Dāvanā – ekskursija

Citadeles bankas Ogres nodaļas vadītājs Edijs Eisaks Ogres pensionāru
biedrības pensionāriem uzdāvināja ļoti vērtīgu un skaistu dāvanu – ekskursiju uz Rīgas
televīzijas torni un televīzijas centru.
Ogres Kultūras centra lielais autobuss pilns ar cienījama vecuma dalībniekiem ar
Ogres pensionāru biedrības priekšsēdētaju Jāni Staudžu priekšgalā devāmies ceļā uz
galvaspilsētu Rīgu.
Noskaņojums bija loti labs, tā, ka gribējās uzdziedāt: „Atgriezies vēl reiz mana
skaistā jaunība!"
Daudzi ir bijuši ekskursijās ārzemēs, bet pašu televīzijas torni un televīzijas
centru apmeklē pirmo reizi. Pie Rīgas televīzijas torņa, ko vienkārši sauc par Zaķusalas
torni mūs sagaidīja laipna gide.

Zaķusalas garums ir 3,5 km un platums no 100 līdz 300 metru. Zaķusala ir 300

gadu veca, kādreiz bija pilsēta, bet līdz mūsdienām nav saglabājusies.
Gide mums vispirms sniedza informāciju, ka Rīgas televīzijas tornis ir 368,5
metrus augsts, augstākais Baltijas valstīs un visa Eiropas Savienībā, bet trešais
augstākais Eiropā. Ostankina tornis ir 540,1 metru augsts, vēl augstāks tornis ir Japānā.
Rīgas televīzijas tornis ir droša celtne, jo zem katra televīzijas torņa balsta
iemūrētas 20 dzelzsbetona caurules 24-27 metru dziļumā līdz dolomīta slānim un tad
piepildīts ar betonu, ka tornis var izturēt zemestrīci.
Mūs ar liftu uzveda 97 metru augstumā uz pirmo skatu laukumu. No augšas
Rīga izskatījās ļoti skaista. Varēja redzēt Rīgas centru, Pārdaugavu, Rīgas HES,
Salaspili, Siguldas augstākos punktus un tālumā vīdēja Ogres Zilie kalni.

Kad bijām izjūsmojušies un no visām pusēm skatu laukumā aplūkojuši, kas bija
redzams lejā un tālumā, noklausījušies gides informāciju, nobraucam lejā un ar
autobusu devāmies uz Latvijas Televīzijas centru Egļu ielā 7. No ārpuses ēka tumša
un drūma un arī iekšā tumšas un drūmas raidījumu telpas, kas televīzijas pārraides
laikā tiek izgaismotas ar spožu gaismu un citiem krāšņiem atribūtiem. Piemēram,

Sastrēgumstundas raidījuma telpa bija diezgan vienkārša, bet raidījuma laikā krēsli un
dalībnieku soli ir sarkani, spoži izgaismoti.
Viss, lielāko tiesu, ir butaforija, no bieza kartona izveidotas telpas, mākslinieku
uzlīmētām puķēm, logiem un durvīm. Viss skaistums ir atkarīgs no speciālistu mākslas
izgaismot un radīt skaistu iespaidu. Katram raidījumam ir sava telpa.
Galvenais darbības veids radio un televīzijas programmu pārraide LTV-1, LTV7, TV-3, TV-5 u.c. Mūsu grupai garām aizsteidzās Arnis Krauze, nezinājām, ka viņš tik
gara auguma, ka bija jāskatās no lejas uz augšu.
Ekskursijas noslēgums notika Bērnu raidījumu redakcijā, telpā bija daudz lelles,
bildes un tērpi. Pateicāmies laipnajai gidei, viņa Ogres pensionāru biedrības
priekšsēdētājam uzdāvināja divas kasetes ar Raimonda Paula mūziku un Televīzijas
centra skatiem.

Ekskursijas dalībnieku lielu lielais paldies Edijam Eisaka kungam par
vienreizējo, skaisto dāvanu un vislabākie novēlējumi viņam darbā un laimi personīgajā
dzīvē. Arī paldies biedrības priekšsēdētājam Jānim Staudžam, ka viņam daudz draugu,

ka viņš māk sagādāt prieku un pārsteigumu pensionāriem.
Visi apmierināti un pateicīgi ar autobusa vadītāja Andra, paldies viņam, gādību
tikām sekmīgi nogādāti mūsu kastaņu ziedošajā Ogre. Paldies visiem, ar ko kopā
pavadījām šo brīnišķīgo dienu!
Ogres pensionāru biedrības pārstāve Anna Kudeiko

