
 

 

PAZIŅOJUMS MEDIJIEM 

Rīga, 2022. gada 25. maijs  

Aicina ziedot datorus Ukrainas bēgļiem 
 
Kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) aicina privātpersonas un uzņēmumus ziedot 
datortehniku Ukrainas kara bēgļiem Latvijā.  
 
Reaģējot uz arvien pieaugošo kara bēgļu plūsmu no Ukrainas, kustība “Gribu palīdzēt 

bēgļiem” sadarbībā ar LIKTA ir uzsākusi iniciatīvu, lai palīdzētu Ukrainas kara bēgļiem, 

kuriem nepieciešams dators vai planšete darbam vai mācībām. Iniciatīvu atbalsta IKT 

nozares uzņēmumi Accenture, Microsoft, SAP Latvia un Tet. Uzņēmumi nodrošinās 

lietoto datoru tehnisko apkopi un jaunas programmatūras uzstādīšanu.  

 

Pēc pieejamās informācijas, Latvijā ir vairāki tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāju, kuri 

meklē datoru darbam vai mācībām. Kā liecina nevalstisko organizāciju pieredze, tikai 

ar individuāliem ziedojumiem nepieciešamo tehnikas apjomu nodrošināt nav 

iespējams. Tāpēc īpaši aicinām uzņēmumus atbalstīt Ukrainas cilvēkus, kas nonākuši 

Latvijā, ziedojot jaunus vai lietotus datorus un/vai planšetes. Datoru ziedošanas akcija 

pašlaik plānota līdz 22. jūnijam. 

 

Uzņēmumi, kas vēlas ziedot, aicināti sazināties, rakstot uz e-pastu 

ieva@gribupalidzetbegliem.lv, lai vienotos par datortehnikas nodošanu.  

 

Ja esat privātpersona un vēlaties ziedot datoru Ukrainas kara bēgļiem, Rīgā to variet 

nodot Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem Kaļķu ielā 1, iepriekš sazinoties ar 

kustību “Gribu palīdzēt bēgļiem”, rakstot uz e-pastu ieva@gribupalidzetbegliem.lv.  

 

Visā Latvijā datorus var nodot Europe Direct (ED) centros, kā arī papildus tam Kuldīgā, 

biedrībā “Tabitas sirds”. 

 

Alūksne 

ED Gulbenē filiāle (Alūksnes pilsētas bibliotēka), kontaktpersona: Iveta Ozoliņa, 

tālr. 25664421, biblioteka@aluksne.lv, Lielā Ezera iela 24, Alūksne 

 

Cēsis 

ED Vidzeme (Valmieras plānošanas reģions), kontaktpersona: Guna Kalniņa-Priede, 

Guna.KP@vidzeme.lv, tālr. 29477997, Bērzaines 5, Cēsis 
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Daugavpils 

ED Dienvidlatgale (Latgales plānošanas reģions), kontaktpersona: Oskars Zuģickis, 

oskars.zugickis@lpr.gov.lv,  tālr. 26565858, Saules 15, Daugavpils 

 

Gulbene 

ED Gulbene (Gulbenes novada bibliotēka), kontaktpersona: Indra Logina, 

tālr. 64471335, indra@gulbenesbiblioteka.lv, O. Kalpaka iela 60A, Gulbene, LV-4401 

 

Jēkabpils 

ED Jēkabpils (Jēkabpils Agrobiznesa koledža), kontaktpersona: Agrita Landzāne, 

agrita.landzane@jak.lv, tālr. 27721772, Pasta iela 1, Jēkabpils 

 

Kuldīga 

Biedrība “Tabitas Sirds”, kontaktpersona: Vineta Brūdere-Sedliņa, 

vineta.brudere@kuldiga.lv,  tālr. 20333585, Stacijas iela 6, Kuldīga  

 

Madona 

ED Gulbenē filiāle (Madonas pilsētas bibliotēka), kontaktpersona: Sarmīte Radiņa, 

tālr. 64820912, sarmite.radina@madona.lv, Skolas iela, Madona 

 

Rēzekne  

ED Austrumlatgale (Rēzeknes novada pašvaldība), kontaktpersona: Inga Zeltiņa-

Ušpele, inga.zeltina-uspele@rezeknesnovads.lv, tālr. 25536251, Atbrīvošanas aleja 

95A, Rēzekne 

 

Valmiera  

ED Vidzeme (Valmieras plānošanas reģions), kontaktpersona: Maija Rieksta, 

maija.rieksta@vidzeme.lv, tālr. 26099521, Purva iela 12a, B korpuss, 209.kab., 

Valmiera 

 

Ventspils 

ED Ventspils (Ventspils bibliotēka), kontaktpersona: Astra Pumpura, 

astra.pumpura@ventspils.lv, tālr. 26175741, Akmeņu iela 2, Ventspils 

 

 

 
Informāciju sagatavoja:  
Linda Jākobsone,  
Kustība „Gribu palīdzēt bēgļiem” 
Tālr.: 29123348 
E-pasts: linda@gribupalidzetbegliem.lv 
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