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OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

Bezmaksas

Ogres novada domes vadību
atkārtoti uztic Edvīnam Bartkevičam
Jānīts brauca katru gadu,
Atved ziedu vezumiņu:
Še saujiņa, tur saujiņa,
Lai zied visa pasaulīte.
Šis ir laiks, kad vasara nu pa īstam ir klāt, kad dabā viss aug un
pieņemas spēkā. Klāt vasaras saulgrieži, Līgo svētki un Jāņu diena – ar
jāņuzālēm un siena smaržu, ar sensenām latviešu tradīcijām, dziesmām
un ticējumiem, ar neatkārtojamu burvību gada visīsākajā naktī, ar
ugunskuriem, kas visus vieno un izstaro enerģiju.
Cienījamie Ogres novada iedzīvotāji! Vēlu ikvienam jaukus, priecīgus un siltus Līgo svētkus un Jāņu dienu – ar skanīgām Līgo dziesmām
pāri mūsu plašā novada ārēm, mežiem un pakalniem, ar ozollapu
vainagiem, Jāņuguni un saullēkta sagaidīšanu!
Ogres novada pašvaldības vārdā Edvīns Bartkevičs,
domes priekšsēdētājs

Absolventi, vecāki un
skolotāji!

1. rinda (no kreisās): Ilga Vecziediņa, Vita Pūķe, Edvīns Bartkevičs, Valda Gaile, Lidija Strelkova, Sarmīte Kirhnere;
2. rinda: Jānis Petrovičš, Dzintra Mozule, Egils Helmanis, Raimonds Javoišs, Juris Laizāns;
3. rinda: Māris Siliņš, Māris Legzdiņš, Artūrs Mangulis, Andrejs Ceplītis, Egīls Dzelzītis.
13. jūnijā Ogres kultūras centrā notika jaunievēlētās Ogres novada domes pirmā sēde, kuras laikā tika ievēlēts domes priekšsēdētājs un viņa
vietnieki.
Par priekšsēdētāju deputāti vienbalsīgi ievēlēja Edvīnu Bartkeviču.
Priekšsēdētāja vietniece izglītības,
kultūras, veselības un sociālo lietu
jautājumos arī turpmāk būs Vita Pūķe,
savukārt par vietnieci tautsaimniecības, sporta un tūrisma jautājumos
ievēlēta Valda Gaile.
Pirmajā domes sēdē piedalījās 16
deputāti (nebija ieradies D. Širovs, jo
sēdes dienā atradās ārzemēs).
Ogres novada domē ievēlēti deputāti no sešiem politisko partiju vai partiju apvienību sarakstiem:
• politiskā partija “OGRES NOVADAM”: Edvīns Bartkevičs, Andrejs
Ceplītis, Raimonds Javoišs, Sarmīte
Kirhnere, Jānis Petrovičs, Māris Legzdiņš;
• Nacionālā apvienība “Visu Latvijai”
- “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA”: Egīls Dzelzītis, Egils
Helmanis, Dzintra Mozule, Māris Siliņš, Dainis Širovs;
• politisko partiju apvienība “Saskaņas centrs”: Juris Laizāns, Lidija Strelkova;
• Latvijas Zaļā partija: Artūrs Mangulis, Vita Pūķe;
• APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI: Ilga
Vecziediņa;
• partija “VIENOTĪBA”: Valda Gaile.
Domes priekšsēdētāja amatam
deputāti izvirzīja vienu kandidatūru –
Edvīnu Bartkeviču, kurš šajā amatā
tika vienbalsīgi ievēlēts.
Pēc atkārtotas ievēlēšanas priekšsēdētāja amatā E. Bartkevičs novada
iedzīvotājiem un deputātiem veltīja
pateicības vārdus: “Dārgie ogrēnieši!

Izšķirošos brīžos mēs kaut kur meklējam padomu – ko darīt, kā rīkoties?
Atverot Bībeli, es uzšķīru Zālamana
pamācības, kur rakstīts, ka ir savs
laiks dēstīt un savs laiks dēstīto izraut. Šogad mēs svinam pilsētas 85.
jubileju. Pirms 85 gadiem tapa šī
vieta, kad mūsu vectēvi šeit strādāja,
kad tēvi un vectēvi cīnījās arī par šo
vietu, vēl joprojām pilsētas teritorijā
palikuši vecie ierakumi, kuros kādreiz
lietas asinis, lai mēs šodien te būtu,
savā brīvā valstī. Bija savs laiks, kad
visi tikām audzināti un loloti, kad mūs
loloja mūsu vecāki un vecvecāki, deva ceļamaizi dzīvei, mācīja, audzināja, visi skolojāmies, ieguvām pirmos
punus un pirmās mācības savā dzīvē. Šodien ir tas laiks, kad mums ir
jādalās. Visiem ievēlētajiem deputātiem, arī partiju līderiem, ir jādalās
savā mīlestībā uz cilvēkiem, uz šo
zemi un šo novadu. Es aicinu visus
godprātīgi pierādīt šo savu mīlestību
ar savu darbu. Mani vada Tirzmalietes vārdi, kurus atceros katru rītu,
tie ir arī mūsu baznīcas dziesmu
grāmatās. Tie skan šādi: “Ved mani,
Dievs, un manas gaitas svētī, lai
mans dzīves uzdevums nav velts,
liec strādāt man, dod žēlastības laiku,
lai mana tēvuzeme krāšņāk zeļ.” Paldies jums visiem par piedalīšanos
vēlēšanās, paldies deputātiem par
dāvāto uzticību. Mēs visi kopā centīsimies nākamos četrus gadus godam pildīt savus pienākumus, lai apliecinātu savu mīlestību uz šo vietu,
uz savu novadu, uz savu tēvuzemi.”
Domes priekšsēdētāja vietnieka
izglītības, kultūras, veselības un sociālo lietu jautājumos amatam tika
izvirzīti divi kandidāti – Vita Pūķe un
Ilga Vecziediņa. Ar 11 balsīm par (E.
Bartkevičs, A. Ceplītis, V. Gaile, R.
Javoišs, S. Kirhnere, J. Laizāns, M.

Legzdiņš, A. Mangulis, J. Petrovičs,
V. Pūķe, L. Strelkova) un 5 pret (E.
Dzelzītis, E. Helmanis, Dz. Mozule,
M. Siliņš, I. Vecziediņa) šajā amatā
tika ievēlēta V. Pūķe.
Arī priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības, sporta un tūrisma jautājumos amatam tika ieteiktas divas
kandidatūras – Valda Gaile un Egils
Helmanis. Ar 10 balsīm par (E.
Bartkevičs, V. Gaile, R. Javoišs, S.
Kirhnere, J. Laizāns, M. Legzdiņš, A.
Mangulis, J. Petrovičs, V. Pūķe, L.
Strelkova), 3 pret (E. Dzelzītis, Dz.
Mozule, I. Vecziediņa) un 3 atturoties
(A. Ceplītis, E. Helmanis, M. Siliņš)
šajā amatā ievēlēja V. Gaili.
Sēdes turpinājumā deputāti lēma
arī par pastāvīgo komiteju sastāvu.
Ogres novada domes finanšu komiteja strādās 12 locekļu sastāvā:
Edvīns Bartkevičs, Andrejs Ceplītis,
Egīls Dzelzītis, Valda Gaile, Egils
Helmanis, Sarmīte Kirhnere, Māris
Legzdiņš, Artūrs Mangulis, Jānis Petrovičs, Vita Pūķe, Dainis Širovs, Ilga
Vecziediņa.
Tautsaimniecības komitejā strādās 8 deputāti: Edvīns Bartkevičs,
Andrejs Ceplītis, Valda Gaile, Sarmīte Kirhnere, Juris Laizāns, Māris
Legzdiņš, Māris Siliņš, Dainis Širovs.
Sociālo lietu komiteja izveidota 8
locekļu sastāvā: Raimonds Javoišs,
Artūrs Mangulis, Dzintra Mozule, Jānis Petrovičs, Vita Pūķe, Māris Siliņš,
Lidija Strelkova, Ilga Vecziediņa.
Pirmā domes komiteju sēde plānota 11. jūlijā, tad tiks ievēlēti priekšsēdētāji tautsaimniecības un sociālo
lietu komitejai. Finanšu komiteju saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”
vada domes priekšsēdētājs.
Kārtējā domes sēde paredzēta
18. jūlijā.
Baiba Trumekalne

AICINA DARBĀ

Supernetto veikali Rīgā meklē
pārdevējus un kasierus

Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Zelta sietiņš” aicina darbā
pirmsskolas izglītības skolotāju un speciālās izglītības skolotāju
Prasības pretendentiem:
• izglītība atbilstoša 2000. gada 03.10. Ministru kabineta noteikumiem Nr.
347 “Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un
profesionālajai kvalifikācijai”.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: zeltasietins@ogresnovads.lv līdz
2013. gada 15. jūlijam.
Papildu informācija pa tālruni 65022741 vai 29179451.

Supernetto veikali Ķengaragā,
Centrāltirgū un Lomonosova ielā savā
komandā aicina pārdevējus – kasierus.
Darbiniekiem tiek segti ceļa izdevumi 50
% apmērā, ja dzīvesvietas attālums no
darbavietas ir vairāk par 30 km.
Veikalu darbiniekiem piedāvā stabilu
atalgojumu, kas tiek pārskatīts pēc pārbaudes laika (3 mēneši), drošu darbu un
visas sociālās garantijas, maiņu darba
grafiku, karjeras izaugsmes iespējas,
veselības apdrošināšanas polisi (pēc 2
uzņēmumā nostrādātiem gadiem).
Lai pieteiktos darbā, jāsūta CV uz epastu: personals.sn@rimibaltic.com vai
pa faksu.
Sīkāka informācija pa tālruni
67045178 vai 80007464 (bezmaksas).

Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde “Strautiņš” aicina darbā
pirmsskolas izglītības skolotāju
Prasības:
-augstākā pedagoģiskā pirmsskolas izglītība;
-darba pieredze sagatavošanā skolai;
-pamatprasmes darbā ar datoru.
Sīkāka informācija pie vadītājas, tālrunis 65021950

Pasakā “Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties” Kārlis
Skalbe raksta: “Es skatījos neaprobežotā tālē un
domāju: “Pasaulei nav gala, un debesīm nav malas. Īstā
dzīve ir liela kā pasaule un augsta kā debesis.””
Šovasar jums visiem ir svarīgs brīdis – kopā noiets
nozīmīgs ceļa posms, pēc kura sākas jauns ceļš! Vēlu,
lai šajā vasarā jūs ikvienu pavada veiksme, un, lai ko arī
jūs izvēlētos darīt tālāk, lai katrs nākamais dzīves ceļš
jums būtu panākumiem un zināšanām bagāts!
Rakstnieks Kārlis Skalbe atgādina, ka mūsu pasaule
ir plaša un tai nav robežu. Tāpēc arī jums visiem vēlu
nekad neapstāties un nepalikt pieticības malā! Lai
skolotāju dotā dzīves gudrība un zināšanas, kā arī
vecāku un draugu rūpes un mīlestība dod spēku turpināt
iesākto, nezaudēt gribasspēku un neatlaidīgi izvirzīt
aizvien jaunus mērķus, tos arī sasniedzot!
Ogres novada pašvaldības vārdā
Edvīns Bartkevičs, domes priekšsēdētājs

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA
KONKURSU UZ BRĪVAJĀM AMATU VIETĀM
Ogres novada pašvaldība izsludina konkursu uz
KOMUNĀLĀS NODAĻAS ĒKU BŪVINŽENIERA AMATU
Prasības pretendentam:
• bakalaura vai maģistra grāds būvniecībā un inženiera kvalifikācija
būvniecībā;
• vēlams būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā vai ēku būvuzraudzībā;
• darba pieredze būvniecības jomā;
• teicamas analītiskās un plānošanas spējas;
• spēja uzņemties iniciatīvu un atbildību;
• augsta saskarsmes kultūra un sadarbības prasmes;
• teicamas latviešu valodas zināšanas, vēlamas arī krievu un angļu valodas
zināšanas;
• prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Galvenie amata pienākumi:
• veikt pasūtītāja pārstāvja pienākumus būvobjektos, kuri tiek būvēti par valsts
un pašvaldības līdzekļiem Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā;
• kontrolēt būvniecības norisi, pārbaudīt un skaņot iesniegto būvniecības
finanšu dokumentāciju;
• atbilstoši būvniecības likumdošanai sastādīt nepieciešamos dokumentus,
veikt saraksti uzsākot būvniecību, būvniecības laikā, pieņemot būvi
ekspluatācijā;
• sniegt konsultācijas, piedalīties plānošanā un iepirkumu organizēšanā savas
kompetences ietvaros;
• kontrolēt un analizēt zemes rakšanas darbu izpildi un darbu kvalitāti Ogres
pilsētā.
Pieteikumu (pievienojot motivācijas vēstuli, CV, izglītību, profesionālo
darbību apliecinošo dokumentu kopijas) iesniegt Ogres novada pašvaldībā,
Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres novadā, vai sūtot pa e-pastu:
arta.ozolina@ogresnovads.lv – līdz 2013. gada 1. jūlijam. Papildu informācija pa
tālruni 65071166 vai 65071173.
* * *
Ogres novada pašvaldība izsludina konkursu uz
OGRES NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA DIREKTORA AMATU
Prasības pretendentam:
• augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša profesionālā kvalifikācija;
• ne mazāk kā 2 gadu pieredze izglītības vadības darbā vai vadības darbā
attiecīgajā jomā (par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze interešu vai
neformālajā izglītībā);
• praktiskā darba pieredze interešu izglītības jomā ne mazāka par 3 gadiem;
• zināšanas un iemaņas administratīvajā darbā;
• izglītības procesu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
• zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos un izpratne par
jaunatnes politikas jautājumiem;
• iemaņas darbā ar datoru un prasme strādāt ar datorprogrammām MS Office;
• svešvalodas zināšanas;
• atbildības izjūta, precizitāte un labas komunikāciju spējas.
Pieteikuma dokumentus – motivētu pieteikumu, CV, izglītību un profesionālo
darbību apliecinošo dokumentu kopijas un savu vīziju par Ogres novada Bērnu
un jauniešu centra attīstību iesniegt līdz 2013. gada 1. jūlijam (ieskaitot) Ogres
novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres novadā, vai sūtot pa e-pastu:
arta.ozolina@ogresnovads.lv. Papildu informācija pa tālruni 65071166 vai
65055382.

2

2013. gada 20. jūnijs

INFORMĒ SIA “OGRES AUTOBUSS”
Reģionālie vietējās nozīmes maršruti no 2013. gada 27. maija
* līdz A/S “Ogre”
*** pa Mālkalnes prosp. līdz Ogres stacijai
+ līdz SIA “Ogres Būvplastmasa”

Turpinās brīvdabas
kino sezona!
Turpinot pagājušajā gadā ieviesto
tradīciju, arī šovasar katra mēneša
pēdējās piektdienas vakarā visi laipni
aicināti uz bezmaksas kino seansiem!
28. jūnijā pl. 22.30 Gata Šmita
filma “Seržanta Lapiņa atgriešanās”
notiks pie Kūrmājas (Brīvības iela 32,
Ogre).
Ogres novada pašvaldības kultūras darba koordinatore Anita Ausjuka
informē, ka brīvdabas kino skatīšanās
vieta tiek mainīta, lai skatītāji varētu
izmantot kafejnīcas “Senjorita KuKū”
piedāvātos pakalpojumus – baudīt
maltīti vai atspirdzinošus dzērienus.
“Mēs rūpēsimies par soliem, bet aicinātu tos, kuriem ir iespēja, uz brīvdabas kino seansu līdzi ņemt arī savu
saliekamo vasaras krēslu,” aicina A.
Ausjuka.
Kino seansi paredzēti līdz septembrim.

** līdz Ogresgalam, neiebraucot D/S “Ogre”
**** pa Kalna prosp.: autoosta, SIA “Ogres Autobuss”
# pa Lazdu gatvi, Stūrīšu gatvi, Pārogres gatvi

INFORMĒ
SIA “OGRES
AUTOBUSS”
23. un 24. jūnijā autobusi kursē
pēc svētdienas kustības
sarakstiem, izņemot:
• maršrutā Nr. 14 Pārogres gatve –
Mālkalnes pr. autobuss līdz Ogres
kapiem nekursēs 24. jūnijā;
• maršrutā Nr. 5415 Pāvulēni –
Madliena – Krape – Ogre autobuss
kursēs 23. jūnijā;
• maršrutā Nr. 6117 Ogre – Birzgale
reisā pl. 11.40 no Ogres autobuss līdz
st. Lāčplēsis kursēs 23. jūnijā.

OGRES APKAIMES
KATOĻU DRAUDŽU
KAPUSVĒTKI
2013. GADA VASARĀ
IKŠĶILES vecajos kapos
7. jūlijā plkst. 13
IKŠĶILES jaunajos kapos
7. jūlijā plkst. 15
OGRESGALA kapos
14. jūlijā plkst. 13
ROPAŽU kapos
27. jūlijā plkst. 12
BIRZGALES kapos
28. jūlijā plkst. 14.30
TAURUPES (Aderkašu) kapos
28. jūlijā plkst. 12.00
SUNTAŽU kapos
28. jūlijā plkst. 10.30
MAZOZOLU VECOGRES
(Baltavas) kapos
3. augustā plkst. 15
MAZOZOLU (Līčkalniņu) kapos
3. augustā plkst. 17
MEŅĢELES kapos
3. augustā plkst. 14
TOMES kapos
4. augustā plkst. 13
CIEMUPES kapos
10. augustā plkst. 14
ĶEGUMA kapos
24. augustā plkst. 13
LĒDMANES kapos
24. augustā plkst. 15.30
OGRES pilsētas kapos
25. augustā plkst. 14
Sīkākai informācijai tālruņi:
65022458; 26551206.
Ogres Romas katoļu draudžu
prāvests Konstantīns Bojārs

LĪDZJŪTĪBA
... pa mirdzošu staru
sargeņģelis balto garu
dvēseli aiznesa debesu kalnā.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un
skumju brīdī esam kopā ar Zariņu
ģimeni, aizvadot Agnesi mūžībā.
Ērgļu Profesionālā vidusskola

Turpinājums 3. lpp.

Ugunsnedrošais laika periods mežos
Valsts meža dienests no 1. maija
izsludinājis mežos ugunsnedrošo
periodu.
Meža īpašniekiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma noteikšanu jānodrošina ugunsdrošības noteikumu
prasību ievērošana mežā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina, ka šajā laika posmā iedzīvotājiem aizliegts:
•kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas,
kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;

•atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad
uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;
•nomest mežā, purvos vai uz tos
šķērsojošiem ceļiem degošus vai
gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un
citus priekšmetus;
•veikt mežā un purvos spridzināša-

nas darbus un organizēt šaušanas
nodarbības, izņemot atbilstoši ierīkotas vietas;
•braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem
ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja
tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos un meža apsaimnie-

košanai;
•ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos
šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes
sistēmu;
•bez saskaņošanas ar Valsts meža
dienesta mežniecību veikt jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt uguns novērošanas darba veicējus.
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INFORMĒ SOCIĀLAIS
DIENESTS
Ģimenes atbalsta dienas centra
darba laiks jūlijā:
• laika posmā no 1. jūlijā līdz 1. augustam būs slēgtas centra filiāles Ogrē –
Meža pr. 9, Ogresgalā – “Vārnu dzirnavās”, Ciemupē – tautas namā.
• laika posmā no 15. līdz 29. jūlijam
būs slēgts centrs Ogrē, Grīvas pr. 4a.

Suntažu internātpamatskola rehabilitācijas centrs
2013./2014. m.g. aicina

darbā sociālo pedagogu
uz pusslodzi
Prasības pretendentam/-tei:
• augstākā izglītība attiecīgajā jomā
(var būt pēdējā kursa students/-te),
• augsta atbildības sajūta, labas saskarsmes spējas, spēja uzņemties
iniciatīvu,
• datorprasme lietotāja līmenī,
• labas latviešu valodas zināšanas.
Piedāvājam darbu radošā kolektīvā, darba specifikai atbilstošu piemaksu.
Pieteikuma dokumentus – motivētu pieteikumu, CV lūgums sūtīt uz epastu: ssint@ogresnovads.lv līdz
2013. gada 1. augustam.
Papildu informācija pa tālruni
65055128 vai 27090489.

Ogres novada Ielu komitejas
pārstāvju kontaktinformācija
Līvija Strūve, ielu komitejas priekšsēdētāja,1. ielu rajons – 26353678;
Zigrīda Šmite, 2. ielu rajons –
65021344;
Māris Matuls, 3. ielu rajons –
29172545;
Ilona Reinholde, 4. ielu rajons –
65047375;
Igors Milčs, 5. ielu rajons –
29458876;
Ligita Leja, 6. ielu rajons –
28357712;
Ināra Fišere, 7. ielu rajons –
26458246;
Gunārs Zembergs, 8. ielu rajons
(Lašupes) – 29288410;
Ella Boriseviča, Ogresgala ielu rajons – 65035177;
Anna Kalviša, Ciemupes ielu rajons – 29101418;

Turpinās Tīnūžu ielas un Mālkalnes prospekta krustojuma rekonstrukcija

Jau informējām, ka sakarā ar rekonstrukcijas darbiem no 6. jūnija Tīnūžu ielas un Mālkalnes prospekta
krustojums ir slēgts satiksmei no Mālkalnes prospekta, Zilokalnu prospekta un Tīnūžu ielas puses (satiksmes
organizācijas shēmas skatāmas
ogresnovads.lv).
Atgādinām, ka rekonstrukcijas
darbu laikā maršrutu autobusi:
Nr. 8 Jaunogre – D/S “Ogre”,
Nr. 14 Pārogres gatve – Kapi,
Nr. 5416 Ogre – Tīnūži – Ropaži,
Nr. 6094 Ogre – Ceplīši,
Nr. 6095 Ogre – Suntaži (Kastrāne)
no Mālkalnes pr. uz Tīnūžu ielu kursēs
pa Lapu ielu un Meža pr. Norādītajiem
maršrutiem pasažieru uzņemšana
virzienā uz autoostu un Jaunogri notiks Mālkalnes prospektā “Pirts” pieturā. Pieturvieta virzienā uz Brīvības
ielu ir ierīkota pie Mālkalnes prospekta 4, savukārt pieturvieta “Meža
prospekts”, kas atradās pretim veikalam “Sontāte” – pārcelta pirms krustojuma ar Meža prospektu. Līdz būvdarbu beigām ir slēgtas pieturvietas
Mālkalnes prospektā “Jaunogres
vidusskola”.
Lai atslogotu apbraucamo ceļu noslodzi, Lapu ielā ir atjaunota divvirzienu satiksme no Tīnūžu ielas līdz
Parka ielai. Sakarā ar izmaiņām transporta kustībā ir atslēgti luksofori
Meža prospekta un Tīnūžu ielas krustojumā. Šajā krustojumā satiksme tiek
organizēta ar zīmēm, kas norāda, ka
galvenais ceļš virzienā no Lapu ielas
ir Meža prospekts un Tīnūžu iela.
Kā informē SIA “Binders” projektu
vadītājs Sandis Ruža, šobrīd Tīnūžu
ielas un Mālkalnes prospekta krustojumā ir pabeigti asfalta frēzēšanas
darbi, notiek ielas apmaļu un ietvju
seguma demontāžas darbi. Jau izvesti nocirstie koki un zari. Uzņē-

mums ir sācis ielas gultnes ierakuma
darbus no Zilokalnu prospekta
puses.
Pašvaldībā ir vērsušies vairāki iedzīvotāji ar jautājumiem par to, kāpēc
Ogrē nepieciešams izbūvēt lokveida
krustojumu, kāpēc tas būs tik liels un
kāpēc ir izcirsti koki.
Publiskās apspriešanas rezultāti
Pirms projekta uzsākšanas 2010.
gadā no 5. oktobra līdz 1. novembrim
sagatavotie Tīnūžu un Brīvības ielas
posmā no I šķiras a/c P5 Ulbroka –
Ogre līdz krustojumam ar Kranciema
ielu Ogrē rekonstrukcijas ieceres
skiču materiāli tika nodoti publiskajai
apspriešanai, sludinājums par to tika
ievietots “Ogres Vēstis Visiem”, “Ogrēnietis”, kā arī publicēts pašvaldības
mājas lapā. Publiskās apspriešanas
sanāksme notika 21.10.2010., uz kuru ieradās 7 cilvēki, tai skaitā 2 iedzīvotāju pārstāvji, 2 projektētāji un 3
Ogres novada pašvaldības pārstāvji.
Sanāksmes laikā izteikti vairāki ierosinājumi, tostarp projektā paredzēt
ielas pieguļošo teritoriju labiekārtošanu, apzaļumošanu, paredzēt jaunus koku un krūmu stādījumus; projektētājiem ieteikts pārdomāt drošu
gājēju pāreju vietu izveidi un gājēju
satiksmes organizāciju atbilstoši esošajām gājēju plūsmām; izvērtēt drošības barjeras izveidojumu. Elektroniski saņemta viena vēstule ar priekšlikumiem rūpīgāk izvērtēt koku izciršanas nepieciešamību, pārdomāt
satiksmes organizāciju pie ēkas
Mālkalnes pr. 27. Vēstulē tika norādīts, ka piedāvātais autostāvvietu
skaits ir nepietiekams, tādēļ jāmeklē
iespējamie risinājumus papildu autostāvvietu izveidei.
Apstiprina gala ziņojumu un
būvniecības ieceri
Dome šī projekta būvniecības ieceri izskatīja 2010. gada 25. novembrī, apstiprinot būvvaldes gala ziņojumu un būvniecības ieceri, nosakot,
ka tehniskajā projektā jāievērtē Ogres būvvaldes publiskās apsprieša-

nas gala ziņojumā izvirzītās prasības: Zvaigžņu ielas posmu gar mūzikas skolu saglabāt slēgtu autotransporta kustības caurbraukšanai; gājēju pārejas vietu pretī galvenajām
domes ēkas kāpnēm saglabāt; Lapu
ielas posmā paredzēt vienvirziena
kustību; paredzēt ielas pieguļošo teritoriju labiekārtošanu, apzaļumošanu, paredzēt jaunus koku un krūmu
stādījumus; paredzēt drošu gājēju
pāreju vietu izveidi un gājēju satiksmes organizāciju, atbilstoši esošajām gājēju plūsmām; izvērtēt drošības barjeru, drošības saliņu un ceļa
zīmju izvietojumu.
Ir nepieciešama rekonstrukcija
Pirms projekta īstenošanas VAS
“Latvijas Valsts ceļi” Tīnūžu un Brīvības ielas ceļa posmam veica vizuālo
novērtējumu, kā rezultātā secināts,
ka tas ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī un
tam nepieciešama būtiska rekonstrukcija – gan nomainot ielas segumu, uzlabojot gājēju drošību, gan
izveidojot lokveida krustojumu, kas
samazinās nepieciešamību transportam apstāties, vienlaikus nodrošinot
vienmērīgu transporta plūsmu. Lai
uzlabotu satiksmes drošību, 2007.
gada nogalē krustojumā tika uzstādīti
luksofori kā pagaidu risinājums, jo
lokveida krustojuma izbūvei, kā tas
bija paredzēts jau 2000. gadā izstrādātajā transporta shēmā, nebija līdzekļu.
Uzsākti darbi
Šobrīd, kad ir izdevies piesaistīt
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējumu projekta “Tranzītielu
sakārtošana pilsētas teritorijās” ietvaros, ir uzsākti projekta “Tīnūžu un
Brīvības ielu Ogrē rekonstrukcija” II
kārtas darbi (I kārtas darbi (Tīnūžu
ielas un Brīvības ielas posma no
valsts I šķiras autoceļa P5 Ulbroka –
Ogre turpinājuma Ogres pilsētas
teritorijā līdz Brīvības ielas krustojumam ar Kranciema ielu rekonstrukcija) tika pabeigti jau pagājušā gada
nogalē), kas paredz izbūvēt lokveida

krustojumu, saslēdzot kopā piecus
piebraucamos ceļus: Tīnūžu iela,
Mālkalnes prospekts, Zilokalnu prospekts, P5 autoceļš Ulbroka – Ogre un
Mežezera iela.
Kāpēc nepieciešams lokveida
krustojums?
VAS “Latvijas Valsts ceļi” satiksmes drošības inženieris Edmunds
Rullis skaidro, ka krustojumos, kur
ceļu satiksme tiek organizēta ar luksoforiem, ceļu satiksmes negadījumu
skaits samazinās par 15 %, savukārt
lokveida krustojumos – par 35 %.
Lokveida krustojumā, neskatoties uz
to, ka braukšanas ātrums tiek samazināts, caurlaidības spēja ir lielāka
kā cita veida krustojumā. Nedrīkst
aizmirst, ka šī ir maģistrālā iela, turklāt tranzītiela ar lielu satiksmes
intensitāti (ja 1997. gadā posmā no
P10 līdz Ogrei satiksmes gada vidējā
intensitāte bija 1859 automašīnas
diennaktī, tad 2007. gadā – 4629
automašīnas diennaktī, savukārt
2008. gadā pa Tīnūžu ielas posmu
Ogres pilsētas teritorijā vidēji diennaktī pārvietojās jau 7438 automašīnas, no tām vieglie – 6935, kravas –
277, tranzītkravas – 79 un 147 autobusi), tādēļ ir jānodrošina lielākas
manevrēšanas iespējas smagajiem
transporta līdzekļiem, līdz ar to arī
plašāks krustojums (krustojuma ārējais diametrs paredzēts 62,80 metrus
plats, divas joslas). Šādos apstākļos
plašāks krustojums nodrošina lielāku
drošību. E. Rullis piebilst, ka lokveida
krustojumam ir lētāka ekspluatācija.
Ja satiksme tiek organizēta ar luksoforiem, tie nereti sabojājas un bieži
vien tiek tīšuprāt sabojāti, tādēļ ir jālabo (pagājušajā gadā luksoforu remontdarbi Ogres pilsētā pašvaldībai
izmaksāja Ls 2715), arī jāsedz to
patērētās elektroenerģijas izdevumi
(krustojumā esošie luksofori patērē
120 kW/h mēnesī).
Rekonstrukcijas laikā
plānotie darbi
Līdz ar lokveida kustības izbūvi ir

paredzēts izbūvēt gājēju ietves un
veloceliņu, lietus ūdens kanalizāciju,
rekonstruēt ūdensapgādes tīklus,
veikt elektrības un vājstrāvas tīklu
rekonstrukciju, kā arī uzstādīt jaunu
apgaismojumu (LED spuldzes). Lai
Ogres Zilo kalnu dabas parka apmeklētājiem, kā arī piecstāvu dzīvojamā nama iedzīvotājiem nodrošinātu
vieglās automašīnas novietošanas
iespējas, Zilokalnu prospekta kreisajā
pusē paredzēts izbūvēt vieglo automašīnu stāvlaukumu ar 15 stāvvietām. Stāvvietas projektētas 45° leņķī
pret stāvlaukuma malu ar platumu 2.5
m. Laukumā paredzēta vienvirziena
transporta kustība, aprīkojot laukumu
ar atbilstošiem satiksmes organizācijas palīglīdzekļiem.
Apzaļumošana –
jauni koki, krūmi un puķes
Lai veiktu krustojuma izbūvi, tehniskajā projektā ir noteikts, ka tiks
nozāģēti 114 koki. Katru koku apsekoja pašvaldības vides speciālists
Aivars Bigačs un rūpīgi izvērtēja, kuru
koku ir jāzāģē un kurš koks krustojuma izbūves darbiem netraucē. Rezultātā tika nozāģēti 104 koki.
Būvdarbu beigu daļā krustojumam
pieguļošajā teritorijā tiks veikta apzaļumošana un iestādīti krūmi, koki un
ziedi. Plānots iestādīt 123 kokus (72
dažādu šķirņu kazaku kadiķi, 6 zvīņainie kadiķi, 4 parastie kadiķi, 2 klājieniskie kadiķi, 15 Rietumu tūjas, 10
melnās priedes, 8 kalnu priedes, 6
asās egles), 338 krūmu stādus (Japānas spirejas, Tunbergas bārbeles, irbeņlapu fizokarpi u.c.), kā arī daudzgadīgās puķes (500 ārstnieciskie izokarpi, 438 kaķumētras, 341 pļavu zeltene, 130 zilganzaļās auzenes, 160
astilbes, 149 lielziedu brūnaciņas,
224 zilganās neļķes, 204 sīkziedu
heiheras, 141 rudbekija u.c.).
Rekonstrukcijas darbus veic SIA
“Binders” un līgums termiņš ir 6 mēneši.
Baiba Trumekalne
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Baudīsim svētku prieku kopā!

Meistardarbnīcas dzijas krāsošanā pilsētas svētkos 2012. gada augustā.
Pašlaik kultūras darbinieku galvenā rūpe ir saistīta ar gatavošanos
Dziesmu un Deju svētkiem, kas notiks
jūlijā Rīgā un kuros kuplā skaitā piedalīsies arī Ogres novada dziedātāji
un dejotāji.
Taču līdztekus šim svarīgajam darbam novārtā netiek atstāti pašmāju
pasākumi, tiem arī jāgatavojas laikus
un atbildīgi. Kā katru gadu, vasarai uz
rudens pusi sliecoties, arī šogad augusta beigās notiks Ogres pilsētas
svētki, turklāt šogad tie ir īpaši, jo šis ir
Ogres pilsētas 85. jubilejas gads.
Turpinot Ogres pilsētas svētku tradīcijas ar pasākumu programmu trīs
dienām, norises laiku augusta beigās
un tradicionālajiem meistariem un
radošajām darbnīcām, šogad Ogres
pilsētas svētki notiks no 23. līdz 25.
augustam.
“Šogad pasākumi būs kā ģimeniski
svētki, jo aktivitātes būs interesantas
dažādām paaudzēm. Mūsu virsuzdevums ir, lai cilvēki labi atpūstos,
būtu kopā ar savu ģimeni, draugiem,
justos piederīgi savai pilsētai un
novadam!” uzsver Ogres novada pašvaldības kultūras darba koordinatore
Anita Ausjuka.
Pilsētas svētki tiks ieskandināti
Ogres pilsētas skvērā piektdienas
vakarā – 23. augustā plkst. 21 ar muzikālu vakaru ģimenēm, kurā uzstāsies Ventspils Bigbenda orķestris.
Bērnu pilsēta, Sābru tirgus,
mūzikls par Zilo kalnu milzi
Šogad ogrēnieši tiks iepriecināti ar
muzikāliem priekšnesumiem, sporta
pasākumiem, bērnu pilsētu, meistardarbnīcām, degustācijām un citiem
dažādiem pasākumiem. A. Ausjuka
atzīst, ka ogrēniešu un svētku viesu
prasības arvien aug, cilvēki vēlas ieraudzīt ko jaunu, tomēr gadu laikā
ieviesušās arī tradicionālas aktivitātes, kas ogrēniešiem vienmēr patikušas.
Bērniem tiks izveidota vesela bērnu pilsētiņa, kas atradīsies laukumā
aiz Ogres kultūras centra. Būs gan
lielā skatuve, uz kuras notiks dažādi
koncerti un uzvedumi bērniem, kā arī

atrakcijas un izbraukuma zooloģiskais dārzs. Pagājušajā gadā daudzas
atrakcijas bērniem notika uz Brīvības
ielas, tomēr, rūpējoties par bērnu
drošību, šogad pasākumi notiks aiz
kultūras centra, kas šim nolūkam ir
daudz piemērotāks.
Savukārt uz Brīvības ielas norisināsies Sābru tirgus, kas pagājušajā
gadā tika rīkots pirmo reizi un guva
atzinīgu vērtējumu. “Sābru tirgus
kļūst par brīnišķīgu tradīciju, kas vieno visus novada iedzīvotājus, jo Ogre
taču ir mūsu novada centrs! Tāpat kā
pērn, arī šogad katram mūsu novada
pagastam būs sava sēta, būs pagastu prezentācijas. Svētki ir īstā reize, kad var citus apskatīt un sevi parādīt,” stāsta A. Ausjuka. Arī šogad
pilsētas svētkos būs dažādas meistardarbnīcas. “Piedalīsies interesanti
meistari, no kuriem svētku apmeklētāji varēs mācīties kāda aroda
prasmes. Pagājušajā gadā bija žogu
pinēji, vilnas krāsošana, brandavīna
gatavošana. Cilvēkiem ļoti patika šādas aktivitātes, kurās viņi paši varēja
iesaistīties. Arī šajos svētkos nenāksies vilties.”
2014. gadā Eiropas pilsētas galvaspilsēta būs Rīga. Par godu šim
notikumam tiek iestudēts mūzikls
“Ogres Zilo kalnu milzis”. Ogres pilsētas svētku apmeklētājiem būs iespēja pirmajiem redzēt mūzikla pirmizrādi ar skaistiem tērpiem un mūziku
uz lielās skatuves iepretim skvēram.
Pasākumi visām paaudzēm
Gandrīz kā tradīcija ir arī karaoke,
kad Ogrē norisinās viens no Latvijas
karaokes konkursa atlases posmiem.
Pagājušajā gadā bijusi milzīga atsaucība.
Svētkos būs arī dažādu produktu
degustācijas.
Bagātinot pilsētas svētku rotu, uz
Ogres tiltiem tiks izvietotas skaistas,
ģeometriskas ziedu figūras Sadarbojoties ar Ogres Valsts tehnikumu, notiks tērpu demonstrējumi. Arī svētku
viesi varēs iejusties modeļu lomā.
Ar paraugdemonstrējumiem svētkos piedalīsies arī moto klubs.

Jauna iecere ir darba piedāvājumu
tirgus, kad uzņēmumi varētu meklēt
darbiniekus, savukārt darbinieki varētu pretendēt uz kādu no uzņēmēju
piedāvātajiem amatiem.
Svētkus ar saviem pasākumiem
kuplinās arī baptistu draudze. Tiek
domāts par dažādām izklaidēm jauniešiem un ģimenēm. Pie viņiem viesosies gospeļu koris.
“Pilsētai šogad aprit 85 gadi, tāpēc
gaidām viesos arī mūsu novada sadraudzības pašvaldību pārstāvjus no
citām valstīm. Vēlamies, lai arī viņi
redz mūsu tradīcijas, skaistos priekšnesumus. Ceru, ka no Lietuvas, Kelmes rajona, atbrauks ne tikai oficiālā
delegācija, bet arī pašdarbnieki ar
priekšnesumiem. Mūsu novada pašdarbnieki maija beigās bija devušies
pie viņiem uz svētkiem,” stāsta A.
Ausjuka.
Sportiskās aktivitātes notiks gan
sestdien, gan svētdien. Profesionālā
sporta pasākumi un sacensības notiks jau sestdien, savukārt svētdien
sevi prezentēs visi sporta klubi, tiks
aicināti arī dažādu interesantu sporta
veidu pārstāvji.
Paralēli pilsētas svētku pasākumiem no 23. līdz 25. augustam uz
Ogres salas notiks jauniešu organizēts festivāls “Cita Vide”.
Pilsētas svētkos jāatpūšas un
jābauda pasākumi
“Pagājušajā gadā programma bija
ļoti pārdomāta, laiks arī bija brīnišķīgs. Ir grūti cilvēkus pārsteigt ar kaut
ko jaunu, jo dzīvojam tuvu Rīgai. Ir tik
daudz redzēts, dzirdēts un lasīts.
Svētki ir tā reize, kad jāatpūšas un
vienkārši jābauda,” atzīst A. Ausjuka.
Pēc pagājušā gada svētkiem izskanējis pārmetums, ka bērnu atrakcijas bijušas par maksu. “Diemžēl
mums nav iespēja šīs atrakcijas pilnībā finansēt. Pagājušajā gadā divas
atrakcijas bija par velti. Iepriecinot
bērnus, arī šogad viena vai divas atrakcijas būs bez maksas, pārējais
tomēr ir vecāku ziņā,” skaidro A.
Ausjuka.
A. Ausjuka: “Mūsu galvenais uzstādījums ir rūpes par cilvēkiem. Ir
jādod iespēj novērtēt piederību savai
pilsētai un lepoties ar savu pilsētu.
Pilsētas svētki ir īstā reize, kad varam
būt visi kopā, vērtēt, ko esam spējuši
padarīt, lepoties ar paveikto, būt vienoti. Svētki būs sarīkoti, nāciet, baidīsim svētku prieku visi kopā!”
Kultūras darbā A. Ausjukai nākamgad būs aizritējuši 40 gadi. Pilsētas
svētkus viņa organizē jau vairāk kā
desmit gadus un vienmēr ir atvērta ierosinājumiem pilsētas svētku programmas dažādošanai un bagātināšanai.
A. Ausjukas novēlējums ogrēniešiem: “Domājiet labas domas un esiet
labā noskaņojumā. Baudiet vasaru,
un tiekamies jau augusta beigās Ogres pilsētas svētkos!”
Zane Inķēna

Peldēties nav ieteicams divās peldvietās
Jūnija sākumā Ogres novada
deviņās peldvietās tika veiktas ūdens
kvalitātes analīzes. To rezultāti liecina, ka nav ieteicams peldēties divās
peldvietās – Ogre HES ūdenskrātuvē
Brīvības ielā 124/126 Ogrē, un Ogres
upē pie “Hipodroma” Ogresgala pagastā, jo analīzes uzrāda paaugstinātu zarnu enterokoku līmeni.
Ūdens paraugi analīzēm tika ņemti
trijās vietās Ogrē: Ogres vecupē Salas ielā 2; Rīgas HES ūdenskrātuvē
pie J. Alunāna ielas; Ogres HES
ūdenskrātuvē Brīvības ielā 124/126;
Ogres upē pie “Hipodroma” Ogresgala pagastā; Madlienas pagastā:
“Vilku” karjerā, baseinā pie skolas,
Plāteres ezerā; Ķeipenes pagastā
Plaužu ezerā un Suntažu pagastā
Abzas dzirnavdīķī.
Ūdens kvalitātes analīzes veiktas
arī Ikšķiles novadā esošajā ogrēniešu
iecienītajā Dubkalnu karjera ūdenskrātuvē Ogres Zilajos kalnos un Mežezerā pie Ogres Valsts tehnikuma.

Analīžu rezultāti liecina, ka šajās
peldvietās peldēties ir atļauts.
Peldvietās, kur nav ieteicams peldēties, ūdens paraugi analīzēm tiks
ņemti atkārtoti.
Ūdens kvalitātes analīžu rezultāti

liecina, ka peldēties aizliegts ir tikai
vienā no peldvietām Latvijā –
Ķekavas novada Titurgas ezerā.
Baiba Trumekalne

Ogresgalā un Ciemupē iedzīvotāji
var uzsākt atkritumu šķirošanu

Ar šī gada jūniju Ogresgalā, Bumbieru ielā, un Ciemupē pie sporta laukuma
sadzīves atkritumu konteineru laukumos uzstādīti papildus trīs konteineri
šķirotajiem atkritumiem – PET pudelēm, kartonam/papīram un stiklam.
Lai atkritumu šķirošana būtu skaidra, SIA “Ķilupe” atgādina dažas nianses:

Iedzīvotāji, kuru dzīvesvietas tiešā tuvumā nav šķirošanas konteineru, var
izmanto šos konteinerus. Lai Ogresgalā un Ciemupē šajās adresēs nerastos
nekārtības, lūgums iedzīvotājiem ievērot, kādiem šķirotajiem atkritumiem
paredzēts konkrētais konteiners. Šķiroto atkritumu konteineru savākšana un
izvešana iedzīvotājiem ir bez maksas.
Baiba Trumekalne

Pazeminās ūdens līmeni Rīgas HES ūdenskrātuvē

Atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai AS “Latvenergo” pienākums ir rūpēties par Daugavas hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju
drošumu.
AS “Latvenergo” informē, ka arī
šovasar hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju remontdarbu veikšanai
vasarā tiks pazemināts ūdenslīmenis
Rīgas HES ūdenskrātuvē.
Lai nodrošinātu Daugavas hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju
drošu ekspluatāciju un veiktu plānotos remontdarbus hidrobūvēm, tajā
skaitā dzelzsbetona konstrukcijām un
betona virsmām ūdens līmeņa mainīgajā zonā, ūdens līmeņa pazemināšana Rīgas HES ūdenskrātuvē notiks
laika periodā no šā gada 1. augusta
līdz 16. septembrim.
Šajā laikā ir plānots veikt Rīgas
HES labā krasta augšas bjefa nogāžu
betona virsmas stiprinājumu atjaunošanas remontdarbus 17 918 m² platībā. AS “Latvenergo” šajā periodā
pazeminās ūdens līmeni Rīgas HES
ūdenskrātuvē augstuma atzīmju
robežās 16,10 – 16,30 m/abs., kas ir
par 0,90 – 0,70 m/abs. zemāk par
pieļaujamo minimālo ūdens līmeni
(17,00 m/abs.) HES normālas ekspluatācijas laikā.
AS “Latvenergo” aicina iedzīvotājus un uzņēmējus ūdenslīmeņa pazemināšanas periodu izmantot savām vajadzībām, piemēram, krastu
nostiprināšanai, piestātņu izbūvei
u.c., kā arī pludmaļu zonu labiekārtošanai un sakopšanai.
Daugavas HES ūdenskrātuvēs līmenis regulāri tiek pazemināts gan
apsekošanas, gan remonta darbos
jau kopš katras hidroelektrostacijas
uzcelšanas brīža.
Hidroelektrostaciju ūdenskrātuvēs
betonēto nogāžu galvenie atjaunošanas darbi ir bojātā betona atkalša-

na, stiegrojuma attīrīšana, pretkorozijas
apstrāde, papildu
stiegrojuma montāža, betonēšana, virsmu aizsargpārklājuma uzklāšana,
temperatūras un deformācijas šuvju remonts un izveide.
Hidrobūvju stiprināšanas tehnoloģija
ir specifiska: periodā
starp pavasara paliem un rudens lietavām ūdens līmenis Daugavā ir viszemākais, un remontdarbus iespējams veikt viskvalitatīvāk. Ar mūsdienu tehnoloģijām
betonēt iespējams arī ziemā, taču
šādā gadījumā vairākus miljonus
vērta projekta izmaksas ļoti būtiski
palielinātos. Nepieciešamos darbus
HES hidrobūvju stiprināšanā viskvalitatīvāk veikt iespējams vasaras
mēnešos.
Tehniskie, vides un sociālās atbildības aspekti:
1.vasaras mēnešos Daugavas
ūdens līmenis ir viszemākais un arī
energosistēmā ir mazāks elektroenerģijas pieprasījums patēriņam,
kas atļauj nedarbināt hidroelektrostacijas un nepieciešamo elektroenerģiju nodrošināt no citiem avotiem;
2. zemās ārgaisa temperatūras dēļ
betonēšanas darbus nav iespējams
veikt ziemā;
3. maijā un daļēji jūnijā ir zivju
nārsts Daugavā, tad ūdens nostrāde
nav pieļaujama;
4. AS “Latvenergo” kā sociāli atbildīgs uzņēmums jau vairākus gadus
Rīgas HES ūdenskrātuves ūdenslīmeņa pazemināšanas laiku saskaņo
ar reliģisku organizāciju un sabiedrisku interešu grupu vajadzībām.
Piemēram, ik gadu, kad Rīgas HES
ūdenskrātuvē tiek pazemināts ūdens
līmenis, Ogres Sv. Meinarda un Ikšķiles Romas katoļu draudze Ikšķilē
Sv. Meinarda salā organizē svētku
dievkalpojums, kā arī draudze šai
laikā organizē salas krasta stiprināšanas darbus. Minētajā laikā ar pašvaldības atbalstu notiek Ikšķiles novada svētki, kuru sastāvdaļa ir “Latvijas
dubļu spēles”, tādēļ AS “Latvenergo”
ik gadu ņem vērā arī šo spēļu organizatoru intereses.
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