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 Ogres novada pašvaldība informē, ka 2011.gada 
16.jūnijā pieņemts lēmums ”Par Ogres novada teritorijas 
plānojuma nodošanu sabiedriskajai apspriešanai” (Pro-
tokols Nr.9, 3.§).
 Laika posmā no š.g. 12.jūlija līdz 20.septembrim sa-
biedriskajai apspriešanai tiks nodota Ogres novada terito-
rijas plānojuma 1.redakcija un plānojuma ietekmes uz vidi 
novērtējuma projekts. Materiāli būs pieejami apskatei un 
atsauksmju izdarīšanai katru darba dienu pašvaldības dar-
ba laikā Ogres novada pašvaldības administrācijas ēkā, 
Ogrē, Brīvības ielā 33, 4. stāva vestibilā, kā arī novada pa-
gastu administrāciju ēkās Krapē, Ķeipenē, Lauberē, Līčupē, 
Madlienā, Meņģelē, Ogresgalā, Suntažos un Taurupē. 
Ar teritorijas plānojuma materiāliem un ietekmes uz vidi 
novērtējuma projektu varēs iepazīties arī elektroniski mājas 
lapā  www.ogresnovads.lv
 Rakstiskās atsauksmes varēs adresēt Ogres no-
vada pašvaldībai, Ogrē, Brīvības ielā 33, LV 5001, norādot 
iesniedzēja vārdu, uzvārdu ( juridiskām personām - nosau-
kumu) un adresi vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi 
uldis.apinis@ogresnovads.lv
 Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:
 Ogresgalā 28. jūlijā, plkst. 1730 pagasta pārvaldes 
ēkā, Bumbieru ielā 9, 2.stāva zālē;

NOtikS OgReS NOvAdA teRitORiJAS plĀNOJUMA 1.RedAkciJAS SAbiedRiSkĀ 
ApSpRieŠANA

 2011.gada 30.maijā Centrālā 
vēlēšanu komisija, pamatojoties uz 
Valsts prezidenta Valda Zatlera 2011.
gada 28. maija rīkojumu Nr.2 “Par 
Saeimas atlaišanas ierosināšanu”, 
izsludināja tautas nobalsošanu par 10. 
Saeimas atlaišanu. 
 23. jūlijā tautas nobalsošanā 
par 10. Saeimas atlaišanu piedalījušies 
687304 jeb 44,56 procenti balsstiesīgo 
pilsoņu, liecina Centrālās vēlēšanu 
komisijas (CVK) apkopotā informācija. 
Tautas nobalsošanas dienā Latvijā 
vislielākā balsotāju aktivitāte reģistrēta 
Saulkrastu novada vēlēšanu iecirkņos, 
kur nobalsojuši 150,69 procenti vēlētāju. 
Šāds aktivitātes rādītājs iespējams, 
jo tautas nobalsošanā vēlētāji drīkst 
balsot pēc izvēles jebkurā vēlēšanu 
iecirknī, un vasarīgā laika dēļ piejūras 
novadu vēlēšanu iecirkņos bija 
vērojams liela vēlētāju plūsma.
 Savukārt viszemākā vēlētāju 
līdzdalība reģistrēta Zilupes novadā, 
kur nobalsojuši 24,7 procenti vēlētāju.
 Tautas nobalsošanā Rīgā ir 
piedalījušies 158121 jeb 38,69 procenti 
vēlētāju, Vidzemē - 222352 jeb 54,38 
procenti, Latgalē – 82594 jeb 34,83 
procenti, Kurzemē - 108667 jeb 53,04 
procenti, bet Zemgalē - 110713 jeb 
47,61 procents vēlētāju.
 Vēlētāju līdzdalība 56 no 78 
vēlēšanu iecirkņiem ārvalstīs bijusi 4857 
jeb 9,61 procents. 
 Ogres novada 17 vēlēšanu 
iecirkņos balsotāju sarakstos tika 
reģistrēti 14582 vēlētāji, no tiem 1425 

2011.gAdA 23.JūliJA tAUtAS NObAlSOŠANA pAR 10.SAeiMAS AtlAiŠANU
balsoja vēlēšanu iecirkņos un 332 – 
vēlētāja atrašanās vietās, t.i., mājās, 
slimnīcās. pansionātos.
 Tautas nobalsošanā vēlētājiem 
bija jāatbild uz jautājumu “Vai Jūs esat 
par 10. Saeimas atlaišanu?”. 

RezUltĀti:
valstī:

 PAR 650 518 (94,30%)
 PRET 37829 (5,48%)
 Nederīgas balsošanas zīmes 
1476 (0,21%)

Ogres novadā: 
 PAR 13854 (95,41%)
 PRET 650 (4,48%)
 Nederīgas balsošanas zīmes 

16 (0,11%)
Suntažu tautas namā:

 PAR 793 (95,77%)
 PRET 33 (3,99%)
 Nederīgas balsošanas zīmes 2 
(0,24%)
 Atbilstoši Satversmei 10. Saei-
ma tiek atlaista, ja tautas nobalsošanā 
par Saeimas atlaišanu nobalsos vairāk 
nekā puse no tiem vēlētājiem, kuri 
piedalījušies tautas nobalsošanā. Šajā 
gadījumā jāizsludina jaunas Saei-
mas vēlēšanas, kurām jānotiek ne 
vēlāk kā divus mēnešus pēc Saeimas 
atlaišanas.

 Madlienā, 6.septembrī, plkst.1600, Pagastmājā, 
apaļajā zālē;  
 Ķeipenē, 6. septembrī , plkst.1800, Tautas namā;
 līčupē, 8. septembrī, plkst.1600, Mazozolu kultūras 
namā; 
 taurupē, 8.septembrī, plkst.1800, pagasta pārvaldes 
telpās;
 lauberē, 13. septembrī, plkst.1600 Ozolmuiža, 
Kultūras namā;
 Suntažos, 13. septembrī, plkst.1800 Tautas namā;
 Meņģelē, 15. septembrī, plkst.1600 Tautas namā;
 krapē, 15. septembrī, plkst.1800 Pagasta pārvaldē;
 Ogres pilsētā, 20. septembrī, plkst.1715 Brīvības ielā 
33, 3. stāva zālē.

Apmeklētāju pieņemšana notiks:
 Ogres būvvaldē Ogrē, Brīvības ielā 33, 408.
kabinetā, jūlija un septembra pirmdienās 1000 - 1200 un 1300 
- 1800, kontaktpersona teritorijas plānotājs U. Apinis, tālrunis 
65071178,
 Madlienas būvvaldē, Madlienā, Pagastmājā, 20. 
kabinetā, pirmdienās un ceturtdienās, 800 - 1200 un 1300 - 
1600, kontaktpersona būvvaldes vadītāja I. Reitere, tālrunis 
65055149.
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 Līdz 2013. gadam, Eiropas 
reģionālās attīstības fondam (ERAF) 
uzņemoties izdevumu lauvas tiesu, 
paredzēts veikt nozīmīgu ieguldījumu 
reģionālo autoceļu attīstībā. 

1. kas ir reģionālie autoceļi?
 Reģionālie autoceļi ir autoceļi, 
kas savieno novadu administratīvos 
centrus savā starpā vai ar republikas 
pilsētām vai galvaspilsētu, ar galvena-
jiem vai reģionālajiem autoceļiem vai 
savā starpā republikas pilsētas. 
 Latvijā ir 129 reģionālie auto-
ceļi ar kopējo garumu vairāk nekā 
5300 km. No tiem vairāk nekā 1300 
km jeb ceturtā daļa joprojām ir klāta 
ar grants vai šķembu segumu, un tas ir 
lielākais balto segumu īpatsvars šādas 
nozīmes autoceļos Baltijas valstīs.
2. kāpēc jāsakārto reģionālie grants 

autoceļi?
 Pašreiz tikai 10 procen-
tos reģionālo grants autoceļu ir 
nodrošināta līdzena un droša brauk-
tuve, bet vairāk nekā trešā daļa 
grants autoceļu ir sabrukuši. Turklāt, 
augot satiksmes intensitātei un trans-
porta slodzēm, to stāvoklis turpina 
pasliktināties. 
 Grants segumam dilstot, 
veidojas grambas, bedres, „trepe” 
un „smilšu vannas”, mazinās satiksmes 
drošība, palielinās ceļā pavadītais laiks, 
degvielas patēriņš un transportlīdzekļa 
izmantošanas izdevumi, bet autoceļa 
saglabāšana apmierinošā stāvoklī 
pakāpeniski kļūst arvien dārgāka vai 
pat ekonomiski nepamatota. 
 Lai ierobežotu grants seguma 
strauju bojāšanos mitruma ietekmē, 
reģionālie grants autoceļi pavasarī 
un rudenī tiek pilnīgi vai daļēji slēgti 
smagsvara transportlīdzekļu satiksmei, 
kas kavē uzņēmējdarbības attīstību 
reģionos

3. kā notika projektu atlase?
 Nepieciešamība uzlabot 
reģionālo autoceļu stāvokli ievērojami 
pārsniedz valsts finansiālās iespējas, 
tāpēc pirmie sakārtojamie maršruti 
tika izvēlēti atbilstoši plānošanas 
reģionu attīstības padomju izvirzītajām 
prioritātēm. 
 Pirmā projektu atlase no-
slēdzās 2008. gada jūnijā. Tie tika 
sarindoti prioritārā secībā atbilstoši 
satiksmes intensitātei, autoceļa tehni-
skajam stāvoklim, maksimālās masas 
ierobežojumu apjomam un ilgumam 
un projektu ekonomiskajai atdevei. 
Atbilstoši reģioniem pieejamajam 
finansējuma apjomam pavisam tika 
atbalstīti 35 no 55 iesniegtajiem pro-
jektu pieteikumiem jeb autoceļu pos-
miem.
 Otrā projektu atlases kārta 

vAlStS ReĢiONĀlO gRANtS AUtOceĻU RekONStRUkciJA
2007. – 2013.g. (eRAF līdzFiNANSēJUMS)

joni latu, no tiem 139 miljoni ir Eiropas 
reģionālās attīstības fonda nauda. 

5. kas tiks sasniegts?
 Līdz 2013. gadam paredzēts 
rekonstruēt vairāk nekā 420 km 
reģionālo autoceļu 19 maršrutos, 
tai skaitā arī 13 šo posmu tiltus. 12 
maršrutos turpināsies iepriekšējos 
plānošanas periodos uzsāktie darbi. 
Līdztekus drošākai un ērtākai satiks-
mei reģionālo autoceļu sakārtošana 
palielinās arī saimniecisko aktivitāti 
vairākos desmitos līdz šim daļēji nošķirtu 
novadu un apdzīvotu vietu

noslēdzās 2010.gada novembrī un tajā 
tika apstiprināti vēl 12 projekti.

4. kādi darbi tiks veikti?
 Rekonstrukcijas ietvaros 
tiks pārbūvēts autoceļa segas pa-
mats, izbūvēts asfaltbetona segums, 
uzlabota ūdens novade, izbūvētas 
nobrauktuves, atjaunots vai no jauna 
uzstādīts satiksmes drošības aprīkojums 
(ceļazīmes, signālstabiņi, barjeras), 
ieklāti horizontālie apzīmējumi (līnijas), 
labiekārtotas autobusu pieturvietas un 
citi darbi. 
 Projektu kopējais apjoms nau-
das izteiksmē ir vairāk nekā 163 mil-

Nr. 
kartē Autoceļa  rekonstruējamais posms

Paredzamie
rekonstrukcijas 

gadi
17. Vāverkrogs–Jugla (Kangaru kalni) 35,70.–45,00. km 2013.-2014.
18. Jugla–Suntaži 45,00.–51,40. km 2011.-2012.
19. Suntaži–Kastrāne 52,58.–61,12. km 2012.-2013.
20. Kastrāne–Ķeipene 61,12.–69,10. km 2011.-2012.
21. Taurupe–Pagrieziens uz Mazozoliem 81,00.–90,70. km 2009.-2011.

 Reģionālais autoceļš P4 ir 
Rīgas un Vidzemes reģioniem nozīmīgs 
maršruts, tas ir vienīgais reģionālais 
autoceļš, kas tieši savieno apdzīvotas 
vietas Stopiņu, Ropažu, Ogres un Ērgļu 
novados. Autoceļa P4 nozīme īpaši 
pieaugusi sakarā pasažieru vilcienu 
satiksmes pārtraukšanu dzelzceļa līnijā 
Rīga – Ērgļi.
 Prasībām neatbilstošie auto-
ceļa posmi kavē Suntažu un Ķeipenes 
attīstību un īpaši pastiprina Ogres 
novada apdzīvoto vietu Juglas un 
Līčupes iedzīvotāju nošķirtību, jo tās ar 
lielākām apdzīvotām vietām vai valsts 

galvenajiem autoceļiem nesaista ne-
viens cits autoceļš ar melno segumu. 
 Paredzētie projekti turpinās 
2004. gadā pabeigtos darbus, kad 
tika izbūvēts melnais segums posmā 
Ķeipene – Taurupe. Pēc rekonstrukci-
jas pabeigšanas autoceļš P4 būs 
noasfaltēts visā tā garumā, kas ļaus tā 
lietotājiem samazināt ceļā no Mado-
nas līdz Rīgai pavadīto laiku, tādējādi 
nākotnē daļēji atslogojot satiksmi pa 
valsts galvenajiem autoceļiem A6 
(Daugavpils šoseja) un A2 (Vidzemes 
šoseja).

/avots: www.lvceli.lv /

Reģionālais autoceļš p4 Rīga-ērgļi
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SUNtAžU eStRĀdeS AtklĀŠANA

 15. jūlijā bijām aculiecinieki 
vērienīgam notikumam – Suntažos 
tika atklāta rekonstruētā brīvdabas 
estrāde, kura uzcelta par Suntažu pa-
gasta pašvaldības līdzekļiem, piesais-
tot publisko un privāto partnerattiecību 
biedrības „Zied zeme” projektu 
konkursā iegūto finansējumu.
 Būves darbu iepirkumā 
piedalījās divas kompānijas: SIA 
“Mikor” un SIA “CMG”, kuru cenu 
piedāvājums bija attiecīgi Ls 43077 un 
Ls 69736. Pēc iepirkuma tika izvēlēts 
zemākais iepirkums. Estrādes rekon-
strukcijas darbus veica SIA „Mikor” 
apakšuzņēmējs, būvuzņēmums „NR” 
Normunda Reinicāna vadībā.
 Publisko un privāto partner-
attiecību biedrības „Zied zeme” pro-
jektu konkursā iegūts atbalsts Ls 7500 
apmērā, pārējos izdevumus sedza 
Suntažu pagasta pašvaldība.
 Pagastam no Lauku atbal-
sta dienesta tika apmaksāti Ls 32681 
no Suntažu pils remontā izlietotajiem 
līdzekļiem, tādējādi radās  iespēja 
finansēt estrādes būvi. 
 Estrādes būvdarbu izpildes 
termiņš  tika noteikts 15. jūlijs, tāpēc tieši 
šajā dienā jauno estrādi iedziedāja, 
iedejoja un ieskandēja visi kultūras 
nama pašdarbības kolektīvi: koris 
„Suntaži” (diriģents Andis Klučnieks, 
koncertmeistare Sandra Trasūne), 
vokālais ansamblis „Svīre” (vadītāja 
Inita Andževa), pirmsskolas bērnu DK 
„Suntariņi” (vadītāja Aiga Jermaka), 
jauniešu DK „Spāre” (vadītāja Aiga Jer-
maka), vidējās paaudzes DK „Sunta” 
(vadītāja Skaidrīte Andževa), senioru 
DK „Suncele” (vadītāja Zigrīda Silicka), 
amatierteātris „Sauja” ar fragmentu 
no Ilonas Bākules dzejas uzveduma 
„Ceļā” (režisore Skaidrīte Logina), par 
savu veikumu stāstīja biedrības „Sun-
talniece” dalībnieces (vadītāja Anna 
Volkova).
 Svētkus atklāja kultūras nama 
direktore dzidra Sproģe:
 „Sākšu ar mūsu kultūras nama 
moto - mainās laiki, vērtības, cilvēki, 
bet paliek darbs. Izdziedāt, izdejot, 
izspēlēt, izdzīvot laiku, pastāvēt un pa-
likt. Šai vietā, šai zemē.
 Gandrīz 50 gadus šajā vietā 
stāvēja un savai misijai kalpoja Suntažu 
brīvdabas estrāde.
 1962. gadā toreizējā Suntažu 
kultūras dzīves dvēseles un patiesa 
kultūras dzīves cilvēka Vilmas Milleres 
izlolotā brīvdabas estrāde, kurā no-
tika brīnišķīgi, tam laikam atbilstoši 
pasākumi. 
 Bet nekas uz zemes nav 
mūžīgs, un laika zobs skar visu un ikvie-
nu.
 Pēdējos gados estrāde bija 

kritiskā stāvoklī un kliegtin kliedza pēc 
rekonstrukcijas.
 Pateicoties biedrības „Zied 
zeme” izsludinātajam projektu kon-
kursam, uzdrošinājos pieteikt estrādi 
renovācijai. Tika piešķirta  maksimālā 
projektā paredzētā  summa. 
 Pārējos līdzekļus, kas bija 
nepieciešami, atrada pagasta 
vadība. Vēl ir palikuši tikai sīkumiņi, un 
tad vēlēsim  arī šai estrādei ilgu mūžu. 
Vismaz 50 gadus”.
 par būvdarbu norisi informēja 
Suntažu pagasta pārvaldes vadītājs 
Andris Ronis:
 „Man ir liels prieks, ka atkal 
kāds objekts pagastā  ir par jaunu ta-
pis vai renovēts. Un pie visa vaininiece 
ir Dzidra. Viņa atskrēja no viena „Zied 
zeme” semināra un teica: „Rakstām 
augšā! Būsim pirmie. Pirmie dabūsim 
naudu un būvēsim.”Un, ja jau tāda 
skriešana, tad arī skrējām. Papīru 
būšana bija liela. Pagāja diezgan ilgs 
laiks, kamēr apstiprināja projektu, un 
tad sākās estrādes projektēšana, kura 
vilkās diezgan ilgi. Darbu veica Mad-
lienas būvvalde.
 Tā kā apetīte rodas ēdot, tad 
arī visa ziema pagāja kaut ko papildi-
not, papildinot, līdz  beigās ir sanākusi 
šāda estrāde.
 Saliekot kopā  to summu, ko ie-
deva „Zied zeme,” un to, ko dabūjām 
no Lauku atbalsta dienesta par Suntažu 
pils renovāciju, iznāca estrāde, bet vēl  
drusku pietrūkst priekš jums, skatītāji.  
Soliņi ir novecojuši. Prasās arī slīpums, 
lai aizmugurējie redzētu tikpat labi kā 
priekšējie. Vēl ir  liels darbs veicams, lai 
dabūtu līdzekļus arī šīm pārbūvēm”.
 Svētku priekā dalījās biedrības 
„zied zeme” izpilddirektore   linda 
krūmiņa:
 „Man šodien ir liels gods būt 
te, Suntažos, tik ļoti nozīmīgā dienā- 
estrādes atklāšanā.
 Mēs esam par lauku teritoriju 
attīstību. Mēs esam par to, lai cilvēkiem 
laukos būtu iespēja saņemt tikpat la-
bus pakalpojumus, kā tiem, kas dzīvo 
pilsētā.
 Tieši pirms gada mēs saņēmām 
no Ogres novada domes pieteikumu 
projektam „Estrādei Suntažos – būt.”
 Un šajā projektā bija rakstīts: 
„ Tiks izbūvēts jumts, aizmugures sie-
na, tiks izveidotas aizkulises un uzklāta 
kvalitatīva grīda. Atjaunotais objekts 
vizuāli un interesanti iekļausies zaļajā 
zonā upes ielokā”.
 Projekts mūs uzrunāja.
 Un šīsdienas dalībnieku un 
klātesošo skaits un jūsu laimīgās, 
priecīgās sejas izteiksmes ir 
apliecinājums tam, ka Eiropas 
Zivsaimniecības fonda ietvaros ir 

svarīgi ne tikai labiekārtot pieeju ūdens 
tilpnēm, ne tikai attīstīt zivsaimniecību 
vai pārorientēt zivsaimniecībā 
strādājošo nodarbošanos, bet arī 
ieguldīt finansējumu kultūrā.
 Un šodien mēs redzam šo  
skaisto ēku un skaistās zvaigznes pie šīs 
ēkas griestiem, un paralēli mēs redzam 
arī „Suntas” skaistos tautas tērpus ,ku-
rus arī esat sagādājuši, piedaloties 
„Zied zeme” projektu konkursā.
 Manuprāt, Suntaži ir viens no 
skaistākajiem Ogres novada ciemiem. 
Suntažu seju veido gan vēsturiskā 
arhitektūra, gan arī cilvēki, kas šeit 
dzīvo un pašaizliedzīgi velta savu laiku, 
lai saglabātu esošās un veidotu jaunas 
Suntažu dzīves tradīcijas.
 Mans vēlējums: lai tā būda rūc 
un tā grīda rīb!”
 laba vēlējumus teica bijusī 
ilggadējā Ogres kultūras nodaļas 
vadītāja velta pētersone:
 „Ir liels prieks būt kopā ar 
jums. Paldies kultūras darbiniekiem par 
uzaicinājumu.
 Jau skatoties pa gabalu, man 
šī estrāde kaut ko atgādināja. Tādu kā 
gliemežvāku. Nu ļoti, ļoti brīnišķīgi.
 Man prieks par jūsu labajiem 
darbiem. Prieks, ka nekas nav apstājies, 
viss turpinās un top aizvien labāk.
 Mans vēlējums: lai mūsu Lat-
vija paliek mūžīgi zemeslodes kartē, 
lai Latvijas kartē mūžīgi ir Suntaži  un lai 
Suntažos būtu laimīgi cilvēki.
 Lai šajā estrādē vienmēr 
skan dziesmas! Lai raits deju solis! Visu 
labāko jums šajos svētkos!”
 paldies visiem darbu veicējiem 
un atbalstītājiem:
 • biedrībai „Zied zeme”, 
cerot uz sadarbību estrādes 2. kārtai 
– skatītāju zonas pacēlumam un 
soliņiem. 
 • pagasta vadībai – Andrim 
Ronim un Helgai Elksnei – par atrasta-
jiem un piesaistītajiem līdzekļiem, lai 
taptu šī celtne.
 • būvfirmai Normunda 
Reinicāna vadībā par visu vēlmju 
uzklausīšanu, sapratni un atbalstīšanu.
 • pagasta un kultūras nama 
tehniskajiem darbiniekiem par estrādes 
parka sakopšanu.
 • „Rosmes” stiprajiem vīriem, 
kas cīnījās ar milzīgajiem kokiem, 
izzāģējot un veidojot praktiski pielieto-
jamas lietas.  
 • simtlatnieku sievām un vīriem 
par darbiem būvgružu vākšanā, zemes 
līdzināšanā, krūmu zāģēšanā un visos 
pārējos svarīgos un nepieciešamos 
darbos.
 • Ogres novada domes 
kultūras darba koordinatorei Ani-
tai  Ausjukai par atbalstu un Veltai 
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Pētersonei par šodienas ciemošanos 
pie mums.
 • visiem pašdarbības 
kolektīviem par estrādes ieskan-
dināšanu.
 pašdarbnieku vārdā pateicību  
dzidrai („arī par to, ka tu mums esi kā 
krustmāte, jo tu mums regulāri gādā 
tērpus, lakatiņus, pirms skatēm nāc 
un mūs padzenā vēl”) teica Andris ei-
duks:
 „Šodien tevi atkal jāuzteic kā 
meistarīgu meteoroloģi, kas garantē, 
ka uz pasākumiem nelīs. Lai cik lietus 
mākoņu apkārt.
 Un vēl - jāsaka Roņa kungam, 
ka tev vajadzētu maksāt par attīstības 
departamenta direktora amatu, jo tā, 
kā tu plosies par visādiem jautājumiem, 

tā, kā tu cel estrādi, kur dejot un 
dziedāt, kur maziem bērniem skraidīt 
(kā vienmēr!), tā neviens cits nedara.
 Paldies, ka panāci to. Paldies, 
ka vari te teikt: mēs cēlām, cēlām un 
uzcēlām”.
 Kopā ar putniem, kuri  „aizlido 
projām no mājām,” tumšajās debesīs 
pacēlās kolektīvu vadītāju aizdegtie 
krāsainie lampinjoni.
 Un tad atklājās, kādēļ pašā 
koncerta noslēgumā savu vēlējumu 
teikt bija izvēlējusies Ogres novada 
domes kultūras darba organizatore 
Anita Ausjuka:
 „Paldies pašdarbniekiem par 
brīnišķīgo skatuves iedejošanu.
 Man rokās ir disks, kurā ir 
skaistākās Latvijas dziesmas. Nākamais 

disks būs tāds, kurā būs Suntažu 
skaistākās dziesmas.
 Paldies Dzidriņai.
 Bet tagad  piecelsimies visi 
kājās un paskatīsimies debesīs. Un 
mums būs tik daudz laimes mirkļu, 
cik daudz zvaigznīšu tagad redzēsim 
mirdzam”.
 Pārsteidzoši grandiozu svētku 
salūtu pasākuma izskaņā bija sarūpējusi 
Ogres novada dome Anitas Ausjukas 
režijā. 
 Pēc tam sākās zaļumballe. 
Līdz pat rīta gaismai. 
 esam kļuvuši par skaistu Sun-
tažu kultūras objektu bagātāki. lepo-
simies ar to! Uzturēsim un pasargāsim! 

Benita Trasūne
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ĢiMeNŅU SpORtA UN veSelībAS dieNA SUNtAžOS
 Mēs, Suntažu aktīvie jaunieši, 
kopā ar kultūras nama direktori Dzidru 
Sproģi 17.jūlijā īpašā veidā svinējām 
Suntažu estrādes atklāšanu, īstenojot 
sen lolotu ideju par Ģimenes sporta 
un veselības dienu. Katrai ģimenei 
bija iespēja pavadīt laiku ar saviem 
mīļajiem, skrienot lielo ģimeņu mara-
tonu, spēlējot volejbolu un strītbolu, 
piedaloties jautrajās stafetēs. Mazos 
apmeklētājus visas dienas garumā 

priecēja rotaļas ar meža zvēriem un 
piepūšamo atrakciju pilsētiņa. 
 Prieks par ģimenēm, kuras 
apmeklēja pasākumu. Mēs bijām 
pārsteigti par lielo suntažnieku ģimeņu 
atsaucību volejbolā. Šai disciplīnai mēs 
veltījām visvairāk laika, jo gan ģimeņu 
komandas, gan skatītāji bija ļoti aizrauti 
ar spēli. Protams, arī citās disciplīnās 
ģimenes piedalījās ar lielu aizrautību. 
Īpaši pamanāma bija Bākuļu ģimene, 

kura bija ieradusies ļoti kuplā skaitā un 
piedalījās visās disciplīnās. Lai gan visur 
viņiem nepaveicās, cik ļoti gribētos, 
viņi ne mirkli nebeidza smaidīt, jo viņi 
bija kopā ar saviem mīļajiem, un tas 
taču ir pats galvenais! 
 Ceram, ka iesākām jaunu 
tradīciju Suntažos. Šī diena mums ilgi 
paliks atmiņā, par to arī sakām paldies 
jums! 

Estere Glūdiņa, Kitija Ščerbinska

SUNtAžU eStRĀdeS AtklĀŠANA
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SUNtAžU pili AplūkOt pieStĀJ “vAbOlīteS”

 Šogad šāda krāšņa auto strīpa vijas pa Vidzemes lielceļiem.
 Ceļā uz ikgadējo “Volksvagen” mašīnu salidojumu 23. jūlijā ap 30 “vabolītes” piestāja pie Suntažu pils. 
 Kuplais un zinātkārais ceļotāju pulks interesējās par vēsturiskā mantojuma saglabāšanu un uzturēšanu gan pils 
ārējā veidolā, gan iekštelpās.
 Tālāk “vabolītes” devās uz Mālpils muižu.
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30. JūliJĀ SUNtAžOS ikgAdēJS AMAtieRteĀtRU FeStivĀlS “SAvA ceĻA gĀJēJS” 

1000 Kultūras nams
Suntažu amatierteātris “Sauja”
Aldis Linē
teikSMA pAR dziNtARA glieMežvĀkU
Režisore Skaidrīte Logina

1100 Estrāde
Rūjienas amatierteātris 
Gustavs Kadelburgs
MelNAiS tRAipS
Režisore Aida Vasiļjeva

1240 Kultūras nams
Zosēnu amatierteātris “Intermēdija”
Edvards Vulfs
līNiS MURdĀ
Režisore Dace Narvile

1405 Kultūras nams
Praulienas amatierteātris 
Inta Andersone
MīleStībA iet cAUR vēdeRU
Režisore Vija Miška

1445 Estrāde
Allažu amatierteātris 
Mežule
zeltA RUNcītiS
Režisore Izolde Pētersone

1545 Kultūras nams
Krimūnu jauniešu studija “Etīde”
Pauls Putniņš
NAktSSARgS UN veĻAS MAzgĀtĀJA
Režisore Anita Riekstiņa

1740 Kultūras nams
Praulienas amatierteātra intermēdija 
bRīNiŠĶīgS StiMUlAtORS

VAKARIŅU ZUPA PIE KULTŪRAS NAMA

1820 Kultūras nams
Birzgales amatierteātris 
Māra Horna
ĻAUJieS UN viSS
Režisore Mārīte Skābarniece

2000 Estrāde

NOSlēgUMS
Mājas darbu demonstrējumi. 
Apbalvošana.

2200 Estrāde

bAlle
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Iespiests SIA “Tipogrāfija Ogrē”, 5001, Ogrē, Brīvības ielā 31.
Suntažu pagasta laikraksts. Tirāža 500 eks. Reģistrācijas apliecība Nr. 1364.

Atbildīgā par izdevumu - Benita Trasūne. Tālrunis 65037998, 26113751, e - pasts: benita.trasune@apollo.lv
Avīzē ievietoto fotogrāfiju autors un maketētājs - Andris Linde.

Aizplūdīs dienas kā skanīgi ūdeņi,
Apšalcot gadu vistālāko līci.
Tāda būs ziema, un tādi būs rudeņi,
Cik mēs no vasaras paņemsim līdzi.

/L.Vāczemnieks/

SveicAM
viSUS JūliJA JUbilĀRUS,

bet jo īpaši

70 gados
dainu Adamoviču
Jevgeņiju lubāni

75 gados
ivaru Otomāru celmiņu

90 gados
emīliju počku

informācija tiem, kas pieteikušies pie ilonas 4.augusta ekskursijā
Autobuss gaidīs pie kultūras nama. Izbraukšana plkst. 900.

Dosimies uz Valmieras pusi. Pa ceļam baudīsim krāšņo Vidzemes ainavu. Apmeklēsim 
saimniecību Kocēnos, Valmieras pilsētu, sēņaudzētavu un mini zoodārzu.

Mūs pavadīs gids. 
Līdzi ņemam pusdienmaizīti. Par apmeklējuma objektiem būs jāmaksā.

Ja kāds, kas pieteicies ekskursijā, nevar tikt, piezvaniet pa tālruni 26466339,
lai Jūsu vietā var braukt kāds cits.
Uz tikšanos ceturtdien, 4.augustā.

Ilona Gisiča.

pASĀkUMi SUNtAžU kUltūRAS NAMĀ JūliJĀ
lAipNi lūgti JAUNAJĀ SUNtAžU eStRĀdē!

 30.07. no plkst. 1000 ~ SUNtAžU teĀtRU FeStivĀlS “Sava ceļa gājējs”.
 06.08. plkst. 1500 ~ pagasta bēRNībAS Svētki
 06.08. plkst. 2200 ~ zAĻUMbAlle eStRĀdē. Ieeja Ls. 2.-
 12.08. plkst. 2200 ~ estrādē pUtU bAlle - diSeNīte. Ieeja Ls. 2.-
 14.08. plkst. 1900 ~ RiČU ģimenes un ANNAS dRibAS kONceRtS. Ieeja Ls. 
3.- , skolēniem - Ls. 1.-.
 19.08. plkst. 2130 ~ estrādē uz lielā ekrāna bezmaksas seansu piedāvā TV 
3- seriāls UgUNSgRēkS 2 jaunās sezonas sērijas.
 21.08. ~ tūRiSMA - ORieNtēŠANĀS SAceNSībAS.
 27.08 plkst.2200 ~ diSkObAlle - Atvadas vasarai. Ieeja Ls.2.-

IESPĒJAMAS IZMAIŅAS. SEKOJIET INFORMĀCIJAI AFIŠĀS!

SlUdiNĀJUMS

 Mīļš paldies visiem, kuri 
juta līdzi un palīdzēja man tik 
grūtajā laikā. Īpašs paldies manām 
suntalniecēm. 

Ināra Zihmane

pAteicībA

Koks nezina,kad vētrā tas lūzīs,
Ne cilvēka sirds,kad pukstēt tā stās.

Esam skumju brīdī kopā
ar gaidu, Saimonu un eviju

no Arņa uz mūžu atvadoties.

“Krastu” mājas iedzīvotāji.

līdzJūtībA

gAdSkĀRtēJĀ ieSpēJA SAUSĀM 
kĀJĀM SASNiegt MeiNARdA SAlU

 Gadskārtējo remontdarbu 
norisei no 13.jūlija līdz 27.augustam ir 
pazemināts ūdenslīmenis Rīgas HES 
ūdenskrātuvē, tāpēc gandrīz visu šo 
laiku interesentiem atkal iespējams 
sausām kājām sasniegt Sv.Meinarda 
salu Ikšķilē, informē «Latvenergo».

dievkAlpOJUMU kĀRtībA 
Sv. MeiNARdA SvētkOS 21. 

AUgUStĀ

Ogres baznīcā: 
 Sv. Mises plkst. 10:00 un 18:00
Ikšķiles Karmelītu klostera baznīcā: 
 Sv. Mise plkst. 12:00
Uz Sv. Meinarda salas
 Svētā Mise plkst. 13:00 kuras 
laikā tiks piešķirts kristības sakraments 
 Svētā Mise plkst. 15:00 (celebrē 
V. Em. Jānis Kardināls Pujats), kuras 
laikā tiks piešķirts iestiprināšanas sakra-
ments.
 Ja vēlaties saņemt kristības vai 
iestiprināšanas sakramentu uz Sv. Mein-
arda salas, lūdzam savlaicīgi sazināties 
ar prāvestu.
 Informācija uzziņām:
 Tel.:
 65022458, mob. 26551206 
 E - pasts:
 meinarda.draudze@inbox.lv 
 Mājas lapa:
 www.meinardadraudze.lv

biedRībA „MONteSSORi 
Abc” ielūdz

 Biedrība „Montessori ABC” 
ielūdz
 14. augustā plkst.1100, Suntažu 
kultūras namā bērnus vecumā no 
4 līdz 12 gadiem apmeklēt Montes-
sori radošo darbnīcu „cilvēka piecas 
maņas - redze, dzirde, oža, garša, 
tauste”.
 dARbNīcAS lAikĀ bēRNi 
vARēS UzziNĀt: - Kas ir skaņa? Mēs 
klausīsimies dažādu mūzikas instru-
mentu skaņas un uzzināsim kā tos izvi-
eto orķestrī. Mazākie bērni varēs spēlēt 
dažādu skaņu atpazīšanas spēli. 
- Kādēļ cilvēkam ir nepieciešama 
oža? Vingrināsimies atpazīt dažādas 
smaržas. - Lai saprastu cik svarīga maņa 
ir tauste, bērniem būs iespēja izmēģināt 
dažādus Montessori pedagoģijas 
materiālus: taustes dēlīšus, taustes 
tāfelītes, siltuma tāfelītes, audumu 
spilventiņus, atsperu cilindrus u.c. - Kas 
ir iluzorie attēli? Kopā mēs izmēģināsim 
dažus burvju trikus. - Kādēļ cilvēkam ir 
nepieciešama mēle un kādas funkci-
jas tā veic? Vingrināsimies atpazīt 
dažādas garšas.
  Agnese Zviedre
  mob.29384040 

 Biedrība “Montessori ABC” 
Reģistrācijas Nr. 40008158432 Jaunķīši, 
SuntažI, Ogres nov., LV-5060 E-pasts: 
info@montessori-abc.lv


