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Subject:  

 

RE:_[FWD:_Iesniegums_-_Jumji/Mār 

as_8/9._augustā_2_015] 
 

From: "Sanita Megere" 

<sanita.megere@ropazi.lv> 

(Add as 

Preferred 

Sender) 
  

 

Date: Wed, Feb 25, 2015 12:54 pm 

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

Labdien mīļā Ditta! 

Paldies par ziņu. 

1.Mums laikā no 3.līdz 9.augustam būs atkal Vides deju festivāls. 

2.Jumjus varētu ietvert festivāla programmā. 

3.Šogad mums samazināja budžetu no 2014.gada plānotā .Lidz ar to kultūrai nav diez cik 
saulaina aina, bet ar saviem resursiem un labo gribu turpināsim strādāt. Jumjus mēs 
finansēt nevarēsim, bet tāpat kā citas reizes palīdzēsim ,ar ko varēsim. 

Sanita 

  

From: Latviešu Biedrība [mailto:info@labie.lv]  
Sent: Wednesday, February 25, 2015 2:36 PM 

To: sanita.megere@ropazi.lv; liga.meksa@ropazi.lv 

Subject: [FWD: Iesniegums - Jumji/Māras 8/9. augustā 2 015] 

Sveikas, daiļās kultūras dārznieces! 

Ziemas Saulstāvji mums bija vareni - Mārča un Kristīnes sētā. Un Laimas 

Meteņos mežu kopjot es Miera rituālu novadīju kad arī Pilsoņu Kongresa, kas 

svin drīz 25 g. jubileju, sekretārs bija talcinieku vidū - video 

iedvesmai     https://www.youtube.com/watch?v=t6RufqHauR8 

Vēlējos atgādināt par mūsu plāniem uz Mārām 8/9 augustā Ropažos. Gaidām 

atbildi 
 

Sirsnīgi, sadarbībā un pateicībā 
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Ditta Rietuma 

Latviešu Biedrības valdes locekle, rakstvede 

Tel. 298 110 64 

  

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

Subject: Iesniegums - Jumji/Māras 8/9. augustā 2 015 

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

Date: Tue, December 02, 2014 11:31 am 

To: sanita.megere@ropazi.lv, liga.meksa@ropazi.lv 

Labdien! 

  

Te pievienots ir iesniegums Ropažu pašvaldībai ar lūgumu atbalstīt Jumju/Māras 

dienu pasākumu Ropažos 8-9. augustā 2015. Tāme sedz tikai daļu no pašizmaksām. 

Ar atbalsta lūgumu griežamies pie Jums jau trešo gadu un Kultūras Cantram izsakām 

lielu pateicību par sirsnīgo pretīmnākšanu iepriekšējos abos pasākumos.  

Skaistas ir Lieldienas Ropažos, un arī Jumji jau divus gadus sākuši ieskicēt Ropažu 

kultūras vidi. 

Tomēr pievēršam uzmanību ka valstij un pašvaldībai pienākas atbalstīt 

pamatiedzīvotāju seno kultūru lai tā būtu pieejama plašam lokam, kas nav iespējams 

bez finansiāla atbalsta. Kā norādām arī Ministru Kabinetam un Prezidentam Mārteņos 

iesniegtajā Latviešu Biedrības SOS deklarācijā, tad pamatiedzīvotāju tiesību 

nodrošināšana ir primāra valstiska un pašvaldību funkcija. Esam šogad sadarbojoties 

ar VVC panākuši ka Latviski ir pārtulkota ANO pamatiedzīvotāju tiesību 2007. g. 

deklarācija kur tas ir izskaidrots. Lūdzam veicināt pamatiedzīvotāju tiesību 

ievērošanu Ropažu novadā, finansiāli atbalstot seno tradīciju un laika rita svētkus - 
Jumjus.  

  

Lūdzam ielikt pasākumu pagasta 2015. gada programmā un veicināt tā laicīgu 
plānošanu un sagatavi. Visi iepriekš minētie dokumenti atrodami www.LaBie.lv. 

Ar Dievpalīgu, sadarbībā, 

Ditta Rietuma 

Latviešu Biedrības valdes locekle, rakstvede 

Tel. 298 110 64 

www.LaBie.lv 
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Izumi, Villasmuižā 

  

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

Subject: Jumji/Māras diena 9. augustā 

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

Date: Tue, May 20, 2014 6:55 am 

To: sanita.megere@ropazi.lv, liga.meksa@ropazi.lv, 

irena.saprovska@gmail.com, agnija9@gmail.com 

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.  

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.  
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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 
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