Informācija par ziedojumu saņemšanu un izlietojumu 2020.gada II.ceturksnī

1

Lāzerprinteris i-SENSYS
LBP6200d

30.00

Ziedojuma
saņemšanas
datums
04.01.2018.

2

Televizors "Samsung"

450.00

05.01.2018.

3

Roku krēms, dušas želeja, veļas
pulveris
Matrači, galdauti, spilveni, koka
gultas, funkcionālās gultas, galdi
mazkustīgu klientu barošanai,
nakts skapīši, krēsli, skapīši,
galdi, ratiņkrēsls, rolators, galdi

132.80

21.11.2018.

8625.00

05.08.2019.

Nr.p.k.

4

Ziedojuma veids

Ziedojuma
summa (EUR)

Ziedotājs (nosaukums
vai vārds, uzvārds)

SIA PLESKO REAL Filiāles "Jelgava" klientu brīvā Filiāle "Iecava"
ESTATE, tirdzniecības laika pavadīšanai
centrs "VIVO centrs"
AS "Spodrība"
Klientu higiēnai un veļas
Filiāle "Lielbērze"
mazgāšanai
AIMA (Francija)
Klientu dzīvojamo telpu
Filiāle "Ķīši"
iekārtošanai

Laura Krasnova

5
6

Ķiploki
Saldo ķiršu stādi 20 gab., zemo
ķiršu stādi 6 gab., plūmju stādi 20
gab., ābeļu stādi 31 gab.,
bumbieru stādi 2 gab., upeņu
krūmu stādi 31 gab. 30 gab.

7.50
198.50

06.11.2019.
29.05.2020.

7

Frēzkūdra

90.00

02.06.2020.

8

Ceriņu stādi 20 gab., tūju stādi 20
gab.

80.00

02.06.2020.

9

Tūju stādi 75 gab.

112.50

09.06.2020.

10

Cūkas šķiņķis formā 13.40 kg;
mājas desa 4,40 kg. Vīnes cīsiņi
10,80 kg.

50.15

09.06.2020.

11

Ātrās kūkas maisījums 400 g
14.40 kg. ;mājas kēksa maisījums
450 g 16.20 kg.; šokolādes kēksa
maisījums 450g 16.20 kg.; rauga
pankūku maisījums 508 g 21.34
kg.; mafini kēksa maisījums 450
g 18.90 kg.; pilngraudu auzu
pārslu cepumu maisījums 400 g.
16.80 kg.

61.37

15.06.2020.

12

VSAC “Zemgale” filiāles
“Lielbērze” izsniegšanai kā
dāvinājumu 141klientam par
vienai paciņai malto kafiju
“KONIGSTERN BESSER”250
g.; 99 paciņas klientiem darba
terapijai un nodarbībām. Kafiju
šķistošo cigoriņi 84 gab klientiem
darba terapijā un nodarbībās.

447.60

16.06.2020.

SIA Galca Latvia

13

VSAC “Zemgale” filiāles
“Lielbērze” pīrāgu cepšanai.11
kg. pīrāgu gaļa kūpināta

22.00

18.06.2020.

SIA “Silāres
Gaļsaimnieks”

Ziedojuma mērķis
VSAC “Zemgale” filiāles
“Iecava”
medicīnas kabinets

VSAC "Zemgale"
filiāle, kurai ziedots
Filiāle "Iecava"

Ziedojuma izlietojums
Ziedotais printeris tiks
izmantots klientu brīvā laika
interešu pulciņa nodarbībām,
pilnvērtīgākai
datorprogrammu apguvei un
sagatavoto zīmējumu,
dokumentu vai citu klientu
darbu izdrukāšanai
Klientu brīvā laika
pavadīšanai
Klientu personīgai higiēnai un
klientu veļas mazgāšanai
Klientu dzīvojamo un atpūtas
telpu nodrošināšana ar
mēbelēm, klientu aprūpei

Klientu uzturam un veselībai
VSAC “Zemgale” filiāles
“Lielbērze” klientu
uzturam,veselībai un
teritorijas labiekārtošanai.

Filiāle "Lielbērze"
Filiāle "Lielbērze"

Klientu uzturam un veselībai
Klientu uzturam , veselībai un
teritorijas labiekārtošanai

“LAFLORA”SIA Kaiģu VSAC “Zemgale” filiāles
kūdras purvs”
“Lielbērze” teritorijas
labiekārtošanai.
Z/S “ZAĻENIEKU VSAC “Zemgale” filiāles
KOKAUDZĒTAVA” “Lielbērze” teritorijas
labiekārtošanai.
SIA DELTA KOKS VSAC “Zemgale” filiāles
“Lielbērze” teritorijas
labiekārtošanai.
Gaļas pārstrādes
VSAC “Zemgale” filiāles
uzņēmums NĀKOTNE “Lielbērze” klientiem ēdienu
SIA
gatavošanas prasmju
apgūšanai
AS Dobeles
VSAC “Zemgale” filiāles
dzirnavnieks
“Lielbērze” klientiem ēdienu
gatavošanas prasmju
apgūšanai

Filiāle "Lielbērze"

Teritorijas labiekārtošanai

Filiāle "Lielbērze"

Teritorijas labiekārtošanai

Filiāle "Lielbērze"

Teritorijas labiekārtošanai

Filiāle "Lielbērze"

Klientiem ēdienu gatavošanas
prasmju apgūšanai

Filiāle "Lielbērze"

Klientiem ēdienu gatavošanas
prasmju apgūšanai

Klientiem dāvinājumā, darba
terapijā un nodarbībās.

Filiāle "Lielbērze"

Klientiem dāvinājumā, darba
terapijā un nodarbībās.

Klientiem pīrāgu cepšanai

Filiāle "Lielbērze"

Klientiem pīrāgu cepšanai

Edijs Rozenfelds
Z/S LIEPAS”
stādaudzētava

