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Subject:   

 

    RE: Ropažu Krājaizdevu 

Sabiedrība  
  
 

From: "Latviešu Biedrība" <info@labie.lv> (Add as Preferred Sender)   
 

Date: Tue, May 20, 2014 7:47 am 

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 vēlreiz, 

 

atgādinu par 3. aprīļa vēstuli un ierosinājumu izdiskutēt Krājaizdevu Sabiedrības 

veidošanu Ropažos. Laiks iet un finansu sistēma pati no sevis neuzlabosies, tā 

gaida mūsu uzmanību un ieguldījumu, tā ir mūsu rokās. Tas ko mēs daram, to 

arī mēs varam. 

 

Ar Dievpalīgu, 

 

Ditta Rietuma 

Latviešu Biedrības valdes locekle 

LBas Finanšu Sistēmas Komisijas vadītāja 

Tel. 298 110 64  

www.LaBie.lv 

 

-------- 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! 
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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 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 

 

 

 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: <nu@ditta.nu> 

Date: 2013/11/30 

FWD: dibinām Ropažu kooperatīvo krājaizdev u sabiedrību  

 

Labdien! serveris neraksta burtu sh 

 

 

 

Uzrunāju Jūs Domes sēdes 27. novembrī noslēgumā attiecībā par Ropažu 

kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības izveidi. KKSu apvienības mājas lapa 

atrodama http://krajaizdevuapvieniba.lv/ 

 

Pievienoju arī manis filmēto prezentāciju Mārupē, kur Dairis Kuciks sapulcējis 

ieinteresētos dibinot KKS Mārupē. 

Prezentācijā piedalās arī Allažu Saimes http://www.allazusaime.lv/ vadītājs Ēriks 

Čoder. 

http://www.youtube.com/watch?v=uuzXw4yQD8o  

 

 

Video 13.tajā minūtē Dairis smalki izstāsta kā praktiski dibināt KKS. Pārnesot to 

uz Ropažu apstākļiem mums vajag vismaz 20 biedru kas kopā iegulda vismaz 

2000 Lat, jāizveido Ropažu KKS valde un kredītu komiteja. 

 

 

Piedalīsos 3. decembrī Krājaizdevu Apvienības valdes sēdē un nodosu sveicienus 

no Ropažiem. 
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Es varētu piedalīties Ropažu domē gan attīstības gan finansu komiteju sēdēs 10. 

un 16.decembrī.  

 

 

 

Vēl būtiska lasāmviela no Krājaizdevu Apvienības mājaslapas saitēs 

 

 

Ēriks Čoders: Mazais krājaizdevu sabiedrību skaits - iemesls, kāpēc zaudējam 

savu valsti 

 

Ēriks Čoders: Lai Latvijā nebūtu "caurās cepures" ekonomika 

Uz drīzu tiksanos! 

 

 

Ar Cieņu, 

 

 

Ditta Rietuma 

Izumi, Villasmuiža 

Tel. 29811064 29811064 

 

 


