Ropažu novada pašvaldībā pirmdien tiek organizēti palīdzības vākšanas punkti
Ukrainas iedzīvotājiem un bēgļiem
Publicēts: 27.02.2022.

Pašvaldība

Lai atbalstītu un palīdzētu karadarbībā cietušajiem ukraiņu bēgļiem, Ropažu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties
nepieciešamo preču ziedojumu vākšanā.
Ziedojumus aicinām nogādāt pirmdien, 28. februārī, laikā no 14.00-21.00 uz sekojošām vietām:

STOPIŅU PAGASTĀ, kontaktpersona Aldis Grunde, tālr. +371 29473102, e-pasts: aldis.grunde@ropazi.lv
Kultūras centrs “Ulbrokas Pērle”, Institūta iela 3, Ulbroka;
RAC “Ulbroka”, Acones iela 4, Ulbroka;
RAC “Saurieši”, Burtnieku iela 7-1A, Saurieši;
RAC “Upeslejas”, Zahārija Stopija iela 10, Upeslejas;
RAC “Līči”, Līči;
RAC “Cekule”, Cekules iela 8, Cekule.

ROPAŽU PAGASTĀ, kontaktpersona Zigurds Blaus, tālr. +371 29272565, e-pasts: zigurds.blaus@ropazi.lv
Ropažu pagasta Sociālais dienests, Rīgas iela 13, Ropaži;
Zaķumuižas filiālbibliotēka, Parka iela 6, Zaķumuiža;
Multifunkcionālais centrs “Kākciems”, Ziedoņi -2, Kākciems;
Multifunkcionālais centrs “Mucenieki”, “Bundulīši”, Mucenieki;
Multifunkcionālais centrs “Silakrogs”, Priedes 5 -1, Silakrogs;
Multifunkcionālais centrs “Tumšupe”, Zītari 5 - 1, Tumšupe.

GARKALNES PAGASTĀ, kontaktpersona Lauris Lielbārdis, tālr. +371 28025225, e-pasts:
lauris.lielbardis@ropazi.lv
Garkalnes pagasta pārvalde, Brīvības gatve 455, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga;
Garkalnes Dienas centrs, Garkalne, Vidzemes šoseja 1d;
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola, Skolas iela 8, Upesciems, vecajā korpusā sporta zālē.

VANGAŽU PILSĒTĀ, kontaktpersona Juris Jakubovskis, tālr. +371 28608445, e-pasts:
juris.jakubovskis@ropazi.lv
Dienas centrs “Vangaži”, Parka iela 2, Vangaži.

Informācija par nepieciešamajām precēm, informācija var mainīties:
dažādas preces: termokrūzes, siltumu turošas segas, guļammaisi, siltas zeķes un cimdi;
higiēnas preces: zobu pastas, zobu birstes, autiņbikses (bērnu un pieaugušo), higiēnas paketes, ķemmes, mikrošķiedras dvieļi;
pārtikas preces: visa veida sausā uzlejamā pārtika, enerģijas batoniņi, sausie augļi, rieksti, konservi, sausās brokastis.

Aicinām sekot līdzi ziedojamo preču sarakstam, kas tiks precizēts, un ziedot tikai sarakstā minētās preces, kuras ir viegli
transportēt un nebojājas.
Turpinās iedzīvotāju un uzņēmēju pieteikumu pieņemšana bēgļu izmitināšanai un darba vietu piedāvājumam, plašāka informācija
ŠEIT.
Līdz 27. februāra pusdienlaikam atsaucoties Ropažu novada pašvaldības aicinājumam pieteikušies vairāk kā 40 iedzīvotāji ar iespēju
izmitināt aptuveni 150 cilvēkus, un 14 uzņēmēji ar darba vietu piedāvājumu. Paldies jums visiem par atsaucību! Sazināsimies ar
jums, kad radīsies nepieciešamība.
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