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2012.gada 26.janvārī 

Alūksnē                                                                                               

 Saistošie noteikumi Nr.5/2012 

apstiprināti ar Alūksnes novada domes 

26.01.2012. lēmumu Nr.23 

(protokols Nr.2, 23.p.) 

 

Par prioritāro bezdarbnieku  

iesaistīšanas kārtību algoto pagaidu sabiedrisko  

darbu veikšanā Alūksnes novada pašvaldībā  

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 25.01.2011.  

noteikumiem 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 nosaka prioritāro bezdarbnieku iesaistīšanas kārtību algoto 

pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Alūksnes novada pašvaldībā. 

2. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora norīkota persona (turpmāk – 

atbildīgā institūcija) sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (turpmāk – 

aģentūra) un Alūksnes novada Sociālo dienestu (turpmāk – dienests) organizē 

aktīvā nodarbinātības pasākuma – algotie pagaidu sabiedriskie darbi (turpmāk – 

pasākums) īstenošanu Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Pasākumu īsteno, ievērojot starp aģentūru un Alūksnes novada pašvaldību noslēgtā 

līguma par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu noteikumus un Alūksnes 

novada pašvaldības vajadzības. 

3. Priekšrocības piedalīties pasākumā ir šādām trūcīgām personām: 

3.1.kuru aprūpē ir trīs vai vairāk bērni; 

3.2.kuru aprūpē ir mazāk kā trīs bērni; 

3.3.kurām līdz vecumam, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, t.sk. 

priekšlaicīgi, palikuši pieci vai mazāk gadi; 

3.4.kuras ir bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni līdz 24 gadu vecumam; 

3.5.kuras pabalstu garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai bez pārtraukuma 

saņēmušas vienu gadu vai ilgāk. 

4. Bezdarbnieki, kuri neatbilst kādai no šo noteikumu 3.punktā noteiktajām 

prioritātēm, algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā tiek iesaistīti rindas 

kārtībā. 

5. Atbildīgā institūcija, atbilstoši aģentūras iesniegtajiem bezdarbnieku sarakstiem, 

iesaista bezdarbniekus pasākumā, ievērojot šo noteikumu 3.punktā noteikto 



priekšrocību prioritāro secību. 

6. Lai noteiktu bezdarbnieka atbilstību šo noteikumu 3.punktā noteiktajām 

priekšrocībām, atbildīgā institūcija divu darba dienu laikā no aģentūras saraksta 

saņemšanas dienas iesniedz dienestā Aktīvās nodarbinātības pasākuma – algotie 

pagaidu sabiedriskie darbi iesaistāmo bezdarbnieku sarakstu (veidlapa pielikumā) 

trīs eksemplāros.  

7. Dienests četru darba dienu laikā no atbildīgās institūcijas bezdarbnieku saraksta 

saņemšanas dienas, izmantojot Sociālās palīdzības administrēšanas informācijas 

sistēmu (SOPA), pārbauda, vai bezdarbniekam Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā ir piešķirts trūcīgas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statuss, 

izdara atzīmi par bezdarbnieka atbilstību kādam no šo noteikumu 3.punktā 

minētajiem kritērijiem un šo informāciju nosūta aģentūrai un atbildīgajai 

institūcijai. 

8. Atbildīgā institūcija nekavējoties rakstveidā informē dienestu par bezdarbnieku, 

kurš ir atzīts par trūcīgu un ir atteicies no savas rindas dalībai pasākumā vai 

nodarbināšana pasākumā ir pārtraukta, norādot atteikšanās vai dalības 

pārtraukšanas iemeslu. 

9. Dienesta atzīme par bezdarbnieka atbilstību (vai atzīmes neveikšana) kādam no 

šo noteikumu 3.punktā minētajiem kritērijiem ir uzskatāma par lēmumu, kuru 

persona var apstrīdēt Alūksnes novada domē, bet Alūksnes novada domes 

lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā. 

 

Domes priekšsēdētājs       A.FOMINS 



Pielikums 

Alūksnes novada domes 

26.01.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.5/2012 

 

Aktīvās nodarbinātības pasākumā – algotie pagaidu sabiedriskie darbi iesaistāmo bezdarbnieku saraksts Nr._____  

 

Nr. p.k. Bezdarbnieka vārds, uzvārds Personas kods Prioritārie bezdarbnieki (trūcīgas personas)* 

aprūpē trīs 

vai vairāk 

bērni 

aprūpē 

mazāk kā 

trīs bērni; 

līdz vecumam, 

kas dod tiesības 

saņemt vecuma 

pensiju, t.sk. 

priekšlaicīgi, 

palikuši pieci 

vai mazāk gadi 

bārenis vai bez 

vecāku gādības 

palicis bērns 

līdz 24 gadu 

vecumam 

pabalstu garantētā 

minimālā 

ienākuma 

nodrošināšanai 

bez pārtraukuma 

saņēmusi vienu 

gadu vai ilgāk 

        

        

        

        

        

        

 
*Saskaņā ar Alūksnes novada domes ___ 2012. saistošo noteikumu Nr. ___/2012 „Par prioritāro bezdarbnieku iesaistīšanas kārtību algoto pagaidu sabiedrisko  

darbu veikšanā Alūksnes novada pašvaldībā” 3.punktu, atbilstoši atzīmēt ar „+”. 

 

Alūksnes novada pašvaldības atbildīgā persona _______________________________________     _________________________  

      (amats, vārds, uzvārds)     (paraksts, atšifrējums) 

 

201__.gada _________________________  

 

Alūksnes novada Sociālā dienesta  atzīmes veica: 

______________________________________    _________________________  

      (amats, vārds, uzvārds)     (paraksts, atšifrējums) 

 

Domes priekšsēdētājs             A.FOMINS



Paskaidrojuma raksts par saistošo noteikumu 

„Par prioritāro bezdarbnieku  

iesaistīšanas kārtību algoto pagaidu sabiedrisko  

darbu veikšanā Alūksnes novada pašvaldībā” projektu 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Noteikt prioritāro bezdarbnieku iesaistīšanas kārtību algoto 

pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Alūksnes novada pašvaldībā. 

Ministru Kabineta 25.01.2011. 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 nosaka 

pašvaldības tiesības saistošajos noteikumos noteikt prioritāro 

bezdarbnieku iesaistes kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu 

veikšanā. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā nosakāma prioritārā 

bezdarbnieku iesaistīšana algoto pagaidu sabiedrisko darbu 

veikšanā Alūksnes novada pašvaldībā, kā arī nostiprināts 

pilnvarojums Alūksnes novada Sociālajam dienestam izvērtēt 

bezdarbnieku atbilstību prioritātēm. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Prognozēts, ka varētu samazināties trūcīgo personu skaits 

Alūksnes novada pašvaldībā. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var griezties 

Alūksnes novada Sociālajā dienestā, Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, vai Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, 

Alūksnē, Alūksnes novadā. 

Alūksnes novada Sociālā dienesta lēmumu par atbilstību 

kritērijiem vai atteikumu persona mēneša laikā var apstrīdēt 

Alūksnes novada domē, bet Alūksnes novada domes lēmumu var 

pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas. 

 

 



 


