L e j a s c i e m a pa g a s ta pā r va l d e s i z d e v u m s

Apaļš kā pūpols,
vesels kā rutks!
Slimībā ārā,
veselība iekšā!
Priecīgas Lieldienas
visiem pagasta
iedzīvotājiem!
Aicinām 8. aprīlī svinēt
Lieldienu svētkus kopā:
13.00 Lejasciemā Tirzas krastā
pie lielajām šūpolēm
Lieldienu pasākums ar
šūpošanos, olu ripināšanu,
olu izstādi, ar olu krāsošanu
lielajā katlā (var ņemt līdzi jau
krāsošanai sagatavotas olas) un
citas jautras izdarības.
Muzicēs Lejasciema jauniešu
vokāli instrumentālā grupa Jura
Ivanova vadībā.
19.00 Lejasciema kultūras namā
humoristiska programma
„Kāzu ģenerāļi”
Ieeja 2.00 Ls, notiks biļešu
iepriekšpārdošana
(t. 64472677, 29392051)
22.00 kultūras namā
Lieldienu balle kopā ar grupu
„Daugavieši” no Jēkabpils
Ieeja 2.00 Ls, darbosies kultūras
nama kafejnīca
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Klausījos, brīnījos,
Kas aiz kalna gavilēja.
Lieldieniņa braukšus brauca
Asnus veda vezumā.
Klāt Pūpolsvētdiena, un tas nozīmē, ka pēc nedēļas Lieldienas!
* Pavēro, vai Pūpolu svētdienā
spīd saule, jo, kāds laiks Pūpolu
dienā, tāds būs arī pirmajās
Lieldienās.
* Pēriens ar pūpolzariem
nāk par labu nopērtajam, jo tie
visu nākošo gadu esot veselīgi
un slimības ejot ar līkumu.
Pūpolsvētdienā jānoper ne tikai
cilvēki, bet arī mājdzīvnieki, lai visi
būtu veseli un izturīgi.
* Lai pūpolzariem būtu
maģiskās īpašības, tad tie jālauž
pūpolsvētdienas agrā rītā tieši
saullēktā.

* Pūpolsvētdienas rītā jāmeklē
tuvākais strauts, kur noskalot
seju, jo ticējums saka, ka tad
skaistums būšot garantēts visu
gadu, turklāt nenākšot miegs.
* Pūpolsvētdienā kārtīgi
jāaplūko pūpolzari — ja tiem maz
pūpolu, tad rudenī būšot maz
kartupeļu, bet, ja pūpolu daudz,
tad labi augšot zirņi un pupas.
* Tāpat Pūpolsvētdienā krāsnis
esot jāiztīra no pelniem, bet
pelnus vēlāk jāizkaisa laukā, kur
tiks sēti un stādīti dārzeņi, jo tad
tie augot ļoti raženi.

PAGASTA PĀRVALDE INFORMĒ

Nemēslo! Nāc talkā – kopā
mēs varam uzstādīt rekordu!
Lielā Talka, sadarbībā ar Latvijas Radio 2, šonedēļ uzsāk akciju, kuras ietvaros iedzīvotāji tiek aicināti sakrāt un līdz
16. aprīlim nodot pēc iespējas vairāk
plastmasas pudeļu korķīšus. No savāktajiem korķīšiem Lielās Talkas dienā, 21.
aprīlī, Nodibinājums “Rīga 2014” Rīgas
centrā veidos pasaules karti ar mērķi uzstādīt pudeļu korķīšu rekordu. Šajā kartē
ar sarkaniem korķīšiem tiks atzīmētas
tās pasaules valstis, kurās ik gadu norisinās Lielā Talka. Lai
iedzīvotājiem būtu
lielāka motivācija
līdzdarboties, centīgākie korķīšu krājēji akcijas noslēgumā iegūs īpašas
balvas no Lielās
Talkas un korķīšu
akcijas atbalstītāja
veikala „Rimi”.
Pirmais dalībnieks, kas piedalījies akcijā ar savu
korķīti, ir maestro
Raimonds Pauls.
Mākslinieks savu
plastmasas korķīti atnesa uz
Latvijas
Radio
2 studiju un aicināja arī citus
iedzīvotājus līdzdarboties šajā
akcijā, palīdzot
uzturēt tīru vidi
un līdzdarboties
Latvijas rekorda
uzstādīšanā.
Tiem talciniekiem, kuri
vēlas atbalstīt
Lielo Talku un
piedalīties pudeļu korķīšu

rekorda uzstādīšanā, ir aicināti savākt
pēc iespējas vairāk plastmasas pudeļu
korķīšu un līdz 16. aprīlim savāktos korķīšus jāieliek maisā kopā ar lapiņu, kurā
jānorāda Vārds, Uzvārds; Tālruņa nr.; Adrese; Savākto korķīšu skaits.
Maisiņš jānogādā īpaši korķīšu
akcijai paredzētajā vietā Lejasciema
pagastā – jauniešu centrā “Pulss”,
Lejasciema vidusskolā, Lejasciema
bibliotēkā vai pirmsskolas izglītības
iestādē „Kamenīte”.

Bez maksas
pieņem
sašķirotus
atkritumus
Lejasciema pagasta pārvaldē saņemta vēstule no SIA „ALBA 5”:
SIA „ALBA 5” aicina zemniekus uzkrāt un nodot pārstādei minerālmēslu
maisus, dārzniecībā izmantoto plēvi,
lopbarības ietinamo plēvi bez sieta, tiem/
tām jābūt atbrīvotām no salmu, skābbarības un augsnes atliekām, kā arī tukšās
plastmasas kannas.
Nelielo saimniecību īpašniekus aicinām kooperēties ar kaimiņiem un uz
atkritumu poligonu „Kaudzītes” kopīgi
vest lielāku daudzumu sašķirotu materiālu, lai labais nodoms – saudzēt dabu
(nodot atkritumus pārstādei) ir samērojams ar cita veida resursa – degvielas
patēriņu.
Nododot sašķirotos atkritumus pārstādei, Jūs bez maksas atbrīvosieties no
atkritumiem, kā arī saņemsiet apliecinājumu par videi kaitīgo atkritumu nodošanu otrreizējai pārstrādei, ko nepieciešamības gadījumā varēs uzrādīt kontrolējošām iestādēm.
Savākto materiālu SIA „ALBA 5” nogādā uz pārstrādi, no tā top plastmasas
granulas, kuras tālāk izmanto jaunas plēves vai dažādu cietās plastmasas priekšmetu ražošanā.
Gaidīsim Jūs ar sašķirotiem atkritumiem poligonā „Kaudzītes” Litenes pagastā, Gulbenes novadā, katru darddārdienu 8.00 – 16.30. Iepriekš vienojoties
iespējami citi laiki!
Dzīvosim zaļi!
SIA „ALBA 5”valdes priekšsēdētājs
A. Amantovs
Vairāk informācijas:
www.alba5.lv, t. 64474145

Tehnisko apskašu grafiks 2012. gadam Gulbenes novadā
Aprīlis
Maijs
datums laiks datums laiks
Lejasciems (pie darbnīcām)
11.00
Sinole (SIA Rainis
Lejasciema
18
13.00
darbnīcas)
Mālmuiža (pie darbnīcām)
Pagasts

Vieta (norises vieta)

Jūnijs
Jūlijs
datums laiks datums laiks
11.00
13

12

Augusts
datums laiks
11.00
13

11.00

Pie traktortehnikas īpašniekiem, kuriem ir vairākas tehnikas vienības, pēc iepriekšējas saskaņošanas, izbrauksim uz
traktortehnikas atrašanās vietu.
Tuvāka informācija Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā O. Kalpaka ielā 62, Gulbenē, vai pa tālr. 64471410, mob.
29120673 vai 29493096.
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SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ

Jaunumi sociālās palīdzības klientiem
Šogad mainījusies sociālās palīdzības klienta ienākumu aprēķināšanas kārtība, tādēļ var izrādīties, ka daļa trūcīgo
personu, kas līdz šim atbilda statusam,
nu vairs tam neatbilst. Tāpat iespējams,
ka tie, kas līdz šim saņēma garantēto
minimālo ienākumu pabalstu, nu to vairs
nesaņems.
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā ir noteikts, kādus sociālās palīdzības pabalstus pašvaldība
izmaksā no sava budžeta.
Pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai aprēķina un piešķir par trūcīgām
atzītām ģimenēm (personām) par laiku,
kurā noteikta atbilstība trūcīgā statusam. GMI pabalstu aprēķina kā starpību
starp Ministru kabineta noteikto GMI līmeni (40 lati pilngadīgai personai un 45
lati bērnam) katram ģimenes loceklim
un trūcīgā vai trūcīgo kopējiem ienākumiem.
Dzīvokļa pabalstu piešķir par trūcīgām atzītām ģimenēm vai personām.
Pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un
personas, kas tiesīgas saņemt šo pabalstu nosaka pašvaldības saistošajos
noteikumos.
Neizvērtējot ienākumus, var piešķirt
vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā,
ja tajā persona nonākusi iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ un nav iespējams
nodrošināt savas un ģimenes locekļu
pamatvajadzības.
Savukārt, izvērtējot ģimenes vai personas ienākumus, pašvaldība ir tiesīga
izmaksāt arī citus pabalstus, ja visi pašvaldības iedzīvotāji, kam tas pienākas,
saņēmuši GMI un dzīvokļa pabalstus.
Citu pabalstu veidus, apmēru un nosacījumus to saņemšanai nosaka pašvaldība
saistošajos noteikumos.
Klienta ienākumus nosaka citādi
Izvērtējot klienta situāciju, no 2012.
gada 1. janvāra klienta ienākumos ieskaita arī tādus ienākumu veidus, ko
līdz šim neņēma vērā: vecāku pabalstu,
bērna kopšanas pabalstu un bezdarbnieka stipendiju. Tas nozīmē, ka tagad,
aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju, sociālās palīdzības klientam šie ienākumi
jānorāda.
Tagad likums paredz, ka novērtējot
klienta materiālos resursus, ņem vērā
ienākumus, kas veidojas pēc nodokļu
samaksas un par ienākumiem neuzskata piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, bērna invalīda
kopšanas pabalstu, pabalstu invalīdam,
kuram nepieciešama kopšana, pabalstu par asistenta izmantošanu, pabalstu
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transporta izdevumu kompensēšanai
invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās, pabalstu ar celiakiju slimam bērnam, pabalstu bērna piedzimšanas un
personas nāves gadījumā, kā arī pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu.
Par klienta līdzdarbības pasākumiem
Tagad Sociālajam dienestam ir tiesības tos darbspējīgos klientus, kuri saņem sociālo palīdzību vismaz trīs mēnešus pāc kārtas, iesaistīt darba un sociālo
prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un
apgūšanas pasākumos, kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus. Sociālais dienests
slēdz līgumu ar darbspējīgo klientu. Šajos pasākumos nedrīkst iesaistīt, ja persona ir:
- invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma
pabalsta saņēmēja;
- sieviete grūtniecības un dzemdību
atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem vai cita persona bērna kopšanas
periodā;
- viens no bērna invalīda vecākiem,
ja bērns nesaņem piemērotus aprūpes
pakalpojumus;
- persona vecumā no 15 gadiem,
kura iegūst izglītību klātienē vispārējās
vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais
augstskolā.
Sociālajam dienestam ir tiesības iesaistīt klientu tikai tādos līdzdarbības
pasākumos, kas neliedz aprūpēt bērnu
invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu,
vai citu apgādājamo, ja nav citas iespējas nodrošināt aprūpi.
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likums tagad paredz, ka ne tikai
pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai, bet
arī citi sociālās palīdzības pabalsti tiek
samazināti vai netiek piešķirti, ja klients
atteicies no līdzdarbības savas sociālās
problēmas risināšanā, sniedzis nepatiesas ziņas vai nav tās sniedzis vispār, kā
arī nosaka, kādos gadījumos persona
netiek iekļauta mājsaimniecības sastāvā
materiālā stāvokļa izvērtēšanai un attiecīgi sociālās palīdzības pabalsta apmēra
aprēķināšanai.
Likumā teikts, ka sociālās palīdzības
pabalstu klientam samazina par personai piešķirto daļu, vienlaikus ievērojot
katra bērna tiesības un intereses, vai
nepiešķir atsevišķi dzīvojošai personai,
ja tā: atrodas prombūtnē ilgāk par kalendāra mēnesi un saņem sociālo vai
ārstniecības pakalpojumu, kura ietvaros
tiek nodrošinātas personas pamatvaja-

dzības, atrodas ieslodzījuma vietā, sociālās korekcijas izglītības iestādē vai citu
pamatotu iemeslu dēļ nav iekļaujama
ģimenes sastāvā.
No Sociālā dienesta pie tiesu izpildītāja
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums paredz, ka pašvaldībai
operatīvi jāreaģē uz izmaiņām klienta
sociālajā un materiālajā situācijā, kā arī
aktīvi jāatsaka sociālā palīdzība negodīgiem sociālās palīdzības saņēmējiem.
Ja Sociālais dienests konstatē, ka attiecīgais pabalsts ir nepamatoti izmaksāts
klienta vainas dēļ, klientam sniedzot
nepatiesu vei nepilnīgu informāciju vai
nepaziņojot par izmaiņām, kas varētu
ietekmēt tiesības uz šo pabalstu vai tā
apmēru, tiek pieņemts lēmums par nepamatoti izmaksāto sociālās palīdzības
pabalstu atgūšanu. Lēmumu izpilda
tiesu izpildītājs Administratīvā procesa
likuma kārtībā, pamatojoties uz Sociālā
dienesta izpildrīkojumu. Tātad tiek uzsākta nepamatoti izmaksātā pabalsta
piespiedu piedziņa – tiesu izpildītājs var
vērst piedziņu gan pret personas ienākumiem, gan īpašumu.
Sociālā darbiniece Lejasciema
pagasta pārvaldē Dzintra Jegure

2012. gada 3. aprīlī 15.00
Lejasciema kultūras namā
AICINĀM UZ TIKŠANOS
LEJASCIEMA PAGASTA
UZŅĒMĒJUS
un iedzīvotājus, kas vēlas
uzsākt uzņēmējdarbību
Sarunas tēma:
Kā labāk organizēt sadarbību
pašvaldība – uzņēmējs
Pasākumā piedalīsies:
• Gulbenes novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja
Guna Švika
• Valmieras Biznesa un
inovāciju inkubatora pārstāvis
• Latvijas Hipotēku un zemes
bankas Gulbenes filiāles
Aizdevumu daļas vadītāja Līga
Nagle
Lejasciema pagasta pārvalde
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LAUKSAIMNIEKIEM

Ziņas lauksaimniekiem
1. Informācija no Zemkopības ministrijas:
1) Izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanā
Š. g. 14. martā stājās spēkā MK 2011.
gada 1. marta noteikumu Nr. 173 „Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas
Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros” grozījumi.
Tajos noteiktas izmaiņas saistībā ar tiešo
maksājumu atbalsta saņemšanu. Noteikumu grozījumi paredz divus jaunus
atbalsta veidus par īpašo atbalstu cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai un
īpašo atbalstu lopbarības augu sēklu un
sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai.
Bez tam, pretendējot uz vienotā platību maksājuma atbalstu (VPM), lauksaimniekam būs jāuzrāda apliecinājums, ka viņam ir valdījuma jeb lietošanas tiesības uz atbalstam pieteikto
lauksaimniecībā izmantojamo zemi, ja
to neapliecina ieraksts zemesgrāmatā.
Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi papildināti ar nosacījumu, ka lauksaimniecībā
izmantojamo zemi un kultūraugus
tajā audzē, izmantojot sugai atbilstošu
sējas un kopšanas agrotehniku, kā arī
nezāļu ierobežošanas pasākumus.
Plašāka informācija pieejama: http://
www.likumi.lv/doc.php?id=227324
2) Izmaiņas atbalsta piešķiršanas
nosacījumos vides un lauku ainavas
uzlabošanai
Agrovides saistībām (Bioloģiskās
lauksaimniecības attīstība) grozījumi paredz dažas nozīmīgas normas attiecībā
uz 2012. un 2013. gada platību maksājumu sezonu – šajos divos gados vairs
netiks uzņemtas jaunas piecu gadu
saistības, bet tiem, kuriem 2012. gads ir
pēdējais (piektais) saistību gads, 2013.
gadā tiks dota iespēja saistību periodu
pagarināt par vēl vienu gadu. Līdz ar to
šiem atbalsta pretendentiem saistību
periods būs seši gadi. Vēl svarīga ir
norma, ka šogad pēdējo reizi atbalsta
pretendenti var paplašināt savas esošās
saistības līdz 20%, bet nākamgad tas
nebūs iespējams.
Izmaiņas arī pasākumā “Maksājumi
lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu
teritorijas” (MLA), kas skar biškopjus.
Pasākuma nosacījumi pašreiz paredz,
ka atbalstu pasākumā par pastāvīgo
pļavu un ganību vai aramzemē sēto
ilggadīgo zālāju vai nektāraugiem var
saņemt, ja platībā tiek nodrošināts
minimālais lauksaimniecības dzīvnieku
blīvums – vismaz 0,2 nosacītās liellopu
vienības uz vienu atbalsttiesīgo hektāru,
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bet biškopjiem – viena bišu saime uz
trīs hektāriem jeb 1,5 bišu saimes uz
vienu hektāru.
3) Nosaka papildu prasības uz
hektāru, par kuru lauksaimniekiem
piešķir dīzeļdegvielu saimnieciskajā
gadā.
Lai dīzeļdegvielu saņemtu aktīvais
lauksaimnieks un mazinātu neražojošu
platību pieteikšanu, noteikumos precizēts, ka atbrīvojumu dīzeļdegvielai no
akcīzes nodokļa par pastāvīgo pļavu
un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju apstrādāšanu saņem lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kas
valsts aģentūrā „Lauksaimniecības datu
centrs” (LDC) ir reģistrējis ganāmpulku,
lauksaimniecības dzīvniekus un novietnes vai reģistrējies kā dzīvnieku barības primārais ražotājs.
Izmaiņas noteikumos nosaka, ka
lauksaimniecības produkcijas ražotājs saņem dīzeļdegvielu, ja par kārtējā
gada atbalstam deklarēto un apstiprināto hektāru skaitu, tai skaitā pastāvīgām
pļavām un ganībām vai aramzemē sētiem ilggadīgiem zālājiem (710 un 720
kods) vai pieteikto zemes hektāru skaitu
zem zivju dīķiem, ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas ir vismaz 200
latu no hektāra, atbilstoši Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada
pārskatam par pēdējo noslēgto gadu.
Lauksaimniecības produkcijas ražotājam, kas LDC ir reģistrējis ganāmpulku,
lauksaimniecības dzīvniekus un novietnes, papildus minētajiem ieņēmumiem
ir jānodrošina minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru.
Prasību par liellopu vienībām nepiemēro
dzīvnieku barības primārajam ražotājam.
4) Vienkāršo atbalsta saņemšanas nosacījumus pasākumā “Meža
ekonomiskās vērtības uzlabošana”
Lai uzlabotu pasākuma efektivitāti,
izmaiņas noteikumos paredz iespēju
saņemt atbalstu arī par meža īpašnieka pašrocīgi veikto jaunaudžu kopšanu vai mazvērtīgu mežaudžu nomaiņu.
Līdz šim bija noteiks, ka atbalstu var
saņemt tikai par pakalpojumiem, ko
sniegušas trešās personas. Atbalsta
apmērs noteikts, pamatojoties uz standarta izmaksām par atbalsta saņēmēja paša veikto darbu. Izmaiņas noteikumos nosaka arī atšķirīgu atbalsta
intensitāti teritorijās mazāk labvēlīgos
apvidos – 60 procenti.
5) Izmaiņas uzņēmumu radīšanas
un attīstības atbalsta nosacījumos

Ir apstiprināti ZM izstrādātie grozījumi
MK 2010. gada 9. februāra noteikumos
Nr. 132 “Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Atbalsts uzņēmumu radīšanai
un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)”.
Projektiem ir noteikta lielāka atbalsta
intensitāte – līdz 70% no kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas. Tomēr
atbalsta intensitāte līdz 40% turpmāk
būs samazināta tiem mikrouzņēmumu
radīšanas projektiem, kuri saistīti ar kurināmā ražošanu. Noteikumos arī precizēti
nosacījumi mobilās tehnikas un kravas
transporta iegādei.
Plašāka informācija par apstiprinātajiem likumprojektiem pieejama pagasta
mājas lapā www.lejasciems.lv sadaļā
Lauksaimniekiem.
2. Iespēja gaļas liellopu audzētājiem
2012. gadā LPKS „ABC PROJEKTS”,
sadarbībā ar Šveices kompāniju VIANCO, kā arī ar Lietuvas un Igaunijas gaļas liellopu audzētāju organizācijām, ir
uzsākuši realizēt vērienīgu kopprojektu
par kvalitatīvu gaļas šķirņu liellopu izaudzēšanu un gaļas realizāciju. Gaļas realizācijas mērķa tirgus ir Šveice. Gaļas
realizāciju Šveicē nodrošinās lielveikalu
tīkls COOP, kas ir arī šī projekta līdzfinansētājs. Saimniecības, kuras vēlas
piedalīties projektā un audzēt dzīvniekus realizācijai gaļai, iepazīstas ar vispārējo informāciju, aizpilda pieteikuma
anketu un nosūta to LPKS „ABC PROJEKTS”. Kooperatīva speciālisti izvērtē
saimniecības dzīvniekus, vadoties pēc
LDC datu bāzes un, ja dzīvnieku izcelsme atbilst projekta sākumprasībām, tad
vienojas ar saimniecību par pirmreizējo
saimniecības apsekošanu. Ja pēc apsekošanas kooperatīvs un saimniecība
vienojas par sadarbību projekta ietvaros, tad tiek noslēgts līgums un sākas
ikdienas darbs, lai izpildītu nepieciešamās prasības un saražotu atbilstošu
produktu.
Sīkāk:
http://www.abcprojekts.lv/
public/lv/raksti/Projects.html
3. Kā jau katru gadu, no aprīļa mēneša otrās puses, sāksies 2012. gada Platību maksājumu pieteikumu aizpildīšana.
Ja kādam nepieciešams palīdzēt aizpildīt pieteikumus, arī elektroniski, vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu
zvaniet (tel. 26541865), jautājiet, palīdzēšu; Lejasciema pagasta pārvaldes telpās
būšu katru trešdienu.
Anita Rozenberga,
lauku attīstības speciāliste
2012. gada marts

INFORMĀCIJA

Apdrošināšanas sabiedrība „Balta” aicina
Ņemot vērā silto laiku un pavasara iestāšanos, mostas ne tikai dzīvnieki, bet arī cilvēku vēlme atpūsties pie dabas. Tas ir laiks,
kad aktīvākas kļūst arī ērces, kas pēdējos
gados arvien biežāk pārnēsā bīstamo ērču
encefalītu. Saskaņā ar Latvijas Infektoloģijas centra datiem 2011. gadā kopumā visā
Latvijā reģistrēti 429 saslimšanas gadījumi ar
šo smago slimību, kas ir tikai nedaudz mazāk kā 2010. gadā, taču ievērojami vairāk kā
2009. un citos iepriekšējos gados.
Ņemot vērā pēdējo gadu pieredzi, arī
šogad ērču aktivizēšanās gaidāma aprīlī,
un gada sākums ir atbilstošākais laiks, lai
sagatavotos aktīvās atpūtas sezonai, saņemot pirmās divas potes pret ērču encefalītu.
Tāpēc pozitīvi vērtējams fakts, ka iedzīvotāji,
kuri savā veselības apdrošināšanā ir iekļāvuši saslimšanas risku ar ērču encefalītu,
izmanto iespēju bez maksas vakcinēties
pret bīstamo slimību. Arī darba devēji, kuri
saviem darbiniekiem nodrošina veselības
apdrošināšanu, ir aicināti atgādināt par vak-

cinācijas iespējas izmantošanu.
Kā ierasts, marts un aprīlis ir aktīvākais
laiks, kad cilvēki dodas vakcinēties pret ērču
encefalītu. Kā liecina arī apdrošināšanas sabiedrības „Balta” dati, iespēju vakcinēties
izmanto arvien vairāk cilvēku: tā, piemēram,
2011. gada martā iespēju vakcinēties pret
bīstamo slimību izmantojuši par 33 procentiem vairāk apdrošināto personu nekā
2010. gada martā. Savukārt aprīlī šis skaits,
salīdzinot ar attiecīgo 2010. gada periodu, ir
pieaudzis par 12 procentiem. Ņemot vērā, ka
apdrošināto personu skats ir aptuveni nemainīgs, pozitīvi vērtējams fakts, ka cilvēki arvien
biežāk veic profilaktiskus pasākumus, lai rūpētos par savu veselību.
„Arī šogad janvārī un februārī katru mēnesi vidēji 20 cilvēki, kuriem ir iegādātas veselības apdrošināšanas polises, izmantojuši
iespēju sākt vakcināciju pret ērču encefalītu.
Tāpēc novērtējam klientu tālredzību un atbildību par savu veselību, laikus domājot par
iespējām pasargāt sevi no tādas bīstamas sa-

slimšanas kā ērču encefalīts. Turklāt, ņemot
vērā, ka ērču aktivitāte Latvijā parasti sākas
aprīlī, marts faktiski ir pēdējais laiks, kad vēl ir
iespējams efektīvi veikt vakcināciju,” skaidro
apdrošināšanas sabiedrības „Balta” Veselības produkta vadītāja Vita Bočkāne.
Par ērcēm svarīgi atcerēties:
Ērču aktivitātes sezona Latvijā parasti
ilgst no aprīļa sākuma līdz oktobra beigām,
bet labvēlīgos laika apstākļos tā var būt ievērojami ilgāka. Ērces kļūst aktīvas, ja gaisa
temperatūra pārsniedz +3 līdz +5 grādus.
Latvijā ērces galvenokārt uzturas mitrās
un ēnainās vietās, priekšroku dodot jauktu koku mežiem ar labi attīstītu pamežu un
aizaugušām pļavām. Ērces parasti sēž uz
zāles stiebra apmēram 10 cm augstumā no
zemes (maksimāli – līdz 1m augstumā), gaidot, kad garām ies piemērots upuris. Parasti
cilvēki ērces kodienu nejūt, tādēļ iespējams,
ka ērce nokrīt, pirms tā ir pamanīta. Jāņem
arī vērā, ka ērces niecīgo izmēru dēļ to ir
grūti pamanīt.

LEJASCIEMA VIDUSSKOLĀ

Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība
Lejasciema vidusskolā
Mūsdienīga mācību procesa
galvenais uzdevums ir attīstīt skolēna prasmes mācīties. Skola nav
vairs vienīgais informācijas avots,
skolotāja vārds konkurē ar to, ko
iespējams atrast literatūrā un internetā. Lai veicinātu skolēnu attīstību
tādā jomā kā pētniecība, likumsakarību atrašana un apkopošana, mūsu
skolā visiem vidusskolas klašu jauniešiem tiek piedāvāts rakstīt zinātniski pētnieciskos darbus. Mācību
plānā 10. klasē paredzēta viena
stunda nedēļā apmācībai. Skolēniem jāizvēlas joma, kura interesē,
skolotājs, kurš varētu būt darba
konsultants. Kad tas izdarīts, jāprecizē tēma un jāķeras pie darba.
Šā gada 14. un 16. februārī skolā notika zinātnisko darbu lasījumi,
savu prasmi šajā jomā prezentēja
11. klase. Vērtēšanas komisiju vadīja skolas direktore I. Stāvavena, piedalījās skolas administrācijas pārstāves I.
Vanaga un I. Maltavniece, metodisko komisiju vadītājas L. Medne, V. Riekstiņa, I. Bērziņa, E. Jermakova, A. Paegle, kā arī SZPD
apmācības vadītāja V. Stapāne. Kopumā
darbi bija ļoti interesanti, korekti, rakstīti,
ievērojot visas prasības gan struktūrā, gan
noformējumā. Kā atbalsta materiāls noderēja skolas izstrādātā metodiskā grāmatiņa,
kurā apkopota dažādu informācijas avotu
pieredze, atbalsta frāzes, piemēri. Patīkami, ka darbu prezentācijas bija spilgtas,
2012. gada marts

atbilstošas tēmai un prasībām. Skolēni bija
pētījuši tādas jomas kā laika skaitīšana un
vēstures avotu iedalījums, kultūras aktivitātes jauniešu centrā „Pulss”, kristīgās ētikas
nozīme, čakras, fobijas, suņi kā cilvēka
veselības uzlabotāji, mušmiru izplatība,
skolēnu vecāku nodarbinātība, interneta
lietošanas paradumi, attēlu grafiskās apstrādes programmas, lēmumu pieņemšana
grupās. Vērtēšanas komisija 5 darbus novērtēja ar 9 ballēm un izvirzīja SZPD lasījumiem Gulbenes novada valsts ģimnāzijā.
Tie bija Emīla Galvana izstrādātais darbs

„Piramīdu enerģētiskā nozīme”
(vadītāja L. Antiņa), Ilvas Ritmanes „Fantāzijas romāns” (vadītāja
V. Stapāne), Kristiānas Liekniņas
darbs „Krāsas un to simboliskā
nozīme A. Sakses pasakās par
ziediem” (vadītāja V. Stapāne),
Lienes Rautmanes „Fani un hokeja klubs Rīgas „Dinamo”” (vadītāja I. Deigele) un Ances Zaķes
darbs „Gaujas iztekas dažādās
versijas” (vadītāja R. Vēverbrante). Visi darbi tika atzinīgi novērtēti
Gulbenes ģimnāzijā. 4 no tiem
tika pieteikti Vidzemes Augstskolas rīkotajā Vidzemes reģiona
SZPD konferencei Valmierā, kura
notika pavasara brīvdienās 15.
martā. Šajā pasākumā piedalījās
ne tikai skolnieces, bet arī skolotāji I. Maltavniece, R. Vēverbrante,
L. Medne, G.Šmits, gūstot pieredzi SZPD rakstīšanā un vadīšanā.
Varam lepoties, jo Ances Zaķes darbs tika
izvirzīts dalībai Latvijas 36. skolēnu zinātniskajā konferencē Rīgā.
Šī darba metode nav viegla vai vienkārša.
Gan skolēniem, gan skolotājiem, kas vada
darbu rakstīšanu, rūpīgi jāievēro visas prasības. Tad arī rezultāti ir atbilstoši, gandarījums
par padarīto atalgo iztērēto laiku un pūles.
Iegūtās prasmes noder, turpinot izglītošanos.
Ineta Maltavniece,
Lejasciema vidusskolas direktores
vietniece izglītības jomā
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Par prieku un kopā būšanu
Marta sākumā Lejasciema vidusskolas
zāli ieskandināja līksmas balsis un skanīgi izsaucieni. Lejasciema PII „Kamenīte”
darbinieku rīkotajā un audzēkņu ģimeņu
atbalstītajā ģimeņu sporta dienā tikās 12
ģimeņu komandas, pavisam 44 dalībnieki
vecumā no 1 - 69 gadiem.
Pasākuma moto, nu jau otro gadu, bija
nemainīgs – Prieks kopā būt! Visa pasākuma gaitā galvenais veiksmes rādītājs bija
prieks gan mazo, gan lielo sejās, azartā mirdzošas acis, jautri smiekli, mīļums ikvienā
veiksmes vai vilšanās mirklī. Ik katru brīdi varēja sajust sportisku degsmi un kopīgas darbošanās prieku. Priecēja pagājušās sporta
dienas vēl nedrošo mazuļu izaugsme – šoreiz jau startējot droši un pārliecināti, kā arī
kopīgi lolotās iespējas – darīt interesantāku
savu un bērnu ikdienu – realizēšanās. Tā ir
rosinoša iespēja visai ģimenei kopā apmeklēt sporta pasākumu, kurā vienlīdz saistoša

darbošanās būtu gan mazajiem, gan lielajiem ģimenes bērniem, gan arī vecākiem.
Par veiksmīgu pasākuma norisi gādāja
18 tiesneši, piedāvājot dalībniekiem iespēju izmēģināt spēkus – biatlonā, kamaniņu
sportā, hokejā, šķēršļu pārvarēšanā, auto/
motosportā, boulingā, modernajā daudzcīņā, vingrošanā, smaiļošanā, pludmales
minibolā, kērlingā, makšķerēšanā, tūrismā,
un, protams, arī lielajā noslēguma stafetē.
Pasākuma noslēgumā – balvu par
veiksmīgajiem startiem un ceļazīmju uz
Gulbenes novada sporta svētkiem „Mazā
olimpiāde” – 1. jūnijā – izsniegšana. Organizatoru atzinība tika izteikta ģimenes
komandai ar 4 bērniem, jaunākajam no
kuriem – 1 gads. Simpātiju balvu ieguva
azartiskā un dzīvespriecīgā vecmāmiņa
Dzintra, kura ar savos 69 gados iegūto pieredzi, bija izcils nenogurdināma sportista
piemērs savam mazdēlam.

Paldies dalībniekiem un viņu ģimenēm
par atsaucību un izrādīto sportot prieku!
Gandarījums par paveikto arī pašiem bērnudārza darbiniekiem. Vai ģimeņu sporta
diena tiks rīkota arī nākamajā gadā – tas
atkarīgs no ģimeņu ieinteresētības būt
kopā, sportot un arī priecāties – kopā!

Daniels Bārts
EBD projekts, Latvija, Lejasciems
2012. gada 4. marts – 2013. gada 3. marts

Lejasciems. Kad es pirmo reizi dzirdēju šo vārdu, es jautāju sev, ko man gaidīt šeit – nelielā ciematā Latvijā. Kādi te ir
cilvēki, kā viņi veido savu dzīvi, un vai es
varēšu saprasties ar manām niecīgajām
latviešu valodas prasmēm?
Bija daudz jautājumu, kas mani urdīja
pirms došanās uz ārzemēm viena gada garumā, un ir arī jautājumi, kuri būs visu gadu.
Bet – kas es esmu un ko es te daru?
Mani sauc Daniels Bārts, es esmu
24 gadus vecs un nāku no Vācijas. Kopš
marta sākuma es tagad esmu šeit, Latvijā,
savā Eiropas brīvprātīgajā darbā. Eiropas
brīvprātīgais darbs (EBD) ir Eiropas Sa-
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vienības programmas „Jaunatne darbībā”
sastāvdaļa. EBD dod jauniešiem iespēju strādāt citā Eiropas valstī. Tas var būt,
piemēram, vides joma, māksla un kultūra,
darbības ar bērniem, jauniešiem, sporta
aktivitātes un izklaides aktivitātes. Mērķis
EBD galvenokārt ir sniegt jauniešiem iespēju strādāt ārzemēs, un tādējādi attīstīt
prasmes un atbildību, kas ļauj aktīvi piedalīties sabiedriskajā dzīvē, lai veidotu jaunu
Eiropu.
Mans projekts norit jauniešu centrā
„Pulss”, kur tagad strādāju par brīvprātīgo.
Kopumā man ļoti patīk šis darbs. Lielāko
daļu sava laika es pavadu ar bērniem un
jauniešiem šeit, jauniešu centrā, spēlējot
biljardu vai citas spēles vai nodarbojoties ar
sporta aktivitātēm ārpus telpām.
Turklāt es piedāvāju vairākas darbnīcas par medijiem, filmām un fotogrāfijām,
lai mēs izveidotu, piemēram, fotokolāžas
vai īsu filmu par dzīvi šeit – Lejasciemā. Es
organizēju arī starpkultūru aktivitātes, piemēram, vācu valodas mācības jebkura vecuma lejasciemietim, kopīgu vācu ēdienu
gatavošanu u.c.
Jautājums, kas man ļoti bieži tika uzdots pirmajās dienās, bija – kādēļ es to
daru, kāpēc es nolēmu braukt uz Latviju?

Es pēc studijām (esmu studējis Vācijā ar
specializāciju medijos un komunikācijā)
vēlējos izmantot iespējas un iegūt jaunu
pieredzi, ko citādi nav iespējams izdarīt. Es
gribēju darīt kaut ko pilnīgi citu, un braukt
uz ārzemēm dzīvot tur ilgāku laiku ir kaut
kas pilnīgi jauns.
Turklāt es arī gribēju izzināt valsti Eiropā, kur ir bagātas tradīcijas, vēsture,
kultūra un skaista daba, ko es vēl nebiju
redzējis līdz šim. Vācijā mēs neko daudz
nezinām par Baltijas valstīm, tāpēc ļoti
priecājos veikt savu EBD šeit. Latvijai un
Vācijai ir arī bijusi kopīga vēsture, un te var
atrast arī līdzīgas lietas Vācijai. Tādējādi
dzīvot šeit nelielā ciematā Lejasciemā man
ir interesanti. Es domāju, ka tam ir vairāki
pozitīvi aspekti, piemēram, šeit viss ir zināms, un cilvēki viens otru pazīst.
Es varu teikt, ka visi cilvēki, ko satiku
šeit pirmajās dienās, bija ļoti draudzīgi un
atvērti sagaidīt mani – ārzemnieku. Tāpēc
man patīk te būt.
Uz tikšanos jauniešu centrā!
* Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas
Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar
uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
2012. gada marts

JAUNSARGU VIENĪBĀ

Lejasciema jaunsargu panākumi

Mairis Ābrams

Aizsardzības ministrs A. Pabriks
Aizsardzības ministrs A. Pabriks
pasniedz apliecību Edgaram Ločmelim pasniedz apliecību Kristapam Vējam-Āboliņam

Gulbenes novada 12. klašu jaunsargi Ādažos
5. martā Madonā Smecersila sporta
un atbūtas bāzē notika pulkveža O. Kalpaka balvas izcīņas sacensibas militarizētajā stafetēs.
Gulbenes novadu pārstāvēt devās
jaunsargi no Lejasciema, Lizuma, Gulbīšu un Gulbenes 2. vidusskolas, Gulbenes valsts ģimnāzijas. Stafetēs bija jāveic
šaušana ar pneimatisku un mazkalibra
šauteni, jāmet granātas mērķī, jāslēpo
ar armijas slēpēm un jātransportē ievainotais. Vecākajā grupā jauniešiem uzvarēja Lejasciema komanda, kurā startēja
Renārs Galvans, Emīls Galvans, Ilmārs
Šumskis, Miks Gabdulļins, Mairis Ābrams.
4. vietu izcīnīja Lejasciema otrā komanda
Reinis Brieže, Edgars Ločmelis, Kristaps
Vējš-Āboliņš, Aivars Brezinskis, Kristaps
Stalovskis. Vecākajā grupā jaunietēm 2.
vietu izcīnīja apvienotā Gulbenes novada
komanda. Komandā startēja Laura Igaviņa, Madara Biksāne, Signe Dreimane,
Inese Brezinska, Undīne Zača.
No 11. līdz 14. martam Ādažos notika
4. līmeņa jaunsargu apmācības noslēguma pasākumi.
2012. gada marts

Jaunsargi pulkveža O. Kalpaka balvas izcīņas
sacensībās Madonā.

Desmit Gulbenes novada 12. klašu
jaunsargi pavasara brīvdienās devās uz
Ādažiem kārtot apmācības noslēguma
testus.Pārbaudes testus kārtoja trīs Lejasciema jaunsargi – Kristaps Vējš-Āboliņš, Edgars Ločmelis, Mairis Ābrams.
Nometnes laikā jaunsargi pierādīja
savas zināšanas teorijā, fizisko sagatavotību, iemaņas orientēšanās un tūrisma disciplīnās, kā arī pirmās palīdzības
sniegšanā un militārajās disciplīnās.
14. martā, aizsardzības ministrs Artis Pabriks un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris ģenerālmajors
Raimonds Graube piedalījās Rekrutēšanas un jaunsardzes centra 2. novada nodaļas 4. līmeņa testu nometnes svinīgajā noslēguma ceremonijā.
„Apsveicu jūs ar veiksmīgi nokārtotiem
pārbaudījumiem un vēlos teikt lielu paldies par to, ka esat Jaunsardzē,” uzrunā jaunsargiem sacīja Artis Pabriks.
„Latvijas valsts nevar pastāvēt bez tādiem jauniešiem kā jūs. Latvijas valsts
nākotne ir jauniešu rokās. Es aicinu jūs
vienmēr būt patriotiem un stāvēt sar-

dzē par savu valsti, atceroties par vērtībām, uz kurām balstās mūsu valsts
– neatkarība, brīvība un demokrātija.”
NBS komandieris izteica gandarījumu,
ka tik daudzi jaunieši ir izdarījuši izvēli
par labu Jaunsardzei, izvēloties aktīvu
pilsonisku iesaisti mūsu valsts stiprināšanā. „Šis ir tikai pats sākums labajiem
darbiem, ko jūs esat veikuši savai, savas
valsts un sava novada izaugsmei,” sacīja ģenerālmajors Graube. „Es aicinu jūs
pievienoties Zemessardzei vai bruņotajiem spēkiem, kļūt par instruktoriem un
virsniekiem, izmantojot visas piedāvātās
iespējas kalpot mūsu valstij.” Komandieris apliecināja, ka karavīri, kas pirms tam
izgājuši Jaunsardzes apmācību kursu,
pēc tam ir starp labākajiem savā jomā.
Visi 78 jaunsargi, kas no 11. – 14. martam
Ādažos kārtoja noslēguma pārbaudījumus, saņēma apliecību, kas dod viņiem
priekšrocības atlasē dienestam Nacionālajos bruņotajos spēkos, kā arī stājoties
Zemessardzē.
Jaunsargu instruktore
Lāsma Gabdulļina
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BIBLIOTĒKĀ / KULTŪRAS NAMĀ

Bibliotēkas
jubilejas mēnesī

Lejasciema bibliotēkas telpas
pēc remonta

No zemes tikko izspraukusies sniegpulkstenīte iezvana pavasari, viss plaukst
un zaļo, mostas daba.
Šajā skaistajā laikā Lejasciema pagasta bibliotēkai ieskandināsim 120
gadu jubileju. Tālais 1892. gada aprīlis,
kad grāmatnieks Jānis Misiņš ieradās
Lejasciemā, lai atvērtu savu grāmatu
veikalu, tiek uzskatīts arī par bibliotēkas
dibināšanas laiku.
Aicinām visus apmeklēt bibliotēku jubilejas mēnesī un apskatīt izremontētās
telpas, jaunos grāmatu plauktus, bērnu
grāmatu kastes, un iepazīties ar nesen
iegādātajām un dāvinātajām grāmatām.
Lejasciema pagasta bibliotēka iesaistās LIKTA izsludinātajā bibliotēku enedēļā, kas šogad risinās no 26. līdz 30.
martam visā Latvijā.
27. martā uz bibliotēku aicināsim PII
Kamenīte vecākās grupiņas bērnus. Iepazīsimies ar interneta sniegtajām iespējām, noskatoties jaunākās latviešu pasakas. Pateiksim paldies par piedalīšanos
lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu žūrija.
28., 29. un 30. martā risināsies datorlietotāju kursi iesācējiem. Aicināti tie
lejasciemieši, kuri izteikuši vēlēšanos
piedalīties nodarbībās „Pirmā tikšanās
ar datoru”.
11. aprīlī plkst. 12.20 bibliotēkas viesis būs rakstnieks Guntis Berelis. Sadarbībā ar Gulbenes bibliotēku un Lejasciema vidusskolu veidosim diskusiju,
jautāsim G. Berelim par latviešu literatūras vēsturi, tagadni un tās tendencēm.
Rakstnieks ir arī Valsts Kultūrkapitāla
Fonda eksperts, kurš vērtē fondam iesniegtos projektus.
20. aprīlī Lejasciema bibliotēka svinēs 120. dzimšanas dienu. Uz svinībām
aicināsim bibliotēkas sadarbības partnerus, kolēģus un atbalstītājus.
24. – 29. aprīlim visā novadā risināsies Bibliotēku nedēļa.
Bibliotekāres Agnese un Maira
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Kultūras dzīves aktivitātes
Siltais laiks un atmoda dabā nāk sīkiem solīšiem. Nesteidzoties, lēnītēm.
Kā jau pavasarī, līņā... bet tas ir nieks, jo
lietus pavasarim piestāv. Ja šo debesu
rasu uztveram ar prieku, tā nevis nesaudzīgi sit, bet dziedoši aplaista.
Kā tad ir aizvadīts aukstais laiks un
pirmie jaunā gada mēneši kultūrā?
Lejasciema kultūras namā ir noslēdzies biedrības „Laika josta” realizētais, Eiropas Savienības līdzfinansētais
ELFA, LEADER projekts „Gaismas un
skaņas iekārtu iegāde un uzstādīšana
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Lejasciema pagastā”. Realizējot projektu,
tagad kultūras namā ir uzstādītas gaismas iekārtas, kas dod iespēju kvalitatīvi apgaismot teātra izrādes, koncertus
un citus pasākumus. Tika iegādāti ari 2
dinamiskie vokālie mikrofoni, profesionālais CD/MP3 atskaņotājs un 2 komplekti kondensatormikrofonu, kas dod
iespēju apskaņot izrādes un koncertus
arī estrādē.
Paldies šī projekta vadītājai Ingai Deigelei!
Sala mēnesī – janvārī bērnu popgrupa „Pīlādzīši” ar savu jauko uzvedumu „Puteklītes un Puteklīša Ziemassvētki” priecēja Litenes, Lizuma, Gulbenes
un arī Lejasciema skatītājus, kur vadītāja
Antra, bērni un vecāki guva daudz atzinīgu, labu vārdu, tā gūstot gandarījumu
par izdarīto darbiņu.
Ansamblis „Akcents” janvārī viesojās Ilzenē, kur, kopā ar citiem Alūksnes
novada ansambļiem, piedalījās koncertā
„Par spīti grūtiem laikiem”.
Daudz ar savām izrādēm uz Lejasciemu ir braucis Baltinavas teātris, arī jan-

vārī lejasciemieši varēja vērot šī kolektīva
izrādi „Ontans i sābri”.
Sveču mēnesis – februāris pie
mums atnāca ar lielu aukstumu, bet par
to ļoti skaisti un vienkārši ir teicis Juris
Rubenis: „Pasaulē, kurā spīd mīlestība,
vienmēr ir silti” un tāpēc, aukstums nebija nekāds šķērslis, lai ikgadējais pašdarbnieku vakars „Mode Pūķa gadā”
notiktu! Katrs kolektīvs bija sagatavojis
priekšnesumu, kurā netrūka atraktivitātes un humora, par to tika pasniegta balva „Pūķa zelta spalva”. Paldies visiem,
kas nenobijās no aukstuma, paldies Ancei Zurkovai par fiksētajiem foto mirkļiem
„Rozā vannā” un pasākuma gaitā. Paldies pārvaldes vadītājam Mārim Milnam
par dāvanām un labajiem vārdiem!

Ansamblis „Akcents” Ilzenē.

turpinājums 9. lpp.
2012. gada marts

KULTŪRAS NAMĀ
turpinājums no 8. lpp.

Februārī bija iespēja arī apmeklēt
koncertu Riču kāzas, Gulbenes kultūras
centra jauniešu teātra studijas izrādi. Pirmais Karaoke dziedāšanas vakars tika
organizēts 14.februārī, esam iecerējuši
šo pasākumu rīkot ari turpmāk, 31. martā uz Joku dienas Karaoke tiek aicināts
ikviens, lai varētu kārtīgi izdziedāties un
izdejoties.
21. februārī Lejasciemā tika svinēta Meteņdiena – ar dziesmām, rotaļām,
ugunskuru, siltu tēju, pīrāgiem un, protams, ar jautru slidināšanos no kalniņiem.
Februāra mēnesī Lizuma kultūras
namā notika novada vokālo ansambļu
skate. Arī mūsu divi kolektīvi –ansamblis „Akcents” un senioru ansamblis
„Satekas” veiksmīgi startēja šai skatē.
Paldies dziedātājiem un vadītājām Ritai
Vēverbrantei, Vijai Nuržai, kā arī koncertmeistarēm Inetai un Evelīnai Maltavniecēm.
Uz šīs sezonas pirmo Sadanci Rankā
devās arī Lejasciema Ingas Dambrovas
vadītais deju kolektīvs „Unce”, līnijdeju
meitenes savukārt viesojās Virešos.
Februārī lejasciemieši, visi dzejas un
kultūras draugi tika aicināti uz sirsnīgu,
mīļu pasākumu- Irisas Puidzes dzejoļu
grāmatas atvēršanas svētkiem ”Sirds
valodā runājot”. Dzejas svētku sarunu
uzsāka Valmieras teātra aktieris Ģirts Rāviņš, kurš pasākuma gaitā Irisas dzejas
lasījumu papildināja ar dziesmām. Vakars aizritēja jaukā, patīkamā gaisotnēieklausoties dzejas rindās, pārdomās
un dziesmā. Paldies Irisai par šo jauko
dāvanu!
Nu ir klāt sērsnu mēnesis – marts!
Marta mēnesis atnāca ar lielāku bērnu un jauniešu rosīšanos kultūras namā.
Marta sākumā notika skolas bērnu vecmāmiņām un vectētiņiem veltītais pasākums un 12.klases jaunieši, gatavojoties
savam žetona vakaram, aktīvi apmeklēja
teātra izrādes mēģinājumus.
10. martā Lejasciema kultūras namā
virsdiriģenta Roberta Liepiņa vadībā uz
kopmēģinājumu pulcējās reģiona sieviešu kori.
17. martā Gulbenes teātris aicināja kopīgi pasēdēt uz „Soliņa Nr. 2” un
jautri patriekt par „Sievietēm un brīnumiem”. Es domāju, ka tie, kas bija atnākuši uz šo izrādi, saņēma ļoti lielu
smieklu devu ilgākam laikam! Paldies
gulbeniešiem!
Atnākot pavasarim un Lieldienām
tuvojoties gribas novēlēt, lai skaists šajā
laikā ir dabas mošanās brīdis un pavasara ziedu sagaidīšanas brīdis!
Lejasciema kultūras nama vadītāja
Rita Gargažina
2012. gada marts

Koris „Kaprīze”

Ansamblis „Akcents”

Ansamblis „Satekas”

turpinājums 10. lpp.
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Izstāde
„Neskati vīru
no cepures”

Folkloras grupa „Smaržo siens”

Irisa Puidze un Ģirts Rāviņš

Līnijdeju grupa „Dzinteles”
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Vairāk kā simts cilvēki skatījuši Lejasciema vīriešu vaļasbrīžu darbus un veltījuši daudz atzinīgu vārdu viņu veikumam.
Grupa novada skolotāju, viesojoties vidusskolā, ar interesi aplūkoja arī izstādi.
Apmeklētāju vidū vairākas grupas skolēnu, bērnudārza audzēkņi un pedagogi, viesi un paši lejasciemieši. Prieks, ka
gandrīz katrs darbs guva ievērību atbilstoši apmeklētāju gaumei. Atzinīgi tika
vērtēti Pētera Berkolda sarežģītie kalumi, īpaši drēbju pakaramais un galdiņš.
Citiem tuvāki bija koka izstrādājumi, ar
izdomu un labu gaumi veidotie Guntara
Šmita darbi – lampa, galdiņš, krēsls ar
bāriņu un citi, Munda Žviriņa kokgriezumi. Rokdarbnieces augstu vērtēja Ivana
Iļčukova rūpīgi pītos grozus, aizsaulē aizgājušo lejasciemiešu Arvīda Vanaga, Roberta Kalniņa un Kārļa Žvīgura ļoti darbietilpīgos darinājumus. Ar oriģinālu izdomu
piesaistīja Viktora Smirnova darbi, droši
vien idejai par monētu izmantošanu pulksteņa ciparnīcā būs sekotāji. Apmeklētājus sajūsmināja pasteļtoņu krāsu izvēle
Aivara Meļļa gleznās, toņu pāreja Induļa
Čabļa perfekti darinātajā žoga fragmentā,
dabas materiāla veiksmīga izmantošana
Riharda Lūkina darbā. Puķu mīļotājiem
tuvāki bija Valda Kuharenko pašaudzēto
liliju un īrisu fotoattēli, apdarē izmantojot
datorprogrammas. Ar retāku vaļasprieku
piedāvājumu iepriecināja Arvja Deguma
dzeja, Edgara Raga grafikas, Daiņa Riekstiņa zīmējumi un izdoma mednieku stūrīša iekārtošanā, Santa Didriksona mezglojums. Mazliet žēl, ka dažādu apstākļu
sakritības dēļ neizdevās parādīt dažus retākus vaļaspriekus, tajā skaitā adījumus,
jo pagastā šo mākslu pieprot vismaz
divi vīrieši. Vecākā paaudze prata novērtēt skolēnu un jauniešu Edgara Tipāna,
Ināra Ritmaņa, Kārļa Freiberga un citu
turpinājums 11. lpp.
2012. gada marts

KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ
turpinājums no 10. lpp.

darbus, priecājoties, ka amatu prasmes
pārmantojas nākamajās paaudzēs. Kopumā apmeklētāji saka paldies par darbu un atsaucību visiem izstādes dalībniekiem. Eksponātus varēs saņemt marta
pēdējās dienās, lai pēc mēneša pārtraukuma tie turpinātu pildīt savas funkcijas
dzīvokļos, pirtīs, dārzos.
Nākamās lielākās izstādes šajā gadā

būs veltītas reliģiskajiem darbiniekiem.
baznīcu ēkām un draudžu darbībai, kā
arī centīšos kārtot un klasificēt fotogrāfijas, protokolus un citas liecības par
kolhozu darbību Lejasciema pagastā. Ja
iedzīvotāju atsaucība turpināsies, varbūt
kopīgi izveidosim vispusīgāku apskatu
par kolektivizācijas posmu. Paldies labdariem, kuriem nav vienaldzīga Lejas-

ciema pagātne – Lijai Ramkai par retiem
skolu vēstures materiāliem un fotoliecībām par Dūrespusi, Jurim Zaķim par
valodnieces un mācītāja Putniņu dzīves
liecībām,Maigai Dillei par linu apstrādes
darba rīkiem, Rihardam Tiltiņam par interesantu eksponātu piedāvājumu.
Kultūrvēsturiskā mantojuma centra
darbiniece Inta Balode

Piemiņas pasākums Lejasciemā

25. marts latviešu tautai ir atceres
un atmiņu diena. Pirms 63 gadiem
šajā dienā tūkstošiem mūsu tautiešu
tika izsūtīti uz Sibīriju, starp tiem arī
Lejasciema, Dūres, Sinoles un Mālmuižas puses ļaudis.
25. martā Lejasciema kapsētā pie
piemiņas zīmes svešumā mirušajiem lejasciemiešiem notika atceres
brīdis, kurā pulcējās mūsu pagasta
politiski represētie, viņu ģimenes locekļi. Atceroties savu, radinieku un
tautiešu likteņus, tika aizdegtas sveces un pie piemiņas zīmes sagūla
ziedi.
Vēlāk atceres pasākuma dalībnieki devās uz Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma centru, kur muzeja
darbinieces Intas Balodes uzrunāti
iepazinās ar muzejā glabātajām vēstures liecībām. Pēc tam, klausoties
dziesmas un dziedot kopā ar vecākās paaudzes ansambli „Satekas”,
visi vēl brīdi kavējās atmiņās.
2012. gada marts
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Lejasciema
kultūras nama
aktivitātes aprīlī
14. aprīlī pulksten 19.00

Gadus jau nevar kā pelavas vētīt –
Labajos, sliktajos, tajos, ko žēl,
Tomēr ik sekundi iespējams svētīt,
Nodzīvot tā, lai tev gribētos vēl.
Dzīves pulksteni dzeguze zvana,
Solot pēc puteņiem saulītē dīgt.
Lai tev nekad sevi audzēt nav gana
Mākoņiem pretī, tad – madarās
slīgt!
Gadus jau nevar kā dzīparus adīt –
Labiski, kreiliski, sarkans un balts...
Lai tev vēl daudzas vasaras vadīt
Pretī sapnim, kas ticībā kalts!
L.Vištarte

Sveicam Lejasciema pagasta
iedzīvotājus, kam dzīves
jubilejas tiek svinētas martā
un aprīlī:
70 gadu jubilejā
Egilu Jozepu
Ziedoni Kasparu
Māri Ojāru Krūtaini
Rūdolfu Skaistkalnu
75 gadu jubilejā
Sarmīti Liekniņu
Ritu Strupausi
Juri Svikli
85 gadu jubilejā
Maigu Ankupu
90 gadu jubilejā
Alīdu Čudarāni
95 gadu jubilejā
Jāni Serģi
12

Lejasciema kultūras namā Lejasciema amatierteātra „Paradokss”
pirmizrāde V. Pumpure „Kaimiņu būšana”
Ieeja 1.50 Ls, notiks biļešu
iepriekšpārdošana (t. 64472677,
29392051)

21. aprīlī

Lejasciema amatierteātris piedalīsies novada amatierskatē Gulbenē

28. martā pulksten 13.00

Lejasciema kultūras namā ģimeņu talantu konkurss „Cīrulītis”

LĪDZJŪTĪBA
Lai tēva mīla paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.
Izsakām līdzjūtību Sandrai Liepiņai
no tēva uz mūžu atvadoties
Lejasciema vidusskolas kolektīvs

Kā senāk ziedēs ceriņkrūms aiz loga,
Kā senāk smaržos baltais āboliņš.
Bet sētas vārtos sagaidīt vairs nenāks
Un savu roku nesniegs mīļais tēvs.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību dakterei
Sandrai Liepiņai sakarā ar tēva
aiziešanu mūžībā.
Laila, Valda Boka

29. aprīlī

Lejasciema deju kolektīvs „Unce”
piedalīsies novada deju kolektīvu
skatē Gulbenē

Pārdod māju Lejasciemā.
Interesēties pa tālruni 64471947

Tur, tālumos, izskanēs gājums mans
Manu mīļo dvēselēm cauri.
J. Osmanis
2012. gada februārī mūžībā aizgājuši
Lejasciema pagasta iedzīvotāji
Ilga Kučere,
mirusi 12. februārī 72 gadu vecumā
Dzidra Muceniece,
mirusi 19. februārī 82 gada vecumā
Jānis Mucenieks,
miris 27. februārī 63 gadu vecumā
Pagasta pārvalde izsaka līdzjūtību
aizgājēju tuviniekiem.

Izdevējs –
LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDE
Tālr. 64473660
e-pasts: lejasciems@gulbene.lv
Iespiests: SIA Erante” tipogrāfijā
“
Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801
tālr. 64860983
Informāciju apkopoja Lejasciema
pagasta pārvaldes lietvede Dace Milne
Tirāža 1000 eks.
2012. gada marts

