
JĒGPILNAS DĀVANAS
ZIEMASSVĒTKOS
piedāvā Latvijas sociālie uzņēmumi



Ziemassvētku gaidīšanas laikā piedāvājam 
iepazīties ar jēgpilnām dāvanām, ko piedāvā 
Latvijas sociālie uzņēmumi -  apsveikumu 
kartiņas, Ziemassvētku pasākumu apmeklējums 
vai garšīgi produkti -  par to visu uzzini vairāk, 
iepazīstoties ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības 
asociācijas biedru piedāvājumu!
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02 LABORATORIUM.LV  

Unikāli zinātniskie šovi - tie sajūsmina, 
paplašina redzesloku, atklāj zinātni 
pavisam neierastā gaismā un ļauj to 
iemīlēt. Izprast zinātnes likumus 
visvienkāršāk ir eksperimentējot. 
Stundu garajos uzvedumos vadītāji 
kopā ar skatītājiem interaktīvos 
eksperimentos izpēta konkrētu ķīmijas 
vai fizikas tēmu. Mūsu zinātniskie šovi ir 
saistoši visiem - gan vecākiem, gan 
vectētiņiem un vecmāmiņām, bet jo 
īpaši tie ir izglītojoši un noderīgi jebkura 
vecuma skolēniem. 

Pie mums pieejamas arī dāvanu kartes, 
ja nav zināma diena, kad būs vēlme 
apmeklēt mūsu teātri. 

info@laboratorium.lv     T. 28809300  
www.laboratorium.lv
Biļetes: Biļešu serviss kasēs



03 SOS BĒRNU CIEMATI  

Ziemassvētki tuvojas! Aicinām iegādāties Ziemassvētku 
labdarības kartītes, kuras radījuši SOS ciematu bērni un 
viņu draugi - dažādi Latvijas mākslinieki. Jūs varat 
izvēlēties sev tīkamu kartīti no vairāk kā 25 kartīšu 
motīviem. 

Ziemassvētku labdarības kartītes ir dubulta atvēruma, 
iespiestas uz kvalitatīva papīra. Kartīšu otrā pusē ir 
norāde latviešu, krievu un angļu valodā, ka nosūtītājs ir 
atbalstījis SOS bērnu ciematu ģimenes Latvijā.

Piedāvājam sagatavot arī individuālu un unikālu 
elektroniska formāta kartīti ar tekstu pēc Jūsu izvēles.

Visas kartītes varat aplūkot un pasūtīt SOS ciematu 
labdarības veikaliņā: 
https://ej.uz/labdaribas_kartites



04 Daina Dubra & Pērle rada
brends burāšanas attīstībai  

E-pasts: perlemelna@gmail.com Facebook: @perlerada
Etsy: Perleworkshop   Instagram: @perlesfoto
Rīgas veikali: M50 un muki.lv  T.: 26565812 (Daina)

Esam Engurē, ja braucat garām, zvaniet!

Burātāju cepure. Engurē adīta, tepat Pācē (Dundagas novads) 
tapusi no aitas vilnas par dziju. Vilnu Pāces fabrika iepērk no 
vietējiem Latvijas zemniekiem un Igaunijas. Apstrādes process 
ir maksimāli saudzīgs dzijai, tāpēc dzijas sastāvā ir daudz dabīgā 
lanolīna. Ādas birciņas cepurei veidotas no ādas atgriezumiem 
un oderītes mēs šujam arī no fabriku atgriezumiem.

Pašreiz esam divas ģimenes, kas mīl jūru un ūdens sportu. 
Ūdens sports tik ļoti piestāv piekrastes ciemiem. Mūsu bērni 
burā un mēs jau līdzi. Radām produktus, kas ir skaisti un 
praktiski, saudzīgi pret vidi un der burātājiem un citiem, daļu no 
ienākumiem novirzot burāšanas sporta attīstībai. 



05 PALĪDZĒSIM.LV

“Palīdzēsim.lv" produkciju izgatavojušas 
organizācijas redzeslokā esošās ģimenes - 
mammas, kuras ikdienā rūpējas par īpašajiem 
bērniem, sociālā riska grupas un "Jauniešu 
klubiņa"  jaunieši. Par labdarības tirdziņos 
iegūtajiem finanšu līdzekļiem realizējam 
aktuālākos projektus. 

Organizējam Ziemassvētku pasākumus - 
kolektīvs saliedēšanās pasākums kopā ar bērnu 
nama / internātskolu / aprūpes centra 
iemītniekiem, tādējādi, radot svētku sajūtu arī 
tiem, kurus dzīve nav lutinājusi. Cena atkarīga 
no piedāvātā svētku apjoma. 

Produktus iespējams iegādāties, sazinoties: 
info@palidzesim.lv  T: 29110203 vai i-veikalā: 
http://labdaribasveikals.palidzesim.lv/

Ziemassvētku apsveikuma 
kartiņas ar bērnu zīmējumiem. 
Cena EUR 0,50

Lavandas spilventiņi - lietojami 
drēbju skapī, lai atbaidītu kodes, 
kā arī telpā, automašīnā kā gaisa 
atsvaidzinātājs. Spilventiņus 
darinājusi mamma, kura ikdienā 
rūpējas par īpašo dēliņu.  Pieejami 
dažādās krāsās. Cena EUR 3.00

Ziepes - darinājuši Jauniešu 
klubiņa biedri. Cena EUR 2.50

Sveces no dabīgā vaska. Pieejami 
dažādi dizaini - elegantā glāzē,  
burciņā un stikla traukā, kā arī ar 
dažādiem aromātiem. Darinājuši 
Jauniešu klubiņa biedri. Cena 
EUR 5.00-7.00



06 Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija “Aspazija”

Cilvēku ar invaliditāti darbus varat iegādāties salonā “Saulgrieze” 
Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljonā (pie skābētiem kāpostiem). 
www.aspazija.lv , e-pasts: aspazija@aspazija.lv ,
 T.: 29406655

Pieejami fifīgi rūķi, omulīgi sniegavīri, 
rakstaini cimdi, zeķes, zābaciņi, jakas, 
kā arī krelles, brošas, pinumi un svētku 
kartiņas. Savus labākos daiļdarbus 
piedāvā cilvēki ar invaliditāti no 
dažādām biedrībām, parādot to, kā var 
kļūt no pasīva lūdzēja par skaistuma 
radītāju un devēju. Pircēju atbalsts ir 
būtisks, lai šie cilvēki varētu iekļauties 
sabiedrībā, tādējādi ceļot viņu ticību 
saviem spēkiem. 



07 SVAIGI.LV

Latviskas dāvanas Ziemassvētkos. Tāpat kā Jūsu 
uzņēmumam ir savs stāsts, arī Svaigi.lv produktiem ir 
savs īpašs stāsts - nācis no visiem Latvijas nostūriem, 
kopā savīts. Mēs apvienojam labāko no Latvijas 
saimnieku produktiem un meistaru darbiem. Aiz katra 
produkta ir īsts saimnieks. Mūsu pašu.

Svaigi.lv piedāvājumā ir plašs produktu un meistaru 
darbu sortiments - mums ir ar ko pārsteigt Jūsu 
kolēģus, klientus un sadarbības partnerus. Lai 
uzzinātu vairāk par korporatīvajām dāvanām, 
produktiem uzņēmuma svētku reizēm un ikdienai, 
aicinām sazināties.

Liena Balode
Svaigi.lv īpašo stāstu meistare
T.: 23889411, E-pasts: sadarbiba@svaigi.lv



08 Labdarības veikals "TUVU"

Pirmssvētku laikā  labdarības veikalu "Tuvu" pircējiem ir iespēja 
iegādāties ne tikai dāvanas saviem mīļajiem un sagatavoties 
svētkiem, nopērkot kādu īpašu dekoru noskaņas radīšanai, bet arī, 
caur šo lietu iegādi radīt svētkus kādai citai ģimenei vai vientuļam 
cilvēkam, jo visa veikalu peļņa tiek novirzīta labdarības projektiem.

 Ziemassvētku laikā sagatavosim pārsteigumu trūcīgajām ģimenēm, 
lai arī viņi varētu baudīt svētku vakariņas. Turpināsies arī citi 
labdarības projekti - darbs ar trūcīgo ģimeņu vecākiem un 
jauniešiem; mājokļu atjaunošana krīzes situācijās; nometnes 
pusaudžiem; palīdzība vientuļiem cilvēkiem; u.c.

www.biedribatuvu.lv,   T.: 29186682
org.tuvu@gmail.com,   T.: 26319985
facebook/tuvu

Labdarības veikali "Tuvu" Rīgā, A. Čaka 71 un Jelgavā, Pasta 51
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www.biedribatuvu.lv,   T.: 29186682
org.tuvu@gmail.com,   T.: 26319985
facebook/tuvu

Labdarības veikali "Tuvu" Rīgā, A. Čaka 71 un Jelgavā, Pasta 51

SIA "PUORDARE"

Sociālais uzņēmums "Puordare" piedāvā produkciju, kas ir veidota no otrreizējiem materiāliem. Šobrīd pieejamie 
mazie un lielie iepirkuma maisiņi ir šūti no vecajiem aizkariem, auduma atgriezumiem, kas savu reiz ir 
nokalpojis, bet ir pelnījis otro iespēju. 

Šos un vēl citus uzņēmuma produktus varēsiet iegādāties Ziemassvētku tirdziņā Rīgā.

Ar produkciju un pakalpojumiem var iepazīties uzņēmuma 
facebook lapā:  https://www.facebook.com/puordare/, rakstot uz 
e-pastu:  puordare@gmail.com vai  zvanot:  28670203 
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Produktu var pasūtīt:
mājas lapā: www.dizainadomasana.lv
izmantojot e-pastu: info@designelevator.com
Cena: 28.00 EUR

Zīmola “Design Elevator” “Dizaina domāšanas 
instrumentu komplekts” - kāršu komplekts, kurā 
apkopotas efektīvākās metodes dažādu problēmu 
risināšanai radošā veidā, centrā izvirzot lietotāju reālās 
vajadzības. Ar šī rīka komplekta palīdzību uzņēmēji, 
organizācijas, izglītības jomas pārstāvji, studenti vai 
individuāļi var attīstīt jaunus vai arī uzlabot esošos 
produktus un pakalpojumus, kā arī īstenot procesuālus 
uzlabojumus.

Katrā kāršu komplektā ir ir 56 kārtis ar radošiem un 
pārbaudītiem uzdevumiem. Tie ir gan individuāli, gan 
komandā veicami uzdevumi, kuri ir paskaidroti ar 
shēmām un asprātīgām ilustrācijām. Uzdevumi palīdz 
attīstīt “uzloki piedurknes” attieksmi un prasa praktisku 
iesaisti, jo sastāv no lietotāju apzināšanas, intervijām, 
lomu spēlēm, dažāda veida prototipēšanas, prototipu 
testēšanas, novērtēšanas un ideju prezentēšanas. Šis 
komplekts būs laba dāvana ikvienam, kas orientēts uz 
vēlamās nākotnes veidošanu!

SIA “JUHU ETHICAL”
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“Palīdzēsim.lv" produkciju izgatavojušas 
organizācijas redzeslokā esošās ģimenes - 
mammas, kuras ikdienā rūpējas par īpašajiem 
bērniem, sociālā riska grupas un "Jauniešu 
klubiņa"  jaunieši. Par labdarības tirdziņos 
iegūtajiem finanšu līdzekļiem realizējam 
aktuālākos projektus. 

Organizējam Ziemassvētku pasākumus - 
kolektīvs saliedēšanās pasākums kopā ar bērnu 
nama / internātskolu / aprūpes centra 
iemītniekiem, tādējādi, radot svētku sajūtu arī 
tiem, kurus dzīve nav lutinājusi. Cena atkarīga 
no piedāvātā svētku apjoma. 

Ziemassvētku apsveikuma 
kartiņas ar bērnu zīmējumiem. 
Cena EUR 0,50

Lavandas spilventiņi - lietojami 
drēbju skapī, lai atbaidītu kodes, 
kā arī telpā, automašīnā kā gaisa 
atsvaidzinātājs. Spilventiņus 
darinājusi mamma, kura ikdienā 
rūpējas par īpašo dēliņu.  Pieejami 
dažādās krāsās. Cena EUR 3.00

Ziepes - darinājuši Jauniešu 
klubiņa biedri. Cena EUR 2.50

Sveces no dabīgā vaska. Pieejami 
dažādi dizaini - elegantā glāzē,  
burciņā un stikla traukā, kā arī ar 
dažādiem aromātiem. Darinājuši 
Jauniešu klubiņa biedri. Cena 
EUR 5.00-7.00

RigaBrain

Uzzini vairāk zvanot vai rakstot!
www.smadzenes.lv 
 info@rigabrain.com , T.: 27771821

RigaBrain izmanto Kanādas institūtā izstrādātu un 
klīniski pārbaudītu Dinamisko neiroloģiski 
atgriezeniskās saites tehnoloģiju. Tehnoloģijas 
saskarsme ar centrālo nervu sistēmu, apmācot 
smadzenes, var palīdzēt uzlabot prāta potenciālu un 
fizisko labsajūtu un attīstību, kā arī palielināt 
aizsardzību pret smadzeņu saslimšanām. Ja 
smadzenes nedarbojas potenciālā virzienā, tad 
neinvazīvā tehnoloģija palīdz atgūt iemaņas, 
kognitīvās spējas jau sirgstošām personām.  

Tuvojoties svētkiem vēlamies izrādīt savu labo gribu 
un dāvāt iespējas organizācijām piedāvāt saviem 
darbiniekiem šīs tehnoloģiju iespējas. Darbojoties 
diendienā ar cilvēkiem, kuriem nav viegli izprotams, 
ka dažreiz arī maz ir ļoti daudz, jo varam palīdzēt 
nelielam skaitam cilvēku savā atbalsta programmā. 
Mūsu atbalsta programma ir palīdzējusi personām, 
kurām vairs nav vajadzīgā mūsu palīdzība, līdz ar to ir 
pāradījušās vietas mūsu atbalsta programmā.



12 SIA 3wk upcycled zīmols

ZIGI bags

www.zigibags.com

Zigi Bags - personība, attieksme, somas. Videi draudzīgas 
somas no īstām avīzēm un žurnāliem ar atmiņām, attieksmi 
un nostāju pret pasauli, kuras izceļ personību.

Tikai 30% avīžu tiek otrreiz pārstrādātas. Mūsu risinājums –  
izturīgas un ūdens noturīgas somas. Avīzes tiek apstrādātas, 
tā, lai tās ir izturīgas un ūdens noturīgas. Inovācijas, sociālā 
atbildība, ilgtspēja, videi draudzīgi produkti, otrreizēja 
apstrāde un bez atkritumu dzīves veids ir Zigi Bags prioritāte.
Somas var izvēlēties no piedāvātā sortimenta 
www.zigibags.com, piedāvājam izveidot personalizētas 
somas no klientu preses izdevumiem, attēliem, reklāmas 
materiāliem.



13 Kalnciema kvartāls

Facebook, Instagram, Twitter: @kalnciemaiela
www.kalnciemaiela.lv
Kalnciema iela 35, Rīga

Vai Jums ir gadījies saņemt tādas Ziemassvētku 
dāvanas, kuras nezināt kur likt, vai pat nezināt kā 
reaģēt? Lai visā dāvanu meklēšanas juceklī padarītu 
Jūsu pieredzi par patīkami relaksētu, decembrī 
Kalnciema kvartāls aicina uz veseliem 10 
Ziemassvētku tirgiem – katru sestdienu un 
SVĒTDIENU plkst. 10.00-16.00. Katru nedēļas nogales 
dienu vairāk nekā 100 Latvijas tirgotāji būs 
sagatavojuši dāvanas, kuras neatrast lielveikalu 
plauktos. Turklāt svētkus varēsiet izgaršot arī kopā ar 
sildošiem Street Food  ēdieniem un karstiem 
dzērieniem. Katru reizi tirgū būs sarūpētas 
daudzveidīgas bezmaksas nodarbes ģimenēm ar 

bērniem – "Liels un mazs" grāmatu lasījumi, baleta 
priekšnesumi un deju meistarklases, izrādes un 
koncerti, kā arī darbnīcās varēs cept koka piparkūkas, 
pīt Adventes vainagus, apgūt mūzikas pamatus un, 
protams, iesaiņot dāvanas. 

Ja dāvanu meklēšana labāk padodas darbadienās, tad 
iesakam apmeklēt arī Kalnciema kvartāla galeriju, 
kur katru nedēļu būs kāds cits Ziemassvētku pop-up 
veikals.



14 Kultūras un mākslas centrs “Nātre”

facebook.com/KultrasUnMakslasCentrsNATRE/
natre.kmc@gmail.com
T.:  20097092
www.natre.lv

Citāda radošā darbnīca /Priecīgi Ziemassvētki un 
saliedēts kolektīvs!
Piedalies Lielās Ziemassvētku Kartiņas vai 
kraukšķīgo piparkūku, keksiņu un citu ziemas 
našķu darbnīcā, izmantojot īpašas SIMULĀCIJU 
BRILLES! Tās pielaikojot, Tu zināsi, kā pasauli redz 
cilvēki ar pilnībā vai daļēji liegtu redzi. Tu sajutīsi ar 
sirdi un zināsi, ka esi iemācījies ko jaunu un reizē – 
atbalstījis cilvēkus ar redzes invaliditāti. Iespējams, 
labākais piedāvājums jautrākiem ziemas vakariem 
ar draugiem, kolēģiem vai ģimeni! Dodamies arī 
izbraukumos.

Košum košās krūzītes un svētku atklātnītes
Krūzīšu kolekcijua “ES REDZU TĀ/TUMSA KRĀSĀS” 
un atklātnītes braila rakstā “Priecīgus Svētkus!” ar 
darbiem, kurus radījuši cilvēki ar pilnībā vai daļēji 
liegtu redzi.

 “Tikai tev šajos Ziemassvētkos”
Personalizēta dāvana – T-krekls, maisiņš vai gluži 
ko citu, ko ar lielu mīlestību un rūpību tieši TEV un 
VIENĀ eksemplārā radīs kāds brīnišķīgs 
mākslinieks – CILVĒKS ar pilnībā vai daļēji liegtu 
redzi, Šī TEV būs brīnišķīga dāvana, bet VIŅAM – 
iespēja attīstīt savus talantus.

Iegādājoties svētku kartiņas braila rakstā, košu krūzīti 
vai īpašo dāvanu “TIKAI TEV ŠAJOS 
ZIEMASSVĒTKOS” Tu ziedosi līdzekļus radošo 
nodarbību pēctecībai 2019. gadā! Vairosim prieku 
kopā!



15 Biedrība "Mentor Latvia"

Preces iespējams iegādāties internetveikalā 
https://mentor.lv/radits-mentor/
e-pasts: info@mentor.lv   T.: .20033400

Mentor Latvia piedāvā oriģināla dizaina 
T-kreklus sievietēm, vīriešiem un 
bērniem, kā arī auduma maisiņus. 
Ziemassvētku dāvanu saiņošanai papīra 
maisiņu vietā piedāvājam iegādāties 
vairākkārtīgi izmantojamus apdrukātus 
auduma maisiņus ar Ziemassvētku 
tematiku.

Iegādājoties Mentor Latvia preces, Jūs 
atbalstāt mentorprogrammu jauniešiem, 
kuriem pietrūkst ģimenes atbalsts.
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Informācija par pasākumiem: 
www.operetesteatris.lv, 
T.:  25123145

SIA “Operetes teātris”

Tuvāko pāris mēnešu programmā gaidāmi - 

Vīnes burvības un franču šarma pilni trīs Operetes 
Jaungada koncerti a Paris 
26. decembrī plkst. 17.00 un 
27. decembrī plkst. 19.00 VEF Kultūras pilī, 
30. decembrī plkst. 17.00 Kultūras pilī Ziemeļblāzma)

Muzikālas un izglītojošas izrādes bērniem KARLSONS 
(16.12.2018., 29.01., 17.03., 28.04.2019.) un PAUKOJAM UN 
ŠMAUKOJAM (3.12.2018.)

Mūzikas un dejas izrāde SKRIEN PIPARMĒTRAS GAISĀ... 
(14.02.2019.)
 

Biļetes uz Operetes teātra pasākumiem var iegādāties 

Operetes teātris aicina skatītājus ieplānot laiku
priekam un līksmei! 



17 SIA Typical

Dāvanu komplektus var iegādāties:
www.typicalpostcards.eu/
www.savi.lv/id1880/davanu-komplekts-typical-latvian

Ko teiksiet par iespēju uzdāvināt kādam 
daļiņu Latvijas? Piedāvājam divus 
dāvanu komplektus Typical Latvian un 
Touch of Nature.  Typical Latvian sastāv 
no melnbaltām pastkartēm ar tipisko 
latvieti, rakstāmpiederuma un 
pastmarkām, cena 12.00 EUR. 

Touch of Nature sastav no krāsainām 
pastkartēm ar Latvijas dabas ainavām un 
krāsainu pildspalvu, cena 8.00 EUR. Tas 

viss ir elegantās kastītēs, kuras aizzīmogotas ar zīmogu uz kura 
latvju simbols. 

Pastkartes var iegādāties arī atsevišķi, lai sūtītu apsveikumus, to 
var izdarīt mūsu e-veikalā vai Rīgā - 
JAUNAIS Kolekcionārs (R. Vāgnera 16) un JAUNAIS SALONS A 
(Mazā Jauniela 3), kā arī Valmierā, Valmiermuižā.



18  Young Folks LV

Plašāks apraksts par produkciju un iegādes iespējām 
www.youngfolks.lv/shop

Mūsu veikalā "Young Folks shop", ko 
izveidojām kā ziedojuma iespēju mūsu 
organizācijai, tā kā ikdienā organizējam 
daudz bezmaksas pasākumus, 
piedāvājam dažādus  kreklus un 
džemperus ar stāstu no mūsu 
jauniešiem -  uzraksta vai attēla formā; 
vienmēr ņemams līdzi un nēsājams. 
Katra lieta ir pārdomāta, ļoti īpaša un 
svarīga mums. 

Savukārt mūsu mākslas studiju 
www.youngfolks.lv/karton piedāvājam 
mākslas nodarbības un dažādus mākslas 
pasākumus visiem vecumiem.



19 BlindArt 

www.blindart.lv
art@blindart.lv 

Svētku laiks ir ne tikai dāvanu un pirkšanas 
laiks, bet arī labo darbu laiks. Kā zināms, 
BlindArt ir sociālais uzņēmums, kas iesaista 
produktu radīšanā cilvēkus ar nopietniem 
redzes traucējumiem, tādējādi palīdzot šos 
cilvēkus integrēt plašākā sabiedrībā un 
attīstot viņu talantus. Iegādājoties BlindArt 
unikālos produktus, tā būs ne tikai oriģināla 
dāvana, bet arī liels ieguvums cilvēkiem, kuri 
redz pasauli citādi! Lai visiem svētkos 
pūkains sniegs un stabila skuju kokam kāja!    

Līdz 2019. gada 10 janvārim iegādājies 
jebkuru no īpašiem BlindArt produktiem ar 

15% atlaidi. Pērkot interneta veikalā www.blindart.lv šķīvjus, 
gleznas, pasaku grāmatas, vai jebkurus BurBur kolekcijas 
dizaina produktus, izmanto atlaižu kodu XMAS2018 un 
saņem 15% atlaidi pasūtījumam. 

Ir iespēja iegādāties arī jaunās kolekcijas somas, kas nav 
pieejamas interneta veikalā, taču ir apskatāmas katalogā 
šeit: http://blindart.lv/BurburFashion Intereses gadījumā 
sūtīt pieprasījumu par somām uz art@blindart.lv  



20 Humusa komanda

Facebook lapa @humusakomanda, 
Instagram @humusakomanda, 
humusakomanda@gmail.com,  
T.: 29419192

Piedāvājam uzdāvināt saviem kolēģiem vai visai 
komandai Tuvo Austrumu ēdienu meistarklases, 
kuru laikā būs iespēja apgūt vai nu sāļo vai saldo 
ēdienu pagatavošanu. 

Piedāvājumā meistarklases ar humusa un falafela, 
kā arī kokosriekstu mannas bumbiņu, Tuvo 
Austrumu "pončiku" un baklavas pagatavošanu. 

Komandas meistarklases dāvanas karte (aptuveni 
15 cilvēkiem): 150 EUR, individuālās dāvanu kartes: 
12 EUR (vienam cilvēkam), 22 EUR (diviem 
cilvēkiem). 

Dāvanu kartes jāizmanto līdz 2019. gada 31. jūnijam. 



21 Grozi no Ganas

Vairāk informāciju meklēt 
Facebook lapā Grozinoganas

Dāvanas ar stāstu. Tos pin sievietes Ziemeļganā. 
Katrs grozs ir atbalsts konkrētai sievietei un viņas 
ģimenei. Grozi ir brīnišķīgās, košās krāsās. 
Daudziem ir ādas rokturi, kas tos padara izturīgus 
un ērti lietojamus.

Grozus varēs iegādāties 6.decembrī biedrības 
“Zaļā brīvība” birojā Lapu 17, Rīgā un LU Botāniskā 
dārza Ziemassvētku tirdziņā 15.decembrī vai 
rakstot ingrida@zalabriviba.lv. 



22 Sv. Lūkas atbalsta biedrība 

Dāvanas iespējams pasūtīt zvanot T.: 2481013 (Tomass) 
vai rakstots uz e-pastu tomass.zukovskis@gmail.com
https://www.facebook.com/SaintLukeGroup 

Ziemassvētku dāvanām no Sv. Lūkas atbalsta biedrības iespējams iegādāties lasītpalīgu no dažāda veckoka, tajā 
skaitā no augļu kokiem. Lasītpalīgs iepakots elegentā kārbiņā. Lieliski piemērota dāvana grāmatu mīļiem! Cena 
atkarībā no daudzuma un pēc vienošanās. Iegādājoties dāvanas no Sv. Lūkas atbalsta biedrības jūs atbalstāt 
ieslodzīto, bijušo ieslodzīto un viņu ģimenes locekļu resocializāciju.



https://www.sua.lv

