
 

 

Jumji / Māras dienas Ropažos 2014 

Jumis ievada rudenājus – laiku kad sākas labības pļauja un tiek cepta 
pirmā jaunās ražas maize. Ražas ienākšanas laikā, kad daba ir savā 

briedumā, tiek atzīmēta Lielās Māras diena jeb Mātes diena. 
 

Pilna Māras istabiņa sīku mazu šūpulīšu 
Kad to vienu kustināja, tad tie visi līgojās. 

 
Pieguļnieki, pieguļnieki, ņemiet siltas villainītes! 
Jau atnāca Māras diena, saltu miglu miglodama. 

 
 
Sakarā ar Māras Dienām Ropažos augustā Ropažu estrādē un 
Latviešu Biedrības sētā Villasmuižā. 

Mudinām Ropažu pašvaldību atbalstīt iecerētās Māras Dienas Ropažos 
ar finansiālu ieguldījumu. Pasākums Ropažos jau tika realizēts 2013. 
gadā, gan bez kāda finansiāla atbalsta un knapinoties trūkuma režīmā, 
bet pasākuma gaišo noskaņu un tradicionālās kultūras nesēju loku var 
redzēt pasākumu apkopojošajā video 
http://www.youtube.com/watch?v=odlaBAIzRfA 
 
Programmā 
 
Pl. 13.00 – 16.00 pasākumu Ropažu estrādē vadīs folkloras kopa 
Silavoti, vadītājs Ramants Jansons, un MarasLoks.lv, vadītāja Agnija 
Saprovska, kas pulcina veselu loku ar senās vides darbnīcām un 
folkloras kopām. Starp viņu organizētajiem pasākumiem ir tādi kā jau 
7 gadus ikgadējie Vasaras Saulgrieži Turaidā.  

http://www.youtube.com/watch?v=odlaBAIzRfA
http://marasloks.lv/


 
Pl. 17.00-19.00 saviesīga vakarēšana Latviešu Biedrības sētā 
Villasmuižā. Dziesmas un muzicēšana Latviešu Biedrības sētas meža 
estrādē.  
 
Latviešu Biedrībā Villasmuižā būs arī talkas vairākas nedēļas nogales 
pirms pasākuma. 
 
Tāme 
 
Lai pasākums izdotos izcils un pārvērstos par ikgadēju tradīciju, būtu 
nepieciešams veikt sekojošus sagataves darbus un segt aptuvenos 
izdevumus 
 

1. Govs ganās saviesību pļavā – 20 Eiro. 
2. Zirgiem -  150 Eiro, treilera īrei ar kuru pārvadāt ķēvi ar 

kumeļiem utt. Zirga ratu īre 70 Eiro, vai pirkšana 800 Euro 
http://www.ss.lv/msg/lv/agriculture/animal-
husbandry/agricultural-animals/horses-donkeys-other/hpibj.html 
Veic Ritmas Zirgi Ropažos. 

3. Latviešu Biedrības sētas appļaušanai - estrāde sētā un saviesīgā 
sētas puse utt – Atis no SIA Ciemats jau ir sētu apstaigājis 
aplēsis izmaksas uz 75 Eiro darbs ar trimmeri, plus klāt traktors 
estrādes izpļaušanai, Atis no SIA Ciemats runās ar Valdi, kādi 75 
Eiro. Plus krūmu izciršana meža hallē 150 Eiro. Kopā - 300 Eiro. 

4. Senās vides darbnīca, plus folkloras grupu ceļa izdevumi utt – 
400 Eiro. 

5. Maizes cepšana, Lielais putras katls un tēja visiem– 150 Eiro. 
Kārlis Smiltiņs  

6. Praktiskie pasākuma atribūti – 70 Eiro. 
7. Pasākuma filmēšana un apkopojuma montāža – 200 Eiro 

Summa 1360 Eiro + 800 Eiro par zirga ratiem mīnus 70 ratu īrei. 

  
Ar Cieņu, 

 

Ditta Rietuma 
Latviešu Biedrības dibinātāju valdes rakstvede  
Tel. 29811064 
Epasts   info@labie.lv 
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