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9. jūlijā
19.00 Lejasciema estrādē
Pārsteidzošs, krāšņš un iespaidīgs
šīs vasaras koncertuzvedums „Tu esi vasarā!” kopā ar populāriem māksliniekiem
un jaunajiem izpildītājiem.
Koncertā piedalās Ginta Ēķe, Kārlis
Būmeisters (Kaža), Ieva Sutugova, Dzintars
Čīča, Dace Upīte, Tautas deju ansamblis „Zelta sietiņš”. Koncertu vada Ingus Ulmanis.
Ieeja 2,- Ls

12.00 Sportiski-izglītojoša spēle „Cik
labi es pazīstu Lejasciemu?”
Spēlē tiek aicināts ikviens, kas vēlas
pārbaudīt savus spēkus un zināšanas. Pēc
ēku elementu fotogrāfijām būs jāatrod objekts un jāatbild uz uzdoto jautājumu.
Sportiski izglītojošās spēles starts laukumā pie dīķīša.
12.00 Bērnu rotaļu laukumā
Mākslas darbnīca lieliem un maziem
„Banānu tetovēšana” kopā ar mākslas skolotāju Lailu Medni.

10. jūlijā
Svētki Annas Sakses ielā
Lejasciema novadniecei, rakstniecei
Annai Saksei šogad aprit 105 gadi.
Tā kā Lejasciemā viena no galvenajām
ielām ir nosaukta rakstnieces vārdā, tad šogad pagasta svētku ietvaros svinēsim Annas Sakses ielas svētkus.
10. jūlijā varēsim baudīt burvīgu dienu
un just svētku gaisotni, pastaigājoties pa
Annas Sakses ielu.

13.00 Atpūtas vietā pie dīķīša pastaigas pa A. Sakses ielu noslēgums
- spēles uzvarētāju apbalvošana
- muzikāls sveiciens.

Svētku programma:
11.00 Studiju centra „Akcents” mākslinieces Rudītes Grasbergas izstādes „Pirts”
atklāšana Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma izstāžu zālē

22.00 Lejasciema estrādē zaļumballe kopā ar
grupu „Bruģis”

11.00 – 12.00 Jauniešu centrs atver
savas durvis visiem, visiem, ne
tikai jauniešiem, aicinot uz krūzi tējas. Atnāc!
11.15 Pastaiga pa Annas
Sakses ielu kopā ar kultūrvēsturiskā mantojuma centra darbinieci Intu Balodi – interesanti
stāsti par ielu un tās namiem.
Pastaiga sākas no kultūrvēsturiskā mantojuma centra.

Uz tikšanos!
Jauku noskaņojumu
un priecīgus svētkus!

14.00 Laukumā pie frizētavas
A. Sakses ielā 1
Lejasciema amatierteātra izrāde A. Banka
„Visi radi kopā”

11. jūlijā 14.00
Kapusvētki
Lejasciema kapsētā
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BĒRNUDĀRZA AKTUALITĀTES

Bērni, svētki un prieks
1. jūnijs – starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Diena, kas bērnu smiekliem
piešķir jo īpašu nozīmi. Prieks, ka Gulbenes novadā pērn tika aizsākta un šogad
tiek turpināta tradīcija – 1. jūnijā „Ķiparu
ballē” sapulcināt kopā bērnudārzniekus, lai
kopīgā jautrībā: dziesmās, dejās un rotaļās
izdzīvotu laimīgas bērnības dienu.
Šī ir diena, kas ļauj, kā jau īstiem latviešiem: sevi parādīt un citus apskatīt, priecāties cits citam līdzās, lepoties ar bērnu prasmēm, pedagogu radošumu un satikties ar
kolēģiem. Šī ir diena, kas piedāvā saturīgu
kopā pabūšanu pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem. Šī ir diena, ko gaida un kam gatavojas: gan mazie, gan lielie
katrā bērnudārzā.
Šie ir svētki, kas padara krāsainu ikdienu, ļauj sajust svētku noskaņu, satikt tādus
pat – mazos un lielos – ar prieku skatienā,
degsmi sirdī un spēju būt
sev pašam.
Lejasciema
bērnudārzu nu jau
otro gadu „Ķiparu
balles” priekšnesumā dodas pārstāvēt iestādes absolventi – bērni, kuri
rudenī jau dosies uz
skolu kā pilntiesīgi
pirmklasnieki. Tas ir
kā pēdējais priecīgais
darbs, ko paveikt vēl
esot „Kamenītes” audzēkņu godā, ko bērni
uztver ļoti nopietni, ar
lielu atbildības sajūtu.
Aiz bērnu entuziasma,
protams, jūtama vecāku labvēlība un atbalsts – pošot, gādājot,

iedrošinot. Aiz skatuviski košās uzstāšanās
slēpjas gan bērnu, gan
pieaugušo pacietīgs
ikdienas darbs: nerātnības un spēja tās
uzveikt, neveiksmes
un veiksmes, asaras un gandarījums.
Šis priekšnesums ir
godpilna iespēja,
mazu plecu pie liela pleca liekot,
pārstāvēt „Kamenīti” un Lejasciema pagastu – ko apzinās ikviens.

Izskanot mācību gada pēdējām skaņām: iestādes izlaidumā un „Ķiparu ballē”,
ir aizvērta kārtējā „Kamenītes” gadagrāmatas lapa, solot jauku vasaras atpūtu un
līksmu saredzēšanos rudenī. Prātā mums
visiem paliks jaukas atmiņas par kopā paveikto, sasniegto un vēl iecerēto.
Paldies mazajām un lielajām „Kamenītēm” par kopīgi veiktajiem darbiem
un nedarbiem, skaļajiem smiekliem, prieku, centību un patieso mīļumu esot kopā!
Saulainu un priecīgu vasaru!
„Kamenītes” vadītāja
Sandra Brieže

Pagasta bērnudārzam svētki
2010. gadā aprit 45. gadadiena kopš
Lejasciema bērnudārza dibināšanas. Laikam ritot ir aizvadītas gan krāsainas, gan
pelēkas dienas. Sākotnējais nosaukums
vairakkārt pārveidojies un nu skan – Lejasciema pirmsskolas izglītības iestāde
„Kamenīte”. Tomēr iestādes tradīcijas un
ikdiena aizvien piepildīta ar vēlmi dot un
dalīties, sniegt un atbalstīt. Bērnudārza
darbiniekus var raksturot kā atsaucīgus,
atraktīvus un godprātīgus cilvēkus, kuru
darba mūžā iestāde nereti ir bijusi vienīgā
darba vieta.
Lai suminātu pirmsskolas izglītības iestādes nozīmīgo jubileju un ļaudis, kas tai
piederīgi, „Kamenītes” kolektīvs augustā
iecerējis svinīgu pasākumu, kas dotu iespēju kopīgi izbaudīt laika ritējumu cauri
45 gadu lokiem. Šis pasākums solās būt
vienlaikus gan izzinošs, gan atraktīvs. Pasākuma tapšanā ir iecerēts lūgt atbalstu arī
no bijušajiem iestādes absolventiem – bēr-
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niem vecumā no 7– 47
gadiem, jo šogad iestādē
svinēja jau 40. izlaidumu. Rosinām atcerēties
savus bērnudārza rotaļu
biedrus, audzinātājas un
auklītes un, ja ir vēlme
satikties vai piedalīties,
izmantot šo iespēju apmeklējot pasākumu.
Ja esiet Lejasciema
bērnudārza – mazbērnu
novietnes vai Lejasciema
bērnudārza vai Lejasciema pirmsskolas izglītības
iestādes „Kamenīte” bijušie darbinieki, kolēģi,
draugi vai atbalstītāji un
labvēļi, audzēkņi un absolventi vai viņu vecāki - būsiet mīļi gaidīti – kā dalībnieki, atbalstītāji vai ciemiņi
– pirmsskolas izglītības iestādes 45. gads-

kārtas svinībās. Uz mīļu saredzēšanos!
„Kamenītes” kolektīvs
2010. gada jūlijs

KULTŪRAS NAMĀ

Noslēgusies pašdarbnieku darbības sezona
Beidzot ir pienācis visskaistākais gadalaiks – vasara! Saule, silts vējš, atvaļinājumi,
dažādi atpūtas veidi, pasākumi... kas var būt
vēl labāks! Kāds gudrs cilvēks ir nosaucis trīs
lietas, kas jānovēl sev un citiem: mīlestība,
prieks un draugi. Un kur gan vēl labāk par to
pārliecināties, kā skaistā vasaras dienā.
Arī Lejasciema kultūras nama pašdarbības
kolektīviem šī darba sezona tā īsti nav beigusies, vēl jūnijs ir pagājis aktīvi darbojoties.
Saku paldies visiem pašdarbības kolektīvu
vadītājiem un pašdarbniekiem par atsaucību,
entuziasmu, vēlmi darboties savā kolektīvā ar
prieku.
Paldies korim „Kaprīze” un vadītājai
Inetai Maltavniecei!
Veiksmīgi startējot starpnovadu koru skatē
Balvos, koris piedalījās Vasarsvētku koncertā
Gulbenē, 5. jūnijā devās uz Latgales Dziesmu svētkiem Daugavpilī. Par šo
jauko braucienu koristu vārdā
saku paldies Lejasciema pagasta
pārvaldei un pārvaldes vadītājam
Mārim Milnam, jo korim bija iespēja doties ceļojumā un apskatīt
„Kaprīze” pēc skates Balvos kopā ar
Latgales skaistākās vietas, gūt lienovada koru virsdiriģentu Uldi Kokaru.
lu emocionālu baudījumu par redzēto un dzirdēto. Paldies mūsu
nenogurdināmajai gidei Vēsmai
Stapānei un šoferim Uldim Berkoldam.
26. jūnijā „Kaprīze” piedalījās
dziedāšanas svētkos Apē. Kaut
arī mazākā sastāvā, bet tomēr, kā
kora krustmāte Iveta teica, kora
Folkloras grupa pašdarbnieku karnevālā.
„esence”, papildināja arī šos svētkus.
Paldies deju kolektīvam
„Unce” un vadītājai Ingai Dambrovai!
Ļoti labi startējot novada
skatē Druvienā un saņemot 1.
pakāpes diplomu, deju kolektīvs
„Unce” piedalījās novada deju
Līnijdejotājas pašdarbnieku karnevālā.
svētkos Gulbenes stadionā un 5.
jūnijā devās uz Latvijas vidējās
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Unce” un vadītāja
paaudzes deju kolektīvu svētkiem
Inga Dambrova Gulbenes novada Deju svētkos.
Valmierā, kā arī priecēja skatītājus
ar savām dejām Lejasciemā - Lieldienu pasākumā un „Sadancī”.
Paldies vecākās paaudzes ansamblim
„Satekas” un vadītājai Vijai Nuržai!
Šogad „Satekām” ir bijis ražens darba
gads. Vispirms gribas uzslavēt dziedātājus par
veiksmīgu startu novada skatē. Šinī sezonā
kolektīvs koncertējis Zeltiņos, Jaunannā, Vecgulbenes muižā, Lizumā. Līgo dienā „Satekas”
līgoja Ates dzirnavās.Paldies dziedātājiem arī
par līgošanu pienotavas kalnā, par piedalīšanos labdarības koncertā un pensionāru pasākumā Lejasciemā.
Paldies amatierteātrim „Paradokss” un
vadītājai Inetai Krastiņai!
Savu šīs sezonas izrādi – A. Banka „Visi
radi kopā” – teātra kolektīvs skatītājiem rādīja jau 3. aprīlī. Liels prieks kolektīvam bija par
startu skatē, kur izrāde tika novērtēta ar 1. pakāpes diplomu un kā labākā novadā. Zelta aktiera titulu saņēma Jedrona lomas atveidotājs
Agris Krēsliņš.
turpinājums 4. lpp.
2010. gada jūlijs

„Akcents” Vasarsvētku koncertā Gulbenē.
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turpinājums no 3. lpp.
Kolektīvs ar izrādi ir viesojies Zeltiņos, Muzeju nakts pasākumā Gulbenē, Līgo svētku
priekšvakarā Māriņkalnā. Lejasciemā izrādi
varēs redzēt 10. jūlijā Pagasta svētkos. 16. un
17. jūlijā „Paradokss” dosies uz Latvijas amatierteātru salidojumu Balvos, kur savu izrādi
rādīs Balvu pagasta tautas nama ābeļdārzā.
Lai veicas!
Paldies vokālajam ansamblim „Akcents” un vadītājai Ritai Vēverbrantei!
Ansamblis, ļoti labi startējot novada skatē,
tika izvirzīts uz republikas skati Ogrē. Arī tur
„Akcents” sevi parādīja godam, starp republikas ansambļiem izcīnot 9. vietu. Apsveicam!
Ansamblis labprāt koncertē arī
savās mājās – ir piedalījušies
labdarības koncertā, tradīciju
pasākumos, kā arī Vasarsvētku
koncertā Gulbenē.
Paldies folkloras grupas
dalībniekiem un vadītājai Ingai
Deigelei!
Lejasciema folkloras grupai
šī ir pirmā sezona. Aktīvi nākot uz
mēģinājumiem un realizējot vadītājas ieceres, grupai ir izdevies
sagatavot Ziemassvētku, Lieldienu
programmas. Vislielākais darbiņš
tika padarīts, gatavojoties Līgošanai pienotavas kalnā. Paldies sakām visiem Jāņabērniem, kas aktīvi piedalījās
līgošanā, paldies pagasta pārvaldei par sagādāto alu un sieru, par skaisto ugunskuru!
Visas sezonas garumā kultūras namā de-

„Satekas” novada skatē Rankā.

meitenes
as grupas
lā.
Vingrošan
ka
ku rnevā
pašdarbnie
joja līnijdeju grupas „Dzinteles” meitenes.
Paldies dejotājām un vadītājai Ingai Dambrovai! Kolektīvs ir piedalījies dejošanas mara-

tonos Grundzālē, Palsmanē. Un nu jau tā ir kā
tradīcija, ka „Šķūnenieku” ballē meitenes sveic
sportistus un organizatorus ar savām dejām.
Paldies vingrošanas grupas meitenēm
un vadītājai Vizmai Petrovai un dāmu klubiņa dalībniecēm par sadarbību visas sezonas
garumā! Es ceru, ka mūsu sadarbība turpināsies un, atnākot rudenim, atkal visi tiksimies
Lejasciema kultūras namā!
Rosīgu, saules pilnu vasaru!
Kultūras nama vadītāja
Rita Gargažina

JAUNSARGI

Aktīvi darbojas Lejasciema jaunsargi
Talkā Jaunpiebalgā

15. maijā Lejasciema
208. vienības jaunsargi, atsaucoties uzaicinājumam,
piedalijās talkā Jaunpiebalgā. Šobrīd Jaunpiebalgā notiek tēlnieka, Brīvība pieminekļa autora K.Zāles veidotā
pieminekļa brīvības cīnītājiem atjaunošanas darbi.
Talkas laikā jaunsargi
palīdzēja sakopt arī Jaunpiebalgas baznīcas apkārtni. Kopā ar Strēlnieku apvienības pārstāvjiem un tās
priekšsēdētāju, novadnieku
Jāni Aivaru Bašķeru, jaunieši
baznīcas parkā stādīja ozolus.
Jaunsargi bija gandarīti
par paveikto un iespēju palīdzēt sakopt vēl kādu vietiņu Jaunsargi pie Kārļa Zāles veidotā pieminekļa Jaunpiebalgā.
Latvijā.
No kreisās 1. rindā: Mārtiņš Zurkovs, Miks Gabdulļins,
Pēc talkas jaunsargi tikās Dana Žviriņa, jaunsargu vadītāja Lāsma Gabdulļina
ar grāmatas ,,Latvijas valsts 2. rindā: Signe Žīgure, Mairis Ābrams, Kristīne Doropoļska
atjaunošanas parlamentā- 3. rindā: Renārs Galvāns, Matīss Gabdulļins, Inārs Ritmanis
rais ceļš 1989. – 1993.” autoru Tālavu Jundzi.
Pēc talkas Jaunpiebalgā jaunsargi bija Sacensības Igaunijā
gandarīti par padarīto un jūnijā atkal ir saNo 27. maija līdz 29. maijam Lejasciema
ņēmuši uzaicinājumu piedalīties nākošajā K. jaunsargu meiteņu komanda devās pieredzes
Zāles pieminekļa sakopšanas talkā.
apmaiņā uz Igauniju, kur piedalījās mācībās

4

– divu dienu sacensībās Elvā
Tartu apgabalā.
Komandas sastāvā bija
mūsu pagasta meitenes Laura
Igaviņa, Dana Žviriņa, Signe
Žīgure un Kristīne Doropoļska,
kas kaimiņvalsts sacensībās
pārstāvēja Latviju. Sacensībās
jaunsardzes pārbaudīja spēkus
šaušanā ar mazkalibra šauteni,
dabas zinībās, pēdu atpazīšanā, pirmās palīdzības snieg-

Laura Igaviņa un Dana Žviriņa
sacensībās Igaunijā.
2010. gada jūlijs

dnieku,
argi kopā ar nova
Lejasciema jauns
ēdātāju
šs
iek
pr
as
nīb
Strēlnieku apvie
šķeru.
Ba
ru
Jāni Aiva

Jaunsargi pēc sakopšanas talkas pie Jaunpiebalgas baznīcas.

Jaunsargu meitenes šaušanas sacensībās ar mazkalibra šauteni.

Piemiņas pasākumā Gulbenes
dzelzceļa stacijā.

Militarizētās šķēršlu joslas sacensības
Jaungulbenē.
2010. gada jūlijs

zemessargiem. Pasākumos Gulbenes dzelzceļa stacijā un Litenē
pie piemiņas ansambļa Latvijas
armijas virsniekiem piedalījās
taps valsts prezidents Valdis Zatlers.
is
r
K
,
is
lovsk
s.
aps Sta
Biksān
iņš, Krit ipāns, Sandis
ln
a
K
is
Gulbenes novada jaunās: Arv
rkuss T
No kreis -Āboliņš, Ma
sargu sacensībās
Vējš
9. jūnijā Jaungulbenē norisinājās Gulbešanā, ugusdzēsības sportā, tūrismā, zivju
nes novada jaunsargu militarizētās šķēršlu
ķeršanā un tīrīšanā, orientēšanā, izlūkošanā.
joslas sacensības. Tajās piedalījās novada
Meitenēm vislabāk padevās zivju sagatavojaunsargu komandas no Gulbenes, Lizuma,
šana un pēdu atpazīšana.
Jaungulbenes un Lejasciema. Lejasciema
Jaunsargi piemiņas pasākumā
pagasta komandā startēja Arvis Kalniņš, Kris14. jūnijā Lejasciema jaunsargi piedalītaps Stalovskis, Sandis Biksāns, Markuss Tijās Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
pāns un Kristaps Vējš-Āboliņš. Puiši sacensīdienas pasākumos Gulbenē un Litenē. Mūsu
bās stratēja ļoti veiksmīgi, izcīnot 1. vietu.
jaunsargi stāvēja vienotā ierindā kopā ar Latvijas armijas karavīriem un Gulbenes novada
Lāsma Gabdulļina
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LEJASCIEMA VIDUSSKOLĀ

Sākušās vasaras brīvdienas Grāmatas
atvēršanas svētki
Lejasciema
bibliotēkā
Izskanējis pēdējais zvans, aiz muguras
eksāmenu nemiers un uztraukums, saņemti
pamatizglītības dokumenti un vidējās izglītības atestāti, izdejota izlaiduma polonēze…
Uz laiku Lejasciema vidusskolā iestājies
atelpas brīdis, lai nedaudz atpūstos, baudītu vasaras brīvdienu bezrūpību, uzkrātu
spēkus un rudenī atkal turpinātu iesākto.

Sveicam Lejasciema vidusskolas 9. klases audzēkņus ar pamatizglītības iegūšanu,
12. klases skolēnus ar vidusskolas absolvēšanu! Lai veicas turpmākajos mācību, darba
un dzīves ceļos!
Paldies pedagogiem, klašu audzinātājiem, vecākiem un jauniešu ģimenēm!

Lejasciema vidusskolas 9. klašu skolēni un audzinātājas izlaiduma dienā.
No kreisās: Laura Igaviņa, Kristiāna Liekniņa, Liene Rautmane, Ance Zaķe, Dita Berkolde, Ieva Stalovska, Daina Grīsle, Egita Kaminska, Madara Stabiņa, Ilva Ritmane, Dinārs
Bērziņš, Kristaps Vēverbrants, Emīls Galvans, Āris Lazdiņš, Miks Gabdulļins, Ēriks Karulis,
Oskars Čevers, Laura Pelēce, Elīna Jermacāne, Sintija Pušpure, Elīna Sarmule, Anna Bukāte, Signe Čevere, Evija Ābrama, Sigita Stabiņa, Līga Bička, Simona Račāne, audzinātājas
Rita Vēverbrante un Anita Keiša.
Foto nav: Elvis Bambulis un Eila Kalniņa.

Lejasciema vidusskolas 12. klases absolventi un pedagogi.
No kreisās: 1. rindā skolas direktore Ineta Stāvavena, klases audzinātājs Aldis Doropoļskis, pedagogi – Dzintra Miesniece, Laila Medne, Vineta Riekstiņa, Elita Jermakova, Guntars
Šmits, Ineta Maltavniece, Vēsma Stapāne, Inese Ozoliņa, Ingrīda Vanaga, Gita Gargažina,
Antra Paegle, Ligita Antiņa.
12. klases absolventi: Sintija Račāne, Zane Doropoļska, Liene Silakalne, Elīna Šķendere, Einārs Račāns, Toms Liekniņš, Santa Guļkeviča, Kaspars Suntažs, Zane Žīgure, Edgars
Tučs, Gatis Ivanovs.
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11. jūnijā Lejasciema pagasta bibliotēkā notika Sinoles grāmatas atvēršanas
svētki. Grāmata tapusi pateicoties LU
Latviešu valodas institūtam, sastādītājai,
zinātniskajai redaktorei Annai Stafeckai un
Ilgai Jansonei.
Grāmatas pamatā ir mūsu novadnieces, valodnieces Maigas Putniņas savāktais bagātīgais materiāls par Sinoles
izloksni, kas sākts krāt jau 1942. gadā.
Pierakstīts veco sinoliešu un māleniešu
stāstītais par ēdienu gatavošanu, zemes
darbiem, lopkopību, meteoroloģiskajiem
vērojumiem, tradīcijām un tml. savdabīgajā Sinoles izloksnē, kādā runāja mūsu
vecvecmāmiņas un vecvectētiņi.
Tas ir ļoti apjomīgs darbs, kas savākts
vienkopus, lai radītu ieskatu mūsu novada
vēsturē. Grāmatu papildina fotogrāfijas no
Maigas Putniņas personīgā arhīva, kā arī
daži foto no mūsdienām.
Grāmata ir pārdošanā Lejasciema pagasta bibliotēkā, tā var būt lieliska dāvana
vecākās paaudzes ļaudīm, kā arī tiem, kurus interesē dzimtas saknes un vēsture.
Lejasciema pagasta bibliotēkas vadītāja
Maira

No kreisās: Ilga Jansone, Sinoles grāmatas sastādītāja Anna Stafecka.
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JAUNIEŠU CENTRĀ

Pagasta pārvalde
informē

Lejasciemā ciemosies jaunieši no Dānijas

Pamatojoties uz izsludināto konkursu uz jauniešu centra vadītāja amata
vietu un pretendentu izvērtēšanas darba
grupas lēmumu, no 2010. gada 1. jūlija
par Lejasciema jauniešu centra „Pulss”
vadītāju sāk strādāt Inga Deigele.

Pavadīsim vasaru
kopā jauniešu centrā
„Pulss”!
Ticu, ka iespējams ir viss, vajag tikai
gribēt un darīt!
Tādēļ – arī Tev ir visas iespējas
izkrāsot savu vasaru, piedaloties jauniešu centra „Pulss” aktivitātēs:
10. jūlijā – pagasta svētku ietvaros
no plkst. 11.00 līdz 12.00 jauniešu centrs
atver savas durvis visiem, visiem, ne tikai
jauniešiem, aicinot uz krūzi tējas. Atnāc!
Līdzdalība projektā „Tā, lai prieks!”
(www.labisbabis.lv) visas vasaras garumā. Vēlies piedalīties pasākumu organizēšanā, filmēt, fotografēt, spēlēt improvizācijas teātri, palīdzēt tiem, kam tas ir
visvairāk nepieciešams utt., par to pretī
saņemot sertifikātu vai vienkārši tāpat?
Tad Tev šī ir īstā vieta un laiks!
21. – 25. jūlijā – uzņemam viesus no
Dānijas.
Augusta sākumā – velo orientēšanās, gatavojoties Šķūnenieku kausam
(jābūt taču formā!). Tev ir idejas, uz kurieni braukt? Padalies!
14. – 15. augustā – veidojam komandu Šķūnenieku kausam, un uzvara
būs mūsējā!

Vēlies piedalīties?
Nāc, ņem līdzi draugus, un
krāsosim kopā, jo šī taču ir mūsu
vasara!
Inga Deigele
Lejasciema jauniešu
centra vadītāja
ilustratore,
literatūras maģistre,
pedagoģijas un līderības
programmas „Iespējamā
misija” dalībniece
www.iespejamamisija.lv
tālr. 26157445
e-pasts: pulss.lejasciems@inbox.lv
2010. gada jūlijs

No labās: Jytte Sundergaard, biedrības „Thy-Mors” vadītāja, diskusijā ar
organizācijas jauniešiem.
21. jūlijā Lejasciema jauniešu centru
„Pulss” apmeklēs seši jaunieši no Dānijas.
Apciemojuma mērķis ir rast kopīgas idejas
turpmākai sadarbībai nākotnē starp Lejasciema un biedrības „Thy-Mors” jauniešiem.
Lejasciemieši ciemiņus iepazīstinās ar
jauniešu centra darbību, skolu, bērnudārzu,
kultūras namu un pagasta pārvaldi. Ir plānotas nodarbības, lai vienotos par kopīga
jauniešu apmaiņas projekta izstrādi 2011.
gadam. Bez tam ciemiņi apmeklēs jauniešu centru „Bāze” Gulbenē, jauniešu centru

„B.u.M.s.” Rankā un tiksies ar biedrības
„SATEKA” pārstāvjiem, kuriem lejasciemieši
saka paldies par draudzības aizsākumu.
Savukārt, 23. jūlijā visi apmeklēs Jauniešu dienas pasākumu Gulbenē.
„Domājam, ka šī ir laba iespēja atrast
jaunus draugus ārpus Latvijas. Centīsimies
pēc iespējas labāk uzņemt mūsu ciemiņus,
atrast kopīgu valodu un izstrādāt projekta
idejas nākamajai vasarai,” saka Lejasciema
jaunieši.
Jana Igaviņa

SPORTS

Smilšu volejbola sacensības
Jūnija sākumā, sākoties vasaras sporta
sezonai, Lejasciemā notika smilšu volejbola
sacensības. 5. jūnijā spēkiem mērojās jauniešu komandas. Sacensībās uzvaru izcīnīja Edžus Suntažs un Miks Gabdulļins, 2.
vietā – Kristaps Stalovskis un Reinis Brieže,
3. vietā – Elgars Bērziņš un Endijs Ozols.
6. jūnijā notikā pludmales volejbola sacensības pieaugušajiem. Vīru konkurencē
piedalījās 10 komandas no Lejasciema,
Lizuma, Litenes, Gulbenes. Sīvā cīņā uzvaru izcīnīja mūsu puiši Gatis Gargažins un
Didzis Stāvavens, 2. vietā – Jānis Graudiņš
un Dainis Melnis no Lizuma, 3. vietā – gulbenietis Dzintars Vasiļjevs un litenietis Vitālijs Platais.
Sieviešu konkurencē sacensībās piedalījās 6 komandas. 1. vietu izcīnīja Laura
Stradiņa un Madara Umure, 2. vietā Sanda
Ragozina un Laura Puniņa, 3. vietā Solvita
Vīcupa un Sandra Vaivode.
Sporta darba organiazatore
Lāsma Gabdulļina

1. vietas ieguvēji Gatis Gargažins
un Didzis Stāvavens
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INFORMĀCIJA / PATEICĪBAS / SLUDINĀJUMI
„Atbalstīsim Lejasciema
talantus”
21. maijā Lejasciema kultūras
namā pašdarbības kolektīvi un Gulbenes kultūras centra vīru vokālais
ansamblis „Namejs” aicināja pagasta
cilvēkus apmeklēt koncertu un iesaistīties labdarības akcijā ar mērķi – palīdzēt un atbalstīt Lejasciema pagasta
talantīgos bērnus.
Koncerta dalībnieki un apmeklētāji kopīgi saziedoja 65 latus. Šis
pagasta iedzīvotāju ziedojums šobrīd
tiek glabāts ziedojumu kontā, lai rudenī, kad sāksies skolas gaitas, varētu
palīdzēt bērniem, kam patīk dziedāt,
spēlēt, zīmēt, bet kuru ģimenēm ir
grūti samaksāt par mākslas skolas vai
instrumenta spēles nodarbībām.
Paldies ikvienam, kas atbalstīja
pasākuma organizatoru ieceri un atsaucās aicinājumam!

Valsts Lauku tīkla novada lauku attīstības speciālistes

Ingrīdas Šteinbergas
pieņemšanas laiki Lejasciema pagastā
jūlijā, augustā
pieņemšanas
vieta

pieņemšanas laiks

mob. tālr.

E-pasts

12.07.2010.
no plkst. 9:00 līdz 12:00
Lejasciema
pagasts,
Rīgas 11 A,
LV-4412

26.07.2010.
no plkst. 9:00 līdz 12:00
09.08.2010.
no plkst. 9:00 līdz 12:00

22004724
ingrida.steinberga@llkc.lv
26472265

23.08.2010.
no plkst. 9:00 līdz 12:00

Aicinām kopīgi sportot
Lai būtu kopā un uzlabotu savu sportisko formu, izturību
un veselību, grupiņa Lejasciema jauniešu, tagad – vasaras
brīvdienās – kopīgi sporto.

aicinām jauniešus piebiedroties un
piedalīties treniņos, kas notiek
pirmdienās, trešdienās un piektdienās.
Pulcējamies plkst. 10.00
Gaidīsim arī Jūs!
Sīkāka informācija pa telefonu 26165827 (Lāsma)
Lejasciema veco ļaužu dzīvojamajā mājas iemītnieki un darbinieki
saka lielu paldies pagasta iedzīvotājiem par veltēm un dāvinājumiem,
kas viņu ikdienas dzīvi un svētkus
dara patīkamākus un gaišākus!
Paldies Ilzītei Balodei ar krāšņajiem puķu stādiem, Valentīnai Siliņai
par dāvātajiem ķirbjiem, Sarmītei un
Andrim Grīšļiem par medu, Ženijai
Neimanei par grāmatām, Gunāram
Lapkašam par rododendru stādiem
un Kārlim Žvīguram par dāvanām
Lieldienu svētkos!

Pirmsskolas izglītības iestādes Kamenīte" kolektīvs
"
mīļi aicina ikvienu uz

Lejasciema bērnudārza
45. gadu jubileju
20. augustā 17.00
Lejasciema kultūras namā

iK „gaujmales”
Lejasciema vidusskolas ēdnīca
PIEŅEM PASŪTĪJUMUS
banketa galdu klāšanai
kulinārijas produkcijas gatavošana
bēru mielasts ar silto ēdienu
(no personas 4 Ls)
siltais un aukstais ēdiens
(sortiments 5 Ls no personas)

Telefons uzziņām
26557802
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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.
2010. gada jūlijs

