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LĒMUMS 

Smiltenē 
2021.gada 31.martā                                              Nr. 175 

                       (protokols Nr.5,  50.§.) 

Par līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” 

Smiltenes novada dome 2021.gada 10.martā saņēma biedrības “Latvijas Sarkanais 

Krusts” Valkas komitejas (turpmāk – LSK)  iesniegumu Nr.4 (reģistrācijas Nr.803), kurā LSK 

lūdz atļaut veikt pārtikas sadali un pārtikas izsniegšanu trūcīgām un maznodrošinātām 

personām Smiltenes novada domes sekojošās piederošās telpās: Brantu pagasta pārvalde, Rīgas 

iela 71, Vidzeme, Brantu pagasts, Smiltenes novads; Blomes pagasta pārvalde, Cēsu iela 9, 

Blomes pagasts, Smiltenes novads; Grundzāles pagasta pārvalde, Tilta iela 5, Grundzāles 

pagasts, Smiltenes novads; Smiltenes pagasta pārvalde, Kalnamuiža 2, Smiltenes pagasts, 

Smiltenes novads; Variņu pagasta pārvalde, Oktobra iela 3, Variņu pagasts, Smiltenes novads; 

Launkalnes pagasta pārvalde, Ezera iela 2A, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads; Palsmanes 

pagasta pārvalde, Pagasta nams, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads. 

Pamatojoties uz Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par 

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ieviešanu par Eiropas Atbalsta fonda 

vistrūcīgākajām personām ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanu ar mērķi mazināt 

nenodrošinātību ar pārtiku un materiālo nenodrošinātību zemu ienākumu mājsaimniecībās, tajā 

skaitā mājsaimniecībās ar bērniem, vienlaikus mazinot vistrūcīgāko iedzīvotāju sociālo 

atstumtību, kā arī saskaņā ar Līguma noteikumiem un Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām 

personām darbības programmas pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai 

vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā un Eiropas Sociālā fonda plus 

programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027.gadam ietvaros darbību 

reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, LSK nodrošina pārtikas un pamata materiālās 

palīdzības preču izdalīšanu.  

Ņemot vērā norādīto, Smiltenes novada domes Sociālo un medicīnas jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2021.gada 23.marta atzinumu (sēdes protokols Nr.4) un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" 

(Aigars Dudelis, Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, Dzintars Zvaigzne, Edgars 

Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, Kaspars Markss, Kārlis Lapiņš, Tija 

Zaļkalne, Vairis Tralla, Vilnis Korulis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Smiltenes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Slēgt līgumu par sadarbību ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” par Eiropas Atbalsta 

fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas pārtikas un pamata materiālās 

palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām nodrošināšanu Smiltenes novada 

teritorijā. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                   E. Avotiņš 


