
 
 

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “LIELAIS DZINTARS”  
Reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Radio iela 8, Liepāja, LV - 3401 

 

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars”  

saņemtie un veiktie ziedojumi (dāvinājumi) 

 

 

 SIA Lielais Dzintars veiktie ziedojumi 

(dāvinājumi) 

SIA Lielais Dzintars saņemtie ziedojumi (dāvinājumi) 

2018. gads Nav veikti Nav veikti 

2019. gads Nav veikti Nav veikti 

2020. gads Nav veikti Saņemts ziedojums 15 000 EUR apmērā 2020. gada 23. novembrī 

Ziedojuma mērķis – ieguldīt Ziedojumu (finanšu līdzekļus) Liepājas koncertzāles 

“Lielais dzintars” attīstībā, veidojot to par digitālu  koncertzāli - iegādājoties daļu 

no nepieciešamā tehniskā aprīkojuma.  

 

2021. gads Nav veikti Saņemts ziedojums 4262.22 EUR apmērā 2021. gada 30. jūnijā. 

Ziedojuma mērķis – realizēt 4 mūzikas vēstures lekcijas sadarbībā ar Jāzepa 

Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektoriem 2021.gadā 

 



2022. gads  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lielais 

Dzintars”, atsaucoties uz 2022. gadā  izteikto 

Liepājas valstspilsētas pašvaldības aicinājumu par 

iespējamām atbalsta aktivitātēm Ukrainas 

pilsoņiem un viņu ģimenēm, lai atbalstītu Ukrainas 

pilsoņu integrāciju Liepājas pilsētā, sniedza 

atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem – iespēju 

apmeklēt SIA “Lielais Dzintars” organizētos 

pasākumus.  

Veikts ziedojums - 138 pasākumu ielūgumi par 

kopējo summu 1565 EUR. 

Saņemts ziedojums 5343.33 EUR  2022. gada 9. februārī. 

Ziedojuma mērķis – realizēt 6 mūzikas vēstures lekcijas sadarbībā ar Jāzepa 

Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektoriem 2022.gadā 

 

Saņemts ziedojums 10000.00 EUR  2022. gada 11. oktobrī. 

Ziedojuma mērķis - operas uzveduma “Maestro Imants Resnis. "Fausta 

pazudināšana"”, kas norisināsies 2022.gada 28. un 29.oktobrī, kas veltīts Liepājas 

operas 100 gades svinībām, izdevumu apmaksai. 

 

Saņemts ziedojums 4200.00 EUR  2022. gada 13. oktobrī. 

Ziedojuma mērķis - izglītojošās programmas "Dzintara Muzikālo sarunu klubs" 

satura radīšanai un 2022.gada sezonas izdevumu apmaksai. 

 

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars” veic ziedošanu (dāvināšanu) saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu, kas ir spēkā 

kopš 05.03.2022., dod tiesības publisku personu kapitālsabiedrībām veikt dāvinājumus (ziedojumus) vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai (11.1 

panta trešā daļa). 

 

 

Informācija aktualizēta 2023. gada 12. janvārī 

 

 


