VAS Latvijas Loto ziedojumi 2017. gadā

Datums

Organizācija

14.02.2017.

Nodibinājums
"Viduslatgales
pārnovadu
fonds"
Latvijas Bērnu
bāreņu fonds

23.03.2017.

28.03.2017.

29.03.2017.

29.03.2017.

29.03.2017.

29.03.2017.

29.03.2017.
03.05.2017.

15.05.2017.

25.05.2017.
26.05.2017.

Mērķis
Latgales talantīgo bērnu no
maznodrošinātām ģimenēm atbalstam
sportā

Dāvanām bērniem ar īpašām vajadzībām
pasākumā "Internātpamatskolu boulinga
līga"
Nodibinājums
Veselības nometnes organizēšana
"Mārtiņa fonds" Psiholoģiskās rehabilitācijas centrā
"Dūjas" bērniem ar smagām un
invalidizējošām saslimšanām
Nodibinājums
Nometnes “Skultes muižnieki”
"Palīdzēsim.lv"
organizēšanai bērniem un jauniešiem no
sociālajai atstumtībai pakļautām grupām
Bērnu brīvā laika Ēdināšanas nodrošināšana 15 riska
centrs "Ligzdiņa" pusaudžiem (10 dienas) ikgadējā
psiholoģiskā atbalsta vasaras nometnē
"Atklāj sevi"
Alūksnes novada Mākslas, kustību terapijas un psiholoģijas
bērnu, jauniešu nodarbības bērniem un jauniešiem ar
ar īpašām
īpašām vajadzībām un viņu atbalsta
vajadzībām
personām (2017.gada aprīlis-novembris)
biedrība
"Saulstariņi"
Jelgavas pilsētas Saldumu un pārtikas paciņas Lieldienās
Lielo ģimeņu
daudzbērnu ģimenēm
centrs "Spiets"
Latvijas Bērnu
Konkursa "Talants Latvijai" laureātu
fonds
stipendijas un speciālie apbalvojumi
Nedzirdīgo
Atbalsts Bērnu sporta spēlēm un
invalīdu atbalsta labdarības pasākumam "Mātes diena un
fonds "Klusums" Bērnu diena" (2017.gada 20.aprīlis20.jūnijs)
Latvijas Bāreņu Lieldienu pasākuma organizēšana
biedrība
bērniem-bāreņiem no 6 Latgales bērnu
namiem un internātskolām
Bāreņu biedrība Dāvanām bērniem skolu izlaidumos 9
"Saules bērni"
bērnu namos un internātskolās
Latvijas Sieviešu 20 Tiskādu bērnu nama bērnu dalībai IX
labdarības
starptautiskajā bērnu un jauniešu
biedrība
radošuma festivālā-konkursā Rudaga
New Star 2017 (2017.gada 15.-19.jūnijā)

Ziedojuma
summa, €
800

800

1500

1500

1500

1500

900

7830
900

700

300
1000
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29.05.2017.

26.06.2017.

25.07.2017.
10.08.2017.

17.08.2017.

07.09.2017.

08.09.2017.
21.09.2017.

16.10.2017.

18.10.2017.

05.12.2017.

19.12.2017.

19.12.2017.

21.12.2017.

Grobiņas
daudzbērnu
ģimeņu biedrība
“Dzērvītes”
Latvijas
Sarkanais krusts
Jaunatnes fonds
"Vertikāle"
Biedrība
"Labdarības
lapa"
Kuldīgas
daudzbērnu
ģimeņu biedrība
"Šūpulītis"
Biedrība "Latvijas
Skolu sporta
federācija"
Bāreņu biedrība
"Saules bērni"
Fonds "Ziedot.lv"

Vasaras brīvā laika pavadīšanas dienas
nometnei bērniem no daudzbērnu
ģimenēm Grobiņā un Grobiņas novadā
(2017.gada 3.jūlijs-11.augusts)
Ihtiozes slimnieku M. (11 g.v.) un K. (4
g.v.) uzturēšanās un ārstēšanās
izdevumiem Izraēlā
Vasaras skolas-semināra "Alfa"
50.gadskārtas pasākumam
Bezmaksas izklaides un sporta
labdarības pasākuma organizēšanai
Vecāķu pludmalē 12.augustā, kas
paredzēts ziedojumu vākšanai
daudzbērnu maznodrošinātām ģimenēm.
Pasākumiem "Sveika, skola!" un "Mans
tētis".

2.- 5.klašu skolēnu sacensību "Veiklo
stafetes" organizēšanai Dobelē,
2017.gada 21.novembrī.
Piepildīt skolas somas septiņos Latvijas
bērnu namos un internātskolās
Divu slimu bērnu delfīnterapijas
nodarbību apmaksai Minskas un
Klaipēdas delfinārijos
Latvijas Bērnu
Psiholoģiskajai palīdzībai bērniem, kuri
Fonds
cietuši no vardarbības un patlaban dzīvo
audžuģimenēs.
Nedzirdīgo
Bērnu sporta spēlēm un labdarības
invalīdu atbalsta akcijai-pasākumam "Ziemassvētki
fonds "Klusums" bērniem" un bērnu svētkiem
"Ziemassvētku eglīte"
Jelgavas pilsētas Ziemassvētku saldumu un pārtikas paciņu
Lielo ģimeņu
sagatavošanai mazturīgām daudzbērnu
centrs "Spiets"
ģimenēm un trūcīgām ģimenēm ar
jaundzimušajiem
Bāreņu biedrība Ziemassvētku paciņu sagatavošana un
"Saules bērni"
svētku pasākumi 10 bērnu aprūpes
iestādēs
Humānās
Ziemassvētku saldumu un pārtikas paciņu
Palīdzības
sagatavošanai trūcīgām daudzbērnu
centrs, Grobiņas ģimenēm, bērniem invalīdiem un
nodaļa
vientuļiem pensionāriem
Latvijas Bērnu
Ziemassvētku paciņu sagatavošana un
bāreņu fonds
svētku pasākumi bērnu aprūpes iestādēs

1246

1500

1500
1500

1000

1000

500
1440

5000

600

600

500

250

700

