
Christmas Charity Dinner 2018 
Ziemassvētku Labdarības vakariņas 2018



We support/ Mēs atbalstām



Many thanks to

for the support of the Photographer
Richard Solomodenko



Rēzeknes bērnu sociālo pakalpojumu 
centrs (bērnu nams) 21 cilvēks

Svētku datums: 
Ceturtdiena 27. decembris plkst. 17:00 un Ziemassvētku 
darbnīca 22.decembrī plkst. 11:00

Sapņo par lielajām dāvanām: 
Veļas mašīna; veļas žāvētāji (uz kuriem karina drēbes), datora 
galdi; 20 virtuves ķeblīši; paklājs



Rēzeknes novada Tiskādu bērnu nams 
23 cilvēki

Svētku datums: 
Svētdiena 30. decembris plkst. 14:00

Sapņo par lielajām dāvanām: 
Spēļu diski priekš Xbox 360; Sony Playstation ar spēļu 
diskiem; Stacionārais dators (viņu datoram ir vairāk nekā 15 
gadu); jaudīgs putekļu sūcējs paklājiem. Iepriekš nosauktās 
mantas var arī būt jau lietotas!



Kārsavas novada pašvaldības pansionāts 
"Mūsmājas« 31 cilvēks

Svētku datums: 
Piektdiena, 28. decembris ap plkst. 12:00 un Ziemassvētku  
darbnīca 21.decembrī ap plkst. 11:00

Sapņo par lielajām dāvanām: 
Abonēt uz gadu avīzes un žurnālus. Tējkanna 



Bauskas novada pašvaldības SAC:
Depele 46 cilvēki
Bauska 50 cilvēki
Īslīce 22 cilvēki

Svētku datums: 
Ceturtdiena, 20. decembris no plkst. 10.00, apciemojot visus 
centrus

Sapņo par lielajām dāvanām: 
Veļas mašīna



VSAC Kurzeme, filiāle "Veģi« 150 cilvēki

Svētku datums: 
Trešdiena, 19.decembris, pa dienu ( vēl precizēsim)

Sapņo par lielajām dāvanām: 
Segas, spilveni, mikroviļņu krāsns, putekļu sūcējs



Alūksnes novada pašvaldības Sociālās 
aprūpes centrs “Alūksne” 84 cilvēki

Svētku datums: 
Piektdiena, 21. decembris plkst. 16:00 (laiks tiks precizēts)

Sapņo par lielajām dāvanām: 
Darbiniekiem darba formas; gultas veļa, tējkannas, ūdens 
necaurlaidīgā gultas veļa; T krekli vīriešiem



Projektu atbalsta Īrijā un paciņas jau ceļo 
uz Latviju



Raffle/ loterija: 

1 ticket/ 1 loze = 5 EUR



Raffle Prizes!
Loterijas balvas



A gift certificate in the value of 100 EUR/ 

Dāvanu karte 100 EUR vērtībā



2 gift certificates in the value of 50 EUR each in 
the restaurant CUT/

2 dāvanu kartes 50 EUR vērtībā katra restorānā 
CUT



A gift certificate – a studio type double room with
breakfast in the restaurant ‘’Niklavs’’, 2 pers.

Dāvanu karte – nakšņošana studijas tipa numurā 
ar brokastīm restorānā Niklāvs, 2 pers.



2 gift certificates in the value of 200 EUR each
for using Loze & Partneri Services

2 dāvanu kartes 200 EUR vērtībā katra Loze & 
partneri pakalpojumu izmantošanai



3 gift sets (value: 100 EUR, 55 EUR, 27 EUR)

3 dāvanu komplekti (vērtībā: 100EUR, 55EUR, 27 EUR)



2 bottles of Canadian wine

2 pudeles Kanādas vīna



2 bottles of Jameson

2 pudeles īru viskija Jameson



3 gift certificates in the value of 25 EUR each for using
Estra Services

3 dāvanu kartes 25 EUR vērtībā katra Estra
pakalpojumu izmantošanai



A hamper

Dāvanu paka



3 gifts

3 dāvanas


