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Aicina iesniegt vides projektus konkursā 
LabieDarbi.lv ar finansējumu līdz 7500 EUR

Ziemeļu gulbju pētījuma turpināšana, 
Latvijas pūču izpēte un žurnāla “Put-
ni dabā” izdošana ir vides projekti, 
kas kopumā ieguvuši vairāk nekā 
10 000 EUR lielu finansējumu no AS 
4finance zīmola SMScredit.lv labdarī-
bas iniciatīvas LabieDarbi.lv. Organi-
zatori aicina iesniegt vides projektus 
ikmēneša konkursā LabieDarbi.lv gan 
privātpersonas, gan juridiskas perso-
nas un iegūt finansējumu līdz 7500 
EUR apmērā ieceres īstenošanai. 

“Finansējuma iegūšanai ir vajadzīga liela 
mērķtiecība,” atzīst ornitologs Dmitrijs 
Boiko, kas jau četras reizes projektu 
konkursā LabieDarbi.lv saņēmis finan-
sējumu sava mērķa realizācijai – zieme-
ļu gulbju izpētei. “Tā kā valsts atbalsts 
zinātnei diemžēl ir nepietiekams, 
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nākas meklēt citus veidus, kā piesais-
tīt finansē jumu vērtīgu un nozīmīgu 
pētījumu veikšanai. Meklējot iespējas 
iegūt tik nepieciešamos līdzekļus, 
arī nonā cu līdz labdarības iniciatīvai 
LabieDarbi.lv. Pirmo reizi projektu 
konkursā piedalījos un ieguvu pirmo 
finansējumu ziemeļu gulbju pētījuma 
turpināšanai 2010. gada septembrī. 
Lai 2003. gadā uzsākto pētījumu 
varētu turpināt, LabieDarbi.lv esam 
veiksmīgi piedalījušies kopumā četras 
reizes,” stāsta Dmitrijs. 

Ar LabieDarbi.lv projektu konkursā 
iegūto finansējumu Dmitrija Boiko 
pārstāvētā Latvijas Gulbju izpētes 
biedrība apgredzenojusi vairāk nekā 
400 gulbju. Biedrības neatlaidīgā 
darba, vairāk nekā 10 gadu garumā, dēļ 
Latvija ir kļuvusi par vadošo Eiropas 
valsti ziemeļu gulbju sugas izpētē. 
Iepriekšējos gados iegūtie pētījuma re-
zultāti prezentēti ne tikai izglītības ies-
tādēs un nodarbībās Dabas muzejā, bet 
arī vairākās starptautiskās konferencēs 
un zinātniskās publikācijās. “Ja nebūtu 
SMScredit.lv labdarības iniciatīvas 
LabieDarbi.lv projektu konkursa finan-
sējuma, pētījumu nevarētu izvērst tik 
nozīmīgu un vērienīgu. Tāpēc noteikti 
iesaku arī citiem izmantot šo iespēju 
un iesniegt projektu konkursā arī savus 
projektus, lai iegūtu tik nepieciešamo 
finansējumu vērtīgu ideju un pētījumu 
realizācijai!” aicina ornitologs. 

“Latvijā dzīvo vairāk nekā divi miljoni 
cilvēku. Katram no viņiem ir idejas, 
sapņi un mērķi, un mēs zinām, ka 
reizēm vajadzīgs tikai viens solis un 
neliels atbalsts, lai ideja realizētos,” 
projektu konkursā LabieDarbi.lv 
ikvienu mudina piedalīties iniciatīvas 
vadītāja Jeļena Šļihta. Dmitrijs Boiko.

Latvijas vadošā nebanku kredītdēvēju 
nozares līdera AS 4finance zīmols 
SMScredit.lv uzsāka labdarības 
iniciatīvu LabieDarbi.lv ar mērķi 
finansiāli atbalstīt un veicināt Latvijas 
iedzīvotāju personīgās attīstības un 
profesionālās izaugsmes iespējas un 
pierādīt, ka tepat Latvijā iespējams 
paveikt lielas un labas lietas. Labie-
Darbi.lv četru gadu pastāvēšanas laikā 
ar SMScredit.lv finansiālu atbalstu 
labām idejām ziedots 1 000 000 eiro 
un realizēti vairāk nekā 200 iedve-
smojošu projektu visā Latvijā. Labie-
Darbi.lv ir labdarības iniciatīva, kas ir 
atvērta katram mērķtiecīgam Latvijas 
iedzīvotājam, tāpēc satuvina labas 
idejas un to atbalstītājus viena rokas 
stiepiena attālumā, palīdzot realizēt 
labas domas, piepildīt sapņus un sa-
sniegt kopējos mērķus.

JAUNUMI

Summary
Call for environmental projects 
to participate in project contest 
LabieDarbi.lv with financing up 
to EUR 7500 /Jeļena Šļihta/
LabieDarbi.lv is AS 4finance brand’s 
SMScredit.lv - the leader of non-bank 
credit lending market - charity initiative, 
which aims to provide an opportunity 
for Latvian citizens and organizations to 
obtain financial support to fulfil their 
ideas and to execute their goals within 
the project contest. Each month 15 of 
the submitted projects in fields such 
as education, science, sports, culture 
and environment get an opportunity to 
participate in the online voting contest 
to win a financial aid up to 7500 EUR.
Within project contest LabieDarbi.lv 
already more than 200 inspiring 
projects from all over Latvia have 
been executed and the total amount 
of donated funding exceeds 1 000 
000 EUR. LabieDarbi.lv – support 
that helps good idea to get fulfilled!
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Par LabieDarbi.lv
Labdarības iniciatīvas LabieDarbi.lv 
mērķis ir ikmēneša projektu konkursa 
kārtībā nodrošināt iespēju Latvijas 
iedzīvotājiem un organizācijām saņemt 
finansiālu atbalstu savu ideju un mērķu 
realizēšanai. Ik mēnesi 15 iesniegtie 
projekti, tādās jomās kā izglītība, 
zinātne, sports, kultūra un vide, gūst 
iespēju piedalīties publiskā interne-
ta balsojuma konkursā, lai uzvaras 
gadījumā saņemtu līdz 7500 EUR lielu 
finansiālu atbalstu no SMScredit.lv 
savas idejas realizācijai.

JAUNUMI

Piesaki savu projektu
Pieteikumus ir iespējams aizpildīt 
interneta vietnē www.LabieDarbi.lv, 
un tie tiek gaidīti līdz katra mēneša 
25. datumam (neieskaitot). Ja ideja 
un mērķis ir skaidrs, tad pieteikuma 
aizpildīšana aizņems pavisam neilgu 
laiku. Visi iesniegtie projekti tiek 
izvērtēti divās kārtās. No visiem mē-
neša laikā iesūtītajiem projektiem tiek 
atlasīti 15 labākie, kuriem tiek dota 
iespēja piedalīties ikmēneša projektu 
konkursa publiskajā interneta balso-
jumā.

Atbalsti citus!
Interneta balsojuma konkurss sākas ar 
katra mēneša 1. datumu un ilgst līdz 
mēneša pēdējās dienas plkst. 23.59. 
Savu atbalstu projektu konkursa dalīb-
niekiem var sniegt ikviens interesents, 
balsojot projekta interneta vietnē 
www.LabieDarbi.lv, kā arī balsošanas 
platformās portālos Draugiem.lv un 
Inbox.lv. Balsojums ir bez maksas, un 
tieši balsojuma aktivitāte nosaka to, 
kuri projekti, iekļaujoties ikmēneša 
fondā, kas pārsniedz 10 000 EUR, 
iegūs finansējumu ieceres īstenošanai!


