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Suntažu pagastā jau pabeigti vai vēl risinās vairāki labie darbi visas sabiedrības
interesēs.      

  

Nīderlandes fonda KNHM un Ogres novada pašvaldības projektu konkursā «Iedzīvotāji veido
savu vidi» tika apstiprināts projekts «Klusuma taka», ko pieteica «Dabas draugu» grupa
(koordinatore – Suntažu kultūras nama direktore Dzidra Sproģe).

  

Aizgājušo cieņai un godam

  

Projekta īstenošanai – bruģētas takas izveidei uz kapliču – bija paredzēti 702,20 lati. Paldies
Suntažu pašvaldībai, kas rada iespēju atbalstīt savus ļaudis, lai kopīgiem spēkiem izdarītu vēl
vairāk.

  

Informē Dzidra Sproģe: «Esam ļoti gandarīti. Tagad Suntažu labiekārtotajos kapos lietainā laikā
nebūs jāmin dubļi – pa klusuma un skuju taku aizgājušie cilvēki atvadu ceremonijā ir pelnījuši
cieņu un godu. Doma realizēt šādu projektu bija sen. Man pašai Suntažu kapos radinieki
neatdusas, tomēr te savas mūža mājas raduši daudzi paziņas un mīļi draugi. Var teikt, ka
pēdējais pamudinājums rīkoties netieši nāca no pašreizējās kapu pārzines Hertas Ivanovas
(viņa arī daiļdārzniece), kura ilgus gadus veltīja deju priekam Suntažu kultūras nama deju
kolektīvā. Kopā ar Hertu sabiedriskā kārtā strādāja mūsu darba grupa, «simtlatnieki», kā arī
vietējais uzņēmums SIA «Uceni» (īpašnieks Pēteris Līcis), nodrošinot granti, akmeņus, bruģi un
tā apmales. Paši veicām apzaļumošanu – atvedām mulču, iestādījām dzīvības kociņus, puķes.
Bez tam tika ierīkoti seši jauni soliņi, kapu pievedceļam uzbērti oļi un vienas takas vietā
nobruģēts vesels laukums. Lai visu izdarītu, no pagasta budžeta mums atvēlēja 2867 latus».

 1 / 3



Suntažnieki veido savu vidi

Autors Uldis Prancāns
Piektdiena, 08 jūlijs 2011 22:56

  

Atdzimst Suntažu estrāde

  

Turpinās Suntažu estrādes rekonstrukcija. Pagasta pārvaldes vadītājs Andris Ronis uzsver –
līdz 15.jūlijam visam jābūt kārtībā. Šajā dienā veco, jauno brīvdabas estrādi iedziedās un
iedejos pašdarbības kolektīvi. Atjaunotais kultūras dzīves objekts būs ar jumtu un palīgtelpām.
Nu vietējie pašdarbnieki un ciemiņi varēs patverties no lietus un mainīt tērpus pirms uzstāšanās.
Darbus veic SIA «Mikor» (izmaksas 43 077 lati). No šīs summas 7500 latus segs PPP biedrība
«Zied zeme» piesaistītais finansējums, pārējo – pašvaldība. Lauku atbalsta dienests (LAD)
atmaksāja 32 000 latus no Suntažu pils remontā iztērētajiem līdzekļiem, tādēļ radās iespēja
finansēt rekonstrukcijas darbus. Diemžēl visām iecerēm naudas nepietika – pacēlumu un
skatītāju solus plānots labiekārtot otrajā kārtā nākamgad.

  

Pie baznīcas – «Mīlestības dārzs»

  

Savu projektu «Mīlestības dārzs» uzsākusi darba grupa «Mēs varam». Suntažu Vissvētākās
Trīsvienības Romas katoļu baznīcas āra teritorijā paredzēti apzaļumošanas darbi, dzīvžoga
izveide un rožu dobju ierīkošana. Laulībās, kristībās, jubilejās un citās svinīgās reizēs cilvēki
varēs iestādīt rozes, tādējādi iekopjot un arvien paplašinot «Mīlestības dārzu».
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  Andra Lindes foto
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