Atbalsts vistrūcīgākajām personām
Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Valmieras komiteja informē, ka uzsāk darbu Eiropas Atbalsta
fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros. LSK Valmieras komitejai pavisam kopā ir 22 izdales
punkti Vidzemē.
Mazsalacā atbalstu sniegs Mazsalacas novada Sociālā dienesta darbinieki:
Mazsalacā, Parka ielā 31, 2. stāva 17. kabinetā pirmdienās, otrdienās, trešdienās 9.0012.00
Sēļu pagasta pārvaldē, pirmdienās 9.00-12.00
Ramatas pagasta pārvaldē , trešdienās 9.00-12.00
Katrā izdales punktā būs norādīti izdales datumi, laiki, kontaktpersona, informācija būs arī
pašvaldību sociālajos dienestos.
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros saņemt pārtikas preču komplektu, kā
arī piedalīties papildpasākumos varēs tikai trūcīgas vai ārkārtas, krīzes situācijā nonākušas
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, balstoties uz pašvaldības sociālā dienesta izsniegtas
izziņas vai lēmuma pamata. Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt arī
pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces (katram bērnam vecumā līdz 18
(neieskaitot) gadiem) un individuālos mācības piederumus vai skolas somas (katram bērnam
vecumā no 5 līdz 16 (ieskaitot) gadiem).
Pārtikas preču komplektu izdali plānots sākt ar 2015. gada 5. maiju, higiēnas un saimniecības
preču komplektu izdali plānots uzsākt ar 2015. gada jūniju. Mācību piederumu komplektu (vai
skolas somas) izdale tiks uzsākta 2015. gada vasarā. Par precīzu datumu informēsim atsevišķi.
Pārtikas preču komplektā 2015. gadā iekļautas šādas pārtikas preces šādā daudzumā:
1. pilnpiena pulveris - 0,4 kg;
2. auzu pārslas - 0,5 kg;
3. griķi - 0,4 kg;
4. manna - 0,5 kg;
5. rīsi - 0,4 kg;
6. makaroni - 1 kg;
7. kviešu milti (augstākā labuma) - 0,5 kg;
8. rapšu eļļa - 0,5 l;

9. cukurs - 0,25 kg;
10. sautēta cūkgaļa - 0,25 kg.
Viens pārtikas pakas komplekts sver 5 kg.
Lūgums pārtikas paku komplektu saņēmējiem pārbaudīt trūcīgās personas apliecinošās izziņas
derīgumu, jo pārtikas paku komplektu varēs saņemt par esošo mēnesi, tātad – maiju. Tāpat aicinu
būt saprotošiem, ja maijā visiem nepietiks pārtikas pakas, tās pret derīgām trūcīgās personas
izziņām varēsiet saņemt jūnijā (par maiju).

