
Uz starta – „Šķūnenieku Kauss”
Jau šajā nedēļas nogalē 

visdažādākā vecuma, ikdienas 
interešu un profesiju cilvēkus 
vienos kopēja lieta – riteņ-
braukšanas sacensības „Šķū-
nenieku Kauss 2012”, kam 
starts tiks dots jau 17. reizi. Lai 
gan lielākajai daļai dalībnieku 
šie svētki ir kļuvuši par neatņe-
mamu vasaras sastāvdaļu un 
visa to norise ir zināma, atgā-
dinām, ka sestdien, 11. augus-
tā, pulksten 12:00 Lejasciema 
centrā startēs 10 km indivi-
duālā riteņbrauciena pirmais 
dalībnieks. Katrs nākamais 
– ik pēc 30 sekundēm. Trase 
ir ielāpiem bagāts 5 km garš 
šosejas posms, kurš jāveic 
abos virzienos – turp un atpakaļ. Startēša-
nas secību nosaka paši dalībnieki. Pirms 
lielo sacīkstes spēkus izmēģinās jaunākie 
riteņbraucēji, kuriem starts pulksten 11:45. 
Ap  pulksten 16:00 pļavā pie Šķūnenie-
kiem starts velokrosam (pieteikšanās pie 
Šķūneniekiem 45 min. pirms sacensībām). 
Trase – meža ceļi un takas, kurus, iespē-
jams, atkarībā no laika apstākļiem, vietām 
sedz purvaina augsne.

Pirmās dienas noslēgumā pulksten 
20:00 visi tiekamies apbalvošanas cere-
monijā Lejasciema estrādē, pēc kuras – 
jautra zaļumballe īstā rokenrola garā. 

Vieglāku pamošanos pēc balles 

„Šķūnenieku” māju darbnīcā top šā 
gada kausi, ap kuriem cītīgi rosās sacen-
sību idejas autors un organizators Aivars 

Galējs. „Katrs kauss iznāk 
individuāls, jo neko atkār-
tot nav iespējams. Kausi 
top no pagastā auguša 
lapu koka. Ceru, katrs 
līdzšinējais to īpašnieks ir 
atradis īsto pielietojumu. 

Prieks, ka sacensības joprojām dzīvo un 
ir gaidīts pasākums daudzās ģimenēs,” 
smaidot saka Aivars. 

„Pārskatot sacensību vēsturi, redzam 
savus uzticīgos dalībniekus: 13 gadus sa-
cīkstēs ir startējuši: Daiga Krēsliņa, Lāsma, 
Miks, Valērijs Gabdulļini, 14 reizes – Līga 
Verle un Dace Biksāne, 15 reizes – Jānis 
Rapa un Matīss Gabdulļins. 

Tradīcija rīkot Šķūnenieku kausu dzī-
vo, pateicoties tieši lejasciemiešu atbals-
tam un piedalīties priekam. Ceram, ka tau-
vojošā nedēļas nogale kļūs par vienu no 
spilgtākajiem vasaras notikumiem ikvie-
nam, kas piedalīsies kādā no „Šķūnenieku 
Kausa” disciplīnām un ikvienam, kas dara 
visu, lai šis pasākums ik reizi izdotos!” pie-
bilst Gatis.

Tiekamies! Sīkāka informācija un kon-
takti: www.skunenieki.lv 

Jana Igaviņa

Jaunā mācību gada sākumsLejasciema vidusskolā
3. septembrī pulksten 10.00.Vecāku kopsapulce pulksten 11.00.

Mīļi gaidām mūsu skolēnus un viņu vecākus.

Lejasciema pirmsskolas izglītības 
iestādē „Kamenīte” 

audzēkņu vecāku kopsapulce
10. augustā plkst 13.00

Darba kārtībā:
dokumentu noformēšana;
grupu komplekti 2012./ 2013. mācību 
gadam;
nepieciešamais mācību darbam;
vecāku atbalsts iestādes sagatavoša-
nai jaunajam mācību gadam.
organizatoriskie jautājumi;
bērnu konsultācijas pie logopēdes.

nodrošinās svētdienas triat-
lons, kuram starts svētdien, 
12.augustā pulksten 12:00 Šķū-
nenieku peldvietā. Pieteikša-
nās – turpat, 45min iepriekš. 
Savukārt pulksten 14:00 pie 
Šķūneniekiem divos laukumos 
risināsies Šķūnenieku Futbo-
la turnīrs. Pieteikšanās līdz 
11:30. 

„Jau šobrīd saņemam 
daudz jautājumus, vai būs 

dubļu futbols. Viss atkarīgs no laika aps-
tākļiem, jo šo izklaidi vislabāk nodrošināt, 
ja ir sauss un saulains laiks. Lejasciemietis 
Agris Krēsliņš, kurš ir galvenais šā laukuma 
sagatavotājs, ir apņēmies izmantot daudz 
efektīvāku, intensīvāku laukuma sagatavo-
šanas metodi, to paveicot divu dienu laikā, 
ne nedēļas, kā to darīja iepriekš. 

Mazliet esam izmainījuši dalības notei-
kumus triatlonā komandām, tajās neļaujot 
startēt sportistiem, kuri iepriekšējās dienas 
sacīkstēs uzrādījuši labāku rezultātu par 
19 minūtēm. Viņi varēs startēt tikai indivi-
duāli,” stāsta Gatis Kurzemnieks, viens no 
sacensību organizatoriem. 

Ar 6. augustu Lejasciema PII „Kamenīte” darbu atsākusi vasaras dežūrgrupa!  
Apmeklējuma laiks 7.30 – 19.00.
Aicinām izmantot piedāvājumu!

LEJASCIEMA pirmsskolas iz-
glītības iestādē „Kamenīte” turpi-
nās audzēkņu, vecumā no 1 līdz 
7 gadiem, uzņemšana dienas un 
diennakts apmeklējumam mācī-
bām 2012./2013. mācību gadā

Iestāde piedāvā:
Vispārizglītojošo pirmsskolas izglītī-

bas programmu
Speciālās pirmsskolas izglītības 

programmas izglītojamajiem ar valodas 
attīstības vai jauktiem attīstības traucēju-
miem (uzņemšana ar Pedagoģiski medi-
cīniskās komisijas atzinumu)

Iestāde nodrošina:
Bezmaksas logopēda konsultācijas• 
Diennakts grupas pakalpojumus• 
Audzēkņu sagatavošanu skolai• 
Sistemātisku audzēkņu stājas pro-• 
filaksi 
5, 6 g. bērniem – iesaistīšanos iestā-• 
des deju kolektīvā

Saziņai: 
Iestādē   tālr./fakss  64471941
m.t. 26456107
E-pasts: kamenite@gulbene.lv
Adrese: Rīgas ielā 11A, Lejasciems,
Gulbenes novads, LV 4412
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LEJASCIEMA VIDUSSKOLĀ

Par vasarā paveikto
Vēl tikai pirmās augusta dienas un 

krietns sprīdis līdz mācību sākumam, bet 
ir jau laiks sakārtot domas kārtējam skolas 
gadam.

Skolas „jaunais gads’’ sākas ierasti 
1. septembrī, šogad – 3. septembrī, kad 
turpināsim ierastos darbus, plānojot augs-
tākus sasniegumus, un iecerēsim jaunus. 
Taču arī vasarai ir savs pienesums.

Pirms gada pabeidzām dalību vienā 
no starptautiskajiem projektiem un lēmām 
atkal iesaistīties Comenius aktivitātēs. Pa-
gājušā gada septembrī uzsākām darbu 
jauna projekta sagatavošanā un nupat 
jūlijā noslēdzām skolu daudzpusējās sa-
darbības līgumu (no projekta sagatavo-
šanai līdz līguma parakstīšanai paiet 11 
mēneši). Tā kā skolā ir speciālās izglītības 
programmas, arī projektā paredzēts atrast 
labākās darba formas ar šīs programmas 
skolēniem un apgūt citu valstu pieredzi. 
Projektam piešķirtie līdzekļi  Lejasciema 
vidusskolai ir EUR 21000, un dalībvalstis, 
ar ko sadarbosimies, – Somija, Vācija, Liel-
britānija un Spānija.  Projektu vada angļu 
valodas skolotāja Antra Paegle, un jau ok-
tobrī paredzēts projekta pirmais posms.

Tikpat nozīmīgi kā starptautiski ir arī 
pašmāju pasākumi. Jūnija otrajā pusē 
skolas vokāli instrumentālā ansambļa da-
lībnieki – Jānis, Mareks, Renārs, Kristīne, 
Ulla, Dina, Jānis, Paula un Renāte –, kā arī 
citi interesenti varēja piedalīties nometnē 
„Spēlē pats un māci draugam!’’. Ansam-
bļa dalībnieku galvenais uzdevums bija 
sagatavot 30 minūšu koncertprogrammu 
Gulbenes novada svētkiem Stāmerienā. 
Lejasciemieši bija pirmie programmas 
vērtētāji, jo nometnes atskaites koncerts 
notika muzeja pagalmā. Nometnē dalīb-
niekiem tika noorganizētas divas meistar-
klases. Vienu vadīja grupas „Sestā jūdze’’ 
ģitārists, bet vokālistiem pareizas dziedā-
šanas prasmes mācīja vokālā pedagoģe 
no Alūksnes. Šāda darba forma bija laba 
mācībstunda, ka muzicēšana nav vienīgi 
uzstāšanās, bet grūts, smags darbs. No-
metnē strādāja skolotāji Juris Ivanovs un 

Guntārs Šmits.
Iepriecina, ka brīvlaikā pilnībā pa-

beigts 2. stāva telpu remonts – jaunu iz-
skatu ieguvušas divas  klašu telpas un 
gaitenis. Par darbu paldies O. Jeguram, E. 
Petrovičam un Induļa Lapkaša komandai.

par mācību līdzekļiem
Tā kā Lejasciemā ir atvērts jauns grā-

matveikals, tajā der ielūkoties skolēniem 
un vecākiem, un nebūs vajadzīgs brau-
ciens uz Gulbeni pēc mācību līdzekļiem 
un piederumiem. Veikala vadītāja sadarbī-
bā ar skolu gādā, lai vēlamās darba burt-
nīcas būtu nopērkamas tepat.

par svētku tērpu
Lai gan skolai nav noteiktas skolēnu 

formas, tomēr iekšējās kārtības noteikumi 
paredz, ka skolēnam ir svētku tērps. Īpaši 
svarīgs tas ir svinamās dienās, jo arī ap-
ģērbs liecina par svinīgo notikumu, veido 
kolektīva, piederības izjūtu un nošķir svēt-
kus no ikdienas. Skola cenšas panākt, lai 
visiem skolēniem būtu iespēja svētkos ne 
tikai piedalīties, bet arī uzstāties, un tad 
dalībnieku kopskatam ir īpaša nozīme. 
Atgādinām, ka Lejasciema vidusskolas 
svētku tērps ir balta blūze, tumši svārki 
un kurpes meitenēm, uzvalks vai tumšas 
auduma bikses, balts krekls puišiem. Lū-
dzam vecākus pārskatīt iespēju sarūpēt 
saviem skolēniem svētku apģērbu, jo jau 
uz Latvijas valsts dzimšanas dienu atra-
dīsiet dienasgrāmatā ierakstu: „Lūdzam 
skolēnus ierasties svētku tērpos!’’.

par jauno ēdināšanas kārtību
Sakarā ar to, ka 1. jūnijā valstī ir stāju-

šies spēkā” Noteikumi par uztura normām 
izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas insti-
tūciju klientiem un ārstniecības iestāžu 
pacientiem’’ un lai samazinātu skolēna 
ēdināšanas izmaksas ģimenei, skola ar šo 
mācību gadu maina skolēnu ēdināšanas 
kārtību, un tā būs pēc kopgalda principa. 
Lejasciema pagasta pārvalde algos darbi-
niekus, kas gatavos skolēniem komplek-
sās pusdienas, piedāvās internātā dzīvo-
jošiem brokastis un vakariņas par cenām, 

kas noteiktas Gulbenes novada skolās, 
kurās nodrošināta pašvaldības ēdināša-
na. Pagājušajā gadā tie bija Ls 0,55 par 
pusdienām. Vai šogad paliks šī cena, vēl 
nav zināms, jo Ministru kabineta noteikumi 
paredz ļoti konkrētas enerģijas un uztur-
vielu normas 1.–4. un 5.–12. klašu skolē-
niem. Iepriekš teiktais liecina, ka virtuvei 
jānodrošina vismaz divas ēdienkartes, kā 
arī ēdināšana skolēniem, kam ir veselības 
problēmas un apstiprināta ārsta diagnoze, 
noteikta diēta. 

Noteikumi nosaka, kuriem pārti-
kas produktiem obligāti jābūt iekļautiem 
ēdienkartē, kurus drīkst lietot ēdiena gata-
vošanā un kurus ēdienkartē neiekļauj. Tie 
paredz, ka ēdieni nedēļas laikā ēdienkartē 
neatkārtojas, izņemot piedevas un mai-
zi. Pusdienu ēdienkartē obligāti jāiekļauj 
otrais ēdiens un zupa vai deserts. Skolā 
pēc vienošanās ar virtuves personālu pa-
redzēti divi ēdināšanas starpbrīži – sāku-
mā jaunāko klašu skolēni un ap pulksten 
13.00 pārējie audzēkņi ēdīs pusdienas. 
Kopgalds par nedaudz lielāku samaksu 
ēdinās skolas darbiniekus, kompleksās 
pusdienas piedāvās arī sociālās mājas ie-
dzīvotājiem. 

Domājam arī par pagasta iedzīvotā-
jiem vai iestāžu darbiniekiem, pakalpo-
jums būs iespējams tikai regulāriem ēdē-
jiem, kas iepriekš paredzēs ēdienreizes un 
pieteiksies. Tomēr pirmajā nedēļā nostipri-
nāsim jauno kārtību skolā. 

Skolas kopgalds iepirks no skolēnu 
vecākiem pārtikas produktus – dārzeņus, 
augļus, sulas utml. – pēc novadā vienota 
cenrāža, līdz ar to tiks segta attiecīga izde-
vumu daļa par skolēna ēdināšanu. Skolas 
virtuve darbu sāks augusta pēdējā nedē-
ļā, tādēļ par produktu iepirkšanu varēs vie-
noties ar virtuves vadītāju Līgu. Ļoti ceru, 
ka ikvienam vecākam, ģimenei rūp sava 
bērna veselība, uz izprotot pareiza uztura 
nozīmi, mudināsiet un pārliecināsiet savus 
skolēnus ēst pareizi.

Ineta Stāvavena
Lejasciema vidusskolas direktore

…jauki vasarā zaļā pļaviņā:
dejo taurenīt’s, spēlē sienāzīt’s,
skudriņa te čāpo, bite ziedā dūc…
Vasara dabā ir mundrs un rosmes 

pilns gadalaiks. „Kamenītes” vasara, tur-
pretim, ir atelpas laiks, kad visi mazie un 
lielie atpūšas un krāj spēkus jaunam dar-
ba cēlienam. Pavasaris „Kamenītes” teri-
torijā, ar dāsnu audzēkņu vecāku atbalstu 
un praktisku darbošanos, bija radošs un 
priekš bērniem sajūsmas piepildīts. Tika 
radītas rotaļu celtnes un konstrukcijas 

Ko vasarā dara „Kamenīte”?
mazuļu darboties priekam. 

Vasaras sākumā darbi teritorijā tur-
pinājās: tika iztukšotas smilšu kastes, lai 
rudenī tās varētu pildīt ar svaigām. Tika 
uzsākti darbi, lai labiekārtojot pārveidotu 
jau ilgu laiku nelietojamo baseinu. Spor-
ta spēlēm paredzētais aprīkojums iegu-
va jaunu krāsojumu. Tika rekonstruētas 
saimniecības telpu lūkas, logi un durvis.

Savu kārtu uz „pārvērtībām” gaida 
arī rotaļu nojumītes. Šīs ieceres praktis-
kajā izpildē esam iecerējuši lūgt atbalstu 

no audzēkņu vecākiem.
Iestādes telpās šogad, pēc 3 gadu 

pārtraukuma, atkal notiek remonts ko 
iecerēts paveikt pašu spēkiem. Pēc va-
saras atvaļinājumiem jau uzsākuši dar-
bu saimnieciskie darbinieki- sagatavojot 
telpu sienas, griestus, grīdas turpmāk 
paredzamajai kosmētiskajai apstrādei. 
Jau paveiktajos un plānotajos darbos 
sekmīga sadarbība veidojusies iestādes 
remontstrādniekam Ivaram Gusaram un 
saimniecības pārzinei Tamārai Kubuliņai. 
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PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Kopumā vasaras darbi līdz šim ir noritēju-
ši plānotajā laikā un apjomā. Darāmā vēl 
daudz, bet iestādes darbiniekiem, gan  
saimnieciskajiem, gan pedagogiem, ir 
gadiem krāta pieredze „mālderu darbos”, 
tādēļ, šķiet, uztraukumam nav pamata.

Iestādes virtuvē vasara ir pildījusi le-
dusskapjus ar svaigiem rabarberiem, gai-
dītas tiek arī ogas, kas gādās par bērnu 
veselību visas ziemas garumā. Virtuves 
„vecvecmāmiņa – plīts” ir ieguvusi jau-
nu un modernu līdzinieci. Nu bez rūpēm 
varēsim   rīkot bērnu iecienītās veselīgā 
uztura dienas – ar dažādiem salātiem, 
sarūpēt kārumus gadskārtu ieražu svētku 
galdiņiem un jubileju reizēm. Jaunās plīts 
cepeškrāsns gaidīt gaida daudzās bērnu 
gatavoto cepumu un piparkūku plātnes, 
jaunie katli prasīt prasa pēc krāsainajām 
lieldienu oliņām. Tas viss vēl būs, kad 
bērnudārza durvis vērsies jaunajam mā-
cību gadam. 

Arī iestādes pēdējām „vecā kaluma” 
durvīm  šī vasara būs pēdējā, jo tās ir 
paredzēts demontēt, iegūstot iekštelpās 
papildus lietderīgi izmantojamu telpu un 
modernizētu koptēlu iestādes fasādei.

Šogad, pēc audzēkņu vecāku pie-
prasījuma, jūnijā un augustā tiek nodro-
šināts bērnu apmeklējums dežūrgrupā. 
Iestādes personāla darba un atvaļināju-
mu grafiks tādēļ ir nedaudz saspringts, 
bet pakalpojumu mēs nodrošinām pilnā 
apjomā. Lai mācību gads sāktos un no-
ritētu pēc iespējas raiti un patīkami, jau 
10.augustā ir plānota audzēkņu vecāku 
kopsapulce. Cenšamies lai pēc iespējas 
racionāli tiktu izmantots atlikušais laiks 
līdz jaunā mācību gada sākumam un 3. 
septembris būtu mierīgs un priekpilns 
gan personālam, gan vecākiem un, līdz 
ar to arī bērniem.

Novēlu visiem izbaudīt atlikušās 
brīvdienas, sakrāt vaigos daudz smaidu 
un punčos daudz spēka un vitamīnu, lai 
rudens un ziemas mēnešos pietiktu prie-
ka un enerģijas darbīgām, trakām, inte-
resantām un gudrības pilnām lietām. Uz 
saredzēšanos septembrī!

Sandra,
Iestādes vadītāja
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JAUNSARGU VIENĪBĀ

Vasara jaunsargiem notikumiem bagāta
Gulbenes novada jaunsargu koman-

das no Lejasciema un Gulbenes 11. maijā 
piedalījās „Vīru spēlēs” Jēkabpilī, izcīnīja 
2.un 3. vietu 21 komandu konkurencē un 
ieguva sešas ceļazīmes uz Baltijas valstu 
jaunsargu nometni. Komandās startēja 
Kristaps Vējš-Āboliņš, Emīls Galvans, Mai-
ris Ābrams, Miks Gabdulļins, Edgars Loč-
melis, Jānis Bošs, Aivars Brezinskis, Inārs 
Ritmanis. Sacensību atklāšanā piedalījās 
Zemessardzes 56. KB komandieris pulk-
vežleitnants Vents Kodors, Jaunsardzes 
departamenta direktors Broņislavs Mačuļ-
skis. Jaunsargu komandas veica apmē-
ram 7 km distanci, kurā pārvarēja desmit 
izvietotos šķēršļus: „mīnu laukums”, līdz-
svara pārgājiens, noplīsušais auto, para-
lēlās virves un gaisa pārceltuve, mezgli, 
x – uzdevums, orientēšanās, šaušana ar 
pneimatisko šauteni, ievainotā pārvieto-
šana, telegramma. Pasākuma noslēgu-
mā-apbalvošanā piedalījās viceadmirālis 
Gaidis Andrejs Zeibots.

Jūnijā Baltijas valstu jaunsargi tikās 
nometnē  „Baltijas sargi 2012: Cēsis cauri 
gadsimtiem”.

Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs 
un Latvijas Transatlantiskā organizācija no 
18. līdz 22. jūnijam atpūtas un sporta bāzē 
„Pipariņi”, Cēsīs un tās tuvākajā Gaujas 
nacionālā parka teritorijā organizēja va-
saras nometni „Baltijas sargi 2012: Cēsis 
cauri gadsimtiem” jaunsargu organizāci-
jām no Baltijas valstīm – „Jaunsargi” (Lat-
vija), „Kodututred” un „Noored Kotkad” 
(Igaunija) un „Šauliu sajunga” (Lietuva). 
Kopumā nometnē piedalījās pusaudži 
un jaunieši vecumā no 14 – 17 gadiem, 
36 dalībnieki no katras Baltijas valsts, kā 
arī 18 Cēsu novada jaunieši, kopā – 126 
dalībnieki. 

Nometnes patrons bija aizsardzības 
ministrs Artis Pabriks. 

Nometnes mērķis bija stiprināt reģio-
nālo identitāti, veicināt līdera prasmes jau-
niešiem, iesaistīt jauniešus krīzes pārva-
rēšanas simulācijas, veicināt izpratni par 
drošības un aizsardzības politiku, starp-
tautiskajiem drošības izaicinājumiem, 
NATO, kā arī veicināt Baltijas jaunsargu 
kustību attīstību un sadarbību. 

Pasākuma programmā bija paredzē-
tas: valstu prezentācijas, viktorīnas, sporta 
spēles, izlūkpatruļa, šķēršļu joslas, tūrisms 
un orientēšanās, šaušana ar pneimatiska-
jiem ieročiem, ekskursijas, politiskā disku-
sija, nakts ugunskurs un citas aktivitātes. 

Visi nometnes dalībnieki darbojās 
jauktās nodaļās: katrā divi dalībnieki no 
Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un viens Cēsu 
jaunietis. Pamatā nodaļu dalībnieki kon-
taktējās angļu valodā. Nometnes laikā 
jaunieši viens otru papildināja ar militārām 

zināšanām veicot uzdevumus. 
20. jūnijā, Baltijas jaunsargu nometnē 

„Baltijas sargi 2012: Cēsis cauri gadsim-
tiem” viesojās apvienoto sauszemes un 
gaisa spēku starptautisko militāro mācī-
bu„ Saber Strike” dalībnieki - ASV Jūras 
spēku 1. vienības 3. bataljona 25. jūras 
pulka astoņi karavīri. Šajā dienā Jaunsargi 
devas 10 kilometru garā izlūkpatruļā, kurā 
tika ietverti tādi uzdevumi kā: šaušana ar 
pneimatisko šauteni, mīnu lauks, mezgli 
un virves, granātas, attāluma noteikša-
na, ieroča AK-4 izjaukšana un salikšana, 
kartes lasīšana, pirmā palīdzība ievaino-
tajam, sakari, vērošana taka u. tml.Viens 
no izlūkpatruļas izaicinājumiem bija ASV 
Jūras kājnieku Kaujas gatavības pārbau-
des elementi, kuras laikā jaunsargi veica 

dažādus jūras kājnieku fiziskās sagatavo-
tības uzdevumus.

21. jūnijā  norisinājās politiskā diskusi-
ja. Baltijas jaunsargu diskusijā  kā eksperti 
piedalījās Latvijas Republikas Aizsardzī-
bas ministrs Artis Pabriks, ASV vēstniece 
Latvijā Džūdita Gārbere, Konrāda Aden-
auera Fonda Baltijas biroja direktors And-
reas M. Kleins, kā arī Cēsu novada domes 
deputāte Inese Suija – Markova. 

Pasākumu atklāja A. Pabriks, atzīmē-
jot Cēsis kā simboliski ļoti piemērotu vietu 
Baltijas jaunsargu nometnei. Cēsīs ir risi-
nājušies vēsturiski svarīgi notikumi – Latvi-
jas Neatkarības cīņas, kurās plecu pie ple-
ca cīnījušies latvieši un igauņi. „Vēsture ir 
pierādījusi, ka latvieši prot labi sadarboties 
ar kaimiņiem – igauņiem un lietuviešiem, 

Jaunsargu nometnes kopbilde.

Lejasciema jaunsargi kopā ar Jaunsardzes centra direktoru Druvi Kleinu.
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un mums jāturpina strādāt kopā arī nā-
kotnē”, uzsvēra A. Pabriks. Par piemēru 
šodienas sadarbībai aizsardzības jomā, 
aizsardzības ministrs jaunsargiem minēja 
Baltijas vienoto jūras un gaisa aizsardzī-
bas sistēmu.

Andreas Kleins savā runā aicināja 
jauniešus novērtēt brīvību, kurā viņi ir dzi-
muši un saprast to, ka pirms tam pasaule 
bija pavisam citādāka. A. Kleins atgādi-
nāja, ka ne tikai Baltijas valstu sadarbībā 
ir spēks, bet arī Baltijas jūras reģions top 
par nozīmīgu un vienotu centru, kas pa-
ver vēl plašākas sadarbības iespējas.

Pasākuma raksturu mainīja Dž. Gār-
bere, kas savā runā aktīvi iesaistīja arī 
jaunsargus, jautājot par NATO un ES no-
zīmību un pārbaudot jauniešu zināšanas 
saistībā ar ASV starptautisko sadarbību. 
„Labākais veids, kā stāties pretī izaicinā-
jumiem un problēmām, ir sadarboties ar 
partneriem”, uzsvēra vēstniece, noslē-
dzot savu runu.

Pasākuma otrajā daļā jauniešiem bija 
iespēja uzdot jautājumus klātesošajiem 
ekspertiem. Jaunsargi interesējās par 
dažādām tēmām, sākot no Krievijas un 
ASV politiskajām attiecībām, jaunsargu 
kustībām Vācijā un ASV un beidzot ar Dž. 
Gārberes iespaidiem par Latviju un latvie-
šiem. Uz jautājumu par latviešu valodas 
mācīšanos, vēstniece nodemonstrēja 
savas valodas zināšanas, atbildot latvis-
ki, ka valoda esot ļoti grūta, salīdzinot ar 
angļu valodu.  

Politiskās diskusijas noslēgumā ek-
sperti jauniešiem novēlēja veiksmi no-
metnē, stiprināt Baltijas valstu draudzību, 
jautru vasaru, kā arī nekad nepadoties 
grūtībās.

22. jūnijā. Cēsu Izstāžu namā aiz-
sardzības ministrs pasniedza apbalvoju-

jas sargi 2012: Cēsis cauri gadsimtiem”. 
Apbalvojumu saņēma Lejasciema vidus-
skolas jaunsardze Dita Žviriņa.

Pēc svinīgā pasākuma nometnes da-
lībnieki, godinot 1919. gada jūnijā Cēsu 
kaujās kritušos karavīrus ,Cēsīs, Vienības 
laukumā, piedalījās bruņoto spēku parā-
dē.

Prieks par Lejasciema jaunsargiem, 
kuri mācēja palīdzēt savām komandām 
uzrādīt labus rezultātus vingrinājumos, 
pielietojot nodarbībās gūtās zināšanas. 
Ditas Žviriņas nodaļa izcīnīja 3. vietu sa-
censību kopvērtējumā. Mika Gabdulļina 
un Ināra Ritmaņa komanda izcīnīja god-
pilno augsto 1. vietu 18 komandu konku-
rencē. Nometnē piedalījās  Barba Poda, 
Renārs Galvans, Inārs Ritmanis, Miks 
Gabdulļins, Dita Žviriņa un Signe Dreima-
ne no Lizuma vidusskolas. 

Lāsma gabdulļina

mus rakstniekam Laimonim Strazdiņam 
(pseidonīms – Laimonis Purs) un pieciem 
Latvijas jaunsargiem par aktīvu dalību 
Baltijas valstu jaunsargu nometnē „Balti-

Jaunsargu nometnē Cēsīs.

Jaunsargu fotosesija Cēsu pilsdrupās 
nometnes nslēgumā.

1) pārskats par stāvokli ganām-
pulka novietnē.

Atgādinām, ka pārskats par stā-
vokli ganāmpulka novietnē ar datiem 
uz 01.07.2012. ir jāiesniedz LDC no 
01.07.2012. līdz 10.08.2012.

Lūdzam vērst uzmanību, ka saska-
ņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 
295 „Noteikumi par valsts un Eiropas 
Savienības lauku atbalsta piešķiršanu, 
administrēšanu un uzraudzību vides 
un lauku ainavas uzlabošanai” pun-
ktu 11.3. 1. – informācijai par dzīvnie-
ku skaitu un bišu saimēm ganāmpulka 
novietnē pēc stāvokļa uz 01.07.2012. 
jābūt reģistrētai valsts aģentūras 
„Lauksaimniecības datu centrs” datu-
bāzē līdz kārtējā gada 10. augustam. 
Ganāmpulka īpašnieki, kuri informāciju 
reģistrēs pēc šī gada 10. augusta, netiks 
iekļauti pretendentu sarakstos uz atbal-

sta maksājumiem.
Veidlapa nav jāaizpilda par indivi-

duāli apzīmējamiem dzīvniekiem (zir-
giem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām).

Informācija: (+371)67027240 vai 
LDC mājas lapa: www.ldc.gov.lv 

2) Izsludināta pieteikšanās zālāju 
apsekošanai.

ZM ir izsludinājusi pieteikšanos zā-
lāju apsekošanai ar mērķi noteikt jaunus 
bioloģiski vērtīgus zālājus, par kuru uz-
turēšanu potenciāli varētu saņemt at-
balstu maksājumu veidā. pieteikumus 
lūdzam sūtīt līdz 2013. gada 1. maijam 
zemkopības ministrijai. 

ZM izsludina pieteikšanos zālāju 
apsekošanai, ar mērķi noteikt jaunus 
bioloģiski vērtīgus zālājus, par kuriem 
potenciāli varētu saņemt atbalstu Latvi-
jas Lauku attīstības programmas 2014.-
2020. gadam pasākuma „Agrovides 

maksājumi” apakšpasākumā „Bioloģis-
kās daudzveidības uzturēšana zālājos”.

Par bioloģiski vērtīgiem zālājiem 
(BVZ) sauc zālājus (gan pļavas, gan ga-
nības), kuri veidojušies sen neartās platī-
bās (vismaz 20 gadus), kas ir neielaboti, 
nemēsloti un daudzu gadu gaitā cilvēka 
apsaimniekoti un uzturēti, tādējādi izvei-
dojušies par sarežģītām ekosistēmām ar 
lielu bioloģisko daudzveidību. Pazīt bio-
loģiski vērtīgu zālāju var pēc lielā augu 
sugu skaita, kā arī pēc zālājā sastopa-
mām augu un putnu sugām. Dabiskos 
zālājos parasti nav izteikti dominējošu 
sugu. Tajos ir liela sugu dažādība, tai 
skaitā daudz dažādu graudzāļu sugu. 
Raksturīga ir labi izveidota velēna, ko 
veido galvenokārt blīvs graudzāļu sakņu 
pinums. Turpretī kultivētos zālājos izteik-
ti dominē 1-3 sugas (sētās graudzāles), 

ZIŅAS LAUKSAIMNIEKIEM

turpinājums 6. lpp.
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Vasaras 
fotomirkļi 
muzejmājā

Jūnijā kultūrvēsturiskā mantojuma 
centra pagalmā izstādē lejasciemiešu 
priekam ziedēja majestātiskie īrisi.

Par izstādi paldies īrisu audzētājām 
Gunai Jundzei, Astrīdai Gulbei, Agritai 
Pērkonei, Lucijai Bačinskai, Baibai Vana-
gai, Rūtai Samsonei, Anitai Biezbārdei, 
Ilutai Visockai, Zaigai Doropoļskai un Na-
dīnai Irbei.

...jūnijā kultūrvēsturiskā mantojuma 
centra darbiniece Inta Balode interesen-
tus aicināja iepazīt ciemata vēsturi un ko-
pīgi doties ekskursijā pa Rīgas ielu.

Kultūrvēsturiskā mantojuma centra 
ēkā šovasar veikti remontdarbi un muzej-
māja ieguvusi jaunu izskatu.

ZIŅAS LAUKSAIMNIEKIEM/   KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ
citu sugu daudzums ir niecīgs, kā arī ve-
lēna ir skraja un nesaslēgta.

Ja Jums šķiet, ka Jūsu īpašumā 
varētu būt šāds bioloģiski vērtīgs zā-
lājs, sūtiet pieteikuma  anketu uz zem-
kopības ministriju.

Apsekojumu Zemkopības ministrijas 
uzdevumā 2013. gada vasaras sezonā 
veiks Dabas aizsardzības pārvalde. Ap-
sekojuma rezultāti tiks apkopoti un pub-
licēti Zemkopības ministrijas mājas lapā 
ne ātrāk kā pēc 2013. gada 1. novem-
bra. Informāciju par lauku bloku kartēs 
iezīmētajiem bioloģiski vērtīgajiem zālā-
jiem varēs iegūt no 2014. gada 2. aprīļa 
Lauku atbalsta dienesta Reģionālajās 
lauksaimniecības pārvaldēs vai elektro-
niskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

pieteikšanās kārtība:
Pieteikumus pieņems •	 līdz 

2013. gada 1. maijam (pasta zīmogs). 
Jāaizpilda pieteikuma anketa, •	

kuru var saņemt Latvijas Lauku konsul-
tāciju un izglītības centra rajonu filiālēs 
vai pie pagastu lauku konsultantiem vai 
Lauku atbalsta dienestā vai Dabas aiz-
sardzības pārvaldē. To iespējams iegūt 
arī Zemkopības ministrijas mājas lapā 

www.zm.gov.lv sadaļā Lauku attīstība/
Jaunu bioloģiski vērtīgo zālāju noteik-
šana. 

Aizpildītai pieteikuma anketai •	
jāpievieno Lauku atbalsta dienesta iz-
sniegtās lauku bloku kartes kopija ar 
atzīmētu apsekojamo platību. 

Pieteikums •	 jānosūta uz zem-
kopības ministriju ar atzīmi „BVZ no-
teikšana” (Republikas laukums 2, Rīga, 
LV – 1981).

3) Izsludina pieteikšanos konkur-
sam „Skaistākā lauku saimniecība”.

Žurnāls IEVAS Māja un AS Rīgas 
piena kombināta produktu līnija “Mana 
Saime” aicina pieteikties kopīgi organi-
zētajam konkursam “Skaistākā lauku 
saimniecība” ikvienu, kura prieks un 
lepnums ir skaisti iekārtota un sakopta 
zemnieku saimniecība vai viensēta. Par 
konkursa patronu piekritis kļūt Latvijas 
Valsts prezidents Andris Bērziņš. 

Konkursā aicināts piedalīties ikviens 
Latvijas zemnieku saimniecības īpaš-
nieks, pārvaldnieks vai cita pilnvarota 
persona, kura veic lauksaimniecisko 
darbību un kura ir izveidojusi skaistu 

un sakoptu lauku sētu. Konkursā tiks 
vērtēts gan saimniecības tēls, sākot no 
ceļa rādītāja un izpļauta grāvja līdz pa-
galmā lepni paceltam karogam, gan 
tas, kā saimniekošana sadzīvo ar kop-
tu dārzu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta 
latviešu tradicionālo un kultūrvēsturisko 
elementu saglabāšanai, kā arī jaunām, 
neparastām idejām, atradumiem un ri-
sinājumiem. Par konkursa dalībniekiem 
tiks stāstīts žurnālā IEVAS Māja un citos 
IEVAS grupas izdevumos.

Pieteikties konkursam var līdz 31. 
augustam, nosūtot pieteikuma vēstuli 
uz žurnāla IEVAS Māja redakciju (adre-
se: Stabu ielā 34, Rīga-11, LV-1880) vai 
elektroniski – aizpildot pieteikuma anke-
tu www.ievasmaja.lv. Pieteikumā jānorā-
da vārds un uzvārds, precīza īpašuma 
adrese un kontakti (telefona numurs, 
e-pasta adrese), noteikti jāpievieno arī 
vismaz viena lauku sētas fotogrāfija. 

4) Informēju, ka pati dodos kārtējā 
atvaļinājumā no 6.augusta līdz 2. sep-
tembrim.

Veiksmīgu ražas vākšanas sezonu!
Anita rozenberga, 

turpinājums no 5. lpp.
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draudzīgākās saites izveidojās mūsu Ievai 
un portugāļu meitenei Karīnai, visus kopā 
turēja portugāļu puisis Žuao un velsiešu Ka-
lims. Visas lietas tika darītas kopīgi, brīvajā 
laikā skolēni dziedāja dažādas populāras 
dziesmas, kāds vienmēr bija pie klavierēm, 
citi – ar dažādiem sitamajiem instrumentiem 
un ģitāru rokās. Mūs laipni uzņēma Jau-
natnes hostelī, konferenču zāle tika nodota 
mēģinājumiem un citām kopāsanākšanām, 
maltītes bija ļoti garšīgas un veselīgas. Kon-
vijas pilsēta ir kalnaina, šaurās ieliņas tā vien 
raisa fantāzijas  par senajiem laikiem. Tomēr 
fakts, ka mūsu hostelis atradās gandrīz  vai 
augstākajā pilsētiņas vietā, bet ikdienas mē-
ģinājumi – pašā zemākajā, vietējās skolas 
telpās, nemaz nelikās apgrūtinošs. 

Šīs nedēļas ieguvumu ir ļoti daudz. 
Pirmkārt, tās noteikti ir pozitīvas emocijas, 
prieks par paveikto. Daudziem šis bija pir-
mais ceļojums ar lidmašīnām, tātad tagad 
ir pieredze arī šajā jomā. Otrkārt, valodas 
prasmes noteikti ir uzlabojušās visiem dalīb-
niekiem, izņemot Ingu, kas jau ļoti labi runā, 
tulko un komunicē angļu valodā.  Sākumā 
varējām tikai smaidīt un teikt: „It’s okay”, ne 
velti projekta laikā radās ideja par T-krekli-
ņiem ar šādu uzrakstu visās trijās valodās, 

kas arī tika realizēta. Uzzinājām arī to, ka 
velsiešu dialekts ļoti atšķiras no tradicionā-
lās angļu valodas. Treškārt, ar prieku  apzi-
nājāmies, ka dziedāšanas tradīcijas Latvijā ir 
ļoti labā līmenī, bet noteikti interesanti  bija 
arī Velsas skolotājas Lornas un portugāļu 
skolotājas Raquel iedziedāšanās vingrinā-
jumi, skaņas veidošanas paņēmieni, darbs 
ar kori. Kā ieguvums noteiti jāmin skaistās, 
kalnainās pilsētiņas Conwy kultūrvides iepa-
zīšana. Tie bija pasakaini kalnu dabas skati, 
milzīgā vidusslaiku akmens pils, kas ļoti labi 
saglabājusies un pielāgota apskatei inte-
resentiem, Ziemeļjūras piekraste ar paisu-
miem un bēgumiem, Anglijas mazākā dzī-
vojamā māja, ļoti skaistā senlaicīgā Sv. Ma-
rijas baznīca, kas kādreiz bijusi kā klosteris, 
bet tagad kalpo arī par brīnišķigu koncertzā-
li. Tomēr vislielākais ieguvums ir draugi un 
sevis apzināšana kā Eiropas pilsoņiem. Ne 
velti projekts saistīts ar organizāciju „Jaunat-
ne darbībā”. Nedēļai beidzoties, ar asarām 
acīs sapratām, ka šo draudzību vēlamies 
turpināt. Jācer, ka tas izdosies, tad nākošajā 
vasarā mēs gaidītu velsiešus un portugāļus 
Latvijā. Lai izdodas!  

   Ineta Maltavniece

Tādu jautājumu droši vien uzdeva 
sev katrs no mūsu jauniešiem, kas devās 
uz jauniešu apmaiņu projektu „Eco-food” 
Igaunijā. Jo – ne viss šajā pasaulē iet gludi 
un brīnišķīgi. Un tad atliek divas iespējas 
– pateikt, ka te par mani nerūpējas pietie-
kami labi un doties mājās, vai arī mēģināt 
ieraudzīt, ka tur, aiz mākoņiem, joprojām ir 
saule. 

Man kā jauniešu centra vadītājai savā 
ziņā bija bail uz apmaiņu sūtīt jauniešus 
„bez mammas” (lasīt – manis), bet, kas 
neriskē, tas nevinnē. Izrādījās, ne šoreiz. 

Jo projekts nebija īpaši veiksmīgs. Tiesa, 
šādas situācijas vienmēr izsijā mūs pašus, 
mūsu domas, uzskatus, pārliecības, spēju 
pārvarēt grūtības. 

Mani priecē, ka mūsu vidū ir arī pozitī-
vi domājoši jaunieši, tāpēc turpmāk rakstā 
nelielas atskaņas no projekta, ar kurām da-
lījās Barba Poda – jaunākā projekta dalīb-
niece: „Vai vispār ir sajūta, ka pirms pāris 
dienām dzīvojām teltīs Igaunijas mazajā, 
kalnainajā ciematā Lullemai? Atbilde no-
teikti ir – nē. Man šķiet, ka tas bija tik sen... 
It īpaši mūsu nometne ar nepierastu ēdienu 

un ne īpaši mīkstām gultas vietām. Tieši šie 
mirkļi mums liek novērtēt mazās, ikdieniš-
ķās lietas (ēdienu, gultu...).

Man šis bija pirmais apmaiņas pro-
jekts, un tāpēc arī labākais, jo tas asoci-
ējas ar jaunām zināšanām, jauniegūtiem 
draugiem no Slovēnijas, Itālijas, Lietuvas 
un Lielbritānijas. Labākais ir tas, ka mēs 
spējām neveiksmīgā projekta organizācijā 
saskatīt kaut ko pozitīvu, jo mēs taču iegu-
vām jaunus draugus! Cerams, ka ar šiem 
cilvēkiem vēl tiksimies citos projektos!”

Cerot uz to pašu, Inga Deigele

Vai spējam neveiksmīgās situācijās saskatīt kaut ko labu?

Brīnišķīgā nedēļa Velsā jeb – viss kārtībā!
Vasara ir atvaļinājumu laiks gan pie-

augušajiem, gan skolēniem. Var vienkārši 
atpūsties, ceļot, bet var arī visu to apvienot 
un vēl iemācīties daudz dažādu lietu. Šāda 
iespēja, pateicoties dalībai projektā „Musi-
cal Chorus”, bija 8 Lejasciema jauniešiem 
– Ievai, Sigitai, Ditai, Dinai, Jānim, Mārtiņam, 
Oskaram, Dairim, mūzikas skolotājai Inetai 
un jauniešu centra  Pulss” vadītājai Ingai.

Projekta aktivitātes notika Velsas senat-
nīgās pilsētas Konvijas klasiskās mūzikas 
festivāla ietvaros. Tās bija vērstas gan uz 
kora dziedāšanas, gan sadarbības un ko-
munikācijas prasmju uzlabošanu. Nedēļas 
laikā dziedātāji no Latvijas, Azoru salām Por-
tugālē un Velsas iestudēja festivāla noslēgu-
ma programmu. Galvenā uzmanība tika vel-
tīta A. Vivaldi skaņdarba „Gloria” 11 daļām, 
kas arī tika iemācītas. Kori vadīja brīnišķīga 
un kompetenta Velsas diriģente Lorna Todd. 
Tomēr jauniešiem un arī skatītājiem vislielā-
ko atzinību  izraisīja koncerta 2. daļā izpildī-
tās katras valsts dziesmas. Portugāļu dzies-
mas piesaistīja ar savām melodijām, krāšņa-
jiem kora partitūras akordiem. Latviešu kora 
dziesmas izpelnījās nedalītu sajūsmu gan 
no dziedātājiem, gan skatītājiem. Neticami, 
bet U. Marhilēviča dziesmu „Gaisma nāk” 
mācēja no galvas viss koris, neskatoties uz 
tekstu latviešu valodā. Velsiešu dziesmas iz-
cēlās ar savu patriotismu, svinīgumu, savas 
dzimtās vietas vērtību apzināšanos. Priecēja 
dziedātāju atdeve un fantastiskais  muzicē-
šanas prieks.

Visa nedēļa bija pamatīgi saplānota. 
No rīta un vakarā – kora mēģinājumi, pārējā 
laikā – darbnīcas par Eiropas Savienību, jau-
natnes problēmām, kamermūzikas koncerti 
festivāla ietvaros Sv. Marijas baznīcā, eks-
kursijas un boulings, Konvijas viduslaiku  pils 
apskate. Sākumā mūsu jaunieši bija samērā 
nedroši un bikli. Kā vienmēr, kad latvieši nav 
pārliecināti par savām valodas un komuni-
kācijas prasmēm. Tomēr dažu dienu laikā si-
tuācija radikāli mainījās, pateicoties sirsnīga-
jām attiecībām, draudzīgumam un interesei 
par katru no valstīm. Kā vēlāk secināja paši 
jaunieši – nav atšķirības starp cilvēkiem un 
viņu emocijām, ir tikai dažādas valodas. Vis-
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Kultūras dzīves aktivitātes vasarā
KULTŪRAS NAMĀ

Darbīgi un aktīvi, ātrā skrējienā ir aizri-
tējuši divi vasaras mēneši. Ielūkosimies šīs 
vasaras aktivitātēs!

20. maijā kuplā skaitā kultūras namā 
pulcējās pagasta seniori uz pēcpusdienu 
„Tiksimies maijā”. Pavasarīgā noskaņā 
koncertā uzdziedāja senioru ansamblis 
„Satekas”, Lejasciema jauniešu vokāli ins-
trumentālais ansamblis, uzdejoja līnijdeju 
grupa „Dzinteles”

26. maijā koris „Kaprīze” dalībnieki 
piedalījās XXV Vispārējo Dziesmu svētku 
ieskaņas koncertā – Latgales dziesmu 
svētkos Preiļos

No 11. līdz 15. jūnijam kultūras 
namā notika jauniešu mūzikas nometne, 
kur nedēļas garumā jaunieši profesionālu 
pedagogu vadībā apguva ģitāras spēlēša-
nas un vokālās dziedāšanas mākslu. Šīs 
nometnes noslēguma koncertu varēja vē-
rot muzeja pagalmā.

22. jūnijā estrādē notika Līgo svētku 
zaļumballe. Jūnija sākumā Lejasciema 
estrādē tika nomainīti visi skatītāju soli. 
Paldies darbīgajiem pagasta vīriem, kas 
strādāja, lai estrādē būtu skaisti un ērti 
soli. Turpmāk mums pašiem ir jāpadomā 
par solu ilgāku mūžu, jo tikai mums ir at-
karīgs, vai saudzēsim tos, vai lēkāsim un 
pārbaudīsim, cik tie ir izturīgi. Būsim tie, 
kas gādā par sava pagasta sakoptas vie-
tas skaistumu!

Arī kultūras namā notika zāles grīdas 
un skatuves grīdas remonti. Paldies pui-
šiem, kas veica šo darbiņu!

23. jūnija rīts atnāca ar sīku lietutiņu, 
bet tas netraucēja lejasciemiešiem uz līgo-
šanas pasākumu sagaidīt ārzemju viesus 
kultūras namā. Līgo dziesmas izdziedāja 
folkloras grupa „Smaržo siens” (vadītāja 
Inga Deigele) un ar lustīgus dančus izde-
joja Gulbenes vidējās paaudzes deju ko-
lektīvs „Apinītis” (vadītāja Edīte Ķikuste). 
Folkloras grupa ar Līgo dziesmu program-
mu piedalījās arī Lizumā.

29. jūnija vakarā lejasciemiešus 
uz brīvdabas pasākumu aicināja veika-
la BAF darbinieki, kur savus muzikālos 
priekšnesumus sniedza Lejasciema jau-
niešu vokāli instrumentālais ansamb-
lis (vadītājs Juris Ivanovs) un līnijdeju 
grupa”Dzinteles”(vadītāja Elīna Krēsliņa).

1. jūlijā Lejasciema kultūras namā 
notika bērnības svētki. Mazos lejascie-
miešus, viņu ģimenes un draugus ar savu 
sirsnīgo programmu sveica mūziķi un ak-
tieri no „Čučumuižas”. 

7. jūlijā Stāmerienā notika Gulbenes 
novada svētki. Novada svētkos piedalījās 
kupla pašdarbnieku saime no Lejasciema 
pagasta – Lejasciema koris „Kaprīze” – va-
dītāja Ineta Maltavniece, solo kora dzies-
mām dziedāja Evelīna Maltavniece, jauk-
tais vokālais ansamblis „Akcents” – vadī-

Koris „Kaprīze” dalībnieces preiļos. Folkgrupa „Smaržo siens”.

Dejo „Apinītis”.

Bērnības svētki.

„Dzinteles” novada svētkos Stāmerienā.

Dejo Lejasciema „Dzinteles” un 
gulbenes „raganiņas”.
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KULTŪRAS NAMĀ
tāja Rita Vēverbrante, senioru ansamblis 
„Satekas” – vadītāja Vija Nurža, jauniešu 
vokāli instrumentālais ansamblis – vadītājs 
Juris Ivanovs, līnijdeju grupa „Dzinteles” – 
vadītāja Elīna Krēsliņa, amatierteātris „Pa-
radokss” – vadītāja Ineta Krastiņa, pop-
grupa „Pīlādzīši” – vadītāja Antra Zelča, 
Puidzu ģimene

8. jūlijā – kapusvētku dienā – lejascie-
mieši estrādē varēja skatīt amatierteātra 
„Paradokss” izrādi „Kaimiņu būšana” un 
vakarā kārtīgi izdancoties zaļumballē, kurā 
spēlēja grupa „Bruģis”.

13. – 15. jūlijam Lejasciema estrādē 
notika liels pasākums „Picnic jam”, kurā 
divus vakarus apmeklētājus izklaidēja 
prāvs skaits populāru dīdžeju.

21. jūlijā amatierteātris „Paradokss” 
devās uz Dobeli, kur notika V. Lūriņa reži-
soru kursa, kurā mācījās arī mūsu režiso-
re Ineta Krastiņa, teātru kolektīvu festivāls 
„Dobeles smaids”. Ar lielu atsaucību mēs 
tikām uzņemti Penkules kultūras namā, 
kur izrādi skatīties bija atbraukuši Valdis 
Lūriņš un KNM centra amatierteātru māks-
las eksperte Dace Vilne. Nākošajā vasarā 
šis festivāls notiks Lejasciemā. Gaidīsim! 

              Evelīna Maltavniece  un 
gido Kokars pēc koncerta 

Stāmerienā.

Bērnu popgrupa „pīlādzīši”novada 
svētku koncertā

Izrāde „Kaimiņu būšana „estrādē.

Izrāde „Kaimiņu būšana „estrādē.

teātra kolektīvu gājiens pa Dobeli.

Lejasciemieši ar uldis Kokaru Stāmerienā.
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14. jūlijā Gulbenē norisinājās Gulbe-
nes novada vieglatlētikas čempionāts. 
Lejasciema pagastu sacensībās pārstā-
vēja 16 dalībnieki un izcīnīja 19 godal-
gotas vietas. Mairis Ābrams bija ātrākais 
1500 m distancē un izcīnīja 2. vietu 300 
m skrējienā, piekāpjoties tikai olimpietim 
Jānim Paipalam. Savukārt ātrākais 3000 
m distancē bija Emīls Galvans, kurš ie-
guva arī 3. vietu 1500 m skrējienā. Lielu 
pārsteigumu lejasciemiešiem sagādāja 
3x100 m satafetes skrējēji  jaunieši  – 
Mairis Ābrams, Miks Gabdulļins un Juris 
Spalva, izcīnot 2. vietu. Savukārt 3. vie-
ta stafetes skrējienā 3x100 m kungiem 
Lejasciema vīriem (Guntaram Suntažs, 
Aigars Igaviņš un Guntars Spalva). Ilva 
Ivaškina  sacenasībās piedalījās vairā-
kās disciplīnās un  ieguva 3. vietu šķēpa 
mešanā un 2. vietu diska mešanā. Ivars 
Stapāns izcīnīja 3. vietu 300 m skrējie-
nā, Guntars Spalva 3. vietu 100 m un 2. 
vietu 3-solī, Valerijs Gabdulļins 3. vietu 
lodes grūšanā. Dacei Biksānei divas 3. 
vietas – 100 m skrējienā un 3-solī.Tamā-
ra Ābrama ieguva 2. vietu 3-solī, Lāsma 
Gabdulļina 1. vietu lodes grūšanā un 2. 
vietu šķēpa mešanā, Tamara Platkova 
ierindojās 2. vietā lodes grūšanā un 2. 
vietā diska mešanā. 1500 m skrējienā 4. 
vietu  izcīnīja Madara Stapāne. 

Paldies dalībniekiem, kuri varēja at-
licināt laiku un spēku startējot pagasta 
komandā, uzrādot fantastiskus rezultātu 
un izcīnot tik daudz medaļu. Sacensību 
Kopvērtējumā komandu cīņā ar 16 punk-

Paldies visiem kultūras nama amatier-
mākslas kolektīviem un to vadītājiem- dzie-
dātājiem, dejotājiem, teātra spēlētājiem, 
mūziķiem par koncertos un pasākumos 
skatītājiem dāvāto mīlestību un prieku, 
paldies par neizsīkstošo enerģiju aizvadī-
tajā sezonā!

Lai vasarā uzkrātā enerģija dod spē-
ku lieliem darbiem jaunajā sezonā!

Jauku, saulainu un pozitīvām emo-
cijām piepildītu vasaras nogali visai paš-
darbnieku saimei un viņu ģimenēm!

rita,
Lejasciema kultūras nama vadītāja 

Lejasciemieši pie strūklakas tirgus 
laukumā.

„paradoksa” iedegtā gaismiņa aiziet 
debesīs.

pirmā no kreisās Ineta Krastiņa, trešā 
–  festivāla organizatore Aija Eidinta.

gatavojamies gājienam uz Dobeles 
tirgus laukumu.

turpinājums no 9. lpp.

SPORTS

Lejasciemieši piedalās novada 
vieglatlētikas sacensībās

Lejasciema komanda gulbenes novada vieglatlētikas sacensībās. 
Foto no www.dzirkstele.lv 

tiem Gulbenes pilsēta ieņēma 1. vietu, 
summējot 15 ieskaites (ņemot vērā cil-
vēku daudzumu pilsētā, un to ka pilsēta 
tāpat kā lauku pagasti sacensībās startē 
ar vienu komandu, tas nav nekas īpašs). 
2. vietā ar 20 punktiem ierindojās Jaun-
gulbenes pagasts. Tas jau ir ļoti labs sa-
sniegums, jo pateicoties Jaungulbenes 
sporta darba organizatora Gunāra Pāvu-
liņa darbam, mešanas disciplīnās viņiem 
nav konkurentu. 3. vietā ar 30 punktiem 
iekļuva Lizuma pagasts, 31punktu iegu-
va Rankas un Lejasciema pagasti, bet tā 
kā 1. vietas ir iegūtas abiem pagastiem 
vienāda daudzumā,  tad kopvērtējumā 
tiek ņemtas vērā  2. vietas, un to ir vairāk 
Rankas sportistiem, tā Lejasciema ko-
manda ir piektajā vietā. Mēs lepojamies 
ar saviem pagasta cilvēkiem un viņu sa-
sniegumiem. Paldies!
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Smilšu volejbola sacensības mix 
komandām Lizumā

Kaimiņu pagastā Lizumā šovasar ri-
sinājās smilšu volejbola sacensības, ku-
rās piedalījās arī lejasciemieši. 9. jūnijā  
Lejasciema komanda – Ilva Ivaškina un 
Matīss Gabdulļins  turnīra 1. kārtā uzrā-
dīja  labu sniegumu, izcīnot 3. vietu. 22. 
jūlijā norisinājās sacensību 2. kārta un 
lejasciemieši, zaudējot spēlē par trešo 
vietu, palika 4. vietā.

Smilšu volejbols Lejasciemā
1. jūlijā Lejasciemā smilšu volejbola 

sacensībās piedalījās 7 komandas. Pir-
mo vietu izcīnīja viesu – gulbeniešu ko-
manda „Piča”, uzvarot visas turnīra spē-
les. Komandā spēlēja Visočanskis un G. 
Grodnis. Sacensībās 2. vietā  komanda 
„ Imantas-9” (A. Akmens, J. Vanags), 3. 
vietā komanda „Komanda” (E. Milns un 
A. Račans).

Futbols Lejasciemā
15. jūlijā Lejasciemā notika Gul-

benes novada 2012. gada minifutbo-
la čempionāta  2. līgas spēles. Turnīra 
spēlēs piedalījās Lejasciema, Lizuma, 
Beļavas, Līgo un Silmači Druviena ko-
mandas. Spēlē ar Lizuma komandu 
lejasciemieši  ar rezultātu 2:0 piekāpās 
kaimiņu pagasta komandai.  Otrajā spē-
lē mūsējie  ar rezultātu 4:2 uzvarēja Līgo 
komandu. Uzvaras vārtus spēlē guva 
Oskars Zurkovs (2), Kaspars Suntažs 
un Haralds Pelēcis. Punktu spēļu tabulā 
lejasciemiešiem  palīdzēja gūt Galgaus-
kas komanda, kura neieradās uz spēlēm 
Lejasciemā.

Turnīra tabulā Lejasciema komanda 
šobrīd atrodas 2. vietā. Nākamās Gulbe-
nes novada 2012. gada minifutbola spē-
les notiks 18. augustā Lizumā.

Lejasciemieši Latvijas olimpiādē
No 6. līdz 8. jūlijam Liepājā nori-

sinājās Latvijas III Olimpiādē, pulcējot 
gandrīz 2500 sportistu no vairāk kā 70 
pašvaldībām Latvijā. 

Komandu vērtējumā pirmo vietu 
izcīnīja Rīgas pilsēta. Savukārt, Gulbe-
nes novads ar četrām medaļām – divām 
zelta un divām bronzas – ierindojās 23 
pozīcijā. Medaļas Gulbenes novadam 
izcīnīja Armands Zvirbulis un Sergejs 
Mišins brīvajā cīņā, Jānis Mezītis viegl-
atlētikā (100 m) un basketbola koman-
da. Gulbenes novadu Liepājā pārstāvēja 
45 sportisti sešos sporta veidos. Starp 
Gulbenes novada sportistiem Latvijas 
olimpiādē piedalījās četri sportisti no 
Lejasciema pagasta – Emils Galvans, 
Kristaps Vējš-Āboliņš, Lāsma Gabdul-
ļina un Matīss Gabdulļins. 5000 metru 
skrējienā Emīls Galvans bija labākais no 
gulbeniešiem, viņam četrpadsmitā pozī-
cija, 10 kilometru distancē Kristaps Vējš-
Āboliņš ierindojās devītajā pozīcijā. Lat-

Lejasciema komanda sacensībās Lizumā.

Latvijas III olimpiādē.
Foto no www.gulbene.lv, www.dzirkstele.lv 

vijas olimpiādes laikā Ventspilī spēkiem 
mērojās MTB riteņbraucēji, starp viņiem 
arī  Lāsma Gabdulļina, kurai sacensībās 
izcīnītā vieta – devītā. Savukārt Grobiņā 
norisinājās stenda šaušanas sacensības 
un Gulbenes novadu pārstāvēja seši 
sportisti. Šajā disciplīnā lejasciemietis 
Matīss Gabdulļins. 

Lāsma gabdulļina,
Sporta darba organizatore 

Lejasciema komanda gulbenes novada vieglatlētikas sacensībās. 
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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.

Informācija Hipotēku
bankas klientiem!
Līdz ar Finanšu un kapitāla tir-

gus komisijas un Konkurences pa-
domes apstiprinājumu Hipotēku 
bankas komercdaļas pārdošanai, 
ir sākusies pakāpeniska Hipotē-
ku bankas klientu apkalpošanas 
pāreja uz Swedbank.

Lai Hipotēku bankas klientiem
atvieglotu dokumentu 

noformēšanu, 
Swedbank pārstāvis 
pieņems iedzīvotājus 

Lejasciema pagasta pārvaldes 
telpās 2. stāvā 14. augustā 

no plkst. 9.00 – 12.00
Līdzi jāņem pase.

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

2012. gada maijā, jūnijā, jūlijā 
mūžībā aizgājuši Lejasciema pagasta 

iedzīvotāji:
Vilnis traumanis, miris 31. maijā 

68 gadu vecumā
genādijs Stīpnieks, miris 5. jūnijā 

51 gadu vecumā
Jānis Jegurs, miris 26. jūnijā 

80 gadu vecumā
Daina Veronika tabaka, mirusi 28. 

jūnijā 86 gadu vecumā
Aigars Dziedātājs, miris 12. jūlijā 

48 gadu vecumā
Jānis zaķis, miris 20. jūlijā 50 gadu 

vecumā
Matīss pilsniburs, miris 29 gadu 

vecumā
Pagasta pārvalde izsaka līdzjūtību 

aizgājēju tuviniekiem.

25. augustā plkst. 10.00 
Lejasciema kultūras namā

Visi interesenti tiek aicināti 
uz semināru 

„Sieviete. Vīrietis. 
Partnerattiecības. Ģimene” 
Šo semināru vada bioenerģētiķis 

Andžejs Reiters. 
Dalības maksa Ls 10.00

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši.
Būt tādam 
      saulainam
Tavam dzīves 
        gājumam!

       Sveicam 
  Sintiju un 
 Ernestu Gurevičus ar dēliņa 
Adriana piedzimšanu

Indru Jeguri un Gati 
Heiseli ar meitiņas Nellijas 

piedzimšanu!
Lejasciema pagasta pārvalde

Visi mazi pudurīši.

        gājumam!

       Sveicam 

Lejasciemā, Rīgas ielā 14 darbu 
uzsākusi 

IK SinPataA grāmatnīca
Grāmatnīcas darba laiks
P.  8.00 – 15.00
O. 8.00 – 15.00
T.  8.00 – 15.00
C. 8.00 – 15.00
P.  8.00 – 15.00
S. 8.00 – 13.00
Sv. –

Piedāvājam grāmatas, preces 
skolai, kancelejas preces, dziju, 
apsveikumu kartiņas, rotaļlietas. 

Pie mums var iegādāties dāvanu 
kartes.

P.  8.00 – 15.00
O. 8.00 – 15.00
T.  8.00 – 15.00
C. 8.00 – 15.00
P.  8.00 – 15.00
S. 8.00 – 13.00

Jau liesmo dālijas
Kā milzīgs ugunskurs,
Kur krāsu toņi
Nemitīgi mainās,
Un viņu elpa
Akvareļus bur
No sava neprātīgā
Ziedētprieka ainām.

Jau liesmo dālijas –
Šķiet teiksmains ūdensputns
Ar savu spārnu
Dvēseli ir skāris
Un rūgtumam,
Un sāpju krustpunktiem
Met vārdā nesaucamu
Jūtu gammu pāri.

Jau liesmo dālijas
Un atkal sirdi ved
No paguruma,
Pelēkuma projām.
Un – kamēr viņas 
Varavīksni met,
Par gājputniem
Un salnām nedomājam.
 /K. Apškrūma/

Sveicam Lejasciema 
pagasta iedzīvotājus, 
kam dzīves jubilejas 

tiek svinētas jūlijā un 
augustā:

70 gadu jubilejā
Ausmu Baltiņu
Kārli Aivaru Kudrašu
Veltu Līviju Melli
Āriju Milni

75 gadu jubilejā
Zinti Medni
Ausmu Roni
Adolfu Suntažu

80 gadu jubilejā
Zinaidu Brieži

INFORMĀCIJA, APSVEIKUMI


