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„Kamenītē” zem svētku zvaigznēm
Pa spriksnītim, pa dzirkstelītei,
Pa mēness stariņam, pa zvaigznes
sidrabiņam
Vākts un uzlasīts, taupīts un krāts ik gadu –
nu sirds gaiša.
Pa spriksnītim, pa dzirkstelītei,
Pa sīkai domiņai, pa labam vārdiņam
Vākts un uzlasīts, taupīts un krāts ik gadunu sirds pilna maiguma:
Atkal balts ceļa sākums un cerību
zvaigznes debesīs
Lai ir tik gaišs, ka neiespējami paiet ne
saviem sapņiem, ne saviem draugiem
garām!
Lejasciema bērnudārza 50. gadadienai veltītajā koncertuzvedumā „Kamenītes” bērni un pedagogi veltīja savam
bērnudārzam un sanākušajiem ciemiņiem labas domas, mīļus vārdus, skaistas
dziesmas un dejas.
Ziema, sniegpārsliņas, zaķi un zaķēni, Ziemassvētku rūķi, pašmāju bērni un
meža zvēri, Vecītis un Vecenīte ar mazbērniņiem – viņi visi un vēl ciemiņi, satikās 9. janvārī zem spožajām zvaigznēm
„Kamenītes” lielākajā istabā, lai kopīgi
ļautos ziemīgam stāstam par svētkiem,
dabas skaistumu, cerībām, prieku un mīlestību.
Nemainīgi, piecas desmitgades, bērnudārza lielākā vērtība ir darbinieki: prasmīgi, azartiski, radoši un entuziasma pilni,
gaišām domām, redzīgām sirdīm un mīlestības pilniem acu skatiem.
Tā ir vērtība, kas, gadiem ejot, ļāvusi
Lejasciema bērnudārza vārdam allaž tikt
minētam stāstos par labiem darba darītājiem.
Pēdējās desmitgadēs bērnudārza
darbinieki spodrinājuši savu pieredzi kopīgu projektu veidošanā:
• Muzikālie projekti: mazo dziedātāju
koncerti; mūzikli; bērnudārza audzēkņu lielkoncerti vecākiem, vecvecākiem vai pagasta ļaudīm; ģimeņu
talantu konkursi – galvenokārt mūzikas skolotājas Antras iecerēti, allaž
pārdomāti un kvalitatīvi.
• Ģimeņu sporta dienas – skolotājas
Elgas vērīgā skatiena pavadītas, pedagogu kopīgi veidotas un īstenotas.
• Gulbenes novada pirmsskolas vecuma bērnu svētki Lejasciemā – vērienīgs pasākums, kurā priecājāmies
par pagasta speciālistu un brīvprātī-

go jauniešu sniegto atbalstu.
• Vērienīgā seno amatu nedēļa: ar
dažādu amata meistaru sniegumu
bērnudārzā, kuras īstenošana bija
iespējama ar ikviena iestādes darbinieka maksimālu atdevi, atbildību un
pašaizliedzīgu brīvā laika ziedošanu.
Ar katru nākamo projektu varam paveikt vairāk, veiksmīgāk un spējam arvien
labāk izprast cits citu no pus teikuma, papildināt cits citu, paļauties uz doto vārdu

un sagaidīt kvalitatīvu uzdevumu paveikšanu – allaž vietā un laikā. Un vēl – protam
priecāties par paveikto, spēto. Par to, ka
darām un par to, ka darām to kopā.
Kopā būšana allaž ir svētki, lai gads ir
jauns vai vecs, lai vai kāds gadalaiks ir aiz
māju sienām. Ja svētku zvaigznes mīt arī
jūsu sirdīs ik mīļu brīdi, ja jūsu dvēseles
atvērtas labajam – jūs sargās debesīs un
mīlēs uz zemes!

„KAMENĪTEI” – 50
20. februārī plkst. 10. 00
Lejasciema PII „Kamenīte” pedagogi
mīļi aicina pagasta visjaunākos iedzīvotājus
un ikvienu interesentu uz iestādes 50. gadadienai
veltītu teatralizētu uzvedumu „Pasaciņa, pasaciņa”.

Jubilāre „Kamenīte”
par saviem mīļajiem
Šogad vēlamies jums pastāstīt par Lejasciema
bērnudārza darbiniekiem, izsakot viņiem savu atzinību un pateicoties par ikdienā veikto un gadu gaitā
sasniegto!

Irisa Puidze
Dievs man deva, Dievs man deva,
Dievs rokā neiedeva,
Dievs rokā neiedeva,
Iekams pati nepelnīju.
/L.t.dz./
turpinājums 2. lpp.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ
turpinājums no 1. lpp.

Lejasciema bērnudārzam veltījusi
40 gadus
Kopš 1974. gada strādā kā audzinātāja – skolotāja.
1980. gadā – absolvē Rīgas pedagoģisko skolu, iegūstot pirmsskolas audzinātāja kvalifikāciju.
2002. gadā absolvē Latvijas Universitāti, iegūstot profesionālā maģistra grādu – pirmsskolas pedagoģijā.
2004. gadā absolvē Rīgas pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolu,
iegūstot akadēmisko maģistra grādu
skolvadībā.
2006. gadā iziet apmācību stājas
profilaksē un rehabilitācijā.
2011. gadā iegūst sertifikātu darbam
ar 5, 6-gadīgiem bērniem obligātās sagatavošanas skolai īstenošanai.
2012. gadā iegūst sertifikātu darbam
ar bērniem, kam speciālas vajadzības.
Sistemātiska pašpilnveide bērnu, ģimenes un saskarsmes psiholoģijā.
16 gadus strādājusi ar bērniem kam
speciālas vajadzības.
11 gadus strādā arī kā pirmsskolas izglītības metodiķis, jauno pedagogu
mentors.
Mazo daiļrunātāju (5, 6 g.) konkursa
dibinātāja 2009. gadā un ikgadēja šī pasākuma īstenotāja.
PALDIES PAR: atbildīgumu; profesionālo un emocionālo kompetenci; prasīgumu pret bērniem un viņu motivēšanu
mācībām; iniciatīvas bagāto entuziasmu;
sirsnību un atsaucību; darbā raksturīgonemainīgi kvalitatīvo veikumu!
Apbalvojumi: Gulbenes rajona Tautas
Izglītības nodaļas Goda raksts 1985. g.,
Lejasciema pagasta padomes Atzinības
raksts 2008. g., Gulbenes novada domes
Atzinības raksts 2011. g.

Strādāja no 1974. līdz 2014. gadam
kā mūzikas skolotāja.
1989. gadā – absolvēja Rīgas pedagoģisko skolu, iegūstot pirmsskolas audzinātāja kvalifikāciju.
2000. gadā absolvēja LR Kultūras
ministrijas Valsts Tautas mākslas centra
Folkloras skolu – iegūstot folkloras kopas
vadītāja kvalifikāciju.
2006. gadā absolvēja Latvijas Universitāti, iegūstot profesionālā maģistra
grādu- pirmsskolas pedagoģijā.
2008. gadā – pedagoģiskā darba
pieredzes apmaiņa Vācijā.
Mazo dziedātāju /solistu(3-7g.) konkursa „Cīrulītis” dibinātāja 1990. gadā
un ikgadēja šī pasākuma īstenotāja līdz
2013. gadam.
PALDIES PAR: atbildīgumu, biedriskumu, izpalīdzīgumu; prasīgumu pret
bērniem; sirsnīgumu, radošumu; patieso
ieinteresētību ikviena bērna spēju attīstībā; profesionālo un emocionālo kompetenci; koleģiālo atbalstu un motivēšanu;
inovācijām!
Apbalvojumi: Gulbenes rajona Tautas Izglītības nodaļas Goda raksts 1985.
g., Lejasciema pagasta padomes Atzinības raksts 2007.g., Gulbenes novada
domes Atzinības raksts 2010.g., Latvijas
Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas Atzinības raksts 2011.g.

Andra Pērkone
Neteic mani, māmulīte,
Pa ciemiem staigādama,
Manis pašas kājas, rokas
Izteiks manu tikumiņu.
/L.t.dz./
Lejasciema bērnudārzam veltījusi
37 gadus

Lejasciema bērnudārzā strādā kopš
1978. gada kā audzinātāja – skolotāja.
1974. gadā – absolvējusi Rīgas pedagoģisko skolu, iegūstot pirmsskolas
audzinātāja kvalifikāciju.
1987. gadā ar LPSR Izglītības un Zinātnes ministrijas pavēli piešķirts audzinātājas-metodiķes nosaukums.
2002. gadā absolvē Latvijas Universitāti, iegūstot profesionālā maģistra grādu – pirmsskolas pedagoģijā.
2010. gadā iegūst sertifikātu darbam
ar bērniem, kam speciālas vajadzības.
22 gadus strādājusi ar bērniem, kam
speciālas vajadzības.
PALDIES PAR: disciplinētību; prasīgumu pret bērniem un sevi; labo kontaktu ar bērniem, kolēģiem, vecākiem;
labestīgumu, iejūtīgumu, izpalīdzīgumu;
koleģiālo atsaucīgumu; akurātību; augsto radošo kompetenci veidojot mācību
didaktiskos un uzskates līdzekļus.
Apbalvojumi: Gulbenes rajona Tautas
Izglītības nodaļas Goda raksts 1981.g.,
Lejasciema pagasta padomes Atzinības
raksts 2008.g.

Lūcija Bačinska

Vai bij’ māte auklēdama
To prātiņu iedevusi:
To darbiņu darīdama,
Jau es citu iegādāju.
/L.t.dz./
Lejasciema bērnudārzam veltījusi
32 gadus

Antra Aizupiete
Ai, dzīvīte, ai, dzīvīte!
Pie dzīvītes vajadzēja
Vieglu roku, vieglu kāju,
Laba gudra padomiņa.
/L.t.dz./
Lejasciema bērnudārzam veltījusi
40 gadus

2

No 1983. līdz 1987. gadam strādāja
kā aukle, kopš – 1987. gada kā audzinātāja/ skolotāja.
2002. gadā absolvē Latvijas Universitāti, iegūstot profesionālā maģistra grādu – pirmsskolas pedagoģijā.
Koleģiālā papšpilnveidē apguvusi
Montessori pedagoģijas pamatprincipus,
ko sekmīgi izmanto ikdienas darbā.
Kopš 2006. gada strādā ar jaunākā
pirmsskolas vecuma bērniem.
PALDIES PAR: sirsnīgumu, izpalīdzīgumu, lietpratību mājturībā un rokdarbos;
emocionālo atsaucīgumu saskarsmē ar
bērniem; labo kontaktu ar kolēģiem, bērnu vecākiem; apzinīgumu un uzcītīgumu;
spēju veiksmīgi un kvalitatīvi plānot un
papildināt mācību materiālo bāzi sekmīgam pedagoģiskajam darbam!
2015. gada janvāris

LAUKSAIMNIEKIEM/ KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ

Ziņas lauksaimniekiem
1. No 1. janvāra ar kokiem aizaugusi lauksaimniecības zeme būs
mežs.
Zemes, kuras lietošanas kategorija
nav „mežs”, bet tā ir „cita zemes lietošanas kategorijas” zeme, ja tās platība ir 0,5
hektāru un vairāk, un ja uz tās ir izveidojusies mežaudze ar koku vidējo augstumu vismaz pieci metri un šīs izveidojušās
mežaudzes šķērslaukums ir vienāds vai
lielāks par mežaudzes minimālo šķērslaukumu, no 1. janvāra būs Meža likuma
objekts. To nosaka grozījumi Meža likuma 3. panta 1. daļas 2. punktā, kas stājas
spēkā 2015. gada 1. janvārī.
Darbības ar meža inventarizāciju,
meža ieaudzēšanu un mežsaimnieciskās
darbības veikšanu šādās zemēs jāsaskaņo Valsts meža dienestā.
Plašāka informācija mājas lapā www.

lejasciems.lv /sadaļā Lauksaimniekiem.
2. Mācības profesionālo augu
aizsardzības līdzekļu lietotājiem.
 Pamatapmācības 2. reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības
līdzekļu lietotāja apliecības iegūšanai.
Gulbenē 11.; 12.; 18.; 19. februārī
un 25. februārī eksāmens.
 Pamatapmācības operatoriem
augu aizsardzības līdzekļu lietošanas
apliecības iegūšanai 20. februārī mācību
diena un 25. Februārī eksāmens.
 Apmācības otrās reģistrācijas
klases profesionālo augu aizsardzības
līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai 5. februārī Balvos.
PIETEIKTIES Gulbenes konsultāciju birojā pie augkopības speciālistes
Ingrīdas Šteinbergas; tālr. 29337806;

22004724; e-pasts ingrida.steinberga@
llkc.lv
3. Par platībmaksājumu pieteikumiem.
Aprīļa mēnesis pienāks ļoti ātri un
atkal būs jāaizpilda platībmaksājumu
pieteikumi. Esmu jau Jūs informējusi par
Zaļināšanas prasībām, kas būs jaunums
šā gada pieteikumos – saimniecībām, kurās aramzemes platība ir vismaz 10 ha,
obligāta pieteikšanās uz platību maksājumiem LAD Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā! Lūdzu pieteikties laicīgi, ja kādam būs nepieciešama palīdzība vai apmācības pie datora, lai varu saplānot telpas un laikus. Tāpat lūdzu reģistrēties par
LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas
klientu jau tagad (tas jādara Gulbenē,
Lauku atbalsta dienestā) un saņemt elektroniskās pieejas paroli. Zvaniet, mans
tel. 26541865.
Anita Rozenberga,
lauku attīstības konsultante

Jaunais gads gadskārtām un notikumiem
bagāts
Šis gads aizsācies ar vairāku gadskārtu atzīmēšanu pagasta dzīvē. Uz darbības pirmajiem pieciem gadiem 3. janvārī atskatījās jauniešu centrs „Pulss”.
Pirmskolas Izglītības iestāde ar atceres
pasākumiem ievadījusi 50. jubilejas gadu,
bet skola 16. janvārī jau varēja atskatīties
uz tagadējās skolas ēkas pastāvēšanas
55 gadiem. Dažiem mūsu novadniekiem
šogad aprit nozīmīgākas gadskārtas: Annai Saksei – 110, 1955. gada 15. februārī
Lejasciemā dzimušajam katoļu baznīcas
arhibīskapam Zbigņevam Stankevičam –
60, dzejniekam, militārajam darbiniekam
Robertam Eidemanim – 120.
Pagasta avīze „Pagalms”, ko
sāka izdot atmodas laikā, izrādās, šogad iznāk jau divdesmito gadu. Ir saglabājies avīzes
1. numurs, uz kura ir redaktores Janas Igaviņas un žurnālistes Ilonas Vītolas paraksti.
Janas vēlējums, kas rakstīts
1995. gada 3. martā ir: „Manam, mūsu gara bērnam būs
rītdiena, lai arī taisnība ir katram
sava, patiesība – viena!” Tomēr
nozīmīgākais un plašākais pasākums paredzēts 4. jūlijā, kad
Lejasciems kļūs par mājvietu
piektajiem Novada svētkiem „Meža zieds
– Lejasciems”.
Pašlaik muzejmājā apskatāma neliela izstāde „Ikdienišķais vai neparastais?”
Šīs izstādes mērķis ir rosināt iztēli, uzma2015. gada janvāris

nīgāk paskatoties uz sadzīvē lietojamām
vai dabā atrastām lietām. Ar izdomu pavisam parastiem priekšmetiem var piešķirt
netradicionālu veidojumu. Protams, izstādi var papildināt ar suvenīriem, rokdar-

biem vai dabas veidojumiem. Lai rosīgs
un interesants 2015. gads!
Inta Balode,
Kultūrvēsturiskā mantojuma centra
darbiniece
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VIDUSSKOLĀ

Svētrīts Lejasciema vidusskolā
Lejasciema vidusskolā nedēļā pirms Ziemassvētku egles pasākuma rīkojām svētrītu,
kas ir laba tradīcija, jo tikšanās
ar mācītāju ir notikušas arī iepriekšējos gados. Ziemassvētku gaišuma, kluso cerību, pušķotās egles un svētku noskaņu
pildītajā kultūras namā skolēni
un skolotāji tikās ar draudzes
mācītāju Ilgvaru Matīsu, kura
uzruna svētku priekšvakarā
rosināja uz mierīgu, savstarpēji izpalīdzīgu un līdzjūtīgu
gaisotni savstarpējās attieksmēs gan
skolā, gan ģimenē. Klātesošie skolēni

cilvēkiem. Kopā ar skolas mūzikas skolotājām visi iesaistījās Ziemassvētku dziesmu skandēšanā.
Mācītājs runāja par ticības labajam lielo nozīmi mūsu katra dzīvē, par īstas draudzības patieso
vērtību. Arī paši skolēni uzstājās
ar lasījumiem no Jaunās Derības.
Pasākuma dalībnieki sajūtās patiesi vienoti, apgaroti un labu jūtu
pārpilni, kad svētrīta noslēgumā
kopā izskanēja „Klusa nakts, svēta nakts”.
ar cieņu ieklausījās stāstā par Kristus un
kristīgās ticības mācību darīt labu visiem

I. Vanaga,
direktores vietniece

Šreka ziemassvētki Lejasciemā
Ziemassvētki ir paši
ģimeniskākie un gaidītākie svētki ziemas vidū.
Lejasciema vidusskolā
tie tiek svinēti ar skolas
un klašu sapošanu, teicamnieku apbalvošanu,
paciņām un saldumiem,
koncertu vai uzvedumu.
Pēdējo gadu laikā ir iestudētas vairākas muzikālas
pasakas. Šogad mūzikas
skolotājas izvēlējās ideju par bērniem iemīļotā
animācijas filmas varoņa
Šreka
piedzīvojumiem
Ziemassvētkos.
Tika izveidota darba
grupa, kas uzsāka sagatavošanas darbus. Skolotāja Evelīna uzrakstīja scenāriju, balstoties uz multiplikācijas filmā attēlotajiem notikumiem. Kora,
deju un ansambļu skolotājas izvēlējās
priekšnesumus iestudējumam. Koris tēloja egles, deju kolektīvs – pelītes. 7. un 8.
klases dziedātāji savam priekšnesumam
izvēlējās rūķu lomu, bet vidusskolēni iestudēja deju. Galveno varoņu lomās iejutās Skolēnu domes aktīvisti: Renārs, Tija,
Rihards un Kārlis. Šreka un Fionas bērniņus attēlot gribēja visi pamatskolas vokālā
ansambļa dalībnieki, darba grupa izvēlējās trīs 2. klases meitenes: Karlīni, Anniju
un Gerdu. Skatuves iekārtošanā un dekorāciju izveidošanā palīdzēja radošā grupa
Sindijas vadībā. Muzikālais uzvedums
tika iestudēts 3 nedēļās. Rūpīgi tika izraudzīti tērpi visiem uzveduma dalībniekiem.
Šajā jomā lielu palīdzību sniedza kultūras
nama vadītāja Rita. Ēzeļa tērpa galvenās
detaļas laipni aizdeva Stāmerienas kultūras nama vadītāja. Skolotājas Vijas vadībā speciāli pelītēm tika šūti priekšautiņi,
bet skolotājas Annas vadībā – darinātas
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VIDUSSKOLĀ
iejutās mūsu absolvente Juta. Izrāde noritēja spilgti un veiksmīgi. Visi
klātesošie nepārprotami saprata
uzveduma pamatideju: vislielākā
vērtība Ziemassvētkos mums katram ir ģimene.
Pēc izrādes sekoja labāko
skolēnu un atsaucīgāko vecāku
apbalvošana, ziemassvētku paciņu
izdalīšana, klašu individuālie pasākumi. Pēc tam visa skolas saime
atkal pulcējās kultūras namā, lai
neformālā gaisotnē kopā dejotu un
priecātos – kā viena liela ģimene.
I. Maltavniece,
darba grupas vadītāja

pelīšu austiņas. Vizuālās mākslas pulciņa dalībnieki skolotājas
Lailas vadībā veidoja izdales
materiālu – eglītes, zvaigznes un
vēju – sākumskolas bērniem un
mazajiem brālīšiem un māsiņām,
kas ieradīsies uz pasākumu, lai arī
paši skatītāji varētu līdzdarboties
uzvedumā.
Izrādes dienā valdīja priecīgs
satraukums. Pateicoties vizuālās mākslas skolotājas Lailas un
mūsu absolventes Beātes pieredzei un prasmēm, visi galvenie varoņi tika attiecīgās krāsās
nogrimēti. Pasakas teicēja lomā

Mācību darbs Lejasciema vidusskolā
Ziemassvētki un gadu mija ir laiks, kad
katrs no mums var atskatīties uz padarīto
un izvērtēt savus sasniegumus. Jāsaka
liels paldies Lejasciema vidusskolas skolotājiem par ieguldīto darbu mūsu skolēnu izaugsmē. Šā mācību gada pirmajā semestrī
Lejasciema vidusskolas 1. – 9. klašu skolēnu vidējie vērtējumi ir auguši salīdzinājumā
ar iepriekšējo mācību gadu. Vidusskolas
posma skolēniem šis rādītājs ir nedaudz
pazeminājies, bet viņiem vēl ir iespēja sevi
parādīt šā mācību gada otrajā semestrī. Lai
izdodas!
Skolas Ziemassvētku eglītes laikā tika
godināti Lejasciema vidusskolas skolēni
par labām un teicamām sekmēm ar pateicības rakstu un nelielu skolas suvenīru
– pildspalvu, magnētiņu vai piespraudi ar
skolas attēliem. Liels prieks, ka skolas labinieku sarakstā klāt nākuši jauni skolēni.
Pateicības rakstu par labām un teicamām sekmēm saņēma Gerda Asnāte Berkolde (2. kl.), Jānis Kubuliņš (3. kl.), Elizabete Galvane (3. kl.), Jana Blūma (4. kl.),
Rinalds Lapkašs (4. kl.), Elīze Keita Ozoliņa
(4. kl.), Megija Rīza Liepiņa (4. kl.), Ance Žīgure (4. kl.), Jolanta Pence (4. kl.), Gustavs
Galvans (5. kl.), Ričards Didriksons (5. kl.),
Dāvis Elmārs Mellis (5. kl.), Ērika Jermacāne (5. kl.), Ance Kaspare (5. kl.), Anete Antiņa (6. kl.), Madara Lācīte (6. kl.), Alise Tuļķe
(6. kl.), Dāvis Oņiskivs (8. kl.), Linda Ļapere
(8. kl.) un Guna Žīgure (12. kl.). Šiem skolēniem vidējais vērtējums ir virs 7,5 ballēm.
Lejasciema vidusskolas skolēns, kuram ir
visaugstākais vidējais vērtējums, ir Gustavs
Galvans no 5. klases (vid. vērt. 9,09). Skolas pirmā stāva gaitenī atrodas goda dēlis,
kurā ir šo skolēnu foto.
Tāpat šajā pasākumā tika izteikta pateicība tiem skolēniem, kuriem šajā mācību
gadā bija visglītākās un kārtīgākās dienasgrāmatas un pierakstu klades. Par glītāko
1. – 4. klašu grupā tika atzīta 3. klases skolnieces Montas Zauriņas dienasgrāmata,
5. – 8. klašu grupā – 8. klases skolnieces
Keitas Bačukas, savukārt 9. – 12. klašu gru2015. gada janvāris

pā – 9. klases skolnieces Katrīnas Uiskas
dienasgrāmata. Pateicību par glītāko pierakstu kladi ieguva Ance Kaspare (5. kl.),
Anete Antiņa (6. kl.), Linda Ļapere (8. kl.),
Katrīna Uiska (9. kl.), Tija Ziediņa (11. kl.)
un Guna Žīgure (12. kl.). Arī šie skolēni saņēma skolas suvenīru.
Pateicības rakstu un skolas laimes
pogu dāvājām tiem vecākiem, kuri aktīvi
iesaistās skolas sabiedriskās dzīves organizēšanā. Paldies Jānim un Agnesei Kubuliņiem, Didriksonu ģimenei, Meļļu ģimenei,
Ilutai Girnei, Ingai Grīslei, Annai Žīgurei,
Lailai Mednei, Inesei Anuškai un Lāsmai
Einbergai.
Mācību gada otrais semestris jau ir sācies un kā jau katru gadu, novadā norisinās
olimpiādes un konkursi dažādos mācību
priekšmetos. Arī šajā mācību gadā mūsu
skolas skolēni labprāt piedalās šāda veida pasākumos. Angļu valodas olimpiādē
piedalījās 11. klases skolniece Tija Ziediņa
(skolotāja A. Paegle). Savukārt vēstures
olimpiādē piedalījās Dita Grīsle no 9. klases (skolotājs A. Doropoļskis), kopvērtējumā iegūstot 3. vietu novadā. Arī mūsu skolas 12. klases skolēni Līga Ritmane, Guna
Žīgure un Renārs Galvans savas zināšanas
vēlējās parādīt Gulbenē erudīcijas konkursā (skolotājs A.Doropoļskis). Šogad 2.
klašu pasākums norisinājās Gulbīša vidusskolā, kurā piedalījās 2. klases skolnieces
Gerda Asnāte Berkolde, Karlīne Elizabete
Usāre un Annija Lapkaša (skolotāja E. Jermakova). Latviešu valodas olimpiādē piedalījās 8. klases skolnieces Alise Prancāne
un Linda Ļapere, kā arī 9. klases skolnieces
Katrīna Uiska un Dita Grīsle, kura ieguva 3.
vietu (skolotāja A. Līdumniece). Vizuālās
un vizuāli plastiskās mākslas konkursā
„Trejdeviņas saules lec” Vidzemes novadā
3. pakāpi ieguva Kristīne Pence ar darba
nosaukumu „Saulriets Sv. Vita katedrālē”
(skolotāja L. Medne). Savukārt Gulbenes
bibliotēkas rīkotajā Ziemassvētku apsveikumu zīmējumu konkursā „Runcis Misiņš
svin Ziemassvētkus” 1. – 2. klašu grupā at-

zinību saņēma 2. klases skolniece Gerda
Asnāte Berkolde (skolotāja L. Medne). Paldies visiem par ieguldīto darbu gan mācot,
gan mācoties!
Olimpiādes un konkursi turpināsies
visu otro mācību semestri. Novēlu veiksmi
visiem tiem, kas plāno piedalīties kādā no
priekšmetu olimpiādēm vai konkursiem!
Savukārt mācību gada otrā semestra
noslēgumā tiek plānoti dažādi pasākumi,
kas būs kā balva skolēniem ar labām un
teicamām sekmēm. Visi skolēni, kuriem
būs labas un teicamas sekmes, mācību
gada otrā semestra noslēgumā dosies
atmaksātā skolas ekskursijā. Tāpat šiem
skolēniem maija pēdējā nedēļā nebūs jāapmeklē mācību stundas.
Mācību gada pēdējā dienā – 29. maijā
skolā norisināsies tradicionālais pasākums
„Gada balva”. Šī pasākuma laikā skolēniem tiks pasniegtas ZELTA un SUDRABA
liecības. ZELTA liecību saņems tie skolēni,
kuru vidējais vērtējums mācību gadā būs
8,00 balles un augstāk (nav vērtējumu 1 –
6 balles, kā arī nav uzvedības traucējumu).
Skolēni, kuru liecībās vidējais vērtējums ir
7,50 – 7,99 balles (nav vērtējumu 1 – 6 balles), saņems SUDRABA liecību (ja ir viens
vērtējums 6, tad pedagoģiskajā padomes
sēdē lemj par apbalvojuma piešķiršanu).
SUDRABA liecība pienākas arī tiem skolēniem, kuriem vidējais vērtējums ir 8,00 un
augstāk, bet ir viens vērtējums 6 balles.
Savukārt skolēni, kuru vidējais vērtējums ir
7,50 balles un augstāk (nav vērtējumu 1 –
5 balles), saņems kā pateicību – grāmatu
(ja ir viens vērtējums 5, tad pedagoģiskajā
padomes sēdē lemj par apbalvojuma piešķiršanu). Skolēni ar ZELTA un SUDRABA
liecībām arī saņems grāmatu. Vēl otrais
mācību semestris ir tikai iesācies! Novēlu
– visiem, visiem saņemties, lai, sagaidot
mācību gada noslēguma pasākumu, skolēnu skaits ar labām un teicamām sekmēm
būtu lielāks!
I. Ozoliņa,
Direktores vietniece izglītības jomā
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Lejasciema vidusskolas ēkas atklāšanas
55. jubileja
Lejasciema vidusskola pašā ciemata
centrā – balta un lepna, stāv jau 55 gadus
un ir izvadījusi dzīvē 60 izlaidumu absolventus. Arī šogad 16. janvārī visa skolas
saime atzīmēja šo gadadienu ar kopēju
pasākumu skolas zālē, uz kuru aicinājām
ciemos bijušos vidusskolas direktorus.
Skolēnu domes pārstāvji iepazīstināja ar skolas vēsturisko attīstības gaitu un
ilustrēja katra skolas vadītāja ieguldījumu
un veiksmes skolas dzīves pilnveidošanā.
Skolēnu pašdarbības kolektīvi sveica visus
ar muzikāliem priekšnesumiem.
Pēc II Pasaules kara 50-tajos gados
arī laukos sāka atvērt vidusskolas, un
1950./51. m. g. Lejasciema 7-gadīgā pamatskola sāka veidoties par vidusskolu –
tika atvērta 8. klase. 1954. gada pavasarī
Lejasciema vidusskolā notiek pirmais izlaidums. Atestātus kā ceļamaizi dzīvei saņem
pirmie 19 absolventi.
Sakarā ar to, ka palielinājās skolēnu
skaits, radās jautājums par jaunas skolas
ēkas celtniecību. Sevišķi lielu darbu skolas
celtniecības atļauju un pārējo dokumentu
sagatavošanā ieguldīja toreizējā direktore
Olga Ozoliņa (vadīja skolu no1956. līdz
1959. g.) un arī skolēnu vecāki. Darbs
vainagojās ar panākumiem un 1960. gada
18. janvārī skolēni varēja sākt mācības
jaunajās telpās, kas salīdzinājumā ar veco
draudzes māju, bija kā liela un balta gaismas pils.
Celtniecības darbu nobeiguma posmu un jauno telpu iekārtošanu, kā arī mācību spēku komplektēšanu vidusskolas
klasēm organizēja skolas direktors Vitālijs
Rumaks, kas skolu vadīja no 1959. līdz
1969. gadam. Viņa vadībā arī noritēja svinīgā ceremonija, kad skolas kolektīvs, ar
valsts karogu priekšgalā, gājienā pa sniegoto ceļu devās no vecās skolas uz jauno
skolas ēku.
No 1969. līdz 1973. gadam Lejasciema vidusskolu vada vēsturniece, skolas
muzeja veidošanas entuziaste, direktore
Aija Pavāre. Direktore, daloties atmiņās
par šo laiku, iezīmēja grūtības ar celtniecības materiāliem, lielo degsmi visus darbus paveikt ar pašu skolotāju un skolēnu
rokām, iztiekot ar trūcīgiem līdzekļiem, bet
vajadzīgās lietas piem., asfaltu gar skolas
ēku, iegūst atstrādājot – ejot talkās ceļu
būves organizācijai.
Visi skolas vadītāji ir bijuši nesavtīgi
savas skolas patrioti un pašaizliedzīgi ir
ziedojuši savus spēkus skolas izaugsmei.
To pašu varam teikt par skolas direktoru
Ēriku Doropoļski, kurš Lejasciema vidusskolu vadīja no 1973. līdz 1988. gadam.
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„Gribas atzīmēt, ka Ēriks Doropoļskis
nebija tikai tūrisma fanāts. Visgarāko dienu
viņš pavadīja uz jaunbūvējamā sporta stadiona. Vienkārši līdzināja asfaltu. Arī muzeja veidošanas laikā kopā sēdējām daudzus
vakarus, plānojot stendus un tos noformējot. Ar skolēnu grupām braucām ekspedīcijās uz Blīdeni, Zlēkām un citur. Ja kāds
cilvēks ir atdevis savu dzīvi bez atlikuma
skolai, tad tas ir skolotājs Ēriks Doropoļskis” - tā savās atmiņās raksta Aija Pavāre.
No 1988. līdz 1993. gadam skolu vadīja direktors Aivars Maltavnieks. Šis laiks
iezīmējas ar lielām pārvērtībām skolas un
visas valsts dzīvē. 1989. gadā direktors
realizē mūzikas skolotāju ideju par mūzikas novirziena klašu izveidi skolā. Šī programma ar labiem panākumiem turpina
darboties 18 gadus. Veidojas skolas pū-

tēju orķestris, skolas kori, skolēni individuālās nodarbībās apgūst kāda instrumenta
spēles iemaņas. Pēc profesijas fizikas skolotājs – direktors Aivars Maltavnieks lielu
vērību pievērsa datorapmācības ieviešanai
skolā. 1991. gadā bijušās pionieru istabas
vietā iekārto datorapmācības kabinetu. Vidusskola pārkārtojas arī citās jomās, ieviešot ieskaišu sistēmu.
Mainoties valsts politiskajai situācijai,
notiek acīmredzamas izmaiņas arī skolu
dzīvē. Laikā no 1993. līdz 1997. gadam,
kad skolu vadīja Guntars Lācis, skolotāji
piedalījās Sorosa fonda „Pārmaiņas izglītībā” projektos:
„Kvalitāte darbībā”, „Efektīva skola”,
„Skolas mācību plāns”. Skolā sāka darboties skolēnu pašpārvalde – skolēnu dome.
Mācību un ārpusklases darbā ieviesās jau2015. gada janvāris

VIDUSSKOLĀ
nas metodes, valdīja demokrātiskas savstarpējas attieksmes.
Vidusskolas klasēs sāka mācīt biznesa ekonomiskos pamatus. Modernizēja un
jaunās telpās iekārtoja datorklasi.
No 1997. līdz 2002. gadam Lejasciema vidusskolu vadīja direktore Biruta Berkolde. Viņas vadībā notikušas lielas pārmaiņas. Tiek izstrādātas un licenzētas 4 izglītības programmas. Par tradīciju kļūst vecāku dienas. Aktivizējas skolas padomes
(vecāki, skolēni, skolotāji ) darbība. Skolai
nodrošināja pastāvīgo interneta pieslēgumu, pilnveidoja komerczinību mācīšanu.
Skolēni sāka piedalīties konkursos „Mazais biznesmenis” un Uzņēmējdarbības
un menedžmenta akadēmijas programmā
„Esi līderis”. Vidusskolēni sāka piedalīties
Ēnu dienās. Projektu nedēļā skolēni izstrādāja projektus. Izveidoja skolas karoga metu, pēc kura tika darināts šodienas
karoga oriģināls. Skolēniem tika piedāvāti
daļēji atmaksāti auto kursi, kuri katru gadu
turpinās vēl joprojām.
Direktore Ineta Stāvavena vada skolu no 2002. līdz 2014. gadam, kas pēc
Ē. Doropoļska ir otrs ilgākais darbības
laiks. Šai laikā direktore I. Stāvavena ir
daudz darījusi un domājusi par skolas labiekārtošanu un rekonstrukciju: veikts remonts lejas stāva gaitenī; nomainīti sporta
zāles logi un vēlāk atremontēta visa zāles
telpa un skatuve; veikts remonts augšas
stāva gaitenī; labiekārtoti un izremontēti
dabaszinību priekšmetu kabineti; veikts
remonts visās klašu un kabinetu telpās,
nomainītas mēbeles un kabinetu durvis;
izremontēts un labiekārtots skolas internāts un ēdnīca.
Šajos gados liela uzmanība tiek pievērsta skolēnu zinātniski pētnieciskajiem
darbiem un skolēnu sasniegumiem mācību
priekšmetu olimpiādēs, palielinās skolēnu
skaits, kuri pēc vidusskolas absolvēšanas
iestājas mācīties augstskolās. Lejasciema
vidusskolas skolēni un skolotāji iesaistās
Eiropas projektā Comenius, Globalizācijas
projektā, organizē skolēnu vasaras nometnes, tai skaitā mūzikas draugu nometni
„Spēlē pats un māci draugam”.
No šī mācību gada Lejasciema vidusskolu vada Ineta Maltavniece. Direktore
pasākuma noslēgumā iezīmē skolas nākotnes ieceres – ticību vidusskolas turpmākajai pastāvēšanai, vajadzību iekārtot
atbalsta personāla logopēda un psihologa
kabinetus, vēlmi skolas iekšpagalmā ierīkot atpūtas un spēļu laukumu un skolas
bibliotēkas telpas pārcelt skolas ēkā, izveidojot arī lasītavu.
Skolas 55. gadadienas pasākums izskanēja ar kora dziedāto skolas himnu un
cienāšanos ar svētku kliņģeri, kurā skaisti
dega divi sveču piecinieki.
Ingrīda Vanaga,
direktores vietniece audzināšanas jomā
2015. gada janvāris

„Paldies dēlis”
Lejasciema vidusskolā
Skola noteikti ir vieta, kur bērni apgūst ne tikai mācību priekšmetu standartos ierakstītās zināšanas un prasmes,
bet arī dažnedažādas sociālās iemaņas.
Manuprāt, tieši šī iemesla dēļ jebkurai
skolai jādomā ne tikai par veiksmīgu mācību satura realizāciju, bet arī par to, ko
ar savu vidi tā vēsta un māca skolēniem.
Par to domājot, jāpatur prātā, ka bērni
visvairāk redz un mācās no pieaugušo
rīcības, ne tik daudz no viņu vārdiem,
kad tiek sacīts, ka „būtu jābūt tā un tā”.
Tā nu, sākot ar šo semestri, Lejasciema vidusskolā kāda ideja, kādi vārdi
pārtapuši rīcībā. Katrs droši vien kaut
reizi būs dzirdējis, cik svarīgi ir pateikt
„paldies”. Vēl padomājot, katrs varētu
secināt, cik reti cilvēki aizmirst pateikt
sliktos vārdus vai kādu nosodījumu, bet
cik bieži nepateikti paliek labie vārdi un
„paldies”. Domāju, ka grūti būtu atrast
cilvēku, kurš negribētu, lai mūsu bērni
iemācās teikt „paldies” un labos vārdus
vairāk, nekā to protam mēs. Viens veids,
kā mēģināt to viņiem iemācīt, ir stāstīt par to, cik tas ir svarīgi un labi. Otrs
veids – rādīt piemēru, sakot „paldies” un
arī labos vārdus ikdienā.
Šobrīd Lejasciema vidusskolā skolotājiem ir iespēja rādīt šo piemēru. Kopš
semestra sākuma skolas gaitenī, blakus
ziņojumu dēlim atrodas „Paldies dēlis”,
uz kura jebkurš skolotājs, jebkuram skolēnam var izteikt “paldies”. Tam, par ko
izteikt „paldies”, ierobežojumi nav uzlikti
un standarts nav izstrādāts, tāpēc, ka
„paldies” nav ieliekams šādā rāmī. Tāpat,
protams, „paldies” pateikšana nevar tikt
noteikta par obligātu, tāpēc skolotājiem
nav jāuzraksta noteikts skaits lapiņu
katru nedēļu. Viņi var uzrakstīt „paldies”
tajā brīdī, kad tas rodas. Katru pirmdienas rītu „paldies” par pagājušo nedēļu
tiek pielikti pie dēļa, nedēļu jau stvējušie
„paldies”, noņemti.
Dēļa mērķis ir ne tikai caur piemēru

mācīt pateikties, bet arī vairot pozitīvo
lietu pamanīšanu ikdienā, lai tas visiem
mums – skolas iemītniekiem – būtu kā
atgādinājums, ka ikdienā klasēs un skolā kopumā notiek daudz notikumu, arī
daudz pozitīvu lietu. Līdz šim skolotāji
paspējuši izteikt „paldies” dažādiem
skolēniem gan par viņu rūpīgajiem darbiem, gan palīdzību ārpus stundām, gan
apzinīgu pienākumu pildīšanu, resursu
sagādāšanu un vēl citām lietām. Semestris vēl ir garš un noteikti, ka daudzi „paldies” vēl tikai būs.
Kad pati biju skolas vecumā, daudzus skolotājus un citus pieaugušos apkārt ļoti bieži dzirdēju sakām, ka jaunā
paaudze ir „drausmīga un nekam nederīga”, ka tā noteikti pazudinās pasauli,
reizēm izklausījās, ka pasaulei nākotnes
vispār nav. Ar savu tagadējo domāšanu
to nesen pārcilāju savā prātā un guvu
atklāsmi, ka kaut kādā ziņā tā ir kā programma, kā zīmogs, kas jau tiek uzlikts
nākamajai paaudzei un nav daudz jābrīnās, ja vēlāk tā vienkārši ņem un attaisno „uz to liktās cerības”. Neslavēsim
mūsu bērnus tikai slavēšanas pēc, bet
neaizmirsīsim viņiem pateikties un norādīt uz to, kas ir labs, lai viņi ne tikai mācītos pamanīt labo viens otrā, bet arī ticētu
paši sev.
Rūta Misāne,
Lejasciema vidusskolas skolotāja

Tuvākajā laikā Lejasciema vidusskolā notiks vairāki
visus skolēnus iesaistoši pasākumi:
11. februāris – Ēnu diena
11. – 13. februāris – Projektu dienas skolā
13. februāris – skatuves runas konkurss skolā
19. februāris – Tēvu diena – ierindas skate skolā un sportiskas
sacensības starp komandām
21. februāris – 12. klases Žetonu vakars
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JAUNIEŠU CENTRĀ/ JAUNSARGU VIENĪBĀ

Jauniešu centram „Pulss” 5 gadi!
Janvāra sākumā nosvinējām jauniešu centra dzimšanas dienu. Kā jau katrā
kārtīgā dzimšanas dienā, arī mums bija
daudz ciemiņu, daudz dāvanu, svētku
mielasts un kūka. Pasākumu vadīja jaunietes Alise un Katrīna. Katrā dzimšanas
dienā mēs apzinām un godinām Lejasciema aktīvākos jauniešus, novērtējot
personīgo sniegumu un viņu ieguldījumu
jaunatnes dzīves popularizēšanā un veicināšanā. Šogad balvu „Zelta ČIEKURS
2014” saņēma Santa Elīze Žīgure, Endijs
Puļļa, Alise Jermacāne, Mārtiņš Kaminskis. Par ieguldīto darbu visu gadu garumā
balvu saņēma arī Inga Deigele.
Viena no dzimšanas dienas aktivitātēm bija plānot jauniešu centra vīziju nākošajai piecgadei. Minēšu dažas idejas:
Ekspedīcija „Apkārt Lejasciemam Nr. 2”,
J.C. „Pulss” telpu paplašināšana, mūzikas diena, masku pasākumi, geocatching
diena, peintbola diena u.c. aktivitātes.
Liels prieks par ikvienu ciemiņu, jaunieti,
kas bija kopā ar mums.
Ak, jā, nevaru nepateikt, viena no dāvanām, ko vēlējāmies saņemt, bija jauni
draugi! Mums bija ciemiņi no Madonas
novada Bērzaunes jauniešu centra „Rīts”.

Vēlēšanās piepildījās…
Jauns gads sācies un katram ir savas
apņemšanās – mums arī. :) Lai visiem izdodas sasniegt savus mērķus!
P.S. Liels paldies Intai Balodei par
dāvinājumu jauniešu centram. Mums ta-

gad ir ļoti daudz dažādu valstu atklātnīšu,
aprakstu, kas iegūti, ceļojot daudzu gadu
laikā. Ja kādam ir vēlēšanās un interese
apskatīt – gaidām ciemos! :)
Anna Žīgure,
Jauniešu centra „Pulss” darbiniece

Jaunsargi piedalās sacensībās
23. janvārī Lejasciema vidusskolā
norisinājās Jaunsargu vienību draudzības turnīrs florbolā. Sacensībās piedalījās
sešas komandas – Lejasciema, Lizuma,
Gulbenes, Stāķu skolu jaunieši, divas komandas no Smiltenes novada – Blomes
un Grundzāles jaunsargi. Florbola turnīrā
1. vietu sīvā konkurencē izcīnīja Lejasciema vidusskolas 9. klases jaunsargu
komanda, 2. vietu ieguva Stāķu pamatskolas komanda, 3. vietā Gulbenes komanda.
20. un 29. janvārī Jaungulbenes arodvidusskolā norisinājās Gulbenes novada
jaunsargu vienību šaušanas sacensības
„SNAIPERIS – 2015”. Jaunsargi sacentās
šaušanā ar pneimatisko šauteni no trīs
šaušanas stāvokļiem – guļus, no ceļgala un stāvus. Pirmajā sacensību dienā
jaunākās grupas sacensībās 1. vietu
izcīnīja Artūrs Kauliņš, 2. vietā Jānis Balodis (abi no Lejasciema vsk.), 3. vietā
gulbenietis Andris Gargurnis. Jaunietēm
1. vietā Alvīne Ivanova, 2. vietā Anete
Cielava (Madonas vsk.), 3./4. vietu dalīja Alise Sedliniece (Stāķu p-sk.) un Ērika Jermacāne (Lejasciema vidusskola).
29. janvārī norisinājās sacensības vecākās grupas jauniešiem. 25 jaunsargu
konkurencē 1. vietā Renārs Einbergs
(Lejasciema vsk.), 2. vietā Toms Ratseps
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un Nauris Jermacāns (Jaungulbenes
Avs), 4. vietā Niks Zeiļuks, 5. vietā Emīls
Vaļickis (abi no Lejasciema vsk.). Starp
jaunietēm lejasciemiete Alise Jermacāne
izcīnīja 4. vietu.
Renārs Einbergs (no kreisās)
sacensībās „Snaiperis 2014” izcīnīja
1. vietu.
2015. gada janvāris

SPORTS

Ziemas sporta ziņas
Piedalās Latvijas
čempionāta sacensībās
distanču slēpošanā

10. un 11. janvārī Priekuļos notika Latvijas čempionāta sacensības distanču slēpošanā. Sacensībās piedalījās arī Lejasciema slēpotāji, Ērika Jermacāne izcīnīja
7. vietu savā vecuma grupā, Jānis Jermacāns ieguva 7. vietu, arī Ričards Didriksons
izcīnīja 7. vietu.

Pasaules sniega diena
Lejasciemā
16. janvārī Lejasciemā notika Pasaules
sniega dienas pasākumi, kuros piedalījās
apmēram 200 dalībnieki – Gulbenes novada skolu skolēni. Sacensību dalībnieki
sacentās slēpošanā, sniega figūru celšanā,
sniega piku mešanā mērķī, pāru slēpojumā.
Sniega dienu organizēja Gulbenes novada bērnu un jauniešu sporta skola, sporta klubs „Lejasciems”, atbalstīja Latvijas
Slēpošanas savienība un Latvijas Olimpiskā komiteja.

Ērika Jermacāne.

Ričards Disriksons un
Jānis Jermacāns.

Lejasciemieši līderi
Gulbenes novada
volejbola čemionātā

Lejasciema pagasta komanda ar labiem rezultātiem piedalās Gulbenes novada volejbola čempionātā vīriešiem. Mūsu
volejbolisti šobrīd pārliecinoši izvirzījušies
līderpozīcijās un līdz šim cīnās bez zaudējumiem. Lejasciemiešiem pēdējās divas –
čempionāta noslēguma spēles notiks 14.
martā.

Lejasciemā sacensības
distanču slēpošanā

Lejasciemā šoziem tiek organizētas
Lejasciema pagasta pārvaldes un Rekrutēšanas un jaunsardzes centra JD 2. novada
nodaļas 208. Lejasciema, 207. Jaungulbenes, 206. Gulbenes jaunsargu vienību sacensības distanču slēpošanā. 30. janvārī
slēpošanas trasē pie estrādes notika sacensību 1. posms slēpošana brīvajā solī.
Sacensībās piedalījās 54 slēpotāji. No lejasciemiešiem savās vecumā grupās labākos
rezultātus uzrādīja Ērika Jermacāne (1. vieta), Dana Puidze (1. vieta), Edgars Puidze
(1. vieta), Ričards Didriksons (3. vieta), Valdis Mednis (3. vieta), Gustavs Galvans (4.
vieta), Elizabete Galvane (5. vieta), Artūrs
Filips Igaviņš (5. vieta).
Sacensību 2. posms – slēpošana klasiskajā solī notiks 6. februārī 17.30 slēpošanas trasē pie estrādes, 3. posms 1. martā
11.00 Imantas ielā 20.

2015. gada janvāris
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TŪRISMS/ KULTŪRAS NAMĀ

Sanāksme par tūrisma attīstību Lejasciemā
27. janvārī Lejasciema kultūras namā
notika tūrisma sanāksme, ko organizēja
Lejasciema pagasta pārvalde kopā ar
novada pašvaldības aģentūru „Gulbenes
tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma
centrs.” Uz sanāksmi tika aicināts ikviens,
kam interesē tūrisma attīstība Lejasciemā. Mūs informēja par dažādiem pasākumiem un iespējām, ko piedāvā tūrisma
nozare. Noteikti gribu pievērst uzmanību
šādiem piedāvājumiem:
 Iespēja pieteikties uz ES
ELFLA arodapmācības kursiem pārtikas ražošanā! Izvēlies sev interesējošo
tēmu: Pirmajā no tām – paredzēts aplūkot graudaugu pārstrādes produktu ieguvi un ražošanu mājas apstākļos, otrajā
tēmā – augļu, dārzeņu pārstrādes tehnoloģijas, trešā tēma – piens un tā produkti, pārstrāde, ceturtais tēmu bloks paredz
apgūt gaļas un tās produktu ražošanu.
Apmācības vadīs Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadošie mācību spēki,
kuri ir vērā ņemamas autoritātes attiecīgās nozares speciālistu vidū. Nodarbības
lauksaimniekiem Gulbenē sāksies februāra beigās un tās notiks Rankas Profesionāli vidusskolas telpās.
 Tiešā pirkšana. Pievienojies
arī Tu! Vairums cilvēku vēlas lietot bioloģiski audzētu, pārbaudītu un svaigu pārtiku katru dienu, taču iespēju iegādāties to
nav daudz. Ļoti ērts un lēts tirdzniecības
modelis ir veidojot tiešās pirkšanas grupas.
 Piedalies tūrisma rallijā „Gulbja ligzdu meklējot-2”

 Ekskursija uz Tartu un Ledus
laikmeta centru Igaunijā TIEK PĀRCELTA UZ 11.aprīli!
 Gulbenes novada tūrisma piedāvājumu prezentēs izstādē „Balttour
2015”
Sīkāk par visiem piedāvājumiem var
lasīt www.lejasciems.lv sadaļā TŪRISMS,
www.visitgulbene.lv.
Semināra otrajā daļā runājām tieši
par Lejasciema tūrisma attīstību. Kopīgi
izlēmām, ka ir jāturpina jau sen aizsāktā
ideja par dabas takas veidošanu. Kopīgi
mēs to varam. Varbūt ir kāds, kas vēlas
piedalīties šīs takas izveidē, palīdzēt fiziski, vai materiāli – sazinieties ar mani
27883564. Lejasciema pagasta pārvalde,

vidusskola, kultūras nams, kulūrvēsturiskā mantojuma centrs un jauniešu centrs
šo ideju atbalsta, bet ceram, ka vēl kāds
pieteiksies, jo kā zināms, tur darba būs
daudz un finanses arī noderēs. Jauniešu
centrs šogad plāno izveidot bukletiņu ar
Lejasciema apskates objektiem, mājražotāju piedāvājumiem.
Aicinu ikvienu, kam ir kāda ideja vai
informācija saistībā ar tūrisma attīstību
Lejasciemā, sūtiet informāciju: anna.zigure@gulbene.lv Varbūt ir kāds interesants foto, droši sūtiet ar nelielu aprakstu,
es to ievietošu mūsu mājaslapā – sadaļā
TŪRISMS.
Anna Žīgure,
tūrisma darbiniece

Atskatoties uz gadu mijas kultūras pasākumiem
Atnācis februāris, rēna miera pilns.
Bet tieši tāpēc varam mosties nesteidzīgi, izmantojot to mieru, kas atvēlēts. Lielajā Dabas klusumā dienas lēnām sāk
staipīties no ziemas miega. Šajā ziemas
laikā ir nācies sastapties gan ar bargu
salu, kad var vērot nosarmojušus koku
zarus, krūmus, zāles stiebrus, elektrības
vadus gar ceļa malām, gan ar slapju
sniegu, kad var uzvelt sniegavīru un papikoties – ir vienkārši laiks pavērot dabu,
jo skats ir fantastisks, kā pasakā. Un, ja
uzspīd saulīte, tad sniegs laistās un žilbina acis! Arī slēpotājiem šogad sniega
sega ir pietiekoši bieza, lai izmēģinātu
savus spēkus slēpošanā!
Bet vēl atgriezīsimies vecajā gadā,
ieskatoties fotogrāfijās, pavērosim, kā
mēs aizvadījām decembra mēneša nogali!
20. decembrī senioru ansamblis
„Satekas” viesojās Veclaicenē, kur noti-
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„Satekas” Veclaicenē.
ka Alūksnes novada senioru pasākums. Guvām daudz emociju, dziedāšanas prieku
un arī jaunus draugus no Ķeguma, kas aicina „Satekas” ciemos jau aprīlī.
2015. gada janvāris

KULTŪRAS NAMĀ
21. decembris Lejasciema Pūtēju
orķestris ar Ziemassvētku programmu
koncertēja Stāmerienā, bet 9. janvārī programma izskanēja Lejasciemā
Zvaigznes dienas pateicības koncertā.
Pateicības koncerts izskanēja tiešām
tādā paldies teikšanas gaisotnē, jo ikdienas steigā mēs pievēršam mazāk
uzmanību tiem līdzcilvēkiem, kuri dara
vairāk, nekā prasa viņu pienākums, kuri
savu darbīgumu, sirds siltumu spēj dot
citiem, neprasot neko pretī. Un mums
noteikti katram ir tādi cilvēki, kuriem vajag pateikties. Savu paldies pasākumā
teica un Ziemassvētku eņģelīšus dāvināja skolas direktore Ineta Maltavniece,
kultūrvēsturiskā mantojuma centra vadītāja Inta Balode, bibliotēkas darbinieces
Maira Lūkina un Agnese Usāre, sporta
organizatore Lāsma Gabdulļina
26. decembrī pašdarbnieku saimes
ļaudis – deju kolektīvs Unce, koris „Kaprīze”, folkloras grupa „Smaržo siens”,
senioru ansamblis „Satekas”, ansamblis
„Akcents” aicināja uz Ziemassvētku koncertuzvedums „Degsim gaišu uguntiņu”.
Paldies Ingai Deigelei par uzveduma
dziesmu izvēli un salikumu, paldies kolektīvu vadītājiem Inetai, Evelīnai, Daigai,
Vijai par programmas sagatavošanu,
paldies Sandrai par koncertuzveduma
vadīšanu un Kristapam par skaņu un
gaismu.
turpinājums 12. lpp.

2015. gada janvāris
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KULTŪRAS NAMĀ
turpinājums no 12. lpp.

Kā ierasts katru gadu, uz Ziemassvētku pasākumu aicinām mazos lejasciemiešus. 28. decembrī Balvu teātra
aktieri un Ziemas vecītis priecēja bērnus,
vecākus, vecvecākus ar jautru uzvedumu. Paldies Lejasciema pagasta pārvaldei par sarūpētajām dāvanām bērniem!

31. decembris atnāca ar diezgan
lielu daudzumu sniega un vējains, bet
tas netraucēja cilvēkiem pirms pusnakts
pulcēties centra laukumā uz jaunā gada
sagaidīšanu. Paldies pagasta pārvaldes
vīriem par ugunskuru, pie kura varēja
pasildīties, paldies Eiženam par iespēju
pieslēgties LTV tiešraidei, paldies Annai
un Lindai par filmiņu, kurā varējām vērot, kā tapa mūsu Ziemassvētku eglīšu
iela. Paldies pagasta pārvaldei par pārsteiguma dāvanām ikvienam, kas izlika
un izrotāja eglīti pie savām mājām.
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Mēdz runāt par ziemas depresiju –
maz gaismas, daudz nepadarītā... rītos
spilvenos nelēkā saules zaķīši... bet tieši
tāpēc varam mierīgi saplānot savus pavasarī darāmos darbus, ir vairāk laika
palasīt kādu grāmatu, iejusties dzejas
pasaulē, padomāt... Ar tādu noskaņu 31.
janvārī ikviens tika aicināts uz muzikāli
dzejisku pasākumu – grāmatas „Mani
un tavi dvēseles putni” prezentāciju, uz
tikšanos ar dzejnieci Inesi Toru un grāmatas fotogrāfiju autori Mirdzu Ankupu.
Paldies visiem, kas atnāca, „pabaroja”
savu dvēseli ar dzeju, mūziku, dziesmu.
Paldies Ingai, Eiženam, Bruno Eduardam, Evelīnai par muzikālajiem priekšnesumiem, paldies Vītola izdevniecībai
par iespēju iegādāties grāmatas.

31. janvārī deju kolektīvs „Unce”
devā uz Sadanci Lizumā, kur tika izdejotas dejas, kas ir iekļautas Latvijas vidējās paaudzes deju kolektīvu festivāla
repertuārā, kas notiks Jelgavā jūnija
mēnesī.

Izbaudīsim vēl pēdējo ziemas
mēnesi – februāri. Mēģināsim notvert sniegpārslu saujā, turēsim
to kā retu taureni, un tas nekas,
ja saujā paliek vien vēsa lāsīte...
vērosim, kā ņirbinās lejup sniega
skaistums, izbaudīsim to! Centīsimies ziemas unikālos rakstus paturēt atmiņā pēc iespējas ilgāk.
Tautas gudrība māca – kas
labi grib, tam labi vedas.
Kur nu vēl tiešāku pamudinājumu konkrēti iecerēt un saņemt
vislabāko!
Rita Gargažina,
Lejasciema kultūras nama
vadītāja
2015. gada janvāris
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INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI
Paldies Ojāram Vanagam par
sniegotā meža ceļa tīrīšanu gar Tīnes
pakalni!
Nūjotāji

Liec, Laimiņa, man mūžiņu,
Vieglu, vieglu, kuplu, kuplu;
Apinīša vieglumiņu,
Bērza slotas kuplumiņu.
/Latv. t. dz./

Sveicam
Simonu Puniņu un Aldi Blūmu
ar dēliņa Toma piedzimšanu
Pagasta pārvalde
8. aprīlī plkst.15.00
Lejasciema vidusskolā sākas

auto vadītāju
apmācības kursi
Apmācības tiek organizētas sadarbībā
ar Gulbenes Auto apmācības centru.
Interesēties Lejasciema vidusskolā
t. 64473136

14. februārī 19.00 Lejasciema kultūras namā Valentīndienas karaoke vakars
28. februārī 19.00 Lejasciema kultūras namā Gulbenes tautas teātra izrāde
„Mana gaismas pils”. Izrādē izmantoti Ivetas Krūmiņas stāsti
7. martā deju kolektīvs „Unce” piedalīsies novada deju kolektīvu Sadancī
Gulbenē

14. martā Lejasciema amatierteātris „Paradokss” ar izrādi „Dejas Lūnasas
svētkos piedalīsies reģionālajā skatē
Smiltenē
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Katru dienu pa domai,
pa teikumam,
gaismas staram un
atklāsmes brītiņam,
Katru dienu pa atziņai prātīgai
Ievijas gudrības audumā.
Katru dienu pa solim, pa
kāpienam,
Taisnam ceļam un sasniegtai
virsotnei,
Katru dienu pa veiksmes
graudiņam
Sakrājas dzīves apcirkņos.
Katru dienu pa sapnim, pa cerībai,
Smaidam siltam un vārdam
sirsnīgam,
Katru dienu pa prieka brītiņam
Ieceļ dvēseli brīnuma apjausmā
/I. Krūmiņa/

Sveicam Lejasciema
pagasta iedzīvotājus, kam
skaistas dzīves jubilejas
tiek svinētas janvārī un
februārī:
70 gadu jubilejā
Āriju Bērziņu
Rihardu Kūli
Laimu Liepiņu
Laumu Melli

Izsaku sirsnīgu pateicību labajiem
cilvēkiem, kuri mani dāsni apsveica
90 gadu jubilejā – Lejasciema pagasta vadībai, Livkišu ģimenei Intai un Jānim, Lijai Sirmacei, visiem draugiem
un maniem vistuvākajiem cilvēkiem.
Ar cieņu, Ilga Igaune

LĪDZJŪTĪBAS

Mūža vakars krēslas spārniem
Tumsu auž un zvaigznes dedz.
Un pār gadiem aizgājušiem
Lielais miers nu sagšu sedz.
/Z. Purvs/
Mūžībā aizgājuši
Lejasciema pagasta iedzīvotāji
Roberts Bērziņš, Gaida Galeja,
Māris Zurkovs, Lūcija Zeltaine.
Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko
līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem.
Saņem silti, Zemes māte,
Manu mīļu māmuliņu.
Ieliec viegli savā klēpī
Sagurušu augumiņu.
Dziļās skumjās paziņojam, ka 2014.
gada 30. decembrī mūžībā aizgājusi
mūsu mīļā māmiņa un vecmāmiņa
Gaida Galeja no Sinoles.
Tuvinieki

75 gadu jubilejā
Jāni Martinsonu
Mudiņu Uisku

Vienīgais līdzeklis, kā gūt
panākumus, – censties būt tam,
kas esi.
/Stendals/

80 gadu jubilejā
Veroniku Svirsku

Zinātājam zināt sevi nezinošu ir
pats augstākais. Nožēlojami ir nezinošam tēlot zinātāju.
/Laodzi/

85 gadu jubilejā
Veltu Grāvīti
Zeltīti Neibergu
Vitautu Zurkovu

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

90 gadu jubilejā
Artūru Ankupu
Ilgu Igauni

Iespiests: SIA Erante” tipogrāfijā
“
Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801
tālr. 64860983
Informāciju apkopoja Lejasciema
pagasta pārvaldes lietvede Dace Milne
Tirāža 1000 eks.
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