
Nr. 28/29 (532/533)  2018. gada 2. martsĶEGUMA  NOVADA  PAŠVALDĪBAS  INFORMATĪVAIS  IZDEVUMS

BEZMAKSAS

www.kegumanovads.lv

ĶEGUMS  REMBATE  BIRZGALE  TOME

„Dejotpriekam” – 
10! 

  6.lpp.

Rembatē 
atklāta 

slidotava 
  8.lpp.

Ķeguma novada pašvaldības pārstāvji 
tiekas ar iedzīvotājiem
15. februārī Ķeguma Tautas 
namā notika novada iedzī-
votāju sapulce. To atklāja un 
vadīja Ķeguma novada do-
mes priekšsēdētāja vietnieks 
Imants Smirnovs, kurš izteica 
ierosinājumu šādas tikšanās 
organizēt katru gadu pēc bu-
džeta apstiprināšanas.

I. Smirnovs pastāstīja par 
2017. gadā novadā paveiktajiem 
darbiem, kad tika atklāti vairā-
ki projekti, nosvinētas apaļas 
jubilejas un realizētas vairākas 
pašvaldības ieceres: atklāts ak-
tīvās atpūtas laukums Remba-
tē, projekta „Kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana un po-
pularizēšana Ķeguma novadā” 
ietvaros renovēts Birzgales mu-
zejs „Rūķi” un uzstādīta skulp-
tūra „Cilvēkam vajag suni” pie 
Tomes muzeja, kopš pagājušā 
gada Ķeguma komercnovir-
ziena vidusskolas skolēni var 
nodarboties ar robotiku, izbū-
vēti lifti/pacēlāji pie Birzgales 
un Ķeguma ambulances, kā arī 
Ķeguma bibliotēkā, atvērts Ķe-
guma novada valsts un pašval-
dības vienotais klientu apkal-
pošanas centrs Ķegumā, Lāč-

plēša ielā 1, un tā fi liāle Birz-
galē, Nākotnes ielā 1, Birzgalē 
atklāts bērnu rotaļu laukums un 
izveidots skeitparks. 2017. gadā 
pašvaldība iegādājās operatīvo 
transportlīdzekli pašvaldības 
policijas vajadzībām, tika pa-
beigts Ķeguma kapu kapličas 
remonts, izdota Ķeguma nova-
da pastmarka un, lai uzlabotu 
akustiku Tomes Tautas namā, 
iegādāti rondo cilindri, pirms-
skolas izglītības iestāde „Birzta-
liņa” ieguva Zaļo karogu, tika 
veikta vairāku ielu asfaltēšana, 
izbūvēts ielu apgaismojums un 

nostiprināts Daugavas krasts pie 
Pludinātājiem. Aizvadītajā gadā 
Ķeguma novadā viesojās AS 
„Sadales tīkls” un AS „Latv-
energo” pārstāvji, Latvijas Re-
publikas aizsardzības ministrs, 
iepriekšējā Latvijas Pašvaldību 
savienības vadība, ASV vēstnie-
cības pārstāvji, arhibīskaps Jānis
Vanags u.c. 2017. gadā tika 
nosvinētas vairākas jubilejas: 
Birzgalei – 450, folkloras kopai 
„Graudi” – 5, bērnu vokālajam 
ansamblim „Sienāži” – 20, Birz-
gales pūtēju orķestrim – 35, 
Birzgales amatierte-

Izmaiņas pašvaldības rekvizītos
Vēlamies informēt, ka ir veiktas izmaiņas Ķeguma novada 
pašvaldības rekvizītos. Ja līdz šim visos maksājumos kā saņēmējs 
bija jānorāda „Ķeguma novada dome”, no februāra kā saņēmējs 
jānorāda „Ķeguma novada pašvaldība”. 

Domes priekšsēdētāja vietnieks Imants Smirnovs 
iepazīstina ar pašvaldības aktualitātēm.

KRISTAPS 
REĶIS,

Ķeguma 
novada 
domes 
deputāts

15. martā plkst. 17.30 Rembates Tradīciju zālē iedzīvotāji 
aicināti uz tikšanos ar Ķeguma novada domes pārstāvjiem, deputā-
tiem un speciālistiem. Uzklausīsim Ķeguma novada domes priekš-

sēdētāja atskaiti par 2017. gadā paveikto un priekšsēdētāja vietnieka 
ziņojumu par 2018. gadā plānotajiem darbiem. Tikšanās noslēgumā 

būs iespēja uzdot jautājumus un diskutēt ar speciālistiem.

Jaunie pašvaldības rekvizīti: 
ĶEGUMA NOVADA 
PAŠVALDĪBA
Lāčplēša iela 1, Ķegums, 
Ķeguma novads, LV-5020
Vienotais reģistrācijas 
Nr. 90000013682
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Atklājam jaunu rubriku! 
Turpmāk katrā avīzes numurā 
piedāvāsim iepazīties ar kāda 
deputāta vai amatpersonas ska-
tījumu uz novada aktualitātēm.

Ir jāstrādā kopā

Ķeguma novada domes depu-
tāts, Sociālo lietu un veselības 
jautājumu komitejas priekšsē-
dētāja vietnieks Kristaps Reķis 
dzīvo Jūrmalā. Katru darbdienu 
viņš brauc uz Ķegumu, kur ir 
veterinārārsts SIA „Zemnieku 
vet. aptieka” veterinārajā am-
bulancē. Te pirmie soļi profesijā 
sperti jau tālajā 1999. gadā, kad 
kā jauns speciālists viņš sāka 
praktizēt. Arī K. Reķa sieva Inga 
ir veterinārārste, un viņu ģime-
nē aug divas meitiņas. Kristaps 
Reķis atzīst, ka Ķeguma novada 
realitāti iepazinis gan kā darba 
ņēmējs, gan darba devējs un nu 
arī deputāts.

„Redzu, ka ir bezdarbs. Trūkst 
darbavietu, lielākā daļa novad-
nieku strādā ārpus Ķeguma 
un šeit brauc tikai kā uz „gu-
ļamrajonu”. Iedzīvotāju skaits 
samazinās. To izjūtu arī kā uz-
ņēmējs – jūtu, kā gadu gaitā 
pieprasījums pēc veterinārajiem 
pakalpojumiem samazinās, un 
iedzīvotāji nereti nevar tos at-
ļauties. Iespēju robežās nākam 
pretī, taču maksātspēja acīm 
redzami samazinās,” novadnie-
ku sociālās problēmas raksturo 
K. Reķis.

Par ceļu 
uzturēšanas 

darbiem 
Ķeguma novadā
  9.lpp.
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ātrim „Laipa” – 10, Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolai – 
70, Lindes parkam – 250, Tomes 
bibliotēkai – 95, Tomes Tautas 
namam – 85. Par godu Jāzepa 
Osmaņa 85 gadu jubilejai no-
tika piemiņas koncerts Tomē. 
2017. gadā aizvadītas 30 domes 
sēdes, 44 Finanšu komitejas, 
19 Izglītības, kultūras un spor-
ta komitejas, 14 Sociālo un ve-
selības jautājumu komitejas, 
28 Tautsaimniecības komite-
jas sēdes, pieņemti 466 domes 
lēmumi un 16 saistošie notei-
kumi. Tika atjaunota Dzīvokļu 
jautājumu komisija, ievēlēta 
Vēlēšanu komisija un Admi-
nistratīvā komisija, apstiprināts 
Ķeguma novada pašvaldības 
nolikums un jaunā pašvaldības 
administrācijas struktūra. 

Par 2018. gadā plānotajiem 
darbiem sapulcē stāstīja Ķegu-
ma novada domes priekšsēdē-
tājs Ilmārs Zemnieks, sākumā 
iepazīstinot klātesošos ar jauno 
administrācijas struktūru, ie-
dzīvotāju skaita izmaiņām un 
Ķeguma novada pašvaldības 
budžetu. 2018. gadā pašvaldība 
turpinās īstenot šādus projektus: 
„Vietējās sabiedrības veselības 
veicināšana un slimību profi lak-
se Ķeguma novadā”, „Proti un 
dari”, Lauku attīstības program-
mas pasākumu „Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos”, kā arī atbalstīs 
izglītojamo kompetenču attīstī-
bu, nodarbināto personu profe-
sionālās kompetences pilnveidi 
un karjeras atbalstu vispārējās 
un profesionālās izglītības ies-
tādēs. Arī šogad pašvaldība at-
balstīs iedzīvotāju iniciatīvas 

veicināšanas projektu konkursu, 
kam paredzētais fi nansējums ir 
14 000 EUR, savukārt Ķeguma 
novada nevalstisko organizāci-
ju atbalsta fondam paredzētais 
fi nansējums ir 9374 EUR. Ap-
stiprinātā budžeta ietvaros plā-
noti šādi darbi: videonovēroša-
nas sistēmas ierīkošana novadā, 
sociālās aprūpes centra „Senlie-
pas” tehniskā projekta izstrāde, 
lauku ceļu grants seguma atjau-
nošana, jaunu autobusu, t.sk. 
sociālās aprūpes centra „Sen-
liepas” specializētā transporta, 
un  pašvaldības policijas auto 
iegāde, tiks veikta Rembates 
skolas rekonstrukcija, asfaltētas 
ielas Rembatē, realizēti Lauku 
attīstības programmas ceļu pro-
jekti, ceļa Lielvārde–Misiņi teh-
niskā projekta izstrāde un ceļa 
rekonstrukcija, kapu digitalizā-

cija, dzeramā ūdens padeves uz-
labošana, Bāriņtiesas un Sociālā 
dienesta telpu remonts, Ķeguma 
skolas galvenās ieejas remonts 
un uzbrauktuves izveide, Ogres 
ielas rekonstrukcijas tehniskā 
projekta izstrāde, garāžas jumta 
nomaiņa Tomes ielā 10 (Ķegu-
mā), autobusa pieturvietas iz-
būve pie Ķeguma skolas, VPII 
„Gaismiņa” piebūves celtniecī-
ba. Birzgalē plānoti šādi darbi: 
kanalizācijas ierīkošana Lindes 
ielā 1, ūdensvada nomaiņa, kat-
lumājas tehniskā projekta saga-
tavošana, atdzelžošanas stacijas 
energoefektivitātes paaugstinā-
šana, pamatskolas ēdamzāles 
remonts, mūzikas skolas kori-
dora remonts, kapličas fasādes 
atjaunošana, pašvaldības dzī-
vokļa remonts, VPII „Birztali-
ņa” virtuves remonts, bruģēta 
gājēju celiņa izveide uz pamat-
skolu, apgaismojuma uzlaboša-
na – kabeļu nomaiņa.

Sapulcē par aktualitātēm un 
nākotnes iecerēm stāstīja arī 
Ķeguma novada domes izpild-
direktors Edvīns Bartkevičs, 
Birzgales pamatskolas direktors 
Valentīns Pastars, sociālās aprū-
pes centra „Senliepas” vadītāja 
Vineta Kļava, SIA „Ķeguma 
Stars” vadītājs Aigars Roze, 
publisko un privāto partnerat-
tiecību biedrības „Zied zeme” 
valdes locekle Linda Cīrule.

Kintija Sparāne,
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Iedzīvotājiem rūp novada attīstība. Domes priekšsēdētājs 
Ilmārs Zemnieks informē par 

plānotajiem darbiem.

Domes darbā K. Reķis gribētu 
redzēt vairāk vienotības, mazāk 
dalīšanos „pozīcijā” un „opozī-
cijā”. Ir jāstrādā kopā. Kļūstot 
par deputātu tik nelielā pašval-
dībā, kāds ir Ķeguma novads, 
ātri varot saprast, cik ierobežo-
tas ir budžeta, līdz ar to arī rī-
cības iespējas. „Tas ir tā, it kā 
tu gribētu izrakt dīķi vai ezeru, 
bet tev rokā ir tikai karote,” salī-
dzina K. Reķis un atzīst, ka pats 
savulaik daudz kritizējis domi.
Ķegumā tik daudz ko gribētos 

uzlabot, mainīt, bet ir jāsaprot, 
kas ir prioritārs. Gribētos velo-
celiņus starp Ķegumu, Tomi, 
Rembati un Lielvārdi, plašā-
ku Tautas namu, ieguldījumus 
Daugavas promenādes attīstībā 

un, protams, daudz vairāk nau-
das ceļu stāvokļa uzlabošanai. 
„Kā veterinārārsts mājas vizītēs 
braucu pa tiem pašiem ceļiem, 
par kuriem iedzīvotāji sūdzas,” 
norāda K. Reķis. Bet, ja priori-
tāte ir apkures sistēmas sakārto-
šana, tas ir jārespektē un jāļauj 
strādāt tiem, kuri apņēmušies 
to sakārtot. Kamēr Ķegumā ir 
dārgākā apkure Latvijā, nevar 
cerēt, ka daudzi gribēs nākt uz 
šejieni dzīvot, atzīst deputāts.

Viņaprāt, Ķegumā dzīvo īsti 
novada un pilsētas patrioti. Ir 
svarīgi, lai Ķegumam būtu tā 
piesaiste, kas rosinātu vēlmi ģi-
menēm braukt šeit dzīvot. Labs 
piemērs un iedvesmas avots 
K. Reķim esot dzimtās Cēsis – 

pilsēta ar bagātu vēsturi un tra-
dīcijām. Prieks, ka kultūra un 
tradīcijas attīstās arī Ķeguma 
novadā. Spēcīgi, viņaprāt, sevi 
pierāda folkloras kopa „Grau-
di”, jauniešu koris, deju kolek-
tīvs „Dejotprieks” un citi ama-
tierkolektīvi. Ķeguma vārdu 
Latvijā nes arī novada sportisti. 
Pozitīvi esot vērtējams arī bēr-
nudārza paplašināšanas pro-
jekts.

Ir jāturpina novada sakopša-
na, jāuzlabo dzīves vide, jāvei-
cina uzņēmējdarbība. Jāņem 
vērā arī katra pagasta vajadzī-
bas un unikalitāte. Neesot nor-
māli, ka Ķegumā nav restorāna 
vai kafejnīcas, kur kvalitatīvi 
paēst pusdienas. Neesot arī kva-

litatīvu izklaides vietu. Jāattīsta 
tūrisma joma. K. Reķis cer, ka 
šogad tiks izveidota Latvijas 
simtgadei veltīta piemiņas svēt-
vieta.

Pašvaldība spērusi pozitīvus 
soļus komunikācijā ar iedzī-
votājiem – martā paredzēta jau 
otrā tikšanās. „Svarīgi, lai nā-
kamajās vēlēšanās nebalsojam 
par draugiem, par vienkārši la-
biem cilvēkiem, bet par tiem, 
kuri spēj darīt. Jābūt spējīgam 
stāties pretī pretiniekam vai ie-
raudzīt viņā savu sabiedroto,” – 
tā K. Reķis. Viņš aicina ikvienu 
interesentu uz tikšanos ar de-
putātiem un domes pārstāvjiem 
15. martā pulksten 17.30.

1.lpp. 
Ir jāstrādā kopā
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Stikla 
iepakojuma 
šķirošanas 
piedāvājums

Neskatoties uz to, ka ir gada 
sākums un ziemas vēsums vēl 
jūtams, daudz kas tomēr lie-
cina, ka pavasaris tuvojas āt-
rāk, nekā viens otrs to gaida. 
Un vēl jo vairāk tāpēc runāšu 
nevis par apkuri vai siltumu, 
bet gan par daudzdzīvokļu 
namu apsaimniekošanu. 

Jau vairākkārt esmu vērsis uz-
manību uz daudzdzīvokļu māju 
īpašnieku atbildību vai bezatbil-
dību, zināmam skaitam iedzīvo-
tāju dzīvojot zem viena jumta sa-
līdzinoši lielā mājā. Īpaši spilgti 
tas parādījās tad, kad vairāku 
daudzdzīvokļu māju īpašnieki 
saņēma komunālo pakalpojumu 
rēķinus par 2018. gada pirmo 
mēnesi – janvāri! Šo māju iedzī-
votāji savos rēķinos ieraudzīja, 
ka apsaimniekošanas maksa sa-
līdzinājumā ar iepriekšējo gadu 
ir jūtami pieaugusi. Kāpēc tā?! 
Visiem daudzdzīvokļu māju 
dzīvokļu īpašniekiem, sākot no 

2017. gada oktobra, bija iespēja 
iepazīties ar mājas pārvaldnie-
ka piedāvāto apsaimniekošanas 
tāmi 2018. gadam. Vai visi to 
izmantoja?! Iespējams, ka liela 
daļa dzīvokļu īpašnieku šo tāmi 
papētīja, jo notika arī dzīvokļu 
īpašnieku kopsapulces, par ko 
liecina SIA „Ķeguma Stars” sa-
ņemtie sapulču protokoli. Zinu 
arī to, ka sapulces tika organi-
zētas, bet lēmumu pieņemšanai 
nepieciešamais īpašnieku skaits 
uz sapulci neieradās. Bija arī 
gadījumi, kad sapulce bija lemt-
tiesīga, bet sapulces protokols 
netika uzrakstīts un iesniegts 
apsaimniekotājam. Neizslēdzu 
iespēju, ka bija arī citi faktori, 
kas traucēja daudzdzīvokļu mā-
jas dzīvokļu īpašniekiem vieno-
ties par kopīgu apsaimniekoša-
nas modeli nākamajam kalendā-
rajam gadam.

Un tātad, ja piedāvāto ap-
saimniekošanas tāmi dzīvojamā 

māja gala rezultātā atstāja bez 
ievērības, tad saskaņā ar norma-
tīvajiem aktiem no 2018. gada 
1. janvāra spēkā stājas apsaim-
niekotāja piedāvātais variants. 
Vai ir iespējams vēl kaut ko 
mainīt notikušajā? Protams!

Ar 2018. gadu mūsu apsaim-
niekošanā ir pārnākušas vēl di-
vas dzīvojamās mājas Ķegumā – 
Liepu aleja 1 un Liepu aleja 1A.

Aizvien esat laipni aicināti 
un gaidīti SIA „Ķeguma Stars” 
Kuģu iela 5, Ķegumā! Nāciet, 
zvaniet, rakstiet!

Mazai atslodzītei – franču 
rakstnieka un aviatora Antuāna 
de Sent-Ekziperī aforisms: „ Ir 
tikai viena patiesa greznība uz 
pasaules: cilvēcisku attiecību 
krāšņums.” 

Līdz citai reizei!
Aigars Roze,

SIA „Ķeguma Stars”
 direktors

18. februāra pēcpusdienā 
Rembati piepildīja azartiski 
hokeja līdzjutēji un šā sporta 
veida entuziasti, jo pirmo reizi 
tika atklāts turnīrs „Remba-
tes kauss” hokejā. 

Par kausu cīnījās divas ko-
mandas – „Sarkanie” un „Mel-
nie”. Simboliski pirmo iemetie-
nu veica Ķeguma novada domes 
priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks, 
kurš arī ir hokeja atbalstītājs. 
Par līderi kļuva un kausu izcī-

nīja „Sarkanā” komanda, kuras 
sastāvā spēlēja Jānis Krūka, 
Valdis Eisāns, Gunārs Pei-
piņš, Hovards Kaļagins, Artūrs 
Jefremovs un Aigars Orups. 
Savukārt otrajā vietā ierindojās 
komanda „Melnie”, kurā spēlē-
ja Agris Veļiks, Artūrs Vītols, 
Oskars Dūdens, Toms Akmen-
tiņš, Artūrs Linde un Māris Cī-
rulis. Abām komandām palīdzē-
ja vārtsargi Aigars Liepiņš un 
Kristaps-Meinards Krūka. 

Turnīrs izvērtās tik aizraujošs, 
ka pat pēc turnīra beigām ko-
mandas sacentās pēcspēļu me-
tienos un vēl ilgi saulaino dienu 
pavadīja slidojot. 

Liels paldies par iespēju rīkot 
šādu turnīru Jurim Pūpolam, 
Oskaram Dūdenam, Agrim Ve-
ļikam, Edgaram Siliņam un Lie-
nei Lazdiņai!

Kintija Sparāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Avīzei „Ķeguma 
Novada Ziņas” – 
jauns redaktors
Sākot no februāra, „Ķeguma 
Novada Ziņas” veido jauns 
avīzes redaktors – Jānis Put-
niņš. Jau šajā avīzes numurā 
ieviestas vizuālas un saturiskas 
izmaiņas. Lūdzam iedzīvotājus 
visu aktuālo informāciju 
publicēšanai avīzē sūtīt uz 
e-pasta adresi avize@kegums.lv. 
Tālrunis: 29 720609

Par daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanu

„Rembates kauss” hokejā

Atkritumu apsaimniekošanas 
uzņēmums SIA „Ķilupe” sa-
viem klientiem – privātmāju 
iedzīvotājiem, uzņēmumiem, 
pašvaldības iestādēm, kafej-
nīcām u.c. – piedāvā bez mak-
sas uzlikt 240 litru vai nepie-
ciešamības gadījumā lielāku 
konteineru stikla iepakojuma 
savākšanai un izvešanai. 

Konteinerā DRĪKST izmest 
dažādu krāsu stikla burkas un 
pudeles. Tām jābūt izskalotām, 
t.i., bez ēdienu un dzērienu pa-
liekām, ar vai bez vāciņiem un 
etiķetēm.

Konteinerā NEDRĪKST iz-
mest spoguļstiklu, auto stiklu, 
logu stiklu, tonētu stiklu un jeb-
kāda veida traukus.

Konteiners tiek izvests bez 
maksas un saskaņā ar klienta 
pieteikumu vai vienojoties par 
konkrētu grafi ku. Minimālais 
izvešanas biežums – sešas rei-
zes gadā.

Konteinerā nedrīkst būt ne-
kāda veida sadzīves atkritumu 
piejaukumi, pretējā gadījumā 
par tā izvešanu tiks iekasēta 
samaksa!

Pakalpojumu var pieteikt, 
zvanot uz tālruņa numu-
ru 65071222 vai 29104053 
vai rakstot uz e-pasta adresi 
kilupe@gmail.com. Tomes Dienas centra

darba laiks no 1. marta
PIRMDIENA   13.00 – 21. 00
OTRDIENA   13.00 – 21.00
TREŠDIENA   13.00 – 21.00
CETURTDIENA  13.00 – 21.00
PIEKTDIENA   13.00 – 21.00
SESTDIENA   12.00 – 18.00
SVĒTDIENA   12.00 – 16.00

Ķeguma novada biblio-
tēkas Tomes bibliotēka no 
20. februāra līdz 11. martam 
sakarā ar remontu un darbi-
nieka atvaļinājumu slēgta. 
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IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVAS PROJEKTI

„Katram savu tautastērpu” – 
šādi mūs rosina sagaidīt Lat-
vijas valsts simtgadi. Tā, 
protams, ir katra personīgā 

izvēle, sagādāt sev etnogrāfi s-
ki pareizu vai stilizētu tērpu. 
Taču paša austa josta, tērpa 
brunči vai villaine būs vērtī-
ba, kas pārdzīvos paaudzes. 

Tādēļ 2017. gadā Starptautis-
kais soroptimistu klubs startēja 
divos projektu konkursos – gan 
pašvaldības IIVK „Tautisko jos-
tu aušanas meistardarbnīcas”, 
gan soroptimistu organizācijas 
„ActionFund” konkursā ar pro-
jektu „Aušanas darbnīca Ķegu-
mā” – un abos sekmīgi. Pietei-
cās astoņas dalībnieces, un jau 
rudenī Ogres tautas lietišķās 
mākslas studijas „Saiva” vadītā-
jas Santas Grinbergas vadībā vi-
ņas sāka apgūt pamata iemaņas 
jostu aušanā dažādās tehnikās. 

Pēc tam Edītes Uršuļskas va-
dībā sākās aušanas kursi – as-
toņas sievietes vēlējās apgūt 
pamata iemaņas aušanā, un soli 
pa solim tika iets tuvāk šai sena-
jai tekstilmākslai, apgūstot gan 
steļļu iekārtošanu, gan audekla 
sagatavošanu, gan kompozīcijas 
veidošanu. Nu jau pirmie paklā-
ji, spilveni un lina dvieļi gatavi, 
bet tūlīt, tūlīt sāksies pats lie-
lākais izaicinājums – tautisko 
brunču aušana. 

Paldies darbnīcas „Dzīves 
optimismam” vadītājai Vijai 
Vollenbergai, ar kuras laipnu at-
ļauju varējām izmantot senioru 
stelles šo projektu īstenošanai! 
Taču, pateicoties atsaucīgiem 
cilvēkiem, pusgada laikā mūsu 

darbnīcas rīcībā ir jau vairākas 
stelles, kur turpināt vīt dzīparus.

Aicinām Ķeguma iedzīvotā-
jus uz pirmās sezonas noslēgu-
ma izstādi šā gada 15. martā Ķe-
guma Kultūras namā, lai apska-
tītu mūsu audēju pirmos darbus! 

Jostu aušanas meistardarbnīcas

Realizēts projekts šūšanas iemaņu veicināšanai

Realizēts iedzīvotāju inicia-
tīvas veicināšanas projektu 
konkursa projekts „Šūšanas 
kursi Ķeguma novada iedzī-
votājiem, materiāltehniskā 
nodrošinājuma iegāde”!

Jaunais gads biedrības „Starp-
tautiskais soroptimistu klubs 
„Ogre – Ķegums”” darbībā ir 
sava veida atskaites punkts, 
kad atskatāmies, kas paveikts 
un kas vēl paveicams. Viens no 

biedrības īstenotajiem projek-
tiem 2017. gadā bija iedzīvotāju 
iniciatīvas veicināšanas projek-
tu konkursa projekts „Šūšanas 
kursi Ķeguma novada iedzīvo-
tājiem, materiāltehniskā nodro-
šinājuma iegāde”, kura ietvaros 
tika realizēts arī pieaugušo ne-
formālās izglītības kurss „Šūša-
nas apmācība, pamatiemaņas”.

Pateicoties Ķeguma novada 
domes fi nansējumam, projektu 

konkursa ietvaros tika iegādā-
ta šujmašīna un overloks, kas 
nodota Ķeguma komercnovir-
ziena vidusskolai. Laikā no 
2017. gada  9. septembra līdz 
pat 2. decembrim ik sestdie-
na Ķeguma vidusskolas mājtu-
rības kabineta telpās bija rosīga. 
Pateicoties iegādātajai tehni-
kai un vidusskolas atbalstam 
telpu un tehniskajā nodrošinā-
jumā, sadarbībā ar profesionā-

lām un radošām pasniedzējām 
Jolantu Bogdanovu un Mariju 
Sprukuli norisinājās pieaugušo 
neformālās izglītības program-
ma „Šūšanas apmācība, pamat-
iemaņas”.

Izglītības programmā savas 
šūtprasmes attīstīja divpadsmit 
Ķeguma novada iedzīvotājas. 
Tika šūti dažādi apģērbi un  
priekšmeti sev un saviem mīļa-
jiem. Izglītības programmai no-
slēdzoties, meitenes ir guvušas 
drosmi, prasmes un iedvesmu 
radīt.

Biedrības lapā sociālajā tī-
mekļa vietnē „Facebook” var 
apskatīt nelielu fotogrāfes 
Diānas Kārkliņas radītu foto 
ieskatu Ziemassvētku noska-
ņās par programmā apgūto, kur 
meitenes demonstrē savus šūtos 
darbus. Paldies Ķeguma nova-
da domei, Ķeguma komercno-
virziena vidusskolai, Jolantai 
Bogdanovai, Marijai Sprukulei 
un Diānai Kārkliņai par atbalstu 
projekta realizācijā!

Lai radošiem projektiem ba-
gāts 2018. gads jums un arī 
mums! 

Iluta Jansone, 
Starptautiskā soroptimistu 

kluba „Ogre – Ķegums” biedre 

Starptautiskā soroptimistu kluba „Ogre–Ķegums” pārstāves pēc vērtīgi pavadīta laika šūšanas kursos.
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20. februārī pie Ķeguma no-
vada domes pārstāvjiem pēc 
olimpiskajām spēlēm Phjon-
čhanā bija ieradies Latvijas 
Kamaniņu sporta federācijas 
nacionālās izlases galvenais 
treneris rembatietis Kaspars 
Dumpis. Viņš jau ceturto gadu 
ir izlases vecākais treneris un 
neslēpj, ka šajās spēlēs bija jā-
strādā pēc jau izveidotā treni-
ņu modeļa, tomēr, gatavojoties 
nākamajām olimpiskajām spē-
lēm, jau esot vairākas ieceres, 
ko mainīt un darīt citādāk. 

Kasparam ir 35 gadi, pamat-
skolas izglītību viņš ieguvis 
Rembates pamatskolā un pēc 
tam turpinājis mācīties Murjāņu 
Sporta ģimnāzijā. Nodarboties ar 
kamaniņu braukšanu viņš sāka 
1998. gadā. 2002. gadā, uzreiz 
pēc sporta skolas beigšanas, viņš 
pārstāvēja Latvijas izlasi un jau 
2006. gadā piedalījās olimpis-
kajās spēlēs Turīnā, kur ieguva 
17. vietu. Sapratis, ka vēlas būt 
treneris, Kaspars turpināja mā-
cīties augstskolā un ieguva atbil-
stošu izglītību.

Kaspars smejoties stāsta, ka 
šobrīd ir sasniedzis piemērotā-
ko vecumu, lai kamaniņu sportā 
gūtu panākumus, bet, tā kā pēdē-
jo reizi braucis pirms astoņiem 
gadiem, labāk nodoties trenēša-
nai. Četru gadu olimpiskajā ciklā 
gadu Kaspars pavada ārpus Lat-
vijas. 

Viena no Kaspara sirdslietām 
ir celtniecība, tāpēc pats savām 
rokām viņš Rembatē būvē ģime-
nes māju. Zīmīgi, ka tā atrodas 
netālu no bijušā sporta laukuma, 
kur sākusies Latvijas kamaniņu 
izlases galvenā trenera karjera. 
Runājot par Rembati, Kaspars 
smaidot stāsta, ka tā ir pasakaini 
skaista vieta. Netālu no mājas rī-
tos varot redzēt buku pulku, kuri 
dodas savos ceļos, un, atgriežo-
ties no spēlēm, šādi Latvijas ai-
navu skati īpaši iedvesmo. Īpašs 
prieks viņam esot par izveidoto 
bērnu rotaļu laukumu, kurā var 
atpūsties kopā ar bērniem. Atpū-
šas Kaspars, atjaunojot jaunau-
dzes savā īpašumā, makšķerē-
jot, nododoties medniecībai un 
futbolam. Vēl viņš ir apņēmies 
iemācīt meitiņai slidot un tad jau 
arī kopā paspēlēt hokeju.

Stāstot par Dienvidkoreju, 
Kaspars uzsver, ka tā ir ļoti at-
tīstīta valsts, kas vienmēr paliks 
atmiņā ar lielo aukstumu un vēju. 
Gan aizbraucot, gan ierodoties 
apartamentos, esot bijis mazliet 
dīvaini – visas istabas bijušas 
notapotas, lai nekas netiktu sa-
plēsts, jo pēc olimpiskajām spē-
lēm ēkas tiks pārdotas. Lielais 
aukstums traucējis bobsleja un 
skeletona pārstāvjiem iesildīties 
pirms sacensībām, bet, par lai-
mi, kamaniņu sportisti varējuši 
gatavoties startiem telpās. Dien-

vidkorejā sportisti esot viesoju-
šies arī rudenī, kad bijis vairāk 
laika apskatīt valsti. Tur esot ļoti 
daudz kalnu, un, dodoties pastai-
gās, izdevies aplūkot arī vairākus 
ciemus, kur viņi novērojuši kādu 
ļoti interesantu lietu, proti, tele-
vizorus, kas stāvējuši vairākās 
rindās uz laukiem. Ņemot vērā 
kalnaino vidi, katrs zemes stūrī-
tis šeit tiekot izmantots lauksaim-
niecībā.

Runājot par kamaniņu spor-
tistu rezultātiem, Kaspars nav 
apmierināts, jo esot cerējuši uz 
godalgotajām vietām. Lielākās 
cerības bijušas komandu stafetē, 
kas bijis arī lielākais pārsteigu-
mus, jo izlase nobrauca ļoti labi, 
bet ierindojās sestajā vietā. Ska-
toties uz citām valstīm un pār-
stāvju startiem, ir skaidrs, ka teh-

noloģijas ir ļoti attīstījušās, tāpēc 
arī Latvijas izlasei ļoti būtiski 
nākotnē pievērsties inovācijām 
un kamaniņu tehniskajai uzla-
bošanai. Trūkstot arī speciālistu, 
kuri varētu izveidot gan atseviš-
ķas kamanu detaļas, gan slieces, 
tāpēc darbi esot jāveic pašiem. 
Tagad būšot jāstrādā, lai izveido-
tu kamanas, kas ir stabilākas un 
tajā pašā laikā nezaudētu ātrumu, 
un uzlabotu iespējas sportistam 
tās vadīt.
Ķeguma novads ļoti lepojas 

ar Kasparu, viņa sasniegumiem 
un Latvijas izlases rezultātiem! 
Vēlam izturību, degsmi, izcilus 
speciālistus un vēl daudz lielisku 
panākumu!

Kintija Sparāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kaspars Dumpis atgriezies no olimpiskajām spēlēm

Sportiskās aktivitātes ziemā un ne tikai. 
Pastaigas svaigā gaisā – atslēga uz labu veselību!
Lai arī šķiet, ka teju vajadzē-
tu sākties pavasarim, beidzot 
ir iestājusies ilgi gaidītā ziema 
ar nu jau diezgan lielām snie-
ga kupenām. Raugoties no 
sportiskā un veselības viedok-
ļa, šādi laikapstākļi ir lieliski 
piemēroti dažādām fi ziskajām 
aktivitātēm svaigā gaisā un 
arī veselības uzlabošanai. 

No fi zisko aktivitāšu viedok-
ļa, ziemas piedāvātais „sorti-
ments” ir gana plašs: slidošana 
(lieliska vieta slidošanai ir pub-
liskā slidotava Rembatē – nepie-
ciešamas tikai savas slidas), slē-

pošana un snovbords, braukšana 
no kalna ar ragaviņām, distanču 
slēpošana (lieliska un apgais-
mota slēpošanas trase ir Ogres 
Zilajos kalnos, kur katru dienu 
darbojas arī slēpju noma). Tas, 
kuru no šiem sporta veidiem iz-
vēlēties, ir katra paša ziņā – sva-
rīgākais ir balansēt slodzes dau-
dzumu. Ja šķiet, ka neviens no 
ziemas sporta veidiem īsti nav 
piemērots, tad pastaigas svaigā 
gaisā ir piemērotas ikvienam un 
ir kā atslēga uz labu veselību! 
Lai arī daži rauc degunu, sakot, 
ka ārā ir auksts un labāk ir uz-

turēties siltās telpās, no veselī-
bas viedokļa gan to īsti nevarētu 
apgalvot. Proti, ziemā uzturoties 
svaigā gaisā, organisms iegūst 
ļoti daudz vērtīga, jo īpaši, vei-
cot garas pastaigas. 

Mūsdienās esam tik ļoti pie-
raduši pie straujā dzīves ritma 
un nereti arī komforta, ka arvien 
mazāk laika ikdienā atlicinām 
pastaigām svaigā gaisā un ar-
vien mazāk sākam pārvietoties 
ar kājām – visbiežāk cilvēks 
dienu aizvada, sēžot birojā, sē-
žot sabiedriskajā transportā vai 
automašīnā, sēžot mājās pie 

datora vai televizora, tādējādi 
kustoties ļoti minimāli, jo īpaši 
ziemā un darba dienu vakaros. 
Diemžēl cilvēka organismu tas 
ietekmē negatīvi – smadzenēm 
tiek sūtīti dažādi neapmierinā-
juma impulsi, kā rezultātā krītas 
pozitīvisms, iedvesma, enerģi-
jas līmenis un pieaug risks uz-
ņemt dažādas slimības. 

Kas notiek cilvēka organismā, 
ja pietiekami daudz dienā kusta-
mies un staigājam? Zinātniski 
pierādīts, ka cilvēkiem, kuri re-
gulāri nodarbojas ar fi ziskajām 
aktivitātēm, tostarp 6.lpp. 

Domes priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks sveic Kasparu Dumpi.
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JUBILEJA

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dejotprieks” svin 10 gadu jubileju
10. februārī Birzgales Tautas 
namā 10 gadu pastāvēšanas ju-
bileju svinēja vidējās paaudzes 
deju kolektīvs „Dejotprieks”.

Kolektīva vadītāja Mārīte 
Petrovska atzīst, ka „Dejotprie-
ku” vieno mīlestība pret deju. 
„Tas ir galvenais, kas kolektī-
vu tur kopā, veido attiecības un 
deju raksturu. Tāpēc dejas izdo-
das,” saka Mārīte. Viņa atklāj, 
ka kolektīva sastāvs ir samērā 
stabils un apvieno vienpadsmit 
pārus. Divpadsmitais pāris pie-
nācis klāt uz koncertu. „Tie, 
kuri deju mīl, tie neatkrīt. Atkrīt 
tie, kuri atnāk vairāk izklaides 
pēc un vairāk atpūsties. Tas ir ti-
kai dabiski. Deja ir liels un sūrs 
darbs. Bez darba un vēlēšanās 
ielikt visu sevi kolektīvs nevar 
pastāvēt,” atklāj „Dejotprieka” 
vadītāja.

Jubilejas koncertu ar sa-
vām dejām kuplināja kolektīva 

draugi, starp kuriem tuvākie ir 
kolektīvi „Ķegums”, „Aija”, 
„Dandzis” un dejotāji no Valles. 

Jubilejas koncertā M. Pet-
rovska saņēma Ķeguma nova-
da domes Atzinības rakstu par 
ieguldīto darbu deju kolektīva 
„Dejotprieks” vadīšanā un Birz-
gales kultūras attīstībā. To pa-
sniedza domes priekšsēdētājs 
Ilmārs Zemnieks. Atzinības rak-
stu saņēma arī Inese Martinova 
par ieguldīto darbu kolektīva 
„Dejotprieks” darbībā un Birz-
gales kultūras attīstībā.

„Šajā jubilejā gribētu novē-
lēt, lai jums būtu iespēja veidot 
savus mazos un lielos prieka 
vārdus ilgi un daudz,” sacīja 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Imants Smirnovs. Viņš kolek-
tīvam pašvaldības vārdā dāvāja 
dāvanu karti 200 eiro apmērā 
tuvākiem un tālākiem braucie-
niem.

vismaz 30 minūšu garām pastai-
gām dienā, ievērojami uzlabo-
jas veselība – palielinās dzīves 
ilgums, mazinās saslimšanas 
biežums un uzlabojas imunitā-
te, mazinās sirds un asinsvadu 
slimības, uzlabojas miega kva-
litāte, uzlabojas smadzeņu un 
nervu sistēmas darbība, uz pusi 
tiek samazināts risks saslimt ar 
Alcheimera slimību, uzlabojas 
koncentrēšanās un lēmumu pie-
ņemšanas spējas, mazinās sāpes 
muguras lejasdaļā,  paaugstinās 
imunitāte pret gripu un saauk-
stēšanos, uzlabojas vielmaiņas 
un citi bioķīmiskie procesi or-
ganismā, aktivizējas muskuļu 
darbība,  mazinās riski tādām 
slimībām kā insults, 2. tipa dia-

bēts, vēzis un depresija. Pastai-
ga svaigā gaisā vairo arī laimes 
hormonus endorfīnus. Tāpat arī 
vairākos zinātniskajos pētīju-
mos pierādīts, ka nesteidzīgai 
iešanai piemīt meditatīvs efekts, 
kas nomierina satrauktu prātu 
tāpat kā joga un elpošanas vin-
grinājumi. 

Pats svarīgākais pastaigu lai-
kā – tiek nodarbināti muskuļi, 
kas atrodas miera stāvoklī, kad 
sēžam vai guļam. Līdz ar to uz-
labojas veselība ne tikai iekšēji, 
bet arī ārēji – regulāri veicot 
garas pastaigas, ķermenis kļūst 
tvirtāks. Pastaigas var būt mie-
rīgas vai arī diezgan raitas un 
intensīvas. Pastaigas ātrā solī 
jeb enerģiskas pastaigas (starp 

citu, arī nūjošana) ir kā zemas 
intensitātes ilgstošs treniņš, kas 
spēcina sirds un asinsvadu, el-
pošanas orgānu sistēmas, kā 
arī balsta–kustību sistēmu, tajā 
skaitā mugurkaulu un muguras 
muskuļus, endokrīno un imūn-
sistēmu. Pastaigas intensitāti 
nosaka ar soļu skaits minūtē: 
lēns temps – 70 līdz 80 soļu mi-
nūtē (3–3,5 km/h); vidēji ātrs 
temps – 80 līdz 100 soļu minū-
tē (3,5–4 km/h); ātrs temps – 
100 līdz 120 soļu minūtē (4,5–
5 km/h). Tas, kādā tempā doties 
pastaigā, atkarīgs no katra vēl-
mēm. Galvenais ir regularitāte 
un kustība. 

Izvērtējot visus ieguvumus 
no regulārām pastaigām ziemā, 

šķiet, ir grūti atrast kādus ne-
gatīvus aspektus. Tādēļ būtisks 
ieteikums – ikdienā doties ar 
kājām tur, kur esam pieraduši 
izmantot liftu, pastaigāties ceļā 
no darba vai veikala, iet vienu 
sabiedriskā transporta pieturu 
ar kājām, darīt jebko, kas neap-
griež ikdienu kājām gaisā, bet 
vienkārši palielina dienā noieto 
soļu skaitu. Tāpat arī pastaiga ir 
brīnišķīga kopā būšana ar tuvu 
cilvēku vai četrkājaino mīluli. 
Regulāri staigājot, sajutīsiet, ka 
ievērojami uzlabojas pašsajūta 
un arī veselība. Kustēsimies un 
būsim veseli! 

Santa Veinberga, 
veselības sporta speciāliste

Sportiskās aktivitātes ziemā un ne tikai. Pastaigas svaigā gaisā – atslēga uz labu veselību!
5.lpp 
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Ķeguma novada atklātais volejbola čempionāts
Kopš pagājušā gada novem-
bra katru sestdienu Ķeguma 
komercnovirziena vidussko-
las sporta zālē tika aizvadītas 
deviņas atklātā volejbola čem-
pionāta spēļu kārtas. Par go-
dalgotajām vietām cīnījās čet-
ras komandas, kas pārstāvēja 
Ķegumu, Jumpravu, Tīnūžus 
un Madlienu. 

Spēles notika trīs riņķos. 
2018. gada čempiona koman-
das tituls tika noskaidrots tikai 
čempionāta pēdējā spēlē, kurā 
sacentās „Ķegums” pret „Jum-
pravu”. Pirms šīs spēles „Jum-
pravai” bija tikai divu punktu 
pārsvars, un šajā spēlē jumpra-
viešus apmierināja pat rezultāts 
2:3. Cīņa starp līderu komandām 
bija ārkārtīgi sīva arī pirmajā un 
otrajā riņķi, jo uzvarētāju varēja 
noskaidrot tikai piecos setos.

Spraigā cīņā godalgoto titulu 
un pirmo vietu izcīnīja koman-
da „Jumprava”, kuras sastāvā 
spēlēja Emīls Josts, Juris Skud-

ra, Kristaps Skudra, Intars Ķi-
menītis, Miks Pamiljans, Toms 
Freimanis, Mārtiņš Bite, Valts 
Benjavs, Guntis Feldbergs, Rai-
monds Vilcāns un Jānis Štekels.

Otro vietu ieguva komanda 
„Ķegums”: Uldis Vītols, Mār-
tiņš Strauss, Jānis Strazdiņš, 
Deivids Strazdiņš, Raivis Ša-
raks, Rinalds Vaiders, Jurģis 
Birznieks, Kristaps Rūde, Uģis 
Žeivinieks un Māris Grants.

Trešo vietu izcīnīja komanda 
„Tīnūži”: Mārcis Bērziņš, Jā-
nis Zemzāle, Kaspars Circāns, 
Andis Gobiņš, Jānis Grīnbergs, 
Aigars Vasiļevskis, Agris Gus-
tiņš, Uldis Leškevičs, Raivis 
Zuļģis, Raivis Kābelis, Rai-
monds Zemzāle un Jānis Umulis. 

Paldies visiem dalībniekiem, 
sporta pasākumu organizatoram 
un Ķeguma novada pašvaldībai 
par atbalstu! Tiksimies rudenī – 
otrajā Ķeguma novada atklātajā 
volejbola čempionātā!

Volejbola komanda „Ķegums”.

Volejbola komanda „Jumprava”.

Godalgoto vietu saņēmēju kopbilde.„Ķeguma” spēlētāji solidāri atvaira uzbrukumu.
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Ogres un Ķeguma novadam – deviņas medaļas Daugavpilī

Rembatē atklāta slidotava

10. februārī Daugavpils 13. vi-
dusskolas sporta manēžā noti-
ka 3. Latgales ziemas atklātais 
čempionāts senioriem vieglat-
lētikā telpās. Tajās piedalījās 
vairāk nekā 70 vieglatlētikas 
veterānu no Jēkabpils, Rīgas, 
Jūrmalas, Ventspils, Valmie-
ras, Carnikavas, Babītes, Gul-
benes, Ogres, Ķeguma, Dau-
gavpils, Līvāniem, Balviem un 
citiem Latvijas novadiem un 
pilsētām. Ogres novadu šajās 
sacensībās pārstāvēja divi, bet 
Ķeguma novadu četri vieglat-
lētikas seniori.

Šīm sacensībām raksturīgs 
tas, ka sportistu rezultāti tiek 
reizināti ar viņu vecuma koefi -
cientu (katrā vieglatlētikas dis-
ciplīnā tie atšķiras). Šāds rezul-
tātu aprēķins dod iespēju vecāka 
gadagājuma sportistam konku-
rēt ar daudz jaunākiem sportis-
tiem. Šogad bija divas ieskaites 
grupas pēc dalībnieku vecuma: 
pirmā – līdz 54 gadiem dāmām 
un līdz 59 gadiem kungiem (ie-
skaitot); otrā – virs 55 gadiem 
dāmām un virs 60 gadiem kun-
giem (ieskaitot).

Ogres novada seniori izcīnī-
ja četras (divas zelta un divas 
sudraba) medaļas, bet Ķegu-
ma novada seniori – piecas 

(divas zelta, vienu sudraba un 
divas bronzas) medaļas.

Valdis Ņilovs (kungu 35–59 
gadu vecuma grupā V1) izcī-
nīja zelta medaļu 1500 metru 
skrējienā – 5:00,00 min. (rez. ar 
koefi c. 4:40.83 min.) un sudraba 
medaļu 600 metru skrējienā – 
1:45.25 min. (rez. ar koefi c. 
1:39.11 min.).

Aivars Puriņš (kungu 60+ 
vecuma grupā V2) izcīnīja zelta 
medaļu 600 metru skrējienā – 
1:53.35 min. (rez. ar koefi c. 
1:28.95 min.) un sudraba meda-
ļu 50 metru sprintā – 7,03 sek. 
(rez. ar koefi c. 5,63 sek.).

Agita Kaļva (dāmu 30–54 
gadu vecuma grupā S1) izcīnīja 
divas zelta medaļas: 1500 metru 
skrējienā – 5:50.00 min. (rez. ar 
koefi c. 5:39.71 min.) un tāllēk-
šanā – 4,77 metri (rez. ar koefi c. 
5,11 metri). 

Anita Bērsone (dāmu 30–54 
gadu vecuma grupā S1) izcīnīja 
sudraba medaļu lodes grūšanā – 
8,33 metri (rez. ar koefi c. 9,25 
metri).

Viktors Mūrnieks (kungu 
60+ vecuma grupā V2) izcīnīja 
bronzas medaļu 600 metru skrē-
jienā – 2:44.55 min. (rez. ar koe-

fi c. 1:50.02 min.) un ceturto vie-
tu 50 metru sprintā – 7,99 sek.
 (rez. ar koefi c. 5,71 sek.).

Vaclavs Griņevičs (kungu 
60+ vecuma grupā V2) izcīnīja 
bronzas medaļu trīssoļlēkšanā – 
5,65 metri (rez. ar koefi c. 9,22 metri). 
Vaclavam arī sestā vieta 3000 met-
ru soļošanā – 20:34.00 min. 
(rez. ar koefi c. 14:31.45 min.).

Izsakām pateicību Ķeguma 
novada pašvaldībai par iespēju 
kopā ar Ķeguma vieglatlētikas 
senioriem uz Daugavpils sacen-

sībām aizbraukt arī Ogres nova-
da senioriem!

Nākamās Ogres un Ķeguma 
novada vieglatlētikas senioru 
sacensības – Latvijas Sporta 
veterānu (senioru) savienības 
55. ziemas spēles vieglatlētikā 
(veltītas Latvijas simtgadei) – 
notiks 3. martā Rīgas Sporta 
manēžā. 

Aivars Puriņš,
Ogres novada vieglatlētikas 

veterānu komandas pārstāvis

Ķeguma novadu pārstāvēja četri vieglatlētikas seniori.

Šogad iniciatīvu ledus liešanai izrādījis 
Oskars Dūdens un Agris Veļiks.

Jau vairākus gadus, patei-
coties Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai, 
Lauku atbalsta dienesta un 
Ķeguma pašvaldības līdzfi -
nansējumam, Rembates pa-
gastā ir izbūvēts hokeja lau-
kums. Kā katru ziemu, arī 
šogad uz tā tika liets ledus, lai 
iedzīvotāji varētu gan spēlēt 
hokeju, gan vienkārši pasli-
dot. Liels prieks, ka iniciatī-

vu ledus liešanai izrāda paši 
jaunieši! Šogad lielu paldies 
sakām Oskaram Dūdenam un 
Agrim Veļikam, savukārt par 
ūdens sūkņa piegādi pateica-
mies SIA „Ķeguma stars”, par 
noderīgu padomu sniegšanu – 
Rembates pagasta pārvaldes 
vadītājam Jurim Pūpolam!

Liene Lazdiņa, 
Rembates pasākumu 

organizatore 

17. martā plkst. 11.00 Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolas sporta zālē notiks Ķeguma novada pensionāru 

biedrības ceļojošā kausa izcīņas sacensības 
galda tenisā, novusā, šahā, dambretē, 

basketbola soda metienos un šautriņu mešanā.
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Kopā ar atlikumu no pagāju-
šā gada šogad visu Ķeguma 
novada ceļu uzturēšanai pie-
ejamie autoceļu fonda līdzekļi 
ir 168 tūkstoši eiro, informē 
pašvaldības izpilddirektors 
Edvīns Bartkevičs.

„Jo taupīgāk šobrīd izman-
tojam naudu sniega tīrīšanai, 
jo vairāk būs līdzekļu ceļu 
remontiem pavasarī. Pēc pa-
gājušā gada rudenī piedzīvo-
tajiem laikapstākļiem grantēto 
ceļu stāvoklis ir neapskau-
žams,” viņš atzīst. Izpilddi-
rektors norāda, ka jau martā 
paredzēts izsludināt iepirkumu 
ceļa Lielvārde–Misiņi remont-
darbiem, kas veicami par Aiz-
sardzības ministrijas piešķirta-
jiem līdzekļiem. Daudz darba 
šogad plānots Lauku atbalsta 
programmas ietvaros. Jau tiek 
gatavots iepirkums projektēša-
nas darbiem ceļu uz „Cinaitēm”, 
„Tulkiem”, „Jaunsvelmēm” un 
„Duklāviem” rekonstrukcijai 

Rembatē, savukārt Birzgalē pa-
redzēts rekonstruēt piecus kilo-
metrus garu ceļa posmu uz Ķe-
gumu, bet Tomē šogad plānota 
ceļa posma „Ezerkalni”–„Vei-
des” remontdarbu projektēšana, 
bet nākamgad – ceļu atjaunoša-
nas darbi. Šogad Rembatē pare-
dzēta ceļa seguma uzlabošana 
Pļavas, Sporta un Birzes ielā.

Kā informē pašvaldības iz-
pilddirektora vietnieks un Ko-
munālās nodaļas vadītājs Ed-
gars Kozlovs, pagājušajā gadā 
atjaunots asfalta segums Nākot-
nes ielā Birzgalē, vienlaicīgi vei-
cot kanalizācijas lūku korekciju. 
Asfalta segums uzklāts Tomē, 
uz ceļa „Tautas nams–Saulītes”. 
Ķegumā asfaltēšanas darbi veikti 
Birzes ielā, Uzvaras ielas posmā 
no Priežu ielas līdz Lakstīgalu 
ielai un no Dzintaru ielas līdz 
autoceļam P8. Asfaltēšanas darbi 
veikti arī Celtnieku ielā no Bir-
zes ielas līdz autoceļam P8.

Pērn veikti arī ielu apgais-
mojuma uzlabošanas darbi. Ap-
gaismojums pret pilnīgi jaunu 
nomainīts Lazdu ielā un Kastaņu 
ielā – šeit lukturi bija izvietoti 
AS „Sadales tīkli” balstos, kuri 
tika demontēti. Katrā ielā izvie-
tojot pa trim lukturiem, apgais-
mojums no jauna izbūvēts Mētru 
ielā, Birzes ielā un Dzintaru ielā. 
Apgaismojums no jauna ierīkots 
arī Ķeguma ielā Rembatē.

Iepirkuma rezultātā grantēto 
ielu un ceļu ikdiena uzturēšanu 
Birzgales pagastā veic zemnie-
ku saimniecība „Vecumnieki” 
un SIA „Granīts 2”. Ķeguma 
pilsētā, Rembates un Tomes 
pagastā grantēto ielu un ceļu 
ikdienas uzturēšanu veic SIA 
„VIA Mežs”. Asfalta labošanas 
darbus visā novadā pērn veica 
SIA „Gludi LM”.

Cienījamie Ķeguma novada 
iedzīvotāji!

Ir aizritējis pirmais mēnesis, 
kopš spēkā stājusies samazinātā 
5% PVN likme Latvijai rakstu-
rīgiem augļiem, ogām un dārze-
ņiem. Esmu gandarīts, ka Zem-
kopības ministrija to izcīnīja.

Man kā Zemkopības minis-
trijas darba grupas par PVN sa-
mazināšanu pārtikai vadītājam 
nereti uzdots jautājums: kāda 
jēga samazināt PVN Latvijas 
augļiem, ogām un dārzeņiem, 
ja samazinātā nodokļa likme 
attieksies arī uz citās valstīs 
audzētajiem? 

Samazinātajai PVN likmei 
nozīme ir liela, it īpaši Latvijas 
reģionu cilvēkiem. Paskaidrošu 
sīkāk.

Pirmkārt, 5% PVN likme pa-
augstina Latvijas augļu, ogu un 
dārzeņu audzētāju, tātad zem-
nieku, konkurētspēju Latvijas 

tirgū. Tas ir ļoti svarīgi, jo ES 
brīvā tirgus apstākļos mums jā-
dara viss, lai atbalstītu Latvijas 
lauksaimniekus un viņu ģimenes.

Otrkārt, un tas ir vēl svarī-
gāk, līdz ar PVN samazināšanu 
no šā gada 1. janvāra veikalos 
ir samazinājušās augļu, ogu un 
dārzeņu cenas, kas noteikti dod 
iespēju palielināt Latvijā audzē-
to augļu, ogu un dārzeņu patēri-
ņu, jo pieaugs iedzīvotāju pirkt-
spēja. Vēlos uzsvērt, ka viens 
no PVN 5% likmes svaigiem 
augļiem, ogām un dārzeņiem 
ieviešanas mērķiem bija padarīt 
patērētājiem pieejamākus svai-
gus un reģionam raksturīgus 
pārtikas produktus. Nevienam 
nav noslēpums, ka arvien vairāk 
cilvēku vēlas ēst veselīgāk un, 
ja cena to atļauj, savā izvēlē dod 
priekšroku Latvijā audzētajai un 
ražotajai pārtikai.

Treškārt, samazinātā PVN 
likme augļiem, ogām un dār-
zeņiem samazinās pārtikas ne-
legālās tirdzniecības apjomus 
un citas krāpnieciskas darbības 
pārtikas tirdzniecībā, samazinot 
negodīgo konkurenci un stipri-
not mūsu augļu, ogu un dārzeņu 
audzētājus.

Visbeidzot vēlos atgādināt, ka 
2017. gada 19. oktobrī Latvi-
jas Pārtikas tirgotāju asociācija 
un Latvijas Tirgotāju asociāci-
ja ar Zemkopības ministriju un 
Finanšu ministriju parakstīja 
sadarbības dokumentu, kurā tir-
gotāji apņēmās godīgi piemērot 
samazināto PVN likmi svaigiem 
augļiem, ogām un dārzeņiem 
mazumtirdzniecības veikalos. 
Es ceru, ka Latvijas tirgotāji, se-
višķi lielie mazumtirdzniecības 
tīkli, šo vienošanos godprātīgi 
ievēros, nevis, pamatojoties ar 
dažādiem „objektīviem eko-

nomiskiem faktoriem”, cenas 
augļiem, ogām un dārzeņiem 
pacels, lai samazinātā PVN lik-
mes starpība peļņas veidā iegul-
tu viņu maciņos.

Zemkopības ministrija sekos 
līdzi samazinātā PVN svaigiem 
augļiem, ogām un dārzeņiem 
ietekmei uz valsts budžetu, 
lauksaimniecību un cenām ma-
zumtirdzniecībā. Ja piepildīsies 
optimistiskākās prognozes, mēs 
turpināsim darbu pie iespējamās 
PVN samazināšanas citām pār-
tikas produktu grupām. Strādā-
sim visi kopā, lai veikalu plauk-
tos, skolās un bērnudārzos būtu 
aizvien vairāk Latvijā audzētu 
augļu, ogu un dārzeņu! Tikai tā 
mēs varam pierādīt, ka, arī sa-
mazinot nodokļus, ieguvēji var 
būt visi Latvijas iedzīvotāji.

Ringolds Arnītis, 
Zemkopības ministrijas 

parlamentārais sekretārs

Par ceļu uzturēšanas darbiem Ķeguma novadā

Samazinātais PVN ļaus ikdienas uzturā vairāk lietot 
Latvijā audzētos augļus, ogas un dārzeņus

Pabeigti remontdarbi Ķegumā, Birzes ielā.
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Izmantojot Lauku atbalsta die-
nesta elektronisko pieteikšanās 
sistēmu (https://eps.lad.gov.lv/
login) līdz 03.04.2018. ir iespē-
jams iesniegt lauku bloku un 
ainavas elementu precizēšanas 
pieprasījumus 2018. gada vie-
notā iesnieguma sezonai.

Lauku bloku/ainavas elemen-
tu precizēšanas pieprasījums jā-
iesniedz, ja vēlaties:

– iekļaut lauku blokā JAU 
sakoptu platību vai no lauku 
bloka izņemt neapsaimniekotu 
platību;

– pievienot jaunus ainavas 
elementus (koku vai krūmu pu-
durus vai akmeņu kaudzes un 
dīķus).

UZMANĪBU! Lauku bloka 
precizēšanas pieprasījuma ie-

sniegšanas brīdī platībai jābūt 
sakoptai (nav krūmu, celmu, 
kūlas u.c.). Platība tiks apsekota 
dabā. Ja tā nebūs sakopta, pla-
tība netiks iekļauta lauku blo-
kā un šogad vairs netiks veikta 
atkārtota platības apsekošana. 
Informācija, kā jābūt sakoptiem 
laukiem, lai tos iekļautu lauku 
blokos, ir pieejama Lauku at-
balsta dienesta interneta vietnē, 
sadaļas „Aktualitātes un kalen-
dārs” apakšsadaļā „Aktualitā-
tes” – „Var iesniegt lauku bloku 
precizējumus”.

Pārliecinieties par savām ap-
saimniekotajām platībām LAD 
ģeogrāfi skajā informācijas sis-
tēmā http://karte.lad.gov.lv, kur 
ir apkopota aktuālā informācija 
par lauksaimniecībā izmantoja-

mo zemi un ainavas elementiem 
lauku blokos.

Iepazīstieties ar lauku bloku 
precizēšanas nosacījumiem un 
aizpildīšanu rokasgrāmatā, kas 
pieejama Lauku atbalsta die-
nesta interneta vietnē, sadaļā 
„Platību maksājumu veidi” – 
„Rokasgrāmatas un veidlapas”. 
Izmaiņas ekoloģiski nozīmīgās 
platības nosacījumos apkopotas 
turpat pieejamajā infografi kā 
(www.lad.gov.lv/fi les/ladNewsI-
temFile/83/enp-2018.pdf).

Lauku bloku/ainavas elemen-
tu precizēšanas pieprasījumā ir 
iespēja izveidot lauksaimnieka 
bloku (savas apsaimniekotās 
platības nošķiršana no kaimiņu 
apsaimniekotajām platībām). 
Jāņem vērā, ka šāda veida pre-

cizēšanas pieprasījumi var tikt 
izskatīti sezonas laikā.

Vienotā iesnieguma iesnieg-
šanas laikā ārpus lauku bloka 
varēs pieteikt tikai tādu sakoptu 
platību, kas ir vismaz 0,30 ha 
liela.

Precizēšanas pieprasījuma 
iesniegšana nav pieteikšanās 
uz atbalstu! Lai pieteiktos 
platību maksājumiem, jums 
būs jāiesniedz vienotais iesnie-
gums 2018. gadam! 

Jautājumu un neskaidrību ga-
dījumos sazinieties ar mums, 
nosūtot elektronisko vēstuli uz 
e-pasta adresi eps@lad.gov.lv 
vai zvanot uz tālruņa numuru 
67095000 vai 67027843.

Lauku atbalsta dienests 

Var iesniegt lauku bloku un ainavas elementu precizēšanas pieprasījumus

Ķeguma novada dome 2018. gada februārī

Sēru vēstis
Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.

(M.Jansone)
Pieminēsim Ķeguma novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētos mūžībā aizgājušos:
Arvīdu Sīli (1949)
Jāni Veinbergu  (1971)
Andreju Zeltītu (1938)
Pieminēsim Ķeguma novada 
Birzgales dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēto mūžībā aizgājušo 
Velgu Amāliju Feodorovu 
(1935)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 

tuviniekiem!
Ķeguma novada pašvaldība

Apstiprināja saistošos no-
teikumus „Grozījumi Ķegu-
ma novada domes 2016. gada 
20. aprīļa saistošajos noteiku-
mos Nr. 6/2016 „Par audzēkņu 
vecāku līdzfi nansējuma noteik-
šanas un iemaksas kārtību izglī-
tības apguvei Ķeguma novada 
Birzgales Mūzikas skolā” un 
saistošos noteikumus „Ķeguma 
novada pašvaldības sniegto so-
ciālo pakalpojumu saņemšanas 
un samaksas kārtība”.

Apstiprināja grozījumus 
Ķeguma novada pašvaldības 
komisijas lēmumu pieņemšanai 
par lauksaimniecības zemes ie-
gūšanu īpašumā nolikumā, pa-
pildinot nolikuma II sadaļu ar 
4.7. punktu šādā redakcijā:

„4.7. saskaņā ar Ķeguma no-
vada domes Tautsaimniecības 
komitejas atzinumu organizēt 
un izvērtēt lauksaimniecības 
zemes iznomāšanu ar izpirkuma 
tiesībām atbilstoši normatīva-
jiem aktiem, t.sk.

4.7.1. sagatavot lēmuma pro-
jektu iesniegšanai domē par 
lauksaimniecības zemes nodo-
šanu nomā fi ziskai personai ar 
izpirkuma tiesībām;

4.7.2. organizēt zemes nomas 
līguma noslēgšanu un uzraudzīt 
līguma nosacījumu izpildi;

4.7.3. nodrošināt informā-

cijas par iznomātajām zemes 
vienībām ar izpirkuma tiesībām 
publicēšanu pašvaldības tīmekļ-
vietnē www.kegumanovads.lv, 
informācijas izvietošanu paš-
valdības administrācijas ēkā, 
Rembates, Tomes un Birzgales 
pagasta pārvaldēs.”.

Nolēma slēgt sadarbības lī-
gumu starp pašvaldībām, kurās 
tiks pieņemts attiecīgs lēmums 
par sadarbību izglītības, sporta 
un kultūras jomā.

Noteica, ka vienam bērnam 
no pusotra gada līdz četru gadu 
vecumam vidējās izmaksas ap-
mērs pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādē pirmsskolas iz-
glītības programmas īstenošanai 
2018. gadā atbilst 243,88 EUR 
mēnesī.

Noteica, ka vienam bērnam, 
kam nepieciešama obligātā sa-
gatavošana pamatizglītības ie-
guvei, vidējās izmaksas apmērs 
pašvaldības pirmsskolas izglī-
tības iestādē pirmsskolas izglī-
tības programmas īstenošanai 
2018. gadā atbilst 169,07 EUR 
mēnesī.

Noteica, ka atbalsta apmērs 
vienam bērnam no pusotra gada 
līdz četru gadu vecumam, kurš 
saņem pakalpojumu pie privātā 
bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēja (aukles), 2018. gadā 
atbilst 214,88 EUR mēnesī.

Izdarīja grozījumus Ķegu-
ma novada domes 2013. gada 
23. janvāra „Noteikumos par 
interešu izglītības programmu 
fi nansēšanas kārtību Ķeguma 
novadā”, izsakot noteikumu 
23. punktu šādā redakcijā:

„Pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināša-
nas obligātajām iemaksām no-
vada pašvaldībai ministrija ap-
rēķina mērķdotāciju no kārtējā 
gada 1. septembra līdz nākamā 
gada 31. augustam atbilstoši iz-
glītojamo skaitam kārtējā gada 
1. septembrī vispārējās pamata 
un vispārējās vidējās izglītības 
iestādēs attiecīgajā administra-
tīvajā teritorijā.”

Atbrīvoja Ķeguma novada 
pašvaldības pārstāvi Māri Liepiņ-
lauski no pienākumu izpildes 
Ķeguma novada Medību koor-
dinācijas komisijā.

Apstiprināja Māri Kozlovski 
par Ķeguma novada Medību ko-
ordinācijas komisijas Ķeguma 
novada pašvaldības pārstāvi.

Atbrīvoja Ingu Ļeonovu no 
Ķeguma novada pašvaldības 
Iepirkumu komisijas priekšsē-
dētājas amata.

Nolēma atsavināt pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu – 
starpgabalu, kas atrodas Ķegu-
mā, Ķeguma nov., ar kadastra 

numuru 74090020104, kadastra 
apzīmējums 74090020101, pla-
tība 451 m2, par nosacīto cenu 
1535 EUR.

Piešķīra Atzinības rakstu 
Birzgales VPDK „Dejotprieks” 
kolektīva vadītājai Mārītei Pet-
rovskai un koncertmeistarei Ine-
sei Martinovai. Piešķīra naudas 
balvu Birzgales VPDK „Dejot-
prieks” kolektīvam. 
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Ķegumā
4. martā plkst. 16.00 Ķeguma 
Tautas namā viesosies Liel-
vārdes Tautas teātris ar Gunāra 
Priedes lugu „Saniknotā slieka”.

7. martā plkst. 19.00 Ķeguma 
bibliotēkā Ķeguma ģitārstudijas 
koncertprogramma „Visskaistā-
kais gadalaiks”.

10. martā plkst. 17.00 Ķeguma 
Tautas namā Guntars Račs un 
draugi! Grāmatas „365” 2. da-
ļas prezentācija. Piedalās: Uģis 
Tirzītis (ģitāra), Andris Alviķis 
(bass), Katrīna Bindere (balss).
Īpašais viesis!
Biļetes cena 3 eiro; bērniem līdz 
12 gadu vecumam un pensionā-
riem 2 eiro.
Būs iespēja iegādāties grāmatas: 
cena 8 eiro.
Sīkāka informācija, zvanot uz 
tālruņa numuru 22010300.

 17. martā plkst. 18.00 Ķeguma 
Tautas namā fi lma „Nameja 
gredzens”.
Biļetes cena 3 eiro. 
Līdz 12 gadu vecumam neiesa-
kām!

22. martā plkst. 19.00 Ķeguma 
Tautas namā fi lma „Paradīze 
89”.
Biļetes cena 2 eiro.

26. martā 
Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena Ķeguma novadā: 
plkst. 13.00 atceres brīdis pie 
pieminekļa Rembatē;
plkst. 14.00 pasākuma turpinā-
jums Ķeguma dienas centrā (ar 
ielūgumiem). Sīkāka informā-
cija, zvanot uz tālruņa numuru 
22010300.

31. martā plkst. 14.00 Ķeguma 
Tautas namā senioru vokālā an-
sambļa „Kvēlziedi” 15 gadu ju-
bilejas koncerts. Tiks izdziedā-
tas ansambļa mīļākās dziesmas. 
Īpašie viesi: ansamblis „Vīzi-
ja” no Jelgavas un ansamblis 
„Saulgrieži” no Ikšķiles.

2. aprīlī plkst. 12.00 pie Ķe-
guma Tautas nama notiks Liel-
dienu orientēšanās sacensības 
visai ģimenei „Lieldienu olas 
meklējot, zaķi iziet ielās!”. Tiks 
ņemts vērā arī komandas nofor-
mējums.

2. aprīlī plkst. 14.00 Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolā 
novadu sadraudzības koncerts 
„Lieldienās šūpojies, Lieldienās 
priecājies”.
Koncertā dziedās un spēlēs Sal-
dus novada senioru akordeonis-
tu ansamblis „Akords”, dejos 
dāmu deju kolektīvi „Harmoni-
ja” no Lielvārdes, „Vīzija” no 
Jaunjelgavas un svētku organi-
zētājas „Rasa”.

14. aprīlī Ķeguma Tautas namā 
notiks ikgadējā labdarības iz-
sole. Šogad aicinām savāktos 
līdzekļus novirzīt kā Ķeguma 
novada iedzīvotāju dāvinājumu 
Latvijas simtgadē – tas varētu 
būt vides objekts. Lūdzam jau 
savlaicīgi padomāt par iespēja-
majām idejām, kuras varētu rea-
lizēt par saziedotajiem līdzek-
ļiem. Savas idejas varat sūtīt uz 
e-pasta adresi soroptimistes@
gmail.com.

Birzgalē
3. martā plkst. 17.00 Birzgales 
Tautas namā koncerts „Ceļā uz 
Dziesmu svētkiem”.
Koncertā piedalās: 
Stopiņu sieviešu koris „Mada-
ra” (diriģente Zane Kažēna),
Ikšķiles vīru ansamblis „Tikai 
tā” (vadītājs Juris Kļaviņš),
Ogres sieviešu koris „Rasa” (di-
riģente Aira Birziņa),
Birzgales sieviešu koris „Pēr-
les” (diriģente Evita Reinsone),
Lēdmanes sieviešu koris „Lēd-
mane” (diriģents Aldis Ander-
sons),
Strazdumuižas vīru ansamblis 
„Senozols” (vadītājs Aldis An-
dersons).
Ieeja bez maksas.

15. martā plkst. 15.00 Birzga-
les pamatskolā biedrība „Jada-
ra” organizē neformāli izglī-
tojošu pasākumu – praktiskās 
nodarbības „Esi vesels – gatavo 
pats” vistrūcīgākajām personām 
Ķeguma novadā. Nodarbībās 
apgūsim, kā pagatavot veselīgus 
ēdienus mājas apstākļos.
Nodarbībām var pieteik-
ties, zvanot Ritai Reinsonei 
uz tālruņa numuru 29424612 
vai paku  izdales punktos: 
Tomē – 26651835, Rembatē – 
28336516, Ķegumā – 26215627, 
Birzgalē – 26277912.

17. martā plkst. 13.00 Birzgales 
Tautas namā piedzīvojumu, asa 
sižeta, vēsturiska fi lma „Nameja 
gredzens”. Biļetes cena 3 eiro.

18. martā no plkst. 12.00 līdz 
17.00 Birzgales Tautas namā 
Lielo koka galda spēļu pēc-
pusdiena. Galda spēles – tas ir 
lielisks veids, kā ģimenei vai 
kompānijai atraktīvi pavadīt 
brīvo laiku kopā. Tas ir brīniš-
ķīgs veids, kā garlaicīgu dienu 
padarīt jautrāku. Galda spēļu 
pēcpusdienā aicināti piedalīties 
visi – gan bērni, gan vecāki. 
Nāciet, būs interesanti! Plašāka 
informācija, zvanot uz tālruņa 
numuru 29424612.

7. aprīlī plkst. 11.00 Birzgales 
Tautas namā biedrība „Jadara” 
organizē sievišķīgu tikšanos ar 
jogas pasniedzēju Karīnu Klies-
tu nodarbībās „Hormonu jogas 
terapija”.
Latvijā dzīvo ļoti daudz aktīvu 
un radošu sieviešu, kuras bieži 
savu enerģiju iegulda dažādās 
sabiedriskās aktivitātēs, aiz-
mirstot par sevi pašu. Iemīlēt 
sevi un pienācīgi parūpēties par 
sevi sievietei būtu absolūti ne-
pieciešams, jo sievietes loma ir 
rūpēties arī par citiem, bet dalī-
ties varam tikai tajā, kas mūsos 
pašās ir – mīlestība, miers, mai-
gums, pieņemšana, iedvesma un 
enerģija. Tādēļ ir svarīgi pirm-
kārt parūpēties pašai par sevi. 
Hormonu joga to palīdz paveikt 

pilnībā dabiskā un maigā, bet 
vienlaikus efektīvā veidā. Hor-
monu līdzsvars ir sievietes lab-
sajūtas pamatā. 
Sarunu tēmas:
* uzturs vitalitātei un hormonā-
lās sistēmas atbalstam (elementi 
no hormonu un kundalini jogas).
Prakse:
* jogas vingrojumi sievišķajam 
līdzsvaram;
* pretstresa tehnikas prāta mie-
ram un nervu sistēmas stabilitātei;
* apzināta elpošana;
* meditāciju prakse;
* relaksācijas māksla.
Līdzi ņemam vingrošanas pa-
klājiņu un ērtu apģērbu. 
Dalības maksa nodarbībās – 
3 eiro. Vēlama iepriekšēja pie-
teikšanās, zvanot uz tālruņa nu-
muru 29424612.

21. aprīlī plkst. 16.00 Birzgales 
Tautas namā uz koncertu aicina 
latgaliešu postfolkloras grupas 
„Rikši” jaunieši.
Viss sākās ar jautru kopā bū-
šanu. Tieši to Rēzeknes fol-
kloras draugu kopas „Vīteri” 
dalībnieki kā ceļamaizi vēlējās 
ņemt sev līdzi studiju gaitās 
Rīgā. Folkklubs „Ala”, festivāls 
„Mūzykys skrytuļs” – un grupa 
„Rikši” 2011. gadā sāka savu 
skrējienu postfolklorā. Vijole, 
akordeons, ģitāra, basģitāra un 
bubins, kā arī piecas sparīgas 
balsis un enerģijas pilnas per-
sonības rāda savu skatījumu uz 
tautasdziesmu neskaitāmos pa-
sākumos gan Latvijā, gan ārval-
stīs. „Rikšu” mērķis ir pateikt, 
ka tautasdziesma ir daudz tuvāk 
un daudz vieglāk sasniedzama, 
nekā mums šķiet. Grupas pūrā 
ir divi albumi – „Pa pyrmam” 
(2014) un „Sieju sovu” (2016), 
un „Rikši” turpina savu ceļu 
Rēzeknes apkaimes mantojuma 
apzināšanā un popularizēšanā.
Biļetes cena iepriekšpārdošanā – 
5 eiro, koncerta dienā – 7 eiro. 
Sēdvietas numurētas.  Tālruņa 
numurs plašākai informācijai – 
29424612.
Birzgales Tautas nams sadarbī-
bā ar tūrisma fi rmu „Remirotra-
vel” organizē brau- 12.lpp. 
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cienu uz Tulpju svētkiem Bur-
bišķos! Izbraukšanas datums: 
5. maijs (sestdiena). Cena: 25 
EUR – pieaugušais, 22 EUR – 
bērns līdz 15 gadu vecumam 
un seniors no 70 gadu vecuma. 
Plašāka informācija, zvanot uz 
tālruņa numuru 29424612.

Rembatē
15. martā plkst. 17.30 Rem-
bates Tradīciju zālē iedzīvotāji 
aicināti uz tikšanos ar Ķegu-
ma novada domes pārstāvjiem, 
deputātiem un speciālistiem. 
Uzklausīsim Ķeguma novada 
domes priekšsēdētāja atskai-
ti par 2017. gadā paveikto un 
priekšsēdētāja vietnieka ziņo-
jumu par plānotajiem darbiem 
2018. gadā. Tikšanās noslēgumā 
būs iespēja uzdot jautājumus un 
diskutēt ar speciālistiem.

10. martā plkst. no plkst. 22.00 
līdz 3.00 Rembates tradīciju 
zālē „Sieviešu dienas ballīte”. 
Par mūziku gādās grupa „Sik-
spārņi”.
Ieejas maksa: līdz plkst. 24.00 
daiļā dzimuma pārstāvēm bez 
maksas, kungiem 4 eiro; pēc 

plkst. 24.00 visiem 4 eiro.
Galdiņus rezervēt līdz 5. mar-
tam, zvanot uz tālruņa numuru 
27884206.

24. martā plkst. 18.00 Rembates 
Tradīciju zālē Rembates dāmu 
vokālā ansambļa sadraudzības 
koncerts „Ar dziesmu pa dzīvi”.
Koncertā piedalīsies „Kvēlzie-
di” no Ķeguma, Madlienas se-
nioru ansamblis un citi draugi. 
Visi laipni aicināti! Ieeja bez 
maksas.
Sīkāka informācija, zvanot uz 
tālruņa numuru 27884206.

1. aprīlī Lieldienu pasākums 
pie Rembates pagasta pārvaldes.
Krāsaina rotaļprogramma „Liel-
dienu olas meklējumi” kopā ar 
Lieldienu zaķi un viņa draugu 
Lācēnu Otto! 
Kopā ar meža zvēriem dosimies 
jautrā piedzīvojumā un meklē-
sim visskaistāko Lieldienu olu. 
Pacelsim katru egles zaru, ielū-
kosimies visās aliņās, pildīsim 
visus uzdevumus, lai atrastu 
īpašo olu! Hei, varbūt tava ola 
būs īstā?
Rīkosim skaistākās olas konkur-
su, tādēļ ņem līdzi paša krāsoto 
oliņu. Uzvarētājam īpaša balvi-

ņa garantēta!
Plašāka informācija, zvanot uz 
tālruņa numuru 27884206. 

Tomē
9. martā Tomes Tautas namā 
veltījums Starptautiskajai sie-
viešu dienai:
• plkst. 19.00 Jaunā muzikālā 
teātra izrāde „Mīli mani”. Lo-
mās Gunta Virkava un Zigurds 
Neimanis. Biļetes cena 3 eiro;
• plkst. 21.00 deju vakars kopā 
ar duetu „Presto”. Vietas pie gal-
diņiem rezervēt iepriekš, zvanot 
uz tālruņa numuru 27843230. 
Ieejas maksa 3 eiro.
Biļetes cena uz abiem pasāku-
miem – 5 eiro.
Iespējams pieteikt transportu 
līdz 8. martam, zvanot uz tālru-
ņa numuru 27843230.

17. martā plkst.15.00 Tomes 
Tautas namā fi lma „Nameja gre-
dzens”. Biļetes cena 3 eiro.

21. martā plkst. 6.00 pavasara 
saulgriežu sagaidīšana Tomē, 
pie Naktspērļu upītes (Baldones 
ceļš, mājas „Zarukalni”).
Iešūposim pasauli jaunam ritam 
kopā ar Tomes Tautas nama fol-
kloras kopu „Graudi”.

Līdzi ņemiet krāsotas oliņas, 
rīta cienastiņu un linu dvieli 
mazgāšanās rituālam.

24. martā plkst. 13.00 Tomes 
Tautas namā režisora Andreja 
Verhoustinska dokumentālā 
fi lma „Lidija”, klātesot fi lmas 
varonei, pazīstamajai disidentei 
Lidijai Lasmanei-Doroņinai un 
Ķeguma ģitārstudijas ansamb-
lim. Ieeja bez maksas.

2. aprīlī plkst. 12.00 Tomes 
parkā Lieldienu lustes bērniem 
kopā ar „Pārsteiguma karuseli”. 
Šūposimies, ripināsim un mek-
lēsim olas! Līdzi ņemiet krāso-
tas oliņas.

Tomes Tautas nams 5. aprīlī 
organizē braucienu uz Jaunā Rī-
gas teātra izrādi „Kārkli”. Izrāde 
ir veltījums Latvijas politiskajai 
dzīvei, kas sniedz daudz mate-
riāla pārdomām, dusmām un 
smiekliem. Biļešu cena 10 eiro, 
ceļa izmaksas 4 eiro. Biļetes 
rezervēt, zvanot uz tālruņa nu-
muru 27843230. Samaksāt līdz 
12. martam. Izbraukšana no Ķe-
guma plkst. 17.30 .

Birzgales Tautas nams 
sadarbībā ar tūrisma fi rmu 

„Remirotravel” 
organizē ekskursiju

 „Ziemeļpolijas valdzinājums 
ar kašubiem ”.

Datums: 2018. gada 
14.–17. jūlijs. 

Cena: 200 EUR – pieaugušais, 
190 EUR – bērns līdz 16 gadu 

vecumam.
Sīkāka informācija, zvanot uz 

tālruņa numuru 29424612 
(Birzgales Tautas nams)

Esi sveicināts, 
mazulīt!

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši.
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!

Ķeguma novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie:
Edvards (Birzgales pagasts)
Pauls (Ķegums)
Enija (Ķegums)

Lai bērniņi aug 
veseli un laimīgi!

Birzgales Tautas nams 
15. aprīlī plkst. 10.00 un 12.30 

aicina uz pastalu darināšanas 
meistarklasi.

Dalības maksa 30 eiro (tajā 
ietilpst ādas, izdales materiāli, 
darbarīki meistarklases laikā).

Pieteikties nodarbībām un 
apmaksāt var līdz 1. aprīlim.

Vietu skaits ierobežots.
Tālruņa numurs 

informācijai – 29424612.

11.lpp 

Pasaules Dabas 
Fonds meklē 

klimata vēstnieku
Arī šogad Pasaules Dabas 
Fonds aicina piedalīties 
lielākajā videi veltītajā akcijā 
„Zemes stunda”, kas šogad 
norisināsies 24. martā no 
plkst. 20.30 līdz 21.30. 
Akcijas mērķis ir vienoties 
ar visu pasauli rūpēs par 
klimata pārmaiņām un atbalstīt 
videi draudzīgas izvēles gan 
katra ikdienā, gan valstiskos 
lēmumos. Tāpēc šajā Zemes 
stundā aicinām: izslēdz gaismu – 
pieslēdzies dabai! 
Aicinām sagaidīt Zemes 
stundu kopā Ķeguma Tautas 
namā, izdziedot labākās 
latviešu dziesmas!

© "Ķeguma Novada Ziņas". Izdevējs Ķeguma novada dome. 
Reģistrācijas apliecība nr. M 1333. Redakcija: Jānis Putniņš. 

Ķegumā, Lāčplēša ielā 1, LV-5020 SIA „Ulma” datorsalikums. 
Laikrakstā publicētie materiāli ne vienmēr sakrīt ar redakcijas 

viedokli. Nākamais avīzes numurs iznāks 6.aprīlī.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




