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IEVADS
Šis LSK darbības pārskats, tātad arī tā ievads top vien dažas nedēļas pirms Latvijas Sarkanā 

Krusta (LSK) kārtējā XVII kongresa, kas notiks 2013. gada 26. aprīlī, kurā visi kopā vērtēsim pēdējos 
trīs gados paveikto un noteiksim turpmāko LSK darbības vīziju. 

Mūsu biedrības darbības misija joprojām ir kvalitatīvas, vajadzībām atbilstošas palīdzības 
sniegšana katra cilvēka, kurš nonācis krīzes situācijā, neatkarīgi no viņa stāvokļa sabiedrībā.

Pagājušais gads Eiropā tika pasludināts par aktīvas novecošanas un paaudžu solidaritātes gadu, 
kurā LSK iesaistījās ar vērienīgiem projektiem Latgalē, Kurzemē un Jūrmalā. Joprojām sadarbībā ar 
pašvaldību sociālajiem dienestiem esam galvenie ES pārtikas paku dalītāji vistrūcīgākajiem Latvijas 
iedzīvotājiem. Minētās aktivitātes nenoliedzami vairoja iedzīvotāju uzticību Sarkanajam Krustam, 
par ko paldies visiem LSK brīvprātīgajiem un atbalstītājiem.

Jau trešo gadu jūnijā notiks plaša starptautiska konference Abragciemā ar Starptautiskā Sarka-
nā Krusta biedrību federācijas un tās Eiropas biroja vadītāju līdzdalību, kas vairo LSK atpazīstamī-
bu Eiropā.

Tradicionāli jau trešo gadu komiteju vadītāji divreiz gadā pulcējas reģionālajos semināros un 
pārrunā ikdienas darba pieredzi un grūtības, kas traucē strādāt labāk. 

Īpaši jāpiemin Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne (LSKJ), kuras realizētais 21 projekts gada laikā 
sekmējis LSK brīvprātīgo profesionālo iemaņu pilnveidi, vairojis biedrības atpazīstamību sabiedrībā.

Tāpat kā 2011. gadā, ir pilnveidojusies un paplašinājusies LSK veselības istabu, humānās palī-
dzības (labdarības) punktu, mazcenas veikaliņu darbība. LSK komitejas vairumā gadījumu kļuvu-
šas finansiāli patstāvīgākas. 

LSK veiksmīgi turpina iepriekšējos gados sāktos projektus — “Gaiziņš”, “Stūrīši”, “Kauguri”. 
Ziedojumi ļāvuši LSK Rīgas Centra komitejai ar struktūrvienībām un līgumorganizācijām iekārto-
ties jaunās telpās — Šarlotes ielā 1B.

LSK biedri un brīvprātīgie aktīvi piedalījās Pasaules Veselības dienas, Pasaules AIDS dienas un 
Starptautiskās brīvprātīgo dienas pasākumos.

Tā, strādājot vienā saimē, LSK biedri, brīvprātīgie un atbalstītāji 2012. gadā savu iespēju robe-
žās centās palīdzēt grūtībās nonākušiem līdzcilvēkiem.

Vislielākais paldies par lieliem un arī maziem darbiem un darbiņiem! Šo sarunu turpināsim 
LSK XVII kongresā, kad apstiprināsim savas darbības stratēģiju 2013.—2020. gadam.

LSK prezidents Valdis Nagobads



LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS

DARBĪBAS PAMATPRINCIPI

Humānisms
Objektivitāte
Neitralitāte
Neatkarība
Brīvprātība
Vienotība

Visaptverošums

Mērķis: darboties par valsts palīgu, uzlabojot mazaizsargāto cilvēku dzīves apstākļus .

Biedri — 11 244
Brīvprātīgie — 1363

Komitejas — 28
Nodaļas — 329

Latvijas Sarkanais Krusts (turpmāk tekstā — LSK) ir biedru un brīvprātīgo organizācija, ku-
ras darbība aptver visu Latvijas teritoriju ar nodaļām pilsētās un pagastos, sniedzot palīdzību pēc 
iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai . 

Eiropas Savienības 2012 . gads — aktīvas novecošanas un 
paaudžu solidaritātes gads .

Lai uzlabotu senioru dzīves kvalitāti un veicinātu aktīvu 
novecošanu, LSK ar LR Sabiedrības integrācijas fonda atbal-
stu un sadarbībā ar Daugavpils un Ilūkstes novadu domēm 
2012 . gadā īstenoja projektu Mūža atvasara . Projekta gaitā 
notika apmācības, praktiskās nodarbības un dažādi starp-
paaudžu pasākumi, sadarbojoties ar jauniešiem .

Projekta īstenošanas laikā tika izdota informatīva 
brošūra Seniora ceļvedis aktīvai un veselīgai dzīvei, kur 
apkopoti padomi un ieteikumi aktīvākai, veselīgākai 
un laimīgākai dzīvei par 60 gadiem vecākiem cilvē-
kiem . 
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STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja 2012 . gadā ir oficiāli atzinusi Kipras Sarkanā Krusta 

biedrību, un tagad Starptautiskajā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustībā ir 187 nacionā-
lās biedrības .

Starptautiskā Sarkanā Krusta nacionālo biedrību konference aktīvās novecošanas un pa-
audžu solidaritātes jomā. No 2012 . gada 24 . līdz 26 . maijam LSK rīkoja Starptautisku Sarkanā 
Krusta un Sarkanā Pusmēness (SSKSP) nacionālo biedrību konferenci, kurā piedalījās 58 pār-
stāvji no Baltkrievijas, Igaunijas, Gruzijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Somijas, un Zviedrijas 
SK biedrībām . Pasākumā piedalījās arī SSKSP biedrību federācijas pārstāvji — SSKSP federācijas 
ģenerālsekretāra vietniece Malika Ait-Mohamed Parent, SSKSP biedrības federācijas Eiropas zo-
nas biroja direktore Anitta Underlin, veselības programmu koordinators Lasha Goguadze, komu-
nikāciju delegāts Giovanni Zambello .

Vizītes laikā Latvijā SSKSP federācijas ģenerālsekretāra vietniecei bija oficiālas tikšanās Ār-
lietu ministrijā, Veselības ministrijā un Saeimā, lai apspriestu savstarpējās sadarbības jautājumus 
un LSK — valsts palīga lomu .

No kr. p. Prof. J. Zaļkalns, M. Ait-Mohamed Parent, 
U. Līkops, A. Underlin

Priekšplānā LSK Kurzemes komitejas izpilddirektore 
A. Boitmane

Grupu darbs, vada LSKJ vadītāja A. Strazda, 
G. Zambello
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Konferences laikā tika sniegts ieskats nacionālo biedrību aktivitātēs aktīvas novecošanas 
jomā, uzskaitīti labie paraugi, prezentācijās interesenti varēja iepazīties ar SK darbību kopumā, 
tika akcentēta humanitārās diplomātijas nozīme, Vīnes konvenciju izpilde . Konferences darba 
grupās tika diskutēts par senioru aktivitātes veicināšanu, SK darbību un jaunu biedru piesaisti, 
solidaritātes sekmēšanu, kā arī veidota nākotnes vīzija SK darbības attīstībai .

No 15 . līdz 18 . septembrim LSK programmu koordinatore piedalījās ikgadējā  SSKSP nacio-
nālo biedrību Eiropas reģiona konferencē, kas tika organizēta Gruzijā, Tbilisi . Konference tēma 
bija Brīvprātīgais darbs, HIV un tuberkuloze .

2012 . gada novembra sākumā Grodņā, Baltkrievijā notika starptautiska konference par at-
balstu bērniem ar īpašām vajadzībām vietējā sabiedrībā .

Konferences mērķis — izstrādāt modeli, kas ļautu atbalstīt bērnus ar invaliditāti, sekmēt ģi-
menes līdzdalību un informētību, pilnveidot sadarbību starp dažādām ieinteresētajām pusēm, at-
balstot bērnus ar invaliditāti, un dalīties pieredzē par labāko praksi .

Konferencē piedalījās un pieredzē dalījās: 
  Baltkrievijas Sarkanā Krusta biedrība — atbalsts bērniem ar invaliditāti projekta Atbalsts 

bērniem ar īpašām vajadzībām iekšējā lokā ietvaros;
  Itālijas Sarkanais Krusts — valsts sociālā atbalsta modeļi;
  UNICEF programmas, lai atbalstītu bērnus ar invaliditāti;
  Kipras Sarkanais Krusts — centra veidošana bērniem ar invaliditāti un pirmstermiņa in-

tervences programma;
  Latvijas Sarkanais Krusts — atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām .

Otrā no labās LSK programmu koordinatore S. Marnauza

LSK Kurzmes komitejas delegāti piedalās konferencē
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ES mūžizglītības programmas Leonardo Da Vinci apakšprogrammas mobilitātes projekti

Pēc piedalīšanās starptautiskā praksē Igaunijā LSK Valkas komitejas pārstāvji par svarīgāko 
tās rezultātu uzskata kompetenču un zināšanu līmeņa paaugstināšanas praksē iegūto iemaņu lie-
tošanas iespējas savā darbā un iespēju nodot tās kolēģiem .

Laikā no 5 . līdz 16 . martam četras LSK darbinieces Leonardo da Vinci Mobilitātes projekta 
Jaunas metodes bērnu un pieaugušo aprūpē ietvaros praktizējās dažādās sociālajās iestādēs Vācijas 
Sarkanā Krusta Hamburgas — Hārburgas nodaļā .

LSK decembra bal-
le ir jau tradicionāls 
gada noslēguma un Zie-
massvētku gaidīšanas 
pasākums, ko apmek-
lē arī vairāku komiteju 
sadarbības partneri un 
atbalstītāji no Vācijas, 
Norvēģijas u . c . valstīm . 
2012 .  gada Ziemassvēt-
ku balle notika Rīgas 1 . 
medicīnas koledžas tel-
pās, un to apmeklēja aptuveni 210 LSK darbinieku, brīvprātīgo un viesu gan no Rīgas, gan reģio-
niem, gan ārvalstīm .

VESELĪBAS VEICINĀŠANAS PROGRAMMA 
24 . martā LSK sociālajā centrā Gaiziņš tika organizēti Pasaules Tuberkulozes dienas pasāku-

mi . Vienlaicīgi darbojās arī LSK veselības istaba, kur ikviens interesents varēja saņemt medicīnas 
darbinieka konsultāciju . Lai īsinātu laiku klientiem, gaidot profilaktisko izmeklēšanu, LSK brīv-
prātīgie jaunieši rūpējās par interaktīvām spēlēm, siltu tēju un cepumiem .

2012 . gada 20 . maijā visā pasaulē, arī Latvijā, jau 29 . reizi atzīmēja Starptautisko no AIDS 
mirušo piemiņas dienu . Šajā dienā notika starptautisks no AIDS mirušo piemiņas dienai veltīts 
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informatīvs pasākums, kuru rīkoja biedrība DIA+LOGS sadarbībā ar LSK, LSKJ, Apvienību HIV.
LV un AGIGHAS . Pasākuma gaitā jaunieši informēja sabiedrību par HIV/AIDS, dalot informa-
tīvos bukletus par šo infekcijas slimību . Bija iespēja saņemt simboliskās AIDS piemiņas lentītes 
un atklātnes ar to slavenību fotogrāfijām, kas mirušas no HIV/AIDS . Tika izveidots ziedu paklājs 
ar svecītēm AIDS starptautiskās simbolikas formā, bet pasākuma noslēgumā Rīgas kanālā tika 
ielaists vainags, pieminot no AIDS mirušos Latvijā .

Ar Rīgas domes Labklājības departamenta finansiālu atbalstu Rīgā darbojas piecas veselī-
bas istabas — Gaiziņa ielā 7, Aglonas ielā 35/3, Brīvības ielā 237/3, Aptiekas ielā 8 un Slokas ielā 
161 . Kopējais apmeklētāju skaits 2012 . gadā — 5866 . Visā Latvijā darbojas 39 veselības istabas . 
Veselības istabu vadītāji sniedz apmeklētājiem atbildes uz dažādiem ar veselību saistītiem jautāju-
miem . Pašlaik vairumā LSK veselības istabu tiek sniegti nolikumā minētie pakalpojumi: pieejamas 
konsultācijas par veselības veicināšanas jautājumiem, iespējams izmērīt asinsspiedienu, noteikt 
svaru, auguma garumu, vidukļa apkārtmēru un ķermeņa masas indeksu, kā arī glikozes līmeni 
asinīs . Biežāk uzdotie jautājumi  — neskaidrī-
bas saistībā ar izmaksām, apmeklējot speciā-
listus, lūgums “iztulkot” slimnīcas izrakstus un 
paskaidrot turpmāko rīcību, jautājumi par me-
dikamentu lietošanu, kā arī vēlēšanās saņemt 
psiholoģisku atbalstu .

2012 . gada 12 . aprīlī LSK piedalījās Rīgas 
domes Labklājības departamenta rīkotā Pasau-
les veselības dienai veltītā pasākumā Rīgā, Rāt-
slaukumā . Pasākumā LSK nodrošināja veselī-
bas istabas darbu, bet LSK Jaunatnes dalībnieki 
piedalījās ar pirmās palīdzības paraugdemonstrējumiem . Tādējādi pasākuma apmeklētājiem bija 
iespēja gan saņemt konsultāciju par veselīga dzīvesveida principiem, gan iegūt informāciju, gan 
pārbaudīt savas iemaņas pareizas pirmās palīdzības sniegšanā .

Maijā optikas saloni Metropole sadarbībā ar LSK aicināja ikvienu iesaistīties sociālā akcijā 
un ziedot brilles, kas pašam vairs nav derīgas, lai kopīgiem spēkiem palīdzētu mazturīgajiem un 
trūcīgajiem iedzīvotājiem . Pēc labošanas ziedotās brilles atrada savus jaunos īpašniekus ar LSK 
veselības istabu darbinieku palīdzību .

2012 . gada 29 ., 30 . novembrī un 1 . decembrī Pasaules AIDS dienas laikā Rīgas HIV profilak-
ses punktos jebkurš interesents varēja bez maksas veikt HIV eksperstestu . Arī LSK sociālajā cen-
trā Gaiziņš interesentiem bija iespēja veikt HIV ekspresdiagnostiku . LSK sociālajā centrā Gaiziņš 
(Rīgā, Gaiziņa ielā 7) no 2010 . gada septembra atrodas HIV profilakses punkts narkotikas injicē-
jošiem lietotājiem, kur var apmainīt šļirces, saņemt prezervatīvus, dezinficējošas salvetes injekcijas 
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vietu apstrādei, veikt HIV un tuberkulozes ekspresdiagnostiku, saņemt medmāsas konsultāciju 
par medicīnisko un sociālo palīdzību . 2012 . gada augustā apritēja gads, kopš LSK pievienojās vie-
notajam HIV profilakses tīklam, noslēdzot līgumu ar Latvijas Infektoloģijas centru .

2012 . gadā no 3 . līdz 7 . decembrim norisinājās starptautiskas apmācības par kaitējuma 
mazināšanu un narkotiku lietotāju ārstēšanu . Seminārā piedalījās LSK veselības istabu un 
HIV profilakses punktu darbinieki, kā arī pārstāvji no Lietuvas, Horvātijas un Itālijas . Apmācī-
bu laikā to dalībnieki apsprieda šādas tēmas: Kā motivēt narkotiku lietotājus izmantot testus un 
ārstēties; Iesaiste; Psiholoģiskais darbs ar ģimenes locekļiem un partneriem; ERNA tīkls; Itālijas 
Sarkanā Krusta programma, lai palielinātu kaitējuma mazināšanas programmas kapacitāti Sar-
kanā Krusta nacionālajās biedrībās, kā arī dalījās pieredzē par kaitējuma mazināšanas program-
mas īstenošanu .

2012 . gads bija jau ceturtais gads, kad LSK sadarbībā ar Merrild atklāja kampaņu Mēs jūs 
atceramies . Šī joprojām ir viena no pozitīvākajām labdarības akcijām, kuras laikā kafiju saņēma 
veci un vientuļi cilvēki visā Latvijā . 

Asins donoru kustība ir cilvēku augstākā solidaritātes un 
humānisma izpausme, tā kalpo arī veselas tautas audzināša-
nai, kā arī augstu morāles principu iedzīvināšanai . 2012 . gadā 
visvairāk donoru ir iesaistīti LSK Daugavpils komitejā — 3095 
personas, kurām seko LSK Daugavpils-Ilūkstes novada komi-

teja ar 1860 personām . Donordienas tiek organizētas gandrīz visās LSK komitejās, 2012 . gadā 
piesaistīti 10 637 donori .

2012 . gadā veikts izglītojošs darbs arī Latvi-
jas skolās, piedāvājot skolēniem vienas mācību 
stundas garumam pielāgotu interaktīvu nodar-
bību un sniedzot informāciju, kāpēc nepiecie-
šams ziedot asinis . Savukārt 2012 . gada 14 . jū-
nijā Rundālē plaši tika svinēta Pasaules Asins-
donoru diena .

Ar Rīgas domes Labklājības departa-
menta finansiālu atbalstu jau trešo gadu tiek 
sagatavota un izdota informatīvi izglītojoša 
Tautas veselības gadagrāmata, kas ietver in-
formāciju un praktiskus padomus, speciālistu ieteikumus un vērtīborientējošus rakstus . Tas 
ir ne tikai galda kalendārs, bet arī rakstu krājums, ko iespējams izmantot par uzziņu un in-
formācijas avotu .

Piesaistītie asinsdonori
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Lai popularizētu veselīgu dzīvesveidu, 2012 . gada augusta sākumā LSK Raiskuma pagastā 
rīkoja 14. veselības dienas . Veselības dienu norisi nodrošināja pasākumu aģentūra Eži, atbalstīja 
LR Veselības ministrija, Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku 
arodbiedrība . 

No LSK piedalījās komanda — Krustneši, kas guva ievērojamus panākumus, 31 komandas 
konkurencē iegūstot 9 . vietu .

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
Sociālās palīdzības jomā LSK darbojas vai-

rākos virzienos: humānās palīdzības nodroši-
nāšana, aprūpe mājās, aprūpe specializētajos 
centros, specializētā autotransporta pakalpoju-
mi un citi projekti .

Sociālās aprūpes pakalpojumi tiek sniegti 
SAC Stūrīši Talsu novadā, SC Gaiziņš un dienas 
centrā Stropiņš Rīgā, dienas centra pakalpojumi 
tiek piedāvāti arī SC Kauguri, Jūrmalā, ģimeņu 
aprūpes centrā Valkā . Aptuveni 500 cilvēki var 

Biroja Aprūpe mājās aprūpētājas ieguvušas papildiz-
glītību mācību centrā Latvijas Neatkarīgā inspekcija.
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saņemt palīdzību un aprūpi centros, kur iespējams izmazgāt drēbes un/vai izmantot dušu . LSK 
birojs Aprūpe mājās turpina sadarbību ar Rīgas pašvaldību un portālu Ziedot.lv 278 vecu, vientuļu 
un slimu cilvēku aprūpē . Kopumā 2012 . gadā Latvijas teritorijā aprūpētas 792 personas .

 
LSK sociālais centrs Gaiziņš
SC Gaiziņš veiksmīgi darbojas jau četrus gadus, sniedzot dažāda veida pakalpojums mazaiz-

sargātiem cilvēkiem:
  humānās palīdzības apģērba izsniegšana;
  Eiropas Komisijas pārtikas paku izdale;
  veselības istabas;
  HIV profilakses punkti;
  nakts patversme vīriešiem;
  īslaicīgas uzturēšanās mītne .

Naktspatversmē vasaras sezonā ik nakti vidēji pavada 40 personas, ziemas sezonā 90—100 
pilngadīgas personas (klienti), kuras ir bez noteiktas dzīvesvietas vai nonākušas krīzes situācijā . 

2012 . gadā naktspatversmi apmeklēja 2014 dažādas personas, uzturoties tur 24458 cilvēk-
naktis .

SC “Gaiziņš“ naktspatversmes klientu skaits
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SC Gaiziņš naktspatversme ir vienīgā iestāde Rīgā, kurā naktī tiek uzņemtas personas alko-
hola reibumā, 2012 . gada laikā pašvaldības un valsts policisti dažādas personas turp aizveda un 
sastādīja aktus 2948 gadījumos .

Naktspatversmē naktī strādā uzraugs un medicīnas darbinieks .
Naktspatversmē ir vairāki uzturēšanās līmeņi:

  pirmajā stāvā naktspatversme krīzes situācijā nonākušām personām, kuras ir arī  alkohola 
reibumā vai citu apreibinošu vielu ietekmē;

  otrajā stāvā naktspatversme krīzes situācijā esošiem motivētiem klientiem (katram pie-
šķirta sava gultas vieta, skapītis);

  trešajā stāvā īslaicīgās uzturēšanās mītne (klienti paši maksā par savu uzturēšanos) .
Klientiem, uzturoties naktspatversmē, tiek nodrošināta viena ēdienreize un sociālā darbinie-

ka konsultācija, guļvieta un viss nepieciešamais personīgai higiēnai, turklāt klientiem ir iespēja 
izmantot datorklasi CV sastādīšanai, darba, dzīves vietas meklēšanai u . c . Vairākas reizes nedēļā 
centrā tiek rīkoti dievkalpojumi, anonīmo alkoholiķu, narkomānu sapulces u . c . aktivitātes . Svēt-
kos vienmēr tiek rīkoti īpaši pasākumi .

No 1987 . gada Eiropas Komisija (EK) realizē pārtikas palīdzības programmu trūcīgiem cil-
vēkiem, Latvija šai programmai pievienojās 2006 . gadā . Vispirms programma tika realizēta kā 
saražotās, bet nerealizētās pārtikas izdale trūcīgiem iedzīvotājiem, vēlākos gados programmas 
gaitā katrā valstī tika iepirkti pārtikas produkti par EK līdzekļiem (Latvijā to dara Zemkopības 
ministrija), kas ar nevalstisko organizāciju palīdzību (tai skaitā LSK) tika izdalīti trūcīgiem un 
mazturīgiem iedzīvotājiem .

Pārtikas produktu iepirkums un saņēmēju loks katru gadu tiek apstiprināts ar Ministru Kabi-
neta (MK) noteikumiem . 2012 . gada pārtikas palīdzības programma tika realizēta saskaņā ar LR 
MK 2009 . gada 8 . decembra noteikumiem nr .1415 Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tir-
gus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot EK programmu vistrū-
cīgākajām personām . LSK EK programmas vistrūcīgākām personām intervences produktu izdalē 
darbojas no 2007 . gada . Izpildot 2012 . gada 26 . jūnijā LAD noslēgtā līguma LAD260612/V14  no-
sacījumus, 405 izdales punktos izsniegti 860 310 pārtikas komplekti vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem . 
Visos sadales punktos ir  atbilstošas telpas un darbinieki, kas nodrošina efektīvu pārtikas paku sadali .

Piegādāto pārtikas produktu komplekts 2012 . gadā sastāvēja no 1 (vienas) vienības un svēra 
4 kg 19 g . Tajā bija iekļauti šādi produkti: pilnpiena pulveris, makaroni, auzu pārsu biezputra ar 
ogām vai augļiem, pankūku milti, kartupeļu biezputra, griķi, manna, kviešu milti un sautēta cūk-
gaļa . Produktu piegādes termiņš bija no 2012 . gada jūlija līdz decembrim .

Rīgas ostā saņemts HP sūtījums no ASV sadarbības 
partneriem

HP punkts LSK Daugavpils pilsētas komitejā
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LSK humānās palīdzības punktos mazturīgiem iedzīvotājiem un visiem interesentiem ir 
iespējams saņemt humāno palīdzību (apģērbu, apavus, sadzīves priekšmetus u . tml .) un konsul-
tāciju par dažādiem palīdzības veidiem . Atsevišķās vietās var iznomāt vai saņemt bezatlīdzības 
lietošanā dažādus palīglīdzekļus . 2012 . gadā LSK pēc palīglīdzekļiem griezušies 2134 cilvēki, 434 
tos saņēmuši bezmaksas lietošanā . Humānās palīdzības punkti visā Latvijā apmeklēti 85 739 reižu .

Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu LSK Kurzemes komiteja no 2012 . gada 2 . janvāra līdz 
2013 . gada 31 . decembrim realizēs projektu Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība 
Ziemeļkurzemes reģionā .

Projekta mērķi:
1)  izstrādāt un ieviest programmu Mobilās aprūpes mājās pakalpojumu sniegšana personas 

dzīvesvietā;
2)  izveidot trīs mobilās vienības aprūpei mājās;
3)  izveidot specializētā medicīniskā transporta pakalpojumu;
4)  izveidot diennakts īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centru;
5)  nodrošināt kvalifikācijas paaugstināšanas un sociālā atbalsta pasākumus darbiniekiem 

(pēc MK nr . 291) .
Īstenojot projektu, ir sasniegti tālāk minētie mērķi . 
Izstrādāta un sākta ieviest dzīvē programma Mobilās aprūpes mājās pakalpojumu sniegša-

na personas dzīvesvietā.
Šīs programmas izstrādāšanu vadīja divi eksperti sociālās aprūpes jomā, procesā piedalījās soci-

ālā darba speciālisti no LSK, Talsu novada sociālā dienesta un Rīgas domes sociālā dienesta . Program-
ma ir visas turpmākās darbības pamats, jo ietver jaunizveidotā biroja Aprūpe mājās struktūrvienību 
nolikumus, iekšējās kārtības noteikumus un visus pakalpojumu uzskaitei nepieciešamos pielikumus . 

Izveidotas trīs mobilās aprūpes mājās vienības .
No 2012 . gada 2 . aprīļa Talsu novadā darbojas trīs mobilās aprūpes mājās vienības, katrā no 

tām strādā divi aprūpētāji . Automašīnās ir dators un patstāvīgs interneta pieslēgums, telefons un 
nepieciešamais tehniskais aprīkojums . 

Aprūpētāja pienākumi ir atbilstoši klienta vajadzībām un vēlmēm organizēt sociālās aprū-
pes pakalpojumu kompleksa vai atsevišķu pakalpojumu sniegšanu un novērtēt, kā mainās klienta 
iespējas aprūpēt sevi, un attiecīgi mainīt sociālās aprūpes pakalpojumu kompleksa apjomu un 
saturu . Aprīlī no novada sociālā dienesta mobilajai aprūpei mājās tika pārņemti 53 klienti, 1 . jūlijā 
aprūpi mājās saņēma jau 61 klients .

Lai nodrošinātu kompleksu aprūpi mājās, klientus ar veselības problēmām transportē ar spe-
cializēto medicīnisko transportu, kas ir aprīkots ar guļratiem, sēdratiem, skābekļa padevi, EKG 
aparātu . Šāda transporta iesaiste mājas aprūpē nodrošina daudz kvalitatīvāku pakalpojumu, pēc 
iespējas izmantojot transportēšanas iespēju uz medicīnas iestādi .
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Izveidots diennakts īslaicīgās sociālās ap-
rūpes un sociālās rehabilitācijas centrs . Tas 
darbojas kā kompleksa mājas aprūpes pakalpo-
juma daļa . Centrā tiek ievietoti klienti, kuriem 
nav iespējams sniegt nepieciešamo aprūpi dzī-
vesvietā, kā arī citos gadījumos, kad hronisku 
slimnieku kopšana, rehabilitācija un minimālā 
medicīniskā palīdzība dažādu iemeslu dēļ mā-
jās nav iespējama .

2012 . gada 6 . janvārī Nodarbinātības valsts 
aģentūras (NVA) kā Eiropas Savienības fondu 
vadībā iesaistītas sadarbības iestādes un LSK 
pārstāvji parakstīja līgumu par projekta Sadosimies rokās līdzcilvēku palīdzībai un aprūpei īste-
nošanu . Projekta aktivitātes tiks realizētas 21 mēneša laikā — no 2012 . gada 1 . aprīļa līdz 2013 . gada 
31 . decembrim . Projekta aktivitātes īstenos četru LSK komiteju teritorijās un piecos novados — Rē-
zeknes, Ludzas, Daugavpils, Ilūkstes un Krāslavas . Projekta mērķis ir nodrošināt aprūpi mājās tajos 
pagastos, kur pašlaik nelabvēlīgās ekonomiskās situācijas dēļ šis pakalpojums nav pieejams .

2012 . gada oktobrī 40 aprūpētāji sāka strādāt sava pagasta teritorijā . Projekta gaitā 140 aprū-
pējamie saņems mājas aprūpi atbilstoši noteiktajam aprūpes līmenim — līdz 8 stundām mēnesī, 
turklāt viņiem būs pieejamas arī psihologa un fizioterapeita konsultācijas . Projekta darbinieki būs 
nodrošināti ar supervīzora palīdzību, jo būtiska aprūpētāja darba daļa ir supervīzora konsultācijas .

Lai uzlabotu senioru dzīves kvalitāti un veicinātu aktīvu novecošanu, LSK ar LR Sabiedrības 
integrācijas fonda atbalstu un sadarbībā ar Daugavpils un Ilūkstes novada domi 2012 . gadā īste-
noja projektu Mūža atvasara . Projekta gaitā notika apmācības, praktiskās nodarbības un dažādi 
starppaaudžu pasākumi . 

Ilūkstes novada Pilskalnes Siguldiņas dabas parkā tika rīkots pārgājiens, kur dalībniekus sa-
gaidīja Meža māte, lācis, zirneklis, pūce un citi pasaku tēli, kas gan stāstīja teikas, gan uzdeva da-
žādus interesantus uzdevumus . Ilūkstē tika rīkotas arī starppaaudžu sporta spēles, kuru laikā gan 
seniori, gan bērni varēja pārbaudīt savus spēkus dažādās disciplīnās . Daugavpils novada Vaboles 
pagastā notika radošās darbnīcas, kurās bija aicināti piedalīties dažādu paaudžu dalībnieki . Gan 
jaunieši, gan vecāka gadagājuma dalībnieki ar lielu interesi apguva aušanu, suvenīru adīšanu, zīda 
ziedu gatavošanu, trauku apgleznošanu, tapošanu, kvillinga mākslu . 

Ilūkstes novadā turpinās projekta Mūža atvasara aktivitātes . Plānojot projekta sadaļu Radošās 
darbnīcas, senioru darba grupa izveidoja novadu karti, kurā katras pašvaldības pārstāvji aizpildīja savai 
teritorijai atbilstošu zemes gabaliņu ar pašu izaudzētiem ziediem, radot vienotu, krāsainu ziedu karti .

Mobilās brigādes
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LSK komitejās tiek realizētas dažādas labdarības akcijas (gatavojoties skolai, Ziemassvētkos, 
Maizes dienā, noteiktu mērķgrupu atbalstam) un vākti mērķa ziedojumi konkrētiem projektiem, 
piemēram, ziedojumu vākšana bērnu nometnei Cēsīs un Rīgas apriņķī, aktivitātes senioru un 
maznodrošināto ģimeņu atbalstam u . c . 

Kā jau katru gadu, arī 2012 . gadā LSK Daugavpils — Ilūkstes novadu komiteja viesojās Rau-
das speciālās internātskolas izlaidumā, lai sveiktu absolventus ar laba vēlējumiem turpmākajās 
dzīves gaitās . 

Lielākā daļā LSK komiteju notiek labda-
rības pasākumi dažādu mērķgrupu atbalstam . 
LSK Gulbenes novada darbinieki Pasaules pār-
tikas dienā, ko atzīmē 16 . oktobrī, apciemoja 
daudzbērnu un maznodrošinātās ģimenes, kā 
arī vecos un vientuļos cilvēkus, ciemakukulim 
līdzi ņemot dažādas labdaru sarūpētas rudens 
veltes .

Turpinot iesākto tradīciju, arī 2012 . gadā 
Lielās talkas laikā, 21 . aprīlī, LSK komitejas 
talkoja pašvaldību un dažādos citos objektos .

LSK Saldus komiteja

LSK Dobeles komitejaLSK Rīgas apriņķa komitejas organizēts labdarības 
pasākums Garkalnē
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PIRMĀ PALĪDZĪBA 
2012 . gads Latvijā bija nozīmīgs pirmās palīdzības (PP) apmācībai 

ar to, ka 2012 . gada 14 . augustā tika apstiprināti jauni Ministru kabine-
ta noteikumi nr . 557 Par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā . Jaunajos 
noteikumos noteikts, ka vienā apmācību grupā var būt 15 cilvēki, nevis 
18, kā tas bija agrāk, turklāt visas apmācītājorganizācijas ir tiesīgas veikt 
apmācību visos līmeņos . Jaunajos noteikumos teikts, ka apmācību PP ir 
tiesīgi veikt:

  PP pasniedzējs stažieris  (pasniedzējs ir beidzis PP pasniedzēju apmācības kursu, tiesīgs 
veikt PP sniegšanas apmācību instruktora palīga vai instruktora uzraudzībā);

  PP pasniedzējs (pasniedzējs ir beidzis PP pasniedzēju apmācības kursu un nokārtojis 
eksāmenu); 

  PP instruktora palīgs (beidzis PP pasniedzēju apmācības kursu un nokārtojis eksāmenu, 
ir vismaz triju gadu PP sniegšanas apmācības pieredze, ir tiesīgs veikt arī paplašinātās 
pirmās palīdzības 40 stundu apmācības kursu, uzraudzīt apmācību, ko veic pasniedzēji 
stažieri, asistēt instruktoriem PP pasniedzēju apmācības kursā);

  PP instruktors (beidzis PP pasniedzēju apmācības kursu un nokārtojis eksāmenu . Ins-
truktoram ir vismaz piecu gadu PP sniegšanas apmācības pieredze un pieredze darba 
grupās par PP sniegšanas apmācības organizēšanu . Instruktors ir piedalījies konferencēs 
par PP, PP vadlīniju izstrādē vai to ieviešanā . Instruktors ir tiesīgs pasniegt paplašinātās 
pirmās palīdzības 40 stundu apmācības kursu un PP pasniedzēju apmācības kursu, uzrau-
dzīt apmācību, ko veic pasniedzējs— stažieris)

Pirmās palīdzības apmācības
LSK jau astoto gadu darbojas kā apmācītājorganizācija, visaktīvāk mācot PP 12 stundu apmā-

cību programmu, iekļaujot arī trīs stundu testu (tā saucamā 15 stundu apmācība) . PP apmācības 
veicam dažādiem pasūtītājiem — autoskolām, izglītības iestādēm, ražošanas uzņēmumiem, vēst-
niecībām u . c . PP apmācību pēc pieprasījuma veicam trīs valodās: latviešu, krievu un angļu . PP 
apmācības LSK veic 81 PP nodrošinātājs — 31 pasniedzējs stažieris, 5 PP pasniedzēji un 45 PP 
instruktora palīgi .

LSK PP ampācīto skaits
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2012 . gadā PP tika apmācītas 10 793 personas t .sk . 7428 par maksu un 3365 bez maksas .

Pirmās palīdzības sacensības
LSK PP sacensības organizēja jau 16 gadu, 2012 . gadā Republikāniskās pirmās palīdzības 

sniegšanas sacensības notika LSK sociālajā centrā Kauguri, un tajās piedalījās 13 Latvijas labākās 
komandas . 

Uzvarētājkomanda pārstāvēs LSK 2013 .
gada FACE sacensībās, kuras notiks jūnijā Aus-
trijā .

PP nodrošināšana publiskos pasākumos
2012 . gadā LSK nodrošināja PP vairākos 

publiskos pasākumos: 
  mūzikas un mākslas festivālā Positivus 

2012 Salacgrīvā — LSK palīdzību snie-
dza apmēram 330 cietušajiem;

  septīto gadu pēc kārtas LSK nodroši-
nāja PP Vissvētākās Jaunavas Marijas 
Debesīs uzņemšanas svētku laikā Aglo-
nā — pirmo palīdzību saņēma 415 svēt-
ceļnieki un svētku dalībnieki; 

  dažādi velomaratoni (SEB MTB mara-
tons, Tele2 maratons) visu vasaru — no-
drošināja pirmo palīdzību apmēram 230 
cietušajiem ar dažādiem ievainojumiem;

  mūzikas festivāls Summer Sound Lie-
pājā  — apmēram 400 cietušie saņēma 
PP;

  arī citos pasākumos: Rīgas bērnu un 
jauniešu mūzikas svētkos Mēs — pilsē-
tai ceRīgai, Iebrauc vasarā, gadatirgos, 
jāšanas sacensībās u . c .

PP ampācīto skaits 2012. gadā
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FACE 2012
2012 . gada jūlija FACE sacensībās Īrijas pilsētā Dundalkā LSK pārstāvēja Jumpravas koman-

da — Zane Dzērve, Sintija Broka, Zane Vilciņa, Līga Lisovska, Zane Skrauča, Raivis Rozentāls, 
komandu sagatavoja Ruta Liepiņa . Kopvērtējumā komanda ieguva 18 . vietu 22 komandu konku-
rencē . 

Jauno mediķu skola Liepājā. Lai mācītu pirmo palīdzību bērniem skolās un bērnudārzos, 
LSK Liepājas komiteja talkā ņēma rotaļu lāci Drošo un lelli Henriju .

Vairāki simti bērnudārza audzēkņu jau ir iepazinušies ar rotaļu lāci Drošo, kas savukārt ir 
iepazīstinājis bērnus ar pirmās palīdzības aptieciņas saturu un iemācījis, kā pārsiet ievainojumu, 
izvairīties no apsaldējumiem un apdegumiem, un ko darīt, ja noticis negadījums .

MEKLĒŠANAS DIENESTS
LSK Meklēšanas dienesta pakalpojumus var izmantot tie, kas vēlas sameklēt kara laikā pa-

zudušus tuviniekus, kara laikā kritušu tuvinieku kapavietas, nosūtīt ziņas cilvēkiem, kuri atrodas 
kara darbības zonā, vai saņemt izziņu, kas apliecina, ka persona ir tikusi pakļauta represijām . 

Kopumā 2012 . gadā pabeigtas 194 lietas: 93 ar negatīvu iznākumu, 76 ar pozitīvu, 19 — lietas 
atrisinātas, bet meklētais radinieks ir miris; 5 lietas atteiktas, jo neatbilst kritērijiem; 1 lieta pārsū-
tīta caur LSK MD .

Jumpravas PP komanda Automašīna

Atdzīvināšana
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No pabeigtajām lietām 2012 . gadā iesnieg-
tas  — 96, 2011 . g .  — 78, 2010 . g .  — 9, 2009 . 
g .— 4, 2008 . g . — 3, 2005 . g . — 3 .

Vizītē Latvijā ieradās augstas Starptau-
tiskā meklēšanas dienesta amatpersonas.

2012 . gada martā Latvijā ieradās Starptau-
tiskā meklēšanas dienesta (International Tra-
cing Service), kas atrodas Bad Arolsen, Vācijā, 
direktora vietnieks un arhīvu vadītājs Djordje 
Drndarski un Pētniecības departamenta vēstur-
nieks René Bienert .

Starptautiskā Meklēšanas dienesta pārziņā 
ir dokumentācija par nacisma upuriem, kas Otrā pasaules kara laikā atradās koncentrācijas no-
metnēs, piespiedu darba nometnēs, ieslodzījuma vietās vai tika pārvietoti Vācijas teritorijā (līdz 
pat 1955 . gadam) . 

Centrālais Meklēšanas birojs tika izveidots 1944 . gadā, bet 1947 . gadā to savā pārziņā pārņē-
ma Starptautiskā bēgļu organizācija (International Refugee Organization), 1948 . gadā pārdēvējot 
par Starptautisko meklēšanas dienestu . Ņemot vērā to, ka Starptautiskā Sarkanā Krusta Komiteja 
(International Committee of the Red Cross) ir neitrāla un objektīva organizācija, kuras īpašais sta-
tuss tiek atzīts visā pasaulē, tika nodibināta cieša saikne starp organizāciju un arhīvu . Kopš 1955 . 
gada Starptautiskā meklēšanas dienesta darbu pārvalda Starptautiskā komisija, kurā ir pārstāv-
ji no Beļģijas, Francijas, Vācijas, Grieķijas, Izraēlas, Itālijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Polijas, 
Apvienotās Karalistes, ASV . 2006 . gadā Starptautiskā meklēšanas dienesta arhīvs kļuva publiski 
pieejams, ļaujot visiem interesentiem, pētniekiem un privātpersonām saņemt arhīva dokumentu 
kopijas . 2013 . gadā ciešā sadarbība ar Starptautisko Sarkanā Krusta komiteju tiks pārtraukta, bet 
Starptautiskais meklēšanas dienests bez pārmaiņām turpinās darbu Vācijas Federālā arhīva pa-
spārnē . Meklēt pazudušas personas, noskaidrot cilvēku likteņus, nodrošināt ģimenes locekļus ar 
informāciju par viņu tuviniekiem vēl joprojām ir arhīva galvenais uzdevums .

Latvijā Starptautiskā meklēšanas dienesta pārstāvji tikās ar LSK, Ārlietu ministrijas, Latvijas 
Nacionālā arhīva pārstāvjiem, kā arī apmeklēja Okupācijas muzeju .

LATVIJAS SARKANĀ KRUSTA JAUNATNE
Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne (LSKJ) ir LSK jauniešu organizācija, kas strādā tieši jau-

natnes mērķauditorijai . LSKJ savu darbību sākusi 1923 . gadā, un patlaban ir viena no lielākajām 
jaunatnes apvienībām Latvijā . 2011 . gadā LSKJ bija iesaistījušies 1700 bērnu un jauniešu no visas 
Latvijas . 

LSKJ ir piecas darbības programmas, kuras tiek īstenotas 19 nodaļās visā Latvijas teritorijā . 
Darbības programmas 
1 . Pirmā palīdzība . 
2 . Veselības veicināšana . 

Ar LSK Meklēšanas dienesta starpniecību satiekas mā-
sīcas no Latvijas un Austrālijas
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3 . Diskriminācijas un vardarbības novēršana . 
4 . Sociālā integrācija . 
5 . LSKJ attīstība un starptautiskā sadarbība .

Seksuālās un reproduktīvās veselības apmācības LSKJ vienaudžu izglītotājiem
Kopā notikuši — 128 pasākumi, kopā piedalījās — 2663 jaunieši (47% no tiem profesionālo 

izglītības iestāžu audzēkņi, 53% vispārizglītojošo izglītības iestāžu audzēkņi) . 
Izdots informatīvs materiāls — blociņš Jaunieša piezīmes par seksualitāti un kontracepciju . 

Velotūre 10 labi darbi 10 dienās Daugavpils — Rēzekne — Pļaviņas — Valmiera — Cēsis — 
Rīga — Dobele — Saldus 2012 . gada 31 . jūlijs — 10 . augusts

Projekts Zini vairāk . Pieci apmācības kursi jauniešiem un personām, kas strādā ar jaunie-
šiem no februāra līdz oktobrim . Izdotas piecas rokasgrāmatas:

1) Drošības un veselības veicināšana darbā ar bērniem un jauniešiem;
2) Vardarbības un diskriminācijas mazināšana bērnu un jauniešu vidū;
3) Pirmās palīdzības sniegšanas pamatzināšanu apmācības programmas;
4) Migrācija Latvijā un pasaulē!;
5) NVO darbs ar jauniešiem likumpārkāpējiem pēc viņu atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas . 

LSKJ nodrošina V/A Jaunatnes starptautiskajai programmu aģentūrai (JSPA) apmācības or-
ganizatorisko atbalstu . 2012 . gadā organizēti pieci JSPA apmācību kursi Kurzemē . 2013 . gadā tiks 
nodrošināta JSPA apmācību organizēšana visā Latvijā

Projekts Iepazīsties, tā ir mūsu Latvija un mēs lepojamies ar tās valodu un kultūru. Projek-
ta rezultāti:

  93 trešo valstu valstspiederīgajiem (TVVP) nodrošināti latviešu valodas un kultūras kursi 
72 stundu apjomā;

  organizētas 4 izglītojošās ekskursijas pa Latviju;
  atvērti 2 bērnu pieskatīšanās centri (Rīgā un Rēzeknē);
  izdoti 4 informatīvie materiāli — Darba tiesības Latvijā, Izglītības sistēma Latvijā, NVO 

aktivitātes un iesaistīšanās tajās un Veselības un sociālās palīdzības sistēma Latvijā;
  nodrošināta mentoru programma TVVP;
  nodrošināta starp ģimeņu atbalsta programma TVVP;
  nodrošināta subsidētā darba programma TVVP;
  integrācijas nometne 7—12 gadus veciem bērniem .
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Notikušas sešas bērnu nometnes, ko organizējusi LSKJ komanda .

ĪSUMĀ
  Bērnu namu, slimnīcu, veco ļaužu namu, internātskolu, dzīvnieku patversmju apmeklē-

jumi
  Brīvprātīgā darba pasākumi
  Apmācības LSKJ nodaļās 
  PP apmācības, sacensības
  PP nodrošināšana publiskos pasākumos
  LSKJ atvērto durvju diena, informatīvā pēcpusdiena
  Dalība LSK pasākumos — pārtikas paku izdalē, donoru dienās, zupas virtuves, Merrild 

akcijā u . c . 
  Pasākumu Zemes stunda, Lielā talka atbalstīšana, dalība tajos
  Informatīvie pasākumi, lekcijas, nodarbības skolās un augstskolās
  Sporta pasākumu organizēšana
  LSaKJ popularizēšana, jauno biedru piesaiste .

GATAVOŠANĀS LSK XVII KONGRESAM
2012 . gadā notika gatavošanās LSK kongresam . LSK kongress ir LSK augstākā lēmējinsti-

tūcija . Kārtējo kongresu sasauc LSK padome reizi 3 gados . 2013 . gada pavasarī, gatavojoties 
LSK  XVII kongresam 2013 . gada 26 .aprīlī, visās 28 LSK komitejās ir notikušas atskaišu — pār-
vēlēšanas konferences . 

2012. gada jūlijā nometne “Aktīvs un vesels” 2012. gada oktobrī nometne “Lasīt, radīt, rādīt!”



LSK Daugavpils komitejas konference LSK Daugavpils komiteja

LSK Daugavpils komitejas pr-ja H. Soldatjonoka 
saņem LSK pateicību

Konferences delegātu balsošana LSK Krāslavas, 
Dagdas, Aglonas novadu komitejas konferencē

LSK Valkas komitejas konference Balsošana LSK Valkas komitejas konferencē
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NOZĪMĪGĀKIE FONDU ATBALSTĪTIE PROJEKTI
Īstenošanas 

periods Projekta nosaukums Projekta apraksts

02 .01 .2012 .—
31 .12 .2013 .

 Alternatīvu sociālās aprūpes 
pakalpojumu attīstība  

Ziemeļkurzemes reģionā

1DP/1 .4 .1 .2 . .4 ./11/APIA/NVA/119

Mērķis: attīstīt sociālās rehabilitācijas, kā arī ilgstošas so-
ciālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām alter-
natīvus sociālās aprūpes pakalpojumus Kurzemes plānoša-
nas reģionā .
Mērķgrupa — personas ar funkcionāliem traucējumiem; 
pensijas un pirmspensijas vecuma personas .

02 .01 .2012 .— 
31 .12 .2013 .

LSK sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu kopums higiēnas centrā 

Jūrmalā

1DP/1 .4 .1 .2 .4 ./11/APIA/NVA/181

Mērķis: piedāvāt Jūrmalas pilsētas Kauguru un Slokas so-
ciālās atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām: 
ģimenēm ar bērniem, personām ar funkcionāliem trau-
cējumiem, bezpajumtniekiem, pirmspensijas un pensijas 
vecuma cilvēkiem, jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes 
u . c ., kvalitatīvu sociālo un rehabilitācijas pakalpojumu ko-
pumu, izveidojot higiēnas centru un radot tajā arī dažādu 
darba iemaņu apgūšanas iespējas .

01 .02 .2012 .— 
31 .07 .2013 .

Soli pa solim

Nr . LV—12—145—2011—R5

Mērķis: dot iespēju atšķirīgiem, tomēr jauniem iespaidiem 
atvērtiem jauniešiem satikties un darīt kopā dažādas lie-
tas  — klausīties lekcijas un diskutēt gan par cilvēku sav-
starpējo mijiedarbību un attiecībām,   gan kristietību, ie-
pazīt atšķirīgas kultūras, nodarboties ar sportu, mākslu, 
labdarību  un citām aktivitātēm .

16 .08 .2012 .— 
20 .11 .2012 .

Latgale — saliedēta un savdabīga

Nr .2012 .LV/VG/02

Mērķis: veidot labāku sapratni un draudzīgas attiecības 
starp dažādu tautību jauniešiem Riebiņu un Preiļu novadā .
Projekta mērķgrupa 23 Preiļu un Riebiņu 5 .—9 .klašu sko-
lēni, kuri 7 dienas dzīvoja viesģimenēs .

28 .04 .2012 .— 
30 .06 .2012 .

Iepazīsties, tā ir mūsu Latvija un mēs 
lepojamies ar tās valodu un kultūru

Nr .IF/2010/1 .1 ./33

Mērķis: uzlabot mazaizsargāto trešo valstu valstspiederīgo 
iedzīvotāju dzīves apstākļus, nodrošinot viņiem subsidētas 
darba vietas, bērnu pieskatīšanas centra pakalpojumus, 
izveidot starpģimeņu atbalsta sistēmu, realizēt mentoru 
programmu un izstrādāt izglītojošus materiālus . 

01 .12 .2011 .— 
31 .12 .2012 .

Mūža atvasara

2010 .CH04/mac—35/20

Mērķis: veicināt senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu Lat-
gales reģionā, īstenojot aktīvās novecošanas koncepciju, 
atbalstot senioru ieguldījumu vietējās sabiedrības dzīvē, 
stiprinot starppaaudžu saiknes un attīstot sadarbību starp 
LSK, novadu pašvaldību, vietējo senioru kopu darbinie-
kiem, aktīvistiem un brīvprātīgajiem .

27 .08 .2011 .— 
31 .10 .2012

Sadzīves prasmju un iemaņu attīstības 
centra izveide Stendē

Nr .11—08—LL18—L413102—000004

Mērķis: izveidot sadzīves prasmju un iemaņu attīstības 
centru Sendē .

03 .11 .2011 .— 
01 .10 .2012

Brīvā laika pavadīšanas centrs Stūrīšos

Nr .11—08—LL18—L413204—000007
Mērķis: izveidot brīvā laika pavadīšanas centru Stūrīšos .

01 .01 .2011 .—
31 .12 .2012 .

Bērnu attīstības centra izveide Valkā 

Nr .2010 .CH04/mic—273/08

Mērķis: veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību Valkas 
pilsētā, mazinot sociālās atšķirības un uzlabojot dzīves 
kvalitāti bērniem, kas ir pakļauti sociālās atstumtības un 
nabadzības riskam, nodrošinot lietderīgu laika pavadīšanu 
mērķgrupā, stiprinot tās motivāciju un pieejamās iespējas, 
kā arī nodrošinot nepieciešamo ārējo atbalstu mērķgrupas 
dzīves kvalitātes uzlabošanai .
Mērķgrupu veido 180 sociāli atstumti bērni .
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15 .12 .2011 .— 
30 .09 .2012 .

Biedrības LSK darbinieku kompetenču 
un zināšanu līmeņa paaugstināšana 

starptautiskajā praksē Igaunijā
2011—1—LV1—LEO02—00637

Mērķis: iegūt dalībniekiem papildus kvalifikāciju, apgūstot 
jaunu metodiku, kā arī iemaņas lietot jaunās darba plāno-
šanas, organizācijas un dokumentācijas sistēmas .

Jaunas metodikas un programmas 
apguve bērnu un pieaugušo aprūpē

Nr .2010—1—LV1—LEO02—00637

Mērķis: radīt projekta dalībniekiem iespēju praktizēties 
dažādās jomās Vācijas Sarkanā Krusta Hamburgas — Hār-
burgas nodaļas sociālajās iestādēs . Papildus mērķis ir apgūt 
nevalstiskajām organizācijām piemērotas līdzekļu piesais-
tes metodes un iepazīt labus korporatīvās labdarības prak-
ses piemērus .

01 .12 .2011 .— 
31 .10 .2012 .

Welcome to Redcross in Liepaja!

LV—21—72—2011—R4

Mērķis: iepazīstināt LSK Liepājas komitejas darbiniekus 
ar Eiropas brīvprātīgo darba metodēm, veicināt inovatīvu 
ideju veidošanos organizācijas ikdienas darbā, iesaistot arī 
ES brīvprātīgos .

01 .09 .2011 .— 
30 .11 .2012 .

PP apmācības centra izveide Smiltenes 
novada iedzīvotājiem

Nr . 11—09—LL25—L413204—000002

Mērķis: PP apmācību kvalitatīva un pieejama pasniegšana, 
izveidojot apmācību centru Smiltenes novada iedzīvotā-
jiem Smiltenes ģimnāzijas telpās Dakteru ielā 27, Smiltenē .

01 .09 .2011 .— 
31 .10 .2011 .

Palīdzības punkta pārtikas paku 
izsniegšanai maznodrošinātajiem telpu 

renovācija un aprīkojuma iegāde

Nr .11—09—LL25—L413101—000005

Mērķis: palīdzības punkta izveide pārtikas paku izsniegša-
nai maznodrošinātajiem, telpu renovācija un aprīkojuma 
iegāde kvalitatīvai pārtikas paku izsniegšanai . Projekta tie-
šā mērķauditorija ir Smiltenes novada iedzīvotāji .

01 .02 .2011 .— 
31 .05 .2012 .

Atā, zobu skābonim un zobgrauzim! 

LV—12—132—2010—R5

Mērķis: neformālā veidā izcelt zobu higiēnas un veselīga 
dzīvesveida nozīmi, palīdzēt bērniem saprast zobu tīrīša-
nas nepieciešamību .

22 .10 .2010 .— 
01 .05 .2011

Sociālo pakalpojumu pieejamības 
nodrošinājums Ludzas, Krāslavas, 

Ciblas, Zilupes novadu iedzīvotājiem

Nr . 10—01—LL33—L413102—000001

Mērķis: izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu sociālo pa-
kalpojumu  — tehnisko palīglīdzekļu punktu, nodrošināt 
PP apmācību materiāli tehnisko bāzi, sekmēt cilvēkresursu 
kapacitātes palielināšanu sociālo un apmācības pakalpo-
jumu jomā, nodrošināt pakalpojumu sasniedzamību un 
kvalitāti Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadu iedzī-
votājiem .

28 .06 .2010 .— 
30 .09 .2011

Tīrs, spirgts un vesels.

Nr .10—02—LL02—L413103—000001

Mērķis: veicināt dažādu higiēnas pakalpojumu (veļas maz-
gātavas, dušas un sabiedriskās tualetes) pieejamību Kuldī-
gas iedzīvotājiem .

08 .06 .2010 .— 
01 .05 .2011

Jaunie sociālie pakalpojumi LSK 
Krāslavas komitejā — labvēlīga 
sasniedzamības nodrošināšana 

vietējiem iedzīvotājiem

Nr . 10—03—LL22—L413101—000007

Mērķis: veicināt un sekmēt sociālo pakalpojumu pieejamī-
bu Krāslavas novada iedzīvotājiem .

25 .05 .2010 .— 
10 .06 .2011 .

Veselības veicināšanas pakalpojumu 
pieejamības attīstīšana un esošo 

pilnveidošana Saldus un Brocēnu 
novadu iedzīvotājiem

Nr . 10—02—LL16—L413103—000002

Mērķis: nodrošināt veselības veicināšanas pakalpojumu 
pieejamību un pilnveidošanu Saldus un Brocēnu novada 
iedzīvotājiem .

01 .12 .2010 .— 
07 .01 .2012 .

Iespēja jauniešiem

Nr .10—02—LL09—L413203—000003

Mērķis: veicināt jauniešu iniciatīvas, iespējas saturīgi un 
lietderīgi pavadīt brīvo laiku, sekmēt neformālās izglītības 
attīstību .

01 .02 .2010 .— 
15 .07 .2010 .

Sociālo, sadzīves un veselības 
pakalpojumu pieejamības attīstība 
un pilnveidošana Liepājas rajona 

iedzīvotājiem

09—02—LL09—L413101—000002

Mērķis: veicināt un pilnveidot sociālo, sadzīves un vese-
lības pakalpojumu pieejamību Liepājas rajona iedzīvotā-
jiem .
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FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

A K T Ī V S
Piez�mes 

Nr.
Rindas

kods

Pāskata 
perioda 
beigās

Gada 
sākumā

1. Ilgtermi�a ieguldījumi

I.

Nemateriālie ieguldījumi

I. KOPĀ: 0 0

II.

Pamatlīdzek�i
 1. Nekustamais īpašums 2. I 10 1039368 937833
2. Pārējie pamatlīdzek�i 2.II 20 117916 133337
3.Ieguldījums iznomāta nekustamā īpašuma 183375 195624
4. Ieguldījums pamatlīdzek�u izveidē

II. KOPĀ: 30 1340659 1266794

III.

Ilgtermi�a finansu ieguld ījumi
1. Akcijas un da�as 40

2. Ilgtermi�a aizdevumi

III. KOPĀ: 50 0 0
1. ieda�as kopsumma 60 1340659 1266794

2. Apgrozāmie līdzek�i

I.

Krājumi
1. Materiāli 3.I 70 224767 127867
2. Preces 3.II 80 608675 24128
3.Avansa maksājumi par precēm 3.III 90 4950 153630

I. KOPĀ: 100 838392 305625

II.

Debitori
1. Pircēju un pasūtītāju parādi 4 110 45251 43079
2.Pārējie debitori
Nakāmo periodu izdevumi

II. KOPĀ: 120

III.

Vērtspapīri 

III. KOPĀ: 130

IV.

Nauda
1. Naudas līdzek�i 5 140 246653 185612

IV. KOPĀ: 150 246653 185612
2. ieda�as kopsumma 160 1140199 608213

BILANCE 170 2480858 1875007

9903 73867
30

55154 116976

0 0
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P A S S Ī V S
Piez�mes 

Nr.
Rindas

kods

Pāskata 
perioda 
beigās

Gada 
sākumā

3.

I.

Fondi
    Pamatfonds 6 180 1186066 1186066
    Mēr�fondi 190 20405 20449
    Rezerves fonds 200 397404 -77179

I. KOPĀ: 210 1603875 1129336

II.

Ilgtermi�a kredtori
1. Ilgtermi�a aiz�ēmumi no kredītiestādēm
2. Citi aiz�ēmumi 770766 677500

II. KOPĀ: 220 770766 677500
Īstermi�a kreditori
1. Īstermi�a aiz�ēmumi 230 448 1190

8.I 240 7272 6683
8.II 250 45171 34411

8.III 260 19904 38

8.IV 270 33422 25849

280 106217 68171
290 2480858 1875007

III.

2. Sa�emtie avansi

3. Parādi par darba algu

4. Nodok�i un valsts sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas

5. Pārējie kreditori

III. KOPĀ:
BILANCE
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IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Organizācijas nosaukums

Re�.Nr. UR 0 0 0 8 0 0 2 2 7 Nodok�u maksātāja re�.Nr. 4 0 0 0 8 0 0 2 2 7 9

Juridiskā adrese

Valsts ie�ēmumu dienesta teritoriālā iestāde (pēc organizācijas atrašanās vietas)

Mērvienība: LVL

Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"

Skolas iela 1, Rīga - LV-1010

RRI Vidzemes priekšpils.

Ie�ēmumu un izdevumu pārskats

Poste�a nosaukums Piezīmes Nr. Rindas kods
Pārskata perioda

beigās sākumā

Ie�ēmumi

I. Biedru nauda, iestāšanas nauda un citas gādskārtējās 
iemaksas I 10 12453.00 15693

II. Sa�emtie ziedojumi un davinājumi II 20 407542.00 599277

III. Sa�emtie mantojumi 30

IV. Sa�emtas dotācijas III 40 98428.00 90151

V. Ie�ēmumi no saimnieciskās darbības IV 50 1000956.00 989898

VI. Citi ie�ēmumi V 60 4645216 223445

VII. Ie�ēmumi kopā 70 6164595 1918464

Izdevumi 80

1. Naudas maksājumi personām 1 90 3777.00 16974

2. Materiālu izdevumi 2 100 343280.00 437875

3. Algas 3 110 759347 601304

4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi 4 120 180621 143128

5. Pamatlīdzek�u un nemateriālo ieguldījumu nolietojums 
un norakstīšana 5 130 106029 102709

6. Citi izdevumi 6 140 4297002 676285

VIII. Nodok�i

IX. Izdevumi kopā 5690056 1978275

X. Ie�ēmumu un izdevumu starpība 474539 -59811
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ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS

Organizācijas nosaukums

Re�.Nr. UR 0 0 0 8 0 0 2 2 7 4 0 0 0 8 0 0 2 2 7 9

Juridiskā adrese

Valsts ie�ēmumu dienesta teritoriālā iestāde (pēc organizācijas atrašanās vietas)

Mērvienība: LVL

I. Atlikums pārskata gada sākumā 323321.48

II.Pārskata gadā sa�emto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma 407541.88

Biedrība "Latvijas Sarkanasi Krusts"

Skolas iela 1, Rīga, LV-1010

Vidzemes

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats

1.Latvijas Republikā re�istrētās juridiskās personas (nosaukums, nodok�u maksātāja re�istra kods)

Tai skaitā: Neierobežotai lietošanai Noteiktiem mēr�iem
Nauda Manta Nauda Manta

73615.72
2. Ārvalstu juridiskās personas (nosaukums,juridiskā adrese, re�istrācijas Nr.)

KOPĀ: 2230.00 207616.66 26020.55

26720.71 16851.37
3. Fiziskās personas (rezidenti) (nosaukums, nodok�u maksātāja re�istra kods (personas kods)

KOPĀ: 0.00 17606.46

5330.47

KOPĀ: 0.00 0.00
4. Fiziskās personas (nerezidenti) (vārds, uzvārds, personas identifikācijas kods, valsts)

0.00KOPĀ: 432.94 0.00

20.71 0.00

10324.79 8239.08 0.00
Manta5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji Nauda Manta Nauda

6. Citi ziedotāji
KOPĀ: 8859.71

Statūtos paredzētajiem mēr�iem un uzdevumiem 18974.87 45511.86

3672.71
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma

192723.86

0.00

192723.8644494.64

317826.91
0.00

          - Sabiedriskā labuma darbībai 18974.87 45511.86 44494.64

KOPĀ: 0.00

Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem
35096.55 45511.86 44494.64

Administratīvajiem izdevumiem 16121.68
          - Citiem mēr�iem un uzdevumiem

192723.86
IV. Atlikums pārskata gada beigās. 413036.45

KOPĀ:

LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS IZSAKA PATEICĪBU VISIEM 
ZIEDOTĀJIEM  

PAR SOLIDARITĀTI UN SNIEGTO ATBALSTU!
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INFORMĀCIJA PAR KOMITEJĀM

Nr. Komiteja Nodaļas Biedri 
2012 

Iedzīvotāju 
skaits (tūkst.)

% no 
iedz. sk.

LSKJ 
biedri

Brīv-
prātīgie

Brīvprātīgie 
ar vienošanos

1 Aizkraukles komiteja 8 499 27,3 1,83 10 70 25
2 Alūksnes komiteja 10 159 20,7 0,77 7 3 3
3 Balvu komiteja 3 0 22,8 0,00 — 1 1
4 Bauskas komiteja 5 693 46,2 1,50 — 15 8
5 Cēsu komiteja 15 939 49,2 1,91 12 108 10

6 Daugavpils — Ilūkstes 
nov . Komiteja 25 639 32,6 1,96 11 96 62

7 Daugavpils pilsētas 
komiteja 30 1303 91,5 1,42 10 51 7

8 Dobeles komiteja 5 333 32,6 1,02 12 174 15
9 Gulbenes komiteja 10 272 22,5 1,21 — 58 18

10 Jēkabpils komiteja 11 576 63,6 0,91 39 21 13
11 Jelgavas komiteja 12 260 92,4 0,37 18 12 10

12 Kandavas novada 
komiteja 6 382 8,1 4,72 — 22 6

13 Krāslavas, Dagdas, 
Aglonas nov . Komiteja 36 912 29,2 3,12 15 45 1

14 Kurzemes komiteja 11 495 121,7 0,41 11 35 —
15 Liepājas komiteja 7 20 113,2 0,02 4 3 —
16 Limbažu komiteja 7 323 31,0 1,04 — 83 12
17 Ludzas komiteja 12 266 26,1 1,02 6 65 39
18 Madonas komiteja 5 137 36,7 0,37 — 27 6
19 Ogres komiteja 5 241 60,3 0,40 — 27 10
20 Preiļu komiteja 6 85 18,0 0,47 — 25 3
21 Rēzeknes komiteja 9 99 65,9 0,15 13 26 —
22 Rīgas apriņķa komiteja 15 441 177,3 0,25 20 39 —
23 Rīgas Centra komiteja 5 110 483,6 0,02 15 30 —

24 Rīgas Pārdaugavas 
komiteja 6 70 217,0 0,03 — 12 —

25 Saldus komiteja 17 414 31,3 1,32 11 220 75
26 Tukuma komiteja 18 623 40,6 1,53 — 35 26
27 Valkas komiteja 17 673 25,8 2,61 — 39 25
28 Valmieras komiteja 13 280 53,0 0,53 10 21 12

KOPĀ 329 11244 2040,2 0,55 224 1363 387
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KOMITEJU DARBĪBAS PĀRSKATS
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1 Aizkraukles kom. 1 6 6 1 348 338 338 310 63 4
2 Alūksnes kom. — — — — — 1101 114 380 60 4
3 Balvu kom. — — — — — — — 240 15 3
4 Bauskas kom. — 20 — 2 1500 146 146 53 11 2
5 Cēsu kom. — — — — — 365 25 628 — 8

6 Daugavpils—Ilūkstes 
novadu kom. — 53 — 2 2835 659 172 1860 389 16

7 Daugavpils pilsētas kom. — 15 — 1 961 1037 967 3095 511 12
8 Dobeles kom. 3 103 — 3 284 306 178 397 64 4
9 Gulbenes kom. 3 40 — 1 593 506 451 385 80 4

10 Jēkabpils kom. — — — 2 217 32 0 249 42 3
11 Jelgavas kom. — — — — — 101 — 50 10 2
12 Kandavas kom. 4 22 — 1 888 — — 247 92 4

13 Krāslavas, Dagdas, 
Algonas novadu kom. 2 — — 1 450 — — 280 — 4

14 Kurzemes kom. 5 213 113 — — 207 147 — — —
15 Liepājas kom. — — — 1 — 987 849 — — —
16 Limbažu kom. 3 — — 3 1362 22 22 625 103 6
17 Ludzas kom. 2 32 32 1 1130 415 415 210 23 1
18 Madonas kom. 3 — — 3 224 — — 403 111 6
19 Ogres kom. — — — — — 430 430 — — —
20 Preiļu kom. — — — — — 146 131 352 90 4
21 Rēzeknes kom. 1 — — 1 155 542 506 — —
22 Rīgas apriņķa kom. — — — 4 1240 — — — — —
23 Rīgas Centra kom. — — — 7 6620 150 50 — — —
24 Rīgas Pārdaugavas kom. — — — 1 179 490 370 — — —
25 Saldus kom. 1 — — 1 685 246 238 397 70 7
26 Tukuma kom. 3 — — 3 1860 240 162 244 34 3
27 Valkas kom. 2 10 — 3 2816 779 370 232 76 3
28 Valmieras kom. — — — — — 487 267 — — —

29 SEKRETARIĀTS — 278 
Apr .m . 258 — — 1778 1778 — — —

KOPĀ 33 792 409 42 24347 10793 7428 10637 1844 100
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LSK KOMITEJU NODAĻAS
Komiteja Biedru 

skaits Priekšsēdētājs Izpilddirektors Adrese Telefons, fakss, e-pasts

Aizkraukles 499 Gunta Lisenko; 
guntalisenko@inbox .lv

Natālija Ivanova; 
yasmeen@inbox .lv

Lāčplēša iela 1, 
Aizkraukle, LV-5101

65124605; f . 65133934; 
lskaizkraukle@inbox .lv

Nr . Nodaļas nosaukums Vadītājs Biedru skaits nodaļās
1 Jaunjelgavas novada nod . Dzintra Arpa 155
2 Kokneses novada nod . Līva Skābardniece 103
3 Neretas novada nod . Aldis Ozarskis 34
4 Valles nod . Ligita Dīce 36
5 Kurmenes nod . Vera Šahnova 26
6 Taurkalnes nod . Aija Bērziņa 10
7 Mēmeles nod . Vita Berezovska 47
8 Aizkraukles novada nod . Marija Šteinarte 88

Komiteja Biedru 
skaits Priekšsēdētājs Izpilddirektors Adrese Telefons, fakss, e-pasts

Balvu Rudīte Krūmiņa
Zaiga Kozlovska; 
zaiga .mainiece@

gmail .com

Raiņa iela 52, Balvi, 
LV-4501

t/f 64522978; barintiesa .
balvi@inbox .lv

Nr . Nodaļas nosaukums Vadītājs Biedru skaits nodaļās
1 Balvu pilsētas nod . Zaiga Kozlovska  0
2 Balvu pagasta nod . Astrīda Jakovļeva 0

Komiteja Biedru 
skaits Priekšsēdētājs Izpilddirektors Adrese Telefons, fakss, e-pasts

Bauskas 693 Laila Jurcika; Sandra Pumpuriņa Dārza iela 12b, 
Bauska, LV-3901 redcrossbauska@inbox .lv

Nr . Nodaļas nosaukums Vadītājs Biedru skaits nodaļās
1 Bauskas nod . Rita Lībiete 443
2 Vecumnieku nod . Ineta Vietniece 216
3 Iecavas nod . Arta Manuša 14
4 Ceraukste nod . Inese Kalniņa 20
5 Mežotnes nod . Inga Mauriņa  

Komiteja Biedru 
skaits Priekšsēdētājs Izpilddirektors Adrese Telefons, fakss, e-pasts

Cēsu 939 Zane Brente-Brantiņa Marina Orlova Raunas iela 4, Cēsis, 
LV-4101

t . 64120782; 
lsk@cesis .apollo .lv

Nr . Nodaļas nosaukums Vadītājs Biedru skaits nodaļās
1 Amata novada nod . Sarmīte Sviderska 183
2 Dzērbenes nod . Velga Pumpure 70
3 Mārsnēnu nod . Rūta Ravinska 24
4 Nītaures nod . Raja Erele 22
5 Raunas nod . Ilze Ādamsone 60
6 Stalbes nod . Sarma Sičika 31
7 Straupes nod . Elita Martinsone 35

mailto:redcrossbauska@inbox.lv
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Nr . Nodaļas nosaukums Vadītājs Biedru skaits nodaļās
8 Taurenes nod . Zinaīda Vīlipa 30
9 Vaives nod . Māra Dzalbe 70

10 Vecpiebalgas nod . Velga Kalniņa 50
11 Skujenes nod . Līvija Barānova 96
12 Zosēnu nod . Ināra Slavēna 60
13 Jauniešu nod . Anete Darģe 12
14 Cēsu pilsētas nod . Ieva Ozoliņa 188
15 Jaunpiebalgas nod . Indra Gaile 8

Komiteja Biedru 
skaits Priekšsēdētājs Izpilddirektors Adrese Telefons, fakss, e-pasts

Daugavpils 
pilsētas 1303 Helēna Soldatjonoka; 

helena@daugavpils .lv Nataļja Bernāne; Kr . Valdemāra 13, 
Daugavpils, LV-5401 lskdaugavpils@inbox .lv

Nr . Nodaļas nosaukums Vadītājs Biedru skaits nodaļās
1 Centra Vidusskola Larisa Viktorovska 45
2 Ātrās palīdzības stacija Kristiīne Žuk-Žukova 40
3 Asins sagatavošanas nodaļa Velta Kuhaļska 15

4 Daugavpils Valsts tehnikuma 
darbinieki Biruta Japiņa 71

5 Daugavpils celtnieku  
prof . v/sk . Jelena Maslova 207

6 Ruģeļu bērnudārzs Igors Kurelass 30
7 BJC “Fortuna” un “Par to” Valentina Rudņeva 10
8 Invalīdu biedrība Vanda Mihailova 30
9 DRS infekcijas nod . Žaneta Kosenkova 40

10 10 .vid .sk .tehniskie darbinieki Antonina Vasiļjeva 21

11 Daugavpils neredzīgo 
biedrība Marija Ivanova 9

12 17 . vidusskola Tatjana Merkurjeva 66
13 Sociālo lietu pārvalde Olga Korņeva 20
14 LSK Jauniešu D-pils nodaļa Sanita Suveizda 10
15 Dzimtsarakstu un bāriņtiesa Ilona Borisova 22
16 15 . bērnu dārza kolektīvs Nina Ļahoviča 25

17 Daugavpils pensionāru 
daudzbērnu nodaļa Anna Benoroviča 239

18 13 . bērnu darzs Irēna Šakaļa 25
19 Daugavpils Sporta skola Žana Zanegina 122
20 Pensionāru biedrība “Dauer” Marija Vorobjova 6
21 28 . bērnu darzs Vladislavs Fidosovs 18
22 23 . bērnu darzs Viktorija Glinina 14
23 Izglītības pārvalde Maija Lāzdane 20
24 Sociālas sfēras veterāni Terēze Šedevre 43
25 30 . bērnu darzs Olga Blaževiča 30
26 26 . bērnu darzs Inta Feoktistova 16
27 21 . bērnu darzs Jadviga Kokina 27

28 Audžuģimeņu palīdzības 
grupa Antoņina Priedīte 39

29 DDN Irina Šinkova 14
30 Tirdzniecības skola Inese Celitāne 29
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Komiteja Biedru 
skaits Priekšsēdētājs Izpilddirektors Adrese Telefons, fakss, e-pasts

Daugavpils–
Ilūkstes nov . 639 Anna Jegorova Skaidrīte Davne; 

skaidriteredcross@inboxlv
Kastaņu iela 38, 
Ilūkste, LV-5447 t . 65462301, f . 65462301

Nr . Nodaļas nosaukums Vadītājs Biedru skaits nodaļās
1 Ambeļu pašpārvalde Janīna Gaidele 15
2 Biķernieku pašpārvalde Janīna Rubkova 16
3 Demenes pašpārvalde Regīna Tamane 41
4 Dubnas pašpārvalde Tatjana Kazakeviča 14
5 Kalkūnes pašpārvalde Aija Cimoška 19
6 Kalupes pašpārvalde Ligita Liepiņa 39
7 Lauceses pašpārvalde Rasma Gribute 21
8 Līksnas pašpārvalde Elvīra Vorošena 20
9 Nīcgales pašpārvalde Irina Bule 19

10 Salienas pašpārvalde Tatjana Babina 20
11 Skrudalienas pašpārvalde Faina Sigņejeva 23
12 Tabores pašpārvalde Svetlana Januškeviča 18
13 Vaboles pašpārvalde Valentīna Skrinda 21
14 Višķu pašpārvalde Janīna Putāne 28
15 Medumu pašpārvalde Regīna Gligore 27
16 Vecsalienas pašpārvalde Tatjana Smargune 28
17 Naujenes SK Alla Livčāne 42
18 Kalupes pamatskola Ināra Ondzule 14
19 Eglaines pašpārvalde Anna Turajeva 31
20 Ilūkstes novada dome Irēna Matule 103
21 Ilūkstes novada soc . māja Vija Purvinska 20
22 Bebrenes vidusskola Ilona Jegorova 10
23 Eglaines pamatskola Eva Linkeviča 15

24 Latgales reģiona audžu 
ģimeņu b-ba Olga Glaudāne 20

25 Dvietes pensionāru b-ba Astērija Kuņicka 15

Komiteja Biedru 
skaits Priekšsēdētājs Izpilddirektors Adrese Telefons, fakss, e-pasts

Dobeles 333 Ingrīda Meļķe Sarmīte Lucaus; 
sarmule2@inbox .lv

Brīvības iela 3, 
Dobele, LV-3701 t/f 63725515

Nr . Nodaļas nosaukums Vadītājs Biedru skaits nodaļās
1 Auces nod . Ruta Buivide 43
2 Dobeles nod . Ingrīda Meļķe 183
3 Bēnes nod . Lidija Zemņicka 19
4 Tērvete Ulla Kravicka 50
5 Jaunbērze Irina Gile 38

Komiteja Biedru 
skaits Priekšsēdētājs Izpilddirektors Adrese Telefons, fakss, e-pasts

Gulbenes 272 Jānis Antaņevičs Sīmanis Homčenko Dīķa iela 1, Gulbene, 
LV-4401

t . 64497609, f . 64497614; 
sarkanaiskrusts@inbox .lv

Nr . Nodaļas nosaukums Vadītājs Biedru skaits nodaļās
1 Ranka Svetlana Zīlīte 15
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Nr . Nodaļas nosaukums Vadītājs Biedru skaits nodaļās
2 Stradi Līga Romanova 22
3 Stāmeriena Velga Čevere 7
4 Lejasciems Dzintra Jegure 13
5 Tirza Ieva Bērziņa 14
6 Jaungulbene Vija Āboliņa 15
7 Lizums Iveta Audziša 10
8 Daukste Dace Solovjova 15
9 Galgauska Daira Vīksniņa 19

10 Gulbene Sīmanis Homčenko 142

Komiteja Biedru 
skaits Priekšsēdētājs Izpilddirektors Adrese Telefons, fakss, e-pasts

Jelgavas
Jānis Vērzemnieks; 

janis .verzemnieks@soc .
jelgava .lv

Rūta Poikāne; Stacijas iela 13, 
Jelgava, LV-3001 t . 29172048

Nr . Nodaļas nosaukums Vadītājs Biedru skaits nodaļās

1 Jelgavas sociālo lietu 
pārvaldes nod . Vilma Ksilandere  

2 Jelgavas izglītības pārvaldes 
nod . Rūta Poikāne  

3 Jelgavas jaunatnes nod . Māris Liscovs  
4 Lielplatones nod . Gita Lemkina  
5 Kalnciema nod . Inta Kokorēviča  
6 Vircavas nod . Aiva Dementjeva  
7 Jaunsvirlaukas nod . Vladislava Benicka  
8 Sesavas nod . Ženija Krama  
9 Glūdas nod . Silvija Jansone  

10 Līvbērzes nod . Solvita Ozola  

Komiteja Biedru 
skaits Priekšsēdētājs Izpilddirektors Adrese Telefons, fakss, e-pasts

Jēkabpils 637
Miervalds Ziediņš; 

ac .kreicburga@
demvar .lv

Velta Ozoliņa; 
wozo@inbox .lv

Rīgas iela 201, 
Jēkabpils, LV-5202

t . 26463489; 
lskjekabpils@inbox .lv

Nr . Nodaļas nosaukums Vadītājs Biedru skaits nodaļās
1 Jēkabpils Broņislava Bravacka 191
2 Krustpils Velta Gerasimova 36
3 Līvāni Otīlija Rudzāte 113
4 Pļaviņas Jurijs Jerofejevs 161
5 Varieši Aija Prokofjeva 5
6 Aknīste Lidija Balule 30
7 Viesīte Sandra Nikolajeva 19
8 Leimaņi Ritma Rubine 26
9 Vietalva Zigrīda Pavloviča 23

10 Jēkabpils Jauniešu nod . Vita Jansone 19
11 LSK Jaunatnes Pļaviņu nod . Ieva Krastiņa 14
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Komiteja Biedru 
skaits Priekšsēdētājs Izpilddirektors Adrese Telefons, fakss, e-pasts

Kandavas 382 Arvīds Belerts; 
belertsarvids@inbox .lv Ints Leitarts; Liela iela 26, 

Kandava, LV-3120
t/f 63123811; kspkc@

tukums .parks .lv

Nr . Nodaļas nosaukums Vadītājs Biedru skaits nodaļās
1 Cēres nod . Maija Jēce 49
2 Jaunkandavas nod . Dzidra Āboliņa 40
3 Kandavas nod . Skaidrīte Jurēvica 190
4 Matkules nod . Anita Štarka 63
5 Tehnikuma nod . Irīda Smilga 20
6 Zemītes nod . Diāna Lapiņa 20

Komiteja Biedru 
skaits Priekšsēdētājs Izpilddirektors Adrese Telefons, fakss, e-pasts

Krāslavas, 
Dagdas, 
Aglonas 

nov .

912 Vija Bārtule; viarika@
inbox .lv

Sandra Molotoka; 
sandra .molotoka@

inbox .lv

Grāfa Plātera iela 
6-12, Krāslava, LV-

5600

t . 65681543, 65622250, 
f . 65681541; lskkraslava@

inbox .lv

Nr . Nodaļas nosaukums Vadītājs Biedru skaits nodaļās
  Krāslavas novads    
1 Aulejas pagasta SK nod . Janīna Vanaga 35
2 Indras pagasta SK nod . Regīna Neverovska 17
3 Izvaltas pagasta SK nod . Inara Botore-Tumova 19
4 Kalniešu pagasta SK nod . Lilija Maslovska 42
5 Kaplavas pag . SK nod . Valentīna Dilba 25
6 KBSRC “Mūsmājas” SK nod . Olga Karpova 12
7 Kombuļu pagasta SK nod . Vaentīna Bižane 24

8 Krāslavas pamatskolas SK 
nod . Inga Makņa 34

9 Krāslavas pilsētas SK nod . Janīna Tarlecka 17
10 Krāslavas slimnīcas SK nod . Irena Zlenko 16

11 Krāslavas Varavīksnes skolas 
LJSK nod . Jeva Bojarčuka 12

12 Krāslavas Varavīksnes skolas 
nod . Jeva Bojarčuka 5

13 Piedrujas pagasta SK nod . Zita Lukša 27
14 Robežnieku pagasta SK nod . Anna Bartule 16
15 Robežnieku pamatskola Maija Šemele 14
16 Skaistas pagasta SK nod . Iveta Leikuma 29
17 Ūdrīšu pagasta SK nod . Ināra Platonova 41
18 Krāslavas poļu skolas SK nod . Beata Dobrinina 9
  Dagdas novads    

19 Aleksandrovas spec . Internāt 
skolas SK nod . Anita Maļinovska 48

20 Andrupenes pagasta SK nod . Ilga Orlovska 60
21 Andzeļu pagasta SK nod . Tatjana Višņevska 23
22 Dagdas pilsētas SK nod . Anželika Pokule 43
23 Dagdas slimnīcas SK nod . Andris Badūns 52
24 Ezernieku pagasta SK nod . Ļubova Duncāne 65

25 Konstantinovas pagasta SK 
nod . Virgīnija Čerpinska 12
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Nr . Nodaļas nosaukums Vadītājs Biedru skaits nodaļās

26  Konstantinovas pamatskolas 
SK nod . Jadviga Utāne 9

27 Ķepovas pagasta SK nod . Marija Lavrinoviča 5
28 Svariņu pagasta SK nod . Antoņina Malinovska 43

29 Šķaunes pagasta jauniešu 
nodaļa Sandra Drozdova 5

30 Bērziņu pag . SK .nodaļa Ļiļa Burova 8
31 Šķaunes pagasta SK nodaļa Sandra Drozdova 53
  Aglonas novads    

32 Aglonas novada SK nod . Ārija Perševica 8
33 Grāveru pagasta SK nod . Margarita Micķeviča 12
34 Kastuļinas pagasta SK nod . Andrejs Rakovs 51
35 Šķeltovas pagasta SK nod . Antonina Čerņavska 11
36 VSAC “Krastiņi” SK nod . Andris Ruduks 10

Komiteja Biedru 
skaits Priekšsēdētājs Izpilddirektors Adrese Telefons, fakss, e-pasts

Kurzemes 495 Maija Aveniņa Anita Boitmane; 
anita .1956@inbox .lv

Robežu iela 28, 
Stende, Talsu nov .

t/f 63274602; t . 
63237736; f . 63225583 
- Stūriši; lsk .kurzeme@

inbox .lv

Nr . Nodaļas nosaukums Vadītājs Biedru skaits nodaļās
1 Stendes nod . Ilona Ernšteina 73
2 Talsu jaunatnes nod . Undīne Muceniece 11
3 Valdgales nod . Mārīte Čihorija 17
4 Laidzes nod . Signija Lasmane 56
5 Valdemārpils nod . Ilona Znots-Znotiņa 0
6 Talsu nod . Sigita Elmane Helmane 17
7 Kuldīgas nod . Tatjana Kulbare 257
8 Kabiles nod . Aivija Blinde 15
9 “Rumbiņa” Austra Belševica 25

10 Nīkrāces nod . Santa Knopkena 13
11 Ventspils nod . Ieva Sāmīte Cērpa 11

Komiteja Biedru 
skaits Priekšsēdētājs Izpilddirektors Adrese Telefons, fakss, e-pasts

Liepājas 20  Sandra Kuzmina; Ieva Brakše ieva .
brakse@redcross .lv

Ūliha iela 35/37, 
Liepāja, LV-3401

t/f 63480345; 
sarkanaiskrusts .liep@

inbox .lv

Nr . Nodaļas nosaukums Vadītājs Biedru skaits nodaļās
1 Liepājas nod . Gunita Knaute 5
2 Rucavas nod . Ligita Freimane  
3 Nodaļa Dzirkstele Rudīte Nikolovska 5
4 Vācu kopienas Asns nod . Rita Minkeviča  
5 Praktikantu nod . Inese Pūre 5
6 LSK Jaunatnes nod . Sandra Kuzmina 5
7 Vērgales nod . Benita Baltrune  
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Komiteja Biedru 
skaits Priekšsēdētājs Izpilddirektors Adrese Telefons, fakss, e-pasts

Limbažu 323 Sandra Našeniece; 
lsklimbazi@inbox .lv Kristīne Kīne Jaunā iela 1, Limbaži, 

LV-4001
t/f 64070712; 

limbaziredcross@one .lv

Nr . Nodaļas nosaukums Vadītājs Biedru skaits nodaļās
1 Limbažu pilsētas Madara Āze 128
2 Salacgrīvas pilsēta Ilga Līdaka 73
3 Alojas pilsēta Nijole Gaugere 29
4 Staicele Laila Līsmane 33
5 Viļķene Ilze Meijere 27
6 Puikule Monta Lavendele 17
7 Braslava Līga Melbārde 16

Komiteja Biedru 
skaits Priekšsēdētājs Izpilddirektors Adrese Telefons, fakss, e-pasts

Ludzas 266 Sholastika 
Maksimenkova

Linda Baikova; 
lindabaikova@inbox .lv

Latgales iela 129, 
Ludza, LV-5701

t/f 65781365; redcross .
ludza@inbox .lv

Nr . Nodaļas nosaukums Vadītājs Biedru skaits nodaļās
1 Ciblas pag . Zinaīda Bule 5
2 Zvirgzdenes pag . Aija Zlidne 10
3 Blontu pag . Inta Vonoga 17
4 Cirmas pag . Biruta Ažesole 5
5 Istras pag . Olga Cvetkova 5
6 Nirzas pag . Zinaīda Igoveņa 26
7 Brigu pag . Ilona Bondarenko 15
8 Ludzas nodaļa Linda Baikova 134
9 Goliševas pag . Ņina Fiļipova 21

10 Salnavas pag . Veneranda Kalve 5
11 Kārsavas nod . Zinaīda Barkāne 8
12 Lauderu pag . Vija Kudrjašova 15

Komiteja Biedru 
skaits Priekšsēdētājs Izpilddirektors Adrese Telefons, fakss, e-pasts

Madonas 137 Velta Vilšķērste; Rita Vecozola; 
ritavec@inbox .lv

Parka iela 4, 
Madona, LV-4801 t . 64807291, f . 64860826; 

Nr . Nodaļas nosaukums Vadītājs Biedru skaits nodaļās
1 Ērgļu nod . Dzidra Riekstiņa 39
2 Mārcienas nod . Ņina Kalupniece 15
3 Sarkaņu nod . Gaida Riekstiņa 9
4 Madonas nod . Vaira Bičkovska 55
5 Kalsnavas nod . Laura Šuste 19

Komiteja Biedru 
skaits Priekšsēdētājs Izpilddirektors Adrese Telefons, fakss, e-pasts

Ogres 241 Ruta Liepiņa 
zvanins2004@inbox .lv Mudīte Tēraudkalna Mārkalanes prosp . 

30/2, Ogre, LV-5001

20072433; 
ogressarkanaiskrusts@

inbox .lv
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Nr . Nodaļas nosaukums Vadītājs Biedru skaits nodaļās
1 Ogres nod . Igors Milčs dibināta 15 .05 .2012 .
2 Lielvārdes nod . Astra Līga Kristapsone 02 .07 .2012 .
3 Ikšķile Dace Vorošilova dibināta 31 .07 .2012 .
4 Suntažu Monika Ziemele dibināta 14 .02 .2013 .
5 Jumpravas nod . Ruta Liepiņa  

Komiteja Biedru 
skaits Priekšsēdētājs Izpilddirektors Adrese Telefons, fakss, e-pasts

Preiļu 85 Ineta Anspoka; 
inetaanspoka@apollo .lv

Zenta Vucāne; 
zentaa@inbox .lv

Raiņa bulvāris 13, 
Preiļi, LV-5301

slimn . telpās t . 65321713, 
f . 65322631

Nr . Nodaļas nosaukums Vadītājs Biedru skaits nodaļās
1 Aizkalnes pag . Nod . Anita Čodare 8
2 Pelēču pag . Nod . Silvija Šņepste 6
3 Vārkavas pag . Nod . Ženija Cirša 7
4 Preiļu slmnīca Solvita Ķirša 39
5 Riebiņu pag . Nod . Ļubova Laputa 7
6 Rušonas pamatskolas nod . Janīna Šelegoviča 18

Komiteja Biedru 
skaits Priekšsēdētājs Izpilddirektors Adrese Telefons, fakss, e-pasts

Rēzeknes 99 Līvija Plavisnka
Gunta Krukovska; 

g .krukovska@inbox .
lv

Raiņa iela 29, 
Rēzekne, LV-4601

t/f 64625292, 64605681; 
lskrezekne@inbox .lv

Nr . Nodaļas nosaukums Vadītājs Biedru skaits nodaļās
1 Rēzeknes nod . Tatjana Aksjonova 11
2 Rēzeknes nod . Zoja Ragozina 11
3 Rēzeknes nod . Elizabeta Krukovska 11
4 LSK Rēzeknes Jauniešu nod . Ilze Rivča 13
5 Rēzeknes nod . Marija Tāraude 10
6 Rēzeknes nod . Julija Voitkane 8
7 Rēzeknes nod . Irena Vēvere 6

8 Lūznavas profesionālas v-sk 
nod . Tamāra Ziganšina 21

9 Rēzeknes nod . Jekaterina Gaigale 8

Komiteja Biedru 
skaits Priekšsēdētājs Izpilddirektors Adrese Telefons, fakss, e-pasts

Rīgas 
apriņķa 441 Irēna Ikstena; Irena .

cernavska@inbox .lv
Margarita Kralliša; 

krallis@inbox .lv

Gaujaslīču iela 5, 
Inčukalna nov ., LV-

2141

t/f 67286210; pasam .
gauja@tk .lv

Nr . Nodaļas nosaukums Vadītājs Biedru skaits nodaļās

 1 Mālpils novads
Mālpils v-sk . Nod .  Elīna Apsīte 10

2 Mālpils int .sk . Nod ./ Sc . Dien .  . . . 12

3 Siguldas novads
Allažu nod .  Gaļina Grigoroviča 20

4 Siguldas pilsētas nod . Ģertrūde Līvmane 64
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Nr . Nodaļas nosaukums Vadītājs Biedru skaits nodaļās
5 Mores nod . Indra Jakobsone 12

 6 Garkalnes novads
Garkalnes nod . Leontīne Seile  68

 7 Krimuldas novads
Krimuldas nod .  Zane Segliņa  72

8  Lēdurgas nod .
Inčukalna novads Anita Miķelsone 22

9 PA SAM Gauja nod . Armands Cīrulnieks 70
10 Inčukalna nod . Alda Freimane 20
11 Vangažu nod . Ārija Teivāne 20

 12 Stopiņu novads
Stopiņu nod .  Ilma Lāčgalve  10

 13 Ķekavas novads
Plakanciema nod .  Liene Ozoliņa  10

 14 Olaines novads
Olaines nod .  Regīna Everte  5

 15 Baldones novads
Baldones nod .  Sanita Smeltere  6

 16 Jaunatnes nodaļas
Garkalnes nod .  Monta Kulbe 13

17 Olaines nod . Elīna Andresa 7

Komiteja Biedru 
skaits Priekšsēdētājs Izpilddirektors Adrese Telefons, fakss, e-pasts

Rīgas 
pilsētas 
Centra

110 Baiba Paševica
Laura Liepa-Timma; 

laura .timma@
redcross .lv

Šarlotes iela 1B, Rīga, 
LV-1001 t . 67686307

Nr . Nodaļas nosaukums Vadītājs Biedru skaits nodaļās
1 Jūrmalas nod . Anita Brice 7
2 Sekretariāta nod . Sanita Marnauza 49
3 1 . med . kol .nod . Anda Kalniņa 9
4 Ziemeļu nod . Irēna Kapace 28

5 Sarkanā Krusta medicīnas 
koledžas nod . Ieva Pucēviča 5

6 Jaunatnes nod . Mariona Baltkalne 12

Komiteja Biedru 
skaits Priekšsēdētājs Izpilddirektors Adrese Telefons, fakss, e-pasts

Rīgas 
pilsētas 

Pārdaugavas
70 Māra Tomasa; 

maratomasa@inbox .lv

Ailita Daugule; 
lskpardaugava@

inbox .lv

Slokas iela 161, Rīga, 
LV-1007 29681632

Nr . Nodaļas nosaukums Vadītājs Biedru skaits nodaļās
1 Represēto pesionāru biedrība P . Pētersons 10
2 Rīgas stomatoloģiskā klīnika A . Paeglītis 9
3 Asinsdonoru centrs A . Strausa 15
4 Biedrība “Sūrābesle” M . Paegle 10

5 Republikāniskā bērnu 
slimnīca A . Zeimule 11

6 Rīgas 41 . vidusskola L . Grīnberga 15
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Komiteja Biedru 
skaits Priekšsēdētājs Izpilddirektors Adrese Telefons, fakss, e-pasts

Saldus 414
Dainis Cenkurs-

Lilienšteins; dainis .
cenkurs@inbox .lv

Dace Poruka; 
lsksaldus@inbox .lv

Skrundas iela 12, 
Saldus, LV-3801 t/f 63881030

Nr . Nodaļas nosaukums Vadītājs Biedru skaits nodaļās
1 Saldus pilsēta Mārīte Pūne 106
2 LSKJ Saldus nodaļa Zane Sproģe 11
3 Blīdenes nod . Anna Priede 11
4 Saldus pag . Elita Austere 15
5 Gaiķu pag . Skaidrīte Alksne 12
6 Jaunauces pag . Zaiga Dvarišķe 15
7 Jaunlutriņu pag . Dace Zaļuma 28
8 Kursīšu pag . Dace Meļķerte 45
9 Nīgrandes pag . Gaida Piņķe 10

10 Novadnieku pag . Dina Brēdava 17
11 Pampāļu pag . Renata Bieze 6
12 Remtes pag . Antra Rutka 11
13 Rubas pag . Sarmīte Bergholca 27
14 Satiķu nod . Viorika Skripkara 19
15 Šķēdes pag . Agrita Sleže 15
16 Vadakstes pag . Inese Misiņa 26
17 Zaņas pag . Aiva Miceika 40

Komiteja Biedru 
skaits Priekšsēdētājs Izpilddirektors Adrese Telefons, fakss, e-pasts

Tukuma 623 Ina Balgalve; Ina .
balgalve@tukums .lv

Gunta Neilande; 
gunta .neilande@

gmail .com

Kurzemes iela 5a, 
Tukums, LV-3101

t . 63125148, f . 63182125; 
tsk@infonet .lv

Nr . Nodaļas nosaukums Vadītājs Biedru skaits nodaļās
1 Engure Maiga Garoza 13
2 Lapmežciems Irēna Kodoliņa 5
3 Dzirciema speciālā internātskola Ilze Cukanova 29
4 IDC Saime Ingrīda Rudzīte 17
5 Irlava - b/d “Cīrulītis” Anita Muižniece 18
6 Irlava - Irlavas SK slimnīca Valentija Embure 17
7 Jaunpils nod . Dace Antone 21
8 Jaunpils pienotava Aija Leķe-Vīnvalde 32
9 Jaunsātu nod . Aija Tišlere 21

10 Pūres nod . Vēsma Čerpinska 26
11 Slampes nod . Aina Koļesņikova 19
12 “Straume” Aira Pūkaine 8
13 Tukuma nod . Daiga Legzdiņa 144
14 Tukuma speciālā internātskola Ligita Vanaga 40

15 Tukuma E . Birznieka-Upīša 
1 . pamatskola Rita Indersone 25

16 Vāne Guna Ošiniece 16
17 Zantes nod . Marija Poška 159
18 Zentenes nod . Sarmīte Kalniņa 13



Komiteja Biedru 
skaits Priekšsēdētājs Izpilddirektors Adrese Telefons, fakss, e-pasts

Valkas 673 Kārlis Albergs; Karlis .
albergs@valka .lv

Gaļina Sokolova; 
galina .sokolova@

apollo .lv

Semināra iela 23, 
Valka, LV-4701 t/f 64722261

Nr . Nodaļas nosaukums Vadītājs Biedru skaits nodaļās
1 Valkas pilsētas nod . Māra Paškēvica 193
2 Smiltenes pilsētas nod . Vīgante Māruta 148
3 Strenču pilsētas nod . Anna Zuša 65

4 Pirmsskolas izglētības iestāde 
“Pasaciņa” Ņina Lāce 23

5 SVSAC Liesma Lapsa 19
6 Kārķu pagasta nod . Viktorija Veidemane 50

7 Palsmanes pag . pārvaldes 
nod . Ilze Mize 10

8 Valkas novada domes nod . Līga Beitika 16
9 Bilskas pagasta nod . Ženija Brolīte 20

10 Valkas pirmsskolas izglītības 
iestāde “Pumpuriņš” Mirdza Miķelsone 16

11 Launkalnes pagasta nod . Jeļena Apse 20
12 Ēveles pagasta nod . Aelita Punksiņa 16
13 Zvārtavas pagastu nod . Kristiāna Brolīte 10
14 Variņu pag . pārv . nod . Vija Ābele 12
15 Jērcēnu pag . nod . Ņina Laurenoviča 25
16 Plāņu pag . pārvaldes nod . Daiga Krūmiņa 20
17 Grundzāles nod . Anita Bušmane 10

Komiteja Biedru 
skaits Priekšsēdētājs Izpilddirektors Adrese Telefons, fakss, e-pasts

Valmieras 280 Aleksandra Ločmele Solveiga Boicova; 
solveigakb@inbox .lv

Stacijas iela 26, 
Valmiera, LV-4201 t . 28395899

Nr . Nodaļas nosaukums Vadītājs Biedru skaits nodaļās
1 Valmieras pilsētas nod . Ilze Karsa 40
2 Mazsalacas nod . Agrita Bērziņa 15
3 Beverīnas novada nod . Inga Roziņa 15
4 Vecates nod . Vija Ozola 20
5 Burtnieku novada nod . Aleksandra Ločmele 20
6 Naukšēnu novada nod . Valda Berkolde 22
7 Vaidavas nod . Antra Ulmane 12
8 Rūjienas novada nod . Ingūna Pauliņa 20
9 Jeru nod . Irēna Šomase 15

10 Ipiķu pagasta nod . Agrita Strangate 15
11 Vilpulkas nod . Dace Petkēvica 15
12 Kocēnu novada nod . Solvita Rumba 60

13 Jauniešu nod . Elīna Ozoliņa (līdz 01 .09 .12); 
Laura Skrastiņa (01 .09 .12) 11






