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Subject:   RE:_Jumji/Māras_diena_9._augustā 
 

From: "Sanita Megere" <sanita.megere@ropazi.lv> (Add as Preferred Sender)   
  

Date: Wed, May 21, 2014 11:01 am 

To: "'Latviešu_Biedrība'" <info@labie.lv> 
 

Labdien! 

Iesniegumu saņēmām.  

Atsaucoties uz mūsu pēdējo sarunu ar biedrības pārstāvjiem Kultūras centrā ,sapratu ,ka 
pasākums vairs nenotiks pie mums. Budžetu plānojam jau 2013.gada rudenī, līdz ar to  Māras 
dienas un Jumja dienu pasākumi netika ieplānoti budžetā. 

Bet rīkot jūs varat, atbalstīsim ar vietu un visu ,kas ir pieejams Kultūras centrā. Ja ir doma šo 
tradīciju turpināt, tad par atbalstu varētu runāt uz nākamo gadu. 

Ar cieņu 

Sanita Megere -Klevinska 

Ropažu Kultūras centra vadītāja 

29224470   

  

From: Latviešu Biedrība [mailto:info@labie.lv]  
Sent: Tuesday, May 20, 2014 8:55 AM 

To: sanita.megere@ropazi.lv; liga.meksa@ropazi.lv; irena.saprovska@gmail.com; 

agnija9@gmail.com 
Subject: Jumji/Māras diena 9. augustā 

  

Labdien! 

  

Rakstu Jums sakarā ar to ka 25. februārī iesniedzu rakstisku apzīmogotu Latviešu 

Biedrības iesniegumu Ropažu pašvaldībai ar lūgumu atbalstīt Jumju/Māras dienu 

pasākumu Ropažos augustā. Tagad varu precizēt ka runa iet par 9. augustu.  
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Pievienoju dokumenta digitālo versiju. Tāme sedz tikai daļu no pašizmaksām. 

  

Velamies uzsākt sadarbību pasākuma plānošanai un sagatavei. 

  

Ar Dievpalīgu, 

  

Ditta Rietuma 

Latviešu Biedrības valdes locekle, rakstvede 

Tel. 298 110 64 

Izumi, Villasmuižā 

-------- Original Message -------- 

Subject: Ropažu Krājaizdevu Sabiedrība, Māra s diena augustā 

From: "Latviešu Biedrība" <info@labie.lv> 

Date: Thu, April 03, 2014 1:45 pm 

To: zigurds.blaus@ropazi.lv, antons.cibulskis@ropazi.lv, 

indulis.lidacis@ropazi.lv, ingrida.amantova@ropazi.lv, 

renate.gremze@ropazi.lv, janis.kezis@ropazi.lv, 

vladislavs.slegelmilhs@ropazi.lv, janis.grigaluns@ropazi.lv, 

martins.vimba@ropazi.lv, valdis.vucens@ropazi.lv, 

valdis.sirants@ropazi.lv, aigars.kleins@ropazi.lv, 

ivars.gailitis@ropazi.lv, signe.grube@ropazi.lv, valdis@333.lv 

Labdien, Ropažnieki! 

  

Paldies par iespēju man prezentēt gana plaši decembra Attīstības komisijas sēdē 
savus daudzveidīgos centienus.  

  

Divi konkrēti projekti gaida atsauksmes. 

  

Krājaizdevu Apvienības valdes loceklis Ēriks Čoders ir izteicis atbalstu iespējai veikt 

prezentāciju Ropažos par Krājaizdevu Sabiedrības izveides procesa metodiku utt. Vai 
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plānojat uzņēmēju dienas vai kā citādi? Būtu lieliski pavasara dabas atmodā uzsākt 
arī ekonomisko rosmi. 

  

No Kultūras Kapitāla Fonda diemžēl neguvām atbalstu Māras dienām/Jumjiem 

Ropažos Augustā. Esmu iesniegusi atbalsta iesniegumu arī pašvaldībai - vai Latviešu 

Biedrība var gaidīt pozitīvu lēmumu te? Varat redzēt pagājšgada Māras dienas 
norises īsfilmu www.labie.lv 

  

Saulaini sveicieni, 

  

Ditta Rietuma 

Tel. 298 110 64 298 110 64 
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