
 

Paaugstināta Covid-19 slimības pabalsta un pandēmijas izraisīta bezdarba 

pabalsta pieejamība personām, kuras uzturas tiešā nodrošinājuma iestādēs 

 

Ikviens strādnieks (tostarp personas, kuras nav šīs valsts valstspiederīgie), 

kuram nepieciešams ievērot pašizolāciju, jau no pirmās dienas var saņemt 

paaugstinātu slimības pabalstu 

 

 

Piektdien, 2020. gada 7. augustā  

Šodien sociālās aizsardzības ministre Hītera Hamfrija [Heather Humphreys], T.D., atkārtoti 

apliecināja strādājošajiem, kuriem  ir konstatēts Covid-19 vai kuriem ārsts noteicis 

pašizolāciju kā iespējamajiem Covid-19 avotiem, ka viņiem ir pieejams viņas vadītās 

ministrijas piešķirts paaugstināts slimības pabalsts. 

Pabalstam var pieteikties un īpašo Covid-19 slimības pabalstu var saņemt visi strādājošie 

(kuri nestrādā noteiktajā publiskajā sektorā, kuri veic mainīgas sociālās apdrošināšanas 

iemaksas) un pašnodarbinātie, tostarp personas, kuras nav šīs valsts valstspiederīgie, 

un personas, kuras uzturas tiešā nodrošinājuma iestādēs.   

Nedēļas sākumā ministre Hamfrija panāca valdības atbalstu paaugstināta slimības 

pabalsta programmas pagarināšanai līdz nākamā gada 31. martam. 

Lai šo maksājumu saņemtu, strādājošajam jābūt: 

• konstatētai Covid-19 infekcijai, ko apliecinājis reģistrēts medicīnas speciālists, vai ir 

jābūt reģistrēta medicīnas speciālista nosūtītam pašizolācijā; 

 

• vecumā no 18 līdz 66 gadiem;  

 

• nodarbinātam vai pašnodarbinātam un strādājušam četras nedēļas pirms 

ārsta izziņā norādītā slimības sākuma datuma;  

 

• darba līgumam (ja persona ir strādājoša); un 

 

• vismaz vienai apmaksātai kvalificētai sociālās apdrošināšanas iemaksai 4 

nedēļu periodā pirms maksājuma pieprasīšanas dienas. 

 



 

Kā pieteikties: 

Ātrākais un vienkāršākais pieteikšanās veids ir tiešsaistē vietnē www.MyWelfare.ie.  

Pieteikuma veidlapas ir pieejamas arī ministrijā, sazinoties pa tālruni (01) 704 3300.   

Ar Covid-19 saistītajiem pieteikumiem netiek piemērots gaidīšanas laiks, kas nozīmē, ka 

maksājuma aprēķins tiek sākts no pirmās dienas, kad ārsts ir konstatējis, ka persona nevar 

apmeklēt darbu. Normālos apstākļos cilvēkiem, kuri piesakās slimības pabalstam, pirmās 

sešas pieteikuma dienas netiek apmaksātas.  Paaugstinātajam slimības pabalstam šī 

prasība ir atcelta. 

 

Pārbaude: 

Ja uzskatāt, ka jūs varētu būt inficējies ar Covid un ir nepieciešams sazināties ar savu 

ģimenes ārstu, šīs ar Covid-19 saistītās konsultācijas un visus nosūtījumus pārbaužu 

veikšanai apmaksā Veselības aprūpes dienests, tādējādi tie ir bezmaksas. Arī pārbaude ir 

bez maksas.  

 

Maksājums: 

Personīgā maksājuma apmērs ir 350 eiro nedēļā, salīdzinot ar parasto slimības pabalsta 

likmi 203 eiro nedēļā. 

Paaugstināto slimības pabalstu maksā par: 

- divām nedēļām, ko personai ārsts noteicis atrasties pašizolācijā, un  

- ne ilgāk kā par desmit nedēļām, ja ārsts konstatējis, ka personai ir diagnosticēts 

Covid-19.  

 

Ministre Hamfrija:  

“Covid-19 ir radījis daudz izaicinājumu katrai personai, ģimenei, mājsaimniecībai un 

darbavietai visā valstī.  Šodien vēlos atkārtoti apliecināt, ka cilvēkiem, kuriem tas ir 

nepieciešams, ir pieejams paaugstinātais slimības pabalsts.  Sevišķi vēlos nodrošināt, lai 

personas, kuras nav šīs valsts valstspiederīgie, un personas, kuras uzturas tiešā 

nodrošinājuma iestādēs, būtu pilnībā informētas par šo maksājumu pieteikšanās kārtību. 

“Esmu lūgusi savas ministrijas amatpersonas sadarboties ar kolēģiem Tieslietu ministrijā 

nodrošināt, ka šī informācija tiek nekavējoties sniegta visiem tiešā nodrošinājuma centriem 

un nodota visiem šajos centros dzīvojošajiem. 

http://www.mywelfare.ie/


“Ikviens, kuram ir kādas bažas, var sazināties tieši ar mūsu ministrijas Slimības pabalstu 

nodaļu un runāt ar amatpersonu, kura sniegs padomu, kā pieteikties maksājumam un sniegs 

atbildes uz visiem jautājumiem.” 

 

 

Pandēmijas izraisīta bezdarba pabalsts  

Ministre arī uzsvēra, ka strādājošajiem, kuri nav šīs valsts valstspiederīgie, un 

strādājošajiem, kuri uzturas tiešā nodrošinājuma iestādēs, Covid-19 izraisītas neapmaksātas 

pagaidu dīkstāves gadījumā, ir iespējams pieteikties īpašajam pandēmijas izraisīta bezdarba 

pabalstam un ka šis maksājums tiks nodrošināts no dīkstāves sākuma dienas. 

“Vēlos pārliecināties, ka visiem strādājošajiem, kuriem darbs uzņēmuma piespiedu 

slēgšanas dēļ saistībā ar Covid-19 uz laiku ir apturēts, ir pieejams nepieciešamais ienākumu 

atbalsts. Tas attiecas arī uz strādājošajiem, kuri uzturas tiešā nodrošinājuma iestādēs. 

Vairums darba devēju šajos apstākļos turpina darbiniekiem maksāt, izmantojot Pagaidu algu 

subsīdiju programmu, bet gadījumā, ja darba devējs nespēj turpināt maksāt tiešā veidā, 

darbiniekam būtu jāpiesakās pandēmijas izraisīta bezdarba pabalstam.” 

Visvieglāk pandēmijas izraisīta bezdarba pabalstam var pieteikties tiešsaistē 

www.MyWelfare.ie. Piesakoties jānorāda darba devēja nosaukums un informācija par 

pēdējo darbadienu.  

Ministre piebilda: 

“Galvenais vēstījums ir tāds, ka ikviens strādājošais, tostarp tie, kuri nav šīs valsts 

valstspiederīgie, un strādājošie, kuri uzturas tiešā nodrošinājuma iestādē un kuriem ārsts 

noteicis neapmeklēt darbu un ievērot pašizolāciju, būtu nekavējoties jāpiesakās 

paaugstinātam slimības pabalstam. Ja darba devēja uzņēmums Covid-19 dēļ uz laiku ir 

slēgts, bet strādājošajiem nav noteikta pašizolācija, tad, ja vien darba devējs neturpina veikt 

maksājumus, viņiem būtu jāpiesakās pandēmijas izraisīta bezdarba pabalstam.” 

BEIGAS 

Preses biroja kontaktiformācija 

E-pasts: press.office@welfare.ie 
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