
SOCIĀLAIS ATBALSTS
ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ

Pabalstu krīzes situācijā  
pašvaldība piešķir tiem, kuri 
nevar nodrošināt savas 
pamatvajadzības

Vienreizējais 500 EUR 
pabalsts par katru bērnu

Atbilstību trūcīgā vai 
maznodrošinātā statusam
automātiski pagarina uz 
ārkārtējās situācijas laiku un 
vienu mēnesi pēc tās

Cilvēkiem ar invaliditāti 
iespējams saņemt asistenta 
pakalpojumu arī ārkārtējās 
situācijas laikā

Bezdarbniekus var iesaistīt 
algotajos pagaidu 
sabiedriskajos darbos. To 
īsteno Nodarbinātības valsts 
aģentūra sadarbībā ar 
pašvaldībām

Bezdarbnieks var uz laiku 
līdz 4 mēnešiem kļūt par 
nodarbināto, piemēram, lai 
strādātu sezonas vai pagaidu 
darbu, nezaudējot 
bezdarbnieka statusu

Valsts apmaksā pirmās 
3 darbnespējas dienas, ja 
izsniegta darbnespējas lapa 
B akūtu augšējo elpceļu 
infekciju dēļ

Pabalsta krīzes situācijā 
saņēmējiem – 50 EUR par 
katru aprūpē esošu bērnu 
līdz 18 gadu vecumam

Bezdarbnieka palīdzības 
pabalsts 180 EUR 4 mēnešus 
pēc bezdarbnieka pabalsta 
izmaksas beigām līdz 
2021. gada 30. jūnijam

PABALSTI 

Dīkstāves atbalsta 
saņēmējiem – 50 EUR par 
katru apgādībā esošu 
bērnu līdz 24 gadu 
vecumam

CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI

BEZDARBNIEKIEM

PAPILDU

Dīkstāves atbalsta 
apmērs – 500-1000 EUR

Uz pusgadu automātiski 
pagarina iepriekš pieņemtos 
lēmumus par invaliditāti, ja 
nav iesniegti dokumenti, arī 
tad, ja invaliditātes termiņš 

tika pagarināts jau pavasarī izsludinātās 
ārkārtējās situācijas laikā.
Ja dokumenti iesniegti savlaicīgi – lēmumu 
pieņem parastajā kārtībā

Slimības palīdzības 
pabalsts – vecākiem, ja pats 
nevar strādāt attālināti un 
bērns līdz 10 gadu vecumam 
(vai bērnu ar invaliditāti līdz 
18.g.v.) mācās attālināti vai 
slēgta bērnudārza grupiņa. 

Tas pats atbalsta personām, kuras ir 
atbalsta personas cilvēkam ar invaliditāti 
no 18 gadu vecuma, kurai pašvaldība 
piešķīrusi dienas aprūpes vai dienas 
centra pakalpojumu un kura ar Covid-19 
saistīto apstākļu dēļ to nevar apmeklēt

Atjaunots vecāku pabalsta 
tupinājums tiem vecāku 
pabalsta saņēmējiem, kam 
pabalsta izmaksas periods 
beidzas ārkārtējās 

situācijas laikā. Pabalstu izmaksā iepriekš 
piešķirtā vecāku pabalsta apmērā, bet ne 
vairāk kā 700 EUR mēnesī

Jaunā speciālista pabalsts, 
kuri 09.11.2019.-08.11.2020. 
ir absolvējuši augstskolu vai 
koledžu un 09.11.2020. - 
01.04.2021. ieguvuši 
bezdarbnieka statusu un 
kuriem nav tiesības uz 
bezdarbnieka pabalstu. 
Pirmos divus mēnešus 500 
EUR, trešajā un ceturtajā 
mēnesī 375 EUR, ne ilgāk par 
četriem mēnešiem.


