Par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un
pamata materiālās palīdzības komplektu izdali.
18.12.2018. Ministru Kabinets (MK) ir apstiprinājis grozījumus 25.11.2014. MK noteikumos
Nr.727 “Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām
personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi”.
No 2019.gada 1. janvāra:
•

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – EAFVP) atbalstu var saņemt
arī maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242
euro, līdzšinējo 188 euro vietā.

•

Turpmāk visas personas, kas norādītas atbilstošajās izziņā, var saņemt ne tikai pārtikas, bet
arī higiēnas un saimniecības preces, ko līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18
gadiem

•

Ģimenes ar bērniem līdz 12 mēnešu vecumam var izvēlēties vienu no higiēnas maziem
bērniem preču pakām - BH1 (autiņbiksītes no 5 – 9 kg ) vai BH2 (autiņbiksītes no 7 – 18
kg) paku, t.i. to paku, kuru autiņbiksīšu izmērs der labāk.

Persona vai ģimene, attiecīgās sociālā dienesta izsniegtās izziņas derīguma termiņa laikā
varēs saņemt atsevišķus komplektus vai visu pārtikas, higiēnas un saimniecības preču
komplektu skaitu uzreiz, nevis vienu komplektu kalendārā mēneša laikā, kā tas bija noteikts
iepriekš.
Pārtikas pakas un higiēnas preču komplektus Garkalnes novadā var saņemt:
1. Garkalnes Dienas centrā (Vidzemes šos.1D) otrdienās un ceturtdienās no 10.00-17.00.
2. Sociālā dienesta telpās (Brīvības gatve 455) pieņemšanas laikā : pirmdienās no 11.00 līdz
19.00., ceturdienās no 9.00. līdz 17.00.
•

Kas VAR saņemt komplektus?
Persona vai ģimene, kas saņēmusi pašvaldības sociālā dienesta izdotu izziņu:
– par atbilstību trūcīgas personas statusam.
– kas apliecina, ka persona vai ģimene ir nonākusi krīzes situācijā,
– kas apliecina, ka persona vai ģimene atzīta par maznodrošinātu un tas vidēji ienākumi
mēnesī nepārsniedz 242 EUR (izmaiņas no -18.12.2018.)
Ģimenēm ir iespējams saņemt arī higiēnas un saimniecības preces , individuālos mācību
piederumus (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem (ieskaitot))
Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt
pārtikas preču un higiēnas preču komplektus maziem bērniem.

Pilnu informāciju par pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektiem un saņemšanas
kārtību aicinām skatīt mājaslapā https://www.atbalstapakas.lv

