
 
Pārskats par labdarības organizācijas “Ziedot.lv” darbību 2018.gadā 

 
2018. gadā Fonds “Ziedot.lv” īstenoja 6 programmas, to skaitā 48 projektus, ar palīdzību vai 

informāciju sasniedzot vairāk nekā 100 tūkstošus iedzīvotāju. Sabiedriskā labuma guvēju skaits - 

59270 personas. Fonds “Ziedot.lv” ir sniedzis būtisku ieguldījumu Latvijas sabiedrības labklājībā, 

gan veicinot līdzcilvēku solidaritāti un spēju palīdzēt, gan sniedzot palīdzību līdzcilvēkiem krīzes 

situācijās. Īstenotas vairākas sociālās kampaņas. 2018. gadā Fonds “Ziedot.lv” sniedzis palīdzību 

bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un sirmgalvjiem, kā arī pamestiem mājdzīvniekiem. 

Finansiālu atbalstu saņēmušas 98 nevalstiskās organizācijas palīdzības sniegšanai un 96 

organizācijas saņēmušas palīdzību pārtikas un nepārtikas produktu veidā. Iedzīvotāji nodrošināti 

ar nepārtikas un pārtikas ziedojumiem. Regulāri informēta sabiedrība par Ziedot.lv palīdzības 

akcijām, izmantojot sociālos tīklus un medijus.  

Programmas:  

Labdarības portāls Ziedot.lv: galvenais mērķis ir iesaistīt sabiedrību aktuālu problēmu risināšanā, 
aktualizēt sabiedrībai svarīgas problēmas, sniegt konsultācijas iedzīvotājiem problēmsituāciju 
gadījumos, sadarboties ar ziedotājiem. Sadarbība ar medijiem, sadarbība ar valsts un 
pašvaldības iestādēm, darbs ar brīvprātīgajiem, kā arī starptautiskā sadarbība. 

Sociālās palīdzības programma: programmas ietvaros tiek īstenoti vairāki projekti, lai sniegtu 
atbalstu dažādām sabiedrības grupām – nabadzīgām ģimenēm ar bērniem, trūcīgiem 
sirmgalvjiem, trūcīgiem mazuļiem, cilvēkiem ārkārtas situācijās. Sociālās palīdzības programmas 
ietvaros darbojas arī labdarības noliktava, kas sniedz mantisku palīdzību un īslaicīgu palīdzību ar 
pārtiku. 

Palīdzības programma smagi slimiem bērniem un pieaugušajiem: palīdzība valsts neapmaksāto 
medicīnas pakalpojumu sniegšanā Latvijā un ārvalstīs – ārstniecība, operācijas, medikamenti, 
rehabilitācija, tehniskie palīglīdzekļi. Programmas ietvaros nodrošināta arī paliatīvā palīdzība un 
asistents mājās smagi slimiem bērniem. Projekti īpaši palīdz arī ģimenēm ar bērniem invalīdiem, 
smagi slimiem jauniešiem. 2018.gadā programmas ietvaros sadarbībā ar ziņu portālu Delfi.lv 
uzsākta labdarības kampaņa “Stiprini stipros”. Tika rīkoti arī divi labdarības koncerti, lai palīdzētu 
onkoloģijas pacientiem. 

Bērnu rehabilitācijas centrs “Poga”: Mūsdienīgas un kvalitatīvas rehabilitācijas nodrošināšana 
bērniem ar kustību traucējumiem, ieviešot Latvijā jaunākās rehabilitācijas metodes un sniedzot 
rehabilitāciju smagi slimiem bērniem un jauniešiem. Centrs atrodas Rīgā, Indrānu ielā 13. “Poga” 
ir bezpeļņas organizācija, partneris valstij un atbalsts ģimenēm, kurās aug smagi slimi bērni. 

Organizāciju atbalsta programma: atbalsta sniegšana citām nevalstiskajām organizācijām. 
Atbalsts ietver finansiālu palīdzību grantu veidā, mantisku palīdzību, pārtikas palīdzību un 
bezmaksas dalību dažādos kultūras pasākumos. Šīs programmas ietvaros tiek rīkots arī konkurss 
SLO organizācijām par a/s “Latvijas Valsts Meži” un a/s “Latvenergo” ziedojumu saņemšanu 
sociālās jomas projektu īstenošanai. 

Atbalsta programma “Plecs”: 2018. gadā Fonda ietvaros darbojās struktūrvienība Plecs, lai 
sniegtu atbalstu bērnu namu bērnu nonākšanai ģimenēs. Programmas “Plecs” iesākums bija 
labdarības maratons radio Pieci.lv kampaņas “Dod5” ietvaros 2017. gada nogalē. Programmas 



mērķis ir līdz 2021. gadam panākt, ka Latvijā vairs nav bērnu namu to līdzšinējā izpratnē un 
katram bērnam ir ģimene.  

2018. gada nogalē struktūrvienības darbinieki nodibināja nodibinājumu “Plecs”, kā rezultātā, 
sākot ar 2019.gadu, struktūrvienība “Plecs” izbeidza savu darbību Fonda ietvaros un sāka 
patstāvīgu darbību neatkarīgi no Fonda.  
 

2018.gadā labdarības organizācijā bija 14 algoti darbinieki un vairāki desmiti brīvprātīgo. 
 

Ieņēmumu un izdevumu pārskats, 2018 
 

Ieņēmumi EUR 

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 3 135 334 

Saņemtās dotācijas 130 000 

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 44 140 

No Eiropas Savienības fondiem, Eiropas 
Savienības Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un 
citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums 

3 061 

Citi ieņēmumi 189 247 

Ieņēmumi kopā: 3 501 782 

  

Izdevumi:  

Naudas maksājumi personām 2 531 573 

Materiālu izdevumi 93 980 

Algas 327 925 

Sociālās apdrošināšanas maksājumi 78 998 

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 
nolietojums un norakstīšana 

69 710 

Citi izdevumi 175 373 

Nodokļi 461 

Izdevumi kopā: 3 278 020 

  

Ieņēmumu un izdevumu starpība 223 762 



  

Pielikumi 

 

31.12.2019. 

  

31.12.2018. 

  EUR  EUR 

Aktīvs     

Ilgtermiņa ieguldījumi     

Nemateriālie ieguldījumi     

Koncesijas, patenti, licences u.tml. tiesības  7 20 655  37 179 

Nemateriālie ieguldījumi kopā:   20 655  37 179 

     

Pamatlīdzekļi:     

Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi  789 119  527 219 

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs   3 497  34 455 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem  -  72 900 

Pamatlīdzekļi kopā:  8 792 616  634 574 

     

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:     

Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi 9 525 000  525 000 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:  525 000  525 000 

     

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:  1 338 271  1 196 753 

     

Apgrozāmie līdzekļi     

Krājumi:     

Preces 10 242  242 

Krājumi kopā:  242  242 

     

Debitori:     

Pircēju un pasūtītāju parādi  22 362  470 

Citi debitori 11 579  7 682 

Samaksātie avansi 12 61 946  27 426 

Uzkrātie ieņēmumi  -  3 938 

Nākamo periodu izdevumi  856  2 247 



 
 
 
 
Pasīvs     

Fondi:     

Pamatfonds  598 853  615 423 

Mērķfondi  3 964 153  3 849 055 

Rezerves fonds  513 699  388 464 

Fondi kopā: 14 5 076 705  4 852 942  

     

Īstermiņa kreditori:     

Parādi piegādātājiem  13 823  12 031 

Uzkrātās saistības  18 554  37 579 

Pārējie kreditori  12 570  - 

Īstermiņa kreditori kopā:  44 947  49 610 

     

Pasīvi kopā:   5 121 652  4 902 552 

 
 
 
31.03.2018 

Debitori kopā:  85 743  41 763 

     

Nauda 13 3 959 308  3 882 894 

     

Apgrozāmie līdzekļi kopā:  4 045 293  3 924 899 

     

Aktīvi kopā  5 383 564  5 121 652 


