VAS Latvijas Loto ziedojumi 2013. gadā
Datums

14.03.13.

15.03.13.

18.03.13.

28.05.13.

Organizācija

Mērķis

Ziedojuma
summa

Atbalstam un talanta attīstībai
bērniem no trūcīgām,
Ls 1000
Latvijas Bērnu Fonds
maznodrošinātām daudzbērnu, audžu (1422,87 €)
un aizbildņu ģimenēm.
Sporta inventāra iegādei, kas
nepieciešams sporta pasākumu
Nedzirdīgo invalīdu
rīkošanai „Būsim stipri” Rīgas
Ls 500
atbalsta fonds
pirmsskolas izglītības iestādē
(711.44 €)
"Klusums"
„Dzintariņš” bērniem ar dzirdes
traucējumiem.
Jelgavas pilsētas Lielo Lieldienu paciņu sagatavošanai
ģimeņu centrs "Spiets" daudzbērnu ģimenēm.

Palīdzēsim.lv

Ls 500
(711.44 €)

Akcijai „Delfīnterapija 8 bērniem”, kura
paredz sniegt palīdzību 8 bērniem ar
dažādām diagnozēm (autisms, bērnu
Ls 500
cerebrālā trieka u.c.), nodrošinot
(711.44 €)
nepieciešamo 14 dienu ilgo
ārstniecības / rehabilitācijas inovatīvo
kursu.

10.06.13.

„Sporta un atpūtas nometnes 2013”
Latvijas Bērnu bāreņu organizēšanai Latvijas tālāko novadu
fonds
bāreņiem un bērniem no daudzbērnu
un trūcīgām ģimenēm.

Ls 500
(711.44 €)

10.06.13.

Vasaras skolas – semināra „Alfa”
rīkošanai, kas orientēts uz
fundamentālo zinātņu – matemātikas,
fizikas, ķīmijas, bioloģijas , datoru un
ekonomikas zinātņu padziļinātai
apguvei valsts mācību priekšmetu un
starptautisko olimpiāžu uzvarētājiem,
skolēnu zinātnisko konkursu
laureātiem.

Ls 500
(711.44 €)

Jaunatnes fonds
"Vertikāle"

01.10.13.

VSIA „Bērnu klīniskās universitātes
Ls 1000
Bērnu slimnīcas fonds slimnīca” Hematoonkoloģijas nodaļas
(1422,87 €)
renovācijai.

29.10.13.

Austrumeiropas meiteņu basketbola
līgas /EEGBL/ turnīru organizēšanai
Basketbola akadēmija Rīgā: no 14.-17.novembrim meitenes
"Rīga"
U19, kas notiks BA Turība sporta zālē
un no 23.-26.janvārim meitenes U15,
kas notiks 47.vsk. sporta zālē.

Ls 500
(711.44 €)

Datums

Organizācija

Mērķis

Ziedojuma
summa

30.10.13.

Atbalstam trūcīgām,
maznodrošinātām, daudzbērnu
ģimenēm, katrai piešķirot Ls
200 ziedojumu, lai sniegtu ģimenēm
Ls 1000
Latvijas Bērnu Fonds
iespēju to bērniem iegādāties ikdienai (1422,87 €)
nepieciešamās lietas, pakalpojumus
un veikt ārpusskolas aktivitāšu
apmaksu.

31.10.13.

Projektam "Bērnu brīvā laika centrs
Ligzdiņa", kas paredz dot iespēju
Ls 1000
saturīgi pavadīt brīvo laiku bērniem no
(1422,87 €)
trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm Smiltenē un Valmierā.

Fonds „Ziedot”

Ziemassvētku saldumu un pārtikas
Jelgavas pilsētas Lielo
04.11.13.
produktu paciņu sagatavošanai
ģimeņu centrs "Spiets"
daudzbērnu ģimenēm.
Nometnes "Ziemas veselības
programma” bērniem ar invaliditāti un
Nodibinājums „Mārtiņa
28.11.13.
Jēkabpils novada bērniem no
Fonds”
daudzbērnu un maznodrošinātām
ģimenēm organizēšanai.
Biedrības rīkotās 10. Bērnu invalīdu
mākslas darbu izstādes „Pasaule ap
mani” organizēšanai, kas paredz
sniegt iespēju vairāk kā 300 Latvijas
bērniem ar īpašām vajadzībām
Latvijas Mazturīgo
piedalīties izstādē ar pašdarinātiem
02.12.13.
atbalsta biedrība
darbiem un zīmējumiem, ceļot to
„Dace”
pašapziņu un veicinot talanta
apzināšanos un attīstību, kā arī
izstādes noslēgumā nodrošināt
koncertu, cienastu galdu un
apbalvošanu.
Ziemassvētku un Jaunā gada
sagaidīšanas pasākumu atbalstam
Bāreņu biedrība
bērniem - bērnu namu audzēkņiem
27.12.2013.
„Saules bērni”
Rēzeknē, Jelgavā, Ventspilī, kā arī
Rīgas pilsētas dienas centru
apmeklētājiem.

Ls 500
(711.44 €)

Ls 700
(996,01 €)

Ls 300
(426,86 €)

Ls 300
(426,86 €)

