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Pašvaldība

Ziņas, jaunumi

Svētdien, 2021. gada 28. novembrī, sākās Pirmā Advente, Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Iedzīvotāji un pilsētas viesi svētku
noskaņu varēs baudīt gan novada pilsētās, gan pagastos. Svētku rota šogad papildināta ar jauniem gaismas objektiem, kas
pārsteigs ikvienu interesentu.
Pirmās Adventes vakarā tika izgaismotas centrālās egles Ikšķilē, Ogrē, Lielvārdē un Ķegumā.Galvenā pilsētas egle Ogrē izvietota
pilsētas skvērā, Ikšķilē centrālā egle atrodas centra laukumā, Lielvārdē – Lāčplēša laukumā, savukārt Ķegumā – pie tautas nama.
Svētku simbols - egle - mirdz arī katrā pagasta centrā. Ogres novada domes priekšsēdētājs savā uzrunā aicināja svētku gaidīšanas
laikā novērtēt ģimeni kā galveno vērtību, ikvienam novēlot saticību, mīlestību un veselību. Pēc egles iemirdzēšanās Ogrē tika
izgaismotas arī citas svētku dekorācijas, tai skaitā kādreizējās Krievijas valdnieces Katrīnas I kariete, kas atrodas Mālkalnes
prospektā.
Jau tradicionāli Ogres centrā koki izdekorēti ar gaismas virtenēm, aptinot tās ap koku stumbriem un zariem; ir izvietotas gaismas
bumbas liepu galotnēs Brīvības ielas gājēju posmā.
Pērn katras baznīcas tuvumā gan Ogrē, gan pagastos kā cerību un gaismas simbols nolaidās eņģelis, kas šogad apciemo baznīcas
nu jau visa apvienotā novada teitorijā.
Liela interese pagājušajā gadā tika izrādīta par iespaidīgo objektu Mālkalnes prospektā, Ogrē, kur tika izvietota kādreizējās Krievijas
valdnieces Katrīnas I kariete. Arī šogad ikviens interesents var apskatīt minēto gaismas objektu, kas veidots no 60000 lampiņām,
kas savītas 1 km garumā.

Pilsētas centrā –iepretim Ogres novada pašvaldības ēkai - iedzīvotāju un pilsētas viesu uzmanību piesaistīs Kristus dzimšanas
ainiņa.
Ik gadu svētku rota mērķtiecīgi tiek papildināta ar jauniem elementiem, instalācijām. Pārsteigumi gaidāmi šogad atklātajā Jūlija
Alberta Marsona laukumā Skolas ielā, pie Ogres novada Kultūras centra, ūdenstorņa, kas atrodas blakus Ogres novada pašvaldības
ēkai, kā arī uz vasaras sākumā atklātā aizsargmola.
Egle ir svarīgākais Ziemassvētku simbols. Svētku egles izvietotas arī Mālkalnes prospektā un Kartonfabrikas rajonā. Svētku
rotājumos zaigojas arī dabiski augošās egles Krasta laukumā, pie skulptūras “Baltā cielava” un Pārogres teritorijā.
Ziemassvētku noskaņā Ogre būs tērpusies visu decembri un janvāri.
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