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"Gada ogrēnietis 2015" - Latvijas Republikas prezidents Raimonds Vējonis

Ogres novada domes sēdē 18.februārī deputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt novada pašvaldības apbalvojumu – titulu “Gada
ogrēnietis 2015” Latvijas Valsts prezidentam, ogrēnietim Raimondam Vējonim par Ogres pilsētas, novada un valsts pozitīvā tēla
stiprināšanu.
Ierosinājumu piešķirt R.Vējonim pašvaldības apbalvojumu parakstījušas 13 personas, savā iesniegumā norādot, ka 2015. gadā viens
no nozīmīgākajiem notikumiem Latvijā bija saistīts ar Valsts prezidenta vēlēšanām, ka Ogres pilsētas un novada iedzīvotājiem šis
notikums ir īpaši nozīmīgs, jo par Latvijas Valsts prezidentu ievēlēts ogrēnietis.
R.Vējoņa ievēlēšana Valsts prezidenta amatā padarīja Ogri atpazīstamāku, turklāt svarīgi, ka pēc ievēlēšanas augstajā amatā
R.Vējonis turpināja dzīvot savā dzīvoklī daudzdzīvokļu mājā Ogrē, turpināja piedalīties dažādos pasākumos, piemēram, Ogres
pilsētas svētkos, basketbola turnīros, tādējādi apliecinot cieņu Ogres pilsētas un novada iedzīvotājiem un paužot piederību šai
pilsētai.
“Pagājušais gads, pateicoties Raimonda Vējoņa personībai, Ogres vēsturē ieies kā prezidenta gads. No Ogres iedzīvotāju vidus

daudzi ir izvirzījušies vadošos amatos valstī, ir daudz radošu personību zinātnē, mākslā, mūzikā, sportā un citās jomās, taču par
Valsts prezidentu pagaidām ir kļuvis tikai viens – Raimonds Vējonis,” uzsver ierosinājuma iesniedzēji.
Apbalvojumu Valsts prezidentam Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis pasniedza 18. februārī – Ogres
pilsētas 88. gadu jubilejas svinīgajā pasākumā, kas notika Ogres Mūzikas skolā. Tā kā prezidents šajā laikā atradās slimnīcā,
apbalvojuma saņemšanu viņš bija uzticējis savai dzīvesbiedrei Ivetai Vējonei.

Vējones kundze prezidenta vārdā pateicās par apbalvojumu, sveica ogrēniešus svētkos un vēlēja panākumus, lai pēc diviem
gadiem, 2018. gadā, sagaidot pilsētas 90. gadskārtu un Latvijas simtgadi, Ogrē būtu paveikts vēl vairāk, sakopjot un sakārtojot šo
skaisto vietu divu upju satekā un brīnišķīgo mežu ielokā.
R.Vējonis ir Latvijas valsts prezidents no 2015. gada 8. jūlija un aktīvi piedalās dažādos pasākumos, kas norisinās ne tikai Latvijā un
ārpus tās, bet arī savā pilsētā - Ogrē. Prezidents R.Vējonis Lielajā talkā, kas norisinājās 2016. gada 23. aprīlī, talkojot dabas parkā
“Ogres Zilie kalni”, kur visus rosināja sakopt Latviju, sagaidot Latvijas valsts simtgadi: “Katrs šodien dosim savu ieguldījumu, lai
Latvija kļūtu tīrāka un zaļāka. Būsim patiešām lepni, ka strādājam, dzīvojam un audzinām bērnus tieši šeit - Latvijā.”

Ogres 88 gadu jubilejā sumina novada iedzīvotājus
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