APSTIPRINĀTI
ar Garkalnes novada domes
24.11.2020. sēdes lēmumu Nr. 1262
(prot. Nr. 65, 16.§)

Saistošie noteikumi Nr. 80
,,Par krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā Garkalnes novadā’’
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta otro un ceturto daļu, pārejas noteikumu 37.punkta 1.apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka krīzes pabalsta ārkārtējās situācijas laikā (turpmāk –
krīzes pabalsts) apmēru un piešķiršanas kārtību Garkalnes novada pašvaldībā
dzīvesvietu deklarējušām personām.
2. Lēmumu par krīzes pabalsta piešķiršanu pieņem Garkalnes novada sociālais dienests
(turpmāk – Sociālais dienests).
II. Krīzes pabalsta piešķiršanas kārtība un krīzes pabalsta apmērs
3. Krīzes pabalstu piešķir personai:
3.1. kura ārkārtējās situācijas dēļ sakarā ar Covid-19 izplatību ir zaudējusi savus
ienākumus un no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt
pamatvajadzības sev un tās aprūpē esošajiem nepilngadīgajiem bērniem;
3.2. kurai konstatēta Covid-19 saslimšana, kura ir bijusi stacionēta un kurai
nepieciešams transporta pakalpojums nogādāšanai no ārstniecības iestādes uz mājām;
pabalsts ir netiešs un tas tiek pārskaitīts transporta pakalpojuma sniedzējam
specializētā transporta izdevumu segšanai.
4. Ja krīzes pabalstu pieprasa abi bērna vecāki, bērnam paredzēto krīzes pabalstu piešķir
vienam no vecākiem.
5. Šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētā krīzes pabalsta apmērs ir:
5.1. 128,00 euro mēnesī, ja mājsaimniecībā dzīvo viena persona;
5.2. 80,00 euro mēnesī katrai personai, ja mājsaimniecībā dzīvo vairāk kā viena
persona.
6. Pabalsta apmērs par nepilnu mēnesi tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam no
tiesību rašanās dienas (vienas dienas izmaksas tiek noteiktas kopējo mēneša pabalsta
summu dalot ar tekošā mēneša dienu skaitu).
7. Pabalstu piešķir uz laiku, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar
Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.
Pabalstu izmaksā reizi mēnesī, to pārskaitot personas norādītajā kredītiestādes kontā.
8. Lai saņemtu krīzes pabalstu, persona Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu
(1.pielikums) un pievieno dokumentus, kas pierāda krīzes situācijas apstākļus

(apliecinājumu par darba uzteikumu vai neizmaksāto atalgojumu, bezdarbnieka
pabalsta atteikumu, dīkstāves pabalsta atteikumu vai citus) un pamato pabalsta
nepieciešamību, ko pieprasītājs var iesniegt Sociālajam dienestam attālināti:
8.1. parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu;
8.2. iesniegumu sūtot pa pastu;
8.3. ievietojot to aizlīmētā aploksnē un atstājot slēgtā pastkastītē, kas izvietota pie
Garkalnes novada sociālā dienesta telpām.
9. Lēmums par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu tiek pieņemts ne
vēlāk kā 10 darba dienu laikā no iesnieguma un ārkārtējās situācijas apstākļus
apliecinošu dokumentu saņemšanas dienas. Pabalsta saņēmējam ir pienākums informēt
Sociālo dienestu par izmaiņām savas mājsaimniecības sociālajā vai finansiālajā
situācijā
10. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē pieprasītāju par pieņemto
lēmumu, bet atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma iemeslu, kā arī lēmuma
apstrīdēšanas termiņu un kārtību.
III. Noslēguma jautājumi
11. Šie saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām”
45.pantā noteiktajā kārtībā.
12. Noteikumi ir spēkā, kamēr visā valstī izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19
izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.
Domes priekšsēdētāja p.i., domes priekšsēdētāja vietnieks

G.Kniksts

