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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību algoto pagaidu sabiedrisko
darbu veikšanā Stopiņu novadā
Izdoti saskaņā ar
19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
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 punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību algoto pagaidu
sabiedrisko darbu veikšanā Stopiņu novadā.
2. Stopiņu novadā bezdarbniekus iesaista algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā,
atbilstoši šādām prioritātēm:
2.1.Stopiņu novada Sociālā dienesta klienti ar šādu sociālo situāciju:
2.1.1.
I prioritāte: Ģimenes ar bērniem, kurās ir bērns ar īpašām vajadzībām;
2.1.2.
II prioritāte: Ģimenes ar bērniem;
2.1.3.
III prioritāte: Garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņēmēji – ilgstošie
bezdarbnieki (reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā vismaz sešus
mēnešus), kuri dzīvo vieni;
2.1.4.
IV prioritāte: Pirmspensijas vecuma personas – personas, kurām līdz valsts
vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā
pieci gadi.
2.2. V prioritāte - Bezdarbnieki, kuri neatbilst saistošo noteikumus 2.1.punktā
noteiktajām prioritātēm.
3. Saistošo noteikumu 2.1.1.punktā noteiktā prioritāte ir augstākā prioritāte.
4.

Bezdarbniekus algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā iesaista šādā kārtībā:
1 no 4

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Bezdarbnieku reģistrē atbilstošā 2.1.punktā vai 2.2.punktā noteiktajā prioritātē,
izvērtējot bezdarbnieka situāciju.
Ja bezdarbnieka situācija atbilst vairākām prioritātēm, bezdarbnieku reģistrē
prioritātē, kura ir ar augstāku pakāpi.
Katrā no prioritātēm bezdarbnieki tiek reģistrēti rindas kārtībā.
Bezdarbniekus algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā iesaista sākot no
augstākās prioritātes rindas kārtībā. Ja kādā no prioritātēm nav reģistrēti
bezdarbnieki vai reģistrētajiem bezdarbniekiem nav atbilstoša piedāvātā darba
kvalifikācija, tad pagaidu sabiedriskais darbs tiek piedāvāts secīgi pārejot uz
nākamo prioritāti.

5.

Bezdarbnieku atbilstību šo saistošo noteikumu 2.1.punktā noteiktajām prioritātēm
izvērtē Stopiņu novada Sociālais dienests.

6.

Piecu darba dienu laikā pēc bezdarbnieku saraksta saņemšanas no darba
koordinatora pašvaldībā Stopiņu novada Sociālais dienests sagatavo prioritāro algoto
pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā iesaistāmo bezdarbnieku sarakstu un nosūta to
darba koordinatoram pašvaldībā.

7.

Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Tēvzemīte” un Stopiņu novada domes mājas lapā http://www.stopini.lv.

Stopiņu novada domes priekšsēdētājs

J. Pumpurs

Sagatavoja:
D.Poriete, tālr. 67910562
e-pasts: diana.poriete@stopini.lv
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Stopiņu novada domes 2012.gada 1.februārī saistošo noteikumu Nr. 02/12
„Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu
veikšanā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
1.1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums:
Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Ministru
Kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.1075
„Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un
preventīvo
bezdarba
samazināšanas
pasākumu
organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu
īstenotāju izvēles principiem” 141.6 punktu, kas pieņemts
ar
Ministru
Kabineta
2011.gada
13.decembra
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.
1.2. Pastāvošais tiesiskais regulējums:
1.2.1. Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants 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;
1.2.2. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
10.punkts paredz, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir rūpēties par bezdarba
samazināšanu;
1.2.3. Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
13.punkts nosaka, ka dome ir tiesīga izdot
saistošus noteikumus, paredzot administratīvo
atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts
likumos, šādos jautājumos: par citiem likumos un
Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem
jautājumiem;
1.2.4. Ministru
Kabineta
2011.gada
25.janvāra
noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par aktīvo
nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba
samazināšanas pasākumu organizēšanas un
finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju
izvēles principiem” 141.6 punkts nosaka, ka
Nodarbinātības valsts aģentūra atbilstoši šo
noteikumu 141.2 punktā minētajiem kritērijiem
3 no 4

veic algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos
iesaistāmo bezdarbnieku atlasi, un pašvaldība
atbilstoši aģentūras iesniegtajiem bezdarbnieku
sarakstiem iesaista bezdarbniekus algoto pagaidu
sabiedrisko darbu veikšanā saskaņā ar pašvaldības
saistošajos
noteikumos
minēto
prioritāro
bezdarbnieku iesaistes kārtību vai rindas kārtībā, ja
pašvaldībā šādi noteikumi nav izstrādāti.
2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Saistošajos noteikumos tiek noteiktas
bezdarbnieku iesaistīšanai algoto pagaidu
darbu veikšanā Stopiņu novadā, kā arī
pilnvarojums Stopiņu novada Sociālajam
izvērtēt bezdarbnieku atbilstību prioritātēm.

prioritātes
sabiedrisko
nostiprināts
dienestam

Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmēs.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā neskars.
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Bezdarbnieki saistošo noteikumu piemērošanā
vērsties Stopiņu novada domes Sociālajā dienestā.

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar
privātpersonām nav veiktas.

Stopiņu novada domes priekšsēdētājs

J.Pumpurs
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