LĪGUMS Nr. VND/4-22/21/133
par “Dienas aprūpes centra” Rūjienas ielā 3E, Valkā pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem deleģēšanu sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai ”Latvijas Sarkanais Krusts”
Līguma parakstīšanas datums
ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta
un tā laika zīmoga datums
Valkas novada dome, Reģistrācijas Nr.90009114839, juridiskā adrese: Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV-4701, turpmāk tekstā - Pašvaldība, kuras vārdā, pamatojoties uz Valkas novada domes
2009.gada 30.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”, rīkojas tās
priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, no vienas puses,
un
Sabiedriskā labuma organizācija biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”, reģ. Nr.
40008002279, juridiskā adrese: Šarlotes iela 1D, Rīga, LV-1001, tās ģenerālsekretāra Ulda Līkopa personā,
kas darbojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā saukts – Pilnvarotā persona, no otras puses,
abi kopā turpmāk tekstā saukti - Puses, vai atsevišķi - Puse, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez
maldības, viltus un spaidiem,
pamatojoties uz:
- Valkas novada domes 2020.gada 24.septembra lēmumu “Par mantas nodošanu un sociālo
pakalpojumu deleģēšanu biedrībai ”Latvijas Sarkanais Krusts”” (protokols Nr.11, 6.§),
- Valkas novada domes 2020.gada 29.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.23 “Par sociālajiem
pakalpojumiem Valkas novadā”,
- likuma „Par pašvaldībām" 7.panta pirmo un otro daļu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 15.panta
ceturto daļu,
- Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu,
- Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu 17.panta pirmo un pirmo prim daļu,
- Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta
mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā
un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”
9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” projektu “Vidzeme iekļauj”, Nr. 9.2.2.1/15/I/003
(turpmāk tekstā - Projekts),
noslēdz šādu “Dienas aprūpes centra” Rūjienas ielā 3E, Valkā (turpmāk tekstā - DAC) pakalpojumu
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem deleģēšanas līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
I. Līguma priekšmets
1. Pašvaldība deleģē Pilnvarotai personai, un Pilnvarotā persona apņemas saskaņā ar spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām un Projektu nodrošināt DAC pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga
rakstura traucējumiem (turpmāk tekstā - Klienti) sniedzot:
- sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus,
- sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu, kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu,
- iespēju Klientiem iesaistīties fiziskās un garīgās aktivitātēs,
- labvēlīgus apstākļus Klientu integrācijai sabiedrībā un paaugstinot Klientu pašnoteikšanās līmeni,
- psihosociālu atbalstu Klientiem, to tuviniekiem un likumiskajiem pārstāvjiem, iesaistoties Klientu
ģimeņu sociālo problēmu risināšanā
(turpmāk viss kopā tekstā saukts – Deleģētais uzdevums).
2. Pilnvarotā persona ar Līgumu nodrošinās Deleģēto uzdevumu un tai nav tiesības Deleģēto uzdevumu
un Pašvaldības piešķirtās tiesības deleģēt citām personām.
3. Deleģētā uzdevuma ietvaros sniedzamo pakalpojumu mērķgrupa ir Valkas novada iedzīvotāji pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas
sociālās aprūpes institūcijā - klienti ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti (I vai II invaliditātes grupa):
- vidēji smagiem funkcionālajiem traucējumiem (nav nepieciešams atbalsts pašaprūpē),
- smagiem un ļoti smagiem funkcionālajiem traucējumiem un ierobežotu rīcībspēju (nepieciešams
atbalsts pašaprūpē),
- kurām ar Valkas novada Sociālā dienesta lēmumu ir piešķirts DAC pakalpojums, atbilstoši
individuālo vajadzību izvērtēšanas un individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas
plānam, kas izstrādāts Projekta ietvaros.
4. Deleģētā uzdevuma mērķi - izveidotajā DAC tiks nodrošinātas kvalificētu speciālistu konsultācijas,
nodarbinātību veicinošo prasmju attīstīšanas nodarbības, patstāvīgo funkcionēšanas spēju attīstošās
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nodarbības, sīko motoriku attīstošās nodarbības, mākslas un mākslinieciskās pašdarbības spēju
attīstošās nodarbības, citu prasmju veicinošas nodarbības atbilstoši Klienta vecumam un
funkcionālajam stāvoklim 24 (divdesmit četrām) pilngadīgam personām ar garīgā rakstura
traucējumiem.
II. Pušu pienākumi un tiesības
5. Pašvaldība:
5.1. kontrolē Līguma izpildi;
5.2. normatīvajos aktos, Projekta finansējuma un Līgumā noteiktajā kārtībā norēķinās par
Pilnvarotās personas Deleģētā uzdevuma ietvaros nodrošinātajiem pakalpojumiem;
5.3. sniedz Pilnvarotajai personai Deleģētā uzdevuma izpildei nepieciešamo informāciju.
6. Pašvaldības Sociālais dienests:
6.1. kontrolē Deleģētā uzdevuma izpildi, veicina Pušu sadarbību un nodrošina Projekta īstenošanu;
6.2. Projekta ietvaros pieņem, izskata Klientu vai to likumisko pārstāvju pieteikumus
saņemamajiem DAC pakalpojumiem un pieņem lēmumus par minēto pakalpojumu piešķiršanu
vai nepiešķiršanu;
6.3. sagatavo pakalpojumu līgumu projektus par DAC sniedzamajiem pakalpojumiem, kas tiks
slēgti starp Pašvaldību, Pilnvaroto personu un Klientiem.
7. Pilnvarotā persona:
7.1. nodrošina profesionālus, kvalitatīvus, mūsdienu prasībām un normatīvo aktu prasībām
atbilstošus un Līgumā noteiktus pakalpojumus Klientiem, kuri savu dzīvesvietu deklarējuši
Valkas novada administratīvajā teritorijā;
7.2. nodrošina obligāto prasību sociālo pakalpojumu sniedzējiem ievērošanu atbilstoši normatīvo
aktu prasībām;
7.3. pastāvīgi un par saviem līdzekļiem uztur Līguma izpildes nodrošināšanai nepieciešamās telpas,
iekārtas un aprīkojumu, atbilstoši Deleģētajam uzdevumam;
7.4. patstāvīgi veic visus nepieciešamos pasākumus Deleģētā uzdevuma īstenošanai, tai skaitā veic
materiālo resursu iegādi un papildus finanšu līdzekļu piesaisti, kas var uzlabot Deleģētā
uzdevuma izpildes efektivitāti un kvalitāti;
7.5. jautājumos, kas saistīti ar Deleģētā uzdevuma izpildi un kuru Pilnvarotā persona ir tiesīga izlemt
patstāvīgi, Pilnvarotā persona rīkojas kā krietns un gādīgs saimnieks;
7.6. par saviem līdzekļiem nodrošina ar Deleģētā uzdevuma īstenošanu saistīto sistēmu
ekspluatāciju un to tehniskā stāvokļa atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem, novērš
bojājumus un avārijas situācijas, kas saistītas ar pakalpojumu sniegšanu atbilstoši ar
pakalpojumu saņēmējiem noslēgtajiem līgumiem un normatīvo aktu prasībām;
7.7. uztur un atjauno savus pamatlīdzekļus un nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, lai nodrošinātu
Deleģētā uzdevuma īstenošanu un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanu Klientiem;
7.8. pastāvīgi slēdz ar Deleģētā uzdevuma vietas darbības nodrošināšanu saistītos līgumus ar
trešajām personām par preču un pakalpojumu iegādi, izvērtē Deleģētā uzdevuma dažādošanas
iespējas, lai nodrošinātu pēc iespējas augstākas kvalitātes pakalpojumus;
7.9. veic nepieciešamos pasākumus un piesaista finanšu līdzekļus un mantu no citām juridiskām un
fiziskām personām atbilstoši likumdošanai, kas reglamentē biedrību darbību, lai nodrošinātu
kvalitatīvu un izmaksu ziņā konkurētspējīgu pakalpojumu sniegšanu;
7.10. Līgumā noteiktā kārtībā par saviem finanšu līdzekļiem nodrošina Deleģētā uzdevuma
kvalitatīvas izpildes nodrošināšanu;
7.11. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar citām valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī
nevalstiskajām organizācijām;
7.12. sadarbojās ar Pašvaldības Sociālo dienestu;
7.13. reģistrējas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā Deleģētā uzdevuma ietvaros nodrošināmo
pakalpojumu sniegšanai.
III. Deleģētā uzdevuma finansēšana, savstarpējo norēķinu kārtība un finanšu resursu piešķiršanas
noteikumi
8. Deleģētā uzdevuma finansējums Projekta ietvaros tiks nodrošināts no Eiropas Sociālā fonda līdz šī
finansējuma izlietojuma beigām.
9. Projektā noteiktais DAC pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem izmaksu
apmērs uz Eiropas Sociālā fonda finansējuma laiku ir:

Klientam bez atbalsta pašaprūpes nodrošināšanā vienai dienai - 19,17 euro (deviņpadsmit euro,
17 centi);
 Klientam ar atbalstu pašaprūpes nodrošināšanā vienai dienai - 22,96 euro (divdesmit divi euro, 96
centi).
Deleģētā uzdevuma finansējums pēc Eiropas Sociālā fonda piešķirtā finansējuma izlietojuma beigām
tiks nodrošināts saskaņā ar atsevišķu Pušu vienošanos, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, kura tiks
savstarpēji saskaņota četru mēnešu laikā pirms šajā punktā minētā finansējuma izlietojuma beigām
Pašvaldības budžeta plānošanas ietvaros.
Līguma 10.punktā minētā vienošanās starp Pusēm tiks slēgta par Deleģētā uzdevuma finansējuma
avotiem, to sadali, pakalpojumu izmaksu apmēru un to izmaiņu kritērijiem (piemēram, minimālā darba
alga, nodokļi, komunālo pakalpojumu sniedzēju tarifi u.c.).
Jebkuru papildus finansējumu Pilnvarotajai personai Pašvaldība var piešķirt katra saimnieciskā gada
ietvaros, par to atsevišķi vienojoties saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Pašvaldības piešķirto finansējumu Pilnvarotajai personai pārskaita Pašvaldības noteiktā kārtībā.
Pilnvarotā persona Pašvaldības budžetu regulējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā sniedz atskaites un
pārskatus par iedalītā finansējuma izlietojumu.
-

10.

11.

12.
13.

IV. Pušu atbildība
14. Pilnvarotā persona ir atbildīga par visām civiltiesiskajām saistībām, ko tā uzņēmusies, pildot Deleģēto
uzdevumu. Pilnvarotā persona patstāvīgi, bez Pašvaldības līdzdalības, risina civiltiesiskus strīdus, kas
izriet no noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem, tiesībām un saistībām, ko tā uzņēmusies, darbojoties
privāto tiesību jomā.
15. Pašvaldība ir atbildīga par Deleģētā uzdevuma nodošanu Pilnvarotai personai kopumā un DAC
pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pieejamības nodrošināšanu.
16. Ja Pilnvarotās personas prettiesiskas darbības vai bezdarbības vai nepienācīgas Deleģētā uzdevuma
izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un zaudējumu atlīdzinājuma prasījums tiek
vērsts pret Pašvaldību, Pilnvarotā persona Pašvaldībai atlīdzina tiešos zaudējumus pilnā apmērā.
17. Pilnvarotā persona apņemas ievērot Projekta vadlīnijas arī pēc Eiropas Sociālā fonda finansējuma
beigām.
18. Līguma izbeigšanas gadījumā Puses nodrošina Deleģētā uzdevuma izpildes nepārtrauktību neatkarīgi
no Līguma izbeigšanas iemesliem.
V. Pilnvarotās personas darbības uzraudzība
19. Pilnvarotā persona Līguma izpildes ietvaros ir Pašvaldības pārraudzībā, kas tiek īstenota saskaņā ar
spēkā esošo likumdošanu.
20. Pilnvarotajai personai ir pienākums ievērot Pašvaldības norādījumus un ieteikumus, kas vērsti uz
Deleģētā uzdevuma izpildes nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pilnvarotajai personai
ir pienākums izpildīt Pašvaldības rīkojumus, lai pārtrauktu prettiesisku darbību, mazinātu vai novērstu
prettiesiskas darbības vai bezdarbības sekas.
21. Pilnvarotā persona pēc Pašvaldības pieprasījuma Pašvaldības noteiktā kārtībā sniedz informāciju
sakarā ar Deleģētā uzdevuma izpildi.
VI. Pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība
22. Pilnvarotā persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā sniedz informāciju Pašvaldībai, ja tiek
pārtraukta Deleģētā uzdevuma nodrošināšana, norādot pārtraukšanas iemeslus.
23. Pilnvarotā persona reizi gadā sagatavo un iesniedz Pašvaldībai pārskatu par Deleģētā uzdevuma
ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem. Pārskatu Pilnvarotā persona iesniedz Pašvaldībai ne vēlāk, kā līdz
kārtējā gada 1.martam. Pārskatā Pilnvarotā persona iekļauj informāciju par:
23.1. personu skaitu, kas ir saņēmušas Pilnvarotās personas sniegto DAC pakalpojumu;
23.2. kopējo Pašvaldības piešķirtā finansējuma apjomu par DAC pakalpojuma sniegšanu Pašvaldības
noteiktām personām;
23.3. citiem piesaistītajiem finanšu līdzekļiem un investīcijām;
23.4. veiktajiem ieguldījumiem DAC pakalpojuma sniegšanai nepieciešamajās iekārtās un
aprīkojumā;
23.5. citu papildus informāciju pēc Pašvaldības pieprasījuma.
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VII. Deleģētā uzdevuma izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji un sasniedzamie rezultāti
24. Pilnvarotās personas darbību Pašvaldība vērtē pēc kritērijiem, kas raksturo Deleģētā uzdevuma
sniegšanu pienācīgā kvalitātē un apmērā, Pilnvarotās personas darbības atbilstību normatīvajiem
aktiem un labas pārvaldības principiem.
25. Novērtējot Pilnvarotās personas sniedzamo DAC pakalpojumu kvalitāti Klientiem, tiek ņemti vērā šādi
kritēriji:
25.1. DAC pakalpojuma pieejamība;
25.2. vides pieejamība;
25.3. Klientu privātās dzīves neaizskaramība;
25.4. Klientu lietas veidošana un uzglabāšana;
25.5. DAC pakalpojuma atbilstība Klientu funkcionālajām spējām;
25.6. Klientu iespējas saņemt pirmo palīdzību;
25.7. Klientu personīgās higiēnas ievērošanas nodrošināšana;
25.8. telpu atbilstība sanitārajām normām;
25.9. Klientu apmierinātība ar sniegto DAC pakalpojumu;
25.10. Klientiem nodrošinātie pakalpojumi ārpus DAC pakalpojumu sniegšanas telpām.
26. Deleģētā uzdevuma kvalitāte tiek vērtēta vienu reizi gadā, piedaloties klātienē Pilnvarotai personai,
Klientam un Pašvaldības Sociālā dienesta pārstāvim. Vērtējot Deleģētā uzdevuma kvalitāte tiek
ņemtas vērā saņemtās sūdzības un atsauksmes.
27. Deleģētā uzdevuma sasniedzamie rezultāti:
27.1. Klientiem samazinājušies uzvedības traucējumi, pieaugušas pašaprūpes spējas;
27.2. Klientiem samazinājies atbalsta apjoms konkrētu aktivitāšu veikšanai;
27.3. pieaugusi Klientu spēja veikt aktivitātes patstāvīgi;
27.4. pieaugusi vecāku/tuvinieku nodarbinātība;
27.5. novērota emocionālā stāvokļa uzlabošanās gan Klientiem, gan viņu ģimenes locekļiem;
27.6. attīstās nodarbinātības spējas Klientiem, pieaug kapacitāte veikt ikdienas aktivitātes arī mājas
vidē;
27.7. pašapziņas paaugstināšanās Klientiem un viņu ģimenes locekļiem.
VIII. Nepārvarama vara
28. Par nepārvaramu varu Līguma ietvaros tiek uzskatīts jebkurš gadījums un apstākļi, kas nav atkarīgs no
Pušu gribas, tieši attiecas uz Līguma izpildi, un kuru nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī. Ar
šādiem gadījumiem un apstākļiem tiek saprasti, bet nav ierobežoti, dabas katastrofas, ugunsgrēks,
epidēmija, karš, nemieri, mobilizācija un tamlīdzīgi. Par nepārvaramas varas apstākli netiek uzskatīts
Pilnvarotās personas darbinieku streiks.
29. Lai veiktu nepieciešamos pasākumus nepārvaramas varas apstākļu radīto seku novēršanai, kā arī
noteiktu Pilnvarotajai personai radītos zaudējumus un iespējas nodrošināt Deleģētā uzdevuma
turpmāku nepārtrauktu veikšanu, iestājoties nepārvaramas varas gadījumam, Pilnvarotā persona
nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas dienas laikā no nepārvaramas varas gadījuma iestāšanās brīža,
informē Pašvaldību.
30. Pilnvarotajai personai jāveic visi iespējamie pasākumi nepārvaramas varas seku mazināšanai un
novēršanai, pēc iespējas nodrošinot sniedzamo pakalpojumu nepārtrauktību vai atjaunošanu iespējami
īsākā laikposmā.
IX. Līguma spēkā stāšanās, grozīšanas un izbeigšanas noteikumi
31. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.
32. Deleģētā uzdevuma izpildi Pilnvarotā persona uzsāk ar dienu, kad Pilnvarotā persona ir reģistrējusies
Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un Puses ir parakstījušas telpu Rūjienas ielā 3E, Valkā un
kustamās mantas nodošanas – pieņemšanas aktus, saskaņā ar 2020.gada 13.novembra Līgumu Nr.
VND/4-22/20/396 “par telpu Rūjienas ielā 3E, Valkā un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības
lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai ”Latvijas Sarkanais Krusts””.
33. Deleģētā uzdevuma izpildi Pilnvarotā persona nodrošina 10 (desmit) gadus no Līguma 32.punktā
minētās dienas.
34. Beidzoties Līguma termiņam, ja Pilnvarotā persona pilda visas ar Līgumu uzņemtās saistības, tas var
izteikt rakstisku priekšlikumu par Līguma termiņa pagarināšanu.
35. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses risina pārrunu ceļā, savstarpēji
vienojoties, vai arī, ja tas nav iespējams, vēršoties tiesā.
36. Visi Līguma grozījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa un stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi, ja
Līguma grozījumos nav noteikts citādi.

37. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji nekavējoties lauzt Līgumu, ja Pilnvarotā persona rupji pārkāpj
Līguma noteikumus vai arī pastāv citi svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt Līguma attiecības. Puses
vienojas, ka par citiem svarīgiem iemesliem nav atzīstama Pašvaldības politikas maiņa, ēkas, kurā tiek
sniegti pakalpojumi Deleģētā uzdevuma ietvaros, izmantošanas mērķa maiņa u.c.
38. Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, 60 dienas iepriekš par to brīdinot otru Pusi,
ja:
38.1. tā pārkāpj Līguma noteikumus un spēkā esošos normatīvos aktus un 30 dienu laikā, kopš
atbilstoša rakstveida paziņojuma saņemšanas, Puse, kura ir pieļāvusi pārkāpumu, to nav
novērsusi;
38.2. vairs nepastāv Līguma noslēgšanas pamatnoteikumi vai speciālie deleģēšanas nosacījumi
Pilnvarotajai personai (Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. un 42.pants).
39. Jebkura no Pusēm ir tiesīga vienpusēji uzteikt Līgumu arī tad, ja otra Puse nepārkāpj Līgumu un
nenorādot iemeslu. Šādā gadījumā Puse, kas uzsaka Līgumu, rakstveidā paziņo par to otrai Pusei
vismaz 12 (divpadsmit) mēnešus iepriekš.
X. Noslēguma jautājumi
40. Līgums neietekmē Pušu tiesības slēgt sadarbības, pilnvarojuma vai citus līgumus, kā arī līdz šim
noslēgto līgumu spēkā esamību.
41. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē
spēku tā pārējos punktos, izņemot tādus normatīvos aktus, kas atceļ Līguma noslēgšanas
pamatnoteikumus. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā Pusēm ir pienākums Līgumu piemērot atbilstoši
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
42. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai vienpusējai
uzteikšanai. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir spēkā esoši
Pušu tiesību un saistību pārņēmējam. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji uzteikt Līgumu, Pilnvarotās
personas tiesību un saistību pārņēmēju reorganizācijas procesā vienu mēnesi iepriekš brīdinot, ja
Pilnvarotās personas reorganizācijas gadījumā nepastāv deleģēšanas pamatnoteikumi vai speciālie
nosacījumi.
43. Līgums ir sastādīts un parakstīts elektroniski. Elektroniski parakstītais Līgums glabājas pie katras no
Pusēm.
XI. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Pašvaldība:

Pilnvarotā persona:

Valkas novada dome
Reģ. Nr. 90009114839
Juridiskā adrese: Semināra iela 9, Valka,
Valkas novads, LV-4701
AS SEB Banka”
Kods: UNLALV2X
konta Nr. LV16UNLA0050014283134
Tel./fakss: 64722238 / 64707493
E-pasts: novads@valka.lv

Sabiedriskā labuma organizācija
Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”
Reģ. Nr. 40008002279
Juridiskā adrese: Šarlotes iela 1D,
Rīga, LV-1001
AS „Luminor bank“, kods: RIKOLV2X
Konts: LV87RIKO0002010021481
Tel./fakss: 67336651 / 67336652
E-pasts: secretariat@redcross.lv

domes priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis

ģenerālsekretārs
Uldis Līkops

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

