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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Alsungas novadā 

 

Alsungas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā  

sakarā ar Covid–19 izplatību 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

 pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  

likuma 35.panta otro un ceturto daļu 

  

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka Alsungas novada pašvaldības pabalstu un atbalstu veidus 

ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību, to saņemšanas kārtību, apmēru 

un personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu. 

2. Atbalstu sniedz ģimenēm/personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Alsungas 

novada administratīvajā teritorijā uz ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīdi.  

3. Saistošajos noteikumos noteikto pabalstu un atbalstu izmaksu nodrošina Alsungas 

novada Sociālais dienests. 

  

 II. Pabalsts krīzes situācijā 

4. Pabalstu krīzes situācijā piešķir laika posmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija 

sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas 

beigām, ja persona no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj 

nodrošināt savas pamatvajadzības, tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu un tā atbilst 

kādam no šādiem kritērijiem:  

4.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (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 
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zaudējuši ienākumu avotu, atteikts dīkstāves pabalsts, valstī noteikto ierobežojumu 

dēļ nevar veikt darba pienākumus), kas dokumentāli tiek apliecināts;  

4.2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties 

pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi 

un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.), kas 

dokumentāli tiek apliecināts;  

4.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, kas 

dokumentāli tiek apliecināts.  

5. Pabalsts krīzes situācijā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim ir 80,00 euro 

(astoņdesmit euro 00 centi) mēnesī.  

6. Ģimenes (personas) atbilstību pabalstu krīzes situācijā piešķiršanai noteiktajiem 

kritērijiem izskata un krīzes pabalstu piešķir Alsungas novada Sociālais dienests, 

saņemot personas iesniegumu par pabalsta krīzes situācijā izmaksu. 

 

III. Noslēguma jautājums 

7. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta sestajā daļā 

noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

Priekšsēdētāja         D. Kalniņa 

 

 

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu  

elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
 


