
Lejasciema vidusskolas ēkas atklāšanas 
53. gadadiena

18. janvārī Lejasciema vidusskolas 
kolektīvs pulcējās pasākumā,kuram aiz-
sākums meklējams pagājušajā mācību 
gadā, kad šajā pašā datumā atvērās 
jaunizveidotās skolas vēstures istabas 
durvis un tika nolemts turpmāk vienmēr 
atcerēties 18. janvāri, jo šajā dienā pirms 
53 gadiem - 1960. gadā skolēni pirmo rei-
zi ienāca jaunās skolas klasēs un uzsāka 
mācību stundas. 

Gada laikā bijām iecerējuši papildināt 
vēstures stendus, vākt materiālus, kas ir 
bijušo skolas gadu vēstures liecinieki 
– grāmatas, liecības, dienasgrāmatas, 
rakstāmpiederumus. Vēstures istabas 
pilnveidošana  neapstāsies arī turpmāk, 
taču tieši 18.jJanvārī katru gadu sapulcē-
simies kopā, lai satiktu bijušos skolotājus 
un skolas absolventus.

Šogad uz tikšanos ar skolēniem bija 
aicinātas skolotājas, kas ar savu darbu 
papildinājušas skolas vēstures izpētes 
norises. Skolotāja Gita Gargažina inte-
resanti pastāstīja par savu darba gadu 
pieredzi – kā skolā organizēja dažādus 
pasākumus, kā darbojās pionieru un 
komjauniešu organizācijas. Bijusī skolas 
muzeja vadītāja – skolotāja Vija Doropoļ-
ska dalījās atmiņās par tā laika vēstures 
faktu krāšanu un muzeja veidošanu. 
Vēstures skolotāja Inta Balode skolēnus 
iepazīstināja ar sabiedrībā pazīstamiem 
Lejasciema vidusskolas absolventiem.

Skolēni tikšanās brīdi papildināja ar 
dziesmām par skolu. Ar lielu interesi jau-
nieši klausījās bijušās skolasbiedres Jus-
tīnes Zurkovas stāstījumu par iespējām 
iesaistīties Eiropas brīvprātīgajā darbā un 

pieredzi, ko guvusi iepazīstot citu valstu 
jauniešus, šo zemju tradīcijas un, galve-
nais, valodas. Justīne savu stāstu papil-
dināja ar foto materiāliem. Viesi novēlēja 
skolēniem izmantot visas tās iespējas, ko 
dod skola, jo ikvienā stāstā atklājās, ka 
mūsu skola sagatavo labus darbiniekus 

dažādās specialitātēs un dod ierosmi 
aktīvi iekļauties visdažādākajās sabied-
riskās dzīves norisēs. Nākošajā gadā ie-
sākto tradīciju turpināsim un vairāk runā-
sim par mūsu baltās skolas celniecības 
darbiem.

    Ingrīda Vanaga
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par sadzīves atkritumu 
šķirošanu

Saskaņā ar Gulbenes novada domes 
projektu „Dalītas atkritumu apsaimnieko-
šanas sistēmas attīstība Gulbenes novada 
lauku teritorijās” kopš 2013. gada janvāra 
Lejasciema pagastā iedzīvotājiem iespē-
ja šķirot sadzīves atkritumus. Lejasciemā 
centra laukumā un Sinolē pie daudzdzī-
vokļu mājas Staburags ir uzstādīti speciāli 
konteineri šķiroto atkritumu savākšanai 
– zaļā krāsā – stiklam, dzeltenā krāsā – 
plastmasai, papīram un kartonam. Ai-
cinām pagasta iedzīvotājus iesaistīties 
atkritumu šķirošanā un lūdzam ievērot 
šķirošanas noteikumus:

Stiklam paredzētajos konteineros 
DRĪKST likt no ēdiena paliekām izskalo-
tas stikla burkas un pudeles, NEDRĪKST 
likt logu stiklus, spoguļstiklus, lampu ku-
polus, keramikas izstrādājumus (balzama 
pudeles), auto stiklus, pakešu logu stiklus, 
luminiscētas lampas, traukus.

Plastmasai un papīram paredzētajos 
konteineros DRĪKST likt plastmasas pārti-
kas dzērienu pudeles, polietilēna plēves, 
sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastma-
sas pudeles (šampūna, piena pudeles). 
DRĪKST likt biroja papīru, avīzes, žurnālus, 
grāmatas, iepakojuma papīru, kartonu, 
gofrētu papīru, piena, sulu, kefīra, jogurta 
pakas (saplacinātas). Materiāliem jābūt 
tīriem bez organisko materiālu (ēdiena 
atlikumi, eļļas u.c.) piejaukumiem. NE-
DRĪKST likt vienreizējās lietošanas plast-
masas traukus, krējuma un margarīna 
trauciņus, kečupa un eļļas pudeles, pu-
tuplastu, pamperus, rotaļlietas u.c. cietās 
plastmasas izstrādājumus. NEDRĪKST likt 
vienreizējās lietošanas papīra traukus, pa-
pīra dvieļus un salvetes, folija iepakojuma 
materiālu no čipsu pakām, saldējuma pa-
pīrus, līmpapīrus, fotopapīrus.

par ūdens patēriņa uzskaiti
Pamatojoties uz Gulbenes novada 

domes 2012. gada 23. novembra rīkoju-
mu Nr. GND/3-5/12/308 no 2013. gada 
1. maija ūdens lietošana no pašvaldības 
ūdensvada mājās, dzīvokļos, kūtīs, dažā-
dās palīgēkās, iestādēs un uzņēmumos 
būs pieļaujama tikai tad, ja būs uzstā-
dīts atbilstoši pārbaudīts un noplombēts 
ūdens skaitītājs. Tāpēc aicinām pagasta 
iedzīvotājus, iestādes un uzņēmumus, 
kas izmanto pagasta pārvaldes sniegtos 
ūdens un kanalizācijas pakalpojumus Le-
jasciemā, Sinolē, Veros, Mālmuižā, iegā-
dāties un uzstādīt ūdens skaitītājus. Infor-
mējam, ka ūdens skaitītājus var iegādāties 
santehnikas veikalos un, ja nepieciešama 
konsultācija par to uzstādīšanu var griez-
ties pēc palīdzības pagasta pārvaldē. 

Aicinām visus ūdens pakalpojumu 
saņēmējus veikt ūdens skaitītāju uzstādī-

Pagasta pārvalde informē
šanu savos īpašumos un pēc tam laikā no 
2013. gada 1. aprīļa līdz 1. maijam ieras-
ties pagasta pārvaldē, lai veiktu grozīju-
mus komunālo pakalpojumu sniegšanas 
līgumā.

par ūdenssaimniecības 
attīstības projektu

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
darbības programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” aktivitātes „Ūdenssaimnie-
cības infrastruktūras attīstība apdzīvotās 
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietva-
ros Lejasciema pagasta pārvalde ir uzsā-
kusi realizēt projektu „Ūdenssaimniecības 
attīstība Gulbenes novada Lejasciema 
pagasta Lejasciema ciemā”. 2012. gada 
11. decembrī ir noslēgts iepirkuma līgums 
par būvdarbu veikšanu ar pilnsabiedrību 
„A.A.&būvkompānijas”. Projekta kopējās 
izmaksas 357868,95 LVL, no kurām 85% ir 
ERAF finansējums. Darbu izpildes termiņš 
plānots līdz 3013. gada 31. jūlijam. Projek-
ta ietvaros tiks izveidots jauns artēziskais 
urbums, uzstādītas atdzelžošanas iekār-
tas, rekonstruēts ūdenstornis, uzstādīta 
jauna kanalizācijas pārsūknēšanas stacija, 
uzbūvētas jaunas bioloģiskās notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas, veikta ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija.

2013. gada 11. janvārī Lejasciema 
pagasta pārvaldē saņemts Vides aizsar-
dzības un reģionālās ministrijas Ūdens-
saimniecības būvju būvniecības projektu 
vērtēšanas komisijas akcepts par projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes 
novada Lejasciema pagasta Lejasciema 
ciemā – II kārta” tehniski ekonomiskā pa-
matojuma apstiprināšanu. Tas dod iespē-
ju sniegt projekta pieteikumu finansējuma 
saņemšanai ūdenssaimniecības tālākai 
attīstībai Lejasciema ciemā. 

par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumiem
Ar 2013. gada 1. janvāri spēkā stāju-

šās izmaiņas likumā „Par nekustamā īpa-
šuma nodokli”. Likuma 5. panta 12. punktā 
noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa 
summa ir samazināma par 50 procentiem 
no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne 
vairāk par 300 latiem, par nekustamā īpa-
šuma nodokļa objektiem — dzīvojamām 

mājām un tām piekritīgo zemi personai, ja 
šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai 
tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir 
trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem 
(arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ie-
vietoti bērni) un ja personai vai tās laulā-
tajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta 
kopā ar vismaz trim no minētajiem bēr-
niem. Minēto atvieglojumu piemēro arī ga-
dījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks 
vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta 
daļā minētajiem bērniem. Lai saņemtu ne-
kustamā īpašuma atvieglojumu, ir jāraks-
ta iesniegums un kopā ar dokumentiem, 
kas apliecina nodokļu maksātāja tiesības 
uz atvieglojuma piemērošanu, jāiesniedz 
pašvaldībā. Šo iesniegumu var iesniegt 
visa gada laikā.

par zobārsta pakalpojumiem
Šobrīd pagasta iedzīvotājiem nav 

iespējams Lejasciemā saņemt zobārsta 
pakalpojumus, jo no 2013.gada 2.janvāra 
Lejasciema ambulancē vairs nestrādā 
zobārste D.Dūrīte. Lai risinātu šo prob-
lēmu pagasta pārvalde ir griezusies pēc 
palīdzības Latvijas Zobārstu asociācijā, 
ievietojot sludinājumu asociācijas mājas 
lapā un piedāvājot iespēju atvērt zobārsta 
prakses vietu Lejasciemā.

par izmaiņām dzimtsarakstu 
nodaļas darbā

2012. gada 29.novembrī pieņemts jau-
nais Civilstāvokļa aktu likums un pieņemti 
grozījumi Civillikumā, līdz ar to valstī ir mai-
nījusies civilstāvokļa aktu reģistrācijas kār-
tība. Pamatojoties uz jaunajā likumā pare-
dzētajām izmaiņām dzimtsarakstu nodaļu 
darbā, ar 2013. gada 2. janvāri Lejasciema 
pagasta pārvaldē vairs nav iespējams re-
ģistrēt dzimšanu, miršanu un veikt laulības 
reģistrāciju. Šīs darbības var veikt Gulbe-
nes novada Dzimtsarakstu nodaļā Gulbe-
nē O.Kalpaka ielā 60a, tālrunis 64473254, 
e-pasts: dzimtsaraksti@gulbene.lv 

 
apmeklētāju pieņemšanas laiki 

gulbenes dzimtsarakstu 
nodaļā:

Pirmdiena   9.00 – 13.00, 14.00 – 16.00 
Otrdiena      9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 
Trešdiena    9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 
Ceturtdiena 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 
Piektdiena   9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 

    

0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā

vīrieši 40 114 504 115 22 795

sievietes 53 110 491 166 98 918

Kopskaits 93 224 995 281 120 1713

2012.gadā Lejasciema pagasta dzimusī 11 bērni (8 zēni un 3 meitenes), miruši 27 
iedzīvotāji.

par pagasta iedzīvotāju skaitu 2013. gada 1. janvārī Lejasciema 
pagasta iedzīvotājus skaits 1713.
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SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ

Aizgājušais gads skaitļos
2012. gads sociālā darba jomā salī-

dzinot ar aizpagājušo 2011. gadu, Gulbe-
nes novada Sociālā dienesta Lejasciema 
pagasta sociālā darbinieku skatījumā, ir 
aizritējis bez lielām izmaiņām.

Salīdzinot trūcīgas ģimenes (perso-
nas) statusu ieguvušas lietas cik biju-
šas 2011. gadā un cik 2012. gadā, var 
secināt, ka pagājušajā gadā lietu skaits 
ir samazinājies, jo tikai 61 ģimene Le-
jasciema pagastā ir atzīta par trūcīgu 
ģimeni, bet 2011. gadā to bija 77 (sk.1. 
tab.). Atšķirību skaitļos, iespējams ietek-
mēja izmaiņas Ministru kabineta noteiku-
mos Nr. 299., kurā kļuvuši stingrāki izvēr-
tēšanas kritēriji, lai ģimenei vai personai 
piešķirtu trūcīgu statusu. Bet kā otris 
ietekmējošais iemesls, kāpēc samazinā-
jies trūcīgo ģimeņu skaits varētu izskaid-
rot ar to, ka cilvēki lēnām sāk atgūties no 
valstī izsludinātās „ekonomiskās krīzes” 
(piem., ieguvuši darbu, palielinājusies 
darba alga u.c.).

1. tabulā var iepazīties ar valstī un 
pašvaldībā noteikto sociālās palīdzības 
saņēmēju skaitu 2011. un 2012. gadā 
Lejasciema pagastā.

1. tabula

Klienta lietas par valstī un pašvaldībā 
noteikto sociālo palīdzību

2011. 
gads

2012. 
gads

GMI (garantētais 
minimālais ienākums) 
pabalsts

6 5

dzīvokļa pabalsts 33 30

pabalsts bāreņiem un 
bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem

5 5

Vienreizējs pabalsts 
ārkārtas situācijā

- 1

pabalsts ar tuberkolozi 
slimojošajiem 
ārstēšanās periodā

2 2

pabalsts 
audžuģimenēm

7 5

pabalsts bērnu 
sagatavošanai skolā

15 10

piedzimšanas pabalsts - 9

Vienreizējais 
apbedīšanas pabalsts

- -

trūcīgas ģimenes 
(personas) statusa 
lietas

77 61

 

Tām ģimenēm, kurās aug bērni un 
kuras nokārtojušas trūcīgas ģimenes 
statusu, ar 2012.gada 1.septembri paš-
valdība paredz brīvpusdienu saņemšanu 
Gulbenes novada vispārējās izglītības 
iestādēs (no 5. – 9. klasei), Lejasciema 
pagastā līdz 31.12.2012. saņēmuši brīv-
busdienas 7 skolnieki, kuru ģimenes 
atzītas par trūcīgām. Neizvērtējot ģime-
nes ienākumus brīvpusdienas saņem 2. 
– 4.klases Gulbenes novada vispārizglī-
tojošo skolu skolēni, ko sedz pašvaldība, 
bet visiem 1.klases skolēniem pusdienu 
izdevumus sedz valsts.

Sadarbojoties ar Gulbenes Sarkano 
Krustu, Lejasciema pagasta iedzīvotā-
jiem (kuri atzīti par trūcīgām personām) 
2012.gada ietvaros tika izsniegtas 1740 
eiropas savienības bezmaksas pār-
tikas pakas (sk. 2. tabulu). Iepriekšējā 
gadā iedzīvotāji saņēma divu veidu pārti-
kas pakas. Šogad iedzīvotāji turpina sa-
ņemt „uzlabotās” pārtikas pakas, kurās 
ir pilnpiena pulveris, pankūku milti, man-
na, makaroni, kartupeļu biezputra, kvie-
šu milti, auzu pārslu biezputra ar augļiem 
vai ogām, griķi un sautēta cūkgaļa. Kā 
arī Gulbenes Sarkanais krusts saistībā 
ar kafijas „Merrild” labdarības projektu 
“Mēs Jūs atceramies” iesaistot sociālos 
darbiniekus sagādāja prieku 10 veciem 
un vientuļiem cilvēkiem Lejasciema pa-
gastā, dāvinot „Merrild” kafijas paciņu.

2.tabula

Bezmaksas pārtikas paku saņēmēji 
2012.gadā

mēnesis Ģimeņu 
skaits

Izsniegto 
pārtikas paku 

daudzums

Janvāris 43 184

Februāris 41 160

Marts 47 133

Aprīlis 28 91

Maijs 34 151

Jūnijs 14 62

Jūlijs 18 48

Augusts 44 304

septembris 32 176

Oktobris 41 186

Novembris 35 117

Decembris 67 128

KOpā 444 1740

Latvenergo elektrības norēķinu 
karti (500kWh vērtībā) pērnā gadā pie-
prasījušas un saņēmušas 23 ģimenes 
(mājsaimniecības) tajā skaitā 15 ģime-
nes atkārtoti un 8 pirmreizēji.

sociālie pakalpojumi. Lejasciema 
pagasta pārvaldes Sinoles humānās 
palīdzības punktā, kur ir bez maksas 
iespējams saņemt lietotas drēbes, apa-
vus, kā arī nodot lietas, kas pašiem vairs 
nav nepieciešamas, par visu 2012.gadu 
saņemts 2600 kg apģērbu un apavu, ko 
palīdzējusi sarūpēt biedrība „Svētā Jāņa 
palīdzība”.

Pagājušo gadu sociālo aprūpi mā-
jās saņēmuši seši Lejasciema pagasta 
iedzīvotāji, kuriem ir bijušas objektīvas 
grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funk-
cionālu traucējumu dēļ, šos cilvēkus ap-
rūpē kvalificēta aprūpētāja – Valda Riek-
stiņa. Četras personas izvēlējās ilgstošu 
aprūpi turpināt saņemt sociālās aprūpes 
centros (Jaungulbenes un Tirzas soci-
ālās aprūpes centros). Atgādinām, lai sa-
ņemtu šāda veida sociālo pakalpojumu 
jāvēršās pie sava sociālā darbinieka.

Vēl joprojām, liela atsaucība iedzīvo-
tāju vidū ir Lejasciema Veco ļaužu dzīvo-
jamajā mājā pieejamie pakalpojumi – ve-
ļas mazgāšana (1x – Ls 1,50) un dušas 
izmantošana (Ls 1,00). 

Lejasciema pagasta Veco ļaužu 
dzīvojamajā mājā dzīvo 8 vientuļie pen-
sionāri. Viena istabiņa ir brīva un gaida 
savus īrniekus. Vēršam uzmanību, ka 
tagad Veco ļaužu dzīvojamajā mājā ir 
iespējams īrēt istabiņu netikai vientuļa-
jiem pensionāriem, bet arī citiem pensio-
nāriem, kuriem ir slikti sadzīves apstākļi 
un objektīvu iemeslu pēc tuvinieki viņiem 
nevar palīdzēt. 

2012. gadā turpinās sadarbība ar 
psiholoģi – Rutu Abramovu no Gulbenes 
novada Sociālā dienesta, kura vienu rei-
zi mēnesī pieņem klientus, Lejasciema 
Veco ļaužu mājā, šim pasākumam atvē-
lētā un iekārtotā telpā.

Kā katru gadu arī pērnā gada nogalē 
pirms Ziemassvētkiem tika sveikti svēt-
kos 44 vientuļie pensionāri Lejasciema 
pagastā ar Lejasciema pagasta pārval-
des sagādātajām dāvanu kartēm (kuras 
var izmantot Lejasciema pārtikas veika-
los) un arī ar Eiropas Savienības bez-
maksas pārtikas pakām. Sveicēju pulkā 
bija Lejasciema jauniešu centra „Pulss” 
pārstāvji un sociālā darbiniece.

Irita un dzintra,
Sociālās darbinieces
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Ar šo gadu sociālie darbinieki 
visā novadā var paziņot patīka-
mas ziņas pensionāriem, invalī-
diem un ģimenēm, kuras audzina 
3 un vairāk nepilngadīgus bērnus, 
kur ģimenē ienākumi uz katru ģi-
menes locekli pēdējo 3 mēnešu 
laikā mēnesī nepārsniedz 60% no 
valstī noteiktās minimālās darba 
algas (nav vairāk par 120 Ls), jo ir 
izveidoti jauni saistošie noteikumi 
par veselības aprūpes pabalstu 
Gulbenes novadā. 

Veselības aprūpes pabalsts 
paredz:

1) Ārstēšanos stacionārā (ie-
skaitot operācijas) izdevumu seg-
šanai – līdz 40,00 Ls gadā vienai 
personai;

2) Recepšu medikamentu 
iegādi, kuri nav iekļauti valsts 
kompensējamo medikamentu sa-
rakstā, saskaņā ar ārsta izrakstītu 
recepti – līdz Ls 15,00 vienai per-
sonai gadā;

3) Ārstniecisko lēcu vai op-
tisko briļļu iegādi bērnam – līdz 
Ls 20,00 vienai personai gadā, 
saskaņā ar medicīnas speciālista 
izrakstītu recepti;

4) Pabalstu kopējais apmērs 
nedrīkst pārsniegt līdz Ls 50,00 
vienai personai gadā.

Svarīgākie nepieciešamie do-
kumenti, lai saņemtu šo pabalstu 
ir kases čeki ar vārdu, uzvārdu, 
personas kodu, adresi vai sting-
rās uzskaites kvītis – oriģināli un 
recepšu kopijas. Tāpēc, lūdzu, ja 
jūs atbilstat kritērijam, lai saņem-
tu šo pabalstu, noteikti nokopējiet 
nekompensējamo medikamentu 
recepti un paņemiet no aptiekas 
kases čeku. Sīkāka informācija pie 
Lejasciema pagasta sociālajām 
darbiniecēm tiekoties klātienē vai 
arī zvanot uz telefonu 64474417 
un mob. telef. 29442058.

Irita un dzintra,
Sociālās darbinieces

Glabājiet 
čekus!

1) LAD izsludina atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanu ELF-
LA un Lauku attīstības programmas 
(LAP) pasākumam „tūrisma aktivitāšu 
veicināšana”.

Projektu iesniegumu pieņemšana 9. 
kārtai pasākumā „Tūrisma aktivitāšu vei-
cināšana” notiks no 2013. gada 28. jan-
vāra līdz 2013. gada 28. februārim ar 
kopējo pieejamo publisko finansējumu:

1) aktivitātei, kas saistīta ar lauku tū-
risma saistītu tūrisma pakalpojumu mār-
ketinga aktivitāšu īstenošanai – 200 000 
LVL apmērā;

2) pārējām aktivitātēm – 3 412 214 
LVL apmērā.

Pasākuma mērķis ir veicināt nelauk-
saimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, 
attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu un 
ar tūrismu saistītos pakalpojumus un 
infrastruktūru. Projekta iesnieguma veid-
lapa un metodiskie norādījumi tās aizpil-
dīšanai ir atrodami mājas lapā www.lad.
gov.lv , sadaļā – ES atbalsts.

2) Izsludina projektu konkursu 
meliorācijas sistēmu attīstībai.

LAD izsludina atklāta konkursa pro-
jektu iesniegumu pieņemšanu ELFLA un 
Lauku attīstības programmas (LAP) pa-
sākumam “Infrastruktūra, kas attiecas 
uz lauksaimniecības un mežsaimnie-
cības attīstību un pielāgošanu”. Cetur-
tās kārtas projektu iesniegumu pieņem-
šana notiks no 2013. gada 8. februāra 
līdz 2013. gada 11. martam kopējo pie-
ejamo publisko finansējumu  LVL 3 000 
000 .

Pasākuma mērķis ir uzlabot infra-
struktūru, kas attiecas uz lauksaim-
niecības attīstību, meža ražības pa-
augstināšanu, audzes veselības un kok-
materiālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
nozares konkurētspējas paaugstināša-
nu. Atbalsts tiek piešķirts meliorācijas 
sistēmu rekonstrukcijai un renovācijai. 
Jaunu meliorācijas sistēmu būvniecībai 
atbalsts tiek piešķirts tikai tad, ja tā pa-
redzēta lauksaimniecībā izmantojamā 
zemē.

Projekta iesnieguma veidlapa un 
metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai 
ir atrodami mājas lapā www.lad.gov.lv, 
sadaļā – ES atbalsts.

3) Izsludināts projektu konkurss 
lauksaimniecības pakalpojumu ko-
operatīvajām sabiedrībām.

LAD izsludina projektu iesniegumu 
pieņemšanu ELFLA un Lauku attīstības 
programmas (LAP) pasākumam “Lauku 
saimniecību modernizācija” atbilstīgām 
lauksaimniecības pakalpojumu koopera-
tīvajām sabiedrībām notiks no 2013. gada 

Ziņas lauksaimniekiem
8. februāra līdz 2013. gada 11. martam. 
Trīspadsmitās kārtas pieejamais publis-
kais finansējums atbilstīgām lauksaim-
niecības pakalpojumu kooperatīvajām 
sabiedrībām ir 1 600 000 LVL.

4) Lauku atbalsta dienesta pazi-
ņojumi.

LAD informē, ka saskaņā ar 	
EK Padomes Regulām vienotā platības 
maksājuma atbalsts valstī kārtējā gadā 
pārsniedz kopējo pieejamo atbalsta ap-
mēru, tāpēc, veicot atbalsta izmaksu, 
vienotā platības maksājuma 2012. gada 
atbalsta likmei jāpiemēro samazinājuma 
koeficients 0,931637. Vienotā platības 
maksājuma likme 2012. gadā pēc sa-
mazinājuma koeficienta piemēroša-
nas ir 55,20 LVL/ha.

LAD informē, ka, pamatojoties 	
uz nepietiekamo finanšu līdzekļu piešķī-
rumu 2012. gada 14. februāra Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 112 „Noteikumi 
par valsts atbalstu lauksaimniecībai un 
tā piešķiršanas kārtību” 6. nodaļai „At-
balsts dalībai pārtikas kvalitātes shē-
mās”, tiek piemērots samazinājuma 
koeficients – 0,5728.

5) mKpc palīdzēs meža īpašnie-
kiem izvērtēt iespēju pieteikties es 
finansējumam.

Tuvojas noslēgumam pieteikšanās 
Eiropas Savienības (ES) atbalsta sa-
ņemšanai mežsaimniecībā Lauku attīstī-
bas programmas 2007. – 2013. gadam 
ietvaros. LLKC Meža konsultāciju pakal-
pojumu centrs (MKPC) ir īpaši apzinājis 
platības privātajos mežos, kas atbilst 
ES atbalsta saņemšanas nosacījumiem. 
meža īpašnieki vēl var paspēt pieteik-
ties un īstenot kādu no pasākumiem 
– jaunaudžu kopšanu, nākotnes koku 
kopšanu un atzarošanu, mazvērtīgo 
mežaudžu nomaiņu, jaunu instrumen-
tu iegādi šo darbu izpildei (krūmgrie-
ži, motorzāģi, rokas darba rīkus u.c.) 
un vējgāžu, ugunsgrēku platību atjau-
nošanu. 

Meža konsultāciju pakalpojumu 
centrs aicina meža īpašniekus sazinā-
ties ar MKPC nodaļu darbiniekiem, lai 
noskaidrotu, vai meža īpašumā esošās 
mežaudzes atbilst ES atbalsta saņem-
šanas kritērijiem. Informācija pieejama 
MKPC mājas lapā www.mkpc.llkc.lv, tāl-
runis 63050477, e-pasta adrese: mkpc@
mkpc.llkc.lv .

6) par uzņēmumu vieglo trans-
portlīdzekļa nodokli.

No 2013. gada 1. janvāra uzņēmu-
mu vieglo transportlīdzekļu nodoklis 
(turpmāk – UVTN) būs jāmaksā arī par 
zemnieku saimniecības īpašumā vai tu-
rējumā esošajām vieglajām automašī-
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LAUKSAIMNIEKIEM/ BIBLIOTĒKĀ
nām.

Tomēr likumā ir iestrādāts jauns 
atbrīvojums no uzņēmumu transport-
līdzekļu nodokļa maksāšanas – ko-
mersanti un zemnieku saimniecības, 
kas nodarbojas ar lauksaimnieciskās 
produkcijas ražošanu, tiks atbrīvotas 
no vieglo transportlīdzekļa nodokļa 
maksāšanas, ja tās sasniegs noteiktu 
ieņēmumu slieksni.

Ja komersants vai zemnieku saim-
niecība apstrādā īpašumā, pastāvīgā 
lietošanā vai nomā esošu lauksaimnie-
cībā izmantojamo zemi un kārtējā gada 
1. janvārī ir apstiprināta vienotā platību 
maksājuma saņemšanai Lauku atbalsta 
dienestā, ievērojot šādus nosacījumus:

a) ja šā komersanta vai zemnieku 
saimniecības īpašumā vai turējumā ir re-
ģistrēts viens vieglais transportlīdzeklis, 
nodokli par to nemaksā, ja komersanta 
vai zemnieku saimniecības ieņēmumi no 
lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā ie-
sniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai 
pēdējā iesniegtajā gada ienākumu dek-
larācijā ir vismaz 3000 latu (neieskaitot 
saņemto valsts un Eiropas Savienības 
atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīs-
tībai);

b) ja šā komersanta vai zemnieku 
saimniecības īpašumā vai turējumā ir 
reģistrēti vairāki vieglie transportlīdzekļi, 
nodokli nemaksā par vienu vieglo trans-
portlīdzekli, ja komersanta vai zemnieku 
saimniecības ieņēmumi no lauksaim-

nieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā 
uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā 
iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā 
ir vismaz 3000 latu (neieskaitot saņem-
to valsts un Eiropas Savienības atbalstu 
lauksaimniecībai un lauku attīstībai), un 
par katru nākamo vieglo transportlīdzek-
li uz katriem 50 000 latu ieņēmumiem no 
lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā ie-
sniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai 
pēdējā iesniegtajā gada ienākumu dek-
larācijā (neieskaitot saņemto valsts un 
Eiropas Savienības atbalstu lauksaim-
niecībai un lauku attīstībai).

Plašāka informācija LR Valsts ieņē-
mumu dienesta izstrādātajā metodiskajā 
materiālā uzņēmumu vieglo transportlī-
dzekļu nodokļa maksātājiem.

7) grozījumi likumā “par iedzīvo-
tāju ienākuma nodokli”.

Grozījumi paredz, ka turpmāk liku-
mā noteiktajos gadījumos uzņēmumu 
izsniegtie skaidrās vai bezskaidrās nau-
das avansi būs pielīdzināmi algota dar-
ba ienākumam. Likuma pārejas noteiku-
mi nosaka, ka ar iedzīvotāju ienākuma 
nodokli netiks apliktas 2013. gadā sa-
ņemtās valsts un es atbalsta summas 
lauksaimniekiem. Likumā ir izdarīti arī 
vairāki citi grozījumi. Grozījumi stāsies 
spēkā ar 2013. gada 1. janvāri.

8) jauni noteikumi mežsaimniecī-
bā un LIz iegādei.

Ar 2013. gada 1.janvāri ir stā-	
jušies spēkā jauni ZM izstrādātie MK 

noteikumi: „Noteikumi par koku ciršanu 
mežā”; „Dabas aizsardzības noteikumi 
meža apsaimniekošanā”; „Noteikumi 
par meža aizsardzības pasākumiem 
un ārkārtējās situācijas izsludināšanu 
mežā” un „Atmežošanas kompensācijas 
noteikšanas kritēriji, aprēķināšanas un 
atlīdzināšanas kārtība”.

Precizēta arī valsts atbalsta 	
piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes iegādei. 2012. 
gada 18. decembrī valdība apstiprināja 
grozījumus MK 2012. gada 29. maija no-
teikumos Nr. 381 „Valsts atbalsta piešķir-
šanas kārtība lauksaimniecībā izmanto-
jamās zemes iegādei lauksaimniecības 
produkcijas ražošanai”. 

Plašāka informācija mājas lapā 
www.lejasciems.lv sadaļā Lauksaimnie-
kiem vai MK mājaslapā.

9) pārskats par stāvokli ganām-
pulka novietnē.

LDC atgādina, ka Pārskats par stā-
vokli ganāmpulka novietnē ar datiem 
uz 01.01.2013. ir jāiesniedz LDC no 
01.01.2013. līdz 01.02.2013. 

Veidlapa nav jāaizpilda par indivi-
duāli apzīmējamiem dzīvniekiem (zir-
giem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām), 
bet ir jāaizpilda par mājputniem, tru-
šiem, kažokzvēriem, zivju dīķiem un bišu 
saimēm.

anita rozenberga, 
lauku attīstības speciāliste.

Pagājušā gada nogalē bibliotēkas 
fonds tika papildināts ar dažādām no-
derīgām grāmatām.

Lejasciema pagasta bibliotēka, 
sadarbojoties ar Gulbenes bibliotēku, 
piedalījās Valsts Kultūrkapitāla fonda iz-
sludinātajā projektu konkursā „Grāma-
tu iepirkums publiskajām bibliotēkām”, 
kura rezultātā bibliotēkas fonds tika pa-
pildināts ar jaunāko nozaru literatūru.

Daiļliteratūras plauktā atrodama 
jaunākā dzeja, latviešu autoru oriģināl-
literatūra, tulkotā daiļliteratūra. Vairākas 
grāmatas papildināja nozaru literatūras 
klāstu – vēsturi, ģeogrāfiju, sportu, pa-
vārmākslu, valodniecību un nozaru lite-
ratūru.

Savukārt, Kultūras ministrijas un 
LNB projekta „Publisko bibliotēku ka-
pacitātes stiprināšana grāmatu un citu 
izdevumu iegādē nacionālās identitātes 
un sabiedrības saliedētības veicināša-
nai” ietvaros ir pieejamas – grāmata un 
klausāmgrāmata  „Divas puses: latviešu 
kara stāsti”, „Latvijas vēstures atlants”,  
„Arheoloģiskais ceļvedis latviešu un 

Lejasciema bibliotēkā jaunas grāmatas

Latvijas vēsturē”.

agnese usāre, bibliotekāre

Laipni aicināti lasīt un iepazīties 
ar jaunākajām grāmatām!
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JAUNIEŠU CENTRĀ

2012.gada vasarā grupiņa jau-
niešu kopā ar mani, Ingu no jauniešu 
centra, un skolotāju Inetu devāmies 
uz Velsu piedalīties muzikālā projektā 
„Musical Chorus”. Dibinājām jauniešu 
kori un piedalījāmies vietējās pilsētas 
Konvijas garīgās mūzikas festivālā.

Mēs ieguvām daudz draugu, ar 
kuriem nu ļoti gribējās satikties vēlreiz, 
tādēļ kopā ar jauniešiem tika izstrādāts 
nākamā projekta – turpinājuma – pie-
teikums. Kā jau dzīvē gadās, diemžēl 
ar velsiešu organizāciju sadarbība ne-
turpinās, tā vietā esam uzaicinājuši sa-
darbības partnerus no Lietuvas – Rie-
tavas pašvaldību.

Mums ir prieks par to, ka projekts 
ir apstiprināts, un radusies atziņa, ka 
spēks ir sadarbībā. Lai kopīgiem spē-
kiem izveidotu interesantu priekšne-
sumu Gulbenes novada svētkiem, kas 
notiks 3. augustā Tirzā, sadarbosimies 
ar Gulbenes jauniešu centra „Bāze” un 
hip-hop deju grupas vadītāju Valēriju, 

Jauniešu centrs īsteno otro jauniešu apmaiņu 
projektu „Muscial Chorus 2 – Shall we dance?”

lai izveidotu kaut ko tuvākajā apkārtnē 
nebijušu – starptautisku jauniešu kori, 
kuri ne tikai dziedās, bet kustēsies hip-
hop ritmos. Tad jau redzēs, kas no tā 
visa sanāks, bet vajadzētu būt kaut 
kam labam.

 Protams, šis ir neformālās izglītī-
bas projekts, nevis kora nometne, tādēļ 
procesa laikā jaunieši gan dosies uz 
Alūksni ielu muzicēšanas un projekta 
popularizēšanas nolūkos, gan veidos 
popielu Stāmerienā (tā būs arī mūsu 
bāzes vieta projekta laikā), gan brauks 
uz Lejasciemu rādīt savu kultūru, kopā 
mācīties hip-hopu un skandināt balsis 
Baibas Vanagas nodarbībā. Dosimies 
arī ciemos pir tradicionālo instrumen-
tu meistara Gunāra Igauņa, domāsim 
par savu vietu Eiropas Savienībā un ne 

tikai. 
Februārī notiks iepriekšējās plāno-

šanas vizīte, kuras laikā Latvijā ieradī-
sies grupu vadītāji no Portugāles (Azo-
ru salām) un Lietuvas, lai pārspriestu 
dažādus ar projekta organizāciju sais-
tītus jautājumus.

Informācija sekos nākamajos „Pa-
galma” numuros un pagasta mājas 
lapā www.lejasciems.lv!

Projekta vadītāja Inga deigele

* Šis projekts tiek fi nansēts ar Eiro-
pas Komisijas atbalstu. Šī publikācija 
atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un 
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā 
ietvertās informācijas jebkuru iespēja-
mo izlietojumu.

19. janvārī Gulbenes kultūras 
centrā noritēja viens no lielākajiem 
novada jauniešu pasākumiem – Gada 
Atsitiens. Priecājamies par to, ka, pa-
teicoties aktīvai jauniešu balsošanai, 
mūsu jauniešu centrs šogad ir ieguvis 
balvu nominācijā „Gada organizāci-
ja 2012”, kā arī lejasciemietis Mai-
ris Ābrams tika izvirzīts nominācijai 
„Gada jaunietis”. 

Jāpiebilst, ka kopš šā gada ir ne-
daudz mainīta aizpildīto anketu vērtē-
šanas sistēma, izstrādājot noteikumus, 
kas nosaka, ka, piemēram, nomināci-
jas, kas tieši nesaistās ar Gulbenes no-
vadu, netiek ieskaitītas (gada vilšanās 
– ka nepienāca pasaules gals u.tml.), 
kā arī balsīm ir dažāda vērtība atkarī-
bā no tā, cik jauniešu vispār konkrē-
tajā pagastā dzīvo (tas ir, lejasciemie-
ša balss dod lielāku punktu skaitu kā 
Gulbenes jaunieša), tika ņemts vērā arī 
tas, vai cilvēks/organizācija utt. anke-
tās ir minēts vairākos pagastos. 

Lielu paldies vēlamies teikt Lāsmai 
Gabdulļinai, kura šogad tika izvirzīta 
īpašajai balvai – „Lielais ieguldījums” 
darbā ar jaunatni, kuru piešķir nova-
da jaunatnes darbinieki. Jāteic, ka 

Jauniešu centrs „Pulss” – Gada organizācija 2012

pagasta dzīvi bez viņas grūti iedomā-
ties, un jauniešu centra pasākumos 
un projektos viņai un viņas ģimenei ir 
bijusi ievērojama loma (ja atceramies, 
piemēram, „Ekspedīciju „3 dienās ap-

pasākumā „gada atsitiens 2012” .

kārt Lejasciemam”” 2009. g., jauniešu 
apmaiņu „Active FOOT” un jauniešu 
dienu 2011. g.).

Ceram, ka šis gads arī būs lielisks 
un īpašs, jauniešu centra darbinieki
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Gada nogales kultūras dzīves fotomirkļi

KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ

Apmeklēsim 
izstādi!

2013. gads kultūrvēsturiskā manto-
juma centrā aizsācies ar mākslinieces 
Laimdotas Kliesmetes  darbu izstādi.

Māksliniece nāk no Madonas puses 
keramiķu Roņu ģimenes, jo brālis Jānis 
un māsa Iveta arī ir profesionāli  keramiķi. 
No 2000. gada māksliniece darbojas tau-
tas mākslas studijā „Sagša”, 2007. gadā 
ieguvusi amatniecības kameras diplomu 
„Keramikas amata meistars”. 

Izstādē pārstāvētas abas jomas – au-
dumi (šalles, segas, pončo, grīdsegas) 
un keramika (dekoratīvie šķīvji, vāzes, 
bļodas, svečturi, rotas).  Lejasciemiešiem  
var būt interesanti  tas, ka māksliniece pē-
tījusi podniecības tradīcijas Lejasciemā un 
Lizumā, un , iesaistoties Vidzemes pod-
nieku saimē, darinājusi trauku komplektu, 
kurā  pārmantotas  Lejasciema podnieka 
Gustava Ozoliņa trauku rotāšanas tradīci-
jas. Izstāde ir apskatāma janvāra mēneša 
piektdienās un vēl arī 1. un 8. februārī. Par 
izstādes iekārtošanu paldies māksliniecei 
pašai kopā ar „Sagšas” vadītāju Birutu 
Akmentiņu un Gulbenes kultūras centra 
vadītājam Egonam Kliesmetam.

16. janvārī Latvijas neatkarīgā televī-
zija raidījumā „Labvakar, Latvija!” veltīja 
nelielu apskatu par mūsu novadnieces 
Annas Sakses personību un literāro  dar-
bību, iepriekš viesojoties muzejmājā un 
filmējot materiālus par rakstnieces dzīvi 
un piemiņas saglabāšanu.  

2013. gads, trešās tūkstošgades vel-
na ducis, lejasciemiešiem rādās nozīmīgs, 
jo Lejasciems kā apdzīvota vieta atzīmēs 
140. gadskārtu, bet vienai no vecākajām 

aptiekām Ziemeļvidzemē- Lejasciema 
aptiekai šogad apritēs 130 gadu. Vecā-
kā paaudze droši vien atceras aptiekas 
simtgades svētkus, ko vadīja toreizējā ap-
tiekas pārvaldniece Inta Finartija. Aptieka 
Lejasciemā atradusies vismaz 3 mājās, 
tomēr visilgāk tagadējā mājvietā. Oktob-
rī visā valstī atskatīsies uz Latvijas Tautas 
frontes 25 gadiem, šī jubileja rosinās atce-

rēties  LTF Gulbenes nodaļas  Lejasciema 
atbalsta grupas darbību pirms gadsimta 
ceturkšņa. Kultūrvēsturiskā mantojuma 
centru var papildināt ar atmiņām, fotoat-
tēliem un citām liecībām par pagasta vēs-
turi un šodienu.

                                              Inta,
  Kultūrvēsturiskā mantojuma centra 

darbiniece

Jaungada salūtu gaviles un svēt-
ku gaidīšanas prieki ir aiz muguras. Jau 
gandrīz mēnesi dzīvojam 2013. gadā. 
Ar sveču un sniega rakstiem, ir iesoļojis 
janvāris, līdzi nesot smaržojošas egles, 
lejupkrītošas zvaigznes un prieku, kas 
dzirksteļo acīs. Cik gan liela atbildība 
mums katram ir vilkt pirmo svītriņu vare-
najā baltumā!     

Es zinu, ka šogad viss izdosies gai-
šāk, skaistāk, labāk! Visam pietiks spēka, 
mums būs kur to smelt un kam to atdot.

Foto mirkļi no decembra pasāku-
miem -

15. decembrī tika iedegta lielā egle 
centra laukumā un pēc tam kultūras 
namā folkloras grupa „Smaržo siens” 
aicināja visus uz  uzvedumu „Kūru, kūru 
uguntiņu”

23. decembrī ar šo uzvedumu folklo-
ras kopa viesojās Stāmerienā.

  Folkloras grupa  „smaržo siens”.           
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KULTŪRAS NAMĀ

23. decembrī ziemassvētku pasākums 
notika pirmskolas vecuma bērniem.     

senioru ansamblis „satekas”.    
                   26. un 27. decembrī „satekas” viesojās daukstēs un Lizumā

Lejasciema jauktais koris  „Kaprīze”.

29. decembrī  Lejasciema kultūras 
namā notika koncerts „dziesmu 

karuselī”

muzicē vokāli instrumentālais 
ansamblis no jaungulbenes.

Koncerta viesis Kārlis Būmeisters 
(Kaža).

Lejasciema grupa 
„mandarījums”.

Lejasciema grupa 
„Vārti vaļā”.

29. decembra koncerta izskaņā visiem 
prieks par brīnumsvecītēm un salūtu.

...un atkal viens gads aizvēris, 
otrs atvēris durvis.
Iesim šajās atvērtajās durvīs ar 
smaidu, ar sauli, ar mīlestību!

rita,
Lejasciema kultūras nama vadītāja
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SPORTS

Pirmklasnieks Jānis Kubuliņš pirmo 
reizi un motocikla uzkāpa četru ar pus 
gadu vecumā. Draugu pamudināti, nolē-
mām piedalīties 2011. gada pēdējā Lat-
vijas čempionāta posmā, kas norisinājās 
Staru mototrasē, Jānim tā bija debija sa-
censībās- līdz finišam tikts un pēdējā vie-
ta. Bet 2012. gada motokrosa sezonā šim 
sportam pievērsās ļoti nopietni, pārstāvot 
sporta klubu „Lejasciems", un ar katrām 
sacensībām pieredze, griba un izaug-
sme auga. Jānis, kuram decembrī palika 
7 gadi, brauc ar KTM motociklu MX 50 
klasē (#24), kurā ir bērni vecumā no 4 
līdz 9 gadi. Sezonas laikā tika aizvadītas 
37 sacensības gan Latvijā, gan Igaunijā 
– ik sestdienu pavadot ārpus mājām un 
Junioru kauss katru mēnesi trešdienās – 
Ikšķilē,

Latvijas čempionātā aizvadīti 6 pos-
mi – kopvērtējumā izcīnīta 11. vieta no 27 
dalībniekiem. Igaunijas čempionātā – 6 
posmi un 10. vieta no 35 dalībniekiem, 
Igaunijas kausā 9. vieta no 35 motobrau-
cējiem, Junioru kausā 7. vieta no 22 spor-
tistiem. 

Tagad, kad sezona ir nosacīti beigu-
sies, lai saglabātu fizisko formu vismaz 
reizi nedēļā Jānis dodas uz treniņu Igau-
nijā ADRENALIN ARENA, kas ir liela, spe-
ciāla slēgta halle, izveidota un aprīkota 
motokrosa treniņiem. Darbdienās Jānis 
slēpo arī pie treneres Lāsmas.

Ziemas mēnešos Gulbenes 
novadā tiek organizētas sacensī-
bas distanču slēpošanā ,,Baltās 
trases”. Tajās regulāri piedalās arī 
Lejasciema jaunie slēpotāji.

Sacensību 1. kārta notika 16. 
decembrī. Sacensībās klasiskajā 
solī savās vecuma grupās 1. vie-
tu izcīnīja Ērika Jermacāne, Raitis 
Kaspars. 3. vietu ieguva Ričards 
Didriksons, Jānis Jermacāns un 
Leonards Kaspars.

26. decembrī, sacensību 2. 
kārtā pirmo vietu saglabāja Ērika 
Jermacāne, Raitis Kaspars. No 
trešās uz otro vietu pakāpties iz-
devās Ričardam Didriksonam un 
Jānim Jermacānam.

3. kārtā 29. decembrī brīvajā stilā lī-
dera pozīciju saglabāja tikai Ērika Jerma-
cāne. Raitis Kaspars piekāpās Viļakas slē-
potājiem un ierindojās 3. vietā.Trešo vietu 
izcīnīja arī Renāte Einberga, kurai šoziem 
ir izdevies lieliski savienot mūzikas sko-
lu ar slēpošanas treniņiem. Leonards  
Kaspars  pakāpās uz 2. vietu.

4. kārta notika 9. janvārī, kad notika 

Aktīvi nodarbojas ar motosportu

Lejasciema slēpotāju starti 

trenere Lāsma gabdulļina un Lejasciema 
jaunie slēpotāji.

Lejasciema pagasta iedzīvotā-
jiem tiek piedāvāta iespēja nodar-
boties ar dažādām sporta aktivitā-
tēm:

Basketbols un volejbols 
pirmdienās un ceturtdienas 

19.00 – 21.00 
Lejasciema vidusskolas sporta zālē 

galda teniss un novuss 
otrdienās un trešdienās 

19.00 – 21.00 
bijušajās Lejasciema mežniecības 

telpās

Februārī pieejama 
distanču slēpošanas trase pie 

Lejasciema estrādes, 
vakaros būs apgaismota no 18.00 

līdz 21.00.

Pieņemot piedāvāju-
mu 2013. gada sezonā Jā-
nis pārstāvēs klubu „Moto-
sports RT” un atsevišķās 
sacensībās sporta klubu 
„Lejasciems", arī latiņu ceļ 
augstāk – būt trijniekā! 

Turam īkšķus, jo pir-
mās sacensības 28. martā 
Igaunijā!

Paldies visiem, kas at-
balstīja!

Jāņa mamma 
agnese

slēpojums brīvajā stilā.  Šoreiz uz sacen-
sībām devās 14 slēpotāji. 2005. gadā 
dzimušajiem un jaunākiem dalībniekiem, 
abas pirmās vietas mūsu slēpotājiem – 
Elizabetei Galvanei un Jānim Kubuliņam. 
Sacensībās 1. vietu joprojām izdevās sa-
glabāt Erikai Jermacānei, 3. vietā Raitis 
Kaspars, Renāte Einberga un Leonards 
Kaspars.

L. gabdulļina, trenere

Aicinām 
sportot!
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INFORMĀCIJA/ PATEICĪBA/ APSVEIKUMI

LĪDZJŪTĪBAS

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 Lejasciema 
pagasta pārvaldes lietvede Dace Milne
Tirāža 1000 eks.

Paldies Lejasciema pagasta 
pārvaldei par laba vēlējumiem un  

sveicieniem 80 gadu jubilejā.
Ērika Kauliņa „Ķieģeļnīcā”

Pārtrūka stīga, apklusa dziesma,
Apdzisa zvaigznes, saira sapņi,
Viss tas notika pēkšņi un strauji,
Pielija sāpju un asaru trauks.
 /Z. Purvs/

Aizvadītā gada nogalē un 2013. gada 
janvārī mūžībā aizgājuši Lejasciema 

pagasta iedzīvotāji

dainis riekstiņš, miris 29. decembrī 
55 gadu vecumā

adele Kraste, mirusi 10. janvārī 
84 gadu vecumā

marijāns jermacāns, 
miris 12. janvārī 58 gadu vecumā

Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko 
līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem

Laima nesa zelta arklu
Apkārt visu istabiņu;
Nes, Laimiņa, istabā,
Man ir jauns arājiņš.

Sveicam 
Simonu un 
Jāni Berkoldus 
ar dēliņa 
piedzimšanu!

Lejasciema pagasta 
pārvalde

Ir cilvēki, kuriem negribas 
garām paiet.
Ir tādi,
ar kuriem kopā gribas putenī iet.
Tas tāpēc,
ka viņos dvēsele
tik silti un vienkārši zied
kā ugunī – dzirkstele,
kas vējam uzpūšot, 
uzplaukst vēl vairāk un nedziest.

Bez viesiem „gan jau” un 
„varbūt”,–
ar tādiem cilvēkiem kopā esot,
pīlādžu sīvums salds kļūst,
un izkūst uz mēles
nelabās domās tērpts vārds.

Tādi cilvēki ir kā salūts,
ko nevis svētku,
bet ikdienas debesīs meklē sirds.
 /M. Svīķe/

Sveicam Lejasciema 
pagasta iedzīvotājus, 
kam skaistas dzīves 

jubilejas tiek svinētas 
janvārī:

70 gadu jubilejā
Ainu Gulbi
Dzintru Igaviņu
Viju Jakubu

75 gadu jubilejā
Ausmu Berkoldi

80 gadu jubilejā
Ēriku Kauliņu
Asju Tonni

85 gadu jubilejā
Maigu Dilli
Voldemāru Dubovski

2. februārī 19.00 Lejasciema 
kultūras nama pašdarbnieku atpū-
tas pasākums „Dzīve kā kino”

16. februārī Lejasciema vidus-
skolas 12. klases žetona vakars, te-
ātra izrāde, balle

16. februārī deju kolektīvam 
„Unce” sadancis Beļavā

20. februārī  koris „Kaprīze” pie-
dalīsies  kopmēģinājumā Gulbenē

23. februārī ansamblim „Ak-
cents” un ansamblim „Satekas” 
skate Galgauskas kultūras namā

2. martā deju kolektīvam „Unce” 
sadancis Gulbenē

2. martā 18.00 Lejasciema kul-
tūras namā viesosies Grundzāles 
amatierteātris 

9. martā deju kolektīvam „Unce” 
skate Gulbenē

9. martā 17.00 Lejasciema kul-
tūras namā pūtēju orķestra „Lejas-
ciems” koncerts  „Lai skan!”

Pārtrūka stīga, apklusa dziesma,
Apdzisa zvaigznes, saira sapņi,
Viss tas notika pēkšņi un strauji,
Pielija sāpju un asaru trauks.
 /Z. Purvs/

Lūgums –  Lejasciema amatierteātris 
iestudē J. Jaunsudrabiņa lugu 
„Jo pliks, jo traks”. Šai izrādē ir 

nepieciešams patafons. Varbūt 
kādam mājās ir saglabājusies šī 
lieta, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja 

varētu uz izrādes laiku to izmantot. 
Zvanīt Ritai – 29392051, 64472677.

Tas, kas pasmejas tā vietā, lai 
plosītos, vienmēr ir stiprākais. (Japā-
ņu gudrība) 

Cilvēks maldās nevis tādēļ, ka 
nezina, bet gan tādēļ, ka iedomājas 
sevi zinošu. (M. Montens) 

Bagātība mūs neatbrīvo no rū-
pēm – tā tikai nomaina vienas rūpes 
ar citām. (M. Montens) 

Slinkums uz priekšu kuļas tik lēni, ka 
nabadzība to ātri panāk. (B. Franklins) 


