
Eiropas komisijas pārtikas paku izsniegšana trūcīgajiem Rīgas iedzīvotājiem 
Atbilstoši ES 2012.gada programmā noteiktajam, tiesības saņemt sešus pārtikas komplektus ir: 

*ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras ir atzītas par trūcīgām saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu. Lai saskaņā ar programmu saņemtu pārtikas 

produktus, ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona uzrāda Rīgas Sociālā dienesta izsniegtu izziņu par trūcīgas 

ģimenes (personas) statusa piešķiršanu. 

*ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras atzītas par maznodrošinātām saskaņā ar pašvaldību 

saistošajiem noteikumiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu, uzrādot 

Rīgas Sociālā dienesta izziņu par maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršanu. 

*ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kas atzītas par tiesīgām saņemt Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumā noteikto vienreizējo pašvaldības pabalstu ārkārtas situācijā, ja minēto faktu apliecina Rīgas Sociālais dienests. 

Pārtikas pakas saturs: pilnpiena pulveris 0,4 kg; makaroni 1,0 kg;  auzu pārslu biezputra ar ogām vai augļiem 0,14 kg;  pankūku milti  0,4 kg;  

kartupeļu biezputra  0,2 kg;  griķi  0,3 kg;  manna  0,5 kg;  kviešu milti augstākā labuma  1,0 kg;  sautēta cūkgaļa  0,25 kg (uz iepakojuma ir norādes 

"EK" atbalsts, "bezmaksas" un Eiropas Savienības karoga attēlojums). Viena komplekta svars : 4.019 kg.  Komplekta vērtība:  Ls 4,014.  

Bez statusu apliecinošas izziņas pārtikas paka netiks izsniegta! Pārtikas paka paredzēta katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai.  

 

Nr. 

p.k. 
Labdarības organizācija 

Pārtikas produktu 

komplektu izdales vieta 

Pārtikas produktu komplektu izdalīšanas laiks 

Dienas Laiks  
         

1. Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” 
Gaiziņa ielā 7 

 

Darba dienās 

no 11. jūlija  

Pirmdiena; otrdiena; trešdiena; ceturtdiena: 

10.00-13.00; 13.30-16.00; 

piektdiena: 10.00-15.00 

2. Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” 
Aglonas ielā 35/3   

 

Darba dienās  

no 18. jūlija 

Pirmdiena; otrdiena; trešdiena; ceturtdiena: 

 11.00-16.00;  

piektdiena: 11.00-15.00 

3. Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” Slokas ielā 161  
Darba dienās  

no 18. jūlija 
09.00-12.00; 13.00-17.00 

4. 
Evanģēliskā Kristiešu draudze „Zilais 

Krusts” 
Maskavas ielā 336 

Darba dienās 

no 18. jūlija  

Pirmdiena; otrdiena; trešdiena; ceturtdiena: 

9.00-13.00 

5. 
Rīgas vasarsvētku draudze „Kristīgais 

centrs „Labā vēsts”” 
Ūnijas ielā 99 

Trešdienās 

Sestdienās 

no 14. jūlija 

Trešdiena no 18.00-19.00. 

Sestdiena no 13.00-14.00 

6. 
Biedrība „Latvijas Samariešu 

Apvienība” 
Bāriņu ielā 5-1 

Otrdienās 

Ceturtdienās 

no 19. jūlija  

10.00-13.00 

7. 
Biedrība „Žēlsirdības misija dzīvības 

ēdiens” 
Kr. Barona ielā 56 

Svētdienās 

no 5. augusta 
9.00-11.00 

     

 


