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Ievads 

 

Darba autore tēmu izvēlējās, jo interesējas par visu, kas saistīts ar labdarību, kā arī pati vienmēr 

cenšas kādam palīdzēt. Tēma ir plaša, bet autore šī darba izstrādē iepazinusies ar informāciju par 

savstarpēju palīdzību un palīdzību no fondiem. Viņa centusies uzzināt, kā pēc iespējas vairāk palīdzēt 

citiem ar pašu spēkiem un kā pareizi piesaistīt labdarības organizācijas. 

Darba mērķis: Uzzināt, cik cilvēkiem un kāda veida palīdzība ir nepieciešama, kā arī cik lielā mērā to 

spēj sniegt nodibinājums "Mamma mammai fonds" kopā ar citām labdarības organizācijām. Salīdzināt 

fonda izaugsmi pa gadiem un cilvēka vajadzību pēc dažādu veidu palīdzības. 

Darba uzdevumi: 

 Uzzināt vairāk par "Mamma mammai fonda" izveidi, attīstību un darbību. 

 Uzzināt, ar kādām labdarības iestādēm sadarbojas "Mamma mammai fonds", lai tas varētu 

sniegt atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm. 

 Pētīt projektu "Paēdušai Latvijai" un "Latvijas Samariešu apvienība" sadarbību ar "Mamma 

mammai fondu". 

 Analizēt iegūto informāciju un apkopot to.  

Izmantotās metodes: 

 Informācijas vākšana un teorētiskās daļas analizēšana; 

 Teorētiskās literatūras apkopošana. 

 Darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem un pielikuma.  
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Kas ir labdarība 

 

Par labdarību tiek saukts tikums, kad mīlestība, kādu mēs izjūtam katrs pret sevi, tiek pārnesta 

uz citiem cilvēkiem, ar kuriem mūs nesaista draudzības vai radniecības saites, pat uz pilnīgi mums 

nepazīstamiem cilvēkiem, pret kuriem mums nav nekādu saistību un no kuriem mēs neceram neko 

saņemt. 

Autoresprāt, labdarība izpaužas caur cilvēkiem, kuriem ir laba sirds un ir ko dāvināt vai ziedot 

un kuri to dara negaidot un nejautājot, ko saņems pretī. 

  Meklējot informāciju par labdarību, autore iepazinās ar Īrijā pastāvošo sistēmu.  

"Vairāk nekā 3 mēnešus atrodoties Īrijā, esmu ievērojusi daudzus labus cilvēkus un 

organizācijas, kas katru dienu palīdz trūcīgiem, maznodrošinātiem un neveseliem ļaudīm visos 

vecumos. Jāatzīst, ka šajā valstī, neskatoties uz ekonomisko situāciju, kas līdzinās Latvijas stāvoklim, 

cilvēki tomēr neaizmirst par tiem, kam dzīvē varbūt nav tik ļoti paveicies, lai spētu nodrošināt gan sevi, 

gan savu ģimeni. Labdarība šajā valstī izpaužas nedaudz atšķirīgāk, jo, lai iegūtu finansējumu kādam 

noteiktam mērķim vai nodrošināt kādu ar to, kas viņam ir nepieciešams, tiek lietotas nedaudz citas 

metodes salīdzinājumā ar Latviju. Pirmkārt, kā jau zināms, mūsu Latvijas Sarkanā Krusta Dobeles 

komitejā jebkuram cilvēkam ir iespēja ziedot savas vecās, par mazu vai par lielu kļuvušās, no modes 

izgājušās vai vienkārši nevajadzīgās drēbes, kuras tālāk tiek nodotas cilvēkiem, kam diemžēl  pietrūkst 

naudas līdzekļu jaunu apģērbu iegādei. Īrijā drēbes, apavus, gultasveļu un tamlīdzīgas lietas ziedot ir 

daudz vienkāršāk. Pilsētā, kurā es dzīvoju - Kašelā -, atrodas liels konteiners vienā no lielākā 

lielveikala mašīnas stāvlaukumiem ar uzrakstu "DRĒBJU BANKA", tādējādi lielveikala 

apmeklētājiem, kārtējo reizi braucot iepirkties, ir iespēja savas drēbes iemest konteinerā, un tās tiek 

nogādātas ģimenēm, kurām tās ir ļoti nepieciešamas. Tāpat katru nedēļu savā pastkastītē saņemu uzlīmi 

ar aicinājumu   ziedot drēbes un tamlīdzīgas lietas, kurā ir paskaidrots, kādam mērķim ziedojumi tiek 

vākti. Reizēm tās taisnā ceļā nonāk pie cilvēkiem, kam tās ir nepieciešamas, bet reizēm tās tiek 

nogādātas speciālos lietotu apģērbu un lietu veikalos, kuri ienākumus no pārdotajām precēm  ziedo 

labdarībai. Katrā uzlīmē ir norādīts, ka visas mantas jāiepako plastikāta maisiņā un virsū jāuzlīmē 

uzlīme, un viss, kas cilvēkam atliek izdarīt, ir uzlīmē norādītajā dienā pirms deviņiem rītā šo maisiņu 

novietot  pie savas mājas ārdurvīm. Pēc tam attiecīgi cilvēki, kuriem piešķirtas īpašas atpazīšanas 

zīmes, šos maisiņus paņem. Tas ir diezgan ērts veids, jo cilvēks nezaudē savu laiku un nereti lielākā 

daļa nemaz nezina, kur savas nevajadzīgās mantas viņš var nest un ziedot. Treškārt, tāpat kā mums 
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Latvijā organizāciju biedri lūdz ziedojumus publiskās vietās gan ar ziedojumu traukiem, gan arī 

vienkārši uzrunājot uz ielas un stāstot par dažādiem labdarības projektiem. Katru mēnesi ziedošu Ls 7, 

kurus automātiski mana banka no personīgā konta sūtīs šai organizācijai." (Kristīne Strauja, LSKJ 

Dobeles nodaļas vadītāja: www.draugiem.lv/dsk) 

 

*izveidot labvēlīgu vidi (t.sk., telpas un aprīkojums, palīglīdzekļi) bērnu zīdīšanas aizsardzībai, 

veicināšanai un atbalstam. 

Sadarbības partneri un atbalstītāji: 

 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" 

 Kuldīgas novada Bāriņtiesa 

 Kuldīgas novada Dome 

 Kuldīgas Rotari klubs 

 Biedrības "Labklājībai" 

 Montesori bērnu māja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

http://www.draugiem.lv/dsk
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"Ziedot.lv" 

 "To, ko nespēj viens, spēj tauta. Tieši tāpēc pirms 10 gadiem dzima labdarības organizācija 

"Ziedot.lv". Ar vienu mērķi - kļūt par tiltu, kur satiekas tie, kuriem vajadzīga palīdzība, un tie, kuri 

vēlas palīdzēt. Ar mērķi palīdzēt Latvijai! 

 "Ziedot.lv" darbojas tajās jomās, kur valsts vai pašvaldības finansējuma nav vai tas ir 

nepietiekams, bet līdzcilvēkiem tik ļoti nepieciešams. Mūsu mērķis ir radīt pozitīvas sociālās pārmaiņas 

un iesaistīt sabiedrību pašpalīdzībā. Katram iedzīvotājam ir jājūtas droši un grūtā brīdī jāsaņem 

palīdzība, bet pārticības un labklājības brīdī jāspēj dalīties un palīdzēt savai tautai un valstij. 

 Labdarības organizācija "Ziedot.lv" dibināta 2003. gadā ar "Swedbank" (toreiz "Hansabanka") 

palīdzību. Kopš tā laika ir paveikts daudz. Kopā ar Latvijas ļaudīm un uzņēmumiem esam palīdzējuši 

bērniem izaugt, veciem ļaudīm sagādājuši cienīgas vecumdienas, pabarojuši izsalkušos, sasildījuši 

nosalušos un mierinājuši nelaimīgos, ieguldījuši izglītībā, glābuši vēsturisko mantojumu, iestājušies par 

vājākajiem un palīdzējuši talantiem. Un esam veikuši vēl neskaitāmi daudz labu darbu, jo jūs, Latvijas 

ļaudis, esat mums to uzticējuši. 

 "Ziedot.lv" no ziedojumiem neietur nekādu komisijas vai starpniecības maksu. Visa ziedotā 

nauda 100% apmērā nonāk tam paredzētajam mērķim. "Ziedot.lv" administratīvās izmaksas netiek 

segtas no Jūsu ziedojumiem. 

 Organizācijai ir piešķirts Sabiedriskā labuma statuss, kas ziedotājiem dod iespēju saņemt 

ienākuma nodokļu atlaides. 

 Tikai kopā mēs varam būs spēcīgi un pārtikuši. Ne katrs par sevi. Ne tad, kad kādam ir grūti." 

(No portāla ziedot.lv mājaslapas: http://www.ziedot.lv/par-ziedot-lv# ) 

 

             

 

 

 

 

http://www.ziedot.lv/par-ziedot-lv
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Projekts "Paēdušai Latvijai" 

 Viens no "Mamma mammai fonda" sadarbības partneriem ir fonds "Ziedot.lv", kas realizē 

projektu "Paēdušai Latvijai". Bonija Lasmane skaidro, ka pārtikas bankas mērķa grupas ir: 

Centīgas ģimenes ar bērniem, kurām ir zemi ienākumi; 

Pensionāri, invalīdi; 

Cilvēki, kuriem atteikta cita palīdzība, pabalsti, ES pārtikas pakas; 

Pēkšņā nelaimē nonākuši cilvēki, kuriem negaidīti samazinājušies ienākumi (zaudēts darbs, bet 

vēl nav iegūts bezdarbnieka pabalsts, bankrotējis uzņēmums, netiek izmaksāti alimenti): 

Nepilnas ģimenes: 

Ģimenes ar zīdaini. (Laikraksts Kurzemnieks. 2014. gada 24. februāris.)   
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Projekts "Skolas soma" 

 Latvijā ir daudz ģimeņu ar skolas vecuma bērniem, kuras nespēj saviem pirmklasniekiem 

nodrošināt pilnvērtīgu skolas gaitu uzsākšanu. Un tieši tāpēc "Ziedot.lv" dzima ideja radīt projektu 

"Skolas soma". Šis projekts palīdz sagatavoties skolai tieši pašiem mazākajiem - pirmklasniekiem. 

"Skolas soma" trūcīgiem skolēniem tiek piepildīta jau no 2006.gada. Akcija "Skolas soma" katru gadu 

tiek īstenota sadarbībā ar reģionālajām labdarības organizācijām, pilsētu pašvaldībām. Akcijas partneris 

ir SIA "RIMI Latvia". Svētku sajūtu un atbalstu varam sniegt daudzām maznodrošinātajām un 

daudzbērnu ģimenēm visā Latvijā. Ziedojot varam uzdāvināt daļu no nepieciešamajām lietām, lai kāds 

pirmklasnieks, kuram vecāki nevar iegādāties skolas piederumus, ar prieku uzsāktu skolas gaitas. Lai 

nodrošinātu to, ka ziedotie līdzekļi patiešām tiek izlietoti skolas preču iegādei, sadarbībā ar vietējām 

pašvaldībām un labdarības organizācijām ģimenes nesaņem naudu, bet gan īpašas dāvanu kartes, ko var 

izlietot, iegādājoties tikai skolas preces. Kuldīgas novadā ar to sadarbojas ’’Mamma mammai fonds". 
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"Latvijas Samariešu apvienība" 

 

 "1888. gadā, tikai dažus gadus pēc Sarkanā Krusta organizācijas dibināšanas, Vācijas pilsētā 

Berlīnē četri amatnieki izveidoja Baltā krusta organizāciju, kam tika dots Strādnieku – Samariešu 

apvienības vārds (Arbeiter-Samariter Bund). Sākotnēji abas organizācijas būtiski atšķīrās. Sarkanā 

Krusta organizācijas tika veidotas "no augšas" ar valstu valdību lēmumiem un to mērķi pamatā bija 

saistīti ar profesionālu piesaisti, un darbošanos militāru konfliktu laikā. Samariešu organizācija jeb 

Baltais krusts, radās tautā jeb „no apakšas" un tās sākotnējais mērķis bija apmācīt industriālo 

uzņēmumu strādniekus pirmās palīdzības prasmēs. Latvijā Samariešu apvienība tika nodibināta 1992. 

gada 12. septembrī, lai gan praktiski tā darbojās jau pirms faktiskās dibināšanas. Dibināšanas 

iedvesmotāja bija Rīgas partnerpilsētas Brēmenes Samariešu apvienība un jo īpaši tās vadītājs Lotārs 

Remme. Brēmenes Samarieši jau no 1990. gada meklēja veidu, kā palīdzēt rīdziniekiem - vāca 

ziedojumus, organizēja praktiskas palīdzības sūtījumus: pārtiku, drēbes, medikamentus. Tikai pēc 

1991. gada janvāra notikumiem un augusta "puča" beidzot tika izsniegtas vīzas, un brēmenieši Rīgā 

varēja ierasties arī paši. 1992. gada 7. februārī starp Rīgas pilsētu, Vācijas Strādnieku Samariešu 

apvienību un Brēmenes Samariešu apvienību tika noslēgta vienošanās par Samariešu organizācijas 

izveidošanu Rīgā." (Avots: http://www.samariesi.lv/lv/par-mums/samarie%C5%A1u-v%C4%93sture-

lsa) 

     

 

 

 

 

 

 

  

        

http://www.samariesi.lv/lv/par-mums/samarie%C5%A1u-v%C4%93sture-lsa
http://www.samariesi.lv/lv/par-mums/samarie%C5%A1u-v%C4%93sture-lsa
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Secinājumi 

 

Izstrādājot darbu, autore secināja, ka "Mamma mammai fonds" ir ļoti noderīgs trūkumcietējiem, 

kuriem nav pietiekami daudz līdzekļu. Viņa uzzināja daudz kā interesanta par "Ziedot.lv", ar kā 

starpniecību katru mēnesi veikalos "Maxima" tiek uzrunāti līdzcilvēki, kurus aicina iegādāties 

produktus, lai izveidotu glābējpakas trūkumā nonākušajām ģimenēm. Autore analizēja glābējpaku 

izsniegšanu Kuldīgas novadā 2013. gadā un uzzināja, ka togad tika izsniegtas  364 pakas. Pēc autores 

domām, ir ļoti labi, ka ir tādas organizācijas, kas katru gadu palīdz trūkuma cietējiem, un ka šī 

palīdzība neapstājas un ir cilvēki, kas gatavi dot, negaidot neko pretī. Tāpat tika secināts, ka "Mamma 

mammai fondam" ir ļoti daudz sadarbības patneru un atbalstītāju. 
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Izmantotie uzziņas avoti 
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2. Laikraksts "Kurzemnieks". 2014 . gada 24. februāris  

3. Kristīnes Straujas, LSKJ Dobeles nodaļas vadītājas viedoklis. Pieejams: www.draugiem.lv/dsk   

4. "Latvijas Samariešu apvienības" mājaslapa.  Pieejams: http://www.samariesi.lv/lv/par-

mums/samarie%C5%A1u-v%C4%93sture-lsa 
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http://www.ziedot.lv/par-ziedot-lv


 12 

 

 

 

 

 

 

Pielikumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

        
  1. attēls. Bonija Lasmane  

       2. attēls "Skolas soma" 

                  

 

3. attēls. Diagramma par projektā "Paēdušai Latvijai" izsniegto palīdzības paku skaitu 

2013. gadā 

            


