
Pielikums Nr.1 

Priekuļu novada 2020.gada 6.aprīļa Saistošajiem noteikumiem Nr.5 

 “Par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Covid-19 izplatības ārkārtējās situācijas laikā” 

 

Vārds, uzvārds……………………………............. personas kods …………………………………… 

 

adrese: Priekuļu novada………………………............................................................................................ 
                                                                      (pagasts, ielas/mājas nosaukums, dzīvokļa numurs) 

 

telefona Nr. …………………………     e-pasta adrese …………………………………….................... 
 

 

I E S N I E G U M S 

Priekuļu novada .................................  pagastā 

 

20 ___ g. ____.  _____________                                                                 PRIEKUĻU NOVADA 

SOCIĀLĀ DIENESTA VADĪTĀJAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Par pabalsta krīzes situācijā Covid-19 izplatības ārkārtējās situācijas laikā piešķiršanu 
         

Sakarā ar radušos krīzes situāciju Covid-19 izplatības ārkārtējās situācijas laikā, lūdzu 

piešķirt krīzes pabalstu, lai nodrošinātu savas un ģimenes pamatvajadzības. 

 

Īss situācijas apraksts:  

………………………………………………………………………………………....................... 

………………………………………………………………………………………....................... 

………………………………………………………………………………………....................... 

………………………………………………………………………………………....................... 

Mājsaimniecībā dzīvojošās personas (ģimenes locekļi): 

………………………………………………………………………………………....................... 

………………………………………………………………………………………....................... 

Pielikumā dokumenti: 

………………………………………………………………………………………....................... 

………………………………………………………………………………………....................... 
 

Pabalstu pārskaitīt uz manu norēķinu kontu ………………………………………………………………. 
                                                                                                                     (norēķinu konta Nr.) 

Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka šobrīd man un manas ģimenes pilngadīgajām personām nav citu 

ienākumu no algota darba, saimnieciskās darbības veikšanas, netiek saņemts bezdarbnieka vai dīkstāves 

pabalsts, un piekrītu savu un manu ģimenes locekļu datu apstrādei.    
 

 

Paraksts: …………………………………  (………………………………………..)  
                                                                                                              (paraksta atšifrējums) 

 

Priekuļu novada Sociālais dienests ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā 

ar šo iesniegumu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas parlamenta un Padomes Regula (ES) 
2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu 

brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām, attiecībā uz personas 

datu aizsardzību. Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit  norādīto datu 

apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu 

nepieciešams. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas būtu nepieciešams šeit 

noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti. Jums ir tiesības jebkurā laikā 

prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu. 

 


	I E S N I E G U M S

