2.1.1. ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem;
2.1.2. pirmspensijas  vecuma  personas,  kurām  līdz  pensijas  vecuma 

sasniegšanai ir 5 vai mazāk gadi;
2.1.3. bezdarbnieki,  kuri  ir  iesaistījušies  profesionālajās  apmācībās, 

pārkvalifikācijas  vai  kvalifikācijas  paaugstināšanas  kursos  un  ieguvuši 
dokumentu par to pabeigšanu;
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2.2. bezdarbnieki,  kuri  neatbilst  šo saistošo  noteikumus  2.1.punktā  noteiktajām 
prioritātēm, algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā tiek iesaistīti  rindas 
kārtībā.

3. Bezdarbnieku atbilstību šo saistošo noteikumu 2.1.punktā noteiktajām prioritātēm 
izvērtē Pāvilostas novada sociālā dienesta darbinieki. 

4. Piecu  darba  dienu  laikā  pēc  bezdarbnieku  saraksta  saņemšanas  no  darba 
koordinatora  pašvaldībā  Pāvilostas  novada sociālā  dienesta   sociālie  darbinieki 
sagatavo  prioritāro  algoto  pagaidu  sabiedrisko  darbu  veikšanā  iesaistāmo 
bezdarbnieku sarakstu un nosūta to darba koordinatoram pašvaldībā.

5. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Pāvilostas 
novada informatīvajā  izdevumā „Pāvilostas novada ziņas” 

Domes priekšsēdētājs U.Kristapsons
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Pāvilostas novada pašvaldības 2012.gada saistošajiem noteikumiem

„Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu 
veikšanā”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

25.01.2011.  MK  noteikumu  Nr.75  „Noteikumi  par  aktīvo 
nodarbinātības  pasākumu  un  preventīvo  bezdarba  samazināšanas 
pasākumu  organizēšanas  un  finansēšanas  kārtību  un  pasākumu 
īstenotāju  izvēles  principiem”  141.6 punkts,  kas  pieņemts  ar 
13.12.2011.  MK noteikumiem  Nr.952  „Grozījumi  Ministru  kabineta 
2011.gada  25.janvāra  noteikumos  Nr.75  „Noteikumi  par aktīvo 
nodarbinātības  pasākumu  un  preventīvo  bezdarba samazināšanas 
pasākumu  organizēšanas  un  finansēšanas kārtību  un  pasākumu 
īstenotāju  izvēles  principiem” un  nosaka  pašvaldības  tiesības 
saistošajos noteikumos noteikt prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību 
algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā.
Veicot sociālo darbu ar dažādām personu grupām, sociālie darbinieki ir 
secinājuši,  ka  ģimenes  ar  nepilngadīgiem  bērniem un  pirmspensijas 
vecuma iedzīvotāji, kuri zaudējuši vai ilgstoši nespēj iekļauties darba 
tirgū,  ir  visvairāk  nabadzības  un  ilgstošā  bezdarba  riskam pakļautās 
grupas.  Iesaistot  šīs  grupas  algotajos  pagaidu  sabiedriskajos  darbos, 
tiktu dota iespēja palielināt  ģimeņu vai personu ienākumus,  saglabāt 
darba  prasmes,  tādā  veidā  veicinot  iesaistīšanos  savas  situācijas 
uzlabošanā, kā arī mazinot atkarību no sociālās palīdzības.
Savukārt,  atbalstot  bezdarbniekus,  kuri  ir  aktīvi  iesaistījušies 
apmācībās,  tiks  veicināta  kvalificētu  darbinieku  integrēšana  vietējā 
darba tirgū,  tādā  veidā uzlabojot  pašvaldības  institūciju,  biedrību un 
nodibinājumu  darba  kvalitāti.  Turklāt  bezdarbnieku  iesaistīšanos 
apmācībās  ar  mērķi  iegūt  atbilstošas  zināšanas  un darba  prasmes,  ir 
nepieciešams atbalstīt  ar  iespēju iegūtās  zināšanas un darba prasmes 
pielietot praksē.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošajos  noteikumos  tiek  noteiktas  prioritātes  bezdarbnieku 
iesaistīšanai  algoto  pagaidu  sabiedrisko  darbu  veikšanā  Pāvilostas 
novadā  arī  nostiprināts  pilnvarojums  Pāvilostas  novada  sociālajam 
dienestam  un   sociālajiem  darbiniekiem  izvērtēt  bezdarbnieku 
atbilstību prioritātēm.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmēs.
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4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Bezdarbnieki saistošo noteikumu piemērošanā var griezties Pāvilostas 
novada sociālajā dienestā.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādāšanu ierosinājuši  Pāvilostas novada sociālā 
dienesta darbinieki, izskatījuši pašvaldības speciālisti.
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