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Saistošie noteikumi 
Rēzeknē 

2012.gada 2.februārī                                                                                                                 Nr.69 
 

APSTIPRINĀTI  
                                                                                                              Rēzeknes novada domes 

2012.gada 2.februāra sēdē                                                                                                                      

                          (protokols Nr.3,1.§) 

 
ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 

                                                                                     2013.gada 17.oktobra sēdē 
                                                                                     (protokols Nr.26, 10.§) 

 

ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 
                                                                                     2019.gada 18.aprīļa sēdē 

                                                                                     (protokols Nr.9, 5.§) 

 

„Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašvaldības pasākumā 

„Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”” 
 

Izdoti saskaņā ar  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 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šie saistošie noteikumi, turpmāk tekstā – saistošie noteikumi, nosaka prioritāro bezdarbnieku 

iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašvaldības, turpmāk tekstā – pašvaldības, pasākumā 

„Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”, turpmāk tekstā – „APSD”, kā arī bezdarbnieku 

izvērtēšanu un bezdarbnieku atlases komisijas kompetenci un uzdevumus. 

2. Paziņojumi par nepieciešamību reģistrēties pašvaldības administrācijā vai kādā no 

pašvaldības iestādēm - pagastu apvienībām - vai to struktūrvienībām -pagastu pārvaldēm, lai 

iegūtu iespēju piedalīties pasākumā APSD, izvietojami informācijas sniegšanas vietās 

pašvaldības administrācijā un katrā pašvaldības iestādes - pagastu apvienības - 

struktūrvienībā - pagasta pārvaldē, pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv. 

Informāciju par šiem saistošajiem noteikumiem pašvaldība nosūta NVA Rēzeknes filiālei. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 18.aprīļa 

saistošajiem noteikumiem Nr.38, kas stājas spēkā 2019.gada 26.jūlijā) 

 

II. Bezdarbnieku iesaistes kārtība pasākumā 

3. Nodarbinātības valsts aģentūrā, turpmāk tekstā – NVA, reģistrētie bezdarbnieki tiek iesaistīti 

pasākumā algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos pašvaldības administrācijā un pašvaldības 

iestāžu – pagastu apvienību - struktūrvienībās - pagastu pārvaldēs, kurā persona vēlas tikt 
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nodarbināts algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 18.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.38, kas 

stājas spēkā 2019.gada 26.jūlijā) 

4. Lai piedalītos algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, NVA reģistrētie bezdarbnieki 

reģistrējas (Pielikums Nr.1 – Reģistrācijas žurnāls) pie atbildīgās personas (šo noteikumu 

11.punktā minētās komisijas locekļa) pašvaldības administrācijā vai attiecīgajā iestādes - 

pagastu apvienības - struktūrvienībā - pagasta pārvaldē. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 18.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.38, kas 

stājas spēkā 2019.gada 26.jūlijā)  

5. Algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem NVA reģistrētie bezdarbnieki tiek izvērti 

atbilstoši šo saistošo noteikumu III.nodaļai, iesniedzot pieredzi apliecinošus dokumentus 

(CV, rekomendācijas, u.c.). 

 

III. Bezdarbnieku izvērtēšanas nosacījumi, kritēriji un punkti 
6. Vērtēšanā tiek iekļauti tie bezdarbnieki, kuri atbilst pasākuma APSD nosacījumiem, ko 

apliecina NVA saraksts, kuru komisija saņem no NVA bezdarbnieku atlasei, un kuri iestādes 

- pagastu apvienības - struktūrvienībā - pagasta pārvaldē vai pašvaldības administrācijā ir 

izteikuši savu vēlmi dalībai pasākumā APSD, piereģistrējoties. (ar grozījumiem, kas izdarīti 

ar Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 18.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.38, kas 

stājas spēkā 2019.gada 26.jūlijā)  

7. Vienlaicīgi no 1 (vienas) mājsaimniecības pasākumā APSD nevar piedalīties vairāk par 1 

(vienu) personu. Priekšroka ir tam bezdarbniekam, kurš pirmais ir reģistrējies pašvaldības 

administrācijā vai kādā no pašvaldības iestāžu - pagastu apvienību - struktūrvienībām - 

pagastu pārvaldēm. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 

18.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.38, kas stājas spēkā 2019.gada 26.jūlijā) 

8. Bezdarbnieku izvērtē pēc punktu sistēmas, atzīmējot vērtējumu vērtēšanas tabulā (Pielikums 

Nr.2 – Vērtēšanas tabula) atbilstošajiem kritērijiem: 

8.1. Bezdarbniekam ir atbilstoša pieredze paredzētā darba veikšanai (jā – 4 punkti, nē – 0 

punkti); 

8.2. Bezdarbnieks, kuram mēneša ienākumi ir līdz 56,91 euro uz vienu ģimenes locekli 

/nepilngadīgai personai – 64,03 euro (jā – 4 punkti, nē – 0 punkti), ņemot vērā 

iepriekšējo 3 (triju) mēnešu periodu no izvērtēšanas brīža; (ar grozījumiem, kas izdarīti 

ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.17, 

kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

8.3. Bezdarbnieks – trūcīga persona ar bērniem, kurai uz vērtēšanas brīdi nav atņemtas 

aprūpes vai aizgādības tiesības (jā – 4 punkti, nē – 0 punkti); 

8.4. Bezdarbnieks – trūcīga persona (jā – 1 punkti, nē – 0 punkti); 

8.5. Bezdarbnieks – pirmspensijas vecuma persona vai jaunietis bez darba pieredzes (jā – 2 

punkti, nē – 0 punkti). 

9. Ja vērtēšanas rezultātā ir bezdarbnieki ar vienādu punktu skaitu, tad priekšroka dalībai 

pasākumā APSD ir tam bezdarbniekam, kurš algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem 

reģistrējies pirmais. 

 

IV. Bezdarbnieku izvērtēšanas kārtība, dalība APSD pasākumā un bezdarbnieku 

atlases komisijas darbība 

10. Bezdarbnieku atlases komisiju, turpmāk tekstā – komisija, tiek izveidota ar: 

10.1. pašvaldības izpilddirektora rīkojumu - pašvaldības administrācijā; 

10.2. pagastu apvienības vadītāja vai pilnvarotā - struktūrvienības - pagasta pārvaldes 

vadītāja rīkojumu - pašvaldības iestādes - pagastu apvienības - struktūrvienībā - 

pagasta pārvaldē. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 

2019.gada 18.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.38, kas stājas spēkā 2019.gada 

26.jūlijā) 
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11. Komisiju izveido 3 (triju) cilvēku sastāvā. Komisijās sastāvā iekļauj vismaz vienu Sociālā 

dienesta darbinieku. 

12. Komisijas uzdevums ir veikt bezdarbnieku izvērtēšanu un atlasi algotajiem pagaidu 

sabiedriskajiem darbiem. 

13. Komisijas darbs noris sēdēs un komisijas sēdes tiek protokolētas. 

14. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs un nosaka komisijas locekļu pienākumus. 

15. Katrs komisijas loceklis pirms bezdarbnieku izvērtēšanas un atlases veikšanas, paraksta 

apliecinājumu par konfidencialitātes ievērošanu attiecībā uz izvērtējamo personu (Pielikums 

Nr.3 - Apliecinājums).  

16. Komisijas priekšsēdētājs nodrošina informatīvā paziņojuma, kurā ir norādīts komisijas sēdes 

datums, laiks un vieta, kā arī informācija par nepieciešamību iepazīties ar atlases rezultātiem, 

sagatavošanu un izvietošanu pašvaldības administrācijas vai pašvaldības iestādes - pagastu 

apvienības - struktūrvienības - pagasta pārvaldes ēkā informācijas sniegšanas vietās 1 (vienu) 

darba dienu pirms komisijas sēdes. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada 

pašvaldības 2019.gada 18.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.38, kas stājas spēkā 

2019.gada 26.jūlijā) 

17. Pēc bezdarbnieku izvērtēšanas komisija 3 (trīs) darba dienu laikā telefoniski paziņo tiem 

bezdarbniekiem, kuri iekļauti pasākumā APSD.  

18. Komisijai ir tiesības, noformējot aktu, atlasītā bezdarbnieka vietā pieņemt bezdarbnieku, kurš 

attiecīgajā izvērtēšanas reizē ir nākošais sarakstā, ja: 

18.1. bezdarbniekam nav iespējams paziņot (neatbild uz telefona zvanu, utml.); 

18.2. bezdarbnieks pēc izvērtēšanas atsakās no dalības pasākumā; 

18.3. neinteresējas par atlases rezultātiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc komisijas sēdes. 

19. Pēc bezdarbnieku izvērtēšanas un atlases rezultātu telefoniskas paziņošanas, komisija ar 

pavadvēstuli 1 (vienas) darba dienas laikā nosūta elektroniski un rakstiski NVA 

bezdarbnieku sarakstu, kuri iekļauti pasākumā APSD. NVA sarakstā iekļautajiem 

bezdarbniekiem izsniedz norīkojumu, uz kura pamata pašvaldībā tiek slēgts līgums ar 

bezdarbnieku par dalību pasākumā APSD. 

20. Ja pasākumā APSD iesaistītais bezdarbnieks nepiedalās visu periodu - 4 (četrus) mēnešus, 

viņa vietā tiek iesaistīts bezdarbnieks, kas attiecīgajā izvērtēšanas reizē ir nākošais sarakstā. 

Šādā gadījumā komisijas priekšsēdētājs sadarbībā ar NVA pārliecinās vai konkrētais 

bezdarbnieks uz plānoto darbā iesaistīšanas brīdi atbilst pasākuma APSD kritērijiem un šo 

saistošo noteikumu 3.punktam. Ja komisijas priekšsēdētājs konstatē pasākumā APSD plānotā 

iesaistāmā bezdarbnieka neatbilstību, tad komisijas priekšsēdētājs sasauc komisijas sēdi un 

veic atkārtotu kandidātu izvērtēšanu. 

 

V. Noslēguma jautājums 

21. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                    M.Švarcs 
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Pielikums Nr.1 

 

Pasākuma „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” reģistrācijas žurnāls  

 

Nr. 

 

Datums, 

mēnesis, 

gads 

Vārds, uzvārds 
Personas 

kods 

Pieredzi apliecinošu 

dokumentu saraksts 
Kontaktinformācija Paraksts 

 

 

 

      

 

 

 

      

Spēkā neesošiSpēkā neesošiSpēkā neesoši

Spēkā neesošiSpēkā neesošiSpēkā neesoši

Spēkā neesošiSpēkā neesošiSpēkā neesoši



Pielikums Nr.2 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības  

2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.17,  

kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī) 

Bezdarbnieku vērtējumu tabula pasākumam „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”  

Nr. 

p.k. 

Bezdarbnieka 

vārds, uzvārds 

Personas 

kods 

Vērtēšanas kritēriji  

Kopējais 

punktu 

skaits 

Piezīme no izteikto 

vēlmju reģistrācijas 

žurnāla, ja kopējo 

punktu skaits 

bezdarbniekiem ir 

vienāds 

Veicamais darbs 

pasākumā „Algotie 

pagaidu sabiedriskie 

darbi” 

Bezdarbniekam 

ir atbilstoša 

pieredze 

paredzētā darba 

veikšanai 

Bezdarbnieks, 

kuram 

mēneša 

ienākumi ir 

līdz 40,- Ls 

/nepilngadīgai 

personai – 

45,00Ls/ 

Bezdarbnieks 

- trūcīga 

persona ar 

bērniem 

Bezdarbnieks - 

trūcīga persona 

Bezdarbnieks – 

pirmspensijas 

vecuma persona 

vai jaunietis bez 

pieredzes 

„Jā”/ 

”Nē” 

Punktu 

skaits 

„Jā”/ 

”Nē” 

Punktu 

skaits 

„Jā”/ 

”Nē” 

Punktu 

skaits 

„Jā”/ 

”Nē” 

Punktu 

skaits 

„Jā”/ 

”Nē” 

Punktu 

skaits 
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Pielikums Nr.3 

 

 

APLIECINĀJUMS 
 

 Es, apakšā parakstījies/-jusies, apliecinu, ka visai informācijai, kas nonāks manā rīcībā 

veicot bezdarbnieku izvērtēšanu un atlasi pasākuma „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” 

ietvaros, pasākuma laikā un pēc tā beigām, tiks nodrošināta konfidencialitāte, atbilstoši  „Fizisko 

personu datu aizsardzības likuma” 27.panta prasībām. 

 Ar savu parakstu arī apliecinu, ka esmu informēts/-a, par atbildību atbilstoši spēkā 

esošajai likumdošanai, šī apliecinājuma nepildīšanas gadījumā.  

 

 

___________     __________________ Vārds, uzvārds 
 (datums)               (Paraksts) 
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