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Gulbenes novada „Gada balva kultūrā 2012”
15. februārī Gulbenē notika pasā-

kuma „Gada balva kultūrā 2012” nos-
lēguma pasākums. Šogad šai balvai 
nominācijā „Gada kultūras darbinieks” 
tika nominēta Lejasciema kultūras nama 
vadītāja Rita Gargažina. Raksturojot Ri-
tas paveikto kultūras jomā 2012. gadā, 
novada kultūras dzīves organizatori 
raksta:

„Rita Gargažina Lejasciema kultūras 
darbā dzīvo 33 gadus, pazīstot katru pa-
gasta cilvēku, attīstot to vēlmi  savu brīvo 
laiku veltīt mūzikai, dejai, teātrim.

 2012.gadā viņas padarīto darbu ailē 
ierakstīs:

* 11 stabilu, kvalitatīvu un radošu 
amatiermākslas kolektīvu darbību, kuri 
izpelnās ne tikai novada, bet arī Latvijas 
nozīmes atpazīstamību, sevišķi vokālajā, 
koru un folkloras žanrā; organizējot ne 
tikai mēģinājumus un koncertus, bet arī 
viesizrādes un piedalīšanos dažādos Lat-
vijas festivālos un svētkos;

* tradicionālos un jaunveidotos kul-
tūras pasākumus kā Komunistiskā geno-
cīda upuru piemiņas dienas pasākums, 
mazo dziedātāju koncerts „Cīrulītis”, Pa-
gasta svētki, Ziedu svētki , Pašdarbnieku 
vakars u.c., kā arī Saulgriežu pasākumi – 
Lieldienās, Līgo svētkos, Ziemassvētkos;

* brīvdabas estrādē organizētos va-
saras sezonas dažādos pasākumus;

* novada svētkos „Stāmerienas gre-
dzens" veidojot  netradicionālo deju – lī-
nijdeju, balles deju, Austrumu deju kon-
certu „Varavīksne dejā!”

pasākumā „gada balva kultūrā 2012”. 
No kreisās – rita gargažina, viktorija einberga, ieva stalovska, inga deigele, 

dairis rijnieks, eižens petrovičs.

Lejasciema vokāli instrumentālais 
ansamblis „Vārti vaļā” kopā ar tā vadītāju 
Ingu Deigeli tika nominēti kā „Gada jau-
nais amatiermākslas kolektīvs /vadītājs”. 

Balvā viņi saņēma Druvienas meitenes 
Aismas Graumanes gleznu „Gulbenei”.
Sveicam savus kultūras darbiniekus! 

Paldies par padarīto!

ZIŅAS LAUKSAIMNIEKIEM
1) par es daudzgadu budžetu Lat-

vijas lauksaimniecībai un lauku attīstī-
bai.

Saskaņā ar 8. februārī Briselē ES da-
lībvalstu valdību vadītāju Eiropadomes 
sēdē pieņemto ES daudzgadu budžetu, 
Latvijas tiešajos maksājumos saņema-
mais finansējums nākošajā plānošanas 
periodā no 2014. līdz 2020. gadam palie-
lināsies no 731 miljona līdz 1,717 miljar-
diem eiro vai par 135 procentiem salīdzi-
nājumā ar pašreizējo plānošanas periodu 
no 2007. līdz 2013. gadam, skaidro zem-
kopības ministre Laimdota Straujuma. 

Savukārt lauksaimniecībā un lauku attīstī-
bā kopumā nākošajā plānošanas periodā 
finansējums pieaugs par 50 procentiem.

„Lai gan rezultāts, kādu sasniedzām 
Eiropas Savienības daudzgadu budžeta 
nākamajā posmā, nebija tieši tāds, kādu 
izvirzījām, kopumā situācijā, kad Eiropas 
Savienības budžets lauksaimniecībai un 
lauku attīstībai no 2014. līdz 2020. gadam 
tika samazināts par 17 procentiem, Lat-
vija ir panākusi 50 procentu pieaugumu 
lauksaimniecībai un lauku attīstībai. Tur-
klāt mums ir straujākais tiešo maksājumu 
pieaugums visā Eiropas Savienībā un jau 

2019. gadā mēs sasniegsim ne vien Bal-
tijas, bet arī nākamās valsts – Rumānijas 
– līmeni. Kaut arī tiešo maksājumu līmenis 
Latvijas lauksaimniekiem pieaugs pakā-
peniski, situācijā, ja Eiropas Savienības 
daudzgadu budžets netiktu pieņemts, 
nekas nemainītos un lauksaimnieki nā-
kamajos gados turpinātu saņemt tiešos 
maksājumus 2013. gada līmenī, kas ir 95 
eiro par hektāru,” uzsver zemkopības mi-
nistre Laimdota Straujuma.

Papildus tam, ka Latvijai pienākošo 
tiešo maksājumu apjoms pieaugs, līdz, 
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LAUKSAIMNIEKIEM/ JAUNIEŠU CENTRĀ
turpinājums no 1. lpp.

Kas jauns jauniešiem?

Informācija zemes īpašniekiem
par nekustamā īpašuma nodokli
Saskaņā ar likuma „Par nekusta-

mā īpašuma nodokli” 1. un 2. pantu un 
pārejas noteikumu 3. punktu, noteikts, 
ka fi ziskajām un juridiskajām perso-
nām, kuru īpašumā, tiesiskajā valdīju-
mā, lietošanā vai nomā ir nekustamais 
īpašums, ir jāmaksā nekustamā īpašu-
ma nodoklis.

Pagasta pārvalde informē, ka mak-
sāšanas paziņojumi par nekustamā 
īpašuma nodokli 2013. gadam visiem 

sākot ar 2019. gadu sasniegs 196 eiro par 
hektāru, Latvija varēs lemt un izmantot 
paredzēto iespēju līdz 25 procentiem no 
lauku attīstībai paredzētajiem līdzekļiem 
novirzīt tiešajiem maksājumiem, kas nozī-
mē, ka tiešo maksājumu apjoms pieaugs 
vēl straujāk.

2) Noteikts valsts atbalsta apmērs 
lauksaimniecībai un lauku attīstībai 
2013. gadā.

 Š. g. 15. janvārī MK ir apstiprināti ZM 
izstrādātie „Noteikumi par valsts atbalstu 
lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtī-
bu”. 2013. gadā ZM budžeta apakšprog-
rammā „Valsts atbalsts lauksaimniecībai 
un lauku attīstībai (subsīdijas)” valsts 
atbalstam subsīdiju veidā paredzētais fi -
nansējums ir 6 926 145 lati.

Plašāka informācija pieejama www.
lad.gov.lv /sadaļā Valsts atbalsts/Subsīdijas

3) ieviesti būtiski jauninājumi lauk-
saimniecības zemes iegādes kreditē-
šanas programmā. 

Lai lauksaimniecības zemes iegādes 
kreditēšanas programmu padarītu lauk-
saimniekiem vēl pieejamāku un pielāgo-
tu to mainīgajai tirgus situācijai, šā gada 
sākumā ZM izstrādātajos programmas 
noteikumos ir ieviestas vairākas izmaiņas, 
tostarp ir samazināta aizdevumu procen-
tu likme. Samazinātā aizdevumu likme 
būs 3,315% un tā būs spēkā līdz šā gada 

zemes īpašniekiem un lietotājiem tiek 
izsūtīti pa pastu. Ja maksāšanas pazi-
ņojumu neesat saņēmuši, lūdzam par to 
paziņot, zvanot uz Lejasciema pagasta 
pārvaldes grāmatvedību, t. 64473664.

informējam, ka šogad nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājumi jāveic 

šādos termiņos:
02.04.2013.
15.05.2013.
15.08.2013.
15.11.2013.

26. jūnijam.
No 2012. gada jūlija VAS „Lauku attīs-

tības fonds” sadarbībā ar Hipotēku banku 
nodrošina aizdevumu piešķiršanu lauku 
uzņēmējiem lauksaimniecības zemes ie-
gādei. Programmas kopējais apjoms ir 10 
miljoni latu, un aizdevumu pieteikumi tiks 
pieņemti līdz 2013. gada beigām. Kopš 
programmas ieviešanas piešķirti 60 aiz-
devumi 2,3 miljonu latu apmērā. 

Plašāka informācija mājas lapā www.
lejasciems.lv sadaļā Lauksaimniekiem vai 
www.zm.gov.lv. 

4) apmācības augu aizsardzības 
līdzekļu lietotājiem.

Apmācības augu aizsardzības līdzek-
ļu lietotāju apliecību saņemšanai 1. un 2. 
līmenim notiks Gulbenē, 12. un 13. martā 
plkst. 10.00, Ābeļu ielā 2, 2. stāva zālē. 
Apmācības par augu aizsardzības līdzek-
ļu lietotāju apliecības pagarināšanu – 13. 
martā plkst.13.00. Vislabāk ir uzrakstīt Ie-
sniegumu apmācībai par augu aizsardzī-
bas minimuma apgūšanu, un tad VAAD 
speciālisti izvērtē, kuri apmācību kursi ir 
nepieciešami. Telefons informācijai Vladi-
mirs Bleidels, tel. 64471050, 26439655.

anita rozenberga, 
lauku attīstības speciāliste

ciema jauniešu centrs var dot labumu ne 
tikai vietējiem, bet visa novada jauniešiem, 
ko plānojam arī turpināt. Otrkārt, pierādī-
jās, ka jaunietis no dalībnieka veiksmīgi 
var kļūt par organizatoru, jo Mairis Ābrams 
pirmo reizi startēja darba grupas vadītāja 
statusā, un viņam veicās ļoti labi.

Pasākuma programma sastāvēja no 
saliedēšanās aktivitātēm spēles „Beat the 
Star” formātā (komandas cīnījās ne pa 
jokam, gan atbildot uz ģeogrāfi jas jautā-
jumiem, gan mēģinot atminēt mūziku, 
kas skan no otra gala, gan ķerot ar muti 
riekstus, minot mēmo šovu, dejojot limbo 
un vēl daudz ko citu), diskusijām par jau-
niešu vietu novadā un to, ko par to domā 
pieaugušie, par brīvprātīgo darbu un, pro-
tams, darba grupām, plānojot Labestības 
dienas pasākumu Gulbenē.

Par apmācību vietu tika izraudzīta Tir-
zas pamatskola, kas izrādījās pat ļoti laba 
izvēle, jo jutāmies mājīgi, brīvi un gaidīti. 
Tāpat šīs apmācības pierādīja, ka spēks 
ir komandā, jo tik plašu programmu vie-
nam pašam nav iespējams īstenot. Tādēļ 
paldies par sadarbību gan Gulbenes no-
vada jaunatnes lietu speciālistei Lienei 
Dembovskai, gan Rankas JIC „B.u.M.s.” 
vadītājai Janai Keibeniecei, gan arī Stāķu 

jauniešu istabas „Ligzda” vadītājai Laurai 
Kļaviņai. 

Pats brīvprātīgais Daniels par pasā-
kumu izsakās šādi: „Saprotu, ka šādus 
pasākumus organizēt Gulbenes novadā ir 
ļoti svarīgi, un es varēju daudz iemācīties, 
organizējot to. Tomēr, zinot jauniešus, sā-
kumā es biju skeptiski noskaņots, ka šāds 
pasākums varētu izdoties ar pirmo reizi. 
Tomēr izrādījās, ka jaunieši bija motivēti 
un viss izdevās ļoti labi. Bija ne tikai dar-
ba atmosfēra, bet arī sarunas, neformā-
las spēles, nakts fi lmas un volejbols utt. 
Dalībnieki ir atvērti jaunām lietām, tāpēc 
esmu pārliecināts, ka rezultāti maijā būs 
ļoti labi.”

Pēc dalībnieku pieprasījuma pēc lī-
dzīgiem pasākumiem plānojam pavasarī 
organizēt otro tūri šīm apmācībām, kas 
notiks Lejasciemā.

inga deigele, 
Lejasciema jauniešu centra „Pulss” 

vadītāja
* Šis projekts tika fi nansēts ar Eiropas 

Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspo-
guļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai 
nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās in-
formācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Apmācības Gulbenes novada jauniešiem Tirzā projekta 
„Dubultefekts” ietvaros

Lejasciema jauniešu centrā „Pulss” 
ar biedrības „Jauniešu klubs „Dēms”” 
atbalstu jau gandrīz gadu darbojas EBD 
brīvprātīgais Daniels no Vācijas. Projekta 
laikā viņš ir paveicis gana daudz – dažādi 
pasākumi jauniešiem un pieaugušajiem 
Lejasciemā, iknedēļas aktivitātes bērniem, 
došanās uz Gulbenes un Lejasciema sko-
lām, ir izveidots video par Lejasciemu utt. 
Viens no lielākajiem pasākumiem, kas ie-
kļauts projektā, bija apmācību / semināra 
organizēšana Gulbenes novada jaunie-
šiem. 

Sadarbojoties ar Gulbenes novada 
jaunatnes lietu speciālisti Lieni Dembov-
sku, sapratām, ka ir jāorganizē viens se-
minārs jauniešiem no dažādām novada 
vietām, jo tikai kopā varam paveikt lielas 
lietas. Viena no šādām „lielām lietām” ir 
skolu pašpārvalžu iecerētais labdarības 
pasākums Gulbenē Labestības dienas 
ietvaros maijā. Mums – pasākuma organi-
zatoriem – liels prieks par to, ka jaunieši 
ieradās kuplā skaitā (23, neskaitot organi-
zatorus, no tiem no Lejasciema – vesels 
viens), un ka radošais process tik tiešām 
ir sācies. Šis pasākums pierādīja, ka Gul-
benes novadā dzīvo daudz jauniešu, kam 
interesē neformālā izglītība, un ka Lejas-
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Kas jauns jauniešiem?

JAUNIEŠU CENTRĀ/ JAUNSARGU VIENĪBĀ

Jaunsargi piedalās sacensībās „SNAIPERIS – 2013”
24. un 31. janvārī Jaungulbenes Pro-

fesionālajā vidusskolā notika  tradicionālās 
Gulbenes novada  šaušanas sacensībās 
ar pneimatisko šauteni „SNAIPERIS – 
2013”. Sacensības notiek no trīs šauša-
nas stāvokļiem – stāvus, no ceļa un guļus. 
Visu trīs šaušanas vingrinājumu rezultāti 
tiek summēti un noskaidroti labākie šāvēji 
Gulbenes novadā jaunākajā un vecākajā 
grupā.

Pirmajā sacensību dienā, 24. janvārī 
vecuma grupā līdz 15 gadiem zēniem 1. 
vietu izcīnīja Valters Lubiņš (Lejasciema 
vidusskola), 2. vietā Emīls Vaļickis (Lejas-
ciema vidusskola), 3. vietā Kristians Loķis 
(Gulbenes 1. vidusskola), 4.vietā Valts Za-
ķis (Gulbenes 2. vidusskola), 5. vietā Re-
inis Beitiks (Lizuma vidusskola), 6. vietā 
Matīss Ceriņš (Gulbīšu vidusskola). Mei-
tenēm 1. vietu izcīnīja Ance Zurkova (Le-
jasciema vidusskola), 2. vietā Barba Poda 
(Lejasciema vidusskola), 3. vietā Laura 
Beitika, 4.vietā Signe Upeniece, 5. vietā 
Rita Beitika, 6. vietā Anita Leitāne ( Lizuma 
vidusskola)

31. janvārī izvērsās sīvas cīņas, līdz 
pēdējam vingrinājumam uzvarētājs varē-
ja būt jebkurš no sešinieka. Jaunietēm 1. 
vietu izcīnīja Jolanta Cīrule (Jaungulbenes 
PV), 2. vietā Inese Brezinska (Gulbenes 
2. vidusskola), 3. vietā Signe Dreimane 
(Lizuma vidusskola), 4. vietā Dita Žviriņa 
(Lejasciema vidusskola), 5. vieta Loreta 
Vernere (Jaungulbenes PV), 6. vietā Ieva 
Kalniņa (Lizuma vidusskola). Jauniešu 
grupā 1. vietā Dāvis Jermocāns (Jaungul-
benes PV), 2. vietā Inārs Ritmanis (Lejas-
ciema vidusskola), 3. vietā Edzus Suntažs 
(Lejasciema vidusskola), 4. vietā Artūrs 
Krūmiņš (Gulbenes 2. vidusskola), 5. vietā 
Dzintars Lācis (Gulbenes 2. vidusskola), 6. 
vietā Armands Usins (Jaungulbenes PV).

L.gabdulļina, Jaunsargu instruktore

 sacensību „snaiperis 2013” uzvarētāji. 
No kreisās – emīls vaļickis, 

valters Lubiņš, Kristians Loķis.

 sacensību „snaiperis 2013” dalībnieki.

sacensību „snaiperis 2013” uzvarētājas. 
No kreisās – Barba poda, 

ance zurkova, Laura Beitika.

Drīz būs pienācis laiks, kad mans 
gads ārpus Vācijas – Latvijā būs beidzies. 
2. martā es atgriezīšos mājās, pilns ar ie-
spaidiem, ko esmu te ieguvis. Šā gada 
laikā esmu te piedzīvojis daudz pozitīva, 
iepazinies ar lieliskām jūsu valsts lietām un 
notikumiem, uzzinājis daudz jauna par lat-
viešu kultūru, tradīcijām un sabiedrību, par 
ko esmu ļoti priecīgs.

Tāpat vēlos pateikt paldies par drau-
dzīgo uzņemšanu un jūsu atbalstu. Lejas-
ciemā vienmēr esmu juties ļoti labi.

Visbeidzot es gribētu ieteikt ielūko-
ties internetā, jo sava brīvprātīgā darba 

Pēdējās dienas Lejasciemā un Latvijā 
pirms atgriešanās mājās

ietvaros es esmu izveidojis video par Le-
jasciemu. To varat aplūkot YouTube lapā, 
meklējot Pulsslejasciems Latvia. Patīkamu 
skatīšanos!

Piebilde: tie, kuri vēlas no manis atva-
dīties klātienē, būsiet laipni gaidīti uz mazu 
pasēdēšanu pie kafi jas un tējas tases.

Laiks un vieta: Jauniešu centrā 
„Pulss”, 1. martā plkst. 17.00.

daniels, 
jauniešu centra brīvprātīgais

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



4 2013. gada februāris

LEJASCIEMA VIDUSSKOLĀ

Nemanot aizsteidzies 2013. gada pir-
mais mēnesis un neparasti silts ar atkuš-
ņiem un slapjiem sniegputeņiem atnācis 
februāris.

8. februārī 1. klases ielūgums aicināja 
vecākus un skolotājus apmeklēt pirmklas-
nieku pirmo 100 dienu svētkus. Audzinā-
taja Anna bija interesanti iecerējusi parādīt 
svētku viesiem, ko  mazie skolēni ir paspē-
juši apgūt šajās pirmajās simts mācību 
dienās. Pirmklasnieki rādīja gan to, ka prot 
rēķināt, pazīt burtus, dziedāt dziesmas, zī-
mēt, vingrot, gan arī sacensties jautrajās 
stafetēs. Viņiem palīgā bija uzaicināti lielie 
draugi – 12. klases skolēni. Pasākums vi-
siem izvērtās par jauku notikumu, it sevišķi 
pašiem pirmās klases skolēniem, kuri kā 
balvas saņēma lielas medaļas un īpašās 
pirmklasnieku brīvdienas.

13. februārī visā valstī norisinājās 
skolēnu Ēnu dienas. Tradicionāli arī Le-
jasciema vidusskolas 9. – 12. klašu au-
dzēkņi piesakās „ēnot” dažādu iestāžu un 
uzņēmumu darbiniekus, lai labāk iepazītu 
interesējošo profesiju. Šogad Ēnu dienā 
piedalījās 26 skolēni un apmeklēja Minis-
tru kabinetu, Swedbanku, Latvijas Jūras 
Akadēmiju, Latvijas Universitāti, Rīgas Teh-
nisko universitāti, Neatliekamās medicīnis-
kās palīdzības dienestu, Hanzas maiznīcu, 
u.c.

Kā katru gadu februārī, skolā tika or-
ganizētas  projektu dienas. Šogad tās bija 
14. un 15. februārī. Kopējā tēma: Latvijas 
sasniegumi pēc valsts neatkarības atgūša-
nas. Klašu kolektīvi izvēlējās kādu nozari, 
kuru pētīja un apkopoja materiālus, lai tos 
prezentētu kopējā pasākumā. Skolēni pē-
tīja Latvijas sasniegumus mākslā, celtniecī-
bā, sportā, datorizācijā, zinātnē, farmācijā, 
veidoja apskatu par TV raidījumu „Latvija 
var”.

16. februāris – svētku diena 12-ta-
jiem, viņu vecākiem, skolotājiem un skolas 
biedriem. Šā gada 12. klases skolēni un 
audzinātāja Rita Vēverbrante bija veidoju-
ši interesantu žetonu vakara svinīgo daļu 
– savas iegūtās zināšanas kā zīles karinot 
simboliskajā ozolā, saņemot žetonu, katrs 
abiturients nofotografējās pie skolas karo-
ga. Protams, neiztrūkstoši – žetonu vakara 
izrāde. Šogad skatītāji tika iepriecināti ar 
jautru, muzikālu un dejām bagātu izrādi 
„Piedod, Bokačo, ja vari”.

Jau pavisam drīz – 28. februārī 4. – 
12. klašu skolēni atkal mērosies spēkiem 
Tēvu dienas pasākumā: ierindas mācībā, 
ieroču jaukšanā, teorētiskajās zināšanās 
par armijas pakāpēm un florbolā. Gaidīsim 
ciemos arī vecākus!

                        ingrīda vanaga

Februāris 
Lejasciema 
vidusskolā

 pirmklasnieku pirmo 100 dienu svētki skolā.

2. klases skolēni projektu dienas noslēguma pasākumā.

 9. klases skolēni projektu dienas noslēguma pasākumā.

12. klases skolēni un audzinātāja Žetonu vakarā.
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turpinājums 6. lpp.

Svētki 
draudzībai 

Meteņdiena 
„Kamenītē” 

Pēc vecāku ierosmes un iniciatīvas 
februāris „Rūķīšu” grupiņā iesākās ar 
„Draudziņu nedēļas”  notikumiem un Mī-
lestības dienas pasākumu.

Kopīgi darbojoties ar bērnu vecā-
kiem, grupiņas telpu noformējums tika 
veidots atbilstoši svētkiem – sirsniņas no 
krāsainiem dzīpariem, dažādi dzīvnieciņi 
– lauvas, pelītes, zilonīši, mīļi izveidoti no 
sirsniņu formām. 

Katrā draudziņu nedēļas dienā laikā 
no 11. līdz 14. februārim, ikvienam bija vei-
cams kāds uzdevums. Vecāki kopā ar bēr-
niem mājās izgatavoja savu brīnumu lādīti, 
kas nedēļas laikā piepildījās ar draudziņu 
izgatavotām un sarūpētām pārsteigumu 
dāvaniņām – jauku apsveikuma kartiņu, 
kādu saldumu, mīļu uzlīmīti u.c. Bērni ar 
nepacietību gaidīja brīdi, kad varēs atvērt 
brīnumlādītes.

Visas nedēļas garumā grupiņas tel-
pās ikvienu priecēja kopīgi izveidotā bēr-
nu mīļāko rotaļlietu izstāde.

Mīlestības dienas – 14. februāra rīta 
cēlienā bērni kopā ar vecākiem un sko-
lotājām iejutās pavāru lomā, tika cepti 
„draudziņu” cepumi. Tie tika veidoti sirsni-
ņu formā un šķita īpaši gardi.

Savukārt pēcpusdienā kopā ar disko 
velniņu Liju, mūzikas skolotāju Antru visi 
pulcējās uz jautro svētku ballīti. Tika iets 
rotaļās, jautrais velniņš visus iesaistīja 
bezbēdīgās dejās. Kā jau svētku ballītēs 
neiztika arī bez garda mielasta, kas bija 
sarūpēts īpaši Mīlestības dienai par godu.

Mīļš paldies bērnu vecākiem par ideju 

Meteņu diena ir īpaša – robeža starp 
ziemas skaisti sakārtoto ledus kristālu pa-
sauli un atdzimstošo pavasari, gaidošo 
zaļo zemi.

Šajā dienā liela uzmanība veltīta da-
žādām jautrām, mazliet pat bērnišķīgām 
izdarībām. Jo ne tikai cilvēku dzīve sā-
kas no mazotnes un bērnības, arī dabā 
gada sākums ir laiks, kad drīzi jo drīz die-
nas  kļūst  garākas, daba pēc garā ziemas 
miega modīsies un no jauna veiks jaunu 
auglības ciklu gada garumā. 

PII „Kamenīte” logopēdiskās grupas 
„Pasaciņa” bērni cītīgi gatavojās svinēt 
šos svētkus. Iepriekšējā dienā tika izrau-
dzīta vieta svētku svinēšanai, tika pārru-
nāts par latviešu ticējumiem Metenītī un 

un līdzdarbošanos, organizējot Mīlestības svētkus! Šādu kopā patīkamu kopā būšanas 
brīžu dzīvē nekad nav par daudz. Laimīgi bērni – laimīgi vecāki un priecīgas skolotājas!

ilze, grupiņas „Rūķīši” skolotāja
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turpinājums no 5. lpp.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ/ SPORTS

kā šos svētkus svin dažādos Latvijas no-
vados. Minējām mīklas, mācījāmies tautas 
dziesmas par Meteni. Secinājām, ka būs 
auglīga vasara un labs siena laiks. 

Meteņdienas rīts par godu mazajiem 
svinētājiem bija saulains... Silti saģērbā-
mies, paņēmām visu nepieciešamo svēt-
ku svinēšanai – termosā tēju un groziņā 
pīrāgus, ragaviņas, plēves maisus un slē-
pes. Jautrā noskaņojumā devāmies uz 
nolūkoto kalniņu estrādes pusē. Izvēlējā-
mies piemērotus rīkus nobraucienam no 

kalniņiem, jo kurš tālāk aizbrauks, tam šinī 
gadā būs bagātākā raža. Skaļi gavilējot – 
„manam tēvam gari lini....”, sacentāmies, 
kurš tālāk! Tad sasēdāmies vagoniņā un 
draudzīgi braucām lejā. Skaļie smiekli at-
balsojās Tirzas krastos. Arī slēpot pa sko-
las bērnu slēpošanas trasi bija interesanti: 
tik ļoti gara un kalnaina tā šķita! Bet mēs 
to pievarējām! Urrā!!! Tad cienājāmies ar 
pīrāgiem un karstu tēju, kuru pēc smaržas 
centāmies atpazīt. Laiks bija posties mā-
jup. Bērnu sārtie vaigi un spraigās saru-

Lejasciema komanda – 2013. gada 
Gulbenes novada ziemas sporta spēļu uzvarētāji

1. un 2. februārī Lejasciema sportisti 
piedalījās Gulbenes novada ziemas sporta 
spēlēs un izcīnīja pirmo vietu. Otro vietu iz-
cīnīja Gulbenes komanda, trešo – Daukstu 
pagasta komanda, ceturto – Rankas pa-
gasta komanda, piekto – Beļavas pagasta 
komanda, bet olimpisko sešnieku noslē-
dza Lizuma pagasta komanda.

Sporta spēles notika septiņos spor-
ta veidos: galda tenisā, novusā, šautriņu 
mešanā, zemledus makšķerēšanā, šahā, 
dambretē un distanču slēpošanā. Spar-
takiādes kopvērtējumā tika summēti pie-
ci labākie sporta veidi. Obligātais sporta 
veids bija distanču slēpošana. 

Galda teniss norisinājās jau piektdie-
nas vakarā Staru sporta zālē un komandu 
vērtējumā par uzvarētājiem kļuva Lejas-
ciema komanda, otrajā vietā Ranka, bet 
trešo vietu izcīnīja Daukstu pagasts., Le-
jasciema tenisisti  Aigars Rubenis 2. vietā 
un Vaira Kalniņa 3. vietā.

Novusā Lejasciema komandai palī-
dzēja Inga un Māris Dambrovi. Ļoti laba 
debija, jo Inga nezaudēja nevienai godal-
gotās vietas īpašniecei, tika izspēlēti neiz-
šķirti.

Zemledus makšķernieki sacentās uz 
Ušura ezera ledus. Par uzvarētājiem kļuva 
Litenes komanda, otrie Jaungulbene, bet 
trešajā vietā Lejasciems. Individuāli vīrie-
šiem par uzvarētāju kļuva Intars Zurkovs 
(Lejasciems), viņa loms bija 1.220 kg, otro 
vietu ieguva Guntis Vaskis (Litene, 0.910 
kg), trešajā vietā Andris Krūmiņš (Jaungul-
bene, 0.890 kg). Trešo vietu Lejasciema 
komandai palīdzēja izcīnīt Imants Ozols 
un Indulis Lapkašs.

Šahā par uzvarētājiem komandu vēr-
tējumā kļuva Jaungulbenes komanda, 
otrajā vietā Lejasciems, bet trešie Beļavas 
pagasta komanda. Mūsu šahisti Laima 
Rēdmane pirmajā vietā, un komandu cīņā 
ieņemt otro vietu palīdzēja Aivars Aizkal-
nietis. Šautriņu mešanā par uzvarētājiem 
kļuva Gulbenes komanda, otrajā vietā Be-
ļavas komanda, trešajā vietā Rankas pa-
gasta komanda, bet ceturtie mūsu spor-

distanču slēpošanas sacensību dalībnieki edgars puidze, madara Šmite, 
Lāsma gabdulļina, dana puidze.

slēpošanas trasē jānis Švika.Lejasciema pagasta sporta darba 
organizatore Lāsma gabdulļina saņem 

apbalvojumu. 

Šautriņu mešanas sacensībās startē 
ilva ivaškina.

nas par jautrajiem kalniņiem vēl ilgi neva-
rēja beigties...

Metenītis aizvadīts, dienas kļūst 
manāmi garākas, tātad pavasaris – brī-
numdaris nav aiz kalniem. Vēlam visām 
Lejasciema ģimenēm šo jauko gadalaiku 
sagaidīt možā, veselīgā, labā noskaņoju-
mā! Bet pagaidām – baudiet prieku, ko 
sniedz ziema!

Logopēdiskās grupas „Pasaciņa” 
skolotājas ināra un daina

tisti: Ilva Ivaškina, Valerijs Gabdulļins un 
Juris Aleksāns. 

Dambretē pirmā vieta Gulbenei, otro 
vietu izcīnīja Daukstu komanda, bet tre-
šo vietu ieguva Lejasciema duets: Daiga 
Krēsliņa (2. vieta)un Rolands Luiks. 

Distanču slēpošanā uzvarēja Gulbe-
nes komanda. Otrajā vietā Daukstu ko-
manda, bet trešajā vietā mūsu slēpotāji. 
Zelta medaļa klasiskajā stilā 3 km distan-
cē Lāsmai Gabdulļinai, sudraba Benitai 
Pilsniburei. Slēpotāju trešo vietu izcīnīt 
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gulbenes novada ziemas sporta spēlēs Lejasciema pagasta komandai 1. vieta 
kopvērtējumā.

palīdzēja Jānis Švika, Laura Igaviņa, Miks 
Gabdulļins, Edgars Puidze, Dana Puidze, 
Madara Šmite.

Apbalvošanas ceremonijā tika pa-
sniegts Gulbenes novada Goda raksts Ju-
rim Zaķim (par ieguldījumu un līdzdalību 
Lejasciema pagasta un Gulbenes novada 
sacensībās, par Gulbenes novada popu-
larizēšanu Latvijā un pasaulē).

Paldies Lejasciema komandas dalīb-
niekiem  par nesavtīgajiem startiem , opti-
mismu, dzīvesprieku  un pozitīvo gaisotni 
sacensību laikā.

Lāsma,
Lejasciema pagasta sporta dzīves 

organizatore
Foto – laikraksts „dzirkstele”

zemledus makšķerēšanas sacensību 
dalībnieks imants Ozols.

daiga Krēsliņa (no kreisās) dambretes 
spēles laikā.

Benitai pilsniburei (no labās) 
slēpošanas sacensībās godpilnā 

2. vieta.

Lejasciema pagasta biedrība „Spor-
ta klubs  „Lejasciems”” realizē  projektu 
„Sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju 
dažādošana Lejasciema pagastā”, projek-
ta Nr. 12-07-LL05-L413201-000010. Papil-
dināts biedrības sporta inventārs  bērniem 
un distanču slēpošanas trases sagatavo-
šanas tehnika. Projektā iegādātās distanču 
slēpes jau aktīvi tiek izmantotas, bērni, nā-
kot slēpot, ņem klasesbiedrus līdz, un nu 
jau slēpotāju pulciņš ir tapis krietni lielāks. 
Pateicoties projekta ietvaros iegādātajai 
distanču slēpošanas trašu sagatavošanas 
tehnikai un Lejasciema pagasta pārvaldes 
pūlēm, ir izdevies sakārtot apgaismojumu, 
un ir tapusi otra trase Lejasciemā, apgais-
motā trase, kur iespējams slēpot gan kla-
siskajā, gan brīvajā stilā katru darba dienu 
no 18.00 līdz 21.00.

Pateicoties apgaismotajai trasei Lejas-
ciemā 8. februārī plkst. 18.00  notika „Nakts 
sprints” brīvajā stilā. Dalībnieki sacentās 7 
vecuma grupās, cienījamākajai dalībnie-
cei bija 60 gadi, bet  jaunākajam – pieci. 
Sacensībās 1. vietu savās vecuma grupās 
izcīnīja Elizabete Galvane (S), Ērika Jer-
macāne (S-1), Diāna Kurepina (S-2), Aivita 
Lasmane (S-3), Laura Igaviņa (S-4), Lāsma 
Gabdulļina (S-5), Benita Pilsnibure (S-6), 

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Sporta klubs „Lejasciems” realizē projektu 

Rihards Berkolds (V), Raitis Kaspars (V-1), 
Aleks Kanders (V-2), Ralfs Rudzītis (V-3), 
Miks Gabdulļins (V-4), Valdis Mednis (V-5). 
2. vietu savās vecuma grupās izcīnīja Ra-
mona Rudzīte (S), Līga Ameļčenko (S-1), 
Samanta Lesniece (S-2), Līga Berkolde 

(S-5), Normunds Kaspars (V), Ričards 
Didriksons (V-1), Jānis Jermacāns (V-2), Li-
nards Cvetkovs (V-3), Edgars Puidze (V-4). 
Trešās vietas savās vecuma grupās izcīnīja 
Viktorija Timofejeva (S), Dana Puidze (S-5), 

turpinājums 8. lpp.



8 2013. gada februāris

SPORTS/ KULTŪRAS NAMĀ

Svētkus un arī kādu brīdi priekam var 
atrast vienmēr – vajag tikai gribēt!

Un tā, Sveču dienā 2.februārī, Le-
jasciema kultūras namā pulcējās ama-
tiermākslas kolektīvi, kolektīvu vadītāji 
un tuvu stāvošie uz ikgadējo atpūtas pa-
sākumu – pašdarbnieku ballīti. Kultūras 
nams vakarā bija pārvērties kā viens liels 
filmas uzņemšanas laukums, kur tika uz-
ņemtas epizodes filmai „Dzīve kā kino”. 
Tā kā mēs nevaram iedomāties filmu bez 
mūzikas, tad pasākumu atklāja pūtēju or-
ķestris „Lejasciems” ar vadītāju Juri Iva-
novu priekšgalā. Pēc priekšnesuma mēs 
bijām pārliecināti, ka ar mūziku mūsu uz-
ņemtajā filmā viss būs kārtībā.

Pašdarbnieki 
svin svētkus

Mazie Lejasciema slēpotāji izmēģi-
na spēkus un krāj pieredzi Latvijas čem-
pionātos distanču slēpošanā. Pirmais 
posms notika 12. un 13. janvārī Priekuļu 
slēpošanas un biatlona kompleksā. No 
Lejasciema uz sacensībām devās pieci 
slēpotāji. Pašā jaunākajā grupā (2001. g. 
un jaunāki) 1 km distancē Ērika Jermacā-
ne ierindojās 8. vietā, kas ir labs rezultāts, 
jo galvenās konkurentes ir gadu vai di-
vus vecākas. Zēnu grupā 2 km distancē 
Jānis Jermacāns ierindojās 4. vietā, 14. 
vietā Raitis Kaspars, 17. vietā Gustavs 
Galvans, 19. vietā Ričards Didriksons.

Otrā vieta Latvijas čempionātā
16. un 17. februārī Vietalvā distanču 

slēpošanās trasē „Mailes” norisinājas 
Latvijas čempionāta otrais posms distan-
ču slēpošanā sprinta distancēs, klasis-
kajā stilā. Šoreiz uz sacensībām devās 
divi slēpotāji – Ērika Jermacāne un Jānis 
Jermacāns, jau ar citādu uzdevumu un 
citādām iespējām. Klasiskajā stilā mūsu 
slēpotājiem ir lielākas iespējas iekļūt trij-
niekā, jo kalnu trūkums treniņos brīvajā 
stilā to pašreiz liedz. Sacensībās Ērika ie-
rindojās 8. vietā, jo kritiens liedza iespēju 
iekļūt finālā. Jau visu sezonu atbildīgās 
sacensībās Jānis ieguva ceturto vietu, 

vajadzēja pamainīt treniņa uzdevumus. 
Viss sacensībās realizējās daudz labāk 
kā cerēts. Kvalifikācijas sacensībās Jā-
nim trešais rezultāts, bet tālāk 1/4 finālā, 
1/2 finālā un finālā – otrais rezultāts. Jā-
nim Jermacānam sudraba medaļa Latvi-
jas čempionāta posmā!

Turpat Vietalvā pēc Latvijas čempionā-
ta startiem notika „Fans” tautas slēpojums.

Sacensībās piedalījās arī Lejasciema 
slēpotāji un izcīnīja augstas vietas – S30 
grupā Danai Puidzei 1. vieta, S grupā 
Madarai Šmitei 2. vieta, V grupā Edgaram 
Puidzem 5. vieta.

Jānis Kubuliņš (V), Reinis Rudzītis (V-2), Jā-
nis Razgals (V-3), Emīls Galvans (V-4).

Nākošais „Nakts sprints” notika 15. 
februārī klasiskajā stilā.  

Dažās grupās notika līderu maiņas, 
piemēram (V-4 )grupā uzvarēja  Jānis Ģēr-
manis, otrais Edgars Puidze un trešais 
Miks Gabdulļins. Tāpat notika ar (S-3) gru-
pas jaunietēm – 1. vietā Annija Liše, 2. vie-
tā Aivita Lasmane, 3. vietā Juta Gargurne. 
2000./2001. grupā meitenēm trešo vietu 
izcīnīja Renāte Einberga. 2003. g. dzimu-
šie un jaunāki Andris Gargurnis 3.vietā, 
S-5grupā trešajā vietā Guna Ģērmane. V-5 
grupā uzvarēja Andris Gargurnis, 2.vietā 
Valdis Mednis. 

Sacensību seriāls  noslēgsies ar sa-
censībām  23. februārī plkst. 11.00 Iman-
tas – 20 trasē ar kopīgu startu pa vecuma 
grupām.

v. gabdulļins,
Biedrības valdes priekšsēdētājs 

turpinājums no 7. lpp.

Katram kolektīva vadītājam tika dāvināta simboliska dāvana – „varenā roka”, 
Lejasciema pagasta pārvaldei – „dāsnā roka” par atbalstu kultūrai. paldies 

pagasta pārvaldei par sarūpētajām dāvanām katram kolektīvam.

Līnijdeju grupas „dzinteles” meitenes, 
vadītāja elīna Krēsliņa, veidoja 

epizodes no meksikāņu seriāliem. 

vokāli instrumentālā grupa „vārti 
vaļā” mūs aizveda vasarā, pludmales 

noskaņās.



92013. gada februāris

KULTŪRAS NAMĀ

Folkloras grupa „smaržo siens” un vadītāja inga deigele 
uzņemšanas laukumā uzfilmēja savas mīļākas reklāmas.

senioru ansamblis „satekas” uzfilmēja epizodi no filmas 
„tās dullās paulīnes dēļ”. atraktīvi, ar humora dzirksti tika 

izdziedāta dziesma „meklējot mežā riekstus”.

Korim „Kaprīze” un vadītājai inetai maltavniecei, ansamblim „akcents” 
un vadītājai ritai vēverbrantei mīļa ir filma „velna kalpi”, tāpēc tika 

filmēta epizode, lai parādītu savu latvieša vella garu – ar dejām, 
dziesmām, miestiņu, smukām meitām uz kārtīgu paēšanu!

amatierteātris „paradokss” un režisore ineta 
Krastiņa meklēja jaunus aktierus epizodei par 

rācenīti. tas viņiem izdevās!

Lejasciema kultūras nama 
5 pašdarbības kolektīvi – koris 
„Kaprīze”, deju kolektīvs „Unce”, 
ansamblis „Akcents”, folkloras 
grupa „Smaržo siens” un pūtēju 
orķestris „Lejasciems” ir iesaistīti 
Latvijas XXV Vispārējo Dziesmu 
un XV Deju svētku kustībā – vai-
rāku gadu garumā apgūst jauktā 
kora dziesmu repertuāru, latvie-
šu tautas dejas, pūtēju orķestra 
skaņdarbus un iesaistās citās 
aktivitātēs – kopmēģinājumos, 
Dziesmu svētku ieskaņas koncer-
tos, Sadaņčos, skatēs - līdz brī-
dim, kad Dziesmu svētku gājienā, 
dalībnieki ar lepnumu nes sava 
pagasta, sava kolektīva karogu. 
Gatavojoties svētkiem, 9. februārī 
deju kolektīvs „Unce” devās uz 
novada deju kolektīvu sadanci 
Rankā, 17. februārī Valmierā Lejasciema 
folkloras grupa „Smaržo siens” piedalījās 
Vidzemes reģiona pašdarbības kolektīvu 
koncertā. 

Gaidot svētkus, ar Lejasciema pa-
gasta pārvaldes finansiālo atbalstu, deju 

2013. gads – Dziesmu un Deju svētku gads

Folkloras grupa „smaržo siens” koncertā valmierā.

kolektīvam „Unce” un korim „Kaprīze” tiek 
darināti jauni tautas tērpi. Tos auž un šuj 
SIA Musturi Rīgā. Lejasciemieši jaunos 
tērpus varēs redzēt Lieldienu koncertā 31. 
martā.

Jaunajiem tērpiem tika izgatavots arī 

jauns skapis – par to liels pal-
dies Mārim Račānam!

Šobrīd kultūras nama paš-
darbības kolektīvi gatavojas ska-
tēm – 23. februārī vokālo ansam-
bļu skatē Galgauskā piedalīsies 
vokālais ansamblis „Akcents” 
un senioru ansamblis „Sate-
kas”, 9. martā Gulbenes kultū-
ras centrā savu sniegumu skatē 
rādīs deju kolektīvs „Unce”, pū-
tēju orķestris „Lejasciems” 16. 
martā dosies uz skati Valmierā, 
amatierteātris „Paradokss” 26. 
aprīlī savu iestudējumu rādīs 
novada amatierteātru skatē, bet 
5. maijā Gulbenē apriņķa koru 
skatē piedalīsies kultūras nama 
jauktais koris „Kaprīze”.

Dziesma, deja, muzicēšana 
un spēle uzmundrina, ieprieci-

na, sapurina un iedvesmo!

Viesiem kolektīviem vēlu sasniegt ie-
cerētos mērķus skatēs!

rita gargažina,
 Kultūras nama vadītāja 
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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.

No Tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt...

Izsaku visdziļāko līdzjūtību 
aijai akmenei un domās esmu kopā 

ar Tevi, vecmammu 
mūžībā pavadot.

Jana

Gadi,
Tie nestāv uz vietas,
Ne rāti, ne prasīti,
Vien mirkli saietas –
Un tālāk tiek skaitīti.

Gan lietainas dienas
Ar mākoņiem nākušas,
Gan saulaini rēnas
Uz pleciem tās gūlušas.

Plūst gadi kā ūdens –
Ne satvert, ne saturēt.
Ir pienācis rudens –
Un to gribam paturēt...
 /Janīna Tabūne/

3. martā 90 gadu slieksni 
pārkāps Elvīra Bernharde.
Lai veselība, izturība un 
mīļi cilvēki blakus.
Tavi radiņi

Lūgsim tavai dvēselītei
Debesceļā mieru gūt,
Lai ar tevi zvaigznes starā
Varam domās kopā būt.
 /V. Kokle-Līviņa/

2013. gada janvāra beigās un 
februārī mūžībā aizgājuši Lejasciema 

pagasta iedzīvotāji
milda rudene, mirusi 29. janvārī 

91 gadu vecumā
ausma mārīte tauriņa, 

mirusi 5. februārī 69 gadu vecumā
jānis drubiņš, miris 8. februārī 

81 gadu vecumā
elga Čable, mirusi 10. februārī 

91 gadu vecumā
Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko 

līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem

Kulturas        pasakumi 
Lejasciema kultūras namā

25. februārī 17.00 „Galms bez 
dāmām ir kā pavasaris bez ziediem” 
(Fransuā) www.figurasdraugi aicina 
interesentus uz pirmo nodarbību. 
Iestāšanās par akcijas cenām. Tele-
fons informācijai: Santa 26165866 

2. martā 18.00 Grundzāles ama-
tierteātra „Cik jaudas” komēdija – K. 
Melbārdis „Gaidāmais laiks” jeb zel-
ta laiki „Žagaros”. Ieeja Ls 1.00

9. marts 18.00 Pūtēju orķestra 
„Lejasciems” koncerts „Lai skan!”

9. martā 22.00 Sieviešu dienas 
balle, spēlē grupa „Bruģis”. Ieeja Ls 
2.00, pēc plkst. 23.00 – Ls 2.50. Dar-
bosies kultūras nama kafejnīca

31. martā 19.00 koncerts „Bet 
cilvēki avoti ir”

31. martā 22.00 Lieldienu bal-
le, spēlē grupa „Vēja runa”. Ieeja Ls 
2.00, pēc plkst. 23.00 Ls 2.50. Dar-
bosies kultūras nama kafejnīca

16. martā uz sudala ezera
Lejasciema pagasta zemledus 

makšķerēšanas 
sacensības

Pulcēšanās 9.00 pie 
Sudala ezera pirts Pēc sacensībām uzvarētāju apbalvošana

apbalvošanaPie ugunskura 

sacensību

dalībniekiem un 

līdzjutējiem būs 

silta zupa

Balti var nosnigt pār zemi 
sniegs,
Rāmi var pieskarties laimes 
mirklis,
Ierausties klēpī kā kaķēns – 
prieks, –
Gaismu, ko šodien Tev dāvinās 
sirdis,
Izsējot siltāko sauli no sevis,
Lai Tevī dzīvesprieks
Atnāk un projām vairs neaiziet.
  /M. Svīķe/

Sveicam Lejasciema 
pagasta iedzīvotājus, 
kam skaistas dzīves 

jubilejas tiek svinētas 
februārī:

70 gadu jubilejā
Ivaru Jermakovu

80 gadu jubilejā
Gloriju Drubiņu
Ainu Vanagu

85 gadu jubilejā
Astru Sieku

Ņemot vērā ledus situāciju un laika 
apstākļus, sacensību laiks var tikt mainīts.


