VAS Latvijas Loto ziedojumi 2018. gadā

Datums

28.02.2018.

23.03.2018.

26.03.2018.

26.03.2018.

28.03.2018.

10.04.2018.

Organizācija

Mērķis

Ziedojuma
summa, €

Stipendiju programma
mākslas, mūzikas un
sporta jomā talantīgiem
bērniem un jauniešiem
no 5 Latgales reģiona
novadiem

1500

Nedzirdīgo atbalsta fonds "KLUSUMS"

Bērniem ar dzirdes
traucējumiem
pasākumiem integrācijai
sabiedrībā: "Mātes un
Bērnu dienai" un ģimeņu
svētkiem "Soli pa soļiem"
atbalstam.

700

Biedrība DA "DAIĻRADE"

Deju kolektīva vēsturiski
pareizu arheoloģisko
tērpu izstrādei,
gatavojoties Latvijas
simtgades Dziesmu un
deju svētkiem.

1500

Jelgavas Lielo ģimeņu centrs "SPIETS"

Atbalsts 160 daudzbērnu
ģimeņu pārtikas un
saldumu paciņu iegādei
Lieldienu pasākumu
ietvaros.

750

Nodibinājums "PALĪDZĒSIM.LV"

Nometnes organizēšana
jauniešiem no sociālās
atstumtības grupām, lai
mudinātu apgūt jaunas
iemaņas, mazinātu
sociālos riskus un
motivētu audzēkņus
tālākai izglītībai.

1350

Izglītības veicināšana
konkursa "Talants
Latvijai" laureātu
stipendiju un speciālo
apbalvojumu
nodrošināšana.

8200

VIDUSLATGALES
pārnovadu fonds

LATVIJAS BĒRNU FONDS
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Psiholoģiskā atbalsta
nometne sociāli
neaizsargāto daudzbērnu
un riska ģimeņu
pusaudžiem, kuri cieš no
vardarbības.

1490

Vasaras dienas
nometnes organizēšana
Grobiņas un Grobiņas
novada daudzbērnu
ģimenēm

500

Vasaras nometne
bērniem bāreņiem un
bērniem ar īpašām
vajadzībām no
Ziemeļvidzemes un
Sveķu
internātpamatskolām.

1500

Biedrība "HOKEJS PRIEKAM"

Jauniešu motivācija
aktīvam dzīvesveidam un
sportam, atbalstot hokeja
komandas "Pirāti" zēnu
sagatavošanos 2018.
/2019. gada sezonai.

1500

Biedrība "NEPALIEC VIENS

Sensorās integrācijas
telpas speciālā
aprīkojuma iegāde
biedrības struktūrvienībai
- dienas centram "Solis
augšup" - bērnu un
jauniešu ar autiskā
spektra traucējumiem
rehabilitācijai.

750

26.07.2018.

Latvijas SKOLU SPORTA federācija

Skolēnu sacensību
"Veiklo stafetes"
organizēšana skolu
komandām 2.-5. klasēm
no visas Latvijas mazo
pamatskolu grupā.

1300

16.08.2018.

Jaunatnes fonds "VERTIKĀLE"

Atbalsts "Izcilības skolai",
kas motivēs jauniešus

1500

26.04.2018.

14.06.2018.

14.06.2018.

28.06.2108.

28.06.2108.

Brīvā laika centrs "LIGZDIŅA"

Grobiņas daudzbērnu ģimeņu biedrība
"DZĒRVĪTES"

Nodibinājums "LATVIJAS BĒRNU
BĀREŅU FONDS"
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pievērsties un papildus
apgūt eksaktās zinātnes inženierzinātni, fiziku,
datorzinātni, matemātiku,
ķīmiju un bioloģiju.

27.08.2108.

LATVIJAS BĀREŅU BIEDRĪBA

Tradicionālās labdarības
akcijas "Skolnieks"
atbalsts, kas palīdz
sagatavot bāreņus skolas
gaitām.

19.09.2018.

Dobeles bērnu un jauniešu invalīdu
biedrība "LAIMIŅA"

Sporta svētku
organizēšana bērniem ar
īpašām vajadzībām

1125

Bāreņu biedrība "SAULES BĒRNI"

Skolas piederumu iegāde
sociālās aprūpes iestāžu
skolēniem, projekta
"Piepildīsim skolas
somas" ietvaros.

500

Mērķziedojums
izdevniecībai "Liels un
Mazs" bērnu ilustrāciju
grāmatas izdošanai

1500

Nedzirdīgo atbalsta fonds "KLUSUMS"

Labdarības akciju
pasākumi bērniem ar
dzirdes traucējumiem
"Ziemassvētkos bērniem"
un "Jaunā Gada bērnu
eglīte".

800

Jelgavas Lielo ģimeņu centrs "SPIETS"

Saldumu un pārtikas
paku sagāde
Ziemassvētkos
daudzbērnu ģimeņu
bērniem Jelgavā.

750

Dāvanu karšu iegāde
pārtikas paku
sagatavošanai
Ziemassvētkos bērniem
no trūcīgām ģimenēm,
trūcīgām daudzbērnu
ģimenēm, bērniem
invalīdiem.

600

19.09.2018.

22.10.2018.

13.11.2018.

13.11.2018.

13.11.2018.

Valsts KULTŪRKAPITĀLA fonds

Biedrība "HUMĀNĀS PALĪDZĪBAS
CENTRS"

1500
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13.11.2018.

15.11.2018.

19.12.2018.

Bāreņu biedrība "SAULES BĒRNI"

LATVIJAS BĒRNU FONDS

Biedrība "SAULSTARIŅI"

Atbalsts svinību
pasākumiem “Es un
Latvijas simtgade”
astoņās bērnu aprūpes
iestādēs visā Latvijā.

500

Atbalsts 2019.gada
vasarā plānotās
specializētās nometnes
organizēšanai vardarbībā
cietušajiem bērniem.

8018

Ziemassvētku paciņu
iegādei bērniem un
jauniešiem ar īpašām
vajadzībām svētku
pasākumam
“Ziemassvētku
rūķošanās”.

160

