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Par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu saistībā ar Covid-19 
________________________________________________________________________________ 

 
  

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otrajā 

daļā noteikto, pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei 

(personai) pabalstu krīzes situācijā, saskaņā ar likuma pārejas noteikumu 37.punktu 

pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas 

pamatvajadzības, šā likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek 

izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, Daugavpils novada dome, balsojot ar 16 
balsīm par (Jānis Belkovskis, Andrejs Bruns, Jevgeņijs Gridasovs, Viktors Kalāns, Arvīds 

Kucins, Jānis Kudiņš, Juris Livčāns, Visvaldis Ločs, Aleksejs Mackevičs, Guntars Melnis, 

Olesja Ņikitina, Aivars Rasčevskis, Aleksandrs Sibircevs, Ilmārs Skuķis, Regīna Tamane, 

Jānis Vagalis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
  
1. Noteikt pabalsta krīzes situācijā apmēru vienai personai jeb vienam ģimenes 

loceklim 80,00 euro (astoņdesmit euro 00 centi) mēnesī. 
   
  2. Noteikt kritērijus lēmuma 1. punktā noteiktā krīzes pabalsta piešķiršanai: 

2.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, 

persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav 

saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida 
līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu 

avotu, u.c.); 
2.2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, 

atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no Covid-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras 

citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, 

transportam, u.c.); 
2.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu. 
3.  Atbilstību lēmuma 2.punktā noteiktajiem kritērijiem izskata un krīzes pabalstu 

piešķir Daugavpils novada Sociālais dienests. 
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4. Kopējā piešķirtā pabalsta summa vienai ģimenei nevar pārsniegt, ņemot vērā 

Daugavpils novada domes 2018.gada 22.marta saistošo noteikumu Nr.18 “Par sociālo 

palīdzību Daugavpils novadā” 18.punktā noteikto.  
 

5. Daugavpils novada Sociālajam dienestam un Daugavpils novada domes Finanšu 

pārvaldei nodrošināt pašvaldības izdevumu uzskaiti krīzes pabalsta piešķiršanai un atskaišu 

iesniegšanu Labklājības ministrijai valsts nodrošinātās mērķdotācijas saņemšanai.  
 

6. Lēmums ir spēkā laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar 

Covid-19 izplatību un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām. 
 
7. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

 
 
 
Daugavpils novada domes  
priekšsēdētājs        A.Kucins 
 

 

 

 

 


