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Justīnes Zurkovas pieredze Čehijā
Ahoj! Tā katru dienu es sasveicinos 

ar saviem draugiem un kolēģiem. Šķiet, 
ka tikai vakar pa vēderu skrēja skudri-
ņas, domājot par došanos un Čehiju. 
Daudzās domas, kas šaudījās galvā, 
bija – kā būs dzīvot 9 mēnešus bez sa-
vas ģimenes, bez draugiem, jaunā valstī 
un jaunā dzīvesvietā. Tā nu 2011. gada 
1. oktobrī sākās mana patstāvīgā dzīve 
ārpus Tēvzemes robežām.

Tiklīdz izkāpu no lidmašīnas, uzreiz 
sapratu, ka atrodos īstajā vietā un īstajā 
laikā. Lidostā mani sagaidīja 2 smaidīgas 
sievietes ar lielu uzrakstu rokā – JUSTĪ-
NE. Daudz nedomājot, devos klāt un ie-
pazinos ar savu jauno mentori un kolēģi 
no ofisa. Jāatzīst, ka biju satraukusies 
par komunikāciju angļu valodā, bet tik-
līdz sāku sarunāties, viss vairs nešķita tik 
pelēkos toņos. Atlika doties vien uz savu 
pilsētu, kura atrodas apmēram 200 km 
no Čehijas galvaspilsētas Prāgas. Un tā 
par manām jaunajām mājām kļuva nelie-
la, bet jauka pilsētiņa Ivančice.

Nebija ne pagājušas 2 nedēļas, 
kad jau bija jādodas uz atbraukšanas 
kursiem. Šajos kursos uzzināju intere-
santas lietas par Čehijas kultūru, dzīves-
veidu, dabu un cilvēkiem, kā arī sāku 
apgūt čehu valodas pamatus. Protams, 
iepazinos ar citiem brīvprātīgajiem, kuri 
arī atrodas Čehijā. Ar dažiem no tiem 
joprojām uzturu labus kontaktus. Bieži 
ar saviem dzīvokļa biedriem, Nadju no 
Ukrainas un Oguzhanu no Turcijas, do-
damies uz semināriem un pasākumiem, 
kur priecājamies satikt savus jauniegū-
tos draugus.

Savas darba dienas pavadu jau-
niešu klubā „R-klub”. Katru dienu jau-
niešiem ir iespēja nākt un aizpildīt savu 
brīvo laiku, spēlējot galda futbolu, biljar-
du, datorspēles, mētājot šautriņas, de-
jojot uz speciālas grīdiņas vai vienkārši 
skatoties televizoru kopā ar draugiem. 
Vēl manos darba pienākumos ietilpst 
strādāt „Medio Studio”. Katru trešdienu 
jaunieši nāk uz nodarbībām, kur viņiem 
ir iespēja apgūt, kā rīkoties ar video ka-
meru, kā veidot filmas vai miksēt kopā 
mūziku. Otrdienās un ceturtdienās kopā 
ar Nadju vadām angļu valodas kursus, 

kur Ivančices iedzīvotājiem ar nelielām 
valodas zināšanām iespējams papildi-
nāt savu vārdu krājumu, kā arī justies 
drošāk, runājot angļu valodā.

Laiks skrēja patiešām ātri, un nema-
not bija atnākuši Ziemassvētki. Šis laiks 
man paliks atmiņā ne tikai ar to, ka šos 
svētkus sagaidīju Čehijā, bet arī ar to, 
ka saņēmu pašu labāko dāvanu – savu 
ģimeni, kura bija atbraukusi pavadīt 
svētkus kopā ar mani. Otrajos Ziemas-
svētkos visi devāmies uz Čehijas gal-
vaspilsētu Prāgu. Kaut gan laiks nebija 
no piemīlīgākajiem, fakts, ka biju kopā 
ar savējiem, darīja mani ļoti priecīgu un 
laimīgu.

Nu jau ir pienācis 2012. gads, un 
joprojām esmu gatava mesties piedzī-
vojumos un izbaudīt visas iespējas, ko 
Čehija un citas Eiropas valstis spēj dot.

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

justīne 

Eiropas brīvprātīgais darbs
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LAUKSAIMNIEKIEM

Ziņas lauksaimniekiem
1. 2012.gadā lauksaimnieki Latvi-

jā turpinās saņemt papildus valsts tie-
šos maksājumus (pvtm), tomēr, 2012. 
gadā stājas spēkā vairāki būtiski no-
sacījumi:

PVTM var tikt •	 piemēroti līdz 
2012. gadam ieskaitot – kamēr nav pil-
nībā ieviesti ES tiešie maksājumi (TM) 
100% līmenī, tātad šis būs pēdējais 
PVTM piemērošanas gads; 

kopējais tiešā atbalsta apjoms •	
(TA) jauno dalībvalstu  lauksaimniekiem 
nevar pārsniegt līmeni, kādu ir tiesīgi sa-
ņemt veco dalībvalstu lauksaimnieki; 

piešķirot PVTM 2012.gadā – jā-•	
ņem vērā ES-15 piemērotā modulācija.

Lai ievērotu šos nosacījumus, 
2012. gada pvtm  piešķiršanas kārtī-
ba nosaka, ka:

1) lauksaimniekiem, kuriem pienāk-
sies ta līdz LvL 3510 (5000 eiro), atbal-
sta summa netiks samazināta;

2) lauksaimniekiem, kuriem pienāk-
sies ta virs LvL 3510 (5000 eiro), atbal-
sta summas daļai virs 3510 LVL (5000 
eiro) tiks aprēķināts 10% samazinājums 
un tas tiks atņemts no PVTM summas;

3) lauksaimniekiem, kuriem pienāk-
sies ta virs LvL 210 840 (300 000 eiro), 
PVTM summas daļai virs LVL 210 840 
(300 000 eiro) tiks aprēķināts papildus 
samazinājums 4% apmērā un tas tiks 
atņemts no PVTM summas;

4) lauksaimniekiem, kuriem pienāk-
sies es tm virs LvL 210 840 (300 000 
eiro), ES TM summām virs LVL 210 840 
(300 000 eiro) tiks aprēķināta 4% prog-
resīvā modulācija un šis samazinājums 
tiks atņemts no ES TM summas.

Pēc Zemkopības ministrijas pro-
vizoriskajiem aprēķiniem, 2012. gadā 
PVTM samazinājums attieksies uz aptu-
veni 5800 lauksaimniekiem, bet lielāko 
daļu, aptuveni 60 000 tiešo maksājumu 
atbalsta saņēmējus šis samazinājums 
neskars. Turklāt jāņem vērā, ka lielākajai 
daļai no minētajiem 5800 lauksaimnie-
kiem PVTM samazinājumu kompensēs 
VPM atbalsta pieaugums.

Zemkopības ministrija ir izveidojusi 
PVTM kalkulatoru, lai katrs lauksaim-
nieks varētu aprēķināt savu indikatīvo 

atbalsta līmeni 2012. gadam, un novēr-
tēt, cik lielā mērā uz viņu attieksies PVTM 
individuālie samazinājumi (skatīt sadaļu 
„ES tiešmaksājumu un PVTM aprēķina 
kalkulators 2012. gadā.”).

2. Lauku atbalsta dienests infor-
mē, ka lauksaimniecības produkcijas 
ražotājiem ir piešķirti 99,90 litri dīzeļdeg-
vielas, kam piemēro akcīzes nodokļa at-
brīvojumu par vienu atbilstošās platības 
hektāru 2011./2012. saimnieciskajam 
gadam no 2011. g. 1. jūlija līdz 2012. g. 
30. jūnijam.

3. informācija no zemkopības mi-
nistrijas – mainīs nosacījumus, lai vai-
rāk veicinātu es finansējuma ieguldī-
šanu turpmākajiem projektu konkur-
siem lauku attīstībā.

1) Š. g. 25. janvārī Zemkopības mi-
nistrijā Lauksaimnieku nevalstisko or-
ganizāciju konsultatīvajā padomē tika 
izvērtēta Lauku attīstības programmas 
(LAP) pasākuma „Atbalsts uzņēmumu 
radīšanai un attīstībai” īstenošanas gai-
ta. Lai veicinātu šā pasākuma attīstību 
un efektīvāku Eiropas Savienības atbal-
sta līdzekļu ieguldīšanu lauku attīstībā, 
sēdē nolemts mazajiem projektiem ar 
attiecināmo izmaksu summu līdz 35 000 
latu atvieglot atbalsta saņemšanas no-
sacījumus, palielinot atbalsta intensitāti 
no 60 uz 70% no attiecināmo izmaksu 
apjoma un atceļot prasību pierādīt finan-
šu līdzekļu esamību, kā arī projekta ie-
sniegumā norādot tikai naudas plūsmu. 
Ja projekts tiks apstiprināts, pēc diviem 
līdz trim gadiem tā realizētājam ir jāsa-
sniedz projektā plānotie rezultāti – gada 
apgrozījumam jābūt vismaz 20 procentu 
apmērā no investīciju apjoma. Līdz 2013. 
gada beigām pasākumā „Atbalsts uzņē-
mumu radīšanai un attīstībai” pieejami 
23,6 miljoni latu. pasākumā „atbalsts 
uzņēmumu radīšanai un attīstībai” 
2012. gadā paredzēts izsludināt divas 
pieteikšanās kārtas.

2) Tā kā pasākumā „Lauksaimniecī-
bas produktu pievienotās vērtības radī-
šana” ir finansējuma iztrūkums gandrīz 
2,5 miljonu latu apmērā, nolemts pārda-
līt finansējumu no pasākumiem „Priekš-
laicīgā pensionēšanās”, „Standartu 
sasniegšana”, „Ražotāju grupas”, kuru 
īstenošana ir noslēgusies un izveidojies 
finanšu atlikums.

3) Lauksaimnieku nevalstisko orga-
nizāciju konsultatīvajā padomē nolemts 
arī veikt finansējuma pārdali LAP 1. ass 
ietvaros, pārdalot 1 miljonu latu no pa-
sākuma „Atbalsts daļēji naturālajām 
saimniecībām” uz pasākumu „Atbalsts 
jaunajiem lauksaimniekiem”, lai 2012. 
gadā šajā pasākumā būtu iespējams 

izsludināt vēl vienu kārtu.
4. jauNums! Lauku e- Lapa
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centra” informatīvais izdevums 
„Lauku lapa” tiek izdots reizi mēnesī. 
Gribam pateikties visiem „Lauku Lapas” 
lasītājiem par to, ka esat mūsu lasītāji. 
Arī mēs domājam par attīstību, lai palik-
tu Jums interesanti un noderīgi. Tā kā 
„Lauku Lapa” iznāk tikai reizi mēnesī, 
tad reizēm dažas pavisam aktuālas lie-
tas nespējam iekļaut izdevumā, jo to 
aktualitāte jau ir zudusi. Tāpēc, sākot 
ar 2012. gadu, izdosim elektroniski īso 
ziņu „Lauku e-Lapu” ik nedēļu, kurā 
atspoguļosim aktuālākās lietas, kas at-
tiecas uz lauksaimniekiem. Šīs ziņas būs 
pavisam īsas (skaidrojumi un analītiski 
raksti paliks ikmēneša „Lauku Lapai”). 
Protams, arī ikmēneša „Lauku Lapā” 
iekļausim aktuālo informāciju, tomēr ar 
„Lauku e-Lapu” ceram panākt, ka jau-
numi pie Jums nonāks daudz ātrāk un 
operatīvāk. Jāatzīst, ka „Lauku e-Lapa” 
būs pieejama tikai elektroniski un tiks 
nosūtīta uz abonentu e-pasta adresēm, 
kā arī ievietota LLKC un VLT mājāslapās. 
Ikmēneša „Lauku Lapa” kā līdz šim 
iznāks arī drukātā veidā un būs pieejama 
visās LLKC reģionālajās nodaļās un pie 
novadu lauku attīstības speciālistiem.

Tie lauku saimnieki, kuriem ir arī 
mežs, zina, ka „Meža konsultāciju pa-
kalpojumu centrs” reizi ceturksnī izdod 
izdevumu „Čiekurs”, kurā ir apkopota 
informācija par mežu nozarei svarīgiem 
jautājumiem. Līdz ar „Lauku e-Lapu” sa-
ņemsiet arī ziņas par mežsaimniecību, 
kuras būs ietvertas sadaļā „e-Čiekurs”.

5. Aktīviem lauksaimniekiem, kuri 
izmanto internetu, ir radīts portāls Far-
ming.lv – tavs partneris lauksaimniecī-
bas biznesā.

Portāls www.farming.lv sadarbībā 
ar degvielas vairumtirgotāju SIA „Strau-
jupīte” piedāvā elektroniski pasūtīt dīzeļ-
degvielu bez akcīzes nodokļa pievieno-
šanas, saņemot izdevīgus nosacījumus 
un tās piegādi bez maksas. 

Portāla galvenais mērķis ir veicināt 
lauksaimniecības biznesa attīstību Latvi-
jā, piedāvājot:

noderīgu informāciju un tirdz-•	
niecības vietu tiešsaistē;

pilnveidot datu bāzi ar lauk-•	
saimniecības nozarei svarīgiem kontak-
tiem;

veicināt nepieciešamās infor-•	
mācijas ātru, ērtu un vienkāršu apmaiņu 
interneta vidē.

anita rozenberga, 
lauku attīstības speciāliste

Izdevējs –
Lejasciema pagasta pārvaLde
Tālr. 64473660
e-pasts: lejasciems@gulbene.lv

Iespiests: SIA 
“
Erante” tipogrāfijā 

Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801
tālr. 64860983

Informāciju apkopoja Lejasciema 
pagasta pārvaldes lietvede Dace Milne
Tirāža 1000 eks.
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Biedrībā „Laika josta”
PAGASTA PĀRVALDE INFORMĒ/ BĀRIŅTIESA

Noslēdzas biedrības „Laika josta” 
realizētais projekts Lejasciema kultū-
ras namā

Šobrīd norit noslēguma posms bied-
rības „Laika josta” realizētajam, Eiropas 
Savienības līdzfi nansētajam ELFLA, LE-
ADER projektam „Gaismas un skaņas 
iekārtu iegāde un uzstādīšana sabied-
risko aktivitāšu dažādošanai Lejasciema 
pagastā”, kura laikā kultūras namā tika 
uzstādītas un sagatavotas lietošanai 
gaismas iekārtas (priekšgaismas un pa-
mata skatuves gaismas, kā arī LED gais-
mas paneļi un gaismas pults) un skaņas 
aparatūra (kondensatora tipa un solo 
mikrofoni, profesionāls CD/MP3 atskaņo-
tājs, kabeļi).

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 
10 091,46. No Eiropas Savienības ELFLA 
tika saņemts publiskais fi nansējums 90% 
apmērā (LVL 9082,31).

Ir noslēgti sadarbības līgumi ar Le-
jasciema pagasta pārvaldi, vidusskolu 
un PII „Kamenīte” par to, ka aparatūru ir 
iespējams izmantot šo iestāžu organizēto 
pasākumu laikā, un aparatūras izmanto-
šana ir jau sākusies (nodrošināta vokālā 
ansambļa „Akcents” uzstāšanās Jaun-

Mājas lapa 
www.lejasciems.lv 
ieguvusi jaunu 
veidolu

Esam priecīgi paziņot, ka Lejascie-
ma pagasta mājas lapa www.lejasciems.
lv ir ieguvusi jaunu izskatu. Aicinām vi-
sus, kas to vēl nav izdarījuši, aplūkot, 
kas tur atrodams!

Mājas lapas pirmajā lapā ir ievietota 
jaunākā saņemtā informācija, kā arī ir ie-
spējams iepazīties ar tādām pastāvīgām 
sadaļām kā pagasts (teritorija), pārval-
de, iestādes, nevalstiskās organizācijas, 
sports, veselības aprūpe, uzņēmējdar-
bība, informācija lauksaimniekiem. Ir 
skatāmas arī fotogrāfi jas no Lejasciema 
pasākumiem, un tuvākajā laikā būs la-
sāms pagasta pārvaldes izdevums „Pa-
galms”. Pašlaik ļoti aktīvi informāciju 
ievieto lauku attīstības speciāliste Anita 
Rozenberga, kas nozīmē – visas aktua-
litātes lauksaimniekiem, piemēram, par 
ES atbalstu, dažādām programmām un 
semināriem, ir pieejamas šeit.

Mājas lapas kreisajā pusē ir atroda-
mas tādas sadaļas kā „Jaunumi” (te ir 
iespējams redzēt visus ievietotos jaunu-
mus, arī tos, kas pirmajā lapā vairs nav 
redzami vietas trūkuma dēļ) un „Pasā-
kumu kalendārs” (kalendārā ir redzami 
tie datumi, kad pagastā notiek kāds 
pasākums, un ir iespējams pasākumus 
aplūkot, gan nospiežot uz datumu – at-
vērsies 1 pasākums, gan nospiežot uz 
teksta „Pasākumu kalendārs” – atvērsies 
pilns pasākumu saraksts). Savukārt, no-
spiežot uz Lejasciema logo, kas atrodas 
lapas augšpusē, ir iespējams atgriezties 
sākumlapā.

Ja Jūs vēlaties papildināt mājas 
lapu ar informāciju par savu uzņēmu-
mu, iestādi, biedrību vai interešu grupu, 
ievietot privātu sludinājumu, aicinām no-
sūtīt to mājas lapas administratorei Ingai 
Deigelei uz e-pastu: pulss@gulbene.lv 
vai arī atnest personīgi uz jauniešu cen-
tru „Pulss” (tālrunis 26157445). Informā-
cijas ievietošana ir bezmaksas.

PAGALMA KRIKSIS
Ziema rit savu gaitu un prieks par 

dāvanām, laba vēlējumiem un izrotāto 
svētku eglīti ir tikai skaistas atmiņas. Bet 
ne visiem... Kādas janvāra dienas rītā 
mežā aiz Lejasciema estrādes saimnieki 
ieraudzīja svētku eglītes meklētāja atstā-
tās pēdas – nogrieztus, nolauztus, zemē 
atstātus kokus, laikam neviens nav bijis 
gana labs. Meža īpašniekiem nav jau žēl, 
ka eglīte kādā ģimenē sagādā svētku 
prieku, bet sirdī rūgtums par to, cik neap-
domīgi un nežēlīgi tas izdarīts.

Par transportu tautas 
nobalsošanas dienā

Lejasciema pagasta pārvalde 
informē, ka iedzīvotājiem, kam 
nepieciešams transports, lai 
18. februārī nokļūtu uz tautas 

nobalsošanu Lejasciema vēlēšanu 
iecirknī, lūdzam zvanīt 

līdz 16. janvārim, tālrunis 64473660.

gulbenē, popgrupas „Pīlādzītis” uzve-
dums „Puteklīšu Ziemassvētki”, Lejascie-
ma pašdarbnieku vakars u.c.). Un – tas ir 
tikai sākums!

Projekta vadītāja inga deigele

Bāriņtiesa atgādina 
Bērnu vecākiem dažādu iemeslu dēļ 

nākas pieņemt lēmumu doties darbā uz 
kādu no ārvalstīm.

Jūsu prombūtnes laikā var rasties si-
tuācija, kad bērnam nepieciešama pārstā-
vība, piemēram, ir laiks saņemt pasi, jāiz-
manto ārstniecības iestādes pakalpojumi, 
jāšķērso robeža, u.c.

KO DARĪT?
pastāstiet bērnamo  saprotamā valodā, 
kādēļ uz laiku dodieties prom no ģi-
menes, uzsverot, ka joprojām viņu ļoti 
mīliet.
informējiet skoluo  vai pirmskolas izglītī-
bas iestādi par vecāku ilgāku prombūt-
ni, kā arī par to personu, kuras aprūpē 
bērns atradīsies.
Nokārtojieto  bāriņtiesā vai pie notāra 
ģenerālpilnvaru personai, kuras aprū-
pē bērns tiks atstāts.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja 
Līga medne 

(saziņai – 64473659 vai 26308170)

Izmaiņas 
Lejasciema bāriņtiesas sastāvā

Ar 2012. gada 1. februāri bāriņtie-
sas locekles Sandras Liepiņas vietā 
apstiprināta Lejasciema PII „Kamenī-
te” skolotāja Ināra Šmite.

Izturību darbā!
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Katra jauna gadskārta ievelk jaunu 
apli mūžīgajā spirālē, nerimtīgajā gājienā 
(biežāk skrējienā) uz priekšu... Mans darbs 
turpretim prasa palaikam ielūkoties arī pa-
gātnē.  10. janvārī tuvinieku pulciņā Rīgas I 
Meža kapos pieminējām tiesību vēsturnieku 
Jāni Tālivaldi Zemzari 110. gadskārtā. Līdzās 
daudziem zinātniskiem rakstiem un pētīju-
miem viņš Lejasciemam atstājis  plašāko 
Lejasciema pilsētiņas topogrāfijas aprakstu, 
Stokholmas arhīvos sameklējis oficiālas lie-
cības par skolu dibināšanu Vidzemē 17. gs., 
tajā skaitā Lejasciemā 1689. gadā.

Šis gads ir bibliotēkas un ar to cieši 
saistītu cilvēku jubilejas gads. Bibliotēkai 
- 120, bet tās dibinātājam Jānim Misiņam 
25. aprīlī –  150. Tajā pašā datumā 80. ju-
bileja aizsaulē aizgājušajam  profesoram 
Guntim Rudzītim. Viņa vārds Lejasciemā 
palicis gan vidusskolas vēsturē, gan kopā 
ar bibliotēku sagatavotajās grāmatiņās par 
Lejasciema cilvēkiem - Jāni Kučeru, Arvīdu 
Burku, Jāni Kubulnieku u.c. Savu astoņ-
desmitgadi 21. janvārī jau atzīmēja muze-
ja un bibliotēkas atbalstītājs Vilis Kazainis. 
Lejasciemā ir saknes vēl daudziem Lat-
vijas un pasaules kultūras cilvēkiem – Lo-
sandželosas ceļojošā teātra un Holivudas 
aktierim Ansim Tipānam šogad 16. maijā 
105. jubileja, literatūrfilosofei  Zentai Mau-
riņai 15. decembrī apritēs 115. gadskārta.  
    Muzejmājā izstādi par izglītības attīstību 
Lejasciemā 23. janvārī  nomainīja  vizuālās 
mākslas studentes Ilvas Degunes diplom-
darba izstāde, par kuru izstādes atklāšanā 
dzirdējām daudz atzinīgu vārdu. Radošos 
darbus veidojuši 6. un 5. klases skolēni, par 
iedvesmas avotu izvēloties dažādus dabas 
elementus un renesanses laika itāļu māksli-
nieka Arčimboldo darbus. 

Paredzams, ka ar 23. februāri uz mē-
nesi būs skatāma nākamā izstāde, šoreiz 
pagasta vīriešu darinājumi, kas tapuši va-
ļasbrīžos. Daļa interesantāko darbu autoru 
ir apzināti, bet vienmēr atradīsies vēl kāda 
svece zem pūra. Pagājušajā gadā šinī lai-
kā skatījām sieviešu rokdarbu izstādi, ceru, 
ka vīru darbi būs ne mazāk interesanti. 
Vairāk atšķirsies materiāls – koks, metāls, 
kauls, pinumi, datordarbi u.c. Darbus izstā-
dei var pieteikt pa tālruņiem  26141536 vai 
64471926.  Lai turpinās abpusēja ieintere-
sētība un sadarbība!                                                      

inta, 
   Kultūrvēsturiskā mantojuma 

centra darbiniece  
 

KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ

Jauns gads jau iesācies...                  

ilvas degunes diplomdarba izstādes atklāšana.

jāņa zemzara tuvinieki piemiņas brīdī meža kapos.
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PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Gada pirmais mēnesis janvāris jau aiz 
muguras, ziema beidzot ir tikusi pie teikša-
nas un tad nu arī diktē savus noteikumus, 
kuriem visi spiesti pakļauties – pat līdz tam, 
ka skolas bērniem jāpaliek mājās, lai ceļā 
uz skolu neriskētu apsaldēt degunus.

18. janvārī, piedaloties bijušajiem sko-
las vēstures vācējiem, skatītājiem atvērās 
skolas vēstures istabas jaunās durvis. 
Skolēni ar aplausiem sveica jauno skolas 
tradīciju – 18. janvārī svinēt Lejasciema vi-
dusskolas ēkas dzimšanas dienu, jo tieši 
šajā datumā 1960. gadā skolēni pirmo reizi 
pārcēlās uz jaunuzceltās skolas ēku. Pir-
mo reizi šo datumu atzīmējām paši savā 
kolektīvā, bet nākošajos gados paredzam, 
ka aicināsim ciemos arī bijušos skolēnus, 
skolotājus un skolas draugus.

Skolas gaitām pasekojot, redzam, ka 
februāris ir daudziem darbiem un notiku-
miem pārbagāts. Skolēnu dome, katru 
pirmdienu satiekoties, apspriež iespējas, 
kādus pasākumus var skolasbiedriem 
piedāvāt. 14. februārī  rīkosim pasākumu 
„Mode, māksla, mūzika”, kurā katra kla-
se varēs izpaust savas improvizācijas un 
skatuves mākslas iemaņas pašu izvēlētas 
mūzikas ritmos.

14. un 16. februārī noritēs 11. klases 
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu pre-
zentācijas, kas vienmēr gan skolēniem, 
gan skolotājiem ir ļoti atbildīgs darba pe-
riods – veiksmīgākos darbus pēc tam jā-
gatavojas prezentēt novada  skolēnu ZPD  
konferencē.

15. februārī vidusskolēni tradicionāli 
dosies  braucienā uz Rīgu, lai piedalītos 
Ēnu dienā, bet 8. klases audzēkņi apmek-
lēs teātra izrādi Valmierā.

Savukārt, 24. februārī, kā katru gadu 
Tēvu dienā,  4 – 12. klašu skolēni gatavojas 
piedalīties ierindas skatē, ieroča jaukšanas 
un fl orbola sacīkstēs. Aicinām mūsu skolē-
nu tēvus būt atsaucīgiem un piedalīties šī 
pasākuma vērtēšanā un līdzjušanā. 

Februārī mūsu skolā divas reizes cie-
mosies novada skolu skolotāji un skolēni: 
20.02. – novada latviešu valodas un lite-
ratūras darbnīcas – konkurss 5. – 7. klašu 
skolēniem; 23.02. – projekta „Dabaszināt-

VIDUSSKOLĀ

Lejasciema vidusskola - notikumi un pasākumi

nes un matemātika” skolotāju – sadarbības 
partneru  seminārs Lejasciema vidusskolā.

Tā kā līdz skolēnu pavasara brīvdie-
nām 10. martā ar „Pagalma” lasītājiem 
varbūt nesatiksimies, tad atliek piebilst, ka 
7. martā skolā notiks vecmāmiņu un vec-
tētiņu rīts, A un B vecuma grupu komandu 
sacensības novada spēlēs volejbolā, 8. 
martā novada vokālistu konkurss „Balsis”, 
9. martā pūtēju orķestru skate Smiltenē un 
tajā   pašā piektdienā mūs visus interesējo-

skolas vēstures istabas atklāšana.

šais pasākums – 12. klases žetonu vakars.  
Jau brīvdienu pirmajā dienā 10. martā vo-
kāli instrumentālā grupa dosies uz rokfes-
tivālu Madonā.

Šeit vēl neesmu pieminējusi mācību 
priekšmetu olimpiādes, kurās skolēni pie-
dalās, taču par to rezultātiem informēsim 
nākošajā „Pagalmā”.

Vēlot veiksmi mums visiem, veicot 
kopējus darbus – ingrīda vanaga

pieteikšanās – pie iestādes vadītājas, līdzi ņemot bērna dzimšanas apliecību.   
Ja nepieciešama logopēda konsultācija (bērna skaņu izrunas un valodas attīstības 

pārbaudei), par plānoto ierašanās laiku lūgums vienoties iepriekš, telefoniski.

iestādes adrese: Rīgas ielā 11A, Lejasciems, Gulbenes novads

Kontaktiem: tālrunis/fakss:  64471941; m. t. 26456107; e-pasts:  kamenite@gulbene.lv

Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādē „Kamenīte”  uzsākta bērnu 
(1g. – 7g.) uzņemšana mācībām 2012./2013. mācību gadā(1g. – 7g.) uzņemšana mācībām 2012./2013. mācību gadā
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Kas jauns jauniešiem?

Dzirdam… runājam….
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Talantu konkurss lejasciemiešiem
ieviest mūsu bērnu spēļu arsenālā. Varbūt 
ir kāda vecmāmiņa, kas zina – visu rožu 
šķirņu nosaukumus? Varbūt kāds spēlē 
ļoti labi šahu vai kādas citas galda spēles. 
Talanti var būt dažnedažādi. Varbūt kāds 
prot izcept tik garšīgu torti, kūkas, cepu-
mus, par kādu daudzi ir aizmirsuši? Varbūt 
kāds pārvalda tējas ziedu valstību, pirts 
meistarības mākslas vai prot adīt, izšūt, 
tamborēt zibenīgā ātrumā? Varbūt kāds 
mūsdienās vāra medus konfektes, uzņem 
multiplikāciju filmas vai kolekcionē tauri-
ņus, vaboles vai citus dabas brīnumus? 
Talants var būt jebkas, aizmirsts labi zinā-
mais vecais vai izdomāts kaut kas pilnīgi 
jauns. Varbūt kāds vectēvs prot mucas 
taisīt vai karotes grebt un tagad savu aro-
du jau ir nodevis mazbērniem. Varbūt Le-
jasciemā ir ģimenes vai cilvēki, kas raksta 
pasakas, stāstus, dzejoļus? Varbūt mūsu 
pagastā ir ļaudis, kas savu mācēšanu, sa-
vas prasmes paši priekš sevis uzskata par 
neko sevišķu, bet kaimiņiem liekas, ka tas 
gan ir kas īpašs. Es aicinātu visus, kas ar 
humora devu, pozitīvi, atraktīvi varētu pa-
stāstīt par savu talantu, varētu to parādīt, 
izstāstīt, fragmentāri nodemonstrēt.

Protams, ka bērniem lielākoties ta-
lants šķiet dziedāšana, dejošana vai kāda 
instrumenta spēle. Es šoreiz gribētu aicināt 
visus padomāt katram pašam par sevi un 
pamudināt savus līdzcilvēkus piedalīties 
šajā konkursā.

Šobrīd televizora ekrānos skatītāji dzī-
vo līdzi dažādiem šoviem – Talantu šoviem, 
Ģimeņu dziedāšanas šoviem utt. Ne katrs 
var saņemties, pieteikties un piedalīties 
šādos konkursos valsts mērogā. Katram 
konkursam ir sliktās puses un protams, arī 
labās, piemēram, censties sasniegt izvir-
zīto mērķi, apzināties savas spējas un par 
tām pastāstīt pārējiem, lai pozitīvie darbi 
neaizmirstos mums pašiem, bet pats gal-
venais, tiktu nodoti tālāk mūsu bērniem. 

Mūsu talantu konkurss būtu ar dziesmām 
un dejām, stāstiem un demonstrējumiem. 
Galvenais pieteikties un piedalīties, kā to 
izdarīt uz skatuves, kā uzskatāmāki parādīt 
pasākuma skatītājiem, to mēs izdomāsim 
kopā. Aicinu visus lejasciemiešus pieteik-
ties talantu konkursam, aicinu uzdrīkstē-
ties pārvarēt bailes, varbūt šoreiz lielo paš-
kritiku vajag atstāt mājās, un kopā visiem 
satikties 28. aprīlī. 

ar vecāku un bērnu atsaucību ir 
dzimusi ideja! 28. aprīlī plkst. 13.00 Le-
jasciema kultūras namā satikties visiem 
PIRMSSKOLAS vecuma bērniem kopā ar 
savām mammām, krustmātēm, vecmāmi-
ņām, vectētiņiem, radiņiem, kaimiņiem... 
„Lejasciema ģimeņu talantu konkursā”

Konkursa dalībniekiem jāprot:
prezentēt savus talants, pastāstīt par 

talanta pirmsākumiem, vēsturi, kā tapa ie-
maņas, interese. Jāprot pastāstīt par sava 
talanta īpašībām, par savām īpašībām, kā-
pēc tieši jums šis talants šķiet interesants.

nedaudz nodemonstrēt savu talantu. 
(par šo sadaļu būtu jāuztraucas vismazāk, 
jo mēs kopā izdomāsim, kā talantu pa-
sniegt konkursa skatītājiem).

Aicinām konkursa dalībniekus pieteik-
ties pie mūzikas skolotājas Antras līdz šā 
gada 5. martam. Zvaniet pa tālr.  26486096 
vai rakstiet uz e-pastu: kamenīte@gulbe-
ne.lv 

Bērnudārza bērnu vecāki var jautāt 
grupiņu audzinātājām konkursa anketas 
un aizpildot tās, pieteikt savus bērnus un 
savu ģimeni. 

Līdz 5. martam ir krietni daudz laika, 
lai atsvaidzinātu savas iemaņas prievīšu 
aušanā, pankūku mešanā, dziedāšanā, 
šūšanā, svilpošanā... Gaidīti visi!

mūzikas skolotāja antra zelča
„Kamenītē”

Ja vēlamies 
lai bērna skolas 
gaitas būtu sekmī-
gas ir svarīgi,  lai 
5 gadu vecumā  
bērna runa un va-
loda būtu parei-
za: gan visu valo-

das skaņu izruna, 
gan vārdu struktū-

ras pareizība runājot. 
Lai, bērnam runājot, veidotie teikumi būtu 
gramatiski pareizi (tiktu saskaņota dzim-
te, skaitlis un locījums), lai bērns pareizi 
lietotu prievārdus.

Ja runas un valodas traucējumi netiek 

Pavasaris ir ļoti radošs laiks, kad dabā 
viss pamostas un arī cilvēki kļūst aktīvāki. 
Pie sevis domāju par mūsu lejasciemie-
šiem, cik mēs esam aktīvi kultūras dzīvē, 
cik daudz ģimenes iegulda vai neiegulda 
laiku, ko pavada kopā ar bērniem, maz-
bērniem. Mūsu ciems nevar sūdzēties par 
kultūras aktivitāšu trūkumu, bet strādājot 
ilgus gadus mūzikas laukā, atziņa ir viena, 
prieku sagādā tie brīži, kad bērniem acis 
mirdz. Mūsu bērniem acis mirdz visvairāk 
tad, kad bērni var svētkus svinēt kopā ar 
saviem mīļajiem – mammām, tētiem, vec-
māmiņām, vectētiņiem. Šoreiz es gribētu 
uzrunāt pilnīgi visus lejasciemiešus, ne 
tikai tos, kas audzina savus bērnus, bet 
pilnīgi visus, kas savā pūrā glabā kādu ta-
lantu. Aicinu visus uzdrīkstēties atklāt kādu 
paslēptu talantu, veiklību, meistarību.

Kad es biju pavisam maza, reiz, vei-
kalā vēroju vienu tanti, kas savā tīkliņā lika 
rupjmaizes kukuļus vienu pēc otra. Iepir-
kumu maisiņu tante izvilka no kabatas, bet 
kad apmēram 20 maizes kukuļi bija salikti 
tīkliņā, maisiņš pārvērtās par milzīgu mai-
su, kuru sieva varēja panest tikai uz mu-
guras. Vai tas nav talants? Vēlāk sapratu, 
ka tīkliņš bija tamborēts no plāniem elastī-
giem diegiem. Šādi sieta tīkliņi ne tik tālajā 
PSRS laikā bija pavisam parasta ikdiena. 
Tas ir vērā ņemams talants, ja cilvēks pats 
prot uztamborēt tik krāsainu un elastīgu 
tīkliņu, kuram izmērs ir bez noteikta tilpu-
ma. No vienkāršiem sīkumiem var sastāvēt 
daudz emocionāli pārsteidzošas, patīka-
mas lietas. Piemēram, manā jaunībā bija 
interesanta pašgatavota spēle no koka 
figūriņām. Figūras bija jāņem saujā, un 
jāmet uz virsdelma. Bija noteikti noteikumi 
– cik figūras noķert var, cik daudz noķer no 
katras šķirnes utt. Noteikumus neatceros, 
bet domāju, ka bērniem tas būtu liels brī-
nums, ja kāds no vecākās paaudzes ļau-
dīm šādu spēli spētu parādīt un varbūt pat 

novērsti līdz 5 gadiem, tad bērna mācību 
darbs lasītprasmes attīstīšanā nevar būt 
pilnībā produktīvs (bērns nevar izrunāt 
skaņas pareizi, saklausot tās jauc, nevei-
dojas konkrētas skaņas un burta saikne, 
nevar analizēt vārdus pa skaņām, lai izla-
sītu, uzrakstītu).

Tādēļ ļoti svarīgi ir savlaicīgi pievērst 
uzmanību bērna runai, pēc nepieciešamī-
bas lūdzot logopēda konsultāciju.

Ja jūs  raizējaties par sava bērna ru-
nas attīstību, lūdzu, izmantojiet iespēju 
saņemt logopēda bezmaksas konsultā-
ciju Lejasciema PII „Kamenīte”. Logopē-
de, pēc sarunas ar jums un bērnu, varēs 
izteikt atzinumu par bērna runas un valo-

das attīstības stāvokli, 
kā arī sniegt rekomen-
dācijas turpmākajam 
darbam ar bērnu. 

Ja vēlaties gūt 
plašāku informāciju 
par bērnu valodas 
attīstību un vecā-
ku iespējām vei-
cināt bērnu valodas 
attīstību mājās, izmantojiet iespēju atnākt  
uz bērnudārzu  21. februārī plkst. 14.30, 
uz „vecāku diskusiju klubiņš” tikšanos.  
Runāsim par bērnu valodas attīstību. 
Problēmām un risinājumiem.

PII „Kamenīte” vadītāja sandra
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turpinājums 8. lpp.

JAUNSARGU VIENĪBĀ

Snaiperis – 2012
2012. gada 26. janvārī Jaungulbenē no-

tika Gulbenes novada jaunākās jaunsargu 
grupas sacensības šaušanā ar pneimatisko 
šauteni. Jaunsargi sacentās šaušanā no trīs 
šaušanas stāvokļiem: guļus, no ceļa, stāvus. 
Lejasciema vidusskolas komandā startēja 
Renārs Galvans, Ričards Bukāts, Mārtiņš 
Burka, Valters Lubiņš, Māra Dambrova, Ance 
Zurkova, Barba Poda, Sindija Aleksandrovi-
ča. Šaušanā guļus labāko rezultātu uzrādīja 
Renārs Galvans (57 punkti), otrais Valts Za-
ķis, trešais Valters Lubiņš. Meitenēm pirmā 
Santa Skangale, otrā Māra Dambrova, trešā 
Barba Poda. Šaušanā no ceļa pirmais Reinis 
Beitiks (51 punkts), otrais Valters Lubiņš, tre-
šais Valts Zaķis. Meitenēm pirmā vieta Māra 
Dambrova, otrā Santa Skangale, trešā Sindi-
ja Aleksandroviča.  Šaušanā stāvus pirmais 
Mārtiņš Burka, otrais Renārs Galvans, trešais 
Matīss Ceriņš. Šaušanā stāvus meitenēm 
pirmā Santa Skangale, otrā Māra Dambrova, 
trešā Sindija Aleksandroviča.  Kopvērtējumā 
zēniem pirmais Mārtiņš Burka, otrais Valts 
Zaķis, trešais Renārs Galvans.  Kopvērtēju-
mā meitenes ieņēma sekojošas vietas: pir-
mā Māra Dambrova, otrā Santa Skangale, 
trešā Sindija Aleksandroviča. 

2012. gada 1. februārī Jaungulbenē 
notika Gulbenes novada vecākās jaunsargu 
grupas sacensības šaušanā ar pneimatisko 
šauteni. Šaušanā guļus labāko rezultātu uz-
rādīja Elgars Bērziņš (77 punkti), otrais  Ar-
mands Ūsiņš (70 punkti), trešajā vietā Gun-
tars Šivars (68 punkti). Jaunietēm pirmajā 
vietā Jana Kalniņa (70 punkti), otrajā vietā 
Mārīte Smalča, trešā Signe Dreimane. Šau-
šanā no ceļa pirmajā vietā Gvido Kadzejs (68 
punkti), 2. vietā Elgars Bērziņš (65 punkti), 
3. vietā Aivars Brezinskis (60 punkti). Jaunie-
tēm pirmā Laura Igaviņa, otrajā un trešajā 
vietā Inese Brezinska  un Jana Kalniņa. Šau-

4. un 5. februārī notika Gulbenes nova-
da ziemas sporta spēles, krurās piedalījās 
13 pagastu komandas. Lejasciema pagasta 
komanda kopvērtējumā izcīnīja 5. vietu. Ne-
skatoties uz Latvijā valdošo arktisko aukstu-
mu, ziemas sporta spēles sākās kā plānots 
–  4. februārī Staros ar tenisa sacensībām. 
Lejasciema komandai tajās ļoti veiksmīgs 
starts, zelta medaļu izcīna Aigars Rubenis – 
jau otro gadu pēc kārtas. 5. februārī koman-
das sacentās dambretē, šahā, novusā, šaut-
riņās, zemledus makšķerēšanā un distanču 
slēpošanā. Zemledus makšķerēšanā tika 
samazināts sacensību ilgums līdz 2 stun-
dām. Mūsu komandā startēja Māris Milns, 
Imants Ozols, Indulis Lapkašs un izcīnīja 
augsto 2. vietu. Dambretē 5. vieta, startēja 
Jevgenijs Petrovičs un Daiga Krēsliņa, indi-
viduālajā vērtējumā Daigai 2. vieta. Šautri-
ņās lejasciemiešiem 6. vieta, komandā star-

SPORTS

šanā stāvus pirmā vieta Edžus Suntažs, ot-
rais Elvis Beķeris, trešais Armands Ozoliņš. 
Jaunietēm pirmajā vietā Sintija Kļaviņa, otrā 
Inese Brezinska, trešā Loreta Vernere. Kop-
vērtējumā meitenēm pirmā Sintija Kļaviņa 
(190 punkti), otrā Jana Kalniņa (180 punkti), 

Gulbenes novada ziemas sporta spēles

trešā vietā Laura Igaviņa  (162 punkti). Jau-
niešiem kopvērtējuma pirmais Elgars Bēr-
ziņš (189 punkti), otrais Edžus Suntažs (179 
punkti), trešais Gvido Kadzejs (169 punkti).

Lāsma gabdulļina

tēja Ilva Ivaškina, Guntars Spalva, Valērijs 
Gabdulļins. Novusā startēja Sarmīte Baltiņa 
un Anna Žīgure. Šahā startēja A. Aizkalnietis 
un Anna Žīgure, komandai 6. vieta. Distanču 
slēpošanā klasiskajā stilā sievietēm uzvarēja 
Lāsma Gabdulļina, 2. vietā vīru konkurencē 
Matīss Gabdulļins, 4. vietā Jānis Švika. Brī-
vajā stilā sprintā Matīsam Gabdulļinam  4. 
vieta, 6. vietā Artis Čonka.
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turpinājums no 7. lpp.

INFORMĀCIJA, APSVEIKUMI

LĪDZJŪTĪBA
Man nogura dvēselīte
Šai saulē dzīvojot.
Dod, Dieviņi, vieglu dusu
Baltā smilšu kalniņā.

2012. gada 19. janvārī 74 gadu 
vecumā mūžībā aizgājusi 

Lejasciema pagasta iedzīvotāja, 
ilggadēja Sinoles un Lejasciema 

ciema padomes darbiniece 
inta sisene.

Pagasta pārvalde izsaka līdzjūtību 
aizgājēju tuviniekiem.

Mūžs sauli dzer un neatdzeras,
Jo bezgalību neizsmelt,
Tin kamoliņā lazdu skaras
Un gadus ieauž dzīparā.
Par katru nodzīvoto dienu
Sev baltu puķi vāzē liec,
Lai gadu vālā izkapts kožas,
Bet labais paliek nenopļauts!
  /U. Kavicka/

Sveicam Lejasciema pagasta 
iedzīvotājus, kam dzīves 

jubilejas tiek svinētas 
janvārī, februārī:

70 gadu jubilejā
Ainu Kazaini
Rudīti Suntažu

75 gadu jubilejā
Aivaru Boku
Adolfu Febroniju Kramiņu
Rutu Kuļikovsku
Ainu Mucenieci
Inu Uisku
Dainu Žīguri

80 gadu jubilejā
Skaidrīti Bušmani
Zigrīdu Kamerūti
Ritu Kurpnieci

90 gadu jubilejā
Mildu Bačinsku
Elzu Sarkani

Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt.

Sveicam 
Ēriku un Jāni Tomiņus ar dēliņa 

Tomasa piedzimšanu.

Lejasciema pagasta pārvalde

Esiet savam bērnam klāt,

Viņš var mūžu darināt.

Sveicam 

pateicĪBa
Lejasciema pagasta pārvalde saka lielu paldies par jauko Ziemassvētku dā-

vanu pagasta iedzīvotājiem – muzikālo uzvedumu „Puteklīša un Puteklītes Zie-
massvētki”:

Paldies bērnu popgrupas vadītājai Antrai Zelčai par sirdsdarbu!•	
 Paldies bērniem par brīnišķīgo sniegumu!•	
 Paldies bērnu vecākiem un ģimenēm par sapratni, atbalstu, burvīgajiem •	

tērpiem un līdzdarbošanos!

Paldies visiem Lejasciema komandas 
dalībniekiem, kuri lielajā aukstumā brauca, 
piedalījās, cīnījās un ieguva komandai aug-
sto 5. vietu.

Sporta darba organizatore 
Lāsma gabdulļina


