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Varam nodrošināt labu izglītību
Gada kalendārā ir viena tāda
diena, kura visiem paskrien
pretī ar ziedu pušķi rokā.
Tā ir 1. septembris. Skolas
diena. Zinību diena.
Īsu brīdi visi atkal esam gājēji
uz Gaismas pili.
/A. Karele/

Sveicam Lejasciema
vidusskolas skolēnus,
pirmsskolas izglītības
iestādes „Kamenīte”
bērnus, Gulbenes
mākslas skolas
Lejasciema klases
audzēkņus un visus
pedagogus jaunajā
mācību gadā!
Lejasciema pagasta pārvalde

Lejasciema vidusskolas pirmklasnieki un 12. klases audzēkņi
Zinību dienas svinīgajā pasākumā.
Sazied asteres, gladiolas un dālijas – tuvojas rudens, skolēni uz ielas sāk sveicināt
skolotājus – tuvojas 1. septembris.
Katrā lauku pagasta centrā, manuprāt,
īsta dzīvība un rosme ir tikai tad, kad skolā
atgriežas skolēni. Diemžēl pagastā skolas
vecuma bērnu un jauniešu skaits gadu gaitā samazinās 2002. gadā skolā mācījās 343,
bet šoruden mācības uzsāka 160 skolēnu. Ja
skaitliskais daudzums dara bažīgus un liecina arī par mūsu pagasta iedzīvotāju vecuma
struktūru, tad jau otro gadu pēc kārtas esam
gandarīti par skolēnu eksāmenu rezultātiem
9. un 12. klasē. Arī iepriekš ir bijuši labi sasniegumi, bet šajos gados nozīmīgi mazinājies zemo vērtējumu un līmeņu skaits un krietni audzis augsto vērtējumu un līmeņu skaits.
Stabilitāte liecina, ka varam nodrošināt labu
izglītības kvalitāti. Vēl pozitīvs rādītājs ir arī tas,
ka absolventi spēj nodrošināt sev budžeta
vietas augstskolās vai iekļūst tajās pēc pirmās
sesijas vai pirmā mācību gada. Mūsu jaunieši
ir konkurētspējīgi, un tā ir noderīga prasme ne
tikai mācoties augstākajās izglītības iestādēs.
Salīdzinot ar citām mūsu novada lauku
vidusskolām, esam bagātāki ar skolēniem 1.
un 10. klasē (abās pa 13 skolēniem).
No šī mācību gada ar likumu ir noteikts,
ka izglītības process ir jāorganizē atbilstoši
katra skolēna spējām. Lai gan pati par sevi
šāda pieeja nav jaunums, bet likums tam piedod obligātumu.To īstenot varēsim, jo šogad
esam licencējuši jaunu programmu skolēnu
ar mācīšanās traucējumiem izglītošanai, un
sāksim sākumskolas klasēs. Nenoliedzami
pedagogu darbs nav viegls integrētā klasēs,
tāpēc visi pedagogi vasaras nogalē noklausījās kursus par mācīšanu un vērtēšanu. Arī
skolēniem un vecākiem, kas raduši bērnus
salīdzināt vienu ar otru, būs jāmācās saprast,
ka vienīgā patiesā mēraukla ir salīdzināt katra
bērna veikumu mācību gada sākumā, tad semestra un visbeidzot gada beigās. Šāda savu

sasniegumu mērīšana var notikt arī biežāk,
un vienīgas sāncensis esi sev pats. Vēl jaunā
programma paredz ciešāku vecāku un skolas
sadarbību, jo par katru plānoto soli jāinformē
arī vecāki.
Mācību procesu labvēlīgi ietekmē arī droša
un piemērota vide. Vasarā esam skolā ierīkojuši
videonovērošanu, tā kalpos, lai sekotu skolēnu
kustībai, un noderēs arī, lai pamanītu tos, kas
„aizlaižas” no stundām vai neierodas laikus.
Brīvlaikā izremontēts matemātikas kabinets un 2. klases telpa, kā arī telpa skolas muzejam. Par to īpašs paldies Jānis Vanagam un
Ojārm Jeguram, kā arī skolas saimniecības
pārzinei Veltai.
Nevar būvēt nākotni, ja nezini savu pagātni. Ņemot vērā šo patiesību, jau ilgāku laiku
prātojām, ko iesākt ar skolas vēstures materiāliem. Tiem bijušas dažādas atrašanās vietas
un dažādi glabātāji Sapratām, ka vispiemērotāk būtu, ja dokumenti, liecības un fotogrāfijas
atgrieztos atpakaļ skolā. Nu ir piemērota telpa,
izgatavotas pirmās planšetes, par ko rūpējas
skolotāji Aldis Doropoļskis un Ingrīda Vanaga.
Sadarbība ar Lejasciema jauniešu centru
skolai ir devusi finansiālu labumu. Par internāta īres naudu istabiņām ir iegādāti jauni skapji, galdi un mīkstais inventārs.
Šajā nedēļā iegādāsimies 10 datorus. Pirmām kārtām jaudīgāki datori tiks datorklasē,
un pēc iespējas nodrošināsim ar datoriem klases un kabinetus skolotāju lietošanai. Tie kalpos gan mācību procesam, gan lai aizpildītu
elektronisko žurnālu. Pirmo gadu neliksim atzīmes ierastajos klašu žurnālos. Toties ar vecākiem tagad varēsim sazināties divos veids: gan
elektroniski, gan ar skolēnu dienasgrāmatām.
Viss dzīvē ir mainīgs – mēs paši un arī skola.
Lai jaunais mācību gads bez rūpēm un daudzajiem pienākumiem sagādā priecīgas dienas gan
skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem.
Ineta Stāvavena,
Lejasciema vidusskolas direktore

PAGASTA PĀRVALDE INFORMĒ

Notiek darbs pie projektu realizācijas Informācija
Vairāk nekā 5 gadus atpakaļ, toreiz
Perspektīvajā programmā paredzēts
Lejasciema pagasta padomei, bija iecere ierīkot ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu lauksaimniekiem
veikt ūdenssaimniecības un kanalizācijas
sistēmas rekonstrukciju Lejasciema ciematā, taču sakarā ar administratīvi teritoriālo
reformu projekta izstrāde tika atlikta. 2010.
gada rudenī pagasta pārvalde lūdza novada domi izskatīt jautājumu un pieņemt
lēmumu uzsākt projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Lejasciema
pagasta Lejasciema ciemā” izstrādi.
Ko tas nozīmē? Aizvadītā gada rudenī Lejasciema pagasta pārvalde noslēdza līgumu ar SIA „Investīciju Risinājumu
Birojs” par ūdenssaimniecības attīstības
projekta tehniski ekonomiskā projekta
jeb teorētiskā pamatojuma izstrādi. Tagad
šis dokuments ir izstrādāts, ir saņemts
akcepts no Vides ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas. Šobrīd, pamatojoties uz
tehniski ekononisko projektu, ir iesniegts
projekta pieteikums, kuru kopš maija izvērtē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas komisija, kas pieņems
lēmumu par Eiropas reģionālās attīstības
fonda līdzekļu (ERAF) piešķiršanu. Projekta īstenošanai 85% no nepieciešamajiem
finanšu līdzekļiem sastāda ERAF finansējums, 15% ir līdzfinansējums no novada
budžeta.
Projekta ietvaros patreiz ir uzsākts
darbs pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas topogrāfiskās uzmērīšanas,
tehniskā projekta izstrādes un autoruzraudzības izstrādes. Plānots, ka ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi Lejasciemā varētu sākties 2012. gada pavasarī.
Pirmajā kārtā paredzēts nomainīt esošā
ūdensvada un kanalizācijas caurules, uzstādīt jaunas ūdens atdzelžošanas iekārtas, izurbt jaunu artēzisko urbumu, veco
urbumu tamponēt, remontēt un siltināt
ūdenstorni. Tāpat plānots izbūvēt jaunu
notekūdeņu pārsūknēšanas staciju Līča
ielā, jaunu kanalizācijas spiedvadu uz attīrīšans iekārtām un izbūvēt pilnīgi jaunas
bioloģiskās attīrīšanas iekārtas.

pa Rīgas, Rožu un Smilšu ielām. Projektu
realizējot jādod iespēja vismaz 97% dzīvojamo māju pieslēgties pie ūdensvada un
kanalizācijas sitēmas.
Jāmin arī fakts, ka pēc projekta realizācijas iedzīvotājiem maksa par ūdens
izmantošanu tiks aprēķināta pēc skaitītāju
rādījumiem. Tas nozīmē, ka katram ūdens
lietotājam būs jādomā par ūdens skaitītāja
iegādi un uzstādīšanu.
Pēc projekta realizācijas noteikti palielināsies maksa par pakalpojumu izmantošanu, bet iedzīvotājiem vajadzētu saprast, ka
cita veida kā sakārtot savu laiku nokalpojušo Lejaciema ciemata ūdenssaimniecību
mums nav un bez Eiropas struktūrfondndu
finansējuma mēs to izdarīt nevaram.
Lejasciemieši ir ievērojuši, ka septembra pirmajās dienās ir sākušies projekta
„Lejasciema pagasta Lejasciema ielu rekonstrukcija” darbi. Šis ir Lauku atbalsta
dienesta atbalstītais Gulbenes novada
domes Lejasciema pagasta pārvaldes
projekts, kas paredz ielu seguma sakārtošanu Līča, Imantas, Kalēju un Tirzas
ielās. Ielu rekonstrukcijas darbus veic SIA
„Rubate”. Jānomierina tie bažīgie lejasciemieši, kam šis projekts radījis neziņu
un satraukumu – Līča, Imantas, Klēju un
Tirzas ielas iedzīvotāji var neuztraukties
– projekta rezultātā transporta kustība netiks novirzīta no Rīgas ielas pa šobrīd remontējamajām ielām. Ir izskanējis viedoklis, ka ielu remontdarbus varēja veikt pēc
ūdenssaimniecības projekta realizācijas,
bet jānorāda, ka, atsakoties no šā projekta, šobrīd remontējmās ielas tā arī paliktu
pilnībā nesakārtotas, bet ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekts paredz ielu
seguma atjaunošanu.
Mēs ceram, ka minēto projektu izstrāde un realizācija izdosies un tas dos iespēju pagasta iedzīvotājiem nākotnē saņemt
mūsdienīgus un kvalitatīvus pakalpojumus.
Māris Milns
pagasta pārvaldes vadītājs

Par atkritumu problēmām
Lejasciema pagasta kapsētā iedzīvotāju nevērības, nesaprašanas un nolaidības dēļ rodas grūti atrisināmas problēmas ar atkritumu izvešanu un kapsētas
teritorijas sakārtošanu. Liela neizpratne ir
par cilvēku rīcību. Kapsētas mežā tiek aizvesti un atstāti sadzīves atkritumu maisi,
kuros skaidri redzams, ka atrodas iztukšotas krējuma un piena pakas, pārtikas
iepakojuma maisiņi, pat bērnu autiņbiksītes. Vai tiešām esam tik neaudzināti un
nekulturāli? Laikam gan, jo negribam izlasīt pat kapsētā pie atkritumu laukumiem
izvietotos uzrakstus. Vai tad ir tik grūti
ielikt plastmasas, stikla un citus netrūdo-
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šus izstrādājumus konteinerā vai speciāli
izvietotajos atkritumu maisos nevis iemest
lapu kaudzē?
Savācot un izvedot atkritumus no kapsētas teritorijas, ir jāstrādā cilvēkiem, kas
spiesti pāršķirot visas lapu kaudzes un izlasīt no tām stikla un plastmasas izstrādājumus. Un tas prasa ne tikai laiku, bet arī
līdzekļus, jo lapu kaudzi var izvest un noglabāt vietā, kur tā satrūdēs, bet par netrūdošos atkritumus savāc SIA „Alba” un par
to ir jāmaksā.
Cienījamie kapsētas apmeklētāji! Ievērosim kapsētas kārtības noteikumus un
cienīsim viens otru!

Kopš 1. augusta Gulbenes novada Lejasciema, Lizuma un Rankas pagastos darbu sāk novada lauku attīstības speciāliste
Anita Rozenberga. Lejasciema pagastā
apmeklētāju pieņemšanas laiks būs katru
nedēļu trešdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00
pagasta pārvaldes telpās.
Jaunāko informāciju lauksaimnieki un
citi interesenti varēs atrast Lejasciema pagasta mājas lapā www.lejasciems.lv, kā arī
pagasta avīzē.
1. Šobrīd svarīgākā informācija lauksaimniekiem ir par bezakcīzes dīzeļdegvielas izmantošanu. Zemkopības ministrija
aicina Latvijas lauksaimniekus pievērst uzmanību tam, ka, atbilstoši Ministru kabineta
noteikumiem no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes
vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem
zivju dīķiem, līdz ar to dīzeļdegvielu, kurai
tiek piemērots akcīzes nodokļa atbrīvojums,
lauksaimnieks var izmantot lauksaimniecības produkcijas ražošanai, kas ir:
1) zemes apstrāde (aršana, kultivēšana
u.c. zemes apstrādes darbi), kultūraugu
sēja un stādīšana, sējumu kopšana (miglošana, mēslošana, vagošana), ražas novākšana un nogādāšana līdz kaltei un/vai
glabāšanas vietai;
2) Lopbarības sagatavošana, nogādāšana līdz glabāšanas vietas un izdale,
ūdens piegāde ganībās un novietnēs, kūtsmēslu krātuves uzturēšana un kūtsmēslu
izkliedēšana.
Bezakcīzes dīzeļdegvielu nedrīkst izmantot produkcijas transportēšanai ārpus
saimniecības uz realizācijas vietu, t.i., graudu vai dzīvnieku transportēšanai pircējam,
uzpircējam u.tml., kā arī bezakcīzes dīzeļdegvielu nedrīkst izmantot vieglajās automašīnās.
Valsts ieņēmumu dienests, veicot saimniecībās pārbaudes par bezakcīzes dīzeļdegvielas izlietojumu, pārbaudi veiks arī par
grāmatvedības uzskaiti par saimniecisko
darbību un grāmatvedības dokumentiem.
2. Otra ziņa ir par Lauku atbalsta dienesta izmaksu uzsākšanu par atdalītajiem
maksājumiem.
Lauku atbalsta dienests (LAD) no šī
gada 15. augusta līdz septembra vidum
veiks avansa izmaksu par atdalītajiem
papildu valsts tiešajiem (PVTM) maksājumiem. Avansu 70% apmērā saņems tie
lauksaimnieki, kuri būs izpildījuši atbalsta
saņemšanas nosacījumus.
Augustā tiks izmaksāti atdalītie PVTM
par pienu (APKV). Atbalsta likme par 1 piena
tonnu ir LVL 19.85, savukārt 70% - LVL 13.90
par tonnu. Šis ir vēsturiskais maksājums par
references periodā (2006./2007.gadā) piešķirtās kvotas ietvaros realizētajām piena tonnām.
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Septembrī tiks maksāti atdalītie PVTM
par liellopiem (ALM) ar atbalsta likmi LVL
35.56 par lauksaimniecības dzīvnieku, kur
70% veido LVL 24.90 par lauksaimniecības
dzīvnieku. ALM ir vēsturiskais maksājums par
liellopiem (tele, bullis, vērsis), kuri saskaņā
ar Lauksaimniecības datu centra datiem bija
reģistrēti un atradās ganāmpulkā 2010. gada
31. decembrī, kā arī tika turēti ganāmpulkā no
2010. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim.
Atdalītajiem PVTM par laukaugu platībām (ALA) atbalsta likme plānota LVL 20.44
apmērā par hektāru. Septembrī izmaksājamais 70% avanss veido LVL 14.31 par
hektāru. Šis ir vēsturiskais maksājums par
2009.gadā apstiprinātajām laukaugu platībām papildu valsts tiešajiem maksājumiem.
Savukārt atdalītajiem PVTM par platībām (APL) atbalsta likme ir LVL 22.89 par
hektāru, kur 70% veido LVL 16.02 par hektāru. Arī šis atbalsts tiks maksāts septembrī.
APL ir vēsturiskais maksājums par 2006.
gadā apstiprinātajām PVTM par laukaugu
platībām vai 2006. gadā līgumā ar kartupeļu
cietes ražotāju noteiktajām platībām.
3. Par pasākumu „Lauku teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanas programma”. Droši vien, ka nākošā gada sākumā
Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu
(arī Gulbenes novads) reģionālās pārvaldes
teritorijā ietilpstošās saimniecības, kas atbildīs konkrētiem kritērijiem, varēs pieteikties
atbalstam daļēji naturālo saimniecību (DNS)
pārstrukturizācijas projektu īstenošanai.
Atbalsta pretendenti varēs būt fiziskas
vai juridiskas personas, kurām saimnieciskā darbība pārsvarā ir saistīta ar lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu un:
- tā iesniedz VID gada pārskatu vai gada
ienākumu deklarāciju un ir reģistrējusi saimniecisko darbību ne mazāk kā 12 mēnešus
pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;.
- tās saimnieciskās darbības neto apgrozījums, neieskaitot valsts vai ES atbalstu, par pēdējo noslēgto gadu ir vismaz Ls
2108, bet nepārsniedz Ls 7028;
- tās īpašumā ir vismaz 1 ha LIZ. Izņemot, ja nozares specifika ļauj veikt ražošanu bez zemes īpašuma;
- tās ieņēmumi no lauksaimnieciskās
ražošanas veido vismaz 50% no kopējās
saimnieciskās darbības apgrozījuma;
- tas nav saņēmis DNS atbalstu 2004.2006. gada periodā.
Atbalsta apmērs saimniecībai plānots
1500 EUR gadā, un to saņem ne ilgāk kā
piecus gadus pēc kārtas, izpildot noteiktus
nosacījumus.
Ja kādas saimniecības darbība atbilst
izvirzītajiem kritērijiem un tā būtu gatava
pieteikties šim atbalsta pasākumam, aicinu
sazināties ar lauku attīstības speciālistu vai
konsultantu LLKC Gulbenes nodaļā.
Plānots atvērt arī pasākumu „Atbalsts
jaunajiem zemniekiem”.
Anita Rozenberga,
Gulbenes novada lauku attīstības
speciāliste,
tel. 26541865;
e-pasts: anita.rozenberga@llkc.lv
2011. gada septembris

Kļūsti par audžuģimeni un
palīdzi bērnam izaugt!
Cilvēka
dabā ir palīdzēt savam
līdzcilvēkam
– ziedot naudu labdarības akcijā,
uzklausīt
drauga bēdu
stāstu un ļaut izraudāties uz sava
pleca, atdāvināt lietas, kuras pašam
vairs nav vajadzīgas, bet kādam lieti
noderēs... Bet varbūt Tu esi gatavs
atvērt savas mājas durvis un dāvināt
sirds siltumu bērniem, kuri palikuši bez vecāku rūpēm un mīlestības?
Varbūt arī tavas ģimenes roku vadīts
kāds mazulis var mācīties staigāt,
runāt, rūpēties par sevi un apjaust,
ka kādam šinī pasaulē ir svarīgs un
vajadzīgs? Laikā, ko bērns pavada ģimenē, nevis bērnu namā, viņš mācās
ģimenes dzīvi un savstarpējās attiecības, iepazīstas ar sadzīvi un ikdienas
pienākumiem, apjauš, ka mamma un
tētis mīl un rūpējas par bērniem.
Pašlaik Latvijā ir 542 audžuģimenes,
kurās ievietoti 1003 bērni. Taču audžuģimeņu skaits joprojām ir nepietiekams.
Audžuģimene ir ģimene, kas apguvusi īpašu apmācības kursu un
saņēmusi audžuģimenes statusu. Šī
ģimene var uzņemt audzināšanā uz
noteiktu laiku bērnus no ģimenēm, kas
nonākušas krīzes situācijā, vai arī bērnus, kuri zaudējuši savus vecākus vai
kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ nevar
par viņiem rūpēties. Audžuģimene dod
iespēju šādam bērnam nenokļūt ārpusģimenes aprūpes iestādē, bet gan
izaugt ģimeniskos apstākļos. Audžuģimenei ir tiesības izvēlēties, kāda vecuma bērnus viņa būtu gatava uzņemt
savās mājās.
Lai kļūtu par audžuģimeni:
1. Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā,
uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz iesniegums noteiktā
formā par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ģimenes ārsta un psihiatra narkologa izziņas par veselības stāvokli.
2. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata
dokumentus, izpēta audžuģimenes
statusa pretendentu dzīves apstākļus,
kā arī viņu motivāciju un spējas audzināt bērnu.

3. Bāriņtiesa sniedz atzinumu par
audžuģimenes statusa pretendentu piemērotību audžuģimenes pienākumu
veikšanai.
4. Audžuģimenes statusa pretendenti bez maksas noklausās mācību kursu.
Kursos kvalificēti speciālisti - mediķi,
juristi, psihologi, sociālie darbinieki vada
lekcijas par bērnu aprūpes un attīstības
jautājumiem, saskarsmi ģimenē, tiesisko
regulējumu un citām aktuālām tēmām,
kas noderīgas ne vien audžuģimenei,
bet ikvienai ģimenei.
Kursu noslēgumā to dalībnieki kārto
eksāmenu un saņem apliecību.
5. Bāriņtiesa pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar pretendentiem un
pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt
audžuģimenes statusu.
6. Ja ģimenē tiek ievietots bērns,
tiek noslēgts līgums starp ģimeni un
pašvaldību.
Audžuvecāki var izvēlēties, kāda vecuma bērnus labprāt uzņemtu un audzinātu savā ģimenē.
Pēc tam, kad ģimenē tiek ievietots
bērns, audžuģimene saņem:
- atlīdzību 80 lati mēnesī neatkarīgi no audzināšanā nodoto bērnu
skaita;
- pabalstu bērna uzturam (kura apmēru nosaka katra pašvaldība) un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei
pašvaldības noteiktā apmērā (par katru
bērnu);
- pašvaldības sociālā darbinieka
atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā.
Sīkāku informāciju par apmācībām un audžuģimenes statusa iegūšanu varat saņemt zvanot Valsts
bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu
departamenta konsultantei Vidzemes reģionā Sanitai Āboltiņai pa
tālruni 64233586 (pirmdienās un
ceturtdienās), mob.: 29194361 vai
jautājot savas dzīvesvietas bāriņtiesā (Lejasciema bāriņtiesas priekšsēdētāja Līga Medne, t. 64473659,
26308170).
Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik vēl
šaubies vai neko nezini par audžuģimenēm, vai Tevi vienkārši urda ziņkāre! Palīdzēsim kopā mūsu bērniem!
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BIEDRĪBĀ „LAIKA JOSTA”

Sveiciens visiem vasaras izskaņā!

Var jau būt, ka liekas – vasara ir beigusies, rudens steidzas mūs saldēt, samērcēt un vēl, un vēl. Bet, pilnīgi noteikti, mūs
silda atmiņas par lieliski pavadītu vasaru!
Viena no iespējām, kā piepildīt savu
laiku ar ko jaunu, atraktīvu, interesantu, bija biedrības „Laika josta” īstenotais
projekts „Tava iespēju vasara” sadarbībā
ar Lejasciema pagasta pārvaldi (realizēts
biedrības „Sateka” mazo projektu konkursa ietvaros).
Līdz šim esam īstenojuši jau gandrīz
visas plānotās aktivitātes, proti:
1) radošās darbnīcas „Roku darbi
mūsu dienām” Anitas Preimates vadībā,
kur mācījāmies pērļot, šūt žabo un auduma ziedus;
2) seminārs par mūžizglītību kopā ar
Anitu Birznieci, kur sapratām, ka rezultātus
var sasniegt tikai tad, ja aktīvi darbojamiem
paši, negaidot zilus brīnumus no kāda cita;
3) jauniešu teātra studijas iestudētā
izrāde, kas pirmizrādi piedzīvoja 1.septembrī (lomās: Mairis Ābrams, Laura Igaviņa,
Ance Zurkova, Barba Poda, Beāte Medne).
Vēl tiek plānotas neformālās izglītības
nodarbības kopā ar Janu Igaviņu.
Man patiess prieks, ka šīs vasaras laikā
mēs esam iemācījušies darīt kaut ko jaunu, uzzinājuši par jaunām iespējām (piemēram, ka jebkurš pieaugušais var doties
uz radošām nometnēm visā Eiropā programmā „Gruntvig”), kā arī to, ka mums ir izdevies projekta mērķis ar saviem darbiem
palīdzēt līdzcilvēkiem.
Proti, projekta laikā mēs pārdevām
savas gatavotās rotas un arī teātra izrādi
jaunieši un viņu vecāki atbalstīja finansiāli,
par ko liels, liels paldies. Kopā esam ieguvuši Ls 34,55, ko nodosim tālāk bērniem,
kas mācās mākslas un/vai mūzikas skolā.
Ja kāds no jums, kas lasa šo rakstu, ir saskāries ar finansiālām grūtībām un ir sarežģīti nodrošināt savu vai bērnu mācīšanos
mākslas vai mūzikas skolā, lūdzu, dariet
mums to zināmu! Lūgt palīdzību, kad tā
ir nepieciešama sava talanta attīstībai un
izkopšanai, ir tikai loģiski, un mēs priecāsimies, ja varēsim palīdzēt. Gadījumā,
ja neviens nepieteiksies, sazināsimies ar
sociālā dienesta darbiniekiem un skolas
pasniedzējiem, lai nauda atrastu īsto un
labāko pielietojumu.
Tāpat man liekas brīnišķīgi tas, ka process turpinās, un mēs esam gatavi iesaistīties vēl un vēl. Esmu saņēmusi ierosinājumu no jauniešiem organizēt „krāmu tirdziņu”, lai tā iegūtu papildus līdzekļus līdzās
jau esošajiem. Tuvākajā laikā šo ideju kopā
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arī īstenosim, tādēļ aicinu visus pagasta iedzīvotājus, kam mājās glabājas kāda laba,
bet ikdienā neizmantota lieta, - dodiet ziņu
man, nākot uz jauniešu centru, rakstot uz epastu pulss@gulbene.lv vai zvanot pa tālruni 26157445, vai arī Ancei Zaķei personīgi.
Varbūt ir kāds, kuram tieši Tavs putekļiem
klātais priekšmets ir ļoti vajadzīgs! Bet tajā
pašā laikā ziniet, ka nauda tomēr neripos
Jūsu kabatā... Būsim draudzīgi un gatavi
dalīties ar tiem, kam reizēm nemaz nevajag
daudz, bet tomēr tas mazumiņš un mūsu,
lejasciemiešu, palīdzība ir nepieciešama!
Inga Deigele
Biedrības „Laika josta”
valdes priekšsēdētāja
Radošā darbnīcas „Roku darbi mūsu
dienām” dalībniece Daina Riekstiņa.
Ingas Deigeles foto

Semināra par mūžizglītību dalībnieces. Ingas Deigeles foto

Lejasciema jauniešu studijas izrāde. No kreisās Ance Zurkova, Mairis Ābrams,
Barba Poda, Beāte Medne. Lauras Igaviņas foto
2011. gada septembris

BIBLIOTĒKĀ / PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Tikšanās ar profesori Inu Druvieti

Profesore Ina Druviete sarunā ar lejasciemiešiem.
26. augustā Lejasciema bibliotēkā notika tikšanās ar LU profesori, bijušo izglītības
ministri Inu Druvieti.
Kas notiek Latvijā? Tāds bija šīs sarunas vadmotīvs.
Profesore klātesošos iepazīstināja ar
savu skatījumu uz Latvijā notiekošo, situāciju izglītībā, politikā un nākotnes vīzijas.
Raisījās labs dialogs, kas pārauga diskusijā. Noskaidrojām atbildes uz sasāpējušiem
jautājumiem un dalījāmies pārdomās par
citur dzirdēto.

Paldies Lejasciema ļaudīm, kas bija sanākuši tik kuplā skaitā. Paldies Jums arī no
profesores Inas Druvietes. Viņa bija ļoti apmierināta par redzēto un dzirdēto. Uzdāvināja savu grāmatu „Skatījums” Lejasciema
bibliotēkai ar ierakstu - jaukajiem Lejasciema cilvēkiem.
Paldies mūsu novadniecei, profesorei
Maijai Kūlei par palīdzību pasākuma organizēšanā!
Bibliotekāre Agnese

Rudens noskaņas „Kamenītē”

Kad stārķi uz saviem drošajiem spārniem dodas zilajās tālēs, līdzi paņemot
savus šī gada lolojumus, arī „Kamenītes”
logi tiek spodrināti, lai gaidītu savus mazos
draugus atkal ciemos. Šoruden, līdzi jau zināmiem bērniem, līdzi atnākuši gan mazi,
gan lieli, gan bikli, gan enerģiski mazuļi...
bērņuki... puiši un meitenes.
Pavisam „Kamenīte” ir sagaidījusi 63
mīļus draugus, kas ar savu zinātkāri un
enerģiskumu darīs raibu šo mācību gadu.
Skolotāju un vecāku acuraugi nu ir tapuši
par Zaķēniem, Rūķēniem, Gudrās Pūces
un Pasaciņas bērniem.
1. septembris jau aizvadīts ar draiskās
peļu mammas palīdzību viešot smaidus ar
2011. gada septembris

norūpējušos vaidziņos, radot priecīgu pārsteigumu kādā nedrošā sejiņā un modinot vēlmi
nākt, būt kopā, darīt, pētīt, zināt un augt!
Jau šī gada augustā, kopā sanākot
audzēkņu vecākiem, radās paliekošs iespaids, ka šis būs darbīgs un radošs gads.
Vecāku entuziasms, atsaucība un vēlme
būt kopā ar saviem bērniem gan darbos,
gan izpriecās, dod ierosmi arī iestādes darbiniekiem – plānot, gribēt un darīt krāsaināk, domāt plašāk un sasniegt vairāk!
Lai arī mācību gads tikko kā sācies, mūsu
labo darbu grozā jau sabirušas spožas lapas.
Ledusskapjos krāsainās ogās gozējas sasaldēti vitamīni no Lapkašu ģimenes un Aldas
Kudes dārza. Burkās sakāpuši un gaida tikšanos ar bērnu kārajām mutēm – sārtvaidži
āboli no Almas Eglītes dārza. Mīļš paldies
Jums ikvienam par dāsno dāvinājumu no
„Kamenītes” mazajiem un lielajiem!
Kopīgi – gan bērniem un viņu vecākiem, gan darbiniekiem:
Es gribu Jums novēlēt mirkļus – tos
nenotveramos, tos izdzīvojamos, tos nepierakstāmos un neizstāstāmos, tos, kurus neplānojam, bet gaidām, tos, kuri neuzprasās – vien atnāk un atnes sajūtu – dzīvoju!
Interesantu, radošu, sasniegumu un
gandarījuma bagātu darba gadu!
„Kamenītes” vadītāja Sandra

Tikšanās dalībnieki.

Aicinām
lasīt grāmatas!
Šogad tika atklāts satraucošs fakts, ka
visā pasaulē bērni arvien mazāk lasa – gan
grāmatas, gan žurnālus, gan laikrakstus
u.c. Un tagad sāk spriest, kā jaunatni piesaistīt lasīt. Latvijā jau 10 gadus ar labiem
rezultātiem darbojas lasīšanas veicināšanas programma. Tāpēc šogad šī programma paplašinās un aicina savā pulkā
arī vidusskolēnus. Bērnu žūrijai tagad dots
nosaukums – ”Bērnu un jauniešu žūrija
2011”.
Lejasciema pagasta bibliotēka aicina
visus bērnus iesaistīties šajā projektā.
Tāpat kā citus gadus ir jāizlasa savam
vecumposmam atbilstošas grāmatas un
pēc tam tās jānovērtē, izsakot savu viedokli. Šogad jāizlasa piecas grāmatas. Darbu
nosaukumus un autorus var uzzināt bibliotēkā.
Laipni lūgti visi bērni, kuriem patīk lasīt.
Aicinām arī vecākus pievērst tam uzmanību, varbūt jūs variet to darīt kopā.
Bērns būs priecīgs pārlapot grāmatu ar
krāšņām ilustrācijām, ja mamma vai tētis
to palīdzēs izdarīt. Lai gan programmas
nolikumā ir minēts, ka jāpiedalās 1. –
12. klašu skolēniem, Bērnu un jauniešu
žūrijas veidotāji iesaka arī bērnudārza
audzēkņiem piedalīties lasīšanas piedzīvojumā.
Šogad programmai ir uzradies palīgs,
kas dāvina nelielas veltes grāmatu lasītājiem.
Bet pavasarī visiem ekspertiem, kas
būs izlasījuši 5 grāmatas un aizpildījuši anketu, būs kopīgs noslēguma pasākums un
balvas.
Tiekamies bibliotēkā!
Bibliotekāre Agnese
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JAUNIEŠU CENTRĀ

Laiks paiet, pēdas paliek

Droši vien pamanījāt, ka jūlija beigās
Lejasciema centrā un tuvākajā apkārtnē
bija parādījušies jaunieši, kas runāja
angliski un vēl dažādās citās valodās.
Protams, no „zila gaisa” viņi neparādījās un tāpat gluži netīšām nepazuda.
Kas bija aktīvi iesaistījušies, zina, kas ne
– pastāstīšu, ka tas bija ilgs un nopietns
process ar maģisko nosaukumu „Eiropas projekts”.
Kā tad top šādi projekti...
Vispirms vajag ideju un patiesu vēlmi
kaut ko darīt lietas labā. Ja atceraties,
pagājušajā vasarā pie mums ciemos
bija atbraukuši dāņu jaunieši. Tas bija
pamats idejai – mums nepieciešams
kopīgs projekts, kas saistīts ar vides un
aktīvas atpūtas tematiku. Solīts, darīts –
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jau ziemā jauniešu centrā „Pulss” sanāca aktīvisti un „prāta vētrā” (diemžēl bez
Renāra Kaupera...) radīja savai idejai
formu un saturu (paldies Janai Igaviņai
par koordinēšanu). Nolēmām arī iesaistīt citas sadarbības organizācijas, kas ir
radušās jauniešu centra ne pārāk ilgās
pastāvēšanas laikā, jo, kā jau zinām, ja
draudzību nestiprinām, tā vienā brīdi ir
pazudusi uz neatgriešanos. Starptautiska draudzība nav izņēmums.
Nākamais solis ir atrast piemērotu projektu konkursu, kur iesniegt savu pieteikumu. Ļoti labi, ka Latvijā un visās citās Eiropas Savienības valstīs ir Nacionālās aģentūras, kas darbojas tieši ar jauniešiem
domātiem projektiem. Mums tā ir „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”

(www.jaunatne.gov.lv), kas koordinē programmas „Jaunatne darbībā” projektus. Nu
ko, ja gribam, lai pie mums brauc ciemos,
tajā pašā laikā kaut ko iemācoties, īstais
ir jauniešu apmaiņu projekts. Un tā uz 1.
februāra termiņu tika sagatavots projekta
„Active FOOT” iesniegums.
Kāds bija mūsu prieks, kad saņēmām
pozitīvu atbildi! Projekts notiks, URRĀ!
Bet... Darbs tikai sākas. Projekta sagatavošana, kas un kur notiks, dokumenti angļu valodā utt. Paldies visiem jauniešiem,
kas nepameta mūs ar Janu vienas pašas
un iesaistījās plānošanas un sagatavošanas procesā!
Un tad – satraucošs mirklis – ierodas
pirmie dalībnieki! Dāņi un francūži, vēlāk
arī itāļi. Apmaiņa var sākties!
turpinājums 7. lpp.
2011. gada septembris

turpinājums no 6. lpp.

KULTŪRAS DZĪVE

Ar ko var apmainīties šādā projektā?
Ar idejām, pieredzi, smaidiem, e-pasta
adresēm, bildēm facebook profilos un
vēl, un vēl. Mēs ieguvām gan jaunus
draugus, gan stiprinājām sadarbību ar
citām Eiropas organizācijām, gan arī
kopīgi izveidojām 10 ieteikumus katram, kas grib palīdzēt apkārtējai videi
neizkust, neizdegt un nenogrimt jūrā.
Protams, varam jau gribēt galvaspilsētu Vidzemes augstienē nevis tik tālu,
kā Rīga, bet tikmēr mūsu draugi Sicīlijā
dzīvos tuksnesī, savukārt Dānijas Grenlande būs izkususi, un polārlāčiem būs
trīs iespējas – kļūt brūniem, emigrēt vai,
kas ir visreālāk, – izmirt. Bet mēs taču
negribam, lai tā notiek, tāpēc – Tava Aktīvā Pēda jeb 10 ieteikumi katram.
1. Izslēdz gaismu, kad izej no telpas!
2. Izrauj telefona lādētāju no rozetes,
kad telefons uzlādējies!
3. Papīram ir 2 puses, izmanto abas!
4. Aizgriez ūdens krānu, kamēr tīri
zobus!

5. Brauc ar velosipēdu / ej kājām!
6. Iestādi koku!
7. Pērc vietējā ražojuma preces (iedomājies, cik resursu tiek izlietots, vedot tās
no Ķīnas)!
8. Nemet atkritumus mežā vai uz ielas!
9. Iesaisties vai radi aktivitātes, kas informē par globālo sasilšanu!
Būt aktīvam, informētam un atbildīgam nu jau kādu laiku ir kļuvis stilīgi, starp
citu...
Reizēm aizmirstas, ka šis ir mūsu
pēdu laiks uz planētas Zemes. Ko mēs radīsim? Ko samīdīsim? Mūsu izvēle.
Inga
Jauniešu centra „Pulss” vadītāja
* Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija
atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā
ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Nāc un darbojies
kopā ar mums!
Jauniešu centrs, sākot rudens sezonu,
informē:
1) joprojām esam atvērti visām idejām
par to, ko kopīgi darīsim;
2) atsākam fitnesa – stepa aerobikas
nodarbības;
3) turpinām teātra studijas darbību;
4) aizsākam īpašo bērnu laiku (līdz 13
gadiem) no otrdienas līdz piektdienai plkst.
14.00 – 16.00 kopā ar Annu Žīguri;
5) veidojam mediju darba grupu, kas
vēlas filmēt, montēt utt. (PIESAKIES!);
6) veidojam iniciatīvu darba grupu, kas
vēlas organizēt kaut ko jaunu un interesantu (PIESAKIES!).
Ja esi jaunietis vai arī sirdī joprojām
jauns – tik tiešām – PIESAKIES! Jo gaidām
tieši Tevi ciemos un uz palikšanu!
Inga
jauniešu centra „Pulss” vadītāja

Mālmuižnieku tikšanās
jie mālmuižnieki izteica vēlmi satikties un
šogad salidojums notika jau piekto reizi.
Pirmā mālmuižnieku kopā sanākšana bija
2004. gadā, un visus gadus tikšanās vieta
ir bijusi nemainīga – visi vienmēr ir gaidīti
pie Mālmuižas simbola – pils.
Šogad mālmuižnieku tikšanās notika
sirsnīgā gaisotnē. Tā bija atkalredzēšanas
un tikšanās ar bijušajiem mālmuižniekiem,
kurus dzīves ceļš aizvedis tālu prom no
dzimtās puses, tās bija sirsnīgas sarunas
un atmiņas gan par skolas laikiem, gan
dzīvi Mālmuižā senāk un tagad. Salidojumā muzicēja Lapkašu ģimenes ansamblis
un jaunieši, kuru dzimtas saknes nākušas
no Mālmuižas.
Paldies Modrītei Gusarei un Mālu bibliotēkas bibliotekārei Sofijai Drozdovai par
pasākuma organizēšanu!

Mālmuižnieku tikšanās 30. jūlijā.
Pašā
vasaras
plaukumā, 30. jūlijā Mālmuižā pie
bijušās Mālu septiņgadīgās
skolas
jeb Mālmuižas pils
notika mālmuižnieku
salidojums.
Pirms vairākiem
gadiem
kādreizēDzied
Lapkašu ģimenes
ansamblis.
2011. gada septembris

Muzicē Ēriks Karulis.
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LEJASCIEMA VIDUSSKOLĀ

Lejasciema vidusskolā
Klāt Jaunais mācību gads! Tam raksturīgas ierastas lietas un dažādi jaunumi:
• 6. klasē būs jāmāca vēsturi atsevišķi:
jauns mācību priekšmets „Latvijas vēsture”
– viena stunda nedēļā un „Pasaules vēsture” – viena stunda nedēļā. 2014./2015. mācību gadā, beidzot pamatskolu, 9. klasei
būs jākārto eksāmens „Latvijas vēsturē”
• svešvalodu vēl nemācīs 1. klasē, šis
projekts sāks darboties tikai 2013./2014.
mācību gadā
• pamatizglītības beigšanas apliecībā
pieļaujams tikai viens zems vērtējums (zem
4 ballēm), pie tam viena mācību priekšmeta zems gada vērtējums un zems eksāmena vērtējums dos apliecībai tikai vienu
zemu vērtējumu
• par 1. – 8. klašu pārcelšanu nākošajā
klasē gaidāmas izmaiņas MK noteikumos.
Jāseko līdzi aktualitātēm
• vispārējās vidējās izglītības atestātu
var iegūt izglītojamie, ja nav zemu vērtējumu
• 10., 11. klasē uz nākošo klasi pārceļ,
ja nav zemu vērtējumu
• centralizētajos eksāmenos vērtējums
nebūs iegūts, ja izglītojamā eksāmena darba kopvērtējums ir mazāks kā 5%
• plānots atteikties no vērtējuma līmeņu
izmantošanas centralizētajos eksāmenos,
tāpēc uz sertifikāta būs norādīts iegūtais
kopīgais procentuālais vērtējums
• sertifikātā par vispārējās vidējās izglītības apguvi svešvalodu eksāmenos skolēnu sasniegumi tiks norādīti arī atbilstoši
Eiropas valodu apguves līmenim B1, B2,

C1, ja būs izpildītas šo līmeņu aprakstā noteiktās prasības
• saņemti atbalsta materiāli fizikā, ķīmijā, bioloģijā un matemātikā 7. – 9. klasēm,
ko nodrošina ESF Dabaszinību projekts
• Vispārējās Izglītības likumā izdarīti
grozījumi, kas atspoguļo bērnu ar speciālajām vajadzībām integrēšanu klasēs
• Lejasciema vidusskolā bez pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas varēs apgūt
speciālās pamatizglītības programmu
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Šiem skolēniem būs jāapmeklē
logopēda nodarbības, bet mācību stundās skolotājs varēs izmantot dažādus atbalsta pasākumus, piemēram, atgādnes,
darba lapas ar lielākiem burtiem, u.c.
Šajā programmā izglītojamos ieskaita,
ja to rekomendējusi novada pedagoģiski
medicīniskā komisija
• kavējumu uzskaites sistēma darbosies tāpat kā iepriekšējā mācību gadā. Jaunajās skolēnu dienasgrāmatās paredzēts
atvērums vecāku zīmēm par kavētajām
mācību stundām. Vecākiem atgādinājums
par to, ka jāzvana un jāziņo klases audzinātājam, ja bērns neieradīsies skolā
Skolas saimei šajā mācību gadā novēlu
saliedēties, sadarboties un nostiprināties!
Tikai tā mēs varam pastāvēt periodā, ko
vieni sauc par krīzi, bet citi par lielo iespēju
laiku.
Ineta Maltavniece,
Lejasciema vidusskolas
direktores vietniece izglītības jomā

Aizvadītās vasaras
kultūras notikumi
Ir klāt septembris! Kādā rītā pie kājām jau
var redzēt nolaižamies sārtu lapu. Un tās jau
ir atvadas vasarai un sveiciens rudenim. Šajā
reizē gribas atskatīties uz vasarā paveikto.
22. jūnijā Druvienā notika Gulbenes novada svētki „Līgosim Silmačos”, kuros piedalījās arī Lejasciema pagasts un četri pašdarbības kolektīvi – koris „Kaprīze”, amatierteātris „Paradokss”, folkloras grupa ”Smaržo
siens” un pūtēju orķestris „Lejasciems”.

Folkloras grupas meitenes pie Lejasciema
pagasta stenda – Rita Gargažina,
Ināra Šmite, Valda Riekstiņa.

Lejasciema vidusskolas interešu
izglītības iespējas jaunajā mācību gadā
2011./12. m. g. Lejasciema vidusskolas
interešu izglītības piedāvājums, līdzīgi kā
iepriekšējos gados ir pietiekoši plašs. Skolēni, atbilstoši savām interesēm un vajadzībām, var izvēlēties dalību gan muzikālos,
gan mākslas, gan arī sporta un citas iemaņas attīstošos pulciņos.
Šogad skolēni varēs dziedāt 1. – 4. klašu korī un sākumskolas vokālajā ansamblī,
kurus vadīs skolotāja Rita Vēverbrante,
turpināt apgūt vokālo mākslu 5. – 9. klašu
korī, kuru vada Ineta Maltavniece, muzicēt
skolas pūtēju orķestrī un vokāli instrumentālajā grupā (diriģents Juris Ivanovs), skolotājas Ritas Vēverbrantes vadībā darbu
turpinās vidusskolas vokālais ansamblis.
Skola piedāvā tautisko deju nodarbības 1.
– 4. un 8. – 12. klašu grupās (deju pulciņu
vadītāja Inga Dambrova).
Visu klašu skolēniem piedāvājam apgūt vizuālās mākslas prasmes, apmeklējot
skolotājas Lailas Mednes vadīto pulciņu.
Sākumsskolas audzēkņi kopā ar skolotāju Viju Nuržu varēs papildināt zināšanas
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latviskās dzīvesziņas un tradīciju pulciņā.
Fizisko spēju pilnveidošanai skolēnus
aicina sporta tūrisma pulciņš, ko vada Elita
Jermakova. Vispārējās fiziskās sagatavotības 2. – 4. klašu un sporta spēļu 5. – 7.
klašu pulciņus vadīs skolotāja Ilva Bērziņa,
bet sporta spēles 8. – 12. klasēm un atlētiskās vingrošanas pulciņu vidusskolēniem
– skolotājs Aigars Bērziņš.
Debates angļu valodā varēs apgūt 12.
klases skolēni sadarbībā ar skolotāju Antru
Paegli.
Vidusskolēniem būs iespēja padziļināti
apgūt pirmās palīdzības sniegšanas prasmes skolotājas Ineses Konošonokas vadītajā pulciņā.
Visiem pulciņu dalībniekiem un to vadītājiem veiksmīgu šo mācību gadu, lai
pavasarī ar prieku var piedalīties dažādajos
konkursos un skatēs, kas katru gadu tiek
piedāvāti interešu izglītības audzēkņiem.
Ingrīda Vanaga
direktores vietniece
audzināšanas jomā

Amatierteātra kolektīvam svētkos
piebiedrojās Jānis Naglis un Dainis Švika.
Paldies viņiem!

Lejasciema pūtēji Silmačos.

turpinājums 9. lpp.
2011. gada septembris

KULTŪRAS NAMĀ
turpinājums no 8. lpp.

Novada senioru kopkoris.
Lejasciemieši, kas piedalījās uzvedumā: Zinta Kalniņa,
Markuss Tipāns, Sandra Biksīte, Dāvis Uiska, Māra Dambrova,
Edgars Puidze, Diāna Berkolde, Jānis Vanags.

Senioru svētkus atklāj
Lejasciema pagasta pārvaldes
vadītājs Māris Milns un
Gulbenes novada pensionāru
biedrības „Atspulgs 5”
priekšsēdētāja Anna Vīgante.

Novada svētku kopkoris.
2. jūlijā koris „Kaprīze” piedalījās Vidzemes un Latgales dziesmu dienā Alūksnē. Ar prieku baudījām Alūksnes pilsētas ziedu
krāšņumu un sakoptību, ezera burvību un vakara koncertā tika izdziedātas 13 darba sezonas laikā iemācītās dziesmas.
Paldies visiem tiem skatītājiem un klausītājiem, kas ar savu
klātbūtni atbalstīja koncertu „Zvaigžņu mirdzumā” estrādē, Dukuru ģimenes koncertu kultūras namā, Lizuma teātra kolektīva izrādi
„Savedēja”, Gulbenes TT izrādi „Trīnes grēki”.
Mazajiem skatītājiem bija iespēja apmeklēt cirku „Arino” , kas
notika laukumā aiz kultūras nama. Bērni jutās labi un priecājās, ka
ir nonākuši īstā cirka arēnā!
Jaunieši kārtīgi varēja izballēties nu jau tradicionālajā „Putu
ballē”. Šis pasākums ar dažādām citām aktivitātēm nākošgad notiks nu jau 2 dienas.
5. augustā Lejasciema estrādē notika Gulbenes novada 2. senioru svētki „Kvēl saulespuķe rudenīgā”. Lai svētki izdotos, lai koncertprogramma būtu interesanta un, lai vieskolektīvi varētu iepazīties ar Lejasciemu, man ir jāsaka paldies ļoti daudziem cilvēkiem
un svētku atbalstītājiem.
Paldies Lejasciema pagasta pārvaldei, Mārim Milnam un
Ojāram Vanagam, ansambļa „Satekas” kolektīvam, Vijai Nuržai ,
Baibai Vanagai, Līgai Verlei, Gunāram Lapkašam , Intai Balodei,
Kristiānai Liekniņai, Modrītei Skaistkalnei, Ingai un Jānim Nagļiem,
Lejasciema pūtēju orķestrim un vadītājam Jurim Ivanovam, mediķim Ivetai Zurkovai, par koncerta filmēšanu paldies Ingai Deigelei
un paldies svētku atbalstītājiem - SIA „Rainis” un Armandam Lūkinam, IU „Samiņi”, ZS „Lācīši”, veikalam „Māra 93”, Hipotēku bankai, pensionāru biedrībai „Atspulgs 5”, Gulbenes novada domei.
Liels paldies svētku koncerta vadītājai Vēsmai Stapānei. Brīnišķīgi, ka visi kopā mēs spējam paveikt lielas un labas lietas par spīti
ne visai vieglajai ikdienai!
2011. gada septembris

Svētku koncerta vadītāja
Vēsma Stapāne.

14. augustā folkloras grupa „Smaržo siens” Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā Vidzemes sētā piedalījās Vidzemes novada
dienu pasākumā. Pasākums tika veltīts Kāzu godiem Vidzemē.
Lejasciemieši uzvedumam bija sagatavojuši dziesmu programmu
par precībās iešanu un līgavas lūkošanu.

Lejasciema folkoras kopa Brīvdabas muzejā. No kreisās Ineta
Maltavniece, Normunds Šmits, Valda Riekstiņa, Mirdza Ankupa,
Ināra Šmite, Rita Gargažina, Inga Deigele.
Saulainā vasara aizvadīta un klāt jaunā pašdarbības sezona.
Ar 2011. gada 1. oktobri Lejasciema kultūras namā darbu atsāks
mūsu pašdarbības kolektīvi koris „Kaprīze” (vadītāja Ineta Maltavniece), vokālais ansamblis „Akcents” (vadītāja Rita Vēverbrante),
senioru ansamblis „Satekas” (vadītāja Vija Nurža), amatierteātris
„Paradokss” (režisore Ineta Krastiņa), folkloras grupa „Smaržo
siens” (vadītāja Inga Deigele), līnijdeju grupa „Dzintele” (vadītāja
Elīna Krēsliņa), aerobikas grupa (vadītāja Inga Deigele), vingrošanas grupa (vadītāja Vizma Petrova).
Pēc saulainās un siltās vasaras, rudens ir atnācis ar drēgnumu
un pelēcīgām lietavām, taču raugoties dabā ar smaidu sejā, varam
saskatīt arī pavisam citādas krāsas. Lai tas mums izdodas! Krāsām
bagātu rudeni!
Lejasciema kultūras nama vadītāja Rita

9

INFORMĀCIJA, APSVEIKUMI
Lai Laimas rokas ceļas svētījot
Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu.
Lai darba tikumu un gudrību tam dod,
Lai viņa bērnība kā pilna ziedu pļava!

Sveicam
Agitu Aizupieti un Eduardu Mihailovu
ar dēliņa Markusa piedzimšanu
Zandu un Jāni Kupčus ar dēliņa Patrika
piedzimšanu
Agnesi Leišavnieci un Edgaru VējuĀboliņu ar dēliņa Mareka piedzimšanu
Ingu Puļļu un Andri Gudkovu ar dēliņa
Markusa piedzimšanu
Iritu un Jāni Vanagus ar meitiņas
Mades piedzimšanu
Lejasciema pagasta pārvalde

KULTŪRVĒSTURISKĀ
MANTOJUMA CENTRĀ
• 10. septembrī Lejasciema folkloras grupa piedalīsies Pļaujas svētkos
Atē

Paldies
par sadarbību!

• 30. septembrī ansamblis „Satekas” ar koncertprogrammu piedalīsies
Jēkabpils novada senioru svētkos Rubenē
• 15. oktobrī pulksten 19.00 Lejasciema kultūras namā Baltinavas amatierteātra „Palādas” izrāde „Ontans i
Anne” 7. daļa „Ontans i rodne (rodi)
Ieeja 1.50 Ls
• 15. oktobrī pulksten 22.00 Lejasciema kultūras namā Rudens balle
Lilliju izstāde muzeja pagalmā.
Aicinām 7 – 13 gadus vecus bērnus mācīties Gulbenes Mākslas skolas Lejasciema 3. klasē.
Pieteikties līdz 30. septembrim pa
tālruni 29812167 vai Gulbenes Mākslas
skolā, tālr. 64473040

Rīti sasveicinās ar vakariem
Un pa vidu saules zelta loks,
Kas viz pāri maigiem dienvidiem,
Kur viskuplākais tavs dzīves koks.

Paldies mājas vecākajam Andrejam
Travinam par soliņa izgatavošanu un
uzstādīšanu pie mūsu mājas ārdurvīm.
Dzintra un Ineta

Gadi rit kā lāses medainas,
Pilni tava siltā smaida tvan,
Tie no rītiem, dienām svelmainām
Un pret vakariem kā atbalss skan.

LĪDZJŪTĪBA

Dzīves pušķī iesien asteri
Gadus nākamos ar labestību sveic.
Tos, kā labu draugu savējo
Gaidi atnākam un paldies teic.
/V. Poļaka-Rikveile/

Sveicam Lejasciema pagasta
iedzīvotājus, kam dzīves
jubilejas svinētas augustā un
septembrī!
70 gadu jubilejā
Evaldu Baltaus, Valentīnu Frolovu,
Gitu Gargažinu, Modri Kauliņu, Aldu
Pērkoni
75 gadu jubilejā
Edīti Bondiņu, Irēnu Ciekurzni,
Arnoldu Cīmuru, Bernadīni Karuli,
Jāni Krūmiņu, Vairu Melli
80 gadu jubilejā
Jāni Graudu
85 gadu jubilejā
Ēriku Cīruli, Ainu Zaķi
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Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.
2011. gada jūlijā un augustā mūžībā
aizgājuši Lejasciema pagasta
iedzīvotāji
Lilija Ievāne,
mirusi 2. jūlijā 94 gadu vecumā
Elza Kazaine,
mirusi 21. jūlijā 91 gada vecumā

Kultūrvēsturiskā mantojuma centrs
šovasar uzņēma daudz ciemiņu: senioru
svētku dalībniekus no Alūksnes, Valkas,
Jēkabpils, Lizuma, ekskursantus no Rugājiem, Raunas, Rīgas, viesu nama iemītniekus un citus interesentus. Patīkami,
ka ciemiņiem varējām rādīt Lejasciema
dārzus, ziedu izstādi, Lejasciemu agrāk
un tagad fotogrāfijās. Par jaukajiem fotomirkļiem paldies fotogrāfiem Visvaldim
Bačinskim un Indulim Čablim. Ar interesantu redzējumu uz it kā vienkāršām parādībām iepriecina Silvas Milnes fotogrāfijas. Viesi šo izstādi aplūkoja ar interesi.
Izstāde būs apskatāma vēl septembra
mēnesī.
Jau pagātnē skaistais liliju ziedēšanas
laiks, bet atmiņas par puķu izstādi muzejmājas pagalmā palikušas. Par ziediem un
atbalstu izstādes sagatavošanā paldies
Valdai Degunei, Baibai Vanagai, Zaigai Doropoļskai, Daigai Žviriņai, Modrītei Skaistkalnei, Inesei Tipānei, Valdim Kuharenko,
Intai Freibergai un Maijai Zariņai.
Ar Jura Zaķa un Viļa Kazaiņa palīdzību
muzeja eksponāti šovasar papildinājās ar
interesantām kartēm. Paldies!
Priecāšos par turpmāko sadarbību un
jauniem ierosinājumiem.
Kultūrvēsturiskā mantojuma centra
darbiniece Inta

Rita Nellija Ozoliņa,
mirusi 25. jūlijā 81 gada vecumā

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

Edgars Vorobjevs,
miris 6. augustā 81 gada vecumā

Iespiests: SIA Erante” tipogrāfijā
“
Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801
tālr. 64860983

Pagasta pārvalde izsaka līdzjūtību
aizgājēju tuviniekiem.

Informāciju apkopoja Lejasciema
pagasta pārvaldes lietvede Dace Milne
Tirāža 1000 eks.
2011. gada septembris

