VAS Latvijas Loto ziedojumi 2015. gadā
Organizācija

Mērķis

Ziedojuma
summa, €

Biedrība
„Dižvanagi”

Sniegt iespēju bērniem ar īpašām
vajadzībām piedalīties 12 dienu
rehabilitācijas kursā- nometnē kas notiks
2015.gada februārī.

1000

12.02.15.

Pulmonālās
hipertensijas
biedrība

Atbalstīt veselības nometnes īstenošanu
bērniem ar retām slimībām (iedzimtas
sirdskaites, PAH, cistisko fibrozi, Dauna
sindromu, komplicētām iedzimtām
vielmaiņas izmaiņām un citām kaitēm) un
viņu tuviniekiem.

1000

10.03.15.

Latvijas Bērnu
Fonds

Latvijas Bērnu fonda rīkotā konkursa
“Talants Latvijai” 2014./2015.m.g.
organizēšanai.

6400

11.03.15.

Jelgavas pilsētas
Lielo ģimeņu centrs
"Spiets"

Lieldienu paciņu sagatavošanai
daudzbērnu ģimenēm (pārtika, saldumu,
higiēnas preces).

700

27.03.15.

Nodibinājums
„Mārtiņa Fonds”

Pavasara Lieldienu nometne bērniem ar
invaliditāti, kā arī bērniem no sociāli
nelabvēlīgām un mazturīgām ģimenēm.

600

01.04.15.

Nodibinājums
„Bērnu brīvā laika
centrs Ligzdiņa”

Nodrošināt brīvpusdienas skolu vasaras,
rudens un ziemas brīvlaikos 51 trūcīgo un
riska ģimeņu bērniem Smiltenē.

1428

05.05.15.

Nedzirdīgo
invalīdu atbalsta
fonds "Klusums"

Labdarības akcijas pasākumu atbalstam
bērniem ar dzirdes traucējumiem bērnu
sporta spēlēs “Būsim stipri!” un izlaiduma
pasākumā “Uz redzēšanos bērnudārzs!”.

900

Datums

23.01.15.

22.05.15.

Nodibinājums
„Mārtiņa Fonds”

Vasaras veselības nometnei bērniem ar
invaliditāti, kā arī bērniem no sociāli
nelabvēlīgām un mazturīgām ģimenēm.

900

29.05.15.

Jaunatnes fonds
"Vertikāle"

Vasaras skolas-semināra „Alfa 2015”
organizēšanai 50 vecāko klašu skolēniemteicamniekiem.

1000

25.06.15.

Mentor Latvia

Sniegt iespēju 21 jaunietim no Tukuma un
Saldus novadiem piedalīties sociālā
mentoringa programmā.

500

06.07.15.

Palīdzēsim.lv

Vasaras nomentnes organizēšanai
bērniem un jauniešiem no sociāli
mazaizsargātajām grupām “Aktīvais
piedzīvojums dabā”.

1000

07.07.15.

Latvijas Neredzīgo
biedrība

Digitālo klavieru iegādei vokālajam
ansamblim “Cielaviņa”, kurā dzied bērni un
jaunieši ar redzes invaliditāti.

1000

14.07.15.

Latvijas Bērnu
bāreņu fonds

Vasaras nomentnes organizēšanai Latvijas
tālāko novadu bāreņu aprūpes iestādēs
dzīvojošajiem bērniem bāreņiem un
bērniem no daudzbērnu un trūcīgām
ģimenēm.

500

28.09.15.

Biedrība
„Dižvanagi”

Atbalstīt rehabilitācijas centra ēkas
fasādes nokrāsošanu un piegulošās
teritorijas uzkopšanu.

300

20.10.15.

Biedrība
Bezvests.lv

Atbalstīt biedrības darbu pazudušu bērnu
meklēšanā.

1000

Atbalstīt Ziemassvētku pasākumu rīkošanu
bērniem bāreņiem un bērniem ar īpašām
vajadzībām no Dauguļu, Baltinavas
Kristīgās, Sveķu, Tilžas, Palsmanes,
Aleksandrovas, Antūžu, Ezersalas,
Katvaru, Raudas un Gaujienas
internātskolām.

500

23.10.15.

Latvijas Bērnu
bāreņu fonds

26.10.15.

27.10.15.

02.11.15.

10.12.15.

17.12.2015.

Nedzirdīgo invalīdu
atbalsta fonds
"Klusums"

Atbalstīt labdarības akcijas pasākumus
bērniem ar dzirdes traucējumiem
“Ziemassvētkos bērniem” un “Jaunā Gada
bērnu eglīte”.

600

Latvijas Bāreņu
biedrība

Atbalstīt biedrības rīkoto Ziemassvētku
sagaidīšanas pasākumus bērniem no
Rēzeknes logopēdiskās skolas, Ezersalas,
Maltas un Tiskādu speciālajām
internātpamatskolām un Tiskādu bērnu
nama.

1000

Biedrība „Eurika”

Atbalstīt biedrības „Eurika” labdarības
projektu „Labdarības kartiņas”. Tā ietvaros
biedrība saņemto dāvinājumu izlietos
bērniem nepieciešamās medicīniskās
aparatūras iegādei Rīgas Bērnu Klīniskās
Universitātes Slimnīcas Reanimācijas
nodaļai.

1000

Bāreņu biedrība
„Saules bērni”

Atbalstīt biedrības rīkotos Ziemassvētku
un Jaunā gada sagaidīšanas pasākumus
bērniem - bērnu namu audzēkņiem
Rēzeknē, Jelgavā, Ventspilī, Alojā, kā arī
Rīgā jauniešu dienas centros un Rīgas
skolēnu pilī.

700

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

Atbalstīt biedrības rīkoto Ziemassvētku
pasākumu, nodrošinot transportu 60
bērniem un jauniešiem ar īpašām
vajadzībām uz pasākuma vietu.

400

21.12.2015.

Jelgavas pilsētas
Lielo ģimeņu centrs
"Spiets"

Atbalstīt daudzbērnu ģimenes, sagādājot
tām Ziemassvētku saldumu un pārtikas
produktu paciņas, kā arī dāvanas
jaundzimušajiem bērniem.

570

22.12.2015.

Biedrība "Latvijas
Autisma
apvienība"

Atbalstīt biedrības projektu “Sociālie
stāsti”, kā ietvaros izveidot 20 sociālos
stāstus, ilustrēt tos un izveidot platformu,
kur tos varēs saņemt vecāki, pedagogi un
atbalsta personāls.

500

