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Lejasciema vidusskolā feb-
ruāris bijis notikumiem bagāts.

Sākot ar 1. februāri skolā 
notiek konkurss „Labākā klase 
2011”, kura laikā par bezmaksas 
ekskursiju sacenšas klases divās 
vecuma grupās: 4. – 8. kl. un 9. – 
12. kl. Šajā konkursā kā vērtēša-
nas kritēriji noteikti klašu vidējie 
vērtējumi mācību darbā, neat-
taisnoto kavējumu nepieļaušana 
klases kolektīvā, klases uzvedība 
mācību stundās, kā arī sabiedris-
kajās vietās un klases aktivitāte 
dažādos skolas pasākumos.

Šajā mēnesī daudzi skolēni 
piedalās mācību priekšmetu no-
vada olimpiādēs. Par rezultātiem 
pastāstīsim nākošajā „Pagalmā”, 
jo vairākas olimpiādes vēl priek-
šā.

14. februārī skolā atzīmējām 
mīlestības dienu. Skolēnu dome 
uzmundrināja skolēnus ar jauku 
noformējumu, ar nelielu konkur-
su starp klasēm un spēli „Slepe-
nais draugs”.

Tradicionāli februārī notiek 
Ēnu diena, kuras laikā šogad 
mūsu skolēni viesojās Saeimā, 
Ministru kabinetā, dažādās Rīgas 
iestādēs un uzņēmumos.

11. februārī Lejasciema 
skolēnu dome ciemojās Lizuma 
vidusskolā, kur atkal apmainījās 
ar labām idejām, piedalījās kon-
kursā un kopīgi atpūtās.

Jau labu laiku iepriekš pie-
ņēmām lēmumu, ka atsauksi-
mies aicinājumam šī gada pro-
jektu dienas veltīt Eiropas brīv-
prātīgā darba tēmai. Par jauniešu 
iespējām šajā aktivitātē pastāstīt 
pie mums bija ieradies atraktī-
vais žurnālists Ansis Bogustovs, 
bet jauniešu centra vadītāja Inga 
Deigele daudz palīdzēja ar prak-
tisku padomu, kā labāk šo akti-
vitāti noorganizēt uz vietas Lejasciemā. 
17. februārī šo iespēju – veikt brīvprātīgo 
darbu, izmantoja 8. – 10. klašu skolēni, 
protams, pateicoties atsaucīgajiem Lejas-
ciema iestāžu un uzņēmumu vadītājiem, 
kas uzņēmās šo rūpi un neatteica skolē-
niem iemēģināt spēkus reālajā darbā. Pal-
dies Lejasciema bērnudārza kolektīvam, 

Aizvadīts notikumiem bagāts mēnesis

kurā darbavietas atrada visvairāk skolēnu, 
Lejasciema sociālajam dienestam, Le-
jasciema mežniecības, Lejasciema pasta 
nodaļas, Lejasciema pagasta bibliotēkas, 
Lejasciema jauniešu centra, Lejasciema 
aptiekas un veikalu: BAF, Gauja, Liepa, 
Silmalas un saimniecības preču veikala 
darbiniekiem! 

24. februārī, pēc auksto laika apstāk-
ļu pārvarēšanas, skolā notika Tēvu dienas 
pasākums, 5. – 12. klašu komandas jau 
septīto gadu pēc kārtas bija gatavas sa-
censties ierindas mācībā, ieroču jaukša-
nas, armijas pakāpju pazīšanas un florbola 
sacensībās.

Jaunsargu komandiere Lāsma Gab-
dulļina atkal spēja uzmundrināt un apmā-
cīt kuplo piedalīties gribētāju skaitu. Visu 
dalībnieku vārdā – paldies!

11. klases skolēni ir izstrādājuši zināt-
niski pētnieciskos darbus un 1. martā tos 
prezentēs vērtēšanas komisijai.

Visu šo mēnesi 12. klases skolēni cī-
tīgi gatavojas atbildīgajam pasākumam – 
žetonu vakaram, kurš notiks 18. martā! Lai 
visiem veiksmīgs šis pavasara gaidīšanas 
laiks!

Direktores vietniece audzināšanas jomā 
ingrīda vanaga



2 2011. gada marts

Vēlamies Jūs informēt par pagājušā gada 
notikušajām lietām sociālā darbā, kā arī par 
aktivitātēm, lai iedzīvotāji varētu uzlabotu savu 
sociālo situāciju, jo pašreizējā ekonomiskajā 
situācijā aizvien biežāk sastopamies ar sociāla 
rakstura problēmām, piemēram, bezdarbu, 
nespēju nomaksāt komunālos maksājumus, 
līdzekļu trūkumu ikdienišķām vajadzībām u.c. 

Lejasciema pagasta pārvaldē sociālo 
darbu veic Gulbenes novada Sociālā dienes-
ta sociālās darbinieces Irita Jegure un Dzintra 
Jegure, kā arī Lejasciema pagasta pārvaldes 
kvalificēta aprūpētāja Valda Riektiņa.

Vislielāko sociālo atbalstu saņem ģime-
nes vai personas, kuras atzītas par trūcīgām. 
Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja 
tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim 
mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 
90 latu. Lai saņemtu trūcīgā statusu, cilvēkam 
jādodas pie sava pagasta pārvaldes sociālā 
darbinieka un jāiesniedz iesniegums, kā arī 
jāaizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu 
deklarācija.

Deklarācijā jānorāda ģimenes (personas) 
ienākumi par pēdējiem pilniem trim kalendā-
ra mēnešiem: ienākumi no algota darba; ga-
dījuma darbi; valsts sociālās apdrošināšanas 
pabalsti; atlīdzības un pensijas (ieskaitot pie-
maksu pie pensijas); valsts sociālie pabalsti; 
stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi; atse-
višķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka snieg-
tais materiālais atbalsts; par laikposmu no ie-
priekšējā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim 
– ienākumi no saimnieciskās vai profesionālās 
darbības; kā arī citi deklarējamie ienākumi.

Ja trūcīgā statusu vēlas iegūt darbaspē-
jīga, bet nestrādājoša persona, tai obligāti ir 
jāreģistrējās Nodarbinātības valsts aģentūrā 
kā bezdarbniekam.

Sociālais darbinieks pārbauda dekla-
rācijā sniegtās ziņas (tajā skaitā arī kustamo 
un nekustamo ģimenes īpašumu). Par īpa-
šumiem netiek uzskatīti: dzīvokļa vai mājas 
iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu 
piederumi, kā arī manta, uz kuru nevar vērst 
piedziņu; nekustamais īpašums vai tā daļa, 
kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesnie-
dzējs un viņa ģimenes locekļi, vai īpašums vai 
tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam no 
ģimenes locekļiem, kur dzīvo ģimenes locek-
ļu pirmās pakāpes radinieki, kurien nepieder 
cits nekustamais īpašums. Ģimenei īpašumā 
drīkst būt viena garāža, viens automobilis vai 
motocikls, kā arī viens velosipēds, mopēds vai 
motorollers katram ģimenes loceklim.

Sociālais dienests, ne vēlāk kā mēneša 
laikā pēc iesnieguma saņemšanas, pieņem 
lēmumu par iesniedzēja atbilstību trūcīgas 
ģimenes vai personas statusam. Ja persona 
(ģimene) atbilst statusam, Sociālais dienests 
izsniedz rakstisku izziņu. Ģimenes (persona) 
tiek atzīta par trūcīgu, sākot ar tā mēneša pir-
mo datumu, kurā pieņemts lēmums par trūcī-
gas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.

1. tabulā redzamas ģimenes (personas) 
Lejasciema pagastā, kurām 2010. gadā ir spē-
kā trūcīgas ģimenes (personas) statuss, attie-
cīgi pa mēnešiem. Kopā 2010. gadā trūcīgas 
ģimenes (personas) statuss tika piešķirts 82 
ģimenām (14 atsevišķi dzīvojošām personām 
un 68 ģimenēm).

SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ

2010. gads sociālo darbinieku skatījumā Lejasciemā
1. tabula

Ģimenes (personas), kurām piešķirts 
trūcīgas ģimenes statuss Lejasciema 

pagastā

2010. gada 
mēneši

Ģimeņu 
skaits

personu 
skaits 

ģimenēs
Janvāris 30 101
Februāris 42 135
Marts 47 143
Aprīlis 49 142
Maijs 43 137
Jūnijs 40 118
Jūlijs 40 119
Augusts 44 136
Septembris 51 162
Oktobris 49 156
Novembris 52 179
Decembris 51 179

trūcīgas personas vai ģimenes statuss 
dod iespējas saņemt:

1. brīvpusdienas Gulbenes novada vispā-
rējās izglītības iestāžu un pirmskolas izglītības 
iestāžu obligātā vecuma bērniem;

2. vienreizējo Latvenergo elektrības dāvanu 
karšu dāvinājumu (500kWh vērtībā);

3. bezmaksas pārtikas pakas (2011. gadā 
no aprīļa mēneša);

4. atbrīvojumu no valsts nodevas par dekla-
rētās dzīvesvietas reģistrāciju;

5. abrīvojumu no līdzmaksājuma par kom-
pensējamiem medikamentiem;

6. 100% atbrīvojumu no pacientu iemak-
sām pie ārsta, pacienta līdzmaksājuma par ope-
rāciju, un no maksas par uzturēšanos „slimnīcas 
viesnīcās”;

7. dzīvokļa pabalstu (komunālajiem maksā-
jumiem vai kurināmā iegādei);

8. apbedīšanas pabalstu (sociāli neapdro-
šinātām mirušām personām);

9. pabalstu garantētā minimālā ienākumu 
(GMI) līmeņa nodrošināšanai.

10. bezmaksas jurista un psihologa konsul-
tācijas;

11. bezmaksas laulības reģistrēšana dzimt-
sarakstu nodaļā u.c.

Brīvpusdienas gulbenes novada vispārē-
jās izglītības iestāžu un pirmskolas izglītības 
iestāžu obligātā vecuma bērniem. Lejasciema 
pirmskolas izglītības iestādē „Kamenīte” 2010. 
gadā brīvpusdienas saņēmuši 15 obligātās iz-
glītības vecuma bērni, kuru ģimenēm piešķirts 
trūcīgās ģimenes statuss. Pusdienu izdevumu 
segšanu vispārējās izglītības iestādē (Lejascie-
ma vidussskolā) obligātā vecuma bērniem (no 
2. klases līdz 9. klasei) 2010. gadā saņēmuši 36 
skolnieki, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām.

vienreizēja Latvenergo elektrības dāva-
nu karšu dāvinājums (500kWh vērtībā). Elek-
trības norēķinu kartes 500 kWh var saņemt iedzī-
votāji, kuriem ir piešķirts trūcīgas ģimenes (per-
sonas) statuss, kurām ir slēgts elektroenerģijas 
patēriņa līgums ar Latvenergo (līguma adresei 
jāsakrīt ar adresi, kurā dzīvo persona). 2010. 
gadā Lejasciema pagastā Latvenergo elektrības 
dāvanu kartes pieprasījušas un saņēmušas 46 
ģimenes (mājsaimniecības).

Bezmaksas pārtikas pakas. Sadarbojo-
ties ar Gulbenes Sarkano Krustu, Lejasciema 
pagasta iedzīvotājiem (kuri atzīti par trūcīgām 
personām) no 2010. gada aprīļa mēneša tika 

izsniegtas Eiropas Savienības bezmaksas pār-
tikas pakas (sk. 2. tabulu), kas sastāvēja no 2 l 
piena, piena pulvera, pankūku miltiem, griķiem, 
auzu pārslām un četrgraudu pārslām. Papildus 
šīm pārtikas pakām no 2010. gada septembra 
mēneša trūcīgās ģimenes saņēma arī piena 
pakas, kurā ietilpa papildus vēl 2 l piena (sk. 3. 
tabulu). 

2. tabula
Bezmaksas pārtikas paku saņēmēji 

2010. gadā

mēnesis

izsniegto 
pārtikas 

paku 
daudzums

saņēmēju 
skaits (visi 
ģim.locekļi)

Ģi-
meņu 
skaits

Aprīlis 119 140 40
Maijs 93 111 35
Jūnijs 92 93 30
Jūlijs 97 103 31
Augusts 85 84 26
Septembris 141 141 44
Oktobris 73 124 41
Novembris 132 132 37
Decembris 120 171 79

3. tabula
Bezmaksas piena paku saņēmēji 

2010. gadā

mēnesis

izsniegto 
pārtikas 

paku 
daudzums

saņēmēju 
skaits (visi 
ģim.locekļi)

Ģi-
meņu 
skaits

Septembris 49 49 15
Oktobris 87 87 29
Novembris 115 115 32
Decembris 43 72 22

Līdztekus ES bezmaksas pārtikas pakām, 
ģimenes 2010. gadā varēja saņemt cepumus, 
makaronus un galetes (kas bija ieriebežotā dau-
dzumā). 

Arī labdarības akcijas „Paēdušai Latvijai” 
ietvaros pagājušo gadu astoņas Lejasciema 
pagasta ģimenes saņēma bezmaksas pārtikas 
pakas. Šajā pārtikas pakā tika iekļauti paši ne-
pieciešamākie produkti (piem., putraimi, grūbas, 
pelēkie zirņi, makaroni, eļļa, sausais buljons, 
tēja, cukurs u.c.), kas dod iespēju ģimenēm no-
drošināt ikdienas maltītes.

dzīvokļa pabalsts (komunālajiem mak-
sājumiem vai kurināmā iegādei). 2010. gadā 
17 ģimenes pieprasīja dzīvokļa pabalstu (tajā 
skaitā 9 ģimenes saņēma pabalstu malkas iegā-
dei un 8 ģimenes pabalstu komunālajiem mak-
sājumiem).

pabalstu garantētā minimālā ienākumu 
(gmi) līmeņa nodrošināšanai. Pabalsta apmē-
ru aprēķina kā starpību starp Ministru kabineta 
noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni 
katram ģimenes loceklim (pieaugušiem Ls 40,00, 
nepilngadīgām personām Ls 45,00) un trūcīgas 
ģimenes (personas) kopējiem ienākumiem.

2010. gada laikā GMI pabalstu Lejasciema 
pagastā izmantojušas 9 ģimenes, kuras, paralēli 
pabalsta saņemšanai, veikušas līdzdarbības pie-
nākumus savas sociālās situācijas uzlabošanā.

2010. gadā vienu reizi izmantots vienrei-
zējais pabalsts ārkārtas situācijā. Šo pabalstu 
piešķir, ja notikusi stihiska nelaime, krīzes situā-
cija vai iepriekš neparedzami apstākļi un piešķir 
līdz vienai valstī noteiktajai minimālajai mēneša 
darba algai personai (ģimenei), neizvērtējot per-
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sonas (ģimenes) ienākumu, bet, ņemot vērā ie-
priekš neparedzmo apstākļu radīto zaudējumu 
sekas un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas 
cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietie-
kams minimālo izdevumu segšanai.

Pie sociālā darba speciālistiem 2010. gadā 
vērsušās 2 personas pēc pabalsta bāreņiem un 
bez vecāku gādības palikuši bērni. Abas per-
sonas saņem pabalstu ikmēneša izdevumiem 
(Ls 45,00), jo sekmīgi turpina mācības. Viena no 
šīm personām saņēmusi, pabalstu pastāvīgas 
dzīves uzsākšanai (Ls 90,00) un pabalstu mīkstā 
inventāra iegādei (Ls 175,00) sakarā ar pilngadī-
bas sasniegšanu.

Sakarā ar Lejasciema bāriņtiesas pieņem-
tajiem lēmumiem par bērna ievietošanu audžu-
ģimenē, 2010. gadā Sociālais dienests noslē-
dzis četrus līgumus ar četrām audžuģimenēm 
par bērnu ievietošanu audžuģimenē. Šajās čet-
rās audžugimenēs uzturās 7 Lejaciema pagas-
ta bērni. Audžuģimenes katru mēnesi saņem 
pabalstu bērna uzturam 65% apmērā no valstī 
noteiktās minimālās algas.  

pabalsts ar tuberkulozi slimojošiem ār-
stēšanās periodā 2010. gadā tika piešķirts vie-
nai personai, kura savu dzīvesvietu deklarējusi 
Lejasciema pagastā un kura ir tuberkulozes un 
plaušu slimību kabineta uzkaitē, un ārsta uzrau-
dzībā iziet ārstniecības kursu. Pabalsts ir Ls 2,00 
apmērā par katru ārstēšanās dienu, kad perso-
na apmeklē tuberkolozes un plaušu slimības 
kabinetu.

sociālie pakalpojumi. Pagājušo gadu so-
ciālo aprūpi mājās saņēmuši septiņi Lejasciema 
pagasta iedzīvotāji, kuriem ir bijušas objektīvas 
grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālu 

traucējumu dēļ, šos cilvēkus aprūpē kvalificēts 
aprūpētājs. Viena persona izvēlējās ilgstošu ap-
rūpi saņemt Gulbenes novada Jaungulbenes 
sociālās aprūpes centrā.

Lielu atsaucību iedzīvotāju vidū ir guvuši 
no 2010. gada Lejasciema Veco ļaužu mājā pie-
ejamie pakalpojumi – veļas mazgāšana (1x – Ls 
1,50) un dušas izmantošana (Ls 1,00). 

Lai atvieglotu Lejasciema iedzīvotāju pie-
ejamību pie psihologa, no 2010. gada novembra 
mēneša ir izveidota sadarbība ar psiholoģi  Rutu 
Abramovu no Gulbenes novada Sociālā dienes-
ta, kura divas reizes mēnesī pieņem klientus Le-
jasciema veco ļaužu mājā, kur šim pasākumam 
atvēlēta un iekārtota telpā.

Lejasciema pagasta Veco ļaužu dzīvojamo 
māju par savu sauc 9 iedzīvotāji un viena pelēka 
kaķenīte. Šim pulkam var pievienoties vēl viens 
iedzīvotājs, jo ir brīva viena silta istabiņa.

Lejasciema pagasta pārvalde jau ilgstoši 
sadarbojas ar biedrību „Svētā Jāņa Palīdzība”, 
kura palīdz ar humānās palīdzības (lietotu drēbju 
un apavu) piegādāšanu no Vācijas (ik pa četriem 
mēnešiem). Tamdēļ Sinoles kultūras namā katru 
darbadienu plkst. 9.00 – 14.00 un piektdienās 
plkst. 9.00 – 12.00 ir atvērts Lejasciema pagasta 
pārvaldes humānās palīdzības punkts, kur bez 
maksas ir iespējams saņemt lietotas drēbes, 
apavus u.t.t.., kā arī nodot lietas, kas pašiem 
vairs nav nepieciešamas (no 2009. gada novem-
bra līdz 2011. gada janvārim 65 ģimenes humā-
nās palīdzības punktā ir nogādājušas drēbes, 
kas pašiem vairs nav nepieciešamas).

veselības atvieglojumi. Ja ienākumi uz 
katru ģimenes (mājsaimniecību) locekli pēdējo 
trīs mēnešu laikā nepārsniedz 120 latus mēne-

sī – tiesības saņemt izziņu, lai saņemtu 100% 
atlaidi veselības aprūpei (pacientu iemaksām 
(tajā skaitā arī ārstējoties slimnīcā) un kompen-
sējamās zāles var saņemt bez maksas). Bet ja 
ienākumi uz katru ģimenes (mājsaimniecību) 
locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 
150 latus mēnesī – tiesības saņemt izziņu, lai 
saņemtu 50% atlaidi veselības aprūpei (pacientu 
iemaksām (tajā skaitā arī ārstējoties slimnīcā). 
Veselības atvieglojumu izziņas pagājušo gadu 
saņēmušas 42 ģimenes, tai skaitā 12 ģimenes 
saņēmušas izziņu, kas dod tiesības saņemt 
100% atvieglojumus un 30 ģimenes saņēmušas 
izziņas, kas dod tiesības izmantot 50% atlaidi no 
pacientu iemaksām.

2010. gada nogalē trijās dienās Ziemas-
svētkos tika sveikti 48 vientuļie pensionāri Le-
jasciema pagastā. Pie vietuļajiem pensionāriem 
viesojās sociālā darba speciālisti, folkloras ko-
pas „Smaržo siens” pārstāvi un Lejasciema jau-
nieši. Veiksmīga viesošanās nebūtu iespējama 
bez Lejasciema pagasta pārvaldes darbiniekiem 
Ojāra Vanaga un Vaira Burka, kuri iztīrija sasni-
gušos ziemas ceļus.

Nodarbinātības valsts aģentūrā 2010. gada 
nogalē no Lejasciema pagasta reģistrējušies 87 
bezdarbnieki. Saistībā ar Nodarbinātības valsts 
aģentūras īstenoto Eiropas Sociālā fonda pro-
jektu – „Darba praktizēšanas pasākumu nodro-
šināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai 
un uzturēšanai”, no 2009. gada septembra līdz 
2011. gada janvārim tajā piedalījušies 44 bez-
darbnieki, kuri saņēma ikmēneša stipendiju Ls 
100 apmērā.

dzintra un irita,
sociālās darbinieces Lejaciema pagastā

KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ

2011. gads atnācis ar jaunām iecerēm 
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā, no kurām 
daļa būs īstenojamas tikai ar pagasta ļaužu at-
balstu. Šis gads ir jubileju gads vairākiem plaši 
pazīstamiem novadniekiem. 

24. februārī ar izstādi muzejmājā un pie-
miņas brīdi Lejasciema kapsētā pusgadsimta 
jubilejā pieminējām Ivetu Dilli – Lejasciema 
vidusskolas absolventi, kura uzdrošinājās 
vērt Mākslas akadēmijas durvis un, kļūstot 
par mākslas zinātnieci, savu mērķi sasniedza. 
Meitene  ar talantu zīmēšanā, dzejā, ar redzī-
gu skatu uz dabu, dzīvniekiem, ar vispusīgām 
zināšanām vēsturē, mākslā, literatūrā. Par šo 
emocionālo brīdi paldies Ivetas klasesbiedre-
nēm, mūziķim Jurim, bibliotekārei Mairai.

21. aprīlī nozīmīga dzīves jubileja būs filo-
sofei Maijai Kūlei – visu mūsu valstī iegūstamo 
augstāko zinātnisko titulu īpašniecei, kuras zi-
nātniskā darbība un starptautiskā atpazīstamī-
ba komentārus neprasa.

Drīz pēc tam, 26. aprīlī,  pieminēsim nova-
da kultūrvēstures, ģeoloģijas pētnieku, folklo-
ras vācēju Jāni Robertu Kučeru. Līdz jubilejai 
iecerēts pilnībā apzināt viņa garīgo mantoju-
mu, kas dzīves laikā nodots Kultūras fondam, 
folkloras krātuvei, dažādiem muzejiem, bib-
liotēkām un citur. Ar Jāņa Kučera savāktajiem 
nostāstiem paredzam kuplināt muzeju nakts 
pasākumu maijā.

28. aprīlis – valodnieces Maigas Putni-

Notikumi un ieceres kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanā

ņas 100. gadskārta. Vēl nebūs apritējis gads, 
kopš klajā nāca pēc valodnieces pierakstiem 
izveidotā Sinoles grāmata. Piemiņas pasāku-
mā iepazīsim vēl vienu viņas darba un  talanta 
liecību – dzeju.

Ja lielais režisors tur augšā būtu ļāvis 
garāku mūžu Lejasciema teātra tēvam Jānim 
Kubulniekam, tad 3. jūnijā teātra cienītāji pulcē-
tos Niedru mājās uz viņa 90. dzimšanas dienu. 
Tagad savu cieņu par veikumu un teātra mīles-
tību apliecināsim atmiņās pie atdusas vietas 
Lejasciema kapsētā.

Gada garumā, tāpat kā aizvadītajos ga-
dos, varēsim skatīt atšķirīgu žanru izstādes. 
Gada sākumā apskatei bija izliktas senās past-
kartes no muzeja fondiem un Dzintras Igaviņas 
dāvinājuma. Šī izstāde atkārtosies pa daļām, 
saistot ar pastkaršu tematiku – Lieldienām, 
Jāņiem, Ziemassvētkiem. Vēl līdz 11. martam 
piektdienās apskatāmi pagasta rokdarbnieču 
darinājumi, izstāde, kas apliecina nerimtīgu 
darbošanos. Apmeklētājus pārsteidz darbu un 
tehniku dažādība: zīda apgleznošana, deku-
pāža, tapošana, filcēšana, mezglošana, pērļo-
šana, izšuvumi, adījumi, tamborējumi. Paldies 
visiem atsaucīgajiem cilvēkiem, kuri palīdzēja 
izstādes tapšanā. Visus pat nevar uzskaitīt, jo 
darbiņi laika gaitā nāk klāt, bet īpaša atzinība 
rokdarbniecēm Anitai, Lucijai ar meitām, Valdai 
un Dignai, Annai, Ainai no Sinoles, Elitai, Ine-
tai, Riekstiņu ģimenes sievietēm, veco ļaužu 

mājas iemītniekiem un darbiniecēm. Paldies 
par palīdzību izstādes organizēšanā un iekār-
tošanā Zaigai, Lucijai, Baibai u.c. Paredzams, 
ka no marta vidus varēsim skatīt Solveigas 
Kļaviņas gleznas, kā ik gadu neizpaliks prieks 
par lejasciemiešu dārzos izaudzēto – puķēm, 
ogām. Pateicoties bijušajai kultūras nama va-
dītājai Guntai, nesen fonds bagātinājās ar 70. 
gadu kultūras pasākumu scenārijiem, bijušās 
lejasciemietes Rutas Berķes (Mazprecinieces) 
Lejasciemam veltītiem skaistiem dzejoļiem.

Tā kā muzeju naktij piederētos kas maz-
liet noslēpumains un mistisks, ar iedzīvotāju 
atsaucību varētu veidot velnu, raganu un citu 
mošķu izstādi. Kaimiņvalstī Kauņas pilsētā ir 
vesels velnu muzejs, varbūt ar plašu līdzdalī-
bu arī mums izdotos savākt attēlus, figūriņas 
plašākai apskatei. Labprāt uzklausītu vietējos 
nostāstus, anekdotes, izteicienus. Pievienojot 
tos iepriekš savāktajiem, vietējo folkloru popu-
larizētu pasākumos. 

Paldies visiem atbalstītājiem, Jūsu idejas, 
priekšlikumus, fotogrāfijas un citas materiālās 
vai vārdiskās liecības par Lejasciema vēstu-
ri gaidīšu kultūrvēsturiskā mantojuma centrā 
piektdienās plkst. 9.00 – 14.00 Šis darbs sek-
mēsies tikai visiem kopā.                          

inta,
Kultūrvēsturiskā mantojuma centra 

darbiniece 
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grāmatas – A. Vaksbergs 
„Indes laboratorija”, M. Ruks 
„Lielzirneklis”, M. Linde 
„Dvīņu divkauja”, L. Lapsa 
„Šofera dēls Minhauzens”, 
A. Grūtups „Observators”, 
Filozofi jas vārdnīca.

Par Grietas Lūkinas dā-
vināto naudu iegādājāmies 
grāmatas – D. Mazvērsīte 
„Pusvārdā” (grāmata par 
Jāni Zāberu), S. Kolinsa 
„Zobgaļsīlis”(„Bada spēles” 
3. grāmata), T. Fasta „Ju-
ris Podnieks”, H. Džibrāns 
„Pravieša atgriešanās”, J. 
Žilko „Orientierista ABC”, 
M. Celle „Ilgais ceļš mājup”, 
I. Bērziņa „Pusbrāļi un pus-
māsas”. 

Paldies arī Silvai Zurko-
vai, Skaidrītei Bušmanei un 
Arnoldam Dzilnam par dāvi-
nātajām grāmatām.

BIBLIOTĒKĀ

Ar šā gada janvāri Le-
jasciema pagasta bibliotēka 
uzsāka grāmatu un žurnālu 
elektronisko izsniegšanu. 
Lai izsniegtu izdevumus, 
turpmāk būs nepiecieša-
mas jaunas lasītāju kartes, 
ko atpazīst dators, tādēļ 
bibliotēka lūdz savus lasī-
tājus atnest uz bibliotēku 
dokumentu formāta fotog-
rāfi jas, kuras tiks ielīmētas 
jaunajās lasītāju kartēs. Pal-
dies tiem lasītājiem, kuri jau 
to ir izdarījuši!

Lejasciema bibliotēkā 
jau gada pirmajos mēne-
šos fonds tika papildināts 
ar jaunām grāmatām.

Lielu paldies sakām 
Ausmai un Gaidim Dillēm 
par dāsno grāmatu dāvi-
nājumu. Pateicoties viņiem, 
bibliotēka ieguvusi šādas 

Jaunumi Lejasciema bibliotēkā

Mālu bibliotēka aicina savus lasītājus 
izmantot brīvo laiku pirms pavasara darbiem 
un iegriezties bibliotēkā, lai iepazītos ar jau-
numiem grāmatu pasaulē.

Bibliotēkas fonds pagājuša gada nogalē 
un šā gada sākumā ir papildināts ar 17 jau-
nām, interesantām grāmatām.

Latviešu oriģinālliteratūras cienītājiem 
patiks Skaidrītes Gailītes jaunākais darbs „Alī-

na”. Mazāk pazīstama latvie-
šu lasītājam ir L. Pakraste un 
viņas romāns „Baloži virs tor-
ņiem”. Šis ir latviešu sievie-
tes Mairitas un igauņu ārsta 
Aivo attiecību stāsts. Ievas 
Bērziņas romāns „Pusbrāļi 
un pusmāsas” ataino lauku 

Šogad Lejasciema bib-
liotēkā variet lasīt šādus pre-
se izdevumus:

 žurnālus: Auto Bild, 
Copes Lietas, Klubs, Ieva, 
Ievas Stāsti, Deko, Una, 
Mūsmājas, Māja, Mājas 
Viesis, Sīrups, Rokdarbu 
Vācelīte, Privātā Dzīve, Psi-
holoģija, Ilustrētā Junioriem, 
Ilustrētā Pasaules Vēsture, 
Leģendas, Dārza Pasaule, 
Praktiskais Latvietis, 36,6C, 
Veselība, Sestdiena, Ir, Zī-
līte, Ezis laikrakstus: Dzirk-
stele, Diena, Latvijas Avīze 
un Latvijas Avīzes Tematis-
kās Avīzes.

Laipni aicināti iegriezties 

bibliotēkā!

maira,
Lejasciema pagasta 
bibliotēkas vadītāja 

Jaunumi Mālu bibliotēkas grāmatu plauktos
cilvēku dzīves, to samezglo-
tās gaitas no dzimšanas līdz 
kapam. Māra Lindes darbs 
„Sārtais māls” radies 1981. 
gadā, kas tā laika notikumus  
attēlo neizskaistinātā veidā 
un tieši tādēļ bija nolemts 
rakstāmgalda atvilktnei.

Detektīvromānu nodaļā 
ir divi Dž. Grišama darbi „Nepatiesi apsū-
dzēts” un „Pēdējais zvērinātais”.

Klasiskās bibliotēkas cienītājiem ir pie-
ejams jaunākais D. Di Morje romāns „Stikla 
pūtēji” un amerikāņu rakstnieces E. Gilbertas 
autobiogrāfi skā proza „Ēd, lūdzies un mīli”.

Atpūtas romānu cienītājiem ir divi A. 
Parksas romāni „Mirāža” un „Randiņš līdz 

brokastīm”.
Bibliotēkā šogad ir pie-

ejami šādi preses izdevumi: 
 Žurnāli: Dārza Pasau-

le, 40 plus, Privātā Dzīve, 
Leģendas, Mājas Viesis, 
Praktiskais Latvietis, Ieva, 
Ievas Veselība, Ievas Stās-
ti, Ievas Dārzs, Santa, Lilit, 
Māja, 36,6.  

Laikraksti: „Dzirkstele” 
un „Neatkarīgā”.

Visi mīļi gaidīti bibliotēkā!

sofija,
Mālu bibliotēkas 

bibliotekāre

JAUNIEŠU CENTRĀ „PULSS”

Jauniešu centrā jaunas mēbeles un biroja tehnika
Jauniešu centrā „Pulss” priecīga ziņa 

gan jauniešiem, gan citiem pagasta iedzī-
votājiem – esam pabeiguši īstenot projektu, 
kura laikā tika iegādātas mēbeles (plaukti, 
rakstāmgaldi, krēsli, sēžammaisi) un biroja 
tehnika (1 stacionārais un 2 portatīvie da-
tori, projektors un ekrāns, multifunkcionāla 
kopēšanas iekārta). Projekta kopējais fi nan-
sējums ir Ls 3936,37, no tiem piesaistītais 
ES fi nansējums – Ls 2952,27. Datortehnika 
paredzēta tam, lai ikdienā jauniešiem būtu 
iespēja iegūt informāciju par aktualitātēm, 
varētu izstrādāt projektus, sagatavot mācību
materiālus utt.

Projekts „Lejasciema jauniešu centra 
„Pulss” telpu aprīkošana un iekārtošana no-
darbību un apmācību norises nodrošināša-

EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

nai” realizēts ELFLA atklātā projektu konkursa 
pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstī-
bas stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. 

Šī projekta īstenošana ir nozīmīga mums 
visiem, jo tā ir iespēja nodrošināt telpas semi-
nāru, apmācību un dažādu radošu darbnīcu 
organizēšanai. Lai gan pamatā tās, protams, 
izmanto un izmantos jaunieši, arī citi pagasta 
iedzīvotāji ir aicināti atcerēties par iespēju sa-
darboties ar mums, jo aktivitāšu nodrošināša-
nai ir nepieciešama te pieejamā tehnika (ir arī 
bezvadu interneta pieslēgums) vai telpas.

inga deigele,
Lejasciema jauniešu centra „Pulss” vadītāja
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Spraigi rit pašdarbības sezona
KULTŪRAS ZIŅAS

pašdarbnieku atpūtas vakarā uzstājas amatierteātris 
”paradokss”.

Kora ”Kaprīze” popielas priekšnesums.

Kaut arī jaunais gads ir sācies ar bar-
gu un sniegotu ziemu, Lejasciema kultūras 
nama pašdarbības kolektīvu darba ritms ne-
apstājas. 

pašdarbības kolektīvu atpūtas pasā-
kums

5. februārī kultūras namā notika paš-
darbnieku vakars – popiela, kuram kolektīvi 
aktīvi gatavojās. Īpašu paldies gribas teikt 
vakara vadītājiem Evijai un Gatim, kā arī žūri-
jai – Agitai Mačukai, Janai Igaviņai un Aldim 
Doropoļskim par viņu interesantajiem ko-
mentāriem.

Novada vokālo ansambļu skate
19. februārī Lejasciema kultūras nama 

vokālie ansambļi – „Akcents” (vadītāja Rita Vē-

verbrante) un  „Satekas”(vadītāja Vija Nurža) 
piedalījās novada ansambļu skatē Gulbenē. 

Paldies dziedātājiem par skaistajām 
dziesmām un labo sniegumu!

Jauktais vokālais ansamblis „Akcents” 
tika apbalvots ar I pakāpes diplomu un iz-
virzīts uz Vidzemes reģiona skati, kas notiks 
Cēsīs 9. aprīlī.

Uz skati šogad ansambļi varēja doties 
labā noskaņojumā, jo pagasta pārvalde bija 
parūpējusies par jauniem tērpiem. Paldies!

popgrupas bērni viesojas televīzijā
Šī darba sezona aktīvi ir sākusies arī 

kultūras nama pašiem mazākajiem pašdarb-
niekiem. Pagājušā gada nogalē Lejasciema 
kultūras nama popgrupas „Pīlādzīši” bēr-

niem radās iespēja piedalīties LTV raidījuma 
„Kas te? Es te!” filmēšanā, un janvārī bērni 
– Paula Ivanova, Anete Liepiņa, Renāte Ein-
berga, Inese Degune, Jānis Balodis, Endijs 
Puļļa, solisti Patrīcija Švarce-Švampāne un 
Dāvis Mellis kopā ar skolotāju Antru Zelču 
devās uz Rīgu. Lejasciemieši trīs svētdienas 
varēja skatīties raidījumu ar mūsu bērnu pie-
dalīšanos. 

Poprupas bērni Ziemassvētkos lejascie-
miešiem bija sagatavojuši skaistu dāvanu – 
muzikālu uzvedumu „Kazlēni un vilks”. Feb-
ruāra sākumā ar savu iestudējumu kolektīvs 
devās ciemos uz  Skrīveriem un 5. martā 
viesosies Gulbenes kultūras centrā.

jauktais vokālais ansamblis „akcents” gulbenes novada skatē 
2011. gada 19. februārī.

vecākās paaudzes ansamblis „satekas” gulbenes novada skatē 
2011. gada 19. februārī.

Lejasciema bērnu popgrupas „pīlādzīši” dalībnieki Ltv raidījuma 
„Kas te? es te!” studijā.

Bērnu popgrupas muzikālais uzvedums „Kazlēni un vilks”.
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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 Lejasciema 
pagasta pārvaldes lietvede Dace Milne
Tirāža 1000 eks.

INFORMĀCIJA, APSVEIKUMI

LĪDZJŪTĪBA

Lejasciema pagasta 
pārvaldes darba laiki

Pirmdiena 8.00 – 13.00 14.00 – 18.00
Otrdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Trešdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Ceturtdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Piektdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00

Lejasciema bāriņtiesai 
mainīts telefona numurs
Lejasciema bāriņtiesas priekšsēdētāja 

Līga Medne apmeklētājus pieņem Lejascie-
ma pagasta pārvaldes ēkā (II stāvā) Rīgas 
ielā 11A, Lejasciems, Lejasciema pagasts, 
Gulbenes novads. 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās    15.00 – 18.00
Trešdienās     8.00  – 12.00
Ceturtdienās 13.00 – 17.00

Bāriņtiesas priekšsēdētāju L. Medni var 
sazvanīt pa tālruni 64473659, 

mob. tālrunis 26308170.

Lauku attīstības speciālista 
konsultāciju laiki martā
Valsts Lauku tīkla novada lauku attīstības 

speciāliste Ingrīdas Šteinbergas Lejasciema 
pagastā konsultācijas 2011. gada 7. un 21. 
martā no plkst 9.00 līdz 12.00.

Speciāliste apmeklētājus pieņem Lejas-
ciema pagasta pārvaldes telpās (I stāvā) Le-
jasciemā, Rīgas ielā 11A.

Lauku attīstības speciālistes 
tālrunis 22004724, 26472265, 

e-pasts: ingrida.steinberga@llkc.lv .

Ģimenes ārsta prakse aicina
Ģimenes ārstes Sandras Liepiņas prak-

se aicina pacientes, kas saņēmušas uzaici-
nājuma vēstules veikt apmaksātas profi lak-
tiskās pārbaudes, lai laikus atklātu iespēja-
mo saslimšanu ar krūts vai dzemdes kakla 
vēzi, būt aktīvām, atsaukties aicinājumam un 
pārbaudīt savu veselību.

Bērniem bezmaksas vakcīnas 
Ģimenes ārstes Sandras Liepiņas prak-

se informē, ka saskaņā ar valsts aģentūras 
„Latvijas Infektoloģijas centrs” noteikto un 
Veselības ministrijas atbalstīto teritoriju sa-
rakstu, šogad Gulbenes novada pagastos 
bērni līdz 18 gadu vecumam tiek vakcinēti 
ar bezmaksas vakcīnu pret ērču encefa-
lītu.

Lejasciema pagasta bērniem vakcinā-
ciju iespējams veikt Lejasciema ambulancē. 
Tālrunis informācijai 64471197.

Tik daudz tev visa vēl priekšā,
Jo tikai sācies tev rīts,
Ej, pasaulē, mazulīti,
Tev vecāku mīla nāks līdz!

Sveicam Lailu Uisku un 
Armandu Lūkinu ar 
dēliņa Marsela piedzimšanu!
                                                                                Pagasta pārvalde

Nevar pazust tas, ko mīli,
Nezūd darbs, kas krietni veikts,
Arī tad, ja mūža gājums
Šķiet pārāk negaidīti beigts.

2011. gada janvārī un februārī 
mūžības ceļos aizgājuši Lejasciema 

pagasta iedzīvotāji

Burka vija, 
mirusi 9. februārī 60 gadu vecumā

Žīgure ausma, 
mirusi 14. februārī 79 gadu vecumā

pērkons aivars, 
miris 24. februārī 57 gadu vecumā

Pagasta pārvalde izsaka līdzjūtību 
aizgājēju tuviniekiem

Garš dzīves ceļš ir Tava dzīves rota,
Kur spēku jaunai dienu gaitai smelt.
Paldies par mūžu, krietni nodzīvoto,
Kas Tavu gadu vērtīgākais zelts.

Sveicam Lejasciema pagasta 
iedzīvotājus, kam dzīves 

jubilejas svinētas janvārī, 
februārī un martā!

70 gadu jubilejā
Raiti Gobu, Rūtu Lapu, Līgu Verli, 
Valdu Boku

75 gadu jubilejā
Valentīnu Zurkovu, Viju Krēsliņu

80 gadu jubilejā
Olgu Šternu, Ausmu Miesnieci, 
Intu Siliņu, Jāni Vēciņu

85 gadu jubilejā
Valiju Bērziņu

90 gadu jubilejā
Viktoriju Aizupieti, Elgu Čabli

95 gadu jubilejā
Elzu Krievu

Olgu Šternu, Ausmu Miesnieci, 

5. martā 14.00 Lejasciema 
kultūras nama bērnu popgrupa 
„Pīlādzīši” koncertē Gulbenes kul-
tūras centrā

12. martā līnijdeju grupa „Dzin-
teles” piedalās sadancī Palsmanē

18. martā 
19.00 Lejasciema kultūras 

namā 12. klases žetona vakars un 
teātra izrāde „Audzināšanas stun-
da”,

22.00 balle kopā ar grupu „Ne-
prāts”

19. martā 18.00 Lejasciema 
kultūras namā literāri muzikāls pa-
sākums „...no mīlestības mīlestība 
zied...”

Kulturas pasakumi marta
25. martā 12.00 Lejasciema kap-

sētā pie piemiņas zīmes komunistis-
kā genocīda upuru piemiņas dienas 
pasākums

26. martā 19.00 Lejasciema kul-
tūras namā jauktā kora „Kaprīze” 
koncerts un balle


