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APSTIPRINĀTI  
ar Kuldīgas novada Domes  

2013.gada 31.oktobra 
sēdes lēmumu  

(prot. Nr.14., p.69.)  
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2013/34 

 
Par Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2012/2 ”Par prioritāro 

bezdarbnieku iesaistes kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā” atzīšanu par 
spēku zaudējušiem 

 
Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 

43.panta pirmās daļas 13.punktu, 
03.02.2009. MK noteikumu Nr.108  

”Normatīvo aktu sagatavošanas noteikumi” 158.1. punktu   
 

 
Atzīt par spēku zaudējušiem 2012.gada 19.janvāra Kuldīgas novada pašvaldības saistošos 
noteikumus Nr. 2012/2 ”Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību algoto pagaidu sabiedrisko 
darbu veikšanā”. 

 
 

 
 
 
Domes priekšsēdētāja:       Inga Bērziņa 

 
 

 



 

 
 

Paskaidrojuma raksts  
par saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/34 ”Par Kuldīgas novada pašvaldības saistošo 
noteikumu Nr. 2012/2 ”Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību algoto pagaidu 

sabiedrisko darbu veikšanā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”” 
 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Kuldīgas novada pašvaldībā 2012.gada 19.janvārī apstiprināti saistošie 
noteikumi Nr. 2012/2 ”Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību 
algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā”. Tajos tika noteikta 
prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību algoto pagaidu sabiedrisko 
darbu veikšanā Kuldīgas novadā. Šādu iespēju izdot saistošos 
noteikumus paredzēja 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. Saistošo 
noteikumu apstiprināšanas laikā šādas kārtības noteikšana bija aktuāla. 
Vienlaikus 25.01.2011. MK noteikumu Nr.75 141.6 punkts paredz, ka 
pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā bezdarbniekus var iesaistīt rindas 
kārtībā, nenosakot prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību. 
Šobrīd pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā lietderīgāk ir iesaistīt 
bezdarbniekus darbos rindas kārtībā. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

 

Saistošajos noteikumos paredzēts atzīt par spēku zaudējušiem saistošos 
noteikumus Nr. 2012/2, ar kuriem bija noteikta prioritāro bezdarbnieku 
iesaistes kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Kuldīgas 
novadā. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmēs. 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 
 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Bezdarbnieki saistošo noteikumu piemērošanā un jautājumos par 
pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu var griezties Kuldīgas novada 
pašvaldības aģentūrā ”Sociālais dienests” un Kuldīgas novada pagastu 
pārvaldēs. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādāšanu ierosinājuši Kuldīgas novada 
pašvaldības aģentūras ”Sociālais dienests” darbinieki, pagastu sociālie 
darbinieki. Ņemti vērā personu (bezdarbnieku) ierosinājumi. 

 
 



 

 
 

 


