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Datums

Organizācija

06.03.2019.

Jelgavas Lielo ģimeņu
centrs "Spiets"

07.03.2019.
12.03.2019.
09.04.2019.
12.06.2019.

12.06.2019.

12.06.2019.

03.07.2019.

03.07.2019.

Mērķis

Ziedojuma
summa €

Atbalsts 166 daudzbērnu ģimeņu pārtikas un saldumu paciņu
750
iegādei Lieldienu pasākumu ietvaros
Bērniem ar dzirdes traucējumiem pasākumiem integrācijai
Nedzirdīgo atbalsta
sabiedrībā: "Mātes un Bērnu dienai" un ģimeņu svētkiem "Soli pa 700
fonds "Klusums"
soļiem" atbalstam.
Atbalsts deju ansambļa "Daiļrade" sagatavošanai IX
Biedrība DA "Daiļrade" Starptautiskajam deju festivālam - konkursam "Sudmaliņas
1500
2019".
Izglītības veicināšana konkursa "Talants Latvijai" laureātu
Latvijas Bērnu Fonds
8500
stipendiju un speciālo apbalvojumu nodrošināšana.
Dot ieguldījumu bērniem veltīta kultūras pasākuma veidošanā –
Latvijas Operetes fonds bērnu un jauniešu auditorijai paredzētās muzikālās izrādes
1500
“Minhauzens” kostīmu dizainu veidošanai un tērpu sagatavošanai.
Atbalsts 5 dienu nometnes organizēšanā bērniem un jauniešiem
Nodibinājums
no sociālās atstumtības grupām, lai mudinātu apgūt jaunas
1500
"Palīdzēsim.lv"
iemaņas, sadarbības prasmes, mazinātu sociālos riskus un
motivētu audzēkņus tālākai izglītībai.
Bērnu muzikālo talantu konkursa organizēšana un stipendijas,
kas motivē Latvijas mūzikas skolu bērnus apgūt vokālo mākslu,
Nodibinājums "Ineses taustiņinstrumentu, stīgu instrumentu, pūšaminstrumentu un
1500
Galantes fonds"
sitaminstrumentu spēli. Konkurss bērnus motivē mācīties, kā arī
stipendijas ļauj atbalstīt jaunos talantus ceļā uz lielās skatuves
gaitām.
Nodibinājums turpina tradīciju un arī 2018.gadā realizē stipendiju
Nodibinājums
programmu mākslas, mūzikas un sporta jomā talantīgiem bērniem
"Viduslatgales
un jauniešiem no 5 Latgales reģiona novadiem. Stipendiju
1500
Pārnovadu fonds"
piešķiršanas galvenie kritēriji ir audzēkņu sasniegumi mācībās,
konkursos, aktīva dalība skolas un ārpusskolas pasākumos.
Sporta nometnes organizēšana 30 bērniem no Sveķu
Latvijas Bērnu bāreņu internātpamatskolas no šī gada 29. jūlija līdz 4.augustam 1500
fonds
bērniem bāreņiem, bērniem ar īpašām vajadzībām un bērniem no
sociāli mazaizsargātām ģimenēm.

10 dienu vasaras nometnes organizēšana 10 riska grupas bērniem
Smiltenes bērnu brīvā
no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kurā pastāv psiholoģiska 1500
laika centrs "Ligzdiņa"
rakstura problēmas, lai sniegtu profesionālu speciālistu
psiholoģisko atbalstu un uzlabotu audzēkņu veselību.
Atbalsts "Izcilības skolai", kas motivē jauniešus pievērsties un
Nodibinājums
papildus apgūt eksaktās zinātnes – inženierzinātni, fiziku,
09.08.2019. "Jaunatnes fonds
1500
datorzinātni, matemātiku, ķīmiju un bioloģiju – profesijas, kurās
"Vertikāle""
speciālistu trūkums šobrīd ir liela aktualitāte.
Dobeles personu ar
Atbalsts Sporta svētku organizēšanā bērniem ar invaliditāti, lai
invaliditāti un
palīdzētu viņiem integrēties sabiedrībā un mudinātu aktīvi pavadīt
28.08.2019.
1450
atbalstītāju biedrība
laiku kopā ar visu ģimeni un apgūt jaunas prasmes, apliecinot, ka
"Laimiņa"
arī viņi ir pilnvērtīgi sabiedrības locekļi.
12.07.2019.

VAS Latvijas Loto ziedojumi 2019. gadā

30.08.2019.

Bāreņu biedrība
"Saules bērni"

Alūksnes novada
bērnu, jauniešu ar
16.09.2019.
īpašām vajadzībām
biedrība "Saulstariņi"
20.09.2019.

Biedrība "Attīstām
hokeja prasmes"

20.09.2019.

Latvijas Skolu sporta
federācija

23.10.2019.

Latvijas Humānās
palīdzības centrs

06.11.2019.

Bāreņu biedrībā
"Saules bērni"

Jelgavas Lielo ģimeņu
centrs "Spiets"
Nedzirdīgo atbalsta
25.11.2019.
fonds "Klusums"
06.11.2019.

20.12.2019. Latvijas Bērnu fonds

Atbalsts tradicionālajam projektam, uzsākot mācību gadu,
“Piepildīsim skolas somas”. Šogad paredzēta skolai nepieciešamo
piederumu iegāde Bērzupes un Tukuma speciālajās
internātpamatskolās, Bērnu ilgstošās aprūpes un rehabilitācijas
500
centrā “Zīles”, Rēzeknes bērnu sociālo pakalpojumu centrā,
Jelgavas 1.internātpamatskolā, Rīgas pilsētas maznodrošināto
ģimeņu bērniem dienas centros “Vecmīlgrāvis”, “Kamene” un
“Čiekurs”.
Atbalsts 22 bērnu ar īpašām vajadzībām mācību ekskursijai uz
Klaipēdu un Palangu, kurās ietilpst izglītojošie un integrējošie
Delfinārija, Jūras un Dzintara muzeja apmeklējumi.

1480

Atbalsts, gatavojoties sezonas spēlēm, vienotu sporta formu
sagādei divām bērnu hokeja komandām: 26 bērnu komandai līdz 500
6 gadu vecumam un 34 bērnu komandai līdz 9 gadu vecumam.
"Veiklās stafetes" finālsacensību organizēšanai 2.-5.klašu skolēnu
1200
komandām.
Atbalsts biedrības Grobiņas nodaļai pārtikas paku iegādē 41
ģimenei (trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm ar bērnu 850
invalīdu) Ziemassvētku pasākuma ietvaros.
Finansiālais atbalsts svinīgo pasākumu rīkošanai par godu Latvijas
valsts simtu pirmajai gadadienai, Lāčplēša dienai un Staro Rīga
svinībām bērnu aprūpes iestādēs: Rīgas pilsētas maznodrošināto
vecāku bērniem dienas aprūpes centros "Vecmīlgrāvis" un
1000
"Kamene"; 1. Jelgavas internātpamatskolā; Rēzeknes bērnu
sociālo pakalpojumu centrā; Bērzupes speciālā internātpmatskolā;
Tukuma internātpamatskolā; Ventspils bērnu namā "Selga".
Atbalsts pārtikas un saldumu paciņu iegādei Ziemassvētku
750
svinībām daudzbērnu ģimenēm
Atbalsts bērnu labdarības pasākumiem: "Ziemassvētkos bērniem"
800
un "Jaunā Gada bērnu eglīte''
Finansiālais atbalsts Ziemassvētku labdarības akcijai "Nepaej
garām", kuras ietvaros tiks organizētas Ziemassvētku nometnes 5000
bērniem ar īpašām vajadzībām.

