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Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību  
algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā 

 
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 
25.janvāra 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 iesaistes kārtību algoto 
pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Cesvaines novada pašvaldībā. 
 2.      Cesvaines novadā bezdarbnieki tiek iesaistīti algoto pagaidu sabiedrisko darbu 
veikšanā pēc šādām prioritātēm: 
2.1.   Cesvaines novada sociālā dienesta klienti: 
2.1.1.    ģimenes ar bērniem bez patstāvīgiem ienākumiem; 
2.1.2.    ģimenes bez bērniem bez patstāvīgiem ienākumiem; 
2.1.3.    pirmspensijas vecuma personas, kurām līdz vecumam, kas dod tiesības  
   saņemt pensiju, t.sk. priekšlaicīgi, palikuši pieci vai mazāk gadi; 
2.1.4.    garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta saņēmēji; 
2.1.5.    personas, kuras ir bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni līdz 24  
   gadu vecumam; 
2.1.6.    personas ar invaliditāti . 
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 Cesvaines novada sociālais dienests. 
4.      Piecu darba dienu laikā pēc bezdarbnieku saraksta saņemšanas no darba 
koordinatora pašvaldībā Cesvaines novada sociālais dienests sagatavo prioritāro 
algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā iesaistāmo bezdarbnieku sarakstu un 
nosūta to darba koordinatoram pašvaldībā. 
5.      Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
Cesvaines novada pašvaldības laikrakstā “Cesvaines Ziņas”. 
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Cesvaines novada domes 2012.gada 22.marta saistošo noteikumu Nr.5 
„ Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību  
algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā” 

paskaidrojuma raksts 
 

Projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka prioritāros bezdarbniekus, un 



to iesaistīšanas kārtību algotajos pagaidu sabiedriskajos 
darbos.  

Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

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” 141.6 punkts noteikts, ka 
pašvaldība atbilstoši aģentūras iesniegtajiem 
bezdarbnieku sarakstiem iesaista bezdarbniekus algoto 
pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā saskaņā ar 
pašvaldības saistošajos noteikumos minēto prioritāro 
bezdarbnieku iesaistes kārtību. 

Projekta ietekme uz 
pašvaldības budžetu 

Saistošajos noteikumos noteiktā kārtība samazinās 
pašvaldības budžeta izdevumus. 

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi 

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs 
uzņēmējdarbības vidi.  

Projekta ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav 
nepieciešams veidot jaunas darba vietas vai paplašināt 
esošo institūciju kompetenci. 

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu 
izstrādes gaitā nenotika.  
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