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Lieldienās šūpoties,
Lieldienās priecāties
Par pirmiem ziediņiem,
Par raibām oliņām.
Gaujas un Tirzas palu ūdeņi aizskalojuši ziemas
smagumu, mājup atgriezušies gājputni, piesaulītē
izplaukuši pirmie sniegpulkstenīši, pavasara vējš
dzied balto pūpolu zaros... Klāt Pūpolsvētdiena un
pavisam drīz Lieldienas!

Sveicam pagasta iedzīvotājus
pavasara saulgriežu svētkos
un aicinām svinēt
Lieldienas kopā!
24. aprīlī 12.00 Lejasciemā Tirzas krastā
pie lielajām šūpolēm Lieldienu pasākums – olu
ripināšana, olu izstāde, šūpošanās un citas
Lieldienu izdarības.
Būs iespēja lielajā katlā krāsot olas (var
ņemt līdzi jau krāsošanai sagatavotas olas).

Pavasara palu ūdeņi pie Lejasciema estrādes
2011. gada 10. aprīlī.

Muzicēs Lejasciema pūtēju orķestris un
Lejasciema folkloras grupa.
Lejasciema pagasta pārvalde

Gauja pie Lejasmuižas tilta 2011. gada 8. aprīlī.

INFORMĀCIJA

LIELĀ TALKA LEJASCIEMA PAGASTĀ
Lielās talkas pasākuma ideja ir
balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību
vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Lielās Talkas
idejas autore ir rakstniece
Anna Žīgure, bet pati ideja
aizgūta no igauņiem, kas vides sakopšanu visas valsts
mērogā pirmoreiz rīkoja 2008.
gada 3. maijā.
Projekta mērķis ir līdz 2018.
gadam, Latvijas 100. dzimšanas dienai,
padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko
vietu pasaules kartē – dot iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī
mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un
rūpēties par vidi sev apkārt.
Lielās Talkas tradīcija aizsākās pirms
trim gadiem – ar talku 2008. gada 13. septembrī, kas bija kā iedzīvotāju dāvana Latvijai tās 90. dzimšanas dienā. Nākamās

talkas notika 2009. gada 18. aprīlī
un 2010. gada 24. aprīlī. Aptuvenie aprēķini liecina, ka
šajos trīs vides sakopšanas pasākumos kopumā
ir piedalījušies 310 000
entuziastu.
Lielajā Talkā aicina
piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kam rūp
ilgtspējīga valsts attīstība un
iespēja dzīvot nepiesārņotā,
skaistā vidē.
Lielajā Talkā aicina ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt
kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus,
tiltiņus...
Talkas dienā tev būs nepieciešami atkritumu maisi. Tos bez maksas būs iespējams saņemt 30. aprīlī ikvienā www.talkas.lv
reģistrētajā talkas norises vietā visā Latvijā.

Piepildītie atkritumu maisi jāatstāj reģistrētajā talkas vietā un jāinformē talkas atbildīgais.
Talkojot noteikti lieto darba cimdus! Iesakām vilkt garās bikses un kreklu vai jaku
ar garām piedurknēm. Kājās velc slēgtus
apavus ar pietiekami cietu, biezu zoli, lai
pēdās neieduras kāds nepamanīts stikls vai
ass priekšmets. Galvā liec cepuri vai lakatu. Šāds apģērbs Tevi pasargās arī no ērču
kodieniem!
Dodoties talkot, noteikti ņem līdzi darba
cimdus, savus ģimenes locekļus, draugus,
radus, darba kolēģus, kaimiņus un pats
svarīgākais – darba prieku!
Viss, kas nepieciešams, lai piedalītos
Lielajā Talkā, ir – vēlēšanās to darīt!
Šogad Lielā Talka notiek sestdien, 30.
aprīlī, no plkst. 9.00 līdz 15.00 vienlaicīgi
visā Latvijā.
Informācija no www.talka.lv

Aicinam iedzīvotājus iesaistīties
LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDE AICINA PAGASTA IEDZĪVOTĀJUS
IESAISTĪTIES LIELAJĀ TALKĀ UN SAKOPT SAVA PAGASTA TERITORIJU.

mielosimies ar talkas zupu.
Pagasta iedzīvotājus aicinām piebiedroties Lielās talkas dalībnieku pulkam

30. aprīlī gaidīsim talciniekus Gailīšu
peldvietā pie Gaujas. Sakopsim lejasciemiešu iecienīto atpūtas vietu – atbrīvosim
no palu ūdeņu sanesumiem, izgriezīsim
krūmus, sagrābsim lapas un pērno zāli.
Talciniekiem lūdzam ņemt līdzi darba
cimdus un darba rīkus. Pēc darba kopīgi

un kopā ar saviem radiem, draugiem,
kaimiņiem vai domubiedriem pašiem apzināt vietas, kur nepieciešama pavasara
tīrīšana. Varbūt tas ir mājas pagalms, lielceļa mala, atpūtas vieta mežā?
Ja vēlaties pieteikties Lielajai talkai,
esat paši izvēlējušies talkošanas vietu
un jums nepieciešami atkritumu maisi
vai informācija par talkas laikā savākto
atkritumu savākšanu, lūdzu zvaniet pagasta pārvaldes vadītājam M. Milnam
28379485

INFORMĀCIJA MĀJRAŽOTĀJIEM
Seminārs mājražotājiem

„Mīti un patiesība par Mājražošanu”
Lejasciema pagasta pārvalde ir saņēmusi informāciju no biedrības „Sateka” par apmācību organizēšanu mājražotājiem.
Tuvākajā nākotnē mājražotājiem būs
iespējams piesaistīt līdzekļus, savas mājražošanas attīstībai. Šobrīd noris Ministru
Kabineta noteikumu izstrāde, tādēļ biedrība „Sateka” vēlas apzināt Gulbenes
novada mājražotājus, noskaidrot kāda
informācija vai palīdzība nepieciešama,
lai mājražošanu varētu attīstīt plašākā
mērogā un uzzināt, kas ir gatavi piedalīties dažādos projektos, lai varētu sniegt
informāciju par projektu konkursiem.
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21.04.2011. plkst. 10.00
Gulbenes Kultūras centra 3. stāva mazā zāle,
O. Kalpaka iela 60, Gulbene
Dienas kārtība:
Mīti un patiesība par Mājražošanu.
Kas ir Mājražošana?
Kas jāzina par savas izgatavotās un
izaudzētās produkcijas pārstrādi un realizācijas iespējām mājas apstākļos.
Pārtikas amatniecība- nozares attīstības perspektīvas
LAD administrētās programmas ražošanai mājas apstākļos

Vietējās identitātes produkts (VIP),
VIP atbalsta sistēmas
Vietējās sabiedrības atbalsts ekonomiskās aktivitātes veicināšanai savā
teritorijā- VIP atbalsta sistēma Gulbenes novadā.
Pieteikšanās semināram:
pa e-pastu: biedrība.sateka@inbox.lv, inesezvej@inbox.lv.
pa tālruņiem: 26332057, 26321048,
29177019
2011. gada aprīlis

PAGASTA PĀRVALDE INFORMĒ

Informācija daudzdzīvokļu māju īpašniekiem
Daudzdzīvokļu māju īpašnieku sapulces
Valstī pastāvošā likumdošana un normatīvie akti nosaka kārtību kādā tiek veikta daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana.
Likums „Par valsts un dzīvojamo māju
privatizāviju”, „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” nosaka, ka privatizētā objekta
īpašnieka (dzīvokļa īpašnieka) pienākums
ir piedalīties daudzdzīvokļu mājas kopīgā
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, apvienojoties ar citiem mājas īpašniekiem
dzīvokļu īpašnieku sabiedrībā vai slēdzot
līgumu par kopīpašuma pārvaldīšanu un
apsaimniekošanu. Par dzīvojamās mājas
apsaimniekošanas kārtību un nepieciešamības gadījumā par līguma slēgšanu ar
mājas apsaimniekotāju lemj daudzdzīvokļu
mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulce. Lai
informētu iedzīvotājus un iepazīstinātu ar
pastāvošo likumdošanu, ar iespējām slēgt
apsaimniekošanas līgumus, lai veiksmīgi risinātu daudzdzīvokļu māju uzturēšanas un
apsaimniekošanas darbus, AICINĀM Lejasciema pagasta daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus uz tikšanos:
28. aprīlī 18.00 Lejasciema kultūras
namā daudzdzīvokļu māju A. Sakses iela
1, Rūpnieku iela, Rīgas iela 19A, Rīgas iela
19B iedzīvotāju sapulce
29. aprīlī 10.00 Sinoles kultūras namā
daudzdzīvokļu māju „Gaujmalas”, „Stabu-

rags” iedzīvotāju sapulce
29. aprīlī 18.00 mājas pagalmā daudzdzīvokļu mājas „Veri” iedzīvotāju sapulce
Pašvaldības daudzdzīvokļu māju „Grabažskola” un „Gravas 4” iedzīvotāju sapulču
laiki tiks paziņoti iedzīvotājiem personīgi.

Mainīsies īres maksas
apmērs

Informējam, ka ar 2011. gada 1. augustu pašvaldības dzīvokļu īrniekiem, kam
noslēgts īres līgums ar pagasta pārvaldi,
mainīsies īres maksas apmērs.Gulbenes
novada domes 2010. gada 29. decembra
sēdē tika pieņemts lēmums „Par Gulbenes
novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres
maksas noteikšanu” (protokols Nr. 21, 31.§),
kurš nosaka jaunu īres maksas aprēķinu, tā
piemērošanas kārtību un īres maksas apmēru. Pamatojoties uz minēto lēmumu ar
2011. gada 1. augustu mainīsies pašvaldības dzīvokļu īres maksas apmērs, kas tiks
aprēķināts, izmantojot šādu formulu:
ĪM = (Iliet + Iaps) x Pldz, kur
ĪM – īres maksas apmērs (lati mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās platības
kvadrātmetru);
Iliet – īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (lati mē-

nesī par dzīvojamās telpas kopējās platības
kvadrātmetru);
Iaps – dzīvojamās mājas uzturēšanas
un apsaimniekošanas izdevumi (lati mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās platības
kvadrātmetru);
Pldz – dzīvojamās telpas platība (kvadrātmetri) – dzīvojamās telpas kopējā platība,
kas precizēta, ņemot vērā lodžiju platībai
piemērojamo koeficientu 0,5 un balkonu un
segto terašu platībai – koeficientu 0,3.
Lejasciema pagasta teritorijā pašvaldības dzīvokļu īres maksas daļa (Iliet), ko
īrnieks maksās par dzīvojamās telpas lietošanu no 1.augusta būs:
labiekārtotām dzīvojamām telpām –
0,15 Ls/m2;
dzīvojamām telpām ar daļējām ērtībām
– 0,10 Ls/m2;
dzīvojamām telpām bez ērtībām – 0,05
Ls/m2.
Ar Gulbenes novada domes sēdes
2010. gada 29. decembra lēmuma Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas noteikšanu” (protokols Nr.
21, 31.§) saturu var iepazīties Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.
lv un Gulbenes novada domes izdevumā
„Gulbenes Novada Ziņas”, kā arī Lejasciema pagasta pārvaldē.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ
Skani, valodiņa!

Kopš 2010. gada 1. septembra Latvijā
ir spēkā Ministru Kabineta „Noteikumi par
pirmsskolas izglītības vadlīnijām”, kuri nosaka vajadzīgās apgūstamās prasmes bērnudārza audzēkņiem. Kā viena no daudzām
prasībām, aizejot uz skolu – ir lasīt un rakstīt
prasme. Jāteic , ka šīs iemaņas- to apjoms,
kvalitāte, ir visvairāk apspriestās gan pedagogu, gan vecāku diskusijās. Lai bērns
varētu sekmīgi šīs iemaņas apgūt, svarīgi,
lai 5 gadu vecumā bērna runa un valoda
būtu pareiza. Gan visu valodas skaņu izruna, gan vārdu struktūras pareizība runājot.
Lai, bērnam runājot veidotie teikumi, būtu
gramatiski pareizi (tiktu saskaņota dzimte,
skaitlis un locījums), lai bērns pareizi lietotu
prievārdus.
Ja runas un valodas traucējumi netiek
novērsti līdz 5 gadiem, tad bērna mācību
darbs lasītprasmes attīstīšanā nevar būt
pilnībā produktīvs (bērns nevar izrunāt skaņas pareizi, saklausot tās jauc, neveidojas
konkrētas skaņas un burta saikne, nevar
analizēt vārdus pa skaņām, lai izlasītu, uzrakstītu).
Tādēļ ļoti svarīgi ir savlaicīgi pievērst
uzmanību bērna runai , pēc nepieciešamības lūdzot logopēda konsultāciju.
Ja jūs raizējaties par sava bērna runas
attīstību, lūdzu, izmantojiet iespēju saņemt
2011. gada aprīlis

Meklējiet logopēda palīdzību,
ja bērns:
Lejasciema pirmsskolas izglītības
iestādē „Kamenīte” uzsākta bērnu (1 g. – 7 g.) uzņemšana mācībām 2011./ 2012. mācību gadā.
Pieteikšanās – pie iestādes vadītājas,
līdzi ņemot bērna dzimšanas apliecību .
Ja nepieciešama logopēda konsultācija
(bērna skaņu izrunas un valodas attīstības
pārbaudei), par plānoto ierašanās laiku
lūgums vienoties iepriekš, telefoniski.
Iestādes adrese – Rīgas ielā 11A, Lejasciems, Gulbenes novads
Kontaktiem:
• tālrunis/fakss: 64471941; m.t.
26456107
• e-pasts: kamenite@gulbene.lv
logopēda bezmaksas konsultāciju Lejasciema PII „Kamenīte”. Logopēde, pēc sarunas
ar jums un bērnu, varēs izteikt atzinumu par
bērna runas un valodas attīstības stāvokli,
kā arī sniegt rekomendācijas turpmākajam
darbam ar bērnu .

2 gadu vecumā:
nesarunājas
lieto tikai dažus vārdus
viņa runa neattīstās, vai pat pasliktinās
viņa runa ir ļoti neskaidra, nesaprotama
viņš nemāk saistīt divus vārdus kopā tā, lai
veidotos īsa frāze
3 gadu vecumā:
neizrunā vai lieto nepareizi latviešu valodā
izmantojamās skaņas
runa joprojām ir neskaidra, nesaprotama
lieto tikai dažus darbības vārdus, neizmanto īpašības vārdus, apstākļa vārdus
nelieto daudzskaitli, prievārdus
neprot izveidot vienkāršus teikumus
kļūdās saskaņojot vārdus dzimtē, skaitlī,
locījumā
4 gadu vecumā:
neizrunā vai lieto nepareizi latviešu valodā
izmantojamās skaņas
ir grūtības iesākt teikumu vai viņš atkārto
tikai atsevišķus vārdus
lieto tikai īsus teikumus vai jauc vārdu kārtību teikumā
viņa valoda ne vienmēr ir saprotama
nevar pastāstīt par vienkāršiem, neseniem
notikumiem
Kontaktiem: Lejasciema PII „Kamenīte”
t. 64471941; m.t. 26456107
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LEJASCIEMA VIDUSSKOLĀ

Skolēnu mācību sasniegumi
Mācību gads tuvojas noslēgumam.
Lai izvērtētu padarīto un iegūto, vēl mazliet jāpaciešas. Tomēr ir dažas lietas, kurās jau redzami rezultāti. Šogad mācību
priekšmetu olimpiādēs Gulbenes novadā
piedalījās 19 skolēni, 6 no viņiem pārbaudīja savas zināšanas pat divos mācību priekšmetos. Vislabāk veicās 5.klases
skolniecei Katrīnai Uiskai un 10.klases
skolniecei Ilvai Ritmanei – vizuālās mākslas olimpiādē iegūta 1. vieta. Meitenes sagatavoja skolotāja Laila Medne. Vēl viena
pirmā vieta ir skolotāja Guntāra Šmita 9.
klases audzēknim Ināram Ritmanim mājturības olimpiādē. 12. klases skolniece Dana
Žviriņa latviešu valodas olimpiādē vidusskolas posmā ieguva 2. vietu. Skolnieci
sagatavoja skolotāja Vēsma Stapāne. Vēl
2. vietu izcīnījuši 9. klases skolnieks Inārs
Ritmanis un 11. klases skolniece Madara
Čačka vizuālās mākslas olimpiādē, sagatavoja skolotāja Laila Medne, kā arī 9.
klases skolnieks Endijs Ozols mājturībā,
sagatavoja skolotājs Guntārs Šmits. 3.
vietu ieguva 9. klases skolniece Dita Žviriņa latviešu valodā pamatskolas posmā,
sagatavoja skolotāja Vēsma Stapāne, 5.
klases skolniece Dita Grīsle un 8. klases
skolniece Līga Ritmane mājturībā, sagatavoja skolotājas Vija Nurža un Vineta Riekstiņa. Latviešu valodas, vizuālās mākslas
un mājturības olimpiādēs mūsu skolas
skolnieki piedalās regulāri un ar optimāliem panākumiem. Tomēr ļoti gribētos, lai
arī citu mācību priekšmetu skolotāji vairāk
strādātu ar talantīgajiem skolēniem, sagatavojot viņus šādai zināšanu izvērtēšanai,
jo tā dod labu pieredzi skolēnam turpmākajā izglītošanās ceļā.
Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
rakstīšana visaktīvāk notiek vidusskolas
posmā. 10. klases skolēni izvēlas interesantu tematu, darba vadītāju, uzsāk darba
rakstīšanu. Ļoti palīdz skolotājas Vēsmas
Stapānes vadītās teorētiskās stundas,
skolas izstrādātā SZPD rakstīšanas kārtība, kā arī metodiskais materiāls. 11. klasē
februārī darbi ir gatavi un tiek nodoti vērtē-

Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras
un sporta nodaļas vadītājs Arnis Šķēls apbalvo
11. klases skolnieku Nauri Vanagu.
šanas komisijai. Tad seko lielais notikums
– SZPD aizstāvēšanas konference. Tajā
piedalās 10. un 11. klašu skolēni, vērtēšanas komisija, Gulbenes novada pārstāvji.
Šogad darbu aizstāvēšanu noklausījās
Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs Arnis Šķēls.
Vērtēšanas komisiju vadīja Lejasciema
vidusskolas direktore Ineta Stāvavena,
komisijas sastāvā piedalījās direktores
vietnieces Ingrīda Vanaga, Ineta Maltavniece, MK vadītājas Vija Nurža, Laila Medne, Vineta Riekstiņa, Dzintra Miesniece,
skolotājas Vēsma Stapāne un Ilva Bērziņa. Skolēnu darbi bija interesanti, daudzveidīgi. Kā labākie novērtēti tika „Sinole
laiku lokos” (Dāvis Uiska), „Fiziskās aktivitātes vidusskolnieču dzīvē” (Arta Švarce-Švampāne), „Krāsas un to īpašības”
(Laura Tipāne), „Sirds slapjā preparāta
izgatavošana”(Nauris Vanags). Vērtēšanas
kritēriji balstās uz tiem, kādus izstrādājusi
Vidzemes Augstskola, jo tur notiek Vidzemes novada SZPD skate. SZPD rakstīšana ir pietiekami sarežģīts un darbietilpīgs
process. Jāmācās gan skolēnam, gan arī

Lejasciema vidusskolas 1. – 4. klašu koris Gulbenes novada skatē 2011. gada 12. aprīlī. Diriģente Rita Vēverbrante.
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Zinātniski pētniecisko darbu aizstāv 11. klases skolniece
Ligita Goba.

darba vadītājam, jāmeklē aktuāli, interesanti temati, kā arī jāprot pielietot dažādas
pētījuma metodes. Šo mācību metodi iespējams apgūt un izmantot arī pamatskolas klasēs. 7. klases skolnieks Rihards Lūkins piedalījās Gulbenes novada skolēnu
radošo un pētniecisko darbu konkursā
„Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos”, ieguva 1. vietu. Skolēnu sagatavoja
skolotājs Aldis Doropoļskis. Savukārt 12.
klases skolniece Signe Žīgure ieguvusi 2.
vietu profesionālās pilnveides izglītības
programmas „Panākumu Universitātes”
rīkotajā konkursā „Piešķil dzirksti”. Sagatavoja skolotāja Ligita Antiņa.
Pavasara atnākšana ienes prieku katrā sirsniņā, tomēr nevajadzētu aizmirst,
ka tuvojas mācību gada noslēgums, 3.,
6. klašu skolēniem valsts pārbaudes darbi, bet 9. un 12. klašu skolēniem – valsts
eksāmeni. Lai visiem veiksmīgs mācību
gada noslēgums!
Ineta Maltavniece,
direktores vietniece mācību darbā

Lejasciema vidusskolas 1. – 4. klašu koris Gulbenes novada skatē 2011. gada 12. aprīlī.
2011. gada aprīlis

LEJASCIEMA VIDUSSKOLĀ

Pasākumi Lejasciema vidusskolā
Strauji tuvojas mācību gada noslēgums, bet skolā vēl organizējami vairāki
pasākumi.
12. aprīlī 1. – 4. klašu koris piedalījās
koru skatē, parādot lielisku sniegumu un
iegūstot tiesības 20. aprīlī dziedāt Vidzemes koru skatē Cēsīs.
Pirms Lieldienu brīvdienām 19. aprīlī
skolā notiks Valodu diena, bet 27. aprīlī –
Veselības diena.
6. maijā visas skolēnu ģimenes un
pagasta iedzīvotājus aicināsim uz Mātes
dienai veltītu plašu skolēnu pašdarbības
kolektīvu koncertu.
No 9. līdz 13. maijam mūsu skolā
Comenius projekta ietvaros notiks aktivi-

tātes projektā iesaistītajiem skolēniem no
Polijas, Itālijas, Bulgārijas un Francijas.
Mūsu skolēni, kas savukārt ciemojās šajās valstīs, uzņems ārzemju viesus savās
ģimenēs. Sadarbības mērķis ir sabiedrības apziņas veicināšana caur sakoptu
vidi.
20. maijā 9. un 12. klašu skolēniem
notiks tradicionālie pēdējā zvana svētki,
kas simbolizē valsts ieskaišu un eksāmenu laika sākumu.
Visi skolēni, kas mācīsies Lejasciema
vidusskolā nākošajā mācību gadā, maija
sākumā saņems jauno mācību grāmatu
sarakstu. Atgādinām vecākiem, ka skolēnu dienasgrāmatas nākošgad būs vie-

notas visai Lejasciema vidusskolai un tās
septembrī varēs iegādāties skolas kancelejā. Savukārt, nepieciešamās grāmatas
un mācību līdzekļus izdevīgi iegādāties
Muzeju nakts akcijas laikā 14.maija vakarā, kad Zvaigznes grāmatnīcā izdevniecības Zvaigzne ABC preces ar klienta atlaižu karti varēs nopirkt par puscenu, bez
tās par 30% lētāk.
Skolā mācību gads tā pa īstam noslēgsies tikai ar izlaidumiem – 9. klases
izlaidums 11. jūnijā, 12. klases absolventus sveiksim 18. jūnijā.
Ingrīda Vanaga,
direktores vietniece audzināšanas darbā

JAUNIEŠU CENTRĀ

Kas jauns jauniešiem?
Ik pa laikam jauniešu
centrā ienāk kāds, kurš jautā
– kas jauns? Un tiešām, šajā
pavasarī jauniešu lietās Lejasciemā ir vairākas ļoti labas
jaunas lietas notikušas.
Pirmā, ko droši vien daudzi no jums jau ir pamanījuši
Lejasciema ielās, ir mūsu brīvprātīgais Beqa no Gruzijas,
kurš šeit ir nonācis Eiropas
brīvprātīgā darba projekta
„Redzu Tevi” ietvaros. Vēl neesat pamanījuši? Tas nekas!
Viņš te būs vēl 10 mēnešus.
Starp citu, jebkuram no jums
vecumā no 18 līdz 30 gadiem
ir dota iespēja vienreiz mūžā
izmantot šādu iespēju – aizbraukt uz citu valsti līdzīgā projektā! Un
ar jauniešu centra palīdzību tas viss ir iespējams!

tu „Active FOOT” jeb „Aktīvā
PĒDA”. Ko tas nozīmē? To, ka
ap Jāņiem pie mums atbrauks
grupu līderi no 3 valstīm – Dānijas (ja atceraties, viņi bija te
jau pagājušajā vasarā), Francijas (te der atcerēties pagājušo
rudeni, kad mēs braucām uz
Marseļu) un Itālijas (precīzāk,
Sicīlijas) – bet jūlija beigās
viņi būs gatavi atvest mums
vēl 5 cilvēkus no katras valsts.
Hmmm... 18 jauni cilvēki, jaunas idejas, jaunas iespējas. Tik
daudz kā jauna!
Gribi būt iekšā šajos jaunajos un labajos notikumos?
Nāc uz jauniešu centru un – UZ
Brīvprātīgais Beqa Laqashvili.
PRIEKŠU!
Otrā labā lieta ir tā, ka Jaunatnes
Inga,
starptautisko programmu aģentūra ir
jauniešu centra vadītāja
apstiprinājusi jauniešu apmaiņu projek-

JAUNSARGU VIENĪBĀ

Lejasciema jaunsargu aktivitātes
2011. gada sākumā – 20. janvārī Lejasciema jaunsargi kopā ar novada jaunsargiem
no Lizuma, Jaungulbenes, un Gulbenes piedalījās Barikāžu 20. gadadienas atceres
pasākumā Rīgā. Jaunsargi piedalījās ziedu
nolikšanā pie Brīvības pieminekļa, svecīšu
aizdegšanā 1991.gada kritušo piemiņas vietās, apmeklēja Nacionālo vēstures muzeju,
Kara muzeju, piedalījās piemiņas pasākumā
Doma laukumā ar valsts prezidenta V. Zatlera
un valsts amatpersonu piedalīšanos. Pasākuma atmosfēra, kopības sajūta, tautas vēstures
izzināšana, savas piederības valstij apzināšanās – tāda bija šī vēsturiskā diena, kas neaizmirstas, tās bija izjūtas, kas saglabājas.
2011. gada aprīlis

8. un 9. februārī Lejasciema jaunsargi
piedalījās šaušanas sacensībās Snaiperis
– 2011, kas norisinājās Jaungulbenē. Jaunsargi izpildīja šaušanas vingrinājumus no
šaušanas stāvokļa guļus, no ceļa un stāvus.
Vecākajā grupā jauniešiem 3. vietu izcīnīja
Matīss Gabdulļins, no jaunietēm 2. vieta Laurai Igaviņai. Jaunākajā vecuma grupā Lejasciema jaunsargi uzrādīja labus rezultātus – no
zēniem 1. vietā Edžus Suntažs, 2. vietā Inārs
Ritmanis, 3. vietā Elgars Bērziņš, no meitenēm godalgotas vietas izcīnīja Dita Žviriņa (2.
vieta) un Madara Biksāne (3. vieta).
24. februārī Lejasciema vidusskolā
notika jaunsargu un tēvu dienas pasā-

kums. Sacensībās piedalījās 5. – 12. klašu
un Jaungulbenes arodvidusskolas komandas. Jaunsargi sacentās ierindas skatē, triecienšautenes AK-4 izjaukšanā un salikšanā,
roku signālu un militāro pakāpju zināšanā
un ﬂorbolā. Pasākumā piedalījās 25. Zemesardzes bataljona zemessargi, vecāki un
skolotāji.
3. martā Madonā notika pulkveža O.
Kalpaka balvas izcīņa militarizētajā stafetē. Sacensībās piedalījās 7 Gulbenes novada jaunsargu komandas. Jaunākās grupas
meiteņu komanda no Lejasciema vidusskolas izcīnīja 3. vietu. Komandā startēja Madara
Biksāne, Māra Dambrova, Barba Poda, Dita
Žviriņa un Inese Brezinska. Jaunākās grupas
zēnu komanda, kurā startēja jaunsargi no Leturpinājums 6. lpp.
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JAUNSARGU VIENĪBĀ
turpinājums no 5. lpp.

jasciema vidusskolas un Krišjāņa Voldemāra
pamatskolas izcīnīja 2. vietu. Komandā startēja Edžus Suntažs, Inārs Ritmanis, Sandis
Biksāns, Kristaps Stalovskis, Andris Beķeris.
Apvienotā Lejasciema un Gulbenes jaunsargu komanda vecākajā grupā jaunietēm izcīnīja 2. vietu. Komandā startēja Laura Igaviņa,
Dana Žviriņa, Sindija Širaka, Vita Duļbinska,
Inese Brezinska. Militarizētajā stafetē vecākās grupas Lejasciema jaunsargu komanda
izcīnīja 2.vietu. Komandas dalībniekis – Miks
Gabdulļins, Matīss Gabdulļins, Jānis Čablis,
Emīls Galvans, Kristaps Vējš-Āboliņš.
No 21. līdz 26.martam Nacionālo bruņoto spēku Alūksnes Kājnieku skolā jaunsargi
no visas Latvijas kārtoja Jaunsardzes mācību
(4. līmeņa) noslēguma komplekso testu un
saņēma APLIECĪBU par Jaunsargu mācību
paraugprogrammas pilnu kursa apguvi. Testus kārtoja medicīnā, DAKO (darbs ar karti
un orientēšanās), lauku kaujas iemaņās, DAI
(darbs ar ieročiem), ierindas mācībā, fiziskajā sagatavotībā, kompleksajā teorijas testā
un tūrismā. Testu kārtoja 15 Gulbenes novada jaunsargi no Lejasciema, Lizuma, Gulbenes 2. vidusskolas un Jaungulbenes AVS.
Labāko rezultātu uzrādīja un 98,60 punktus
no 100 iespējamajiem ieguva Dana Žviriņa,
otro labāko rezultātu uzrādīja 97,50 punktus
ieguva Matīss Gabdulļins, 3. vietā ar 97,10
punktiem Signe Žīgure.
Lāsma Gabdulļina,
vecākā referente jaunsargu apmācības
jautājumos

Lejasciema jaunsargu jaunākās grupas meitenes (no labās) Madara Biksāne,
Māra Dambrova, Inese Brezinska, Dita Žviriņa, Barba Poda O.Kalpaka balvas izcīņas
sacensību apbalvošanas ceremonijas laikā.

Lejasciema jaunsargu vecākās grupas zēni (no labās) Emīls Galvāns, Miks Gabdulļins,
Kristaps Vējš-Āboliņš, Jānis Čablis, Matīss Gabdulļins O.Kalpaka balvas izcīņas
sacensību apbalvošanas ceremonijas laikā.
Lejasciema jaunsargu jaunākās grupas
zēni (no kreisās) Edžus Suntažs, Kristaps Stalovskis, Inārs Ritmanis, Sandis Biksāns O.Kalpaka balvas izcīņas
sacensību laikā

Lejasciema jaunsargi pēc apliecību saņemšanas NBS Alūksnes Kājnieku skolā.
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Barikāžu 20.gadadienas atceres pasākumā 2011. gada 20. janvārī Rīgā Doma laukumā.
2011. gada aprīlis

KULTŪRAS NAMĀ

Kultūras pasākumi pavasara gaidās
Ik gadu priecājamies par pavasari! No visas sirds, jo ar spožo
sauli, zilu zilām debesīm un pirmajiem sniegpulkstenīšiem sirdī
ienāk gaišums. Garastāvoklis
tāds priecīgs, gribas pucēties un
vairāk smaidīt...
Jau pavasari sirdīs skatītājiem atnesa literāri muzikālais
pasākums „...no mīlestības mīlestība zied...”, kas Lejasciema
kultūras namā notika 19. martā.
Šajā vakarā pie mums viesojās dzejniece Inese Tora ar savu
brīnišķīgo dzeju. Dzejas lasījumus kuplināja arī paši lejasciemieši – Dace, Maija un Renārs un
Mirdza. Paldies viņiem un īpaši
paldies Mirdzai, jo viņas draugu
lokā ir šie brīnišķīgie cilvēki, kurus noteikti vajadzēja redzēt un
dzirdēt lejasciemiešiem. Ar skanīgām dziesmām šo vakaru piepildīja Lēdmanes dāmu vokālais
ansamblis „Stari” un ansambļa
vadītājas Ineses Neretas dziedātās solo dziesmas un paldies arī
mūsējiem – Gunāra Lapkaša vadītājam ansamblītim, kas izpildīja
dziesmas ar dzejnieces I.Toras
vārdiem. Šo pasākumu brīnumainajā skaistumā ietērpa Solveigas
Kļaviņas ziedu gleznas! Bez tām
šis vakars nebūtu bijis tik krāšņs
un romantisks!
25. aprīlī Lejasciema kapsētā
pie piemiņas zīmes notika komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienai veltītais pasākums. Paldies
Aldim Doropoļskim par pārdomu
pilno stāstījumu, pūtēju orķestra
kvartetam par muzicēšanu un pagasta pārvaldei par sarūpēto cienastu. Visiem klātesošajiem bija
liels prieks paklausīties ansambļa
„Satekas” dziedātās dziesmas un
arī pašiem uzdziedāt un kavēties
atmiņās.
Tā nu ir sanācis, ka korim
„Kaprīze” dzimšanas diena ir pavasarī – 31. martā. Un tradicionāli
ik pavasari koris cenšas iepriecināt savus skatītājus un arī paši
sevi ar dzimšanas dienas koncertu.
Šogad, apgūstot grūto obligāto kora repertuāru, vadītāja
Ineta Maltavniece veltīja daudz
laika un enerģijas, lai koris varētu
izdziedāt sirdij tīkamas dziesmas.
2011. gada aprīlis

Un tā, 26.martā izskanēja kora
22.jubilejas koncerts „Pilna sauja
mīlestības”, kurā tika dziedātas
dziesmas par pavasari, mīlestību.
Paldies koncerta vadītājiem Vēsmai un Edgaram par skaistajām
dzejas rindām, pārdomām...
Paldies kora dziedātājiem un
viņu ģimenēm, jo mūsdienās nav
viegli apvienot darbu, ģimeni un
piedalīšanos pašdarbībā.
Nedēļu pēc jubilejas koncerta,
Lēdmanes vokālis ansamblis „Stari”, pasākuma 2. aprīlī, koris startēja novada skaorganizatore Mirdza Ankupa un gleznotāja Solveiga tē, bet kolektīvam sezona vēl nav
Kļaviņa. Priekšplānā S. Kļaviņas gleznas. beigusies, jo 13. maijā koris dziedās Ilzenē, 22. jūnijā piedalīsies
novada svētkos Druvienā un 2. jūlijā Alūksnē – Vidzemes un Latgales
koru dienās.
Kultūras nama vokālais ansamblim „Akcents” aizvadītā sezona bijusi ļoti bagāta. Gulbenes
novada vokālo ansambļu skatē
lejasciemieši ieguva 1.pakāpes
diplomu un tika izvirzīti dalībai Vidzemes reģiona skatē, kas notika
9.aprīlī Cēsīs. Mūsu dziedātāji visu
sezonu ir lieliski apzinīgi strādājuši
un sevi apliecinājuši kā saliedēDzejniece Inese Tora kopā ar lejasciemiešiem Mirdzu tu un skanīgu kolektīvu. Pēc visu
un Gunāra Lapkaša vadīto ansambli. Latvijas novadu skates rezultātiem
jaukto vokālo ansambļu kopvērtējumā „Akcents” ir 7.vietā starp 21
kolektīviem.
Atnākot pavasarim un Lieldienām, gribas visiem novēlēt, lai nekad nerimst mūžīgā tieksme pēc
lielām un cēlām lietām, augstiem
mērķiem un vērienīgiem sapņiem,
bet lai pietiek bērnišķīgās spējas
līksmot par maziem prieka mirkļiem, ko dzīve ik dienas mums
sniedz!
turpinājums 8. lpp.

Priecīgas
Lieldienas!
Piemiņas pasākums 2011. gada 25. martā.

Lejasciema kultūras nama
vadītāja Rita
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KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ

Ko Tu zini par Jāni Kučeru?

Koris „Kaprīze” 22. jubilejas koncertā 2011. gada 26. martā

Šo jautājumu varētu
uzdot gan mums, lejasciemiešiem, gan citiem
Latvijas iedzīvotājiem.
Kāds teiktu: „Novadpētnieks,” kāds cits: „Man liekas,
ka viņš vāca akmeņus... Vai tad ne?” Un kāds varbūt
nemaz nezina, kas viņš tāds. Bet Jānis Kučers ir bijis
liela personība Lejasciema vēsturē, un viņa darbības
sfēras uz vienas rokas pirkstiem nav saskaitāmas.
Tieši tādēļ, lai mēs neaizmirstu to devumu, ko
pirms mums ir atstājuši citi lejasciemieši, no janvāra
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā tiek īstenots projekts „Novadnieka J. Kučera mantojuma apzināšana
un popularizēšana”, ko finansē Valsts kultūrkapitāla
fonds un Lejasciema pagasta pārvalde. Šī projekta
laikā mūsu mērķis ir apzināt, kur šodien meklējami
viņa tik daudzveidīgie materiāli, sistematizēt tos, daļu
arī datorizēt vēlākai publicēšanai.
Bet ar kādu pavisam nelielu daļu viņa vākuma –
ticējumiem par to, ko pavasarī darīt, kā izprast to, ko
daba mums stāsta – iepazīstieties jau tagad!
Projekta ietvaros notiks arī vairāki pasākumi,
viens no tiem jau pavisam drīz – 26. aprīlī plkst.
12.00 kultūrvēsturiskā mantojuma centrā. Tas būs
novadnieka J. Kučera 110-gadei un valodnieces
M. Putniņas 100-gadei veltīts pasākums, kurā mīļi
aicināts ikviens no jums!
Projekta vadītāja
Inga Deigele

Jāņa Kučera vāktie ticējumi

Jauktais koris „Kaprīze” Gulbenes novada skatē 2011. gada 2. aprīlī.

Kultūras nama vokālais ansamblis „Akcents” skatē Cēsīs.
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* Kvieši jāsēj jaunā mēnesī trešdien, kad tikai
viens spīdeklis augšā.
* Kad grib sēt kaņepes, sēklu kulīte jāizvelk caur
zirga sakām.
* Linu diegi jāvērpj jaunā mēnesī, tad ir stipri.
* Kāposti jāstāda tādā dienā, kad rudenī snidzis
pirmais sniegs.
* Zirņi jāsēj vecā mēnesī. Zirņi sējami tad, kad
pirmās bērzu lapiņas ir jau tik lielas kā peļu ausis.
* Zirņi sējami tādā nedēļas dienā, kad nav „r”,
piem. sestdienās, svētdienās, piektdienās.
* Ja varžu gurcakļi / kurkuļi/ apsalst, tad apsals
pirmie labības asni.
* Kartupeļi stādāmi tad, kad ceriņi un sērmaukšas /pīlādži/ zied.
* Lini sējami, kad paegļi zied.
* Ja lietus nāk no ziemeļu puses, tad saka, ka līs
trīs dienas.
* Ja pēc lietus no mežiem ceļas migla, tad vēl
līs lietus.
* Ja bērziem lapas plaukst agrāk nekā alkšņiem,
tad bagāta un auglīga vasara.
* Kad ērkšķogām lapas papriekšu kā ziedi, tad
vasara slapja.
* Kad eglēm daudz čiekuru, tad kartupeļu
daudz.
* Kad alkšņiem daudz pumpuru, tad būs briedušas auzas.
* Ja grib, lai iesnas pāriet, tad jādedzina maizes
garoza un jāelpo tie dūmi.
* Ja pavasarī pirmais lietus ar pērkonu neuznāk,
bet velkas rūkdams gar malu, tad visu vasaru tā lietus
tanī apvidū vilksies gar malu.
* Raksts sagatavots VKKF un Lejasciema pagasta pārvaldes finansētā projekta „Novadnieka J. Kučera
mantojuma apzināšana un popularizēšana” ietvaros.
2011. gada aprīlis

SPORTS

Lejasciemieši aktīvi sporto
Aizvadītā ziema Lejasciema sportistiem aizritējusi spraiga un darbīga.
5. februārī pagasta komanda veiksmīgi startēja Gulbenes novada ziemas
sporta spēlēs, piedaloties galda tenisa,
novusa, šautriņu mešanas, zemledus
makšķerēšanas, šaha, dambretes un distanču slēpošanas sacensībās. Kopvērtējumā tika izcīnīta 5. vieta, distanču slēpošanā – 2. vieta, zemledus makšķerēšanā
– 2. vieta.
Pašā ziemas aukstumā, 16. janvārī Gulbenē norisinājās hokeja turnīrs
– Gulbenes kausa izcīņas sacensības.
Lejasciemieši Didzis Stāvavens, Kaspars
Liepiņš un Andris Jaunbērziņš kopā ar
saviem draugiem izveidoja komandu un
godam aizstāvēja Lejasciema vārdu, izcīnot turnīrā 3. vietu.
Lejasciema pagasta vīriešu volejbola komanda, kuras sastāvā startēja Gatis Gargažins, Didzis Stāvavens, Edgars
Milns, Matīss Gabdulļins, Mārtiņš Naglis, Edžus Kalniņš, Oskars Zurkovs un
Andrejs Krikovs, ziemas sezonā veiksmīgi

Lejasciema basketbola komandas
spēlētāji (no labās) Didzis Stāvavens,
Māris Baranovskis, Agris Kazāks, Daumants Dreiškens, Gatis Gargažins
piedalījās Gulbenes novada 2010./2011.
gada volejbola čempionātā. Kopvērtējumā volejbola komanda izcīnīja 3. vietu.
Līdz 2. vietai mūsējiem pietrūka tikai viena
seta uzvaras.
Lejasciema futbolisti aizvadījuši Gulbenes novada 2010./2011. gada telpu
futbola čempionātu. Pagasta komanda
kopvērtējumā izcīnījusi 7. vietu. Par vēr-

tīgāko komandas spēlētāju čempionātā
tika atzīts Haralds Pelēcis.
Martā un aprīlī Gulbenes sporta centrā norisinās novada basketbola 2011.
gada čempionāts. Jau otro gadu novadā
zināmi basketbolisti izteikuši vēlmi šajās
sacensībās startēt Lejasciema komandas
sastāvā. Tā šajā sezonā kopā ar Lejasciema puišiem Didzi Stāvavenu, Oskaru Zurkovu, Matīsu Gabdulļinu, Edgaru Milnu
novada čempionātā spēlē Agris Kazāks,
Māris Baranovskis, Daumants Dreiškens
un Armands Melngailis, Toms Kindzulis.
Lejasciema komandas līderis Gatis Gargažins traumas dēļ šoreiz sacensībās
nevar piedalīties, bet viņš atbalsta savu
komandu ar trenera padomiem un visās
spēlēs ir kopā ar savējiem. Pirms čempionāta pusfināla spēlēm Lejasciema basketbola komanda ir 1. vietā savā apakšgrupā ar izcīnītām uzvarām ar Gulbenes
BJSS 92/93 (67:60), ar komandu „Rūsiņš” (61:53), Gulbenes BJSS 95 (80:24),
Gulbenes BJSS 96 (86:52).

Lejasciemā trenējas jaunie slēpotāji
Aizvadītā ziema Lejasciema pagasta
bērniem bijusi bagāta ne tikai ar sniegu,
bet arī ar sportiskām aktivitātēm. Treneres
Lāsmas Gabdulļinas vadībā bērni aktīvi
trenējās distanču slēpošanā un veiksmīgi
piedalījās Gulbenes novada slēpošanas
sacensībās „Baltās trases”. 8. aprīlī Gulbenes sporta centrā notika sacensību
apbalvošanas pasākums. Kopvērtējumā
vecuma grupā līdz 12 gadiem meitenēm
1. vietu izcīnīja Ērika Jermacāne, 2. vietā Ance Nata Pilsnibure, 3. vietā Ance
Kaspare. Zēniem vecuma grupā līdz 12
gadiem 1. vietā Jānis Jermacāns, 2. vietā
Gustavs Galvans, 3. vietā Raitis Kaspars,
vecuma grupā līdz 14 gadiem starp zēniem 2. vietu kopvērtējumā izcīnīja Leonards Kaspars.

Sacensību „Baltās trases” uzvarētājas
(no kreisās) Ance Kaspare, Ance Nata
Pilsnibure, Ērika Jermacāne.

Lejasciema slēpotāji un viņu trenere L. Gabdulļina sacensību
„Baltās trases” apbalvošanas pasākumā 2011. gada 8. aprīlī.
2011. gada aprīlis

Jānis Jermacāns un Kristers Eduards
Usārs pēc uzvaras sacensību
„Baltās trases” posmā.

Trenere L. Gabdulļina un viņas slēpotāji.
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INFORMĀCIJA, APSVEIKUMI
Pēc baltas ziemas
Baltiem ziediem
Pavasaris nāk...
No baltām debesīm
Kāds te, uz zemes,
Savu pirmo pavasari
Dzīvot sāk...
/L. Jankovskis/

Sveicam
Olitu un Oskaru Berkoldus ar meitiņas
Mišelas Tīnas piedzimšanu
Sarmīti Ābramu un Jāni Brišku ar
meitiņas Agnetas piedzimšanu
Līgu Kubuliņu-Brekti un Sandi Brekti
ar meitiņas Marijas Inas piedzimšanu
Ilzi un Matīsu Pilsniburus ar meitiņas
Annijas piedzimšanu
Danu Puidzi un Andri Stepi ar dēliņa
Dāvida piedzimšanu
Kalniņu Eilu un Strazdiņu Valdi ar
meitiņas Undīnes piedzimšanu
Lejasciema pagasta pārvalde

Lejasciemā būšu 19. aprīlī!
Ar cieņu, Gulbenes novada
lauku attīstības speciāliste
Venta Vanaga
Tavi gadi zvaigžņu starus nēsā rokā,
Tavi gadiem svilpo vējiem līdzi kokā.
Tavi gadi draugi vālodzēm un ežiem,
Arī ūdensrozēm ezerā un mežiem.
Tavi gadi mirdz, kad pelēks lietus līņā,
Tavi gadi vienmēr ir par labo cīņā.
Tavi gadi nokūp rudzu druvai ziedot,
Tavi gadi mīlēt prot un kļūmes piedot.
Tavi gadi prieku skumju cimdā ada,
Tavi gadi sapņus tālos ceļos vada.
Tavi gadi gavilēt kāpj mākoņkalnā,
Taviem gadiem rožu smarža rudens salnā.
Tavi gadi, arī gadi mani,
Skan kā Gaujas viļņi un kā cīruļzvani.
/K. Apškrūma/

Sveicam Lejasciema pagasta
iedzīvotājus, kam dzīves
jubilejas svinētas aprīlī un
maija sākumā!
70 gadu jubilejā
Ziedoni Eglīti, Nikolaju Osipovu,
Brigitu Tipāni
75 gadu jubilejā
Guntu Bērziņu, Gunāru Lapkašu,
80 gadu jubilejā
Eleonoru Keišu, Dzidru Melni
85 gadu jubilejā
Veru Podu
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Kulturas
pasakumi
aprili un maija

14. aprīlī 14.00 Gulbenes kultūras
centrā notiks Gulbenes novada izstādes
"Vecmāmiņas cimda stāsts" atklāšana,
kurā varēs apskatīt novada pagastu
cimdu adītāju darbus. Šajā izstādē būs
redzami arī mūsu pagasta adītāju cimdi.
Izstāde apskatāma līdz 3. maijam.
23. aprīlī 19.00 kultūras namā
Lejasciema amatierteātra „Paradokss” pirmizrāde. Ričards Šeridans
„Atjautīgā aukle”. Ieeja 1,50, bērniem
līdz 15 gadiem 0,50 Ls
23. aprīlī 22.00 kultūras namā
Lieldienu balle kopā ar grupu „Bruģis”. Ieeja 2,00 Ls
24. aprīlī Lejasciema amatierteātris
„Paradokss” ar izrādi viesosies Rankā
30. aprīlī Lejasciema kultūras namā
Gulbenes novada amatierteātru skate
30. aprīlī 22.00 kultūras namā
Pavasara balle. Spēlē Kaspars
Maks. Ieeja 1,50 Ls

Bērniņš ir tik vēlīgs stādiņš,
Kas bez saules nevar augt.
Saule, mīlestība – abas ļauj tam
atraisīties, plaukt.
Tēvs, māte – otra saule.
Lai tā ilgi nenoriet, un,
Lai mīlestības radīts, bērniņš gaismas
ceļu iet.
/Paulīne Bārda/

Mīļi sveicam
kolēģi Sarmīti un
dzīvesbiedru Jāni ar
meitiņas Agnetas
nākšanu pasaulē!
PII „Kamenīte”
kolektīvs

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

2011. gada martā un aprīlī mūžības
ceļos aizgājuši Lejasciema pagasta
iedzīvotāji
Ševcova Marija,
mirusi 8. martā 80 gadu vecumā

6. maijā 10.00 kultūras namā
Lejasciema pirmsskolas izglītības
iestādes „Kamenīte” mazo dziedātāju
koncerts „Cīrulītis”

Pērkone Erna,
mirusi 27. martā 95 gadu vecumā

13. maijā jauktais koris „Kaprīze” ar
pavasara koncertu viesosies Ilzenē

Marga Rumaka,
mirusi 11. aprīlī 72 gadu vecumā

14. maijā 19.00 kultūras namā
Labdarības koncerts „Atbalstīsim
Lejasciema talantus”. Koncertā piedalās
pagasta pašdarbības kolektīvi
Labdarības koncerta „Atbalstīsim
Lejasciema talantus” tradīcija aizsākās
2010. gada 21. maijā, kad kultūras namā
koncertu sniedza Lejasciema pašdarbnieki un Gulbenes kultūras centra vīru
vokālais ansamblis „Namejs”. Koncerta
laikā tika saziedoti 67,02 Ls. Visi labdarības pasākumā savāktie ziedojumi tika
nodoti Gulbenes mākslas skolas Lejasciema filiāles audzēkņu – jauno mākslinieku atbalstam.

Lapa Rūta,
mirusi 3. aprīlī 70 gadu vecumā

Pagasta pārvalde izsaka līdzjūtību
aizgājēju tuviniekiem
Pārtrūkst balss, bet atbalss nenomākta
Smiltis to un gadi nenosegs.
/V. Rūja/

Lejasciema vidusskolas kolektīvs
izsaka visdziļāko līdzjūtību
Jurim Ivanovam, tēvu mūžībā
aizvadot.
Izdevējs –
LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDE
Tālr. 64473660
e-pasts: lejasciems@gulbene.lv
Iespiests: SIA Erante” tipogrāfijā
“
Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801
tālr. 64860983
Informāciju apkopoja Lejasciema
pagasta pārvaldes lietvede Dace Milne
Tirāža 1000 eks.
2011. gada aprīlis

