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Informācija par organizāciju  

 

 

 

Organizācijas nosaukums 

 

Ziedot.lv 

 

Organizācijas juridiskais statuss Nodibinājums 

  

Reģistrācijas numurs Reģ.Nr.40008078226 

  

Reģistrācijas datums Sabiedrisko organizāciju reģistrā: 2013.gada 6.novembris 

Biedrību un nodibinājumu reģistrā: 2005. gada 8.marts 

Sabiedriskā labuma statuss: 2005. gada 5.jūlijs (LR Finanšu ministrijas 

lēmums Nr.272) 

 

Juridiskā adrese Krišjāņa Barona iela 59/61 

Rīga, LV-1001 

Latvija 

  

NACE pamatdarbības kods 94.99 Citur neklasificētu organizāciju darbība 

  

Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, 

ieņemamie amati 

Rūta Dimanta – valdes locekle 

 

  

Pārskata periods 2014. gada 1. janvāris – 31. decembris 
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Pārskata gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns 

I. Vispārīgā daļa 

1. Organizācijas darbības mērķis 

Nodibinājums Fonds “Ziedot.lv” (turpmāk tekstā – Fonds)  ir sabiedriskā labuma labdarības organizācija, kas 
darbojas tajās jomās, kur valsts vai pašvaldības finansējuma nav, vai tas ir nepietiekams, bet līdzcilvēkiem akūti 
nepieciešams. Fonda  mērķis ir veicināt filantropiju un labdarību: 
veicināt pozitīvas sociālas izmaiņas Latvijā,  
iesaistīt sabiedrību aktuālu problēmu risināšanā,  
veicināt iedzīvotāju un vietējo ziedojumu piesaistīšanu sabiedriska labuma mērķu īstenošanai 
sniegt konsultācijas indivīdiem, kopienām un uzņēmumiem labdarības programmu ieviešanā. 

2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību 

 Labdarība  

3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība 

  ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu; 
  nepilnās ģimenes; 
  cilvēki ar invaliditāti; 
  personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu; 
 15–25 gadus veci jaunieši; 
  personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm; 
  ilgstošie bezdarbnieki; 
  bezpajumtnieki; 
  cilvēktirdzniecības upuri; 
  politiski represētās personas; 
  personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu ģimenes; 
  Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes; 
  personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu atkarībām un viņu ģimenes; 
  ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti; 
  bērni; 
  atbalsts citām sabiedriskā labuma organizācijām to sabiedriskā labuma organizācijām. 

4. Kontakti informācijas saņemšanai 

   juridiskā adrese:  Kr. Barona iela 59/61, Rīga, LV 1001 
   kontaktadrese: Kr. Barona iela 59/61, Rīga, LV1001 
   tālruņa numurs:  67289339 
   e-pasta adrese: ziedot@ziedot.lv 
   mājaslapa: www.ziedot.lv; www.labdariba.lv; 

II. 2014.gada darbības pārskats 

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra gadā (norādīt 

ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus)                                                                                                              

Fonds pārskata periodā īstenojis un finansējis 71 labdarības projektu par ziedojumu naudu, tajā skaitā apmaksājis 

ārstniecības un rehabilitācijas izdevumus, gadījumos, kad šos pakalpojumus neapmaksā valsts. Sniedzis 
palīdzību ģimenēm krīzes situācijās, nodrošinājis bezmaksas auklīšu dienestu ģimenēm, kurās aug bērni invalīdi, 
risinājis sociālas problēmas un kritiskas situācijas. Fonda aktivitātes (raksti medijos, līdzdalība konferencēs, 
baneri interneta medijos) veicināja labdarības tradīciju attīstību un ar vien vairāk privātpersonas un uzņēmēji ir 
gatavi ziedot naudu, mantas, laiku un zināšanas sabiedriska labuma kopīgiem mērķiem un palīdzēt tiem, kuriem 
pašiem nav resursu vai  varēšanas.Fonds pārskatus (saturiskos un finanšu) par ziedojumu projektiem, kuriem 
līdzekļi tiek vākti ar labdarības Portāla starpniecību, regulāri publicē pie katra projekta sadaļas „Atskaite”. 
2014.gadā Fonds savu mērķu sasniegšanai turpināja iepriekšējos gados iesākto un darbību attīstīja sekojošās 
pamata programmās: 
Sociālā programma – atbalsta programma sociāli jūtīgām un mazaizsargātām grupām, kā piemēram: 
„Mīļā auklīte” – ziedojumu vākšana, lai nodrošinātu daļēji dotētas auklītes ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām 
vajadzībām; 
Pārtikas banka „Paēdušai Latvijai”  - lai arī daudz mazāka apmērā nekā iepriekšējos gados, tomēr atsevišķām 
sabiedrības grupām joprojām aktuāla problēma pārtikas nodrošinājusm krīzes situācijās.  
„Laimīgai Latvijai” – ilgtermiņa palīdzības projekts, kura ietvaros atbalstu saņems ģimenes ar bērniem invalīdiem, 
senioru ģimenes, smagi slimi cilvēki un centīgas, bet trūcīgas ģimenes; 
Atbalsts senioriem sadarbībā ar Latvijas Radio Pieci.lv programma „Dod5”. 
2014. gadā tika turpināta programma „LVM ziedojums sociālajai jomai”, kuras ietvaros finansējums projektu 
konkursa kārtība tika piešķirts 88 projektiem. 
Uzsākta jauna programma „Palīdzi trūcīgiem mazuļiem”, lai sniegtu atbalstu ģimenēm, kurā saug bērni līdz 2 
gadu vecumam un ir grūta sociālā situācija. 

http://www.labdariba.lv/


Sabiedriskā labuma organizācija nodibinājums ZIEDOT.LV 
2014. gada pārskats 

5 

Pārskata gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns (turpinājums) 

 
 5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra gadā (turpinājums) 
Darbs ar brīvprātīgajiem; 
Reaģējot uz regulāri saņemtajiem brīvprātīgā darba piedāvājumiem, kā arī apzinoties, ka līdzās finanšu 
ziedojumiem, darba, laika un profesionālo zināšanu ziedošana ir būtiska alternatīva NVO attīstībā un 
administratīvo vajadzību nodrošināšanā, Fonds koordinē arī brīvprātīgo piesaisti NVO, izmantojot koordinētu 
sistēmu interneta Portālā. Brīvprātīgie piedalās visās Fonda lielākajās akcijās. 
Reģionālais labdarības organizāciju tīkls 

Fonds ikdienā sadarbojas ar plašu loku biedrībām un nodibinājumiem visā Latvijā. 2014.gadā to skaits pārsniedza 
240 organizācijas. Fonds tīkla organizācijām piedāvā bezmaksas apmācības (NVO skolas sadarbībā ar 
SwedBank), telefoniski un klātienes konsultācijas, kā arī dažāda veida mantisks atbalsts. Programmas ietvaros 
46 organizācijas saņēmušas finansiālu atbalstu savu projektu īstenošanai. 
Labdarības noliktava 
Mantisko ziedojumu piesaiste no iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Mantu ziedojumus saņem trūcīgās ģimenes, kas 
vēršanas pēc palīdzības pie Fonda. Kā arī tiek, palīdzēts ģimenēm, kurām nodeguši mājokļi. Lielāko daļu 
ziedojumu fonds nodod vairāk nekā 100 citām labdarības organizācijām, kas darbojas Latvijas reģionos. 
Atbalsts 21.novembra traģēdijā cietušajiem 
Lai sniegtu palīdzību līdzcilvēkiem, kas guva traumas lielveikala jumt iebrukšanā 2013.gada 21.novembrī 
Zolitūdē, tika atvērts ziedojuma tālrunis un labdarības projekts. No projekta uzsākšanās līdz šim brīdim tika 
palīdzēts 144 cietušajiem cilvēkiem, gan 64 bojāgājušo radiniekiem. 
Smagi slimu bērnu atbalsta programma 
Programmas ietvaros palīdzību saņem bērni un jaunieši, kuriem iedzimtu vai iegūtu slimību dēļ nepieciešam 
papildu ārstniecība vai rehabilitācija, kas nav iekļauta valsts apmaksātajos medicīnas pakalpojumos. Programmas 
ietvaros atpazīstamākie projekti ir „Labestības diena”, „Eņģeļi pār Latviju” un „Mazajām sirsniņām”.  
Ārkārtas situāciju programma 
Fonds sniedz palīdzību līdzcilvēkiem, ģimenes, kuras skārušas pēkšņas nelaimes. Piemēram, ugunsgrēks vai 
tuvinieka repatriācija. Programmas ietvaros pēc Krievijas iebrukumā Ukrainā un Krimas aneksijas, Fonds 
iesaistījās projektā Ukrainas karadarbībā cietušo ārstniecībai un rehabilitācijai Latvijā 
 

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu un 

attiecīgajā jomā  

2014.gadā fonds “Ziedot” ir piesaistījis ziedojumos 4 115 236 eur, tādējādi mērķa grupu vajadzībām no 
privātpersonām un uzņēmumiem ir ievērojama apjoma līdzekļi. Fonds „Ziedot” īstenojis un finansējis 71 
labdarības projektu par ziedojumu naudu, tajā skaitā apmaksājis ārstniecības un rehabilitācijas izdevumus 
sniedzis palīdzību ģimenēm krīzes situācijās, nodrošinājis bezmaksas auklīšu dienestu ģimenēm, kurās aug bērni 
invalīdi., risinājis sociālas problēmas un kritiskas situācijas. 
 

 7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas 

  dibinātāju/biedru skaits: 4 
  iesaistīto personu skaits: 500 
  sabiedriskā labuma guvēju skaits: 1170450 
 
8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums 

kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 4 115 236 eur 
kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 3 318 793 eur, 323 249 eur novirzīti prasībai pret Krājbanku 
kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietotiem  vispārējiem ziedojumiem 10 478 eur 
 

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, komersantiem) 

Sabiedrības pieaugošais atbalsts labdarības aktivitātēm, mediju un uzņēmumu atsaucība. 2014.gadā turpinājās 

regulāra plānošana un darbības izvērtēšana, darbinieku motivēšana, sadarbība ar ziedotājiem.  

 

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori  

Partnerorganizāciju vājās grāmatvedības zināšanas un prasmes, kas apgrūtina korektu ziedojumu nodošanu 

citām SLO organizācijām.  

III. Turpmākās darbības plāns 

lgItermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu gadu): 
 Labdarības portāls Ziedot.lv; Sociālās programmas (Paēdušai Latvijai, Palīdzība Latvijas ģimenēm, Mazās 
sirsniņas);  Darbs ar brīvprātīgajiem;  Labestības diena;  Eņģeļi pār Latviju u.c. 

_________________  

Rūta Dimanta 
Valdes locekle 
 
Rīga, 2015. gada 31. martā 
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats par finanšu gadu, kas beidzas 2014. gada 31. decembrī 

 

 Pielikumi 2014  2013 

 

  EUR  EUR 

     

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 1 4 115 236  4 410 632 

     

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2 49 113  40 234 

     

Citi ieņēmumi 3 83 555  299 713 

     

Ieņēmumi kopā  4 247 904  4 750 579 

     

Izdevumi      

     

Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu 

veikšanai 4 3 560 100 

 

3 515 302 

     

Algas  200 807  191 496 

     

Sociālās apdrošināšanas maksājumi  47 370  45 649 

     

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 

nolietojums un norakstīšana  26 797 

 

34 631 

     

Citi izdevumi 5 56 376  118 740 

     

Izdevumi kopā  3 891 450  3 905 818 

     

Ieņēmumu un izdevumu starpība  356 454  844 761 

  

 

Pielikumi no 11. līdz 28. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

 

 

 
_________________________ 

Rūta Dimanta 
Valdes locekle 
 
Rīga, 2015. gada 31. martā 



Sabiedriskā labuma organizācija nodibinājums ZIEDOT.LV 
2014. gada pārskats 

7 

 

Bilance 2014. gada 31. decembrī                                 

(1) 

  

Pielikumi 

 

31.12.2014. 

  

31.12.2013. 

  EUR  EUR 

     

Aktīvs     

Ilgtermiņa ieguldījumi     

Nemateriālie ieguldījumi     

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. 

tiesības  6 6 627 

 

10 688 

Nemateriālie ieguldījumi kopā:   6 627  10 688 

     

Pamatlīdzekļi:     

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  6 80 030  49 139 

Pamatlīdzekļi kopā:   80 030  49 139 

     

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:     

Akcijas un daļas 7 43 627  99 601 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:  43 627  99 601 

     

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā  130 284  159 428 

     

Apgrozāmie līdzekļi     

Krājumi:     

Preces  26 218  30 362 

Krājumi kopā:  26 218  30 362 

     

Debitori:     

Pircēju un pasūtītāju parādi  46 123  21 427 

Citi debitori 8 3 234  1 487 

Samaksātie avansi  1 639  17 336 

 Debitori kopā:  50 996  40 250 

     

Nauda 9 4 390 530  4 471 749 

     

Apgrozāmie līdzekļi kopā:  4 467 744  4 542 361 

     

Aktīvi kopā  4 598 028  4 701 789 

 

 

Pielikumi no 11. līdz 28. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Bilance 2014. gada 31. decembrī                                (2) 

  

Pielikumi 

 

31.12.2014. 

  

31.12.2013. 

  EUR  EUR 

     

Pasīvs     

Fondi:     

Mērķfondi  4 475 871  4 391 497 

Rezerves fonds  97 893  281 450 

Fondi kopā: 10 4 573 764  4 672 947 

     

Īstermiņa kreditori:     

Parādi piegādātājiem  21 477  26 466 

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas 

iemaksas 11 909 

 

549 

Pārējie kreditori 12 1 450  1 827 

Uzkrātās saistības  428  - 

 Īstermiņa kreditori kopā:  24 264  28 842 

     

Pasīvi kopā:   4 598 028  4 701 789 

     

 

Pielikumi no 11. līdz 28. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

 

 

 
_________________________ 

Rūta Dimanta 
Valdes locekle 
 
 
Rīga, 2015. gada 31. martā 
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (mērķfonds) 

 

  2014  2013 

  EUR  EUR 

     

Atlikumi pārskata gada sākumā  4 391 497  3 589 588 

     

 Pārskata gadā saņemtie ziedojumi un dāvinājumi     

     

Vispārējie ziedojumi  (neierobežotai lietošanai)     

Latvijas republikā reģistrētās juridiskās personas  35 261  143 783 

t.sk. mantiskais ziedojums  -  117 221 

Fiziskās personas (rezidenti)  25 977  21 211 

t.sk. mantiskais ziedojums  -  378 

Fiziskās personas (nerezidenti)  -  13 354 

t.sk. mantiskais ziedojums  -  8 487 

Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji  71 998  109 628 

Kopā vispārēji ziedojumi (neierobežotai lietošanai)  133 236  287 976 

     

Mērķziedojumi (noteiktam mērķim)     

Latvijas republikā reģistrētās juridiskās personas  1 860 016  2 128 956 

t.sk. mantiskais ziedojums  119 655  - 

Ārvalstu juridiskās personas  24 951  - 

Fiziskās personas (rezidenti)  932 724  1 128 780 

t.sk. mantiskais ziedojums  333  - 

Fiziskās personas (nerezidenti)  -  182 525 

Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji  1 164 309  682 395 

Kopā mērķziedojumi (noteiktam mērķim)  3 982 000  4 122 656 

     

Saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma  4 115 236  4 410 632 

     

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums      

     

Vispārējie ziedojumi  (neierobežotai lietošanai)     

Sabiedriskā labuma darbībai  (55 093)  (104 947) 

Administrācijas izdevumiem  (10 478)  (31 068) 

Kopā vispārējie ziedojumi  (neierobežotai lietošanai)  (65 571)  (136 015) 

     

Mērķziedojumi (noteiktam mērķim)     

Sabiedriskā labuma darbībai  (3 642 042)  (3 472 708) 

t.sk. mantiskais ziedojums  (102 544)  (90 952) 

Uzkrājums prasībai pret A/s Latvijas Krājbanka  (323 249)  - 

Kopā mērķziedojumi (noteiktam mērķim)  (3 965 291)  (3 472 708) 

     

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma  (4 030 862)  (3 608 723) 

     

Atlikumi pārskata gada beigās  4 475 871  4 391 497 

 

Pielikumi no 11. līdz 28. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

     
_________________________ 

Rūta Dimanta 
Valdes locekle 
 
 
Rīga, 2015. gada 31. martā 
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No vispārējiem ziedojumiem veikto administratīvo izdevumu pārskats 

 

 Pielikumi 2014  2013 

  EUR  EUR 

     

1. Pārskata gadā saņemtie vispārējie ziedojumi  

133 236  

 

287 976 

     

     

     

2. Ziedojumu izlietojums administratīvajiem 

izdevumiem t.sk. 

 

10 478  

 

31 068 

     

Pašu vajadzībām patērētie materiāli, preces un 

citi krājumi  -  733 

     

Darba samaksa  7 800  22 116 

     

Sociālās apdrošināšanas iemaksas  2 408  7 019 

     

Bankas komisijas maksas, valūtas konvertācijas 

zaudējumi  270  1 200 

     
 

Pielikumi no 11. līdz 28. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

 

  

  

 

 
________________________ 

Rūta Dimanta 
Valdes locekle 
 
 
Rīga, 2015. gada 31. martā 
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Pielikums finanšu pārskatam 
Grāmatvedības politika 
 
(a) Vispārīgie principi 

Fonda gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību” un Latvijas 
Republikas Ministru kabineta 2006. gada 3. oktobra noteikumiem Nr. 808 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu 
un arodbiedrību gada pārskatiem” (turpmāk-MK noteikumi Nr.808). 
 

Fonda pārskata gads ir 12 mēnešu periods no 1. janvāra līdz 31. decembrim. 
 

Pārskata gadā tika mainīta iepriekšējā gada salīdzinošo rādītāju klasifikācija:  

 

  Pirms 

korekcijas 

31.12.2013. 

 

 

Korekcijas 

 

Koriģēts 

31.12.2013. 

 Eur Eur Eur 

Aktīvs    

Krājumi:    

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 34 519 (4 157) 30 362 

Krājumi kopā: 34 519 (4 157) 30 362 

Apgrozāmie līdzekļi kopā: 4 546 518 (4 157) 4 542 361 

Aktīvu kopsumma 4 705 955 (4 157) 4 701 789 

 

Pasīvs    

Fondi:    

Mērķfondi 4 391497  4 391 497 

Rezerves fonds 285 616 (4 166) 281 450 

Pašu kapitāls kopā: 4 677 113 (4 166) 4 672 947 

Pasīvu kopsumma 4 705 955 (4 166) 4 701 789 

 

     

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi  4 422 804 (12 172) 4 410 632 

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības  47 347 (7 113) 40 234 

Citi ieņēmumi  280 428 19 285 299 713 

Ieņēmumi kopā   4 750 579 - 4 750 579 

Izdevumi     

Statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu 

veikšanai 

 

3 752 447 (237 145) 3 515 302 

Algas  - 191 496 191 496 

Sociālās apdrošināšanas maksājumi  - 45 649 45 649 

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 

nolietojums un norakstīšana 

 

34 631 - 34 631 

Citi izdvumi  114 574 4 166 118 740 

Izdevumi kopā  3 901 652 4 166 3 905 818 

Ieņēmumu un izdevumu starpība     848 927 (4 166) 844 761 

  

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, izņemot minētās, Fonda lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav 

mainītas. 
 
(b) Ziedojumi un dāvinājumi 

Ziedojumi un dāvinājumi gada laikā ir saņemtās naudas un mantiskās vērtības kopsumma. Ieņēmumi tiek atzīti 
pēc kases principa. 
 
(c) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana  

Pēc Latvijas Republikas pievienošanās eirozonai 2014. gada 1. janvārī, Fonda uzskaite tiek veikta EUR. 
Salīdzinošie rādītāji konvertēti no Latvijas latiem uz EUR, izmantojot oficiāli noteikto konvertācijas kursu 1 EUR: 
0.702804 lati. Pārskata gada beigās ārvalstu valūtas naudas atlikumus un ārvalstu valūtās izteikto avansu, 
aizdevumu vai aizņēmumu atlikumus, kā arī citus ārvalstu valūtās maksājamos debitoru vai kreditoru parādu 
atlikumus pārrēķina no attiecīgās ārvalsts valūtas uz EUR saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas 
kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās. Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa 
vai zaudējumi ir atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.  
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Pielikums finanšu pārskatam (turpinājums) 
Grāmatvedības politika (turpinājums) 
(c) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana (turpinājums) 

 
Visi bilances posteņi ārvalstu valūtās tika pārvērtēti uz EUR pēc Eiropas Centrālās bankas noteiktās valūtas kursa 

likmes bilances datumā. Eiropas Centrālās bankas noteiktie valūtas kursi uz 31. decembri bija: 
 

 31.12.2014. 31.12.2013. 

   
USD 1.2141 1.37910 
RUS 72.337 45.3246 
GBP 0.7789 0.8337 

 
(d) Nauda  

Bilances postenī „Nauda” tiek iekļauts skaidrās naudas atlikums, kā arī naudas atlikumi bankas norēķinu kontos, 
kā arī īstermiņa depozīti. 
 
(e) Pamatlīdzekļi  

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu atlikušo vērtību aprēķina, no to sākotnējās vērtības atskaitot visus 
vērtības norakstījumus, arī pārskata gadā un iepriekšējos gados iegrāmatotās ikgadējās nemateriālo ieguldījumu 
vērtības samazinājuma un pamatlīdzekļu nolietojuma summas. Nemateriālo ieguldījumu amortizācija un 
pamatlīdzekļu nolietojums tiek aprēķināts, piemērojot šādas likmes: 
 
 % 

Nemateriālie ieguldījumi 20 
Transportlīdzekļi 20 
Datortehnika 35 
Pārējie pamatlīdzekļi 20 

 
(f) Ieguldījumi akcijās un kapitāla daļās 

Ieguldījumi akcijās un kapitāla daļās tiek uzskaitīti to iegādes vērtībā, no kuras atskaitīti zaudējumi no vērtības 

samazināšanās. 

Ja pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka ieguldījumi akcijās un kapitāla daļās  bilances vērtība ir samazinājusies, 
tad zaudējumus no vērtības samazināšanās aprēķina kā starpību starp ieguldījuma bilances vērtību un tā 
atgūstamo vērtību. Atgūstamo vērtību nosaka kā lielāko no šādiem diviem rādītājiem – ieguldījuma patiesās 
vērtības, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas, un lietošanas vērtības. Zaudējumi no ieguldījuma vērtības 
samazināšanās var tikt apvērsti, ja pēc tam, kad pēdējo reizi tika atzīti zaudējumi no vērtības samazināšanās, ir 
mainījušās aplēses, kas tika izmantotas vērtības samazinājuma noteikšanai. Zaudējumi no atgūstamās vērtības 
samazināšanās tiek uzskaitīti Rezerves fondā. 
 
(g) Debitoru parādi 

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus 
šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem 
tiek veidoti gadījumos, kad Fonda vadība uzskata, ka šo speciāli nodalīto debitoru parādu atgūšana ir 
apšaubāma. Vadoties no pircēju un pasūtītāju parādu noilguma dienās, papildus speciālajiem uzkrājumiem ir 
izveidoti vispārējie uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem debitoru parādiem.  
 
(h) Krājumi  

Krājumi uzrādīti pēc zemākās no pašizmaksas vai tirgus cenas. Krājumi novērtēti izmantojot FIFO metodi. 
Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēnu apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība ir norakstīta. 
 
(i) Saistītās puses 

Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Fonda dalībnieki, Valdes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un sabiedrības, 
kurās minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme. 
 
(j) Aplēšu izmantošana 

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē 
atsevišķos pārskatos atspoguļotos bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī 
iespējamo saistību apmēru. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas 
attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī. 
 
(k) Notikumi pēc bilances datuma 

Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par 
uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata 
gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski. 
  
(l) Iespējamās saistības un aktīvi 

Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka 
līdzekļi tiks izdoti, kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek 
atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Uzņēmumam, ir 
pietiekami pamatota. 
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Pielikums finanšu pārskatam (turpinājums) 

 

(1) Ziedojumi un dāvinājumi 

 2014  2013 

 EUR  EUR 

    

Ziedojumi ar mērķi 3 016 407  3 583 155 

Ziedojumi neierobežotai lietošanai 127 353  161 889 

Labdarības tālrunis 851 488  539 502 

Mantiskie ziedojumi 119 988  126 086 

Saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma 4 115 236  4 410 632 

 

(2)         Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 

    

Realizētas preces  39 121  40 234 

Reklāmas pakalpojumi 3 264  - 

Citi ieņēmumi 6 728  - 

 49 113  40 234 

 

(3) Citi ieņēmumi 

    

Ieņēmumi no labdarības fondiem 69 393  270 517 

Līdzfinansējums* 8 188  12 172 

Procentu ieņēmumi par depozītiem 2 232  9 906 

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu realizācijas** -  7 113 

Ieņēmumi no ārvalstu valūtas kursa svārstībām 3 742  5 

 83 555  299 713 

* 2013. gada pārskatā līdzfinansējums tika atspoguļots postenī „Ziedojumi un dāvinājumi”. 2014. gadā iepriekš 

minētās saņemtās naudas summas uzrādītas postenī „Citi ieņēmumi”. Līdz ar to 2014. gadā ir veikta iepriekšējo 

gadu salīdzinošo rādītāju pārklasifikācija. 

** 2013. gada pārskatā Ieņēmumi no pamatlīdzekļu realizācijas tika atspoguļots postenī „Ieņēmumi no 

saimnieciskās darbības”. 2014. gadā iepriekš minētās saņemtās naudas summas uzrādītas postenī „Citi 

ieņēmumi”. Līdz ar to, 2014. gadā ir veikta iepriekšējo gadu salīdzinošo rādītāju pārklasifikācija. 

 

(4) Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu veikšanai 

    

    

Projektu izdevumi 3 482 324  3 452 435 

Telpu noma un komunālie pakalpojumi 31 580  17 053 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 41  41 

Darbi un pakalpojumi no ārienes 11 422  29 099  

Transporta izdevumi 11 614  7 113 

Telekomunikācijas izdevumi 6 384  6 584 

Citi izdevumi 16 735  2 977 

 3 560 100  3 515 302 

 

(5) Citi izdevumi 

    

Realizēto preču pašizmaksa 23 062  23 375 

Bankas komisijas maksa 1 250  2 048 

Profesionālo pakalpojumu izmaksas 15 628  15 749 

Reklāmas izdevumi 6 286  6 854 

Soda naudas 712  - 

Zaudējumi no valūtas konvertācijas -  3 352 

Citi izdevumi 9 438  67 362 

 56 376  118 740 
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Pielikums finanšu pārskatam (turpinājums) 

 

(6) Ilgtermiņa ieguldījumi un pamatlīdzekļi 

 

 Nemateriālie ieguldījumi 

EUR 

Pārējie pamatlīdzekļi  

EUR 

Kopā  

EUR 

Iegādes vērtība    

31.12.2013. 23 971 98 267 122 238 

Iegādāts 428 53 199 53 627 

Izslēgts - (18 683) (18 683) 

31.12.2014. 24 399 132 783 157 182 

    

Nolietojums    

31.12.2013. 13 283 49 129 62 412 

Aprēķināts 4 489 23 005 27 494 

Izslēgts - (18 659) (18 659) 

Korekcija par iepriekšējiem 

periodiem - (722) (722) 

31.12.2014. 17 772 52 753 70 525 

    

Atlikusī vērtība 31.12.2013. 10 688 49 138 59 826 

Atlikusī vērtība 31.12.2014. 6 627 80 030 86 657 

 

 (7) Akcijas un daļas 

 

Fondam pieder 70% SIA Ziedot.lv sociālais uzņēmums kapitāla.  

 

2014. gada 31. decembrī Fonds izvērtējusi tās ieguldījuma SIA Ziedot.lv sociālais uzņēmums kapitāla daļās 

atgūstamo vērtību un konstatējusi, ka tā ir ievērojami zemākā par sākotnējo atzīto uzskaites vērtību. Līdz ar to, 

2014. gadā veikts ieguldījuma meitas sabiedrībā vērtības samazinājums par EUR 55 974 līdz tirgus vērtībai, 

atbilstoši meitas sabiedrības pašu kapitāla vērtībai 2013. gada 31. decembrī. Saskaņā ar MK.808 noteikumu 26. 

panta nosacījumiem, Fonds minēto vērtības samazinājumu attiecinājis pret fondiem (skat.10.pielikumu). 

 

 (8)  Citi debitori 

  31.12.2014.   31.12.2013. 

 EUR  EUR 

    

Iemaksātās garantijas summas 741  741 

Avansi darbiniekiem 65  746 

Kreditora prasība pret A/s Krājbanka 399 632  - 

Uzkrājums prasībai pret A/s Latvijas KrājBanka (399 632)  - 

Pārējie debitori 2 428  - 

 3 234  1 487 

   

(9) Nauda 

    

Nauda kasē 2 255  9 580 

Nauda bankā 3 168 275  3 467 437 

Depozītnoguldījumi 1 220 000  994 732 

 4 390 530  4 471 749 

 

 (10)  Fondi 

 Mērķfondi  Rezerves fonds 

 EUR  EUR 

    

Pārskata perioda sākumā 4 391 497  281 450 

Ienākumu pārsvars pār izdevumiem pārskata gadā 407 623  (51 169) 

Uzkrājums prasībai pret A/s Latvijas KrājBanka (skat.8.pielikumu) (323 249)  (76 414) 

Fondu samazinājums līdz ilgtermiņa ieguldījumu objekta tirgus vērtībai 

(skat. 7. pielikumu) - 

 

(55 974) 

Pārskata perioda beigās 4 475 871  97 893 
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Pielikums finanšu pārskatam (turpinājums) 

 

 (11) Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 

 

 Valsts obligātā 

sociālā  

apdrošināšana 

Iedzīvotāju 

ienākuma 

nodoklis 

URVN Kopā 

 EUR EUR EUR EUR 

     

 Saistības/(Pārmaksa) 31.12.2013. (485) 1 011 23 549 

Aprēķināts par pārskata gadu 68 519 38 107 41 106 667 

Samaksāts pārskata gadā (68 939) (38 447) (61) (107 447) 

Soda naudas 3 41 - 44 

Iepriekšējo periodu korekcija 1 498 (380) (22) 1 096 

Saistības/(Pārmaksa) 31.12.2014. 596 332 (19) 909 

 

 

(12) Pārējie kreditori 

 31.12.2014.  31.12.2013. 

 EUR  EUR 

    

Norēķini par darba algu  1 450  1 409 

Pārējie kreditori -  418 

 1 450  1 827 

 

 (13) Personāla izmaksas un darbinieku skaits 

 

 2014 2013 

   

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā: 10 10 

Kopējā bruto atlīdzība pārskata gadā EUR:  200 807 191 496 

Kopējās Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pārskata gadā 

EUR: 47 370 45 649 

Izmaiņa atvaļinājumu rezervē EUR:   

 

Tai skaitā augstākās vadības amatpersonu atlīdzība par darbu: 

Atlīdzība par darbu un Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

EUR:  21 976 21 487 

 

Valdes locekļi par savu darbu Fonda valdē nesaņem nekādu atlīdzību. 

 

 

(14)  Darījumi ar saistītajām pusēm 

 

Pārskata gada laikā Fonds ir saņēmusi rēķinus no SIA Ziedot.lv sociālais uzņēmums par profesionālajiem 

pakalpojumiem  EUR 16 451 vērtībā (2013. gadā: EUR 17 912). 

 

(15) Notikumi pēc gada beigām 

  

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši nekādi notikumi, kas būtiski ietekmētu Fonda 

finansiālo stāvokli 2014. gada 31. decembrī. 
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Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 2014.gadā. 

 

Nr. 
p. k. 
  

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts Ziedojumu un 
dāvinājumu 
izlietojums 
(euro) 

Sabiedriskā 
labuma 
darbības 
joma* 

Sabiedriskā 
labuma 
mērķa 
grupa** 

Sabiedriskā 
labuma 
guvēju skaits 

1 2 3 6 7 8 

1 21.NOVEMBRA TRAĢĒDIJA. Ziedojums tika izlietots, 
sniedzot palīdzību 2013. gada 21. novembra traģēdijā 
cietušajiem. 2014. gada sniegta palīdzība 28 bojā 
gājušo radiniekiem (kopā 51 cilvēkam) – izmaksāts 
vienreizējs pabalsts EUR 6 402 apmērā 9 cilvēkiem, 
pilngadības depozīts bojā gājušo nepilngadīgajiem 
bērniem EUR 14 229 apmērā 20 bērniem, 
mērķziedojumu saņēmuši 32 bojā gājušo radiniekiem 
un vēl sniegta palīdzība 11 bojā gājušo radiniekiem 
pēc individuāliem lūgumiem apmaksājot ārstniecību 
un medicīniskās palīgierīces. 2014. gadā sniegta 
palīdzība 81 cietušai personai, kura cieta 2013. gada 
21. novembra traģēdijā. Cietušajiem tika sniegta 
palīdzība pabalsta veidā EUR 711,43, izmaksājot 
mērķziedojumus un apmaksājot ārstniecību ārzemes 
un rehabilitāciju. Ziedojums tika pārskaitīts Latvijas 
bērnu SOS ciematiem, kas sniedza psiholoģisku 
palīdzību 22 traģēdijā cietušiem cilvēkiem un 
Biedrībai Zolitūde 21.11, kas sniedza sociālu 
palīdzību 12 traģēdijā cietušiem cilvēkiem. 

537 492.69 1 17 132 

2 APRUPE MAJĀS. Projekts nodrošina aprūpi mājās 
veciem, slimiem un vientuļiem cilvēkiem. Viena 
cilvēka aprūpe mājās mēnesī vidēji izmaksā 65 eiro. 
Palīdzība sniegta 22 cilvēkiem Rīgā. Projekta 
sadarbības partneris Latvijas Sarkanā Krusta birojs 
"Aprūpe mājās". 

7 151.49 1 4 22 

3 ĀRKARTAS SITUĀCIJAS: sniegta palīdzība dažādās 
ārkārtas situācijās. Palīdzība tiek sniegta, kad 
personām nav līdzekļu un nav iespējas saņemt valsts 
un pašvaldību apmaksātu palīdzību. Katrs gadījums 
tiek individuāli izvērtēts un organizēta ziedojumu 
piesaiste, organizēta sadarbība ar ziedotājiem, 
pakalpojumu sniedzējiem un palīdzības saņēmējiem.  
Ārstniecībai  un sociālajai palīdzībai 6 onkoloģiskiem 
pacientiem- ķīmijterapija onkoloģisko saslimšanu 
gadījumos, kā arī sociāla palīdzība piem. malkas 
iegādei; 1 personai valsts neapmaksātai plaušu 
transplantācijai Vīnes klīnikā un medikamentozai 
terapijai atveseļošanās periodā; 1 repatriācijas 
gadījums no ārvalstīm; 2 invalīdiem ārstniecībai un 
rehabilitācijai pēc nelaimes gadījumiem medikamentu 
un aprūpes līdzekļu iegādei, atbalstošiem 
pasākumiem, kas veicina iekļaušanos sabiedrībā;  3 
ģimenēm pēc ugunsgrēkiem dzīvojamā vagoniņa 
iegādē un būvmateriāliem, kā arī mājas atjaunošanai 
1  ģimenei ar 4 adoptētiem bērniem ārkārtas situācijā.  

236 528.57 1 3; 11; 17 23 

4 ATBALSTI SIEVIETES DROŠĪBU. Par saziedotajiem 
līdzekļiem tiek sniegta palīdzība vardarbībā cietušām 
meitenēm un sievietēm. Projekta ietvaros apmaksāts 
jurists, kas sniedzis konsultācijas vardarbībā cietušam 
sievietēm, sagatavojis dokumentus iesniegšanai tiesā 
un pārstāvot savas klientes dažādas valsts iestādēs. 
Projekta sadarbības partneris Resursu centrs 
sieveitēm Marta. 

3 022.10 1 16 42 

5 BASKETBOLA VETERĀNI. Par saziedotajiem 
līdzekļiem tika sniegts atbalsts sporta veterāniem 
ārstniecības izdevumu segšanai. 16 sporta 
veterāniem tika apmaksāti medikamenti un medicīnas 
pakalpojumi. Projekts tiek realizēts ar Latvijas 
Olimpiešu sociālo fondu. 

4 268.85 1 4 16 
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Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 2014.gadā. (turpinājums) 

 

Nr. 
p. k. 
  

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts Ziedojumu un 
dāvinājumu 
izlietojums 
(euro) 

Sabiedriskā 
labuma 
darbības 
joma* 

Sabiedriskā 
labuma 
mērķa 
grupa** 

Sabiedriskā 
labuma 
guvēju skaits 

1 2 3 6 7 8 

6 BERNI INVALĪDI: Sniegta palīdzība 7 ģimenēm, 
kurās aug bērni un jaunieši ar invaliditāti. Palīdzība 
tika sniegta gadījumos, kad nebija pieejams valsts vai 
pašvaldību atbalsts un palīdzības lūgums bija 
pamatots. Ģimenēm tika sniegta palīdzība, lai 
nodrošinātu bērniem nepieciešamos medicīniski 
tehniskos palīglīdzekļus, aviobiļetes ārstniecības 
saņemšanai ārpus Latvijas, uzturēšanās izdevumi un 
sociālā palīdzība ārstniecības laikā ārpus Latvijas,  
dzīvokļa remonta un mēbeļu iegādei, kas nepiciešami 
bērna invalīda aprūpei.  

6 395.21 1 14 6 

7 CELANAUDA UZ MUZEJU. Ceļa nauda uz muzeju 
skolēniem no attālākajām Latvijas vietām. Skolēni, 
kuri apmeklē Okupācijas muzeju. Projekta ietvaros 
tika apmaksāti līdz 50% no ceļanaudas, lai skolēni 
varētu atbraukt uz Latvijas Okupācijas muzeju, kurā 
darbojas bezmaksas Izglītības programma skolēniem. 
Projekts tiek realizēts sadarbībā ar biedrību Latvijas 
Okupācijas muzeja biedrība.  

872.83 1 15 1231 

8 CISTISKĀ FIBRIOZE. Sniegta palīdzība 5 cistiskās 
fibrozes pacientiem apmaksājot katram 2 nedēļu 
ārstniecības kursu slimnīcā, kas nepieciešams katram 
šīs diagnozes pacientam 4 x gadā, taču finansiālu 
grūtību dēļ ģimenes to nespēj regulāri atļauties.  

3 149.88 1 3 5 

9 DEGPUNKTĀ. Sniegta palīdzība 7 ģimenēm pēc 
ugunsgrēkiem mājokļu atjaunošanā iegādājoties 
būvmateriālus vai transporta pakalpojumiem uz jauno 
dzīvesvietu. 1 gadījumā sniegta palīdzība nomiruša 
tuvinieka transportēšanai no ārvalstīm.  

89 011.82 1 11 8 

10 DIGITALIE DZIRDES APARĀTI. Par saziedotajiem 
līdzekļiem tika iegādāti augstas kvalitātes 
daudzkanālu digitālie dzirdes aparāti 15 Latvijas 
bērniem ar dzirdes traucējumiem. 

33 450.76 1 3 15 

11 DRAUGU STIPENDIJA. Par saziedotajiem līdzekļiem 
tik maksātas studiju stipendijas spējīgiem 
maznodrošinātiem jauniešiem, kas studē Latvijas 
augstskolās. No saziedotajiem līdzekļiem portālā 
2014. gadā stipendijas saņēma 7 studenti. Projekta 
sadarbības partneris nodibinājums Vītola fonds. 

10 357.95 1 5 7 

12 DZEGUZĒNS. Ziedojums tika izlietots atbalsta centra 
„Dzeguzēns” darbības nodrošināšanai organizējot 
izglītojoša un brīvā laika pavadīšanas aktivitātes gan 
bērnu un jauniešu, gan aizbildņu grupām. Laika 
posmā no 2013. gada februāra līdz oktobrim tika 
nodrošinātas 42 radošās nodarbības, 49 angļu 
valodas nodarbības, 33 kristīgās mācības 
nodarbības, 34 jauniešu tikšanās, 11 deju 
nodarbības, 35 rokdarbu nodarbības un 2 diskusiju 
vakari aizbildņiem. Kopā pārskata periodā nodarbībās 
piedalījās 453 personas, kas ir vidēji 50 personas 
katru mēnesi. Projekta sadarbības partneris Latvijas 
Audžuģimeņu biedrība. 

6 840.94 1 15 53 
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Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 2014.gadā. (turpinājums) 

 

Nr. 
p. k. 
  

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts Ziedojumu un 
dāvinājumu 
izlietojums 
(euro) 

Sabiedriskā 
labuma 
darbības 
joma* 

Sabiedriskā 
labuma 
mērķa 
grupa** 

Sabiedriskā 
labuma 
guvēju skaits 

1 2 3 6 7 8 

13 DZIVES LĪNIJA: Sniegta palīdzība dažādās dzīves 
grūtībās nonākušiem cilvēkiem no dažādām 
sabiedrības grupām. Palīdzība sniegta smagi slimu 
bērnu un pieaugušo ārstniecības un rehabilitācijas 
pakalpojumu apmaksai, kas nav iekļauti valsts 
apmaksātajos medicīnas pakalpojumos, sociālā 
palīdzība trūcīgām ģimenēm. Apmaksāts: speciālais 
medicīnas uzturs 1 bērnam; rehabilitācija ārzemju 
klīnikās 3 bērniem; speciālie medicīnas palīglīdzekļi 1 
bērnam, būvmateriāli un sadzīves preces 2 trūcīgām 
ģimenēm pēc ugunsgrēka, 1 bērnam invalīdam 
sociāla palīdzība sporta aktivitāšu nodrošināšanai, 6 
ģimenēm sociālā palīdzība mēbeļu  un sadzīves 
tehnikas un citu preču iegādei, ārstniecībai 1 
invalīdam, rehabilitācija 1 invalīdam  un 1 sirmgalvim. 
par saziedotajiem līdzekļiem tika veiktas 30 
bezpajumtes kaķu sterilizācijas. Projekta sadarbības 
partneris Dzīvnieku aizsardzības biedrība „Dzīvnieku 
SOS” 

19 123.02 1 3; 4; 11; 17 52 

14 DZIVNIEKI ARKARTAS SITUĀCIJĀS. Projekta 
ietvaros tika sniegta palīdzība smagi cietušam sunim 
Rodžeram, kurš pakļuva zem mašīnas, kā rezultātā 
tika salauzta aizmugurējā labā kājiņa. Par 
saziedotajiem līdzekļiem tika veikta operācija, lai 
veicinātu kaulu pareizu saaugšanu. 

200.23 1 17 30 

15 EŅGEĻI PĀR LATVIJU 09. Palīdzība smagi slimu 
bērnu ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumu 
apmaksai, kas nav iekļauti valsts apmaksātajos 
medicīnas pakalpojumos. Apmaksāts: medicīniski 
tehniskais palīglīdzeklis 2 bērniem; medikamenti 2 
bērniem; rehabilitācija Latvijā 2 bērniem.  

9 294.26 1 3 6 

16 EŅGEĻI PĀR LATVIJU 10. Palīdzība smagi slimu 
bērnu ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumu 
apmaksai, kas nav iekļauti valsts apmaksātajos 
medicīnas pakalpojumos. Apmaksāts: medicīniski 
tehniskais palīglīdzeklis 1 bērnam; medikamenti 1 
bērnam; rehabilitācija Latvijā 2 bērniem; izmeklējumi 
ārzemju klīnikās 2 bērniem; operācija minhenes 
ortopēdiskajā klīnikā 1 bērnam; reitterapija 2 bērniem.  

16 738.71 1 3 9 

17 EŅGEĻI PĀR LATVIJU 11. Palīdzība smagi slimu 
bērnu ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumu 
apmaksai, kas nav iekļauti valsts apmaksātajos 
medicīnas pakalpojumos.Apmaksāts: medicīniski 
tehniskais palīglīdzeklis 1 bērnam; medikamenti 1 
bērnam; rehabilitācija Latvijā 2 bērniem; ārstniecības 
kurss ārzemju klīnikās 2 bērniem; reitterapija 1 
bērnam; ortozes 3 bērniem; speciālais medicīnas 
uzturs 1 bērnam.  

16 967.55 1 3 11 

18 EŅGEĻI PĀR LATVIJU 12. Palīdzība smagi slimu 
bērnu ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumu 
apmaksai, kas nav iekļauti valsts apmaksātajos 
medicīnas pakalpojumos. Apmaksāts: rehabilitācija 
Latvijā 5 bērniem; ārstniecība un izmeklējumi ārzemju 
klīnikās 2 bērniem; operācijas ārzemju klīnikās 6 
bērniem; rehabilitācija ārzemju klīnikā 2 bērniem.  

69 258.32 1 3 15 
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Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 2014.gadā. (turpinājums) 

 

Nr. 
p. k. 
  

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts Ziedojumu un 
dāvinājumu 
izlietojums 
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darbības 
joma* 

Sabiedriskā 
labuma 
mērķa 
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labuma 
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1 2 3 6 7 8 

19 EŅGEĻI PĀR LATVIJU 13. Palīdzība smagi slimu 
bērnu ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumu 
apmaksai, kas nav iekļauti valsts apmaksātajos 
medicīnas pakalpojumos. Apmaksāts: ortopēdiskas 
operācijas Minhenes ortopēdiskajā klīnikā 17 
bērniem; ārstniecības kursi ārzemju klīnikās 5 
bērniem; insulīna sūkņi 2 bērniem; speciālais 
medicīnas uzturs 1 bērnam; mājas neirorehabilitācijas 
programma 17 bērniem; rehabilitācija Latvijā 2 
bērniem; delfīnterapija 1 bērnam.  

432 689.81 1 3 45 

20 EŅGEĻI PĀR LATVIJU 14. Palīdzība smagi slimu 
bērnu ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumu 
apmaksai, kas nav iekļauti valsts apmaksātajos 
medicīnas pakalpojumos. Apmaksāts: insulīna sūkņi 2 
bērniem; psihologa pakalpojums 2 bērniem.  

1 601.03 1 3 4 

21 IELAS KAĶI VALMIERĀ. Projekta ietvaros par 
saziedotajiem līdzekļiem tiek novērst ielas kaķu 
koloniju palielināšanos Valmieras pilsētā, sterilizējot 
un kastrējot bezsaimnieku kaķus. 2014. gadā tika 
sterilizētas 13 kaķenes un 7 kastrēti runči. Projekts 
tiek realizēts sadarbībā ar dzīvnieku atbalsta grupu – 
biedrību „Astēm būt!”. 

565.70 1 17 20 

22 ILZE ABOLA. sniegta palīdzība Latvijas Lepnuma 
titula saņēmējai, 6 bērnu mammai, kura uzņēmusies 
rūpes par 8 audžubērniem, lai nodrošinātu piemērotus 
sadzīves apstākļus un sarūpētu nepieciešamo 
sadzīves tehniku un mēbeles.   

3 095.10 1 17 14 

23 INDIVIDUĀLĀ PALĪDZĪBA BĒRNIEM. Palīdzība 
smagi slimu bērnu ārstniecības un rehabilitācijas 
pakalpojumu apmaksai, kas nav iekļauti valsts 
apmaksātajos medicīnas pakalpojumos. Apmaksāts: 
rehabilitācijas pasākumi Latvijā 16 bērniem; 
ārstniecības un rehabilitācijas kursi ārzemju klīnikās 
17 bērniem; medikamenti 3 bērniem; reitterapija 3 
bērniem; medicīniski tehniskie palīglīdzekļi 5 bērniem; 
izmeklējumi ārzemju klīnikā 1 bērnam; speciālais 
medicīnas uzturs 1 bērnam; delfīnterapija 5 bērniem; 
digitālie dzirdes aparāti 1 bērnam; ortozes 1 bērnam; 
repatriācija 1 bērnam; operācija Minhenes 
ortopēdiskajā klīnikā 2 bērniem; insulīna sūknis 1 
bērnam.  

82 897.09 1 3 57 

24 IZDARI SIRDS DARBU. Par saziedotajiem līdzekļiem 
tiek sniegta palīdzība Rīgas pilsētas dzīvnieku 
patversmes iemītniekiem - mājdzīvnieki (suņi un kaķi), 
kas palikuši bez mājām. Rīgas pilsēta dzīvniekiem 
uzturēšanos patversmē apmaksā pirmās 14. dienas. 
Sākot ar 15. dienu, ja dzīvnieki nav atraduši jaunus 
saimniekus, tie ir jāiemidzina. Par saziedotajiem 
līdzekļiem tiek segtas barības un veterinārijas 
izmaksas, sākot ar 15.dienu, lai dzīvnieki nebūtu 
jāiemidzina. 2014. gadā patversmē uzņemti 151 kaķi 
un 244 suņi, uz jaunām mājām devās 397 kaķi un 250 
suņi. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar biedrību 
„Dzīvnieku pansija Ulubele”. 

15 661.74 1 17 1042 



Sabiedriskā labuma organizācija nodibinājums ZIEDOT.LV 
2014. gada pārskats 

20 

Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 2014.gadā. (turpinājums) 

 

Nr. 
p. k. 
  

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts Ziedojumu un 
dāvinājumu 
izlietojums 
(euro) 

Sabiedriskā 
labuma 
darbības 
joma* 

Sabiedriskā 
labuma 
mērķa 
grupa** 

Sabiedriskā 
labuma 
guvēju skaits 

1 2 3 6 7 8 

25 JAUNIEŠU SIRSNINAS. sniegta palīdzība valsts un 
pašvaldību neapmaksātu, bet ārstu nozīmētu 
veselības aprūpes, ārstniecības un rehabilitācijas 
pakalpojumu saņemšanai, ja ģimenēm nebija 
pietiekoši līdzekļi, lai nodrošinātu jauniešiem 
nepieciešamo. Apmaksāta uzturēšanās stacionārā 1 
onkoloģiskam pacientam, 10 jauniešiem rehabilitācija 
un ārstniecība Latvijā un ārpus Latvijas jauniešiem ar 
kustību un garīgās attīstības traucējumiem, redzes 
traucējumiem un ar to saistītie ceļa un uzturēšanās 
izdevumi.  

40 758.61 1 3 11 

26 KAD IZRĀDES BEIGUŠĀS. Par saziedotiem 
līdzekļiem tika sniegts atbalsts pensionētiem 
maznodrošinātiem bijušajiem skatuves māksliniekiem. 
2014. gadā tika apmaksātas 6 veselības 
apdrošināšanas polises bijušajiem skatuves 
māksliniekiem un ārstniecības kurss bijušai Dailes 
teātra aktrisei. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar 
„Latvijas teātru radošo personību fondu”. 

1 255.45 1 4 7 

27 KLUSAIS EŅĢELITĪS. Palīdzība smagi slimu bērnu 
ar smagām ģenētiskām, vielmaiņu un neiroloģiskām 
saslimšanām speciālā medicīnas uztura apmaksai, 
kas nav iekļauts valsts apmaksātā medicīnas 
pakalpojumā. Speciālais medicīnas uzturs apmaksāts 
31 bērnam. 

1 393.57 1 3 31 

28 KOPGALDS. Par saziedotajiem līdzekļiem Latvijas 
trūcīgie iedzīvotāji tiek nodrošināti ar siltu maltīti. 
2014. gadā 4000 siltas porcijas maltītes tika izdalītas 
200 iedzīvotājiem Madonas novadā. Projekts realizēts 
kopā ar Latvijas Sarkanā Krusta Madonas komiteju. 

1 185.53 1 1; 2; 
3;7;8;14;17 

200 

29 LABAS MĀJAS. Par saziedotajiem līdzekļiem tiek 
sniegta palīdzība Juglas dzīvnieku patversmes 
iemītniekiem - Mājdzīvnieki (suņi un kaķi), kas palikuši 
bez mājām. 2014. gada laikā Juglas dzīvnieku 
patversmē Labās mājas uzturējās 738 suņi un 679 
kaķi. Par saziedotajiem līdzekļiem dzīvniekiem tika 
nodrošināta veterinārmedicīniskā aprūpe, iegādāta 
dzīvnieku barība un nodrošināti mājīgi apstākļi 
voljēros un būros. Projekts tiek realizēts sadarbība ar 
biedrību „Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa”. 

12 918.30 1 17 1417 

30 LABESTĪBAS DIENA. Palīdzība smagi slimu bērnu 
ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai, 
kas nav iekļauti valsts apmaksātajos medicīnas 
pakalpojumos. Apmaksāts: konsultācija un 
izmeklējumi ārzemju klīnikās 2 bērniem; 
rehabilitācijas kurss ārzemju klīnikā 1 bērnam; 
medikamenti 1 bērnam; medicīniski tehniskais 
palīglīdzeklis 2 bērniem; speciālais medicīnas uzturs 
1 bērnam; delfīnterapija 1 bērnam. 

11 925.27 1 3 8 

31 LABESTIBAS DIENA 10. Palīdzība smagi slimu bērnu 
ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai, 
kas nav iekļauti valsts apmaksātajos medicīnas 
pakalpojumos. Apmaksāts: ārstniecības kurss 
ārzemju klīnikā 1 bērnam; speciālais medicīnas uzturs 
1 bērnam; medikamenti 1 bērnam; tehniskais 
aprīkojums invalīdu ratiņkrēslam  1 bērnam; psihologa 
pakalpojums 1 bērnam; ārvalstu speciālista 
konsultācija 3 bērniem.  

2 399.80 1 3 8 
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32 LABESTIBAS DIENA 11. Palīdzība smagi slimu bērnu 
ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai, 
kas nav iekļauti valsts apmaksātajos medicīnas 
pakalpojumos. Apmaksāts: ārstnieciskā vingrošana 
un fizioterapija 2 bērniem; speciālais medicīnas uzturs 
un medicīniski tehniskais palīglīdzeklis 1 bērnam; 
rehabilitācijas kurss NRC "Vaivari" 1 bērnam; ortozes 
1 bērnam.  

3 756.65 1 3 5 

33 LABESTIBAS DIENA 12. Palīdzība smagi slimu bērnu 
ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai, 
kas nav iekļauti valsts apmaksātajos medicīnas 
pakalpojumos. Apmaksāts: ārstnieciskā vingrošana 
un mašāžas kurss 1 bērnam; delfīnterapija 1 bērnam; 
reitterapija 2 bērniem; ortopēdiska operācija ārvalstu 
klīnikā 1 bērnam; avio iegāde nokļūšanai ārvalstu 
klīnikā 1 bērnam.  

6 368.69 1 3 6 

34 LABESTIBAS DIENA 13. Palīdzība smagi slimu bērnu 
ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai, 
kas nav iekļauti valsts apmaksātajos medicīnas 
pakalpojumos. Apmaksāts: rehabilitācijas pakalpojumi 
Latvijā 2 bērniem; delfīnterapija 1 bērnam; operācija 
Minhenes ortopēdiskajā klīnikā 1 bērnam; 
ārstniecības un rehabilitācijas kurss ārvalstu klīnikās 
2 bērniem; ārvalstu speciālista konsultācija 2 bērniem; 
medikamenti 6 bērniem.  

14 923.19 1 3 14 

35 LABESTIBAS DIENA 14. Palīdzība smagi slimu bērnu 
ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai, 
kas nav iekļauti valsts apmaksātajos medicīnas 
pakalpojumos. Apmaksāts: ārstniecības un 
rehabilitācijas kursi ārzemju klīnikās 4 bērniem; 
medikamenti 2 bērniem; medicīnas uzturs 5 bērniem; 
digitālie dzirdes aparāti 1 bērnam; ortozes 1 bērnam; 
reitterapija 15 bērniem; ortopēdiskās un acu 
operācijas ārzemju klīnikās 4 bērniem; mājas 
neirorehabilitācijas programma 19 bērniem; 
delfīnterapija 2 bērniem; ārvalstu speciālista 
konsultācija 4 bērniem. 

132 733.76 1 3 57 

36 LABO DARBU PROGRAMMA. Par saziedoto naudu 
tiks stiprinātas ģimeņu attiecību prasmes Kocēnu 
novada Dikļu pagasta ģimenēs, piedāvājot dažādas 
lekcijas un nodarbības pilnvērtīgai un interesantai 
laika pavadīšanai kopā. Notika informatīvi izglītojošas 
lekcijas vecākiem, emocionālās saiknes stiprināšanai 
– psihologu nodarbības un spēles kopā ar bērniem, 
kā arī tika veidotas galda spēles. Projekts tiek 
realizēts sadarbībā ar Valmieras novada fondu. 

607.51 1 17 128 

37 LACENE ILZĪTE. Par saziedotajiem līdzekļiem 
sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, tika 
atjaunota lāču mājas Gaujas Nacionālajā parkā – 
sprostotavas lūka un vinču mehāniskā sistēma, kā arī 
atjaunots aizsargkrāsojums aizsargrežģim. Pa visu 
pastaigu laukuma žoga perimetru tika uzvilkts 
papildus žogs, kas ierobežo sīkdzīvnieku iekļūšanu 
voljērā. Sakopta un labiekārtota pastaigu teritorija, lai 
Ilzīte būtu labāk redzama apmeklētājiem. Atjaunota 
elektriskā gana sistēma gar kokiem, lai saglabātu 
voljērā augošos kokus, nodrošinot maksimāli 
dabiskus apstākļus Ilzītes voljērā. 

6 261.92 1 17 1 
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38 LAIMIGAI LATVIJAI. projekts sniedz neatliekamu 
palīdzību ar mērķi mazināt sociālo nevienlīdzību un 
nodrošināt palīdzību gadījumos, kad valsts vai 
pašvaldību atbalsts ir nepietiekošs vai netiek 
nodrošināts, bet palīdzība akūti nepieciešama 
sociālās situācijas vai veselības stāvokļa uzlabošanai 
vai pat dzīvības glābšanai.  Sniegts atbalsts trūcīgām 
ģimenēm ar bērniem, trūcīgiem senioriem, smagi 
slimiem cilvēkiem, ģimenēm ar bērniem invalīdiem, kā 
arī ārkārtas gadījumos – pēc ugunsnelaimēm. 41 
invalīdam apmaksāta rehabilitācija, medicīniskie 
palīglīdzekļi, medikamenti, ārstniecība un operācijas; 
12 nabadzīgām ģimenēm sniegta sociālā palīdzība, 
kā piemēram, medikamenti akūtu saslimšanu 
gadījumos, mājokļu remontam, ārstniecībai, piena 
maisījumiem un mazuļu aprūpei; 10 senioriem 
ārstniecībai un medikamentiem, 3 ģimenēm sniegta 
palīdzība pēc ugunsnelaimēm mājokļu atjaunošanā 
un 1 ģimenei tika sniegta palīdzība dēla repatriācijai. 
2 ģimenēm ar bērniem invalīdiem sniegta palīdzība 
apmaksājot speciālos medicīniskos palīglīdzekļus un 
apbedīšanas izdevumus, bērnu zaudējot. Vēl  85 
ģimenēm sniegta dažāda veida sociālā palīdzība, 
skaidrotas palīdzības saņemšanas iespējas, sniegta 
sociālpsiholoģiskā palīdzība un konsultācijas par sava 
stāvokļa uzlabošanu.  

130 646.31 1 3; 4; 11; 14; 
17 

256 

39 LESTENES BAZNICA. Par saziedotajiem līdzekļiem 
tika veikta Lestenes baznīcas altāra pamatu 
mūrēšana. Projekts tika realizēts sadarbībā ar 
nodibinājumu Lestenes baznīcas atjaunošanas fondu. 

1 795.69 1 17 75 

40 LIGZDIŅA. Par saziedotajiem līdzekļiem tika 
organizēta saturīga brīvā laika pavadīšanas 
nodarbības bērniem no trūcīgām un nelabvēlīgām 
ģimenēm Smiltenē un Ēvelē. Bērni piedalījās 
radošajās darbnīcās, apmeklēja izstādes, piedalījās 
vasaras nometnē un piedalījās ekskursijās. Bērni 
katru dienu saņēma launagu un pārtikas pakas bērni 
no trūcīgām ģimenēm. Laika periodā no 2013. gada 
janvāra līdz augustam dažādās radošajās aktivitātēs 
ik mēnesi piedalījās vidēji 53 bērni. Projekta 
sadarbības partneris nodibinājums Bērnu brīvā laika 
centrs Ligzdiņa. 

2 958.00 1 15 53 

41 LATVIJAS GIMENES. Sniegta palīdzība nabadzīgām 
ģimenēm, kad pamatvajadzībām trūkst līdzekļu. 97 
trūcīgām ģimenēm ar mazuļiem līdz 2 gadu vecumam 
regulāri nodrošināti piena maisījumi un autiņbiksītes. 
Palīdzību saņēmušas 33 ģimenes ar bērniem, kur 
bērnus vai vecākus piemeklējušas akūtas 
saslimšanas, bet zālēm un ārstniecībai trūkst naudas. 
4 trūcīgām ģimenēm iegādātas veļas mašīnas, 
ledusskapis, 2 ģimenēm tandēmrati, 5 gadījumos 
apmaksāta personu apliecinošu dokumentu 
izgatavošana; vienai ģimenei sniegta palīdzība 
psiholoģiskā atbalsta saņemšanai mammai un 2 
bērniem, 3 ģimenēm iegādāta malka un vēl 45 
ģimenēm sniegta dažāda veida sociālā palīdzība, 
skaidrotas palīdzības saņemšanas iespējas, sniegta 
sociālpsiholoģiskā palīdzība un konsultācijas par sava 
stāvokļa uzlabošanu.  

11 627.01 1 17 570 
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42 LVM: PALĪDZĪBA SOCIĀLI MAZAIZSARGĀTĀM 
SABIEDRĪBAS GRUPĀM KRĪZES SITUĀCIJĀS: 
Īstenoti 24 projekti, palīdzot 47 424 cilvēkiem, ko 
nodrošināja 69 algoti speciālisti un 367 brīvprātīgais. 
Īstenotas 324 dažāda veida radošas un izglītojošas 
nodarbības,  semināri, 318 konsultācijas un vairāk kā 
7000 cilvēkiem sniegta sociālā, ārkārtas palīdzība, kā 
arī sniegts atbalsts medicīniskās palīdzības 
saņemšanai. Sniegti 295 sociālie pakalpojumi, 
izdalītas 5579 pārtikas un saimniecības pakas, 
sniegta mantiska ziedojumu palīdzība, iesaistot vairāk 
kā 200 labdarības organizācijas. ATBALSTS 
BĒRNIEM UN PIEAUGUŠĀM PERSONĀM AR 
ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM: Īstenoti 34 projekti, palīdzot 
2902 cilvēkiem, ko nodrošināja 173 algoti speciālisti 
un 239 brīvprātīgie. Īstenotas 1722 dažāda veida 
nodarbības, 701 konsultācija, 23 pasākumi, 10 
nometnes, 6 semināri un citas aktivitātes. ATBALSTS 
SABIEDRĪBAS GRUPU INTEGRĀCIJAI: Īstenoti 12 
projekti palīdzot 2298 cilvēkiem, ko nodrošināja 39 
algoti speciālisti un 79 brīvprātīgie. Īstenotas 138 
nodarbības, 47 izglītojoši un informatīvi pasākumi, 7 
semināri un citas aktivitātes. ATBALSTS PENSIJAS 
VECUMA CILVĒKIEM CIENĪGAM UN AKTĪVAM 
DZĪVESVEIDAM: Īstenoti 18 projekti, palīdzot 2830 
cilvēkiem, ko nodrošināja 32 algoti speciālisti un 167 
brīvprātīgie. Īstenotas 387 dažāda veida nodarbības,  
26 semināri,  26 pasākumi un citas aktivitātes, 
iegādāts sporta, rehabilitācijas un brīvā laika 
aprīkojums. 

593 112.50 1 3; 4; 17 55454 

43 MANA CERIBA BALTAĀ. Projekta ietvaros par 
saziedotiem līdzekļiem tika apmaksātas fizioterapijas 
nodarbības bērniem un jauniešiem ar īpašām 
vajadzībām Dobelē, kopskaitā 176 nodarbības. 
Projekta sadarbības partneris Dobeles novada bērnu 
un jauniešu invalīdu biedrība „Laimiņa”. 

1 755.96 1 14; 3 12 

44 MANTU OTRĀ DZĪVE.  Ar 131 labdarības 
organizācijas starpniecību 2014. gadā tika izdalītas 
dažādas saziedotās mantas. Vidēji 25 organizācijām 
mēnesī tika piešķirtas gan saimniecības, gan pārtikas, 
gan mājsaimniecības, gan dzīvnieku pārtika, gan citas 
lietas. 2014. gadā ar projekta palīdzību sniegts 
atbalsts 1148 kaķiem, 1417 suņiem un 32 104 
cilvēkiem. 

102 380.07 1 17 34669 

45 MAZĀS SIRSNIŅAS. Palīdzība smagi slimu bērnu 
ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai, 
kas nav iekļauti valsts apmaksātajos medicīnas 
pakalpojumos. Apmaksāts: rehabilitācijas pakalpojumi 
Latvijas( NRC "Vaivari", "Jaunķemeri", 
"Baltezers"u.c.)  un ārzemju klīnikās(rehabilitācijas 
centrs Palangā; Adeli centrs Igaunijā; sanatorija 
"Kolhida", Gruzija); ārstniecības kursi Minhenes 
ortopēdiskajā klīnikā; delfīnterapija, reitterapija, 
osteopātiskā ārstniecība; fizioterapija; medicīniski 
tehniskie palīglīdzekļi.  

179 066.91 1 3 113 

46 MAZUĻU PROGRAMMA. 47 trūcīgām ģimenēm ar 
mazuļiem līdz 2 gadu vecumam nodrošināti piena 
maisījumi un autiņbiksītes, lai sniegtu atbalstu mazuļu 
aprūpē un mazinātu sociālās spriedzes radītās sekas. 

1 136.79 1 15 47 
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47 MIĻĀ AUKLĪTE. Atbalsts ģimenēm, kuras audzina 
smagi slimu bērnu, ikdienas aprūpes nodrošināšanā, 
saņemot asistenta pakalpojumiem vismaz vienu dienu 
nedēļā, nepārsniedzot 32 stundas mēnesī. 2014. 
gadā speciālais asistents tika nodrošināts 36 
ģimenēm, kuras audzina smagi slimu bērnu. 
Pakalpojumu sniedza 28 speciāli sagatavoti asistenti.  

99 774.67 1 14 36 

48 NAMINŠ BĒRNIEM. Par saziedotajiem līdzekļiem 45 
Auces daudzbērnu riska ģimeņu bērni apmeklē krīzes 
centra telpas un piedalās dažādās aktivitātēs. 
Bērniem ir iespēja katru dienu paēst siltas pusdienas, 
saņemt apģērbu un mācību līdzekļus, kā arī 
nodrošināt tiem nepieciešamo medicīnisko palīdzību 
un vērtīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju, iegūstot 
jaunus draugus un apgūstot jaunas prasmes. Projekta 
sadarbības partneris Auces latviešu biedrības Krīzes 
centrs „Namiņš” 

5 863.04 1 15 45 

49 DOD5. Par saziedotajiem līdzekļiem ar 35 labdarības 
organizācijām tika sniegta pārtikas palīdzība veciem 
un vientuļiem sirmgalvjiem. Projekta ietvaros trūcīgi 
sirmgalvji saņēma pārtikas palīdzību Ziemassvētku 
laikā. Vienas pārtikas paciņas vērtība EUR 10,00. 
Tika iepriecināti 3195 vientuļie un trūcīgie sirmgalvji 
visā Latvijā. 

36 010.89 1 4 3195 

50 PAEDUŠAI LATVIJAI. Par saziedotajiem līdzekļiem 
tika sniegta palīdzība Latvijas centīgām ģimenēm, kas 
nonākušas krīzes situācijās un kurām pašvaldību 
sociālie dienesti nevar sniegt palīdzību. Projekta 
ietvaros reizi mēnesī (sešu mēnešu garumā) tiek 
izsniegta pārtikas paka, kas deva iespēju ģimenēm 
nodrošināt ikdienas maltīti. Pārtikas pakas saturs: 
auzu pārslas, cukurs, kviešu milti, gaļas konservi, 
makaroni, margarīns, manna, miežu putraimi, rīsi, 
saulespuķu eļļa, sausais vistas buljons, šķeltie zirņi. 
Vienas pārtikas pakas vērtība ir EUR 8,00. 
Finansējums izmantots pārtikas paku iegādei. 2014. 
gadā tik sagatavotas un izdalītas 1 991 pārtikas 
pakas. Palīdzību saņēmuši 7 375 cilvēki. Projekta 
sadarbības partneris Latvijas Samariešu apvienība un 
reģionālās labdarības organizācijas. . 

30 354.88 1 1; 2; 3 7375 

51 PALIDZĒSIM ĢIMENĒM. Sniegta palīdzība 3 
ģimenēm, izvērtējot katru individuālo gadījumu, kad 
valsts un pašvaldību sniegtais atbalsts nebija 
pieejams vai nebija atbilstošs. Sniegta palīdzība  
ģimenei pēc ugunsgrēka celtniecības materiālu 
iegādei, palīdzība rehabilitācijas pakalpojumu 
saņemšanai, briļļu iegādei un citai sociālai palīdzībai.     

2 952.71 1 3; 11; 17 7 

52 PALĪDZI MAN IZVESEĻOTIES. Ziedotie līdzekļi tika 
izlietoti atmaksājot logopēda, montesori un radošās 
nodarbības bērniem ar invaliditāti Ventspilī. Katru 
mēnesi tika nodrošinātas 36 montesori un 36 
logopēda nodarbības, kopumā tika nodrošinātas 432 
montesori un 432 logopēda nodarbības. Katru mēnesi 
notika radošās nodarbības. Tām tika izvēlēta tēma 
katra mēneša ietvaros – jūras tēma, Ziemassvētku, 
Mātes diena utt. Nodarbības apmeklēja no 45 līdz 50 
bērniem, katru mēnesi. Projekta sadarbības partneris 
atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām 
vajadzībām „Cimdiņš”. 

8 608.37 1 14 91 
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53 PALĪDZI UKRAINAI. Projekta ietvaros par 
saziedotajiem līdzekļiem tiek veikta Ukrainas karavīru 
ārstniecība un rehabilitācija Latvijā. Ievainotie karavīri 
tiek vesti uz Latviju veikt operācijas, ārstniecības 
manipulācijas un notiek rehabilitācijas. Pēc 
ārstniecības kursa beigšanās, karavīri atgriežas 
Ukrainā pie savām ģimenēm. Latvijas ārsti brauc uz 
Ukrainu, lai konsultētu savus kolēģus un apskatītu 
pacientus kara plosītājā zemē. No 2013. gada oktobra 
līdz decembrim palīdzība sniegta 3 Ukrainas 
karavīriem. Projekta sadarbības partneris Ukrainas 
konfliktā cietušo atbalsta fonds. 

4 245.70 1 17 3 

54 PĀRBAUDIES, LAI DZĪVOTU: : Sniegta palīdzība 
krūts vēža slimniecei speciālistu konsultācijām, 
medikamentiem un  sociālā palīdzība pēcoperācijas 
periodā 9 mēnešu garumā.  

1 021.19 1 3 1 

55 PILSETAS KAĶU DZĪVE. Par projektā saziedotiem 
līdzekļiem tiek palīdzēt pamestiem un vardarbībā 
cietušiem dzīvniekiem un novērst ielas kaķu koloniju 
palielināšanās. Projekta ietvaros tiek īstenota 
programma "noķer-sterilizē-atlaiž". 2014. gadā 
projekta ietvaros ir sterilizētas 163 kaķenes un 
kastrēts 1 runcis. Projekta sadarbības partneris 
dzīvnieku aizsardzības biedrība „Dzīvnieku SOS”. 

4 500.00 1 17 164 

56 PĪĻU SKRĒJIENS. Par saziedotajiem līdzekļiem tika 
apmaksātas PSA testu analīzes 100 vīriešiem 
Gulbenes novadā. Projekta ietvaros tika organizēta 
preses konference Gulbenes novada domē, par 
vīriešu veselību, kā arī tika organizēts Mazais pīļu 
skrējiens Gulbenē. Projekta sadarbības partneris 
biedrība Round Table 1 Latvia. 

445.55 1 17 100 

57 LABDARĪBAS PORTALS. Nodrošināt labdarības 
resursu centra darbību interneta vidē un klātienē, 
nodrošinot iedzīvotāju un uzņēmumu iesaisti 
problēmu risināšanā un palīdzības sniegšanā. 
Nodrošināta labdarības portāla www.ziedot.lv 
ikdienas darbība - web lapas uzturēšana, ziedojumu 
izlietojumu kontrole, projekta personāls, informācijas 
atjaunošana, koordinēšana. Darbojas Ziedot.lv 
Labdarības māja Rīgā, Kr.Barona ielā 59/61. 
Darbojas mantu ziedošanas punkts, kas pieņem 
drēbes.  Sadarbībā ar atbalstītājiem organizēta NVO 
SKOLA. Ik mēnesi izsūtīta e-ziņa vairākā 50 000 
ziedotāju. Sniegtas gandrīz 400 konsultācijas par 
palīdzības saņemšanu un ziedošanas iespējām.  

95 513.62 1 17 400 

58 INDIVIDUĀLĀ PALĪDZĪBA. Palīdzība ārstniecības un 
rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai, kas nav iekļauti 
valsts apmaksātajos medicīnas pakalpojumos, kā arī 
sociāla palīdzība. Apmaksāts: reitterapijas nodarbības 
20 bērniem; izmeklējumi un ārstniecības kurss 
ārzemju klīnikā 4 bērniem; ortozes un fizioterapijas 
kurss 1 bērnam; speciālais medicīnas uzturs 1 
bērnam; homeopātiskā ārstniecība 1 bērnam, 
ārstniecība un rehabilitācija 2 smagi slimiem 
pieaugušajam, gulta bērnam invalīdam, brilles 2 
trūcīgajiem.  

31 256.44 1 3; 14; 17 32 
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59 RADOŠA NOMETNE. Par saziedotajiem līdzekļiem 
divpadsmit labdarības organizācijas visā Latvijā 
bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, 
talantīgiem bērniem un bērniem ar smagām 
saslimšanām organizēja vasaras radošās nometnes. 
Bērnu un jaunieši nometnēs piedalījās radošās 
darbnīcās, sporta aktivitātēs, informatīvās nodarbībās 
un dažās ekskursijās un pārgājienos. Kopā nometnēs 
piedalījās 337 bērni no visas Latvijas. 

18 276.49 1 15; 14 337 

60 REIZ CILVĒKAM BIJA DRAUGS. Projekta ietvaros 
par saziedotajiem līdzekļiem tika sniegta palīdzība 
mājdzīvnieki (suņi un kaķi), kas palikuši bez mājām. 
Sadarbībā ar fondu "Dzīvnieku draugs” tiek 
nodrošināta pārtika, medikamenti un pajumte nelaimē 
nonākušajiem un pamestiem suņiem un kaķiem. 
Līdzekļi tiek izlietoti patversmes ikdienas darbības 
segšanai - medikamenti, barība, dzīvnieku būri utml. 
2014. gadā patversmē tika uzņemti 98 suņi un 253 
kaķi. Uz mājām devās 101 suņi un 223 kaķi. 

10 797.50 1 17 675 

61 BĒRNI REĢIONOS. Palīdzība smagi slimu bērnu 
ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai, 
kas nav iekļauti valsts apmaksātajos medicīnas 
pakalpojumos. Apmaksāts: ortozes un speciālie apavi 
1 bērnam; izmeklējumi Vācijas klīnikā 1 bērnam; 
ārvalstu speciālista konsultācija 8 bērniem; 
ortopēdiskās zolītes 6 bērniem; medicīniski tehniskie 
palīglīdzekļi 3 bērniem; rehabilitācija Latvijā 4 
bērniem; osteopātiskā ārstniecība 2 bērniem; 
speciālais medicīna uzturs 2 bērniem; delfīnterapija 1 
bērnam; medikamenti 1 bērnam.  

8 865.44 1 3 29 

62 RŪPJU BĒRNU MĀMIŅAS. Projekts tiek īstenots 
sadarbībā ar biedrību "Bērnu un jauniešu rotaļu un 
attīstības centrs ORANŽAIS STARS".  Projekts 
sniedz atbalstu palīdzot  ģimenēm un īpaši māmiņām, 
kas audzina smagi slimus bērnus. Sniegtas 
konsultācijas, organizēta sadarbība ar klīnikām un 
iestādēm, kas sniedz ārstniecības un rehabilitācijas 
pakalpojumus, valsts un pašvaldību iestādēm un 
profesionālajām apvienībām, lai uzlabotu bērnu 
stāvokli  un atvieglotu vecāku rūpes.  Organizētas 3 
„Vecāku dienas”, kurās piedalījās 165 rūpju bērnu 
vecāki, bet ikdienā palīdzība tiek organizēta 210 rūpju 
bērnu ģimenēm.  

9 104.21 1 14 630 

63 SASILDI LATVIJU. Sniegta palīdzība 2 trūcīgām 
ģimenēm ar bērniem, lai iegādātu apkurei malku.  

333.33 1 17 6 

64 SAULAINAS DIENAS. Par projektā saziedotajiem 
līdzekļiem tika apmaksāts avio biļetes, uzturēšanās 
līdzekļi un autobusa biļetes ārstniecībai ārzemēs, 
vienam bērnam delfīnterapija un vienam bērnam 
dzīvības glābšanas operācija ASV. Projekta ietvaros 
tika labiekārtota Bērnu slimnīcas Vecāku māja – 
atjaunotas mēbeles un iegādātas, mājsaimniecības 
preces, kas bērnu vecākiem, kuriem jāuzturas vecāku 
mājā, rada pozitīvu gaisotni. 2014. gadā sadarbībā ar 
Bērnu slimnīcas fondu tika realizēts projekts Bērnu 
slimnīcas 20 nodaļas (Hematoonkoloģijas nodaļas) 
remontam. 

267 297.95 1 17 1020 
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Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 2014.gadā. (turpinājums) 

 

Nr. 
p. k. 
  

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts Ziedojumu un 
dāvinājumu 
izlietojums 
(euro) 

Sabiedriskā 
labuma 
darbības 
joma* 

Sabiedriskā 
labuma 
mērķa 
grupa** 

Sabiedriskā 
labuma 
guvēju skaits 

1 2 3 6 7 8 

65 SIRMGALVJI. Sniegta palīdzība smagi slimiem un 
trūcīgiem sirmgalvjiem. 12 sirmgalvjiem sniegta 
palīdzība medikamentu iegādei, 9 ārstniecībai, 2 
sirmgalvjiem bija nepieciešama palīdzība mājokļa 
remontam, savukārt, 1 sirmgalvei sniegta palīdzība 
malkas iegādē. Katrs gadījums izvērtēts individuāli un 
sniegta palīdzība gadījumos, kad valsts un pašvaldību 
palīdzība nebija pieejamai vai tā bija nepietiekoša. 

7 559.53 1 4 24 

66 SMAGI SLIMI. Sniegta palīdzība smagi slimiem 
cilvēkiem, kad valsts vai pašvaldību atbalsts ir 
nepietiekošs vai netiek nodrošināts, bet palīdzība 
akūti nepieciešama veselības stāvokļa uzlabošanai 
vai pat dzīvības glābšanai. 28 smagi slimiem 
cilvēkiem iegādāti medikamenti, 16 cilvēkiem ir 
sniegta palīdzība dažādu medicīnisko pakalpojumu 
saņemšanai ambulatori vai stacionāros, 6 smagi 
slimiem cilvēkiem sniegts atbalsts medicīniski 
tehnisko palīglīdzekļu iegādei  kā piemēram kāpņu 
pacēlājs, matracis, dzirdes aparāts u.c.,  7 personām 
sniegta palīdzība rehabilitācijas pakalpojumu 
saņemšanai Latvijā un Igaunijā, 1 personai sniegta 
palīdzība mājokļa pielāgošanai un apmaksāti 1 smagi 
slimas personas apbedīšanas izdevumi. 

33 424.03 1 3 59 

67 ŠTABIŅŠ. Projektā par saziedotajiem līdzekļiem 17 
labdarības organizācijas visā Latvijā nodrošināja 
bērniem un jauniešiem no maznodrošinātām un 
trūcīgām ģimenēm radošās darbnīcas, dienas 
nometnes un ekskursijas. Tādā veidā parādot 
jauniešiem un bērniem, ka ir iespējams lietderīgi un 
interesanti pavadīt savu brīvo laiku, iemācoties un 
uzzinot daudz jaunu lietu. 

21 218.07 1 15 4684 

68 BĒRNU ĀRSTNIECĪBA KRIEVIJĀ. Palīdzība smagi 
slimu bērnu ārstniecības un rehabilitācijas 
pakalpojumu apmaksai, kas nav iekļauti valsts 
apmaksātajos medicīnas pakalpojumos. Apmaksāts: 
izmeklējumi un ārstniecības kursi Krievijas klīnikās 13 
bērniem.  

20 418.93 1 3 13 

69 VECMĪLGRĀVJA SKOLAS. Mērķprogrammas 
atbalsts divām vecmīlgrāvja skolām ārpusskolas 
aktivitāšu nodrošinānai. Rīgas 31.vidusskola (24 
klases, 480 skolēni) un 26.vidusskolēni (21 klase, 514 
skolēni). 

50 000.00 1 15 994 

70 UZDĀVINI VECMĀMIŅAI ZIEMASSVĒTKUS. Par 
projektā saziedotajiem līdzekļiem tika iepriecināti 
trūcīgie un vientuļie sirmgalvji Ziemassvētkos. 
Sadarbībā ar 29 labdarības organizācijām visā 
Latvijā, sirmgalvji tika iepriecināti ar svētku pārtikas 
paciņām. Katra labdarības organizācija pati sapakoja 
paciņas ar saldumiem un ikdienas pārtikas precēm. 
Visā Latvijā tika iepriecināti 1 523 sirmgalvji. 

10 469.64 1 10; 3; 4 1523 

71 VISPĀRĪGIE ZIEDOJUMI. Tiek izlietoti 
mērķprogrammu finansēšanai, ja attiecīgajos 
projektos ir nepietiekami ziedojumi, kā arī 
adminstratīvo izdevumu finansēšanai, ja tie netiek 
nosegto no citiem ieņēmumiem vai 
mērķfinasnējumiem.  

61 729.82 1     

 
KOPĀ: 3 707 645.14 

  
117 450 

  KRAJBANKA. Krājbankas maksātnespējas rezultātā 
iesaldēti dāzādu programmu mērķzieodjumi, kas 
novirzīti uzkrājumam prasībai pret a/s Krājbanka. 

323 217.64       

 


