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 1. Mērķis un uzdevums 
 

1.1. Pasākuma organizēšanas mērķis – popularizēt labestību un dalīšanās prieku cilvēku vidū! 

1.2. Pasākuma organizēšanas uzdevumi:   

1.2.1. Apzināt noteikto mēŗķa grupu; 

1.2.2. Iesaistīt pēc iespējas lielāku skaitu ziedotāju;  

1.2.3. Iepriecināt pēc iespējas lielāku skaitu personu no dažādām  mērķa grupām; 

1.2.4. Pasākumā iesasitīt pēc iespējas vairāk bērnus un jauniešus; 

1.2.5. Veicināt nosprausto mērķu sasniegšanu; 

1.2.6. Gūt gandarījumu no palīdzības sniegšanas līdzcilvēkiem; 

1.2.7. Ziedošanas un labestības popularizēšana novadā. 

 

 

   2. Mērķa grupa  vai  personas 

 
 Pasākuma “Iepriecini līdzcilvēkus Ziemassvētkos” dalībnieki, kas saņem dāvanas var 

būt: 
1. noteikta mērķa grupa:  

 1.1. pensionāri; 

 1.2. invalīdi; 

 1.3. bērni; 

 1.4. civēki ar īpašām vajadzībām; 

 1.5. biedrības, to biedri; 

 1.6. kādas iestādes darbinieki/klienti; 

 1.7. noteikta vecuma personu grupas, u.c. 

2. noteikta persona: 

 2.1. noteikts cilvēks (minot vārdu, uzvārdu); 

 2.2. kaimiņš; 

2.3. cilvēks, kuram gribētu pateikt “PALDIES”, u.c; 

 

 

 

3. Dāvanas,  to iesaiņošana 

 
 Dāvanas var būt: 

1. Pārtikas preces: 

 1.1. dārzeņi un  augļi (pašmāju vai pirkti) ; 

 1.2. pašmāju vai pirkti konservēti dārzeņi vai augļi; 

 1.3. saldumi un konfektes. 

2. Nepārtikas preces: 

 2.1. pašgatavoti apsveikumi un kartiņas; 

 2.2. adījumi, tamborējumi, rotas (pašgatavotas vai pirktas); 

 2.3. apģērbs (šalles, cimdi, zeķes, džemperi); 

 2.4. rūpniecības preces (kabatlukturis, atstarotāji), u.c.  



 

Katra dāvana jāiesaiņo un obligāti jānorāda adresāts, kurai personai vai personu grupai 

tā paredzēta. Ja tā paredzēta  konkrētai personai, tad obligāti jānorāda personas vārds, uzvārds 

un adrese.  

Vēlams norādīt dāvinātāja vārdu, uzvārdu! 

 
 

4. Laiks un vieta 

 

 Sarūpētās dāvanas jānogādā Lubānas novada Sociālā dienesta telpās pie sociālās 

darbinieces Vēsmas Masas no 2015.gada 7.decembra līdz 2015.gada 18.decembrim 

plkst.12.00, tālākai dāvanu nogādāšanai pie adresātiem. 

 

 

   5. Pasākumu organizē un vada 
 

Pasākumu organizē un vada Lubānas novada sociālā dienesta darbinieki. 

Pasākuma vadīšanā piedalās arī Lubānas novada brīvprātīgie,  Jauniešu centra dalībnieki 

un vadītāja. 

 

        6. Ieguvums 

 
Ieguvums no pasākuma “Iepriecini līdzcilvēkus Ziemassvētkos” organizēšanas: 

1. Iepriecināti pēc iespējas lielāks skaits novada cilvēku; 

2. Iesaistīti pēc iespējas lielāks skaits ziedotāju;  

3. Veicināta sabiedrības līdzcietība un labestība; 

4. Izglītojošs piemērs bērniem un skolēniem. 

 

 

7. Pasākuma norises kārtība 
 

 Pasākums “Iepriecini līdzcilvēkus Ziemassvētkos” noris divās daļās: 

1.daļa -  laiks, kad tiek saņemtas dāvanas no ziedotājiem: no 2015.gada 7.decembra līdz 

2015.gada 18.decembrim; 

 

2.daļa -  laika periods, kad dāvanas tiek nogādātās līdz mērķa grupai - pie adresāta: no 2015.gada 

21.decembra līdz 2015.gada 23.decembrim. 
 

Aktīvākie ziedotāji tiks publicēti novada mājas lapā un laikrakstā “Lubānas ziņas”. 

 

8. Papildus  informācija 

 
 Neskaidrību gadījumā un, lai saņemtu saīkāku informāciju, zvanīt: sociālajai darbiniecei 

Vēsmai Masai – mob. 20275661 vai direktorei Inesei Līberei-mob. 28374760. 

 
 


