VAS Latvijas Loto ziedojumi 2016. gadā

Datums

Organizācija

22.01.2016.

Pulmonālās
hipertensijas
biedrība
Biedrība "Laimiņa"

25.01.2016.

Mērķis

Ziedojuma
summa, €

Veselības nometnes rīkošanai
bērniem ar retām slimībām

600

Projektam, kas dos iespēju
radoši un lietderīgi pavadīt brīvo
laiku bērniem un jauniešiem ar
īpašām vajadzībām no Dobeles
novada
Eiropas meiteņu basketbola
līgas 2016.gada organizētā
turnīra meitenēm vecuma grupā
U17 atbalstam
Pavasara nometnes bērniem ar
speciālām vajadzībām
organizēšanai 2016. gada 14. –
20. martā Jēkabpils novadā
Atbalsts daudzbērnu ģimenēm,
sagādājot tām Lieldienu saldumu
un pārtikas produktu paciņas, kā
arī dāvanas jaundzimušajiem
bērniem
Atbalsts konkursam "Talants
Latvijai"

600

02.02.2016.

Basketbola
akadēmija "Rīga"

25.02.2016.

Nodibinājums
"Mārtiņa fonds"

26.02.2016.

Jelgavas pilsētas
Lielo ģimeņu
centrs "Spiets"

07.03.2016.

Latvijas Bērnu
fonds

10.03.2016.

Bāreņu
biedrība "Saules
bērni”

Atbalsts biedrības rīkotajām
Lieldienu aktivitātēm bērniem –
no Ventspils bērnu nama
“Selga”, Rīgas dienas centriem
“Čiekurs”, “Vecmīlgrāvis” un
Tiskādu bērnu nama

01.04.2016.

Nedzirdīgo invalīdu
atbalsta fonds
“Klusums”

13.05.2016.

Nodibinājums
"Mārtiņa fonds"

Pasākumi bērniem ar dzirdes
traucējumiem – “Mātes diena un
bērnu diena”, sporta spēles
“Būsim stipri” un izlaiduma
pasākums “Uz redzēšanos,
bērnudārzs!”
Trīs dienu rehabilitācijas
programma centrā "Dūjas"
bērniem ar speciālām
vajadzībām

500

600

600

7450
500

900

900
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13.05.2016.

Latvijas Bērnu
bāreņu fonds

13.05.2016.

Bērnu brīvā laika
centrs "Ligzdiņa"

Funkcionāli attīstošu telpu
iekārtošana Tilžas, Dauguļu,
Raudas speciālajās
internātskolās

800

Atbalsts nometnes "Atklāj sevi"
rīkošanai 24.07.16.03.08.16.audzēkņiem no riska
ģimenēm Smiltenē

1500

Atbalsts Latgales reģiona un
Rīgas pilsētas bērnu namu un
ārpus ģimenes aprūpes
institūciju 2015./2016.gada skolu
izlaidumu pasākumu
nodrošināšanai

550

Latvijas Bāreņu
biedrība

Atbalsts vasaras nometnei jūlijā
50 Rēzeknes novada bērniembāreņiem

300

Nodibinājums
"Jaunatnes fonds
"Vertikāle""

Finansējums vasaras skolaisemināram "Alfa" fundamentālo
zinātņu apgūšanai 50
talantīgiem skolēniem

800

29.06.2016.

Nodibinājums
"Palīdzēsim.lv"

Atbalsts 3 dienu sociālās
integrācijas nometnei Koknesē
(06.07.-08.07.2016) 20 bērniem

300

04.07.2016.

Biedrība "Latvijas
Sarkanais krusts"

Uzturēšanās un ārstēšanās
izdevumi diviem ihtiozes
slimniekiem - bērniem (3 un 10
g.v.) Izraēlā, pie Nāves jūras
(05.09.-13.09.2016.)

1100

18.10.2016.

Bāreņu biedrība
“Saules bērni”

Piepildīt skolas somas 6 Latvijas
speciālo internātskolu, bērnu
namu un ģimenes atbalsta
centru bērniem

450

03.11.2016.

Latvijas Bāreņu
biedrība

Atbalsts bērnu-bāreņu
Ziemassvētku pasākuma
organizēšanai

700

14.11.2016.

Grobiņas
daudzbērnu

Ziemassvētku paciņām un
pasākuma organizēšanai

250

07.06.2016.
Bāreņu biedrība
“Saules bērni”

29.06.2016.

29.06.2016.
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ģimeņu biedrība
"Dzērvītes"

Grobiņas trūcīgajām daudzbērnu
ģimenēm

22.11.2016.

Liepājas
daudzbērnu
ģimeņu biedrība
"Dēkla"

Ziemassvētku dāvanām
daudzbērnu ģimenēm

250

06.12.2016.

Jelgavas pilsētas
Lielo ģimeņu
centrs "Spiets"

Ziemassvētku saldumiem un
pārtikas paciņām daudzbērnu
ģimenēm

900

13.12.2016.

Nedzirdīgo invalīdu
atbalsta fonds
"Klusums"

Pasākumam "Ziemassvētki
bērniem" un svētkiem "Jaunā
gada bērnu eglīte"

600

21.12.2016.

Latvijas Bērnu
bāreņu fonds

Ziemassvētku saldumu paciņu
iegādei 13 Latvijas internātskolu
audzēkņiem

700

23.12.2016.

Onkoloģisko
pacientu atbalsta
biedrība "Dzīvības
koks"

Digitālās animācijas grāmatas
izveidei bērniem, kuru vienam
vai abiem vecākiem atklāts vēzis

6500

27.12.2016.

Dobeles novada
bērnu un jauniešu
invalīdu biedrība
“Laimiņa”

Bērniem ar īpašām vajadzībām
nepieciešamo brīvā laika
pavadīšanas iekārtu iegāde un
uzstādīšana biedrības teritorijā

625

27.12.2016.

Alūksnes rajona
bērnu, jauniešu ar
īpašām
vajadzībām
atbalsta centrs
„Saulstariņi”

Transporta izdevumiem
braucieniem uz Ziemassvētku
pasākumiem

400

28.12.2016.

Biedrība
"Bezvests.lv"

SOS ID aproču iegādei bērniem
ar autiska spektra traucējumiem

625

