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„Ak, šīs lielās marta acis,
Visur tās man pretī skatās:
Ledus plaisās, sniega čaugās,
Asarotu zaru spraugās, –
Lielas, dīvainas un platas!”

            (Aspazija)
Nu jau aizvadīti pirmie 

šā gada mēneši – darbīgi 
un rosīgi. Tie pagāja, 
nostalģiski atskatoties uz 
aizvadītajā gadā paveikto. 

 Ārā jaušams dzestrais 
pavasara gaiss, putnu 
dziesmas, saules stari, kuri, 
izšmaukuši pavasara dejā, 
cenšas atbrīvot zemi no baltās 
sniega segas, ļaujot mazajiem 
pavasara vēstnešiem – sniegpulkste-
nītēm, zilajām vizbulītēm un māllēpēm – 
izspraukties saulītē. 

Klāt ir pirmais pavasara mēnesis – 20. martā plkst. 6:30 sāksies astronomis-
kais pavasaris. Pēdējā marta svētdienā pagriezīsim savus pulksteņu rādītājus 
vienu stundu uz priekšu, lai pārietu uz vasaras laiku. Kāds skums par nozagto 
miega stundu rītiem, kāds gavilēs par iegūto vakarā, bet visi kopā priecāsimies 
par gaismu (dienām, kuras kļuvušas garākas), smaržām, putnu dziesmām un 
dabas pamošanos pēc ziemas miega. 

Dana Puidze

Februāra vidū kultūrvēsturiskā manto-
juma centrā notika izstādes „Darbošanās 
prieks” atklāšana. Tie bija svētki dalībnie-
cēm un svētki kultūrvēsturiskā mantojuma 
un tradīciju centram, jo šī bija pirmā izstā-
de, kas tika atklāta šajā gadā, un man ir 
liels prieks, ka „izstāžu gads” sākās tieši 
ar mūsu pašu rokdarbnieču veikumu. Iz-
stādē apskatāmie darbi bija darināti dažā-
dās tehnikās un no dažādiem materiāliem: 
fi lcētas gleznas, cepures, somiņas, čības, 
rotas, dekupētas kastītes, trauki, sveces, 
izgatavotas apsveikumu kartītes un rotas, 
tapotas un apgleznotas šalles. Lai arī rok-
darbnieces ir ļoti paškritiskas un saka, ka 
vēl tikai apgūst dažādās tehnikas, darbi 
runā paši par sevi. 

Paldies izstādes apmeklētājiem par la-
bajiem vārdiem, kas tika teikti par rokdarb-
nieču veikumu! 

Nākamā izstāde, kura apskatāma 
kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju 
centrā, ir veltīta Raiņa un Aspazijas daiļra-

dei. Šī izstāde tapusi projekta „Laikmeta 
rokraksti” ietvaros ar Ingas Deigeles pa-
līdzību un dažas dienas pēc Aspazijas 
151. gadadienas atceļojusi pie mums. Šī 
izstāde būs neparasta ar to, ka interesen-

tiem, atnākot uz kultūrvēsturiskā mantoju-
ma un tradīciju centru, būs iespēja radoši 
darboties un, ar pašu veidotiem darbiem, 
papildināt izstādi. 

 Dana Puidze

Izstādes kultūrvēsturiskā mantojuma centrā

PAGALMA KRIKSIS
Lejasciems ir mūsu, lejasciemiešu, 
mājas, tas ir kā katra paša istabas pa-
plašinājums, un tik ļoti gribas, lai tās ir 
sakoptas, skaistas, patīkamas dzīvo-
šanai pašiem un ar lepnumu rādāmas 
ciemiņiem. KĀPĒC! KĀPĒC? KĀPĒC... 
mums atkal ir jāsaskaras ar to, ka kāds 
ir sabojājis cita veikumu. Varbūt mēs, sa-
vas kopīgās „mājas” saimnieki, neesam 
bijuši pietiekami redzīgi un pamanījuši, 
aizrādījuši, audzinājuši, izglītojuši..., ka 
starp mums ir cilvēki, kas neciena savu 
māju, ciemu, līdzcilvēkus un viņu darbu. 
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LAUKSAIMNIEKIEM /  BIBLIOTĒKĀ

1. Informatīvā diena Lejasciemā. 
30. martā plkst. 10.00 Lejascie-

ma kultūras namā informatīvā diena 
lauksaimniekiem un mežsaimniekiem. 
Aktuālākā informācija par platībmak-
sājumiem 2016. gada sezonā, projektu 
pieteikšanās pasākumiem, izmaiņas un 
jaunākais mežsaimniecībā, izmaiņas no-
dokļu likumdošanas jomā uzņēmējiem 
un cita jaunākā informācija. Laipni gai-
dīti!

2. Pieteikšanās platībmaksāju-
miem 2016. gadā. 

LAD informē, ka turpmāk pieteikties 
platību maksājumiem varēs tikai elektro-
niski, izmantojot LAD Elektroniskās pie-
teikšanās sistēmu (EPS). 

Pieteikties platību maksājumiem, ie-
sniedzot Vienoto iesniegumu, varēs no 
šā gada 11. aprīļa līdz 22. maijam. 

LAD atgādina – lai varētu lietot EPS 
un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaim-
niekiem jānoslēdz līgums par LAD EPS 
izmantošanu. Līguma forma ir izsūtīta pa 
pastu katram LAD klientam, kurš līdz šim 
nav pieteicies elektroniski, gan ir pieeja-
ma LAD mājaslapā www. lad. gov. lv 

Lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju 
uz pilnīgu vienoto iesniegumu iesnieg-
šanu elektroniskā veidā, tad lauksaim-
nieki, kuri 2016. gadā vēlas iesniegt 
vienoto iesniegumu papīra formātā, līdz 
15. aprīlim iesniedz pieprasījumu LAD 
par vienotā iesnieguma veidlapas un 
kartes sagatavošanu papīra formātā, 
īpaši norādot LAD klienta reģistrācijas 
numuru. LAD veidlapas un kartes papī-
ra formātā izsniegs pieprasījuma iesnie-
dzējiem no 25. aprīļa. 

Ja saimniecībā ir 10 vai vairāk hek-
tāru lauksaimniecības zemes un ja 
saimniecība piesakās LAP pasākuma 
„Agrovide un klimats” vai „Bioloģiskā 
lauksaimniecība” atbalstam, tad atbal-
sta saņemšanai obligāti jāpiesakās tikai 
EPS jau 2016. gadā. 

3. Informācija biškopjiem. 
MK noteikumos ir izdarīti grozījumi, 

kas paredz izmaiņas dravniekiem. Šie 
grozījumi paredz medus bišu saimju 
īpašniekiem vai turētājiem izmaiņas in-
formācijas sniegšanā Lauksaimniecības 
datu centram (LDC) par ganāmpulka 
stāvokli. 

Turpmāk saskaņā ar grozījumiem 
medus bišu saimju īpašniekiem vai tu-
rētājiem LDC būs jāsniedz informācija 
par bišu saimju skaitu pēc stāvokļa uz 
attiecīgā gada 1. maiju un 1. novem-
bri. 

Medus bišu saimju īpašnieki vai turē-
tāji ir jau iesnieguši informāciju par bišu 
saimju skaitu uz 1. janvāri, jo līdz šim in-
formācija bija jāsniedz par ganāmpulka 
stāvokli uz gada 1. janvāri un 1. jūliju. Tā 
kā turpmāk informācija būs jāsniedz par 
stāvokli uz 1. maiju un uz 1. novembri, 
tad šogad dravniekiem informāciju iz-
nāks sniegt trīs reizes. Informācija par 
bišu saimju skaitu uz 1. jūliju turpmāk, 
arī šogad, jāsniedz nebūs. 

4. Bioloģiski vērtīgie zālāji. 
Dabas aizsardzības pārvalde aicina 

pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zā-
lājus (BVZ). 

Kartēšana turpināsies līdz 2019. 
gada rudenim. Lai obligāti apmeklēja-
mās platībās pēc iespējas iekļautu zā-
lājus, kuru atbilstība bioloģiski vērtīga 
zālāja statusam līdz šim nekad nav pār-
baudīta, t. i., īpašnieks tos nekad nav 
pieteicis pārbaudei un tie nav zaļi vai 
sarkani bloki LAD mājas lapā, Dabas 
aizsardzības pārvalde aicina zemju īpaš-
niekus pieteikt šādus zālājus pārbaudei. 

Pārbaudes netiks veiktas zālājos, 
kas bija pieteikti BVZ noteikšanai 2013. 
gadā, bet netika atzīti par bioloģiski vēr-
tīgiem. 

Zemju īpašnieki savus pieteikumus 
Dabas aizsardzības pārvaldei var sūtīt 
līdz šā gada 15. maijam. 

Adrese: BVZ noteikšana; Dabas aiz-
sardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Si-
gulda, LV 2150. 

Anketa pieejama mājas lapā www. 

daba. gov. lv /aktualitātes. 
Plašāka informācija arī mājas lapā 

 www.lejasciems.lv /sadaļā Lauksaimnie-
kiem. 

5. Lauksaimniecībā izmantotā ie-
pakojuma bezmaksas savākšana. 

SIA „ZAAO” piedāvā bez maksas 
savākt lauksaimniecībā izmantoto ie-
pakojumu, lai sagatavotu materiālu 
otrreizējai pārstrādei. Ir iespēja nodot 
skābbarības ruļļu plēvi, pārklājamo 
plēvi skābbarības bedrēm, polipropi-
lēna maisus, plastmasas kannas, sie-
tus un šņores.  Uzkrātais materiāls ir 
jāsavāc vienuviet, savākšanas dienā 
tam jāatrodas brīvi piebraucamā vietā. 
Pieteikumus pieņem e-pastā: zaao@
zaao. lv vai pa tālr. 26132288. 

6. Biedrības „SATEKA” 1. projektu 
kārta. 

Biedrība „SATEKA” izsludina atklātu 
pirmās kārtas projektu iesniegumu pie-
ņemšanu Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas 2014. –2020. gadam pasākuma 
„Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sa-
biedrības virzīta vietējā attīstība) apakš-
pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā 
ar SVVA stratēģiju”. Projektu pieņem-
šana no 06.04.2016. līdz 06.05.2016. 
Projektus var pieteikt gan sabiedriska-
jām aktivitātēm, gan mazās uzņēmējdar-
bības attīstībai četrās rīcībās. Plašāka 
informācija biedrības mājas lapā  www. 
sateka. lv sadaļā „LEADER 2104–2020”. 

7. Par suņu obligāto apzīmēšanu. 
Suņu čipošanu un arī reģistrāciju 

LDC ir iespējams pieteikt veterinārārstei 
Janai Kļaviņai, tel. 26470408; vienojoties 
par iespējamo vizīti (apmeklējumu mā-
jās īpaši tiem dzīvniekiem, kuri nav pie-
raduši pārvietošanai transportlīdzekļos). 

8. Rāmavas pavasaris 2016. 
Izstāžu kompleksā Rāmavā 24. starp-

tautiskā lauksaimniecības un komunālas 
saimniecības izstāde šogad norisināsies 
no 7. līdz 10. aprīlim. 

Anita Rozenberga, lauku attīstības 
konsultante

Ziņas lauksaimniekiem

Lejasciema pagasta bibliotēka, sadar-
bībā ar Gulbenes novada bibliotēku, atkār-
toti aicina Lejasciema pagasta iedzīvotā-
jus, pensionārus un pirmspensijas vecuma 
cilvēkus uz datoru apmācības kursiem. 
Kursi notiek divos līmeņos: „Pirmā iepazī-
šanās ar datoru bez priekšzināšanām” un 
„Padziļinātie kursi datoru apmācībā”. 

Nodarbības vada Gulbenes novada 
bibliotēkas mācību centra pasniedzēja 

Liene Baranovska. Kursi notiek Lejascie-
ma pagasta bibliotēkā bez maksas, un 
tiek izmantots mācību centra tehniskais 
aprīkojums. 

Tos lejasciemiešus, kuri vēlas pieda-
līties nodarbībās, lūdzam pieteikties per-
sonīgi bibliotēkā vai arī zvanot uz tālruni 
64472875. 

Lejasciema pagasta bibliotēkas 
vadītāja Maira 

Lejasciema pagasta bibliotēkas 
ārējās apkalpošanas punkta
„Sinole” darba laiks:
Otrdiena: 9.00 –17.00
Ceturtdiena: 9.00 – 17.00
Piektdiena: 9.00 –13.00
Katra mēneša 1. un 3. piektdiena – 
metodiskā diena, bibliotēka 
apmeklētājiem slēgta. 
Pirmdiena, trešdiena, sestdiena, 
svētdiena: slēgta. 

Datorkursi bibliotēkā
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 BIBLIOTĒKĀ / AKTUĀLI

Ar 2016. gada 1. martu spēkā jau-
nie tarifi  par ūdensapgādes un kana-
lizācijas pakalpojumiem.

Gulbenes novada domes 2015. 
gada 29. oktobra sēdē tika pieņemts lē-
mums „Par Gulbenes novada Lejascie-
ma pagasta pārvaldes sniegto sabied-
risko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
maksas noteikšanu” (protokols Nr. 24, 
47.§), ar kuru tika noteikta maksa par 
Gulbenes novada Lejasciema pagasta 
pārvaldes sniegtajiem ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumiem Gulbenes novada 
Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā, 
Sinoles ciemā un apdzīvotā vietā Veri. 

2015. gada novembrī ūdens un ka-
nalizācijas pakalpojumu saņēmējiem 
tika izsūtītas informatīvas vēstules par 
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakal-
pojumu maksas izmaiņām, informāci-
ja tika publicēta pagasta mājas lapā 
un pagasta pārvaldes izdevumā „Pa-
galms”. 

Gulbenes novada Lejasciema pa-
gasta pārvalde ATGĀDINA, ka ar 2016. 
gada 1. martu juridiskām un fi ziskām 
personām Gulbenes novada Lejas-
ciema pagastā par ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumiem ir  jāveic 
norēķini atbilstoši šādām maksām: 

Lejasciema ciemā
maksa par ūdensapgādes pakalpo-

jumiem – 0,83 EUR/m³ (bez pievienotās 
vērtības nodokļa); 

maksa par kanalizācijas pakalpoju-
miem – 1,37 EUR/m³ (bez pievienotās vēr-
tības nodokļa). 

Sinoles ciemā 
maksa par ūdensapgādes pakalpo-

jumiem – 0,73 EUR/m³ (bez pievienotās 
vērtības nodokļa); 

maksa par kanalizācijas pakalpoju-
miem – 0,44 EUR/m³ (bez pievienotās vēr-
tības nodokļa). 

Apdzīvotā vietā Veri 
maksa par ūdensapgādes pakalpo-

jumiem – 0,77 EUR/m³ (bez pievienotās 
vērtības nodokļa). 

Maksa par ūdensapgādes pakalpo-
jumiem un maksa par kanalizācijas pa-
kalpojumiem ir apliekama ar pievienotās 
vērtības nodokli atbilstoši likumā „Par pie-
vienotās vērtības nodokli” noteiktām no-
dokļa likmēm. 

Sakarā ar sabiedrisko ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu maksas izmaiņām lū-
dzam pakalpojumu saņēmējus parakstīt 
vienošanos par grozījumiem komunālo 
pakalpojumu līgumos. Vienošanos var 
parakstīt Lejasciema pagasta pārvaldē pie 
lietvedes darbdienās no plkst. 8.30 līdz 
12.00 un 13.30 līdz 16.00. 

Atgādinām, ka komunālo pakalpo-
jumu līgumu 3.2. punkta trešais teikums 
nosaka, ka jaunā maksas stājas spēkā 
neatkarīgi no tā, vai Patērētājs ir parakstījis 
vienošanos par maksas maiņu. 

PAGASTA PĀRVALDE INFORMĒ

Mālmuižas grāmatu lasītājiem priecī-
ga ziņa – Mālu bibliotēkas fonds papil-
dinājies ar 27 jaunām, ļoti interesantām 
grāmatām. 

Latviešu autoru darbu cienītājiem 
ir iznākuši Kārļa Ieviņa divi darbi „Vīrs un 
laime. Indīgais apinis” un „Jaunie cīnītā-
ji”. Šis darbs ir par latviešu lauku jaunat-
ni, kurai dārgāka par visu ir tēva māja un 
dzimtā puse. Lasītāji, kas ir iecienījuši A. 
Sk. Gailītes darbus, var iepazīties ar jau-
nāko viņas romānu „Tilts starp horizon-
tiem”, I. Baueres romānam „Mācītājs un 
viņa dēls” ir iznākusi otrā daļa „Hernhū-

tiešu meitas”. Romānu sērijā „Mēs. Lat-
vija, XX gadsimts” pie lasītājiem šoreiz 
nonāk N. Ikstenas romāns „Mātes piens”. 

Romantisko romānu cienītājiem ir 
iznācis jaunais L. Railijas romāns „Pus-
nakts roze”. Kaislību un drāmas piesā-
tināts ir Angļu rakstnieces D. Gudvinas 
darbs „Pūra mednieks”. Vācu rakstnieces 
G. Kaspari romāns „Koraļļkoka zemē” ir 
aizraujoša ģimenes sāga par ļaužu likte-
ņiem tālajā Argentīnā. 

Vēsturisko romānu cienītāji var 
iepazīties ar krievu rakstnieka Kotova 
romānu „Bornholmas trīsstūris”. Tas ir 

stāsts par maz zināmām epizodēm otrā 
pasaules kara beigās, kas norisinās 
Bornholmā, Dānijas salā. T. Margevi-
ča darbs „Šķērsiela13” ir dokumentāls 
vēsturisks romāns par latviešu likteņiem 
PSRS varas elitē. 

Kriminālromānu cienītājiem ir iznā-
cis Kamillas Lekbergas jaunākais romāns 
„Nāras sauciens” un Deivida Morela „Nā-
ves inspektors”. Krievu kriminālromānu 
cienītāji var iepazīties ar diviem Č. Ab-
dullajeva darbiem „Zilie eņģeļi” un „Elku 
smagā nasta”. Visi mīļi gaidīti bibliotēkā!

Bibliotekāre Sofi ja

Lejasciema pagasta bibliotēkas grā-
matu fonds tika papildināts ar 31 jaunu 
eksemplāru. 

Vēstures plauktā vēsturnieku K. Kau-
gera, U. Neiburga un R. Vīksnes „Aiz šiem 
vārtiem vaid zeme” ir pētījums par Salas-
pils nometnes izveidošanu, pārvaldi, re-
presijām un nometnes likvidēšanu. Autora 
G. Ā. Cauča atmiņu grāmata par Latviju – 
„Viena latvieša stāsts. Mūža svētdiena.” 
Un lasītāju pieprasītais literārais darbs – 
T. Margēviča „Šķērsiela 13. Latvieša dibi-
nāts gulags” – dokumentāls vēsturisks ro-
māns par latviešu likteņiem. 

Vairāki jauni latviešu autoru darbi. 
Ilgi gaidītais I. Baueres grāmatas „Mācī-
tājs un viņa dēls” turpinājums „Hernhūtie-
šu meitas”, kas ir veltījums latviešu lauku 
sievietēm. Dz. Žuravskas jaunākais darbs 

„Labirinta sindroms” ir intriģējošs stāsts 
par to, kā vienas nakts laikā tiek izmainī-
ta divu ģimeņu dzīve. Pazīstamā autora 
A. Auziņa „Pasaules lāpītājs” – kāda vīrieša 
dzīvesstāsts, atainojot lauku dzīvi un aina-
vas. Savukārt, Laima Kota (Muktupāvela) 
savā darbā „Mierielas vilkme” meistarīgi 
cenšas saaust reālo ar izdomāto, mazo ar 
lielo, izstāstot Miera ielas vēsturi. Un „Lat-
viešu mīlas stāsti”, kur apkopoti vairāku 
latviešu autoru mīlas stāsti. 

Daiļliteratūras plauktā šobrīd ak-
tuālās īru rakstnieces L. Railijas divi darbi 
„Septiņas māsas” un „Pusnakts roze”. 
Amerikāņu autore L. Fenvika atklāj pa-
gātnes notikumus sasitošā stāstījumā par 
dzimtas sievietēm romānā „Nams Korn-
volā”. K. Harisona „Neprātīgi iemīlējies” ir 
grāmata par ceļotāju, kas lasītāju paņem 

aiz rokas un ved līdzi galvenajam varonim. 
Angļu autore L. Teilore romānā par 

Anglijas muižu – „Torņa vilinājums”, kur 
savijas mūsdienu un pagātnes tēlu dzīve. 
Dž. Heiere „Venēcijas mīla” ir kādas ģime-
nes dzīves atainojums muižas laukos, kad 
meitene satiekas ar lordu un iemīlas. 

Detektīvu cienītājiem – Lī Čailda „Nā-
ves zona”, Č. Abdullajeva „Zilie eņģeļi” un 
pāris grāmatas krievu valodā. 

Bērnu un jauniešu nodaļā Ineses 
Zanderes jaunākais darbs „Kaķis brīvdie-
nās” un krāsainā, ar skaistiem attēliem 
bagātā T. Volfa „Zoslēni mācās labu uzve-
dību”. 

Tās ir tikai dažas grāmatas, kas šobrīd 
pieejamas bibliotēkā! Aicinām katru iepa-
zīties ar jaunākajiem darbiem !

Bibliotekāre Agnese

Jaunākās grāmatas

Grāmatu jaunumi Mālu bibliotēkas plauktos
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AMBULANCĒ

Laikā, kad gandrīz ik dienu presē un 
internetā lasām par medicīnas situāciju 
mūsu valstī, kad gandrīz katram ir izveido-
jies savs viedoklis par šo sistēmu un kon-
krētiem mediķiem, satikos ar mūsu ambu-
lances darbiniecēm, lai viņas uzklausītu 
un lai ļautu jums uz šo situāciju paskatīties 
nedaudz no citas puses. 

Mūsu ambulancē strādā trīs darbi-
nieces. Apkalpo vairāk nekā 1900 pa-
cientu, no tiem apmēram 500 Rankas 
pagasta iedzīvotāju. 
Ārste Sandra Liepiņa Lejasciemā 

strādā kopš 1999. gada 1. februāra. Šo 
17 gadu laikā, šķiet, lejasciemieši viņu ir 
pieņēmuši un nu jau uzskata par savējo. 

Iveta Zurkova kopš bērnības ir lejas-
ciemiete. Ilgus gadus strādājusi Dūres 
feldšeru punktā, kopš 1998. gada 1. sep-
tembra strādā Lejasciema ambulancē, 
kā arī Gulbenes NMP. 

Abas pieredzes bagātās kolēģes ir 
priecīgas par Kristīnes Doropoļskas ie-
nākšanu kolektīvā. Kristīne Doropoļska 
arī ir feldšere, beigusi Rīgas 1. medicī-
nas koledžu, ieguvusi arī otru speciali-
tāti – zobārsta asistenta profesiju. Kopš 
septembra Kristīne strādā kā ārsta palī-
dze un aizvieto reģistratori Maldu Spali-
ņu. Arī Kristīne ir lejasciemiete. 

Studiju laikā viņa bija šeit praksē, un 
situācijā, kad ambulancē vajadzēja jau-
nu darbinieci, Kristīne tika uzrunāta nākt 
strādāt, jo prakses laikā sevi ļoti labi bija 
pierādījusi kā aktīvu un izdarīgu feldšeri. 
Paralēli darbam ambulancē viņa strādā arī 
Gulbenes NMP. Pieredze, strādājot ātrajā 
palīdzībā, ļauj ātrāk reaģēt akūtās situā-
cijās. Savukārt darbs ambulancē palīdz 
vairāk iepazīt medikamentus un hroniskās 
saslimšanas, kas savukārt nav ātrajā palī-
dzībā. Šie abi darbi papildina viens otru...

Daktere Sandra pieņem arī Rankas 
pagasta pacientus, tādēļ divas reizes mē-
nesī, pirmo un trešo mēneša otrdienu, visu 
dienu strādā Rankā, bet tas nenozīmē, ka 
tajās dienās ambulance nestrādā, ir tāpat 
iespēja tikt pie receptēm un saņemt palī-
dzību. 

 Sandra: No šā gada pirmā janvāra 
valsts ļoti mēģina ieekonomēt uz laborato-
riskajiem izmeklējumiem. Ir strikti noteiktas 
vadlīnijas, pēc kurām drīkst ņemt analīzes. 
Pieaugušam, pilnīgi veselam cilvēkam ana-
līzes valsts apmaksā tikai vienu reizi gadā 
un tikai konkrētus izmeklējumus – asins 
ainu, holesterīnu, cukuru asinīs, vīriešiem – 
prostatas specifi sko antigēnu. Ja cilvēks 
slimo, piemēram, ar cukura diabētu, augstu 
asinsspiedienu, onkoloģiskām saslimša-
nām, tad, protams, analīzes valsts apmak-
sā biežāk. To, kas pienākas un cik daudz, 
nosaka vai nu tas speciālists, kas nosūta, 
vai arī izlemj ģimenes ārsts. Nevar cilvēks 
atnākt uz ambulanci un pats izlemt un teikt, 
ka viņam vajag analīzes „uz visu”. Analīzes, 
protams, var taisīt, bet tad jau tas ir maksas 
pakalpojums. Cilvēkiem vairāk vajadzētu 
uzticēties mums, ambulances darbinie-
cēm. Tas viss neattiecas uz akūtām situā-
cijām. Ir gadījumi un situācijas, kad analīžu 
kontrole ir nepieciešama katru mēnesi. Ja ir 
speciālista vai ģimenes ārsta nosūtījums – 
tās apmaksās valsts. 
Ļoti gribētos atgādināt par valsts ap-

maksātajiem profi laktiskajiem skrīningiem. 
Lūdzu izmantot šo iespēju, tas ir valsts ap-
maksāts pakalpojums. Sievietēm tā ir on-
kocitoloģijas analīze (lai atklātu dzemdes 
kakla vēzi) – reizi trijos gados, mamogrāfi ja – 
sievietēm pēc 50 gadu vecuma reizi divos 
gados. Šie ir tie izmeklējumi, uz kuriem 
sievietes saņem uzaicinājuma vēstules pa 
pastu. Hemo care tests– pārbaude uz zar-
nu audzējiem, kurš ir jātaisa katru gadu gan 
vīriešiem, gan sievietēm pēc 50 gadu vecu-
ma. Reizi divos gados vīriešiem pēc 45–50 
gadiem jāveic prostatas specifi skā antigē-
na (PSA) tests. 

Iveta: Lai kopīgā sadarbība mums 
būtu veiksmīgāka, pacientiem svarīgi būtu 

saprast, ka akūtajās stundās nāk slimnieki, 
kuriem ir kāda akūta saslimšana: augsta 
temperatūra, „nodurta” mugura un tml., bet 
bieži vien nāk pacienti, kuriem ir nepiecie-
šama recepte, to vajadzētu iepriekš ieplā-
not un pierakstīties vai arī griezties pie ārsta 
palīdzēm, Ivetas vai Kristīnes. Pieraksts 
nozīmē pierakstīties uz priekšu, tuvākajā 
brīvajā laikā vai dienā, kad pacientam ir 
ērtāk. Tad pacientam ir konkrēts ieplānots 
laiks, kad viņš nāk pie dakteres. Protams, ja 
pacients atnāk, viņš tiek pieņemts, bet tad 
atkal sanāk kavēties, un cilvēkiem, kuri ir ie-
priekš pierakstījušies, sanāk gaidīt, un šad 
tad tas rada neapmierinātību pacientu vidū. 
Zīdaiņi ir prioritāri, un ja viņi tiek atvesti, tad 
tiek pieņemti ārpus rindas. Nekad jau nevar 
paredzēt, cik minūtes kuram pacientam būs 
nepieciešamas, katram pacientam ir ierēķi-
nātas 15 min., un ir jāsaprot, ka var nākties 
pagaidīt. 

Pēc plkst. 13.00 stundu ir paredzēts 
laiks, kad ir iespēja zvanīt dakterei uz praksi 
un saņemt konsultāciju pa telefonu, pārējā 
laikā būtu vēlams savas vajadzības izteikt 
tam ambulances darbiniekam, kurš atbild 
uz zvanu, jo visi strādājošie praksē ir mediķi 
un ir kompetenti atbildēt, izvērtējot situāciju, 
vajadzības gadījumā tiks paaicināta dakte-
re. Mājas vizītes būtu vēlams pieteikt līdz 
15:00. Jo nav jau tā, ka mēs, beidzoties pie-
ņemšanas laikam, beidzam savu darba die-
nu, ir ārkārtīgi daudz dokumentu, kuri par 
katru pacientu ir jāaizpilda. Šobrīd cilvēki 
ļoti daudz slimo. Pieņemam pat 65 cilvēkus 
dienā, ļoti daudzi ir ar vīrusiem un augstām 
temperatūrām. 

Kristīne: Pirms sāku strādāt ambulan-
cē, domāju, ka pazīstu lejasciemiešus, bet 
septembrī, sākot strādāt, izrādījās, ka tā 
nebūt nav, jo gandrīz katrs, kas ienāca am-
bulancē, likās svešs un pirmo reizi redzēts 
(kauns bija katram prasīt, kas viņš tāds ir). 
Bet, lēnām iepazīstot cilvēkus un aprodot ar 
darbu ambulancē, ir tāda sajūta, ka esmu 
tajā vietā, kurā jūtos labi un vēlos būt. 

Salīdzinot mūsu ambulanci ar citām 
medicīnas iestādēm, kur esmu bijusi, do-
māju, ka šeit pacienti ne tikai sūdzas par 

Ikdiena Lejasciema ambulancē
ĢIMENES ĀRSTES SANDRAS LIEPIŅAS PRAKSES DARBA LAIKS

Darba dienas Prakses darba 
laiks

Ārsta pieņemšanas laiks
Padomi pa 

telefonu Mājas vizītes
Akūtie pacienti

Pacienti ar 
iepriekšēju 
pierakstu

Pirmdiena 8.30–16.30 9.00–10.00 10.00–13.00 13.00–14.00 15.00–16.30
Otrdiena 8.00–16.00 8.00–9.00 9.00–12.00 12.00–13.00 15.00–16.00
Trešdiena 11.00–19.00 15.00–16.00 16.00–19.00 14.00–15.00 12.00–14.00

Ceturtdiena 8.30–16.30 9.00–10.00 10.00–13.00 13.00–14.00 15.00–16.30
Piektdiena 8.30–16.30 9.00–10.00 10.00–13.00 13.00–14.00 15.00–16.30

Mājas vizītes var pieteikt darba dienās līdz 15.00, trešdienās no 11.00 līdz 12.00
Prakses telefona numurs – 64471197
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savu veselību, bet reizēm arī uztic savas 
bēdas un prieka mirkļus. Reizēm jūtamies 
kā pacientu uzticības personas, kas citās 
medicīnas iestādēs nav iespējams dažādu 
iemeslu dēļ. 

Ambulances darbinieces ir priecīgas 
par izremontētajām telpām un saka milzī-
gu paldies pagasta pārvaldei par palīdzību. 
Gan pacientiem, gan darbiniecēm ir daudz 
patīkamāk un ērtāk uzturēties izremontēta-
jās telpās. Paldies Imantam Ozolam par to, 
ka tiek pieskatīta apkure. 

Priecājas, ja redz, ka cilvēki sporto – 

skrien, nūjo vai brauc ar velosipēdu, jo tas 
palīdz stiprināt sirdi, uzturēt labā formā gan 
miesu, gan garu. 

Pēc šīs sarunas gribu aicināt lejascie-
miešus būt iecietīgākiem un laipnākiem 
vienam pret otru. Vienmēr jau katram sava 
bēda un sāpe šķiet tā lielākā, bet ja mēs 
mēģinātu viens otrā saskatīt nevis konku-
rentu vai speciālistu, kuram mūs jāapkalpo, 
bet cilvēku, kuram arī sāp, kuram arī ir no-
gurums vai slikti iesākusies diena, tad vieg-
lāk būtu tikt galā arī ar savu sāpi, ejot cauri 
dzīvei ar labu domu, ar labu vārdu. Aizgā-

juši pie ārsta, mēs visi gribam tikt uzklausīti, 
pēc iespējas sīkāk izklāstīt savu problēmu, 
un tajā mirklī mums ir vienalga, cik ilgs laiks 
pagājis, vai cik daudzi vēl gaida savu kārtu. 
Ģimenes ārsts bieži ir arī kā psihoterapeits, 
kuram nākas uzklausīt ne tikai veselības 
problēmas, bet arī tīri sadzīviskas tēmas, 
tāpēc teiksim viņām vairāk laba, lai dienas 
beigās paši justos labāk un nenēsātu līdzi 
rūgtumu un aizvainojumu dažu lieku minū-
šu dēļ!

Visiem labu veselību vēlot,
Dana Puidze

100 darba dienas
Sākoties jaunajam mācību gadam, 

mums, pedagogiem, rodas jaunas un inte-
resantas idejas. Šogad – simtās darba die-
nas ballīte. Kāpēc gan nē?! Kopā strādājot, 
skaitot darba dienas, vienu no tām varam 
atļauties nosvinēt īpašāk. Visi kopā no pir-
mā septembra sākām skaitīt darba dienas. 
Skaitīšana nebija vienkārša – katra darba 
diena (viens krāsains kociņš) tika ielikta 
īpaši paredzētā traukā. Kad tika sakrātas 
desmit dienas, tās ar goda lentīti sasējām. 

25. janvārī pienāca simtā darba 
diena, ielikām simto kociņu pie pārējiem 
un ar lielu, košu lentu sasējām (īsta mate-
mātika, mācāmies skaitīt un izprast vienu, 

desmitu un simtu veidošanos, mācāmies 
gada mēnešus un dienas). Katram bija 
arī mājas uzdevums – aizgājušajai darba 
dienai par godu savā krātuvītē ielikt vienu 
priekšmetu. 

25. janvāra rītā visi „Gudrās Pūces” 
bērni, skolotājas un auklīte uz bērnudārzu 
paņēma līdz 100 sakrātās lietiņas. O, tās 
bija tik dažādas: pupiņas, lielas un mazas 
pērlītes, „kinderolu” mantiņas, konfekšu 
papīri, saldējuma kociņi, kokteiļu salmiņi, 

pogas un zīmuļi. Katrs savas izrādī-
ja draugiem, pēc tam salīdzinājām, 
mērījām, skaitījām, apspēlējām. 

Visās aizvadītajās simt dienās 
notika dažādi svētki, jautrie brīži, 
tikšanās, teātru un izstāžu apmek-
lējumi. Atbildot uz dažādajiem jau-
tājumiem, kopā centāmies atcerē-
ties notikušo. Bērni patiešām bija 
lieli gudrinieki un kopīgi spēja atce-
rēties katru aizvadīto darba dienu. 

Kas gan tā par ballīti, ja nav īstas jaut-
rības! Šajā dienā pie mums viesojās pat 
sniegavīrs, kurš ļāva sevi appikot un trā-

pīgākajam metējam iegūt simt punktus. 
Uz grupas durvīm izauga koks, kurš bija 
apsnidzis ar simt sniegpārsliņām (katrai 
sniegpārslai bija savs cipars no 1 līdz 100), 
paši acīgākie spēja atrast nosauktajā des-
mitā vajadzīgo sniegpārslu. 

Smiekli, jautrība, mūzika – tas viss mūs 
vienoja īpašajā dienā, kuru bijām gaidījuši 
ar lielu nepacietību. 

Par ikvienu bērnu varam pateikt daudz 
mīļa un jauka. Tāpēc katrs no viņiem sa-

ņēma goda lentu ar viņam piešķirtu nomi-
nāciju – čaklākais matemātiķis, centīgā-
kais lasītājs, čaklākais lasītājs, čaklākais 
dežurants, veselīgākais pūcēns, apdomī-
gākais pūcēns, draudzīgākais pūcēns, 
rūpīgākais krāsotājs, rūpīgākais gultas 
klājējs, veiklākais pūcēns, izpalīdzīgā-
kais pūcēns, agrākais pūcēns, jautrāko 
smieklu īpašnieks, lielākais aktieris, jaut-
rākais pūcēns, jaunākais pūcēnu draugs. 
Lai darbīgas un idejām bagātas nākamās 
100 darba dienas!

„Gudrās Pūces” grupas skolotāja 
Sandra Biksīte

PATEICĪBA. Paldies Lejasciema vidusskolas kolektīvam par uzaicinājumu uz 1. – 4. klašu skolēnu 
vecmāmiņu un vectētiņu pasākumu! Paldies skolotājām par ieguldīto darbu, lai taptu tik jauka izrāde, 
skanīgas dziesmas un raitas dejas! Lejasciema senioru vārdā, Modrīte
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Stājas vājums visbiežāk tiek konstatēts 
tad, kad mazais jau spēj ilgstoši pavadīt 
vienā pozā. Diemžēl diezgan bieži izrādās, 
ka ilgstoši vienā pozā bērns atrodas uz 
mīksta dīvāna, veroties TV ekrānā. Visneie-

domājamākajās pozās un ilgi... pārāk ilgi. 
No trīs četru gadu vecuma bērni lab-

prāt zīmē, krāso, kaut ko veido. Svarīgi, lai 
bērniņš sēž pie galda, kas atbilst mazuļa 
augumam, tāpat arī krēslam jābūt ne par 
augstu, ne par zemu. Tikpat svarīgi, kā 
bērns sēž, ir, sākot skolas gaitas. Vecā-
kiem nevajadzētu ļaut bērniem zīmēt, sē-

žot dīvānā, tupus uz grīdas vai vēl kādās 
citās jokainās pozās. Kāpēc tas ir tik sva-
rīgi tieši pirmsskolas vecumā? Jo bērna 
kauli vēl ir mīksti, tie viegli pakļaujas defor-
mācijai. Tā var iegūt skoliozi, kifozi un citas 
muguras kaites.   

Bet to, vai bērns sēž pareizi, vērts pār-
baudīt vēl un vēl. 

* Galda augstumu nosaka, pie tā no-
sēdinot bērnu, – galdam jābūt tik augstam, 
lai uz tā varētu uzlikt elkoņus. Ja galda virs-
ma ir par augstu, bērns uzrauj plecus un 
sēž ar apaļu muguru. 

* Svarīgi, lai krēslam būtu atzveltne un 
to varētu pielikt tuvāk vai tālāk. Ja sēdvirs-
mas pamatne ir pārāk liela, bērna ceļgali 
nesniedzas pāri krēsla malai un viņš nevar 
ar pēdām atbalstīties pret zemi – tad šķī-
bi izliecas iegurnis un mugurkauls, vai arī 
mazais sēž uz krēsla malas, neatbalstot 
muguru. Svarīgi, lai bērns krēslā iesēstos 
līdz galam – līdz pat atzveltnei. Muguras 
balstam vajadzētu sniegties vismaz no jos-
tasvietas līdz lāpstiņas apakšējai malai. 

* Pareiza poza, kā sēdēt pie galda, – 
ar visu krēslu, saglabājot taisnu muguru, 
piebraukt galdam pēc iespējas tuvāk un 
uzlikt elkoņus uz tā. Atbalstīti elkoņi neļauj 
bērnam liekties uz priekšu, uzmetot mugu-
rā kūkumu. Par to, ka elkoņi jātur uz galda, 
nevis jāļauj rokām brīvi nokarāties, bērnam 
der ik pa laiciņam atgādināt!

* Krēsla augstumu nosaka pēc attālu-
ma no bērna pēdas līdz ceļgalam. Apsē-
žoties krēslā, pēdām būtu jābalstās pret 
zemi. Ja krēsla augstums nav regulējams 
vai arī nevar manīt galda augstumu (jāsēž 
tik augstu, lai elkoņus atbalstītu pret galda 
virsmu), lai atbalstītu kājas, kas nesnie-
dzas līdz zemei, var izmantot paliktni. 

* Zīmēšanai, rakstīšanai u. c. nodar-
bēm pie galda labāks ir krēsls bez roku 
balstiem – balsti traucē pabīdīt krēslu zem 
galda un apsēsties, atbalstot elkoņus. Bet, 
ja mazais darbojas pie datora ar klaviatū-
ru, tai labāk atrasties uz izbīdāma paliktņa. 
Tad vajag krēslu ar roku balstiem. 

PII „Kamenīte” pedagogi
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Vecums: 3–4 gadi
Prasmes: 
• sadarbojas ar vienaudžiem, pieauguša-
jiem;
• izprot jēdzienu „dalīties” ar rotaļlietām;
• izprot jēdzienus „laba”, „slikta” uzvedī-
ba;
• izprot jēdzienus „dusmīgs”, „priecīgs”, 
„bēdīgs”;
• spēj palūgt palīdzību pieaugušajiem;
• prot mazgāt rokas, tīrīt zobus;
• izprot nepieciešamību mazgāt rokas, 
mainīt apģērbu, ķemmēt matus, lietot 
kabatlakatiņu;
• ģērbjas patstāvīgi vai ar pieaugušā palī-
dzību (pogu aizpogāšana, rāvējslēdzēja 
aizdarīšana, apavu auklu aizsiešana);
• ēd patstāvīgi, prot pareizi turēt karoti/ 
dakšiņu;
• izprot sveicināšanas nozīmi, sveicinās 
ar vienaudžiem, pieaugušajiem;
• prot izgriezt apģērbu uz labo pusi, sa-
kārtot apģērbu pēc tā novilkšanas;
• prot turēt zīmuli pareizā satvērienā;
• krāsojot spēj ievērot attēla kontūras;
• zina savu vārdu, prot to pateikt;
• ir pieredze burzīt, plēst, griezt papīru
• ir pieredze krāsošanā (ar zīmuļiem, krā-
sām);
• ir pieredze papīra līmēšanā (darbojoties 
ar līmi);
• izprot jēdzienus „liels”, „mazs”, „vai-

rāk”, „mazāk”;
• labprāt zīmē vertikālas, horizontālas, 
slīpas līnijas;
• labprāt soļo, skrien, lec, rāpo starp 
priekšmetiem;
• ir pieredze apmeklēt sabiedriskas iestā-
des, kultūras pasākumus;
• spēj noturēt uzmanību, koncentrējoties 
darbam: paša izvēlētos/interesantos dar-
biņos – vismaz 15 min;
nodarbēs, kad nepieciešama gribas pie-
pūle – vismaz 10 min.

Vecums: 4–5 gadi
Prasmes:
• labprāt sadarbojas ar vienaudžiem, pie-
augušajiem;
• izprot un lieto jēdzienus „dusmīgs”, 
„priecīgs”, „bēdīgs”...;
• zina, izprot un ievēro „labas uzvedības” 
normas saskarsmē; 
• ģērbjas patstāvīgi;
• prot mazgāt rokas, mainīt apģērbu, 
ķemmēt matus, lietot kabatlakatiņu;
• pareizi tur karoti/dakšiņu, rakstāmpie-
derumus;
• var pastāstīt par sevi, tuvāko apkārtni, 
pieredzēto, attēlā redzamo;
• izprot un lieto jēdzienus „liels”, „mazs”, 
„vairāk”, „mazāk”;
• izprot jēdzienus „skaitlis”, „cipars”, 
„skaņa”, „burts”;

• spēj saklausīt valodas skaņas vārdos 
(sākas ar..., beidzas ar...);
• labprāt darbojas ar papīru, šķērēm: 
griež, izgriež, līmē, loka;
• labprāt zīmē un krāso ar zīmuļiem, krīti-
ņiem un krāsām;
• pazīst/ nosauc pamatkrāsas;
• prot zīmēt vertikālas, horizontālas, slī-
pas līnijas;
• pr pieredze darbā ar plastilīnu;
• prot soļot, skriet, veikt palēcienus uz 
abām kājām, uzlēkt / nolēkt / pārlēkt, rā-
pot, izlīst starp / zem priekšmetiem; 
• ir pieredze apmeklēt sabiedriskas iestā-
des, kultūras pasākumus, pilsētu, braukt 
sabiedriskajā transportā;
• spēj noturēt uzmanību, koncentrējoties 
darbam:
paša izvēlētos/interesantos darbiņos – 
vismaz 20 min, ja nepieciešama gribas 
piepūle – vismaz 15 min;
nākamajā numurā par 5 – 6 gadnieku 
darbiem!

PII „Kamenīte” pedagogi

Vai Tavs bērns sēž pareizi? 
Kāds sēdēšanai sakars ar stājas vājumu? 

Mans bērns prot!... prot?... pratīs!
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 PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Pirmizrādes „Kamenītē”
Šomēnes „Kamenītē” priecīgi un ska-

nīgi aizvadītas ikgadējās teātra dienas. 
Ir pārdzīvots centīgs gatavošanās laiks, 
rosīgs skubināšanas un iedrošināšanas 
periods, apņēmības pilni mēģinājumi, 
enerģiski tērpu meklēšanas brīži, gādātas 
biļetes, piedzīvots debitantu un jau pie-
redzējušu „aktieru lampu drudzis”. Viss 
iepriekšminētais darbs ir vainagojies ar 
četrām pirmizrādēm. 

Trīs daiļdarbu dramatizācijas:
 latviešu tautas pasaka „Kukulītis”– 

grupas „Zaķēni” bērnu priekšnesumā;
 V. Sutejeva stāsts „Zem sēnītes”– 

grupas „Pasaciņa” bērnu priekšnesumā;
M. Stārastes pasaka „Skaitļu vīriņš”– 

grupas „Rūķīši” bērnu priekšnesumā.
 V. Plūdoņa „Eža kažociņš” ekranizā-

cija, kuras izveidošanai dzeju ierunājuši, 
fi lmējušies un savus zīmējumus par daiļ-

darbu veidojuši grupas „Gudrā pūce” 
bērni. 

Paldies bērniem un pedagogiem par 
allaž oriģinālām iedejām, nezūdošu entu-
ziasmu un dzīvesprieku. Prieks, ka bērnu 
ikdiena pilna ar aizvien jauniem izaicināju-
miem, iespējām pārbaudīt savu varēšanu 
un saņemt pelnītu gandarījumu par dros-
mi un ieguldīto darbu. 

PII „Kamenīte” vadītāja Sandra

„Zem sēnītes”.

„Eža kažociņš”.

„Skaitļu vīriņš”.

„Kukulītis”.

Pavasara atnākšanu gaidot, 
„Kamenīte” savas durvis vēra ļoti 
mīļiem ciemiņiem – bērnu vecmāmi-
ņām un vectētiņiem. Lai arī, svētkus 
gaidot, pirmā bērnudārzā pavieso-

jās „vecmāmiņa Gripa”, 
svētku domas un darbi 
palika nemainīgi jauki un 
skanīgi. Mīļie ciemiņi tika 
aicināti piedalīties ikvienā 
bērnu ikdienas darbiņā: 
gan nodarbībās, gan 
rotaļās, gan kopīgā mie-
lastā. Līksmāku notiņu 
dāvāja bērnu un pedago-
gu kopīgi veidotais kon-
certiņš. 

Bija daudz smaidu un gaisa buču, 
plaukstu mājienu un pa kādai asarai. Ska-
nēja tautasdziesmas un dzeja, rotaļiņas, 
dejas un dziesmas. Mīlestība. Tā bija die-
nas kopējās noskaņas raksturotāja. Bērnu 
prieks par kopā pavadīto laiku. Un bērnu 
sejās lasāmā saimnieka sajūta, savās mā-
jās – bērnudārzā – uzņemot ciemiņus un 
pavadot, parādot, pastāstot par savām ot-
rajām mājām. Priecājāmies par ikvienu no 
daudzajiem ciemiņiem, par viņu sirsnību 
un rūpēm, kas starot staroja no katra acu 

skata, vārda un glāsta. Priecājā-
mies par dienu, kas darīja krāsai-
nāku ikdienu un atmiņām bagā-
tāku gan bērnu, gan vecvecāku 
dzīvi. Lai šī noskaņa saglabājas 
līdz pat pavasara atnākšanai!

PII „Kamenīte” vadītāja 
Sandra

  Viena diena mazbērniņa dzīvē
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25. marts – Komunistiskā genocī-
da upuru piemiņas diena. 1949. gada 
25. martā notika visplašākā Latvijas ie-
dzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem 
attāliem PSRS reģioniem. 

Tuvojoties šim datumam, šķita pats par 
sevi saprotams, ka 25. marts ir pietiekami 
nozīmīgs Latvijas vēsturē, lai par to rakstītu, 
atcerētos, padomātu un pieminētu. Starp 
mums vēl IR šo notikumu aculiecinieki, kas 
uz saviem pleciem iznesuši visus ar izsūtī-
šanām saistītos smagumus, izdzīvojuši un 
atgriezušies savā tēvzemē. Taču ne katrs ir 
gatavs dalīties pārdzīvotajā, uzplēst un no 
jauna likt asiņot rētām, kas iecirstas dziļi jo 
dziļi gan miesā, gan dvēselē. 

Saņēmušas daudzkārtējus atteiku-
mus, īpaši vairs necerējām, ka izdosies 
atrast cilvēku, kurš būtu gatavs kopā ar 
mums vēlreiz izstaigāt sūro atmiņu taku. 

Tāpēc ar zināmām bažām devāmies uz 
Lejasciema pagasta „Amšiem” pie Elzas 
Krieviņas, kura pavisam drīz, 26. martā, 
svinēs savu 92. dzimšanas dienu un šo-
brīd mierīgi vada savas vecumdienas mei-
tas Ligitas un Arta ģimenē. 

Izrādījās, ka mūsu bažas ir bijušas pil-
nīgi liekas. Meita Ligita mūs laipni sagaidīja 
un aicināja istabā. Tas, ko mēs ieraudzījām 
ieejot, mūs pārsteidza tik ļoti, ka vienā mir-
klī sabruka visi stereotipi par Sibīrijā pa-
bijušu cilvēku, par pēdām, ko liktenis un 
pārdzīvotais var atstāt cilvēka izskatā un 
uzvedībā, par vecumu, par dzīves smagu-
mus iznesušiem cilvēkiem, jo pirmā atbil-
de uz mūsu apvaicāšanos par pašsajūtu 
bija: Esmu tik laimīga, tik laimīga, par mani 
tā rūpējas!

Mūsu priekšā sēdēja visīstākā Baltā 
māmuļa, kā tikko no kādas pasakas iz-
nākusi, baltu galvu, bezgala siltām acīm, 
labvēlīgu smaidu un, rokās turot smalku 
rokdarbu, veikli zibināja tamboradatu. Pat 
grumbas sejā likās kā latvju raksti, kuros 
iezīmēta kāda īpaša dzīves gudrību. Ja, 
lasot tautasdziesmas, vajadzētu iztēloties 
Laimes māti, kura glabā pašu laimes atslē-
dziņu, tad viņa tur bija mūsu priekšā – tik 
vienkārša un īsta. Istabiņa gaiša, apkārt 
puķes, un tuvumā visu savu mīļo fotog-
rāfi jas. Sajutāmies gaidītas kā vismīļākie 
ciemiņi, un valodas raisījās brīvi un nepie-
spiesti. 

Vispār es esmu Skaidrīte, nevis Elza. 
Kāda es Elza? Mums ģimenē visiem tā 
bija, ka pasē ierakstīts viens vārds, bet 
sauca citā. Mani vienmēr sauca par Skaid-
rīti. Esmu dzimusi tagadējā Līgo pagastā, 
pati jaunākā četru bērnu ģimenē. Biju pati 
mazākā, tāpēc vienmēr mani sauca par 
„sīko”. Nu tā es tāda „sīkā” esmu palikusi 

līdz šai dienai. Vecākiem bija saimniecība, 
un mums bija jādara visi darbi. Gāju ganos 
un palīdzēju visur, kur vien vajadzēja. Vienī-
gais, kas nepatika, bija labības kūlīšu sie-
šana, bet tāpat jau bija jāsien. Bērnība bija 
ļoti laimīga! Atceros, kā ar māsām un brāli 
visur gājām kopā. Vienmēr bija ko darīt. 

Jaunībā devos uz Rīgu, iestājos Māks-
las vidusskolā rokdarbu nodaļā, vienu 
gadu nomācījos, un tad sākās karš, papiņu 
nošāva, un ar to pašu mācības nācās pār-
traukt. Vēlāk aust iemācījos pati.

Šajā brīdī mūsu sarunai pievienojas 
meita Ligita: „Vienmēr atcerēšos steļļu 
klaudzēšanu, kas sākās agri no rīta un 
turpinājās vēl tad, kad mēs jau aizgājām 
gulēt. Mamma ir tautas daiļamata meista-
re. Atceros, ka vienmēr visur bija krāsaini 
dzijas kamolīši.”

Jautāju Ligitai, kādu viņa atceras savu 
bērnību un kā mamma viņu audzināja? Uz-
reiz gan nožēloju, ka esmu uzdevusi šādu 
jautājumu, jo Ligitas acīs parādās asaras, 
un šķita, ka viņa manu jautājumu pirmajā 
mirklī tā īsti nemaz nav sapratusi. Izrādās, 
ka šajā ģimenē bērni nav pamanījuši, ka 
tiek audzināti. Vienmēr klusa, rāma balss, 
pieaugušo paraugs, nemanāmas rūpes, 
kopā būšana, uzticēšanās un paļāvība ir 
bijusi tā audzināšana. It kā kāda nema-
nāma roka un silts skatiens virzījis bērnu 
dzīves tā, ka tikai labais viņos ierakstījies 
un turpina dzīvot saskarsmē ar ikvienu, pa-
līdzot un atbalstot. 

Mamma nekad nav pacēlusi balsi, pie-
bilst Ligita. 

Bet Skaidrīte, kuru domās jau esmu 
nodēvējusi par „Laimes māti”, manis mu-
dināta, turpina stāstījumu:

Izvešanas dienā mēs ar brāli tajā brī-
dī nebijām mājās. Aizveda mammu, brāļa 
sievu paņēma ar 8 mēnešus vecu bērniņu. 
Kad mēs to uzzinājām, tad abi ar brāli va-
karā braucām uz Gulbeni, palikām tur pa 
nakti un no rīta gājām paši pieteikties, lai 
būtu kopā ar ģimeni. Tur mūs arī paņēma 
un kā kungus ar „Volgu” pieveda pie paša 
vagona. Tajā dienā, kad iekāpu vagonā, 
man palika 25 gadi. Tur tad arī satiku savu 
Kārli, Kārli Krieviņu. Viņu apkārtnē bijis tāds 
paradums, ja kādam bijusi dzimšanas die-
na, sveicēji gājuši pie logiem dziedādami. 
Tieši 25. martā viņa mammai ir dzimšanas 
diena, viņa domājusi, ka pie loga klauvē 
sveicēji, kuri tūlīt sāks dziedāt, bet šoreiz 

Dzīve kā krāsaina sega

Visu mīlētā omīte Elza ar mazmazbērniem.

Meitas Ligita un Valda ar 
vecmammu Sibīrijā, Tomskas apgabalā, 

Verhsečenovas ciemā, Uptalas sādžā.
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izrādījās, ka tā ir „cita dziesma”, kas aizsā-
ka garu ceļu uz Sibīriju. Mēs ar Kārli Sibīrijā 
apprecējāmies. Nācās gan arī izšķirties, jo 
sarakstos Krieviņš bija tikai viens un viena 
bija Āboliņa, bet sarakstus nedrīkstēja mai-
nīt. Tāpēc man nācās kļūt vēlreiz Āboliņai. 
Atgriezusies Latvijā, kļuvu atkal Krieviņa, 
bet šoreiz nu jau uz visiem laikiem. 

Uz mirkli Skaidrītes balss kļūst klusāka, 
jo lielākā sāpe ir atmiņas par dēliņu, kurš 
viena gada vecumā mirst no plaušu kar-
soņa un paliek Sibīrijas zemē. Sāp... sāp... 
sāp!

Bet siltums māmuļas acīs atgriežas, un 
kā krāsains prieka kamols no debesīm no-
ripo teikums: Bet 1956. gadā mēs ar Kārli 
no Sibīrijas atvedām divas labas, labas 
meitas – Ligitu un Valdu! 

Šajā mirklī saprotu, ka runām par Sibī-
riju tiek pielikts punkts. 

 Saruna tālāk risinās par dzīvi pēc at-

griešanās, par mājiņu Smiltenes pusē un 
darbu pastā, par meitu skološanu, kas 
abas ieguvušas augstāko izglītību. Ligita – 
latviešu valodas un literatūras skolotāja, bi-
jusi arī Palsmanes pamatskolas direktore, 
Valda – mūzikas skolotāja, vada arī Smilte-
nes ģimnāzijas jauniešu kori „Lido”, kurš 

ir visu pēdējo Skolēnu dziesmu un deju 
svētku zelta diploma ieguvējs. 

1991. gadā ģimene atgriežas vīra Kār-
ļa dzimtajās mājās Lejasciema pagasta 
„Amšos”. Kārlis pats gan nu jau piecus 
gadus noraugās uz savu kuplo dzimtu no 
mākoņa maliņas un noteikti tāpat kā viņa 
Skaidrīte priecājas par trim mazbērniem 
un sešiem mazmazbērniem, kas itin bieži 
kā zirņi sabirst „Amšu” mājās un piepilda 
tās ar gaišu prieku, sildīdamies tajā mīles-
tības saulītē, kas apņem ikvienu, kurš šeit 
ienāk, arī mūs. 

Par ģimenes stiprumu liecina katram 
ģimenes loceklim izgriezta koka fi gūriņa 

ar domu, ka tā tiks iekārta eglītē gadījumā, 
ja kāds no viņiem nevarēs būt klāt, kopā 
ar visiem Ziemassvētkos. Omītes sirsniņas 
veidola fi gūriņu rotā uzraksts „Visu mīlē-
tā omīte”. Tāds it kā nieks, bet tas liecina 
par to, cik svarīgi šie cilvēki ir viens otram, 
katrs kā maza daļiņa no kaut kā liela un 

nozīmīga. 
Kad gatavojamies jau teikt paldies un 

atvadīties no viesmīlīgajiem saimniekiem, 
izrādās, ka tik vienkārši vis projām netik-
sim. Tiekam sēdinātas pie lielā saimes gal-
da un, dzerot kafi ju, turpinās sarunas par 
Krieviņu dzimtas senčiem, kas ir vesela 
Lejasciema vēstures daļa, bet tas jau būtu 
cits stāsts. 

Saprotot, ka varbūt tas izklausīsies 
muļķīgi, tomēr nevaru atturēties neuzde-
vusi māmuļai jautājumu par ilgā mūža no-
slēpumu, jo šobrīd skrejošajā un informā-
cijas pārbagātajā laikā ilgdzīvošana ir liels 
retums. Šim jautājumam seko pavisam 

vienkārša atbilde: Visu mūžu esmu centu-
sies neteikt nevienu sliktu vārdu, nedomāt 
nevienu sliktu domu. Pat tad, kad esmu ti-
kusi sāpināta, centos tikai ar labu vien, ar 
labu vien. 

Jāpiebilst, ka sirmā māmuļa pārvieto-
jas ratiņkrēslā, jo slimības dēļ zaudēta vie-
na kāja. Šis dzīves stāsts ir apliecinājums 
stipras latviešu sievietes gara spēkam, 
kura, par spīti grūtībām, pratusi saglabāt 
gaišu skatu uz dzīvi. Mājupceļā aizdomāja-
mies par to, cik daudzreiz mēs, veselie, ne-
novērtējam to, kas mums ir, un gaužamies 
par kādu neveiksmi, dusmojamies, kad 
nākas vilties. Domājām par to, ka mūsu 
ikdienu dažādos toņos iekrāso sastaptie 
cilvēki. Šodiena bija balta, balta!

Paldies jums, „Amšu” mājas ļau-
dis, par silto uzņemšanu, paldies par 
dāvanā saņemto māmuļas tamborēto 
sedziņu, kura ir tik smalka un perfekta, 
paldies par šo mācību stundu dvēselei, 
paldies, ka Jūs esat tieši tādi!

Lejasciema pagasta „Amšos” ciemojās 
Dana un Irisa Puidzes

Foto no Elzas Krieviņas personīgā 
arhīva

Elza ar Kārli un dēliņu Sibīrijā, Tomskas apgabalā, 
Verhsečenovas ciemā, Uptalas sādžā.

Elza ar Kārli 
1982. gadā, 
dienā, kad 
no Kanādas 
ciemos 
atbraucis 
Kārļa brālis.

Elza, Kārlis un meitas – Valda un Ligita, Latvijā.
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Ir pienācis marts, un mēs jūtam, kā 
apkārtne smaržo pēc pavasara – pēc 
zemes, ūdens, pēc dzīvības un, uz-
spīdot siltākai saulītei un sākot kust 
sniegam, sāk mosties daba. Snie-
ga kušana ir kā signāls visam dzī-
vajam – laiks mosties, pietiek gulēt! 
Galvenais – smaidi un priecājies, jo 
nāk pavasaris un mostas viss ap mums 
un mēs paši! Bieži vien tas ir tieši tas, 
kas mums ir vajadzīgs, lai izbēgtu no 
rutīnas un atkal priecātos par dzīvi. 

Protams, ja es gribu runāt par 
kultūras nama kolektīviem un to ak-
tivitātēm, tad gan jāsaka, ka nekāda 

gulēšana pa ziemas mēnešiem nav 
sanākusi – darbs ritēja pilnā sparā!

Februāri iesākām ar fi lmas „Meža 
zieds – Lejasciems” rādīšanu. Paldies 
diezgan lielajam skatītāju pulciņam 
par interesi redzēt šo fi lmu! Ja ir vēlē-
šanās noskatīties pagājušā gada no-
vada svētkos uzfi lmēto, tad zvaniet – 
t. 29392051. 

Deju kolektīvs „Unce” ir paspē-
jis izdancoties divos izbraucienos – 
12. februārī Meteņdienas sadancī Li-
zumā un 5. martā koncertā Litenē. 

Februāris pagāja zem mīlestības 
zvaigznes – Valentīndienas! Mēs va-
ram teikt, ka tie nav latviešu svētki, ka 
šī diena ir vairāk vai mazāk draiskoša-
nās ar sirsniņām, jautrām izdarībām... 
bet kāpēc nē! Man šķiet, ka jebkuram 
cilvēkam mīlestība ir tāds iekšējs stā-
voklis – kā elpošana. Tā vienkārši ir 
tevī! Un nav svarīgi, vai tu mīli savu mī-
ļoto cilvēku, savus bērnus, vecākus, 
draugus, ziedus, savas mājas... Viss ir 
mūsu attieksmē! Un svarīgākais ir tas, 
ka tevī ir mīlestība!

Un tā – 13. februārī koncertā „No 
sirds” mēs priecājāmies par Lejas-
ciema jauniešu vokāli instrumentālā 
ansambļa dziesmām un līnijdeju gru-
pas „Dzinteles” dejām, kas tika dāvā-
tas ar mīlestību un no sirds. Paldies 
jauniešiem un viņu vadītājam Jurim 
Ivanovam, paldies ansambļa atbalstī-
tājam un palīgam Jānim Mellim, kurš 
ik mēģinājumu ir kopā ar jauniešiem 
un palīdz ar aparatūru, mikrofoniem, 
paldies līnijdeju meitenēm un vadītājai 
Elīnai Krēsliņai!

Nu jau piekto gadu Gulbenes no-
vadā notiek liels kultūras pasākums – 
„Gada balva kultūrā 2015.” 19. febru-
ārī Gulbenes kultūras centrā tika su-

Kultūras ziņas
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mināti kultūras ļaudis, kolektīvi, pasā-
kumi. No Lejasciema pagasta šogad 
tika izvirzīti 6 nominanti. Par to ir liels 
gandarījums, lepnums un prieks!

Sveicam Ingu Deigeli – nominācija 
„Gada mūziķis 2015” – 325 balsis!

Sveicam vokālo ansambli „Ak-
cents”, vadītājas Evelīnu un Inetu 

Maltavnieces – nominācija „Gada 
amatiermākslas kolektīvs, vadītājs 
2015” – 337 balsis!

Sveicam laureātus Agitu Mačuku, 
Valdi Lūriņu par uzvedumu „Ciems 
starp divām upēm” – nominācija 
„Novada labākais kultūras pasākums 
2015” – 519 balsis!

Sveicam laureāti Intu Balodi – no-
minācija ”Gada muzejnieks 2015” – 
390 balsis!

Sveicam laureātu Guntaru Šmitu – 
nominācija „Gada mākslinieks 2015” – 
451 balss!

Es savā vārdā saku lielu paldies 
daudzajiem Lejasciema kultūras dzī-
ves atbalstītājiem, saku paldies vi-
siem, kas balsoja par mani un par 
visiem Lejasciema izvirzītajiem nomi-
nantiem, paldies par dāvāto prieku, 
emocijām un sirds siltumu!

To nevar iesaiņot kastītē un uz-
dāvināt, nevar nosūtīt e-pastā, to var 
tikai sajust un nodot klātienē! Īpaši 
laba vēlējumi lejasciemiešiem, pagas-
ta pārvaldei, maniem kultūras nama 
lieliskajiem kolektīviem un to kuplajai 
dalībnieku saimei. 

Lai jums katra diena ir laimīga, la-
bām domām un labiem darbiem pie-
pildīta! 

Kā jau katru gadu, arī šogad, pava-
saris nāk ar amatierkolektīvu skatēm 
un konkursiem. 4. marta piektdienas 
vakarā Balvos notika starpnovadu se-
nioru un jaukto vokālo ansambļu ska-
te, uz kuru devās arī Lejasciema senio-
ru ansamblis „Satekas” (vadītāja Vija 
Nurža) un jauktais vokālais ansamblis 
„Akcents” (vadītājas Ineta un Evelīna 
Maltavnieces). Kaut arī dziedāšana 
darba dienas vēlā vakara stundā bija 
nogurdinoša, dziedātāji izturēja un 
nodziedāja godam un no sirds – „Sa-
tekas” izcīnot II pakāpi un „Akcents” 
I pakāpi. Ansamblis „Akcents „tika iz-
virzīts uz vokālo ansambļu konkursa 
2. kārtu, kas notiks 17. aprīlī Siguldas 
koncertzālē „Baltais fl īģelis”. Vēlēsim 
ansamblim – lai izdodas un veicas! 

Ansamblis „Satekas” saka lielu 
paldies Lejasciema pagasta pārval-
dei par jaunajiem tērpiem un rokdarbu 
pulciņa dalībniecēm par skaisti savēr-
tajām krellītēm. Viss kopā izskatījās 
tiešām skaisti!

Kaut arī siltais laiks dabā nāk sī-
kiem solīšiem, lēnām, tomēr pūpolzars 
klāj ceļu uz Lieldienām. Lai samtainās 
pūpolpogas palīdz atvērt pavasari un 
lai Lieldienas atnāk ar jauku noskaņo-
jumu! 

Lejasciema kultūras nama 
vadītāja Rita
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Katra skolēna mācību iestādē pavadī-
tais laiks ir piepildīts ne tikai ar zināšanu un 
prasmju apguvi mācību priekšmetos, bet 
arī ar darbošanos ārpusklases pulciņos. 
Lejasciema vidusskolā iespējams pieda-
līties interešu izglītības pulciņos, sporta 
skolas klasēs, jauniešu centra „Pulss” akti-
vitātēs un jaunsargu kustībā. Piedāvājums 
ir pietiekami plašs. 

Mūzikas jomā skolēni var sevi pilnvei-
dot skolas korī, pūtēju orķestrī un vokāli 
instrumentālajā ansamblī. Skolas vokā-
li instrumentālā grupa, kuras vadītājs ir 
skolotājs Juris Ivanovs, šajā mācību gadā 
darbojas ļoti aktīvi. Nostabilizējoties da-

Lejasciema jauniešu centrs „Pulss” ir 
saņēmis pozitīvu atzinumu no Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras jau-
niešu apmaiņu projekta „Roots & Wings” 
īstenošanai. 

 Projektā š. g. jūlijā pie mums vieso-
sies jaunieši no Rumānijas, Bulgārijas un 
Lietuvas, lai kopā apgūtu visu tautu deju 
soļus, dalītos pārdomās par sociālās ie-
kļaušanas un starpkultūru mācīšanās tē-
mām. Tiks organizētas gan saliedēšanās 
u. tml. aktivitātes, gan arī dosimies eks-
kursijā līdz pat Daugavpilij un gatavosi-
mies noslēguma koncertam, kas notiks 
Lejasciema estrādē, un uz kuru būs mīļi 

aicināts ikviens lejasciemietis. Projektā 
darbosies arī lejasciemieši vecumā no 15 
līdz 18 gadiem. 

Jauniešu centra vadītāja Inga Deigele

* Šis projekts tiek fi nansēts ar Eiropas 
Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspo-
guļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai 
nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās in-
formācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 

Jauniešu centrā „Pulss” noslēgušās apmācības 
„Ādas rokassprādžu izgatavošana”

Šo gadu jauniešu centrs ir uzsācis ar 
jaunām idejām, no kurām viena ir saistī-
ta ar starppaaudžu sadarbību neformā-
lās izglītības apmācībās. Tā 6. martā pie 

mums viesojās ādas dizaina speciāliste 
Inga Beikule no Rīgas (Ādas Lietišķās 
Mākslas studijas „Zemga” vadītāja, RTU 
lektore ādas tehnoloģiju un dizaina spe-

cialitātē). Neskatoties uz to, ka apmācī-
bas notika svētdienā un bija nepiecie-
šams arī neliels līdzdalības maksājums 
1 euro apmērā materiālu izmaksu segša-
nai, dalībnieku skaits bija pietiekošs – 15 
dažādu paaudžu dalībnieki. Nodarbībās 
mūs iepazīstināja ar ādas rokassprādžu 
veidiem un paraugiem, to dažādajām iz-
gatavošanas tehnikām un paņēmieniem, 
kā arī instrumentiem. Praktiskajā daļā 
bija iespēja izgatavot rokassprādzi no 
ādas sloksnēm ar pinumiem un metāla 
furnitūras detaļām. Ar rezultātu dalībnieki 
ir apmierināti, un tika izteikta vēlēšanās 
šāda veida apmācības turpināt. Uz šo 
ideju nodarbību pasniedzēja atbildēja 
pozitīvi, jo arī viņa labprāt turpinātu sa-
darbību. Pašlaik gaisā virmo idejas ap-
gūt cita veida ādas rotu gatavošanu. 

Prieks, ka ir cilvēki, kas patiešām 
kaut ko vēlas darīt, iemācīties ko jaunu 
un kas izmanto šāda veida iespējas!

Jauniešu centra darbiniece Anna

Jauniešu centrs „Pulss” uzsāk jauniešu apmaiņas 
projekta īstenošanu

Lejasciema vidusskolas vokāli instrumentālā 
ansambļa panākumi
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Lejasciema vidus-
skolā pirms pavasara 
brīvdienām notikuši vai-
rāki interesanti pasāku-
mi. Vispirms jāpiemin 
sko las un novada ska-
tuves runas konkurss. 
Skolas konkursā no 15 
dalībniekiem uz novadu 
izvirzījām Kristu Čab-
li un Endiju Puļļu. 9. 
klases skolēns Endijs 
novada konkursā iz-
cīnīja pirmās pakāpes 
diploma un tika izvirzīts 
uz Vid zemes novada 
skati. 

4. martā skolēnu 
dome 5. – 12. klašu 
skolēniem sagatavoja 
un novadīja erudīcijas 
konkursu ar jautāju-
miem un uzdevumiem 
par dažādām dzīves 
sfērām. Skolēnu atsau-
cība bija liela, koman-
das veidoja jauktas, 
tās izlozējot, un vēlāk 
skolas līnijā notika uz-
varētāju apbalvošana. 

8. martā 1. – 4. klašu skolēni un au-
dzinātājas aicināja savas vecmāmiņas un 
vectētiņus uz pasākumu, kurā izrādīja ie-
studēto teātra izrādi „Veikals mežā”. Mazie 
aktieri iejutās meža zvēriņu lomās, dziedā-
ja, dejoja un lugas nobeigumā, protams, 
uzvarēja draudzība un labestība. Bērni ar 

prieku sveica savus vecvecākus ar pašu 
darinātiem apsveikumiem. Pasākums iz-
skanēja ar kopējām rotaļām. 

Jau 11-to gadu pēc kārtas skolā no-
tiek sacensības ierindas skatē, ieroču 
jaukšanas prasmēs, teorētiskajos jau-
tājumos par militārajām zināšanām un 
fl orbolā. Šo dienu tradicionāli organizē 

jaunsargu instruktore Lāsma Gabdulļi-
na, pieaicinot arī citu skolu jaunsargus 
un zemessardzes pārstāvjus tiesnešu 
lomā. Sacensības 10. martā noritēja 
spraigi un interesanti. Savās vecuma 
grupās uzvarēja 6. un 12. klases ko-
mandas.

Ingrīda Vanaga

lībnieku sastāvam, kolektīvs sagatavojis 
vairākas programmas, piedalījies skolas 
pasākumos un konkursos. Dalībnieki ir 
apstiprinājuši savas grupas nosaukumu – 
„Deep silence”. Tajā šobrīd darbojas 
Lejasciema vidusskolas skolēni: Linda 
Ļapere, Dāvis Elmārs Mellis, Paula Ivano-
va, Artis Gailis, Megija Rīza Liepiņa, Elvis 
Bērziņš. Skolēniem ar ģitāras spēli palīdz 
skolas absolvents Valērijs Pacevičs, kā arī 
mūsu bijušās skolnieces Anete Liepiņa un 
Renāte Einberga. 

Pirmā uzstāšanās jaunajā sastāvā no-
tika 17. novembrī, Latvijas valsts gadadie-
nas koncertā. Instrumentālā grupa spēlē-
ja kopā ar skolas kori. Novembra beigās 
skolēni piedalījās jauniešu centra rīkotajā 
pasākumā „Zelta čemodāns”. Decembra 
beigās koncertdarbība kļuva pavisam ak-
tīva. Skolēnu sagatavotā Ziemassvētku 
programma priecēja Lejasciema bērnu-

dārza „Kamenīte” un sociālās mājas ie-
mītniekus. Tika dziedāts Lejas draudzes 
Dievkalpojumā un, pēc īpaša uzaicināju-
ma – Gulbenes 1. pirmskolas izglītības ies-
tādes darbiniekiem. 2. semestra aktivitātes 
sākās ar uzstāšanos Skolas dzimšanas 
dienas svinībās 15. janvārī, kurā grupu 
atzinīgi novērtēja arī mūsu ciemiņi – biju-
šie skolēnu domes prezidenti. Lejasciema 
pagasta ļaudis „Deep silence” priecēja 
13. februārī Valentīndienas noskaņu kon-
certā. Vislielākie panākumi un veiksme 
sagaidīja grupas dalībniekus 20. februārī, 
kad konkursā Cesvainē tika iegūts augstā-
kais novērtējums. Sekoja 2 solistu – Paulas 
un Arta – sekmīga piedalīšanās Gulbenes 
novada konkursā „Druvienas notiņas”, kur 
Paula savā vecuma grupā ieguva 3. vietu. 

Šobrīd vokāli instrumentālā grupa 
gatavojas dalībai konkursā „Cesvaines 
burziņš”. Tālākie plāni skar vēl dažus kon-

kursus un skolas paredzētos pasākumus. 
Īpašu piedāvājumu ir izteikusi Gulbenes 
novada domes Izglītības, kultūras un 
sporta nodaļa, aicinot mūsu skolas vokāli 
instrumentālo ansambli pārstāvēt novadu 
bērnu konkursā Polijas pilsētā Kenčinā šā 
gada maija nogalē. 

Skolas administrācija atzinīgi vērtē 
grupas aktīvo koncertdarbību un sekmīgo 
uzstāšanos konkursos. Sakām lielu pal-
dies vokāli instrumentālā ansambļa vadī-
tājam interešu izglītības skolotājam Jurim 
Ivanovam, kurš ar savu profesionalitāti, 
pacietību un ieinteresētību ir devis iespēju 
skolēniem apgūt dažādu instrumentu spē-
li, grupas muzicēšanas iemaņas un sek-
mējis izaugsmi šajā jomā. Paldies Meļļu 
ģimenei, īpaši Jānim Mellim, par atsaucību 
un nesavtīgumu, palīdzot nodrošināt ins-
trumentus, skaņu aparatūru, transportu. 

Ineta Maltavniece, Lejasciema 
vidusskolas direktore

Notikumi Lejasciema vidusskolā pirms 
pavasara brīvdienām

Uzvarētāju komanda 5. – 8. kl. grupā. 
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Gulbenes novada jaunsargi katru gadu 
sacenšas sacensībās šaušanā ar pneima-
tisko šauteni no trīs šaušanas stāvokļiem: 
stāvus, no ceļa, guļus. 

Sacensībās startēja Gulbenes Valsts 
ģimnāzijas, 2. vidusskolas jaunsargi un 
skolēni,  kas apgūst Valsts aizsardzības 
mācības programmu, jaunsargi no Stāķu, 
Galgauskas pamatskolām un Lejasciema 
vidusskolas. 

Snaiperis 2016 rezultāti 
Pamatskolu grupā jaunietēm:
1. Alvīne Ivanova – 168 p. (Stāķu p. sk.)
2. Dārta Rūse – 143 p. (Galgauskas p. sk.)
3. Eva Bērziņa – 130 p. (Galgauskas p. sk.)

Pamatskolu grupā jauniešiem:
1. Andris Gargurnis – 147 p. (Gulbenes VĢ)
2. Gundars Serģis – 80 p. (Stāķu p. sk.)
3. Jānis Krevics – 65 p. (Galgauskas p. sk.)
Vidusskolu grupā jaunietēm:
1. Endija Tarvāne – 138 p. 
(Gulbenes 2. vsk.)
2. Sintija Bašķere – 97 p. (Gulbenes 2. vsk.)
3. Gerda Krieviņa – 83 p. (Gulbenes 2. vsk.)
Vidusskolu grupā jauniešiem:
1. Rainers Bogdanovs – 183 p. 
(Gulbenes 2. vsk.)
2. Kārlis Kaminskis – 154 p. 
(Lejasciema vidusskola)
3. Ričards Malcāns – 149 p. 
(Gulbenes 2. vsk.)

Distanču slēpotājiem laba sezona – 
8 Latvijas čempionāta medaļas

14.01. un 24.02. jaunsargi, kas ap-
gūst Valsts aizsardzības mācību, devās 
pieredzes apmaiņā uz Robežnieku skolu. 
Nodarbību laikā apguva sporta tūrisma un 
alpīnisma šķēršļu pārvarēšanu. 

21. janvārī jaunsargi kopā ar 25. ZSB 
zemessargiem piedalās 1991. gada bari-
kāžu piemiņas pasākumā pie Gulbenes 

novada vēstures un mākslas muzeja. 
27. un 28. janvārī Gulbenes nova-

da jaunsargi devās divu dienu mācību 
ekskursijā. Ekskursijas laikā apmeklēja 
Daugavpils skrošu rūpnīcu, Daugavpils 
cietoksni, iepazinās ar Daugavpils 54 ZS 
artilērijas bataljona darbību. Viesojās Mal-

tas vidusskolā, kur notika 
draudzības turnīrs fl orbolā 
ar saimniekiem. Otrā dienā 

jaunsargi devās uz Maizes muzeju, 2. Pa-
saules kara ekspozīciju Aglonā un apmek-
lēja Rēzeknes Robežsardzes koledžu. 

No 4. līdz 7. februārim Madonas 
novada sporta bāzē „Smeceres sils” 
jaunsargi –slēpotāji piedalījās nomet-
nē „Ziemas sports”. Divas reizes dienā 

trenējās, uzlaboja savu fi zisko sagata-
votību un mērķtiecīgi gatavojās Latvijas 
čempionātam. Starp treniņiem jaunsargi 
sacentās armreslinga dueļos un attīstīja 
koordināciju ar deju soļu palīdzību. Jaun-
sargi nometnē ieguva lielu pieredzi, jo tre-
niņi notika paralēli arī Lietuvas sportistiem. 
Jaunsargi varēja salīdzināt un pilnveidot 
tehniku, priecāties par doto iespēju gata-
voties sacensībām. 

Gulbenes novada Jaunsargu aktivitātes

Baltijas karavīru III Ziemas sporta spēlēs, 
kuras norisinājās no 15. līdz 18. februārim 
HAANJĀ, Latvijas komandā distanču slē-
pošanā startēja jaunsargi no Lejasciema – 
Linards Cvetkovs un Leonards Kaspars. 
Sacensības norisinājās distanču slēpoša-
nā, biatlonā, zemledus makšķerēšanā un 
hokejā. Individuālajā distancē brīvajā stilā 
3. vieta Linardam Cvetkovam. 

Jaunsargi no 
Lejasciema piedalās 
Baltijas karavīru 
sporta spēlēs

SNAIPERIS – 2016

Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas distanču slēpotāji no Gulbe-
nes, Lejasciema „SK – LEJASCIEMS” un 
Pilskalna uzrādīja labus rezultātus Latvijas 
čempionātā distanču slēpošanā, Madonas 
novada atklātajā čempionātā un Latvijas 
skolu ziemas čempionātā „S! – Fischer”. 

Rihards Berkolds Latvijas čempionā-
tos izcīnīja 2 zelta un 2 bronzas medaļas. 

LČ 1. kārtā, kas norisinājās 16., 17. 
janvārī Priekuļos. S – 12 grupā labu rezul-
tātu un augsto ceturto vietu ieguva Arta 

Jankava. 
V – 12 grupā brīvajā stilā Rihards Ber-

kolds sīvā cīņā izcīnīja trešo vietu. 
13.02. Madonā norisinājās Latvijas 

čempionāta 2. kārta. Gulbeneniešiem 
pirmo zelta medaļu sprinta distancē kla-
siskajā solī V–12 grupā izcīnīja Rihards 
Ber kolds, 6. vietu izcīnīja Dāvis Ende. 
Patīkamu pārsteigumu sagādāja Linards 
Cvetkovs, kurš V – 18 grupā izcīnīja bron-
zas medaļu. 

14.02. Brīvajā stilā Rihardam Ber-
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koldam 3. vieta. 
6.03. Madonā trešajā posmā Latvijas 

čempionātā stafešu debijā S – 12 grupā 
meitenēm trešo vietu un bronzas medaļas 

izcīnīja Arta Jankava, Evelīna Lazdiņa un 
Elizabete Galvane. 

5.03. Norisinājās sacensības sprinta 
distancēs brīvajā stilā. Līdz fi nāla cīņām 
no Gulbenes novada V – 12 grupā tika 
Rihards Berkolds un izcīnīja zelta medaļu. 
Tāpat lielisku sniegumu S – 14 grupā uz-
rādīja Ērika Jermacāne un ieguva augsto 
4. vietu. 

9.03. Madonas novada un Madonas 
BJSS atklātajās sacensībās distanču slē-
pošanā 5. posmā E grupā 4. vietā Artūrs 
Filips Igaviņš, Arta Jankava – 1. vietā, Eve-
līna Lazdiņa – 4. vietā. 

D grupā: 2. vieta Elizabetei Galvanei, 
4. vieta Viktorijai Ločmanei, 1. vieta Rihar-
dam Berkoldam, 6. vieta Dāvim Endem. 

C grupā: 3. vieta Gustavam Galva-
nam, 4. vieta Oskaram Jaunbērziņam, 5. 
vieta Andrim Gargurnim, 3. vieta Ērikai 
Jermacānei. 

Kopvērtējumā V – 18 grupā 1. vieta 

Linardam Cvetkovam, 3. vieta Leonardam 
Kasparam. 

S – 10 Artai Jankavai 2. vieta, 3. vieta 
Evelīnai Lazdiņai. S–12 3. vieta Elizabetei 
Galvanei. V – 12 2. vieta Rihardam Berkol-
dam. 

Lejasciema vidusskola izcīnīja 4. vietu „S!–Fischer ” 
ziemas skolēnu čempionātā distanču slēpošanā
Čempionāts notika 4 

posmos Siguldas Sporta un 
aktīvās atpūtas centrā, ko 
organizēja Siguldas sporta 
skola sadarbībā ar zīmolu 
FISCHER. Distances kārtas 
bija šādas:

1. posms – 15.01. SU-
PER sprints 200 m ar in-
tervālu startu (brīvajā stilā, 
S10, V10 klasiskais solis). 

 2. posms – 29.01. Inter-
vāla starts (brīvajā stilā, S10, 
V10 klasiskais solis). 

 3. posms – 12.02. Intervāla starts (kla-
siskais solis). 

 4. posms – 11.03. Intervāla starts (brī-
vajā stilā, S10, V10 klasiskais solis). 

Lejasciema vidusskolas 18 skolēni, 
„SK – Lejasciems” slēpotāji, ar Lejasciema 
pagasta atbalstu piedalījās visās četrās 
kārtās. Konkurējot ar Madonas, Siguldas, 
Cēsu, Talsu un Rīgas skolu audzēkņiem, 
kopumā trīsdesmit septiņu skolu konku-
rencē izcīnīja augsto ceturto vietu. Līdz pat 

pēdējai kārtai kopvērtējumā saglabāja vie-
tu trijniekā, bet pēdējā kārtā septiņi lejas-
ciemieši slimības dēļ nevarēja piedalīties 
un, protams, pietrūka šo dalībnieku ieskai-
šu, lai saglabātu trešo vietu. 

Sacensību laikā ātrākie savās grupās 
no Lejasciema bija: S – 12 grupā Ērika 
Jermacāne – 3. vieta, V – 12 Gustavs Gal-
vans – 2. vieta, V – 16 Linards Cvetkovs – 
3. vieta, S – 10 Elizabete Galvane –  
3. vieta. Ceturto vietu palīdzēja izcīnīt Le-

onards, Raitis, Nor-
munds un Ance 
Kaspari, Ričards 
Didriksons, Dāvis 
Elmārs Mellis, Jānis 
Kubuliņš, Rinalds un 
Annija Lapkaši, Ger-
da Asnāte Berkolde, 
Martins Celms, Adri-
ans Stepe, Kristaps 

Balodis un Artūrs Filips Igaviņš. 
Pa vidu Latvijas čempionāta posmiem 

un „S! – Fischer” ziemas skolēnu čempionā-
tam distanču slēpošanā, Lejasciema vidus-
skolas skolēni paguva piedalīties arī Gul-
benes novada skolu distanču slēpošanas 
sacensībās. Šajās sacensībās nepārspēti 
bija Ērika, Gustavs, Elizabete un Linards, 
kuri ieguva – 1. vietu, bet Leonards – 
2. vietu. 

Lāsma Gabdulļina
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Izdevējs –
LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDE
Tālr. 64473660
e-pasts: lejasciems@gulbene. lv
Iespiests: SIA „Erante” tipogrāfi jā 
Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801
tālr. 64860983
Informāciju apkopoja izglītojošā darba un 
darba ar apmeklētājiem vadītāja 
Dana Puidze
Tirāža 1000 eks. 

INFORMĀCIJA / APSVEIKUMI

16. marts – korim „Kaprīze” kopmē-
ģinājums Alūksnē

19. marts – pūtēju orķestrim „Lejas-
ciems” konkurss Ogrē

25. marts 12.00 – Lejasciema kap-
sētā pie piemiņas zīmes Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas pasākums – 
ziedu nolikšana un svecīšu aizdedzinā-
šana

12.30 Lejasciema kultūras namā – 
atmiņu pēcpusdiena

26. marts 22.00 Lejasciema kultūras 
namā – Lieldienu balle kopā ar Māri Slo-
ku un grupu „Klaidonis”. Ieeja: EUR 4.00

27. marts 15.00 Lejasciemā, parkā 
pie kultūras nama (sliktos laika apstāk-
ļos kultūras namā) SVINĒSIM LIELDIE-
NAS! Pasākumā ikvienam, gan lielam, 
gan mazam, būs iespēja svinēt pavasara 
atnākšanu – Uzspēlēs pūtēju orķestris; 
Uzdancos „Unce”; Uzdziedās „Sate-
kas”; Bērnu teātra pulciņš spēlēs teātri; 
Darbosimies radošajās darbnīcās; Iz-
rotāsim Lieldienu olu parkā; Gatavosim 
putnu būrīšus; Skatīsimies multenītes; 
Paņemsim līdzi uz pasākumu krāsotas 
olas, lai piedalītos olu „modes skatē”; 
Cepsim un garšosim pankūkas!

Lai radītu Lieldienu noskaņojumu 
ikvienam, par to parūpēsies atraktīvi 
pasākuma vadītāji ar rotaļām, Lieldienu 
blēņām, mīklu minēšanu un citām akti-
vitātēm 

2. aprīlis – deju kolektīvam „Unce” 
sadancis Gulbenē

16. aprīlis 15.00 – Lejasciema kul-
tūras namā amatierteātra „Paradokss” 
pirmizrāde – A. Sollogubovs „Ak, maigā 
sirsniņa...” 

16. aprīlis – deju kolektīvam „Unce” 
skate Gulbenē

16. aprīlis 22.00 Lejasciema k. n. – 
Pavasara balle – spēlē grupa „Velves” 
Ieeja: EUR  3.00

17. aprīlis – ansamblim „Akcents” 
vokālo ansambļu konkursa 2. kārta Si-
guldas koncertzālē „Baltais fl īģelis”

20. aprīlis –  korim „Kaprīze” kopmē-
ģinājums Alūksnē

22. – 23. aprīlis – amatierteātrim 
„Paradokss” novada skate Gulbenē un 
skates noslēguma pasākums Lizumā

25. jūnijā Lejasciemā BĒRNĪBAS 
SVĒTKI. Aicinām ģimenes pieteikt bēr-
nus Bērnības svētkiem. Radīsim svētkus 
bērniem, ģimenēm! Lūgums pieteikt 
svētku dalībniekus līdz 13. jūnijam Lejas-
ciema pagasta pārvaldē – t. 64473660, 
26381769 vai Lejasciema kultūras namā – 
t. 29392051

Sveicam Lejasciema pagasta 
iedzīvotājus, kuriem 

skaistas dzīves jubilejas 
tiek svinētas martā un 

aprīlī:

70 gadu jubilejā
Dzidru Ķirsoni
Rutu Paleju
Māru Stīpnieci

75 gadu jubilejā
Valdu Boku
Brigitu Tipāni

80 gadu jubilejā
Viju Krēsliņu
Gunāru Lapkašu

90 gadu jubilejā
Viktoriju Aizupieti

Viegla, viegla dziesmiņa
grūtā, grūtā brīdī kā tērcīte,
kā avots tīrs 
ar veldzi dzirdī. 

Viegla, viegla dziesmiņa smagu
veic kā nieku – 
kā tērcīte, kā avots 
tīrs sirds dzirkstī priekā. 

Viegla, viegla dvēsele
arī tad, kad smagi
kā tērcīte, kā avots tīrs
plūst caur mani. 
            /M. Laukmane/

Lieldieniņa gaiša nāca,
Sauli nesa azotē – 
Nu tās zelta kamolītis
Pret vasaru ritināja. 
                    /Latv. t. dz./ 

Saulainas un priecīgas Lieldienas vēlot, 
Anita Rozenberga, lauku attīstības 

konsultante. 

Manas dienas –
Ieaugušas rudzu ziedos. 
Saulē sasprēgājušas,
Mērcējušas lietu. 
Vai tad viegli
Manas dienas zibējušas?
Bet...  
Labiem cilvēkiem tās labu
gribējušas. 
             /M. Bārbele/

Mūžībā aizgājuši 
Lejasciema pagasta iedzīvotāji 

Vija Doropoļska, Valentīna Frolova, 
Marta Preize, Ainārs Ritmanis. 

Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko 
līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem

Laiks katra  dzīvē ir burvis,
kas prot iedot un atņemt kaut ko,
un katra diena veras kā durvis
uz jauno un nezināmo. 

Laiks ir labākā dāvana –
katru stundu un brīdi. 
Pat, ja šķiet, ka tā reizēm nav,
atliek saredzēt visu ar sirdi. 

Un mēs sakām: „Tāda ir dzīve:
Upes plūst, saule mostas un riet.”
Ikvienu Dievs savā laikā iezīmē
un ceļu, pa kuru lemts iet... 
                                     /M. Svīķe/

Sveicam Lejasciema pagasta iedzīvotāju 
Elzu Krievu 100 gadu jubilejā!
Lejasciema pagasta pārvalde

Laime manu mūžu lēma
Pie ābeles, pie liepiņas:
Uzaugt man kā liepai,
Kā ābelei uzziedēt. 
                   /Latv. t. dz./

Sveicam Agitu Aizupieti un Ivo Tonni ar 
meitiņas Dārtas piedzimšanu!
Lejasciema pagasta pārvalde


