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Tu jaunības pilns esi
Kā medus kāre
Ar agrīno ziedu nesumu.
Kaut kas ir varēts,
Bet pašam – vēl miklai spārei,
Kam spārnos trīs lidot kāre,-
ar savu skatienu jāredz,
cik daudz kas vēl nepārvarēts.
                          Z. Purvs 

Sveicam Lejasciema 
vidusskolas 9. klases 

audzēkņus, 
pamatskolas izglītību 

iegūstot, un 
12.klases jauniešus, 

absolvējot Lejasciema 
vidusskolu!

Paldies pedagogiem, 
skolas darbiniekiem, 

paldies bērnu vecākiem 
un ģimenēm par sirds 

gudrību, sapratni un at-
balstu jauniešiem!

Pagasta pārvalde

9. klases skolēni un audzinātāja pēdējā zvana dienā
Priekšā no kreisās: Jānis Kaļiņičenko, Inārs Ritmanis, Oskars Suntažs, Edžus 
Suntažs, Ervīns Zariņš, Elgars Bērziņš, Mārtiņš Kaminskis
2. rindā no kreisās: audzinātāja Laila Medne, Dita Žviriņa, Lauma Tipāne, 
Evita Doropoļska, Endijs Ozols, Kristīne Trībere, Laura Kazāka

12.klases absolventi un audzinātāja pēdējā zvana dienā
No kreisās: audzinātāja Antra Paegle, Dana Žviriņa, Toms Teteris, 
Kristīne Doropoļska, Jānis Jundzis, Signe Žīgure, Nauris Pavlovs, 
Valērijs Pacevičs, Matīss Gabdulļins, Juta Gargažina, Alīna Indriča, 
Monta Bička, Jānis Čablis

gudrību, sapratni un at-
balstu jauniešiem!

Pagasta pārvalde
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PAGASTA PĀRVALDE INFORMĒ/ BIBLIOTĒKĀ

Aicinām sakārtot īpašumtiesības
Veicot pašvaldības zemes, ēku un 

būvju salīdzināšanu ar valsts zemes die-
nesta datiem, var redzēt, ka daudzām 
dzīvojamajām mājām, dzīvokļiem Le-
jasciema pagastā nav sakārtotas īpa-
šuma tiesības, jo īpašums nav ierakstīts 
Zemesgrāmatā uz īpašnieka vārda. Pēc 
valsts vienotās datorizētās zemesgrāma-
tas datiem šis īpašums pieder Gulbenes 
novada domei.

Civillikuma 993.pants nosaka, ka 
Zemesgrāmatās jāieraksta ne vien katrs 
nekustamā īpašuma atsavinājums, bet 

arī vispār katra tā īpašnieka maiņa. Šī li-
kuma 994.pantā teikts, ka „Par nekusta-
ma īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, 
kas par tādu ierakstīts Zemesgrāmatās. 
Līdz ierakstīšanai Zemesgrāmatās ne-
kustama īpašuma ieguvējam pret trešām 
personām nav nekādu tiesību: viņš nevar 
izlietot nevienu no priekšrocībām, kas 
saistītas ar īpašumu, un viņam jāatzīst 
par spēkā esošu visa uz šo nekustamo 
īpašumu attiecošās tās personas darbī-
ba, kura pēc zemes grāmatām apzīmēta 
par šā īpašuma īpašnieku.”

Tāpēc aicinām neatlikt īpašuma tiesī-
bu sakārtošanu uz vēlāku laiku. Tas var 
radīt problēmas kārtojot dažādas man-
tiskās lietas, tiek pazaudēti dokumentu 
oriģināli, kas nepieciešami īpašuma re-
ģistrēšanai, palielinās arī izmaksas.

Informāciju par reģistrācijai nepiecie-
šamajiem dokumentiem, kā arī kontakt-
informācija ir pieejama interneta mājas 
lapā www.zemesgramata.lv vai griežoties 
personīgi Gulbenes zemesgrāmatu no-
daļā Gulbenē, Ābeļu ielā 2.

„Jānis laukā!”, futbols sēdus, lēkšana 
ar maisu, tās ir tikai dažas spēles, ar kurām 
iesākām 2010.gada „Bērnu žūrijas” noslē-
guma pasākumu. Šoreiz to rīkojām savā-
dāk kā citus gadus! Aicinājām bērnus aktīvi 
atpūsties brīvā dabā, ko visi atbalstīja un ar 
prieku piedalījās.

Šogad „Bērnu žūrijai” Lejasciema pa-
gasta bibliotēkā pieteicās 38 bērni no 1. 
līdz 12. klasei. Lai gan sešas savas gru-
pas grāmatas izlasīja un anketu aizpildīja 
35 bērni, visi strādāja rūpīgi un cītīgi lasīja 
grāmatas.

Diplomus par piedalīšanos saņēma:
1. – 2. klašu grupā Ance Kaspare, 

Madara Lācīte, Patrīcija Švarce – Švampā-
ne, Anete Antiņa, Ričards Didriksons, Dāvis 
Elmārs Mellis, Raitis Kaspars, Ance Nata 
Pilsnibure.

3. – 4. klašu grupā Kristers Eduards 
Usārs, Renāte Einberga, Anete Liepiņa, 
Ulla Pērkone, Linda Ļapere, Nikola Goba, 
Līva Kampe.

5. – 7. klašu grupā Agneta Švarce – 
Švampāne, Malvīne Rautmane, Rihards Lū-
kins, Barba Poda, Leonards Kaspars, Alise 
Jermacāne, Dita Grīsle, Katrīna Uiska, Laila 
Trībere, Arita Karlsone, Ance Zurkova.

8. – 11. klašu grupā Evita Doropoļs-
ka, Arta Švarce – Švampāne, Ilva Ritmane, 
Līga Ritmane, Laura Kazāka, Dita Žviriņa, 
Mārtiņš Kaminskis, Lauma Anta Tipāne, 
Kristīne Trībere.

Pateicoties pagasta pārvaldei visiem 
bērniem tika pasniegtas nelielas dāvani-
ņas, cienasts un pasākuma izskaņā – lielā 
„Bērnu žūrijas” torte! 

Paldies bērniem par piedalīšanos un 
vecākiem par atbalstu! Paldies Ričarda 
mammai!

Šogad atkal esam pieteikušies„Bērnu 
žūrijā”, gaidīsim pozitīvu atbildi!

„Bērnu žūrijas” grāmatu tops Lejascie-
ma pagasta bibliotēkā:

1. – 2. klase: 
1. vieta M.Cielēna „Divas pastaigas”, 

2. vieta S.Kozlovs „Ezītis miglā”, 3. vieta 

A.Neibarts „Ola uz sola”
3. – 4. klase: 
1.vieta I.Samauska „Pilsēta no A līdz 

Z”, 2. vieta Ž.Frīnss „Skolotājs Jāps var 
visu”, 3.vieta J.Zvirgzdiņš „Lāča Bruņa me-
dības”

5. – 7.klase: 
1. vieta A.Lindgrēne „Saulespļava”, 2. 

„Bērnu žūrija” noslēguma pasākums

„Bērnu žūrijas” noslēguma pasākumā.

vieta M.Rungulis „Kaķu ģenerālis”, 3. vieta 
A.Kivirehks „Sirli, Sīms un noslēpumi”

8. – 11.klase: 
1. vieta S.Kolinsa „Bada spēles”, 2. 

vieta M.Stīvotera „Lamento: feju karalienes 
viltus”, 3. vieta S.Hartneta „Rēgu bērns”

Agnese un Maira,
Lejasciema bibliotēkas bibliotekāres

„Bērnu žūrijas” dalībnieki.
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JAUNIEŠU CENTRĀ

   KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ

Pagājis ar dažādām aktivitātēm bagāts 
laika sprīdis. Kultūrvēsturiskā mantojuma 
centrs pulcējis uz valodnieces Maigas Put-
niņas un novadpētnieka Jāņa Kučera atce-
res pasākumu, kas noritēja kā zinātniska 
konference ar valodnieku, folkloristu, ģeo-
logu, Maigas Putniņas audžumeitas Ritas 
Garklāvas  un pagasta iedzīvotāju līdzdalī-
bu. Pasākumā zinātnieki deva augstu no-
vērtējumu par Lejasciema pagastu kā vis-
nopietnāk izpētīto pagastu Latvijā. Turklāt 
šis veikums ir profesionālā līmenī, kaut arī 
liela daļa pētījumu ir autodidaktu veikums. 
Domāju, ka sevišķi noderīga šī atziņa bija 
vidusskolēniem, pasākuma dalībniekiem. 

Savukārt muzeju nakts atskaņas deva 
iespēju paskatīties uz mūsu pagasta vēsturi 
caur tautas gudrības un humora savijumu. 
Šis vakars piedāvāja gan šarmanto līnijdeju 
dejotāju sniegumu, gan muzejmājā tik neie-
rasto velnu un raganu kompāniju, gan Lap-
kašu ģimenes ansambļa melodisko dzie-
dājumu, gan vietām gluži draiskus, tomēr 
tautas mutē nezūdošus izteikumus, sadzī-
ves anekdotes. Varbūt pēkšņi uzplūdušais 
odu mākonis, kas apmeklēja pasākumu 
kuplā skaitā, arī dos iedvesmu kādam trā-
pīgam izteikumam. Šis vakars rosina domāt 
par tautas mutvārdu bagātību, kas turpina 
rasties dažādās sadzīves situācijās. Oficiā-
lie izdevumi par Sinoli, Lejasciema pagas-
tu, pagasta ievērojamiem cilvēkiem, vairā-
ku valodnieku valodas liecību un izlokšņu 
apkopojumi jau ir plaši pieejami. Varbūt ir 
pienācis laiks apkopot arī humoru. Baudot 
līdz šim bagātīgi saņemto iedzīvotāju atsau-
cību, tas varētu izdoties. Tā kā kultūrvēstu-
riskā mantojuma darbs notiek galvenokārt 
sabiedriskā kārtā, tad lielu paldies ir pelnīju-
ši daudzi jo daudzi atbalstītāji: folkloras gru-
pa ‘Smaržo siens” un vadītāja Inga, līnijdeju 
meitenes un vadītāja Elīna, Juta, Mirdza, 
Agnese, Maira , Kučeru ģimene, dziedātāji 
Guntis, Laima, Elza, Maiga, Anna, mākslas 
skolotāja Laila un viņas audzēkņi, nepa-
rastās izstādes eksponātu īpašnieki Elīna, 

Paldies par līdzdalību!

Guna un Agrita no Sinoles, Lita un Valdis, 
par savāktajām valodas liecībām Dzintra 
Pelēce, Rita Kurpniece, Laima Martinsone 
u.c. Par jautriem brīžiem paldies skolnie-
cēm Ancei, Evijai, Lienei, Barbai, Agnetai, 
pārsteigumu sagādāja „Pukstu” saimnieks 
Vilis ar apmēram 130 gadus veco vilku du-
ramo un stāstījumu par tik neparastu vilku 
iznīcināšanas veidu. Arī senie darbarīki 
būtu tikai nedzīvi eksponāti, ja talkā nenāk-
tu seno amatu pratēji – audējas Zigrīda un 
Valda, maizes cepēja jeb miltu māmiņa Edī-
te, prasmi rīkoties un pazīt dzijas vērpšanas 
un tīšanas rīkus interesentiem varēja nodot 

Anna un Baiba. Par dāvinājumu un konsul-
tācijām paldies Jurim Zaķim, par Lieldienu 
pastkaršu kolekciju paldies Ilvja mammai, 
paldies maniem ikdienas domubiedriem 
Ingai, Ritai, Zaigai. 

Turpmākajos mēnešos aicinu uz izstā-
dēm: jūlijā – ziedi, augustā – fotogrāfijas, 
septembrī – senie mācību piederumi. Lai iz-
stādes izdotos, atkal ceru uz pagasta ļaužu 
atsaucību. Aicinu arī pierakstīt vai atstāstīt 
interesantus izteicienus, atgadījumus.

Inta Balode,
kultūrvēsturiskā mantojuma centra 

darbiniece

Muzeju nakts atskaņu pasākums kultūrvēsturiskā mantojuma centrā.

Novadnieku valodnieces Maigas Putniņas un novadpētnieka Jāņa Kučera atce-
res pasākums 2011. gada 26. aprīlī.

Jauniešu centrs ir sācis gatavoties Dā-
nijas, Itālijas un Francijas jauniešu uzņem-
šanai jūlija beigās projekta „Active FOOT” 
ietvaros. Vēl liels darbs ir priekšā, lai viss 
būtu kā nākas, tādēļ aicinām jauniešus, 
kas vēlas iegūt jaunu pieredzi un draugus, 
piedalīties pasākuma sagatavošanā un īs-
tenošanā! 

Kas ir „aktīvā pēda”? Tā ir iespēja pa-
domāt par apkārtējo vidi nevis sēžot pie 
grāmatas, bet aktīvi darbojoties. Mēs at-
gādināsim sev, kas Lejasciemā ir unikāls, 
piedalīsimies „Zaļās izdzīvošanas” dienā, 
brauksim pie novada uzņēmējiem, kas 

Jauniešu centra „Aktīvā PĒDA”

domā „zaļi” un, pats galvenais – darīsim to 
kopā ar jauniešiem no citām valstīm, uzzi-
nāsim viņu pieredzi, attieksmi, un iegūsim 
jaunus draugus!

Tāpēc – nāc uz jauniešu centru un da-
rīsim lietas kopā!

Inga Deigele
jauniešu centra vadītāja

* Šis projekts tiek finansēts ar Ei-
ropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija 
atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un 
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā 
ietvertās informācijas jebkuru iespēja-
mo izlietojumu.
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Sveicam Lejasciema pagasta 85 Jāņus un 
21 Līgas vārda svētkos!

Lai ikvienā mājā Līgo svētki un Jāņu diena bagāta un skaista – lai 
smaržo jāņuzāles, pakalnos deg jāņugunis, skan līgo dziesmas un 
Jāņu māte un Jāņu tēvs līgotājiem galdā liek sieru un putojošu 
alu! Lai skan līgo Sinolē, Mālmuižā, Cincos Jānužos, Umaros, 
Lapatos, Dūrē – visā Lejasciema pagastā!

Aicinām pagasta iedzīvotājus ielīgot saulgriežus Novada 
svētkos Druvienā un kopā sadancot zaļumballē Lejasciema 
estrādē.

Pagasta pārvalde

KULTŪRAS NAMĀ

Vasaras 
saulgriežu 
laikā

Aicinam uz Novada svetkiem!
2011. gada 22. jūnijā Druvienas pagasta „Silmaču” estrādē 

notiks Gulbenes novada svētki

Jāņi – paši latviskākie 
gadskārtu svētki. Krāsu 
rotaļās uzzied lauki, pļavas 
un jāņuzāles pat sapņos 
rādās. Saule debesu kalnā – 
visbaltākā, dzīvība uz zemes 
– viszaļākā. Un vējš saldi 
apkampj ik zaru. Un taurenis 
grib pašūpoties katrā ziedā. 
Margrietiņas ir klāt! Viņas 
taču ir vasaras dienu plati 
atvērtās acis, kas arī naktī 
neaizmieg. Jāņi ir. Un paliek. 
Jāņu laikā vainags savus 
nēsātājus darot stiprākus, 
drošākus, veselīgākus. 
Dzelzene, asinszāle, madara, 
vērmele, pelašķis, bišu 
apdūktais āboliņš un ķerstīgais 
vanagzirnis... Pļavās ir tik 
daudz brīnišķīgu zāļu!

Jāņu vainags – zāļu, ziedu, 
zaru vija, gredzens, aplis 
saules griežos var būt arī 
piemiņas zīme, ko pakar 
pajumtes aizvējā pie mājas 
ārdurvīm. Tas ir vainags 
visiem latviešiem – vainags no 
pļavu ziediem, ozolzariem un 
Latvijas saules. Vasaras zīda 
drānās esi sveicināta, mana 
zemīte!

Aina Karele

plkst. 17.00
Pagastu un pilsētas labo lietu izrādīša-
na. Jāņu tirdziņš 

plkst. 19.00
R. Blaumaņa „Skroderdienas Silma-
čos” – kopuzvedumu dziesmās un de-
jās spēlēs Gulbenes novada amatier-
mākslas kolektīvi, politiķi, „pagastveči” 
un citi sabiedrībā pazīstami cilvēki 

plkst. 22.22
Saulgriežu ugunskuru iedegšana Dru-
vienas pakalnos

plkst. 23.00
Zaļumballe līdz saules lēktam. Spēlēs 
grupas “R.P.M”, “Tranzīts”, “Rolise”, 
“Neskumsti”, “Veiši”, vokāli instrumen-
tālais ansamblis no Jaungulbenes un 
DJ Ralfs.

Ieeja uz visu pasākumu 1 Ls. 
Tiem, kuri tikai uz Zaļumballi – 2 Ls.
Biļešu iepriekšpārdošana no 15. jūnija 
Gulbenes novada domes 212. kabinetā.

Visi kopā uz Druvienu!
Novada svētkos Druvienā piedalīsies 
arī Lejasciema pagasts. Pagasta pār-
valde kopā ar iestāžu darbiniekiem un 
uzņēmējiem iepazīstinās pasākuma 
apmeklētājus ar Lejasciema pagastu – 
tradīcijām, aktivitātēm, kultūrvēsturisko 
mantojumu, uzņēmējdarbību u.c. Pasā-
kuma norisē un uzvedumā „Skroderdie-
nas Silmačos” piedalīsies Lejasciema 
pašdarbnieki – amatierteātris, koris, fol-
kloras kopa un pūtēju orķestris, kopā 62 
dalībnieki.
Aicinām pagasta iedzīvotājus doties uz 
Druvienu un ielīgot vasaras saulgriežus 
Novada svētkos!

Kas jauns jauniešiem?
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Kas jauns jauniešiem?

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

No augusta ziedu pļavām ar 
darbīgu sanoņu salidoja „Kamenī-
tē” gan lieli gan mazi, lai ziemu va-
dītu kopīgos darbos. 

Ar čaklu apņēmību, svēt-
ku drānās posušies visi tikāmies 
1.septembrī Tad drīz vien Miķeļ-
dienas brīnumus piedzīvojām gan 
mākslas darbnīcā „Pie Adataiņa”, 
gan „Pētera klētī”, pārbaudot ap-
cirkņus, gan „Pie laimes lāča” veik-
smīgi iepirkāmies, gan jauki ieturē-
jāmies kafejnīcā „Miķelīša mikslis”. 

Mārtiņdienu sagaidījām pie 
balti klātiem galdiem, ar cienastiem 
, dziesmām un rotaļām. Jaukus brī-
žus sagādāja arī mūsu seni paziņas 
un labi draugi, nu jau 1.klases sko-
lēni, kas ar atraktīvu priekšnesumu 
bija atnākuši ciemos, kopā ar savu 
skolotāju Viju.

Rudens sporta svētki bija tie, 
kas sevī apvienoja gan sauli un 
vēju, gan pirmajā aukstumā saskār-
tušu degunu, gan pārsteigumus un 
uzvaras azartu. Katras grupas sko-
lotājas bija likušas lietā savu izdomu 
un zināšanas, lai sportot patiktu gan 
kautrīgajiem, gan aizrautīgajiem.

Pašā ziemas sākumā, ar Hipo-
tēku un Zemes bankas” laipnu at-
balstu un vecāku mīļu gādību, sko-
lotāju radīts tapa sporta pasākums 
”Prieks kopā būt!”, kurš pulcēja Le-
jasciema ģimenes kopā ar bērniem 
aktīvos darbos aizvadīt dienu. Par to 
varētu teikt: „Ak, kas par skriešanu, 
ak, kas par smiešanu!”

Ziemassvētku vecītis šogad 
bija dāsns un aizmāršīgs- bēr-
niem nesa tikai labas un garšī-
gas lietas, bet par  blēņām bija 
pavisam aizmirsis.

Jaunais gads sākās ar 
ciemiņu uzņemšanu. No visa 
novada bērnudārziem un 
skolu pirmsskolas grupām, 
uz „Kamenīti” atbrauca mū-
zikas skolotāji, lai padalītos 
cits ar citu pieredzē un ama-
ta smalkumos. Gan lieli, gan 
mazi centīgi jutām līdzi mūsu 
skolotājai Antrai: lai prāts 
mierīgs un viss izdodas kā 
iecerēts. Tā arī notikās un 
vēl ilgi pēc tam saņēmām mīļus Paldies! 

Arī gada otrais mēnesis bija ciemiņiem 
bagāts. Sanāca, saskrēja, saklabināja- ve-
sels pulks skolas bērnu, kas paši pirms kāda 
laika bijuši „Kamenītes” audzēkņi, lai- kā 
brīvprātīgie, vienu dienu pastrādātu bērnu-
dārzā. Tika būvēts un zīmēt, mīcīts, kapāts 
un cepts, tika spēlēts un dancots un visam 
galā- klāts arī lielais saimes galds it visiem- 
gan pašiem, gan ciemiņiem.

Kā allaž darbīga un interesanta ik gadu 
ir projektu nedēļa. Kad gan vēl, ja ne tad- ir 

visvairāk pārsteigumu un atklājumu- par vi-
siem zināmām lietām- kā ola un sīpols, 
vai pupa un putnu būris, vai pumpuri un 
mammas. Jā, jā – ko gan visu tās mam-
mas , izrādās, neprot! Un ja vēl atnāk un 
to citiem bērniem parāda un iemāca, 

tas tik ir ko vērts! 
Kad saulīte sāka biežāk un 

draudzīgāk mums uzsmaidīt, Gudrā 
Pūce visus aicināja uz daiļo runātā-
ju konkursu. Arī vecvecāki varēja 
paklausīties raibum raibos stāstus- 
ko bija apguvuši un skanīgi noru-
nāja, kopā skaitot – 21 bērns. Ma-

nīja tur pa kādam samulsušam 
un kautrīgam, pa kādam jau-
nam talantam, bet kopā visiem 

liels prieks par saņemšanos un varēšanu.
Pavisam līdzās bija nedēļas , kad bērnu-

dārzā runāja par skaņām un teātra spēlēša-
nu. Skanēja gan trokšņi, gan balsis, gan arī 
pa kādam mūzikas instrumentam. Bija vies-
mākslinieki un pašu spēlētāji. Savu pirmo 
teātrīti izrādīja arī mūsu mazulīši- Zaķēni, itin 
braši un atbildīgi spēlējot katrs savu lomu. 
Kas gan lai tur zina kas kuram labāk patikās- 
pašam spēlēt vai citus skatīties, vai vēlāk ar 
nopelnītajiem saldumiem našķēties.

Lieldienu raibumi bija sakrituši visos 

kaktos un piedurknēs, lai nedotu 
mieru- liktu pamēģināt arī pašiem 
to olu krāsošanas prieku un Lie-
lās dienas- pavasara atnākšanas 
svinēšanu. Daba šogad palīdzēja 
ar skaistu sniega paklāju- olas pa 
to ripoja varen tālu. Šūpolēm arī 
siltu laiku nemaz nevajadzēja- tā-
dēļ- aidā, odiņi- kurš būs stiprāks 
šovasar!

Pavasarim atnākot, bija īstais 
laiks atcerēties, ka „Kamenītes” 
mājai aprit jau 25 gadi. Un, kā 
jau tādās reizēs pieklājas- svinam 
svētkus, bildējam bildes, un – ce-
pam pīrāgus. Kā dāvanu saņē-
mām solījumu tikt pie jauna jumta, 
lai kameņbērniem cauru gadu kā-
jas sausas un siltas. Prieks!

Un kad klāt māmiņu un ģi-
meņu diena, klāt ir arī Cīruļa laiks. 
Skanīgi, gaiši un mīļi allaž ir visi šie 
svētki, jo tos svinot, esam kopā ar 
pašiem mīļākajiem, gribam dot 
citiem to pašu ko allaž saņemam- 
mīļumu. 

Mācību gadam beidzoties vēl 
daži ne mazāk svarīgi darbi darā-

mi. Jāprot sevi parādīt citiem- cik protam, 
cik varam, cik gribam varēt. Skolotājām- tā 
bija iespēja piedalīties Gulbenes novada 
pirmsskolas skolotāju konferencē gan kā 
klausītājiem, gan dalīties uzkrātajā pieredzē. 
Par „Kamenītes” darbīgo ikdienu un sakrāto 
atziņu pūru runāja skolotāja Irisa. Bērniem- 
vasaras pirmajā dienā bija iespēja piedalīties 
„Rūķu svētkos”: gan zīmējumu konkursā, 
gan interesantās, jautrās, krāšņās un dar-
bīgās atrakcijās. Līdzi ņēmām savu jauno 
draugu –rūķēnu Krišjānīti, kas pie mums 
saposies atnāca ar Jāņa, Sanitas un Irēnas 
palīdzību! Patika gan mums , gan citiem.

Un lielais izlaidums! Šogad bērnudārzu 
beidza 17 bērni, kuri rudenī jau tiks godināti 
par skolēniem.

Lai veicas, kameņmeitenes un zēni! 
Laiks, laiks, laiks  darbīgai vasarai: ar sau-
leszaķiem draudzēties, pienenes izsmaržot 
pavisam baltas no krāsas, vitamīnus sakrāt 
aiz vaigiem kā kāmjiem un vēl, un vēl, un 
vēl! Visi darbos līdz pat augustam, kad sa-
nāksim, saskriesim un salidosim atkal savā 
lielajā „Kameņu” mājā!

Sandra Brieže
PII „Kamenīte” vadītāja

Ziemassvētku vecītis šogad 
bija dāsns un aizmāršīgs- bēr-
niem nesa tikai labas un garšī-
gas lietas, bet par  blēņām bija 

visvairāk pārsteigumu un atklājumu- par vi-
siem zināmām lietām- kā ola un sīpols, 
vai pupa un putnu būris, vai pumpuri un 
mammas. Jā, jā – ko gan visu tās mam-
mas , izrādās, neprot! Un ja vēl atnāk un 
to citiem bērniem parāda un iemāca, 

tas tik ir ko vērts! 

draudzīgāk mums uzsmaidīt, Gudrā 

Bērnu jaunais draugs – 
rūķēns Krišjānītis.

Grupiņas „Gudrā pūce”audzēkņi kopā ar skolotājām bērnu-
dārza izlaidumā.

Grupiņas „Pasaciņa” bērni un audzinātājas izlaiduma dienā.

Kamenes lidojums no augusta līdz jūnijam
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Noslēgusies pašdarbības sezona
Ar karstu saulīti, ceriņu smaržu un skais-

tajām kastaņu svecēm ir atnākusi vasara un 
Lejasciema kultūras nama pašdarbības ko-
lektīviem – sezonas darba noslēgums. 

14. aprīlī Gulbenes kultūras centrā tika 
atklāta cimdu izstāde „Vecmāmiņas cim-
da stāsts”. Arī no mūsu pagasta šai izstādē 
varēja skatīt 36 cimdu pārus. Paldies par 
atsaucību Lūcijai un Janetai Bačinskām, 
Gaidai Riekstiņai, Annai Saksei, Dzidrai 
Ķirsonei, Sanitai Uiskai, Gaidai Ankupai. Iz-
stādē varēja redzēt arī Zelmas Liepiņas un 
Jausmas Uiskas adītos un piemiņā atstātos 
cimdus.

Lieldienas Lejasciemā atnāca ar ama-
tierteātra „Paradokss” R.Šeridana muzikā-
lās komēdijas „Atjautīgā aukle” pirmiz-
rādi, bet jau 30. aprīlī Lejasciema kultūras 
namā notika novada amatierteātru skate, 
kurā lejasciemiešu sniegums tika novērtēts 
ar 1. pakāpes diplomu. Teātru skates „Zel-
ta aktiera” titulu saņēma Sandra Brieže par 
aukles atveidoto lomu.  

Lieldienās šogad bija saulains un silts 
laiks, tāpēc pasākums pie lielajām šūpolēm 
Tirzas krastā bija jauka atpūta visiem. Pal-

No kreisās: Edgars Puidze,  
Agris Krēsliņš, Zinta Kalniņa.

Izrāde R. Šeridans „Atjautīgā aukle. 
Priekšplānā: Sandra Brieže un Agris 
Krēsliņš, 
2. plānā: Rita Gargažina, Mirdza Ankupa.

No kreisās: Agris Krēsliņš, 
Dzintars Liepiņš, Andis Konstantinovs.

Lieldienu pasākumā dzied Lejasciema folkloras kopa. Lieldienās muzicē Lejasciema pūtēju orķestris.

Saimniece Līga Verle pie lielā olu krāsošanas katla.

dies folkloras grupas dalībniekiem, pūtēju 
orķestrim, Lāsmai Gabdulļinai un Līgai Verlei 
par palīdzību šī pasākuma organizēšanā.

13. maijā nu jau otro reizi Lejasciemā 
notika labdarības koncerts ar devīzi ”At-
balstīsim Lejasciema talantus”. Paldies 
visiem, kas piedalījās koncertā un ziedoja 

Lejasciema pagasta bērniem. Kopā koncer-
ta laikā tika saziedoti 60,20 Ls.

21. maijā Lejasciema kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrā notika Muzeju nakts 
atskaņu pasākums. Paldies līnijdeju mei-
tenēm un Gunāra Lapkaša ansamblim par 
piedalīšanos šajā pasākumā.

3. un 4. jūnijā jauktais vokālais ansamb-
lis „Akcents” kopā ar Gulbenes novada dele-
gācijas sastāvā viesojās Lietuvas sadraudzī-
bas pilsētā Rietavā, kur piedalījās koncertā, 
kas bija veltīts mūsu novada un Rietavas 
pilsētas sadarbības piektajai gadadienai.

Vecākās paaudzes ansamblis „Satekas” Labdarības koncertā.
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Muzicē Lejasciema jaunieši. No kreisās: Nauris Pavlovs, Juta 
Gargažina, Jānis Kļiņičenko, Kristaps Vēverbrants.

Koncertā „atbalst;isim Lejasciema talantus” dzied koris 
„Kaprīze”.

Pašdarbības sezona aizvadīta darbīga un notikumiem bagāta. 
Vēl tikai jāielīgo saulgriežu svētki, jo 22. jūnijā Druvienā notiks no-
vada svētki „Līgosim Silmačos”. Arī Lejasciema pagasta pašdarbī-
bas kolektīvi – koris „Kaprīze”, folkloras grupa, amatierteātris „Pa-
radokss” un pūtēju orķestris – piedalīsies un līgos kopā ar citiem 
novada pašdarbniekiem, 2. jūlijā koris „Kaprīze” piedalīsies dziedā-
šanas svētkos Alūksnē, teātra „Paradokss” kolektīvs 23. jūlijā dosies 
uz amatierteātru saietu Engurē, bet vecākās paaudzes ansamblis 
„Satekas” 5. augustā uzņems viesus – Gulbenes novada Senioru 
svētku dalībniekus.

     Baudīsim ziedus un vasaras siltumu!
                 Lai saules gaisma un mīlestība silda mūs!

                    Lai jauki Līgo svētki!
                       Lejasciema kultūras nama vadītāja Rita Gargažina

Gulbenes bibliotēkas Reģionālais 
mācību centrs ir izstrādājis apmācību 
programmas 5 interesentu grupām. Katrā 
no tām piedāvājot, tieši šai konkrētajai au-
ditorijai, aktuālus un interesantus, pilnībā 
izstrādātus mācību kursus, kurus ir iespē-
ja apgūt bez maksas.

Ņemot vērā Lejasciema bibliotēkas 
lasītāju ieinteresētību, aprīlī šādus kursus 
organizējām tiem apmeklētājiem, kuriem 
ir 50 un vairāk gadi un kuriem nav priekš-
zināšanu darbā ar datoru. Kursus vadīja 
Gulbenes bibliotēkas Reģionālā mācību 

Datorkursu dalībnieki un vadītāja 
Lejasciema bibliotēkā.

Datorkursi bibliotēkā
centra vadītāja Sabīne Jefimova. Aplie-
cību par kursu beigšanu saņēma Baiba 
Vanaga, Valda Manjo, Aīda Bašķere, Juris 
Lūkins, Ilgonis Mička, Jānis Švarcs-Švam-
pāns.

Rudenī šādus kursus būs iespējams 
rīkot atkal. Interesenti var pieteikties Lejas-
ciema pagasta bibliotēkā un, ja varēsim 
nokomplektēt pilnu grupu, (7 cilvēki), tad 
kursus atkārtosim.

      Aicinām pieteikties!
Maira, 

 Lejasciema bibliotēkas vadītāja

Muzeju nakts atskaņu pasākumā dejo līnijdeju grupas 
„Dzinteles” dalībnieces Elīnas Krēsliņas vadībā.

Gulbenes novada delegācija Lietuvas Republikā Rietavā.

Vokālais ansamblis „Akcents” Rietavā 2011. gada 4. jūnijā.
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23. jūnijā 23.00 
Visi tiek aicināti Lejasciema estrādē 

pie lielā ugunskura uz Līgo svētku Za-
ļumballi. Spēlēs grupa „Daugavieši”

Ieeja 1,50 Ls, pagasta Līgām un 
Jāņiem ieeja brīva

9. jūlijā 13.00 Lejasciemā Gulbe-
nes novada jauniešu diena (precīzāka 
informācija par pasākuma norisi uz afi -
šām)

9. jūlijā 22.00 Lejasciema estrādē 
Zaļumballe. Spēlēs Kaspars Maks

 Ieeja 2,00 Ls

10. jūlijā 16.00 Lejasciema es-
trādē Brīvdabas koncertprogramma 
„Zvaigžņu mirdzumā” 

Piedalās „Dzeguzīte”, Jānis Paukš-
tello, Harijs Spanovskis, „Dzirnas”, And-
ris Daņiļenko, Olga Dreģe, Miks Dukurs, 
Paula Dukure, Guntis Skrastiņš

Ieeja 3,50 Ls, biļešu iepriekšpārdo-
šanā 3,00 Ls

Izdevējs –
LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDE
Tālr. 64473660
e-pasts: lejasciems@gulbene.lv

Iespiests: SIA 
“
Erante” tipogrāfi jā 

Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801
tālr. 64860983

Informāciju apkopoja Lejasciema 
pagasta pārvaldes lietvede Dace Milne
Tirāža 1000 eks.

INFORMĀCIJA, APSVEIKUMI

LĪDZJŪTĪBA

Mirušo piemiņas diena 
10. jūlijā pulksten 14.00 

Lejasciema kapsētā

Tu gāji bez atvadām projām,
Tā, it kā vēl neaizietu,
Cik savādi – šajā naktī pār sāpēm 
nolija klusi
Zvaigžņu pilns lietus.
Aiz katra paliek dzīve un pasacītais 
vārds,
Bet atmiņas – tik dārgas sirds ilgi 
saglabās.

2011. gada maijā un jūnijā mūžībā 
aizgājuši Lejasciema pagasta 

iedzīvotāji

Jevgenijs Baikovs, 
miris 25. maijā 59 gadu vecumā

Raimonds Ludzenieks, 
miris 29. maijā 87 gadu vecumā

Kārlis Žvīgurs, 
miris 6. jūnijā 73 gadu vecumā

Pagasta pārvalde izsaka līdzjūtību 
aizgājēju tuviniekiem

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā – 
Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo.

Sveicam
Ilonu Plociņu un Mareku Kondeļčuku 

ar meitiņas Auroras Anastasijas 
piedzimšanu

Rusandu Hauku un Ivo Saulīti ar 
dēliņa Renāra piedzimšanu

Jāņa un Agneses Kubuliņu ģimeni ar 
trešā dēliņa piedzimšanu

Lejasciema pagasta pārvalde

Liec, Laimīte, baltu ziedu

Ik jubileja – tikai ziedošs mirklis,
Kas brīdi dienu laivai stāties liek
Un jautāt sev, kur gan ir zelta irklis,
Ar kuru airējot uz laimes zemi tiek?

Ik jubileja – tikai ziedošs mirklis,
Caur kuru aizvadītos gadus tver,
Un jaunais mūža gads kļūst atkal 
šķirklis,
Kas talākgaitai durvis vaļā ver.

Ik jubileja – tikai mirklis zibošs,
No dzīves trases ko vairs neatsaukt,
Jel paliec vienmēr zvaigžņu gaismas 
gribošs,
Visapkārt likdams mīlestībai plaukt.
  K. Apškrūma

Sveicam Lejasciema pagasta 
iedzīvotājus, kam dzīves 

jubilejas svinētas maija otrajā 
pusē, jūnijā un jūlijā!

70 gadu jubilejā
Jāni Anķupu, Viesturu Ābramu, 
Viju Baltausi, Maigu Kamerūti, 
Jāni Livkišu, Ināru Medni, 
Maigu Ozolu, Gunāru Radziņu

75 gadu jubilejā
Astrīdu Gulbi, Alvīni Mukāni, 
Atvaru Šternu

80 gadu jubilejā
Dzidru Dambrovu, Jāni Drubiņu, 
Dainu Eglīti, Jāni Jeguru, 
Veltu Jevdokimovu, Raimondu Zaķi

90 gadu jubilejā
Līviju Ievāni

Gulbenes novada lauku attīstības 
speciālistes Ventas VANAGAS pieņem-
šanas laiks Lejasciema pagasta pārval-
des telpās (I stāvā) 2011. gada 15. jūnijā 
9.00 – 12.00

Tālrunis 26472265, 22407244
e-pasts: vventai@inbox.lv

Iedzīvotāju ievērībai
Sakarā ar Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītājas vietnieces atvaļinājumu laikā 
no 2011. gada 27. jūnija līdz 27. jūlijam 
Lejasciema pagasta pārvaldē dzimšanas 
un miršanas reģistrāciju nevarēs veikt.

Nepieciešamības gadījumā griezties 
Gulbenes novada Dzimtsarakstu no-
daļā Gulbenē, O. Kalpaka ielā 60a, tālr. 
64473254, mob.t. 26847149.

Par izmaiņām komunālo 
pakalpojumu līgumos

Pagasta pārvalde aicina iedzīvotā-
jus, kas izmanto pārvaldes sniegtos ko-
munālos pakalpojumus (ūdens, kanalizā-
cija), savlaicīgi informēt par izmaiņām, ja 
dzīvokļa vai mājas iedzīvotāju (patērētā-
ju) skaits ir samazinājies vai gluži pretēji 
palielinājies. Informācija nepieciešama, 
lai varētu veikt pārrēķinu.

Nepieciešamības gadījumā lūdzam 
griezties pagasta pārvaldes grāmatvedī-
bā, tālrunis 64473664.

LEJASCIEMA KULTŪRAS NAMĀ
2011. gada 14. jūnijā un 15. jūnijā 

no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00 varēs sa-
ņemt lietotus apģērbus un apavus.

Kontaktpersona: Sociālā darbiniece 
Dzintra, tel. 64474417; 29442058 

Bērnības svētki
Lejasciema pagasta pārvalde aicina 
pieteikt bērnus Bērnības svētkiem, 

kas notiks 30. jūlijā
Pieteikumus gaidām 

Lejasciema 
kult. namā līdz 8. jūlijam, 

tālr. 64472677, 
mob.t. 29392051 

(kultūras nama 
vadītāja Rita)


