VAS Latvijas Loto ziedojumi 2014. gadā
Datums

Organizācija

Mērķis

Pasākumu rīkošanai bērniem, rodot
tiem iespēju izglītoties, attīstīt talantus
21.01.14.
un piedalīties sporta spēlēs laika
posmā no 2014. gada 05. maija līdz
2014. gada 05. jūnijam.
Sniegt iespēju 12 ģimeņu bērniem ar
nervu sistēmas darbības traucējumiem
piedalīties rehabilitācijas kursā Mājas
22.01.14. Biedrība „Dižvanagi” Neirorehabilitācijas programma, kas
paredzēts laika posmā no 2014.gada
12. februāra līdz 2014. gada 23.
februārim.
Lieldienu pasākumu organizēšanai –
svētku koncertiem, rotaļām, mielastam
un dāvanām Latvijas tālāko novadu
Latvijas Bērnu bāreņu
21.02.14.
bāreņiem un bērniem no daudzbērnu
fonds
un trūcīgām ģimenēm, kuri mitinās
bāreņu aprūpes iestādēs un speciālajās
internātskolās.
Atbalstam par piedalīšanos Biedrības
„Eurika” labdarības projektā
„Labdarības kartiņas”, kura ietvaros
VAS „Latvijas Loto” 2013.gadā saņēma
komercsabiedrībai izstrādāto
Ziemassvētku apsveikuma flash kartiņu
24.02.14.
Biedrība „Eurika”
latviešu un angļu valodā, un ar tā
mērķa izlietojumu bērniem
nepieciešamās medicīniskās
aparatūras iegādei Rīgas Bērnu
Klīniskās Universitātes Slimnīcas
Reanimācijas nodaļai.
Nedzirdīgo invalīdu
atbalsta fonds
"Klusums"

VSIA „Bērnu klīniskās universitātes
04.03.14. Bērnu slimnīcas fonds slimnīca” Hematoonkoloģijas nodaļas
renovācijai.

03.04.14.

Jelgavas pilsētas
Lieldienu paciņu sagatavošanai
Lielo ģimeņu centrs daudzbērnu ģimenēm (pārtika,
"Spiets"
saldumu, higiēnas preces).

Ziedojuma
summa, €

800

500

700

500

1000

700

Datums

04.04.14.

Organizācija

Mērķis

Ziedojuma
summa, €

Nodibinājums
„Mārtiņa Fonds”

Atbalsta un rehabilitācijas programmas
„Mēs esam kopā pavasarī”
organizēšanai bērniem ar īpašām
vajadzībām un viņu vecākiem.

700

Eiropas jaunatnes basketbola līgas
2014.gada maijā organizēto superfināla
Basketbola akadēmija turnīrus zēniem, Rīgā, Daugavas sporta
30.04.14.
"Rīga"
namā (no 15. līdz 18.maijam komandai U17 - un no 22. līdz
25.maijam - komandai U16) atbalstam.

07.05.14.

Palīdzēsim.lv

Sociālās integrācijas projekta „Mācies
radīt!” īstenošanai.

200

1396

Vasaras nometnes organizēšanai
Latvijas Bērnu bāreņu bērniem bāreņiem, bērniem ar īpašām
09.06.14.
fonds
vajadzībām un maznodrošināto ģimeņu
bērniem.

700

10.06.14.

Latvijas Bāreņu
biedrība

Vasaras nometnei “LATGALES
VASARA” bērniem ar garīgās attīstības
traucējumiem.

500

11.06.14.

Jaunatnes fonds
"Vertikāle"

Vasaras skolas-semināra „Alfa
2014”organizēšanai 50 vecāko klašu
skolēniem- teicamniekiem.

800

07.07.14.

11.07.14.

Finansiālā atbalsta sniegšana Allažu
bērnu un ģimeņu atbalsta centra
Latvijas Bērnu Fonds paplašināšanai, palielinot iespēju
vardarbībā cietušajiem bērniem saņemt
rehabilitāciju.
Vasaras veselības programmas “Mēs
esam kopā” atbalstam, kas paredz laika
posmā no 2014.gada 12.jūlija līdz
Nodibinājums
2014.gada 04.augustam īstenot
„Mārtiņa Fonds”
vasaras veselības programmu bērniem
ar invaliditāti, kā arī Jēkabpils novada
bērniem no daudzbērnu un
maznodrošinātām ģimenēm

1000

700

Datums

Organizācija

Mērķis

Eiropas Meiteņu Basketbola Līgas
Basketbola akadēmija 2014. gada 25. - 28. septembrī
25.09.14.
"Rīga"
organizētā turnīra meitenēm vecuma
grupā U18 atbalstam.

21.10.14.

28.10.14.

Laikmetīgās mākslas centra izglītības
programmai “Lielā lupa”, kas paredzēta
bērniem, lai ar aizraujošu spēļu
Laikmetīgās mākslas palīdzību iepazīstināt bērnus, jauniešus
centrs
un viņu pavadoņus ar laikmetīgo
mākslu, ar izcilākajiem šajā jomā
strādājošajiem Latvijas māksliniekiem
un iesaistītu pašus radoši darboties.
Jelgavas pilsētas
Ziemassvētku saldumu un pārtikas
Lielo ģimeņu centrs produktu paciņu sagatavošanai
"Spiets"
daudzbērnu ģimenēm.

10.11.14.

Nedzirdīgo invalīdu
atbalsta fonds
"Klusums"

19.11.14.

Bāreņu biedrība
„Saules bērni”

02.12.14.

Alūksnes rajona
bērnu, jauniešu ar
īpašām vajadzībām
atbalsta
centrs "Saulstariņi"

03.12.14.

Latvijas Bāreņu
biedrība

12.12.2014.

Biedrība „Eurika”

Labdarības akcijas pasākumu
organizēšanai bērniem ar dzirdes
traucējumiem “Ziemassvētkos bērniem”
un bērnu svētki “Jaunā Gada bērnu
eglīte”.
Biedrības rīkoto Ziemassvētku un
Jaunā gada sagaidīšanas pasākumu
atbalstam bērniem - bērnu namu
audzēkņiem Rēzeknē, Jelgavā,
Ventspilī, kā arī Rīgas pilsētas dienas
centru apmeklētājiem.
Biedrības rīkoto pasākumu
“Ziemassvētki – brīnumu laiks”
atbalstam 45 bērniem un jauniešiem ar
īpašām vajadzībām.
Biedrības rīkoto Ziemassvētku
sagaidīšanas pasākumu atbalstam
bērniem no Ezersalas, Maltas un
Tiskādu speciālajām
internātpamatskolām un Tiskādu bērnu
nama.
Atbalstam par piedalīšanos Biedrības
„Eurika” labdarības projektā
„Labdarības kartītes”, kura ietvaros
VAS „Latvijas Loto” 2014.gadā saņēma
komercsabiedrībai izstrādāto
Ziemassvētku apsveikuma flash kartiņu

Ziedojuma
summa, €

500

300

800

700

700

700

700

500

Datums

Organizācija

15.12.2014. Bērnu slimnīcas fonds

16.12.2014.

Fonds „Ziedot”

17.12.2014.

Ventspils bērnu un
pusaudžu atbalsta
centrs “Nāc līdzi!”

18.12.2014.

Valmieras bērnu un
jauniešu invalīdu
biedrība “Saulīte”

19.12.2014.

Biedrība “Caritas
Madona”

19.12.2014.

Bērnu un jauniešu ar
invaliditāti biedrība
“Cerību spārni”

22.12.2014.

Dobeles novada
bērnu un jauniešu
invalīdu biedrība
“Laimiņa”

23.12.2014. Latvijas Bērnu Fonds

Mērķis
latviešu un angļu valodā, un ar tā
mērķa izlietojumu bērniem
nepieciešamās medicīniskās
aparatūras iegādei Rīgas Bērnu
Klīniskās Universitātes Slimnīcas
Reanimācijas nodaļai.
Bērnu slimnīcas ārkārtas gadījumu
fonda atbalstam, kas nepieciešamības
gadījumā ļauj bērniem sniegt operatīvu
neatliekamo medicīnisko palīdzību
ārpus Latvijas.
Projekta “Rehabilitācijas atbalsts smagi
slimiem bērniem” atbalstam,
iegādājoties multisensoriskās terapijas
aprīkojumu smagi slimiem bērniem.
Projekta “Štābiņš – brīvā laika
programma bērniem” atbalstam,
organizējot tematisko spēli skolēnu
pavasara brīvdienās ar koncerta
programmu un radošajām darbnīcām.
Projekta “Štābiņš – brīvā laika
programma bērniem” atbalstam,
organizējot pasākumus ģimenēm ar
bērniem un jauniešiem ar īpašām
vajadzībām.
Projekta “Štābiņš – brīvā laika
programma bērniem” atbalstam,
organizējot pasākumu “Štābiņš ziemā”
laika posmā no 2015.gada 15.janvāra 15.martam.
Projekta “Štābiņš – brīvā laika
programma bērniem” atbalstam,
organizējot smilšu terapijas nodarbības
bērniem un jauniešiem no ģimenēm ar
zemiem ienākumiem un bērniem ar
īpašām vajadzībām.
Projekta “Štābiņš – brīvā laika
programma bērniem” atbalstam, radot
brīvā laika pavadīšanas iespējas un
organizējot radošās darbnīcas 60
ģimenēm, kurās aug bērni un jaunieši
ar īpašām vajadzībām.
Atbalstam Larisas Roslovas ģimenei no
Alūksnes, piešķirot vienreizēju

Ziedojuma
summa, €

500

1500

1000

1000

1000

1000

1000

500

Datums

Organizācija

Mērķis
stipendiju 500 eiro apmērā
nepieciešamāko jautājumu risināšanai
saistībā ar bērnu audzināšanu un
izglītošanu.

Ziedojuma
summa, €

