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Rīgas starptautiskā sieviešu kluba (IWCR)
LABDARĪBAS TIRDZIŅŠ notiks jau 23. reizi
Rīgā, 2019.gada 17.septembrī
Rīgas starptautiskā sieviešu kluba (IWCR) “Labdarības tirdziņš 2019” notiks Rīgā, viesnīcā Radisson
Blu Hotel Latvija, Elizabetes ielā 55, svētdien, 24. novembrī. Tas ir lielākais multikulturālais
pasākums Rīgā, kura laikā tiek pārstāvētas 40 dažādas kultūras. To ik gadu apmeklē tūkstošiem
vietējo iedzīvotāju un starptautiskās sabiedrības pārstāvju. Labdarības tirdziņā ieeja ir bez maksas,
un šeit ikviens var iepazīt un iegādāties dažādu valstu tradicionālos produktus.
“Nāciet uz Labdarības tirdziņu un atbalstiet labdarības organizācijas! Jums būs iespēja iegādāties
unikālus produktus no visas pasaules. Labdarības tirdziņā tiek izcelta individualitāte un radošums,

veicināta dažādu kultūru un nāciju pārstāvju komunikācija un dota iespēja iegādāties to, ko nevar
nopirkt lielveikalos”, saka IWCR prezidente Līga Kukaine. “Gan vietējie iedzīvotāji, gan Latvijā
dzīvojošie starptautiskās sabiedrības pārstāvji novērtē iespēju satikt un iepazīt dažādus cilvēkus no
visas pasaules”.

Labdarības tirdziņu rīko Rīgas starptautiskais sieviešu klubs. To atbalsta ārvalstu vēstnieki Latvijā
un viņu ģimenes, kā arī spēcīga starptautiskā kopiena, kas dzīvo Latvijā. Tirdziņā ikvienam ir iespēja
gūt starpkultūru komunikācijas pieredzi, nobaudīt dažādu kultūru tradicionālos ēdienus un
dzērienus, kā arī iegādāties Ziemassvētku dāvanas savai ģimenei un draugiem – dažādus rokdarbus
un amatniecības izstrādājumus, rotaļlietas un delikateses no visas pasaules.

Labdarības tirdziņā svētku noskaņu rada bērnu koru priekšnesumi, un šis pasākums ir ļoti iecienīts
vietējo iedzīvotāju vidū, kuri vēlas gūt starptautisku pieredzi. Pasākumu apmeklē arī augsta līmeņa
oficiālās personas. Pagājušajā gadā tirdziņu apmeklēja Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis ar
kundzi Ivetu Vējoni. Viņi iepirkās un tērzēja ar tirdziņa apmeklētājiem un brīvprātīgajiem
organizatoriem.
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“Tirdziņā varēsiet sastapt vairāk kā 150 dalībniekus: ārvalstu vēstniecību un labdarības organizāciju
pārstāvjus, rokdarbu darinātājus un vietējo skolu korus. Šeit būs iespēja nobaudīt daudzveidīgus

ēdienus un dzērienus. Pat ja nenopirksiet jaunu somiņu vai mākslas darbu, pilnīgi noteikti gūsiet
priekšstatu par to, ko nozīmē iepirkšanās starptautiskā tirdziņā. Bez tam, “Laimes akā” un klusajā
izsolē, kur tiks piedāvāti tirgotāju ziedotie priekšmeti, varēsiet iegūt savu īpašo mantu”, saka
Labdarības tirdziņa organizatore un IWCR Valdes locekle Kerstina Šteinberga.

Lai iegūtu naudu Latvijas labdarības organizāciju vajadzībām, Rīgas starptautiskais sieviešu klubs
(IWCR) Labdarības tirdziņu rīko katru gadu. 2018.gada pasākumā tika iegūti vairāk kā 45 000 EUR,
kas šogad tiek izlietoti četrpadsmit Latvijas labdarības organizāciju vajadzībām un īpašiem
projektiem. Lai uzzinātu vairāk par labdarības organizācijām, kuras mēs atbalstām (galvenokārt
organizācijas, kuras darbojas sieviešu un bērnu labā), apmeklējiet mūsu mājas lapu www.iwcr.lv.
Labdarības tirdziņš notiks svētdien, 2019. gada 24. novembrī no 11:00 līdz 16:00 viesnīcā Radisson
Blu Hotel Latvija, Rīgā, Elizabetes ielā 55. Ieeja tirdziņā ir bez maksas. Sekojiet IWCR aktivitātēm
Facebook: IWCRiga. Papildu informācija: board.iwcr@gmail.com vai www.iwcr.lv

KONTAKTI
Papildu informācijai vai intervijas sarunāšanai:
Kontakti medijiem: Svetlana Loew (RU, EN), +371 2 937 65 07
Tirdziņa organizatore: Kerstin Steinberg (EN, DE), board.iwcr@gmail.com, +371 2 831 30 58
Tirdziņa organizatore: Inga Nemše (LV, EN), bazaar.iwcr@gmail.com, +371 2 928 76 54
Tirdziņa komunikācijas koordinatore: Elena Tezhe (RU, LV), vicepresident.iwcr@gmail.com

PAR IWCR
Rīgas starptautiskais sieviešu klubs ir starptautiska sieviešu apvienība, kas piedāvā draudzīgu
atbalstu Latvijā dzīvojošām ārzemniecēm un atbalsta vietējās labdarības organizācijas. Mēs kopīgi
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iepazīstam Latvijas kultūru un, ar labdarības palīdzību, dodam savu ieguldījumu vietējās
sabiedrības dzīvē.
Labdarība ir mūsu sirds darbs. Mēs atbalstām dažādas labdarības organizācijas Latvijā. IWCR
biedres vāc līdzekļus, lai labdarības organizācijām sniegtu gan finansiālu, gan materiālu atbalstu.
Mēs atbalstām galvenokārt ģimenes, mātes, vecus un grūtībās nonākušus cilvēkus Rīgā un citur
Latvijā.
Katru gadu Labdarības tirdziņā iegūtie līdzekļi tiek atgriezti vietējai sabiedrībai caur dažādām
Latvijas labdarības organizācijām. Vairāk informācijas par Rīgas starptautiskā sieviešu kluba
atbalstītajām

labdarības

organizācijām

http://www.iwcr.lv/charity/organisations-we-support/

atradīsiet

šeit:
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ABOUT IWCR
The International Women’s Club of Riga is an international group of women offering friendship and
supporting local charities. Together, we take the opportunity to learn about Latvian culture, and,
through our charity work, to give something back to the local community.
Our charity work is very close to our hearts. Throughout the year we support different charity
associations both in Riga and the Latvian countryside. The IWCR members seek to raise funds to
provide support and financial assistance for charities. Our primary focus is on helping families,
mothers, the elderly and abused both in Riga and the Latvian countryside.
Our annual Charity Bazaar raises money, which we are proud to give back to the local community by
working with over fourteen different local Latvian charities. Find more details about the charities
IWCR

supports:

http://www.iwcr.lv/wp-content/uploads/2019/09/IWCR_Charities_IWCR_Supports_2019.pdf
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