Baltie Ziemassvētki Ogrē!

Piesnigušu mežu skaistums, lai sajūsmo jūsu skatienus.
Sirdis, lai piepildās baltām domām,un sapņus, lai mirdzošās zvaigznes, krītot, pārvērš īstenībā!

Šajā skaistajā, sniegotajā svētku laikā, aicinām paviesoties Ogres novadā! Ogres iedzīvotāju kā arī pilsētas viesu
iecienīta atpūtas vieta – Ogres Zilo kalnu dabas parks piedāvā izbaudīt atpūtu dažādām gaumēm un
interesēm. Nesteidzīgas pastaigas pa dabas parka takām, burvīgo, sniegoto skatu un priežu meža svaigā gaisa
baudīšana sagādās prieku jebkuram dabas cienītājam Šī ir ideāli piemērota vieta atpūtai ģimenei ar bērniem.
Ogres Zilo kalnu dabas parkā ir iespējams doties aizraujošā braucienā ar sniega suņiem. Izteikti reljefainās
kalnu slēpošanas trases priecēs jebkuru distanču slēpošanas piekritēju . Apmeklētāju ērtībām Ogres Zilo kalnu
pakājē (50 m – Mālkalnes pr. 26) iespējama slēpju noma.

Arhitektūras, mākslas un vēstures cienītājiem kā arī jebkuriem citiem interesentiem, iesakām doties pastaigā
pa skaisti izrotāto Brīvības ielu, kas ir ievērojama ar savu 20. gs. 20 - 30 gadu arhitektūru. Turpat netālu,
Ogres kultūras centrā, atrodas Ogres vēstures un mākslas muzejs, kura radošais iekārtojums un interesantie
eksponāti, ļaus iepazīt un uzzināt interesantus faktus par šīs īpašās pilsētas vēstures notikumiem. Padarot
muzeja telpas mājīgākas mazajiem apmeklētājiem, nesen iekārtots bērnu stūrītis. Pēc pastaigas un muzeja
apmeklējuma piedāvājam iegriezties kādā no Brīvības ielas kafejnīcām un restorāniem, kur iespējams ieturēt
gardu svētku maltīti.

Īpašu Ziemassvētku noskaņu var smelties apmeklējot 20.gs. sākumā celto Ogres Evaņģēliski luterisko baznīcu
(Brīvības iela 51, Ogre), kura svētku gaidās ir skaisti izrotāta.

Tiem , kas vēlas piedzīvot ko neierastu jādodas uz Madlienas pagastu. „Forsteri” ("Forsteri", Madliena, Ogres
novads) piedāvā doties gan īsākos, gan garākos elpu aizraujošos braucienos ar haskija suņu pajūgiem.
Nepilnu sešu kilometru attālumā no „Forsteriem” ("Atpūtas", Ķeipenes pagasts, Ogres novads) atrodas
uzņēmums „Ķeipenieši”, kas ir pazīstams ar gardajām un mākslinieciski veidotajām piparkūkām. Uzņēmumā
iespējams vērot piparkūku tapšanas procesu, izmēģināt paša spēkus gardumu veidošanā kā arī iegadāties
piparkūkas savam svētku galdam.

Keramikas darbnīca „Sproģi” (Viestura aleja 6, Ogre) piedāvā iespēju aplūkot keramikas darbu tapšanas
procesu. Kopā ar draugiem, radiem, kolēģiem iespēja pašiem veidot dāvaniņas profesionālu keramiķu vadībā:
gan veidojot, gan virpojot, gan gravējot iepriekš sagatavotos priekšmetos.

Aktīvā sporta piekritējiem iesakām izbaudīt ziemas priekus Ogres slidotavā, kas ierīkota laukumā pie Ogres
1.vidusskolas (Zinību iela 3).Pie laukuma darbosies slidu īre un tiks atskaņota mūzika.

Iesakām paviesoties Normunda Labrenča mājas vīna darītavā (Madlienas ielā 10, Ogre). Normunds Labrencis
gatavo vīnus no dažādiem Latvijā augušiem augļiem un ogām. Kā populārākie ir minami vīnogu vīns, rabarberu
vīns, deserta sarkanie vīni – ķiršu ports, upeņu ports, aveņu ports, kā arī dzirkstošie vīni no rabarberiem,
āboliem un vīnogām. Ciemos tiek aicināti visi, kam ir saistošs vīna darītavas process. Mazajā vīna darītavā var
aplūkot visu vīna tapšanas procesu, veikt dažādu vīnu degustāciju un arī iegādāties sev tīkamākos vīnus.
Viesus laipni uzņems saimniece Vitālija un vīndaris Normunds.

Mājas siera ražotne „SierŠtelles” (Brīvības iela 12, Ogre) piedāvā iespēju iepazīties ar ražotni, nodegustēt
sierus un iegādāties gardos izstrādājumus. Patlaban „SierŠtelles” sortimentu veido 31 dažādas garšas siers,
piemēram, siers ar šoko pilieniņiem šokolādes glazūrā, ar valriekstiem un plūmēm, piparmētrām, olīvām
vīnogu lapās, gailenēm, saulē kaltētiem tomātiem u.c. piedevām.
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1. Ogres Zilo kalnu dabas parks
2. Ogres vēstures un mākslas muzejs
3. Brīvības ielas vēsturiskā apbūve
4. Ogres ev luteriskā baznīca
5. Ogres pilsētas slidotava
6. Siera ražotne - SierŠtelles
7. Keramikas darbnīca - Sroģi
8. Normunda Labrenča mājas vīna darītava

Ziemassvētku pasākumi Ogres novadā

21.decembris
No plkst. 12:00 līdz 19:00 Brīvības ielas skvēriņā pie Ogres Mākslas skolas, notiks kārtējais Hercoga Jēkaba
tirdziņš.
plkst. 17:00 Madlienas kultūras namā – Ziemassvētku egle bērniem
plkst. 19:00 Ogres kultūras centra Mazajā zālē – Tikšanās ar Ziemassvētku vecīti
plkst. 19:00 Laubere kultūras namā notiks koncerts - Ziemassvētkus gaidot
plkst. 19:00 Taurupes Pagasta pārvaldes zālē notiks Ziemassvētku ieskaņas koncerts ar pašdarbnieku,
skolēnu un bērnu piedalīšanos. Ieeja par brīvu.
22.decembris
plkst. 8:00 Madlienas pagastā – Ziemassvētku tirdziņš
plkst. 12:00 Ogres kultūras centra Lielajā zālē - Bērnu vokālās studijas „Svilpastes” koncerts - Svētki nāk!
plkst. 15:00 un plkst. 17:00 Ogres kultūras centra Mazajā zālē - Tikšanās ar Ziemassvētku vecīti
23.decembris
plkst. 16:00 Madlienas ev. luteriskajā baznīcā – Ziemassvētku koncerts „Miers ar jums”. Piedalās sieviešu
vokālais ansamblis Stari.
plkst. 16:00 Ogres kultūras centra Mazajā zālē - Koncerts 4. Adventā
plkst. 17:00 Ķeipenes tautas namā notiks Ziemassvētku koncerts
24.decembris
plkst. 18:00 Meņģeles ev. luteriskajā baznīcā - Ziemassvētku Dievkalpojums un koncerts
25.decembris
plkst. 12:00 Ogres Sv. Meinarda Romas katoļu baznīcā – Ziemassvētku koncerts „Es skaistu vietu zinu”
plkst. 12:00 Ķeipenes tautas namā notiks tikšanās ar Ziemassvētku vecīti (pirmskolas vecuma bērniem)
plkst. 21.00 Ciemupes tautas namā – Atpūtas vakars pie galdiņiem „Balle ar Ziemassvētku vecīti un balto
Lāceni”
26.decembris
plkst. 16:00 Ogres kultūras centra Mazajā zālē, notiks Skolotāju kamerkora 15 gadu jubilejas koncerts
„Gribas, lai baltā Pasaulē balti svētki ir”
28.decembris
plkst. 16:00 Ogres kultūras centra Lielajā zālē – Teātra izrāde „Ziemasvētki brīnumskapī”
Plašāka informācija pieejama:

Seko mums:

Tālrunis: 65071883

twitter.com/#!/Latvijascentrs

info@latvijascentrs.lv

facebook.com/Latvijascentrs
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