
turpinājums 2. lpp.

Lejasciemieši ar lielisku sniegumu startē distanču 
slēpošanas un biatlona sacensībās

Lejasciemieši izcīna 
deviņas medaļas Latvijas 
čempionātā distanču 
slēpošanā 

12. un 13. janvārī Madonā norisinājās 
nozīmīgākās sacensības distanču slēpoša-
nā – Latvijas čempionāts. 

Pirmajā sacensību dienā spor  s   
sacentās klasiskā s  la sprintā.  SK „Lejas-
ciems” slēpotāji saviem līdzjutējiem un at-
bals  tājiem sagādāja daudz prieka mirkļu, 
jo uzrādīja lieliskus rezultātus, kā arī izcīnīja 
vairākas medaļas:

V10 grupā 2. vieta Jēkabam Kubuli-
ņam;

V12 grupā 3. vieta Mar  nam Kristeram 
Celmam;

S16 grupā 2. vieta Jolantai Pencei, 3. 
vieta Ērikai Jermacānei.

Šajā dienā ļo   veiksmīgi startēja arī 
Monta Zauriņa, kura kvalifi kācijas braucie-
nos izcīnīja vietu fi nālā, bet nedaudz pietrū-
ka, lai iegūtu godalgotu vietu, rezultātā S14 
grupā iegūta 5. vieta. Savukārt pusfi nālam 
kvalifi cējās: Elizabete Galvane (S14 grupā 
8. vieta), Gerda Asnāte Berkolde (S14 gru-
pā 12. vieta), Kris  ne Pence (S14 grupā 7. 
vieta), Jānis Kubuliņš (V14 grupā 8. vieta), 
Gustavs Galvans (V16 grupā 9. vieta).

Mar  ns Kristers Celms uz augstākā 
goda pjedestāla Latvijas čempionātā.

     Otrajā sacensību dienā jaunie spor-
 s   sacentās brīvajā s  lā, arī šajā dienā 

Lejasciema slēpotāji uzrādīja ļo   labus 
rezultātus. Īpaši mūs iepriecināja Mar-
 na Kristera Celma sniegums, kurš V12 

grupā ieguva 1. vietu 49 slēpotāju konku-

rencē, S16 grupā 3. vieta Jolantai Pencei.
Pirmajā sešiniekā iekļuva  vairāki slēpotāji:
S16 grupā 5. vieta Kris  nei Pencei, 6. vieta 
Ērikai Jermacānei, V14 grupā 5. vieta Jānim 
Kubuliņam, S12 grupā 5. vieta Annai Niko-
lai Berkoldei. 

Protams, medaļas nenāk tāpat vien, 
jaunie spor  s   kopā ar treneri Lāsmu Gab-
dulļinu ir ieguldījuši lielu darbu, un prieks, 
ka tas nes arī rezultātus. Brīžiem tas pat 
šķiet nereāli, ka mūsu jaunieši spēj pienā-
cīgi konkurēt un pat uzvarēt pilsētu sporta 
skolu audzēkņus, kuri ikdienā var trenē  es 
Eiropas līmeņa trasēs, par kādām šeit, Le-
jasciemā, mēs varam  kai sapņot.

Šosezon ir arī kāds īpašs jaunums – SK 
„Lejasciems” spor  s   ar Gulbenes novada 
pašvaldības atbalstu ir ieguvuši sacensību 
iesildošos tērpus, kas ļauj mūsējos nekļū-
dīgi atpazīt starp pārējiem spor  s  em un 
popularizēt gan sporta klubu „Lejasciems”, 
gan arī Lejasciema un Gulbenes novada 
vārdu. 

Tāpat kā trenere Lāsma priecājas par 
audzēkņu sasniegumiem sacensībās, tāpat 
viņas audzēkņi un mēs, vecāki, priecāja-
mies, ka Lāsmas ieguldītais darbs  ek no-
vērtēts. Tāpēc audzēkņu un vecāku vārdā 
sveicam Lāsmu ar saņemto LR Aizsardzības 
ministrijas apbalvojumu „Krūšu nozīmi”!
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SPORTS

Izcīnītas medaļas ne tikai slēpošanas, 
bet arī biatlona sacensībās

20. janvārī Madonas sporta un atpūtas bāzē „Smeceres sils” no  ka jaunās 
biatlona šautuves atklāšanas sacensības „Biatlons visiem”, kurās piedalījās arī 
mūsu slēpotāji. Šajās sacensībās V14 grupā uzvarēja Artūrs Filips Igaviņš, bet S14 
grupā 3. vieta Gerdai Asnātei Berkoldei.

26. janvārī SK 
„Lejasciems” jaun-
sardzes slēpotāji 
piedalījās Jaunsar-
dzes kausā biatlonā 
2019 „IZJŪTI BIAT-
LONA GARŠU”, kopā 
dažādās vecuma 
grupās mūsu slēpo-
tājiem 9 medaļas: 
„C” grupas jaunie-
tēm – 1. vieta Mon-
tai Zauriņai, 2. vieta 
Jolantai Pencei, 3. 
vieta Gerdai Asnātei 
Berkoldei. Arī „C” 
grupas jauniešiem 
viss pjedestāls lejas-
ciemiešiem – 1. vieta Artūram Filipam Igaviņam, 2. vieta Jānim Kubuliņam, 3. vieta Nikam 
Berģim. „B” grupā 2. vieta Ērikai Jermacānei, 3. vieta Kris  nei Pencei, jauniešu konkurencē 
3. vieta Gustavam Galvanam.

Savukārt, 27.01.19. Jaunpiebalgā, Vanagkalnā no  ka Latloppet klasiskā s  la slēpoju-
ma 1. posms, kurā 1,7 km distancē 2. vieta Jēkabam Kubuliņam, 7 km distancē katram savā 
grupā 2. vieta Montai Zauriņai un Jānim Kubuliņam, 
3. vieta Gerdai Asnātei Berkoldei, Jolantai Pencei, Ar-
tūram Filipam Igaviņam un Gustavam Galvanam.

01.02.19. mūsu slēpotāji pārstā-
vēja Lejasciema vidusskolu S!-FISCHER 
2019 ZIEMAS SKOLĒNU ČEMPIONĀTA 
2. posmā, šajās sacensībās: S12 grupā 
3. vieta Annai Nikolai Berkoldei, V12 
grupā 3. vieta Mar  nam Kristeram Cel-
mam, S14 grupā 2. vieta Montai Zauri-
ņai, V14 grupā 3. vieta Artūram Filipam 
Igaviņam, S16 grupā 3. vieta Ērikai Jer-
macānei. 

turpinājums no 1. lpp.

02.02.19. lejasciemieši startēja Mado-
nas Tautas slēpojumā, šajās sacensībās gan 
VB3, gan V12 grupā 2. vietu izcīnīt pama-
nījās Jēkabs Kubuliņš, V12 grupā 1. vieta 
Mar  nam Kristeram Celmam, 3. vieta Ad-
rianam Stepem un S12 grupā 2. vieta Annai 
Nikolai Berkoldei.

03.02.19. visi devāmies tepat uz 
Gulbenes novada „Āriņiem”, kur atkal 
Lejasciema slēpotāji rādīja pārliecinošu 
sniegumu: V8 grupā 2. vieta Jāzepam Ku-
buliņam, 3. vieta Miķelim Salmiņam, V10 
grupā 1. vieta Jēkabam Kubuliņam, S12 
grupā 1. vieta Annai Nikolai Berkoldei,
V12 grupā 1. vieta Mar  nam Kristeram 
Celmam, 3. vieta Jēkabam Kubuliņam, S14 
grupā 1. vieta Elizabetei Galvanei, 3. vie-
ta Gerdai Asnātei Berkoldei, V14 grupā 1. 
vieta Artūram Filipam Igaviņam, 3. vieta 
Jānim Kubuliņam, S16 grupā 1. vieta Jolan-
tai Pencei, 2. vieta Kris  nei Pencei, 3. vieta 
Ērikai Jermacānei, V16 grupā uzvaru izcīnīja 
Gustavs Galvans, V (atklātajā grupā) 2. vie-
ta Jānim Švikam, S35 grupā 2. vieta Danai 
Puidzei.

„Āriņu” slēpojuma 1. vietu ieguvēji – 
V10, V12 un V14 grupās.

 Sveicam un priecājamies par jūsu pa-
nākumiem! Paldies trenerei Lāsmai par 
ieguldīto darbu! Paldies Agnesei Kubuliņai 
par foto!
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SPORTS/ KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA UN TRADĪCIJU CENTRS

11.01.19. Gulbenes kultūras centrā no  ka konkursa „Gulbenes no-
vada sporta laureāts 2018” balvu pasniegšanas ceremonija,  kuras laikā 
 ka noskaidro   uzvarētāji 9 nominācijās. Starp nominan  em bija arī trīs 

lejasciemieši:
Gada treneris – Lāsma Gabdulļina;
Gada spor  sts – Ma  ss Gabdulļins;
Ieguldījums sportā – Sandis Putniņš.
Pasākuma laikā Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstu par 

ak  vu līdzdalību Lejasciema sporta infrastruktūras veidošanā un pašaiz-
liedzīgu iesais  šanos un atbalstu Lejasciema bērnu un jauniešu sporta 
dzīvē saņēma Jānis Kubuliņš.

Galvenās balvas šoreiz iegūtas ne  ka, bet mums, lejasciemiešiem, 
jūs tāpat esat labākie! Lepojamies!

Sveicam Mareku Švarcu-Švampānu un 
Armandu Lūkinu (Lejasciems rally team) ar 
uzvaru rallijsprintā „Alūksne” un „Sarma”! 

„Gulbenes novada sporta laureāts 2018”

Jaunais gads Lejasciema kultūrvēs-
turiskā mantojuma un tradīciju centrā 
sākās ar Edītes Ezeriņas izstādes „Foto-
grāfi ja mani iedvesmo” atklāšanu. Izstā-
des atklāšanā ne vien varējām apska  t 
fotogrāfi jas, bet arī iepazīt katras fotogrā-
fi jas tapšanas stāstu, jo pēc Edītes aizrau-
 gajiem stās  em par fotogrāfi ju tapša-

nu sapratām, ka  kt pie kārotā kadra ne 
vienmēr ir vienkārši, bet aizraujoši gan.
    20 fotogrāfi jās, kas bija skatāmas cen-
trā, atklājās mūsu mīļās Latvijas dabas 
daudzveidība un krāšņums. Paldies senioru 
ansamblim „Satekas” par pasākuma muzi-
kālo noformējumu, kas aizkus  nāja un ie-
priecināja izstādes autori un viesus, paldies 
visiem, kuri atrod laiku un iespējas apmek-
lēt centru, gan lai aplūkotu izstādes, gan 
dalītos ar savām atmiņām, fotogrāfi jām, 
grāmatām u.c. priekšme  em!

Kopš 15. februāra centrā ir atvērta Le-
jasciema rokdarbu kopas izstāde „Sniego-
tais ziemas sapnis”, kura būs skatāma līdz 

Jaunais gads kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju 
centrā

15. martam.
Tāpat aicinu pieteik  es interesentus, 

kuri paši vēlas darināt savu lupatu paklāji-
ņu, Sinoles kultūras namā ir ierīkotas divas 
stelles, kurās to ir iespējams izaust. Ja ir 

vēlme, droši zvaniet vai nāciet uz kultūr-
vēsturiskā mantojuma un tradīciju centru, 
vienosimies gan par dienu, gan iespējamo 
nokļūšanu Sinolē.

Dana Puidze

Ansamblis „Satekas” ar fotogrāfi ju izstādes autori Edī   Ezeriņu.
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JAUNIEŠU CENTRĀ

Gulbenes novada jauniešu pasākumā 
„Gada Atsi  ens 2018” nominācijā
„Jaunie  s jauniešu centrā” balvu saņem 
saņem Līva Kampe

Līva ir atsaucīga, pa  esa un vienkārša. 
Uz jauniešu centru pirmo reizi atnāca kā 
maza, kautrīga meitene, kurai viss interesē 
un visur vēlas piedalī  es. Tā arī Līva jau-
niešu centram ir uz  cīga visus šos gadus 
– sākot jau no 4. klases. Šobrīd Līva mācās 
Smiltenē, bet nedēļas nogalēs neaizmirst 
arī jauniešu centru „Pulss”. Nekad nav bai-
dījusies iesais   es pasākumu organizēšanā 
vai brīvprā  gajā darbā. Ir pabeigusi bronzas 
līmeni programmā „Award” un šobrīd tur-
pina virzī  es uz priekšu sudraba līmenī!

No sirds apsveicam Līvu un priecāja-
mies par ikvienu jaunie  , kurš, beidzot sko-
las gaitas Lejasciemā, arī turpmāk atceras ik 
pa laiciņam ienākt arī pie mums, mēs to ļo   
novērtējam!

Brīvprā  go darbu uzsāk Sandra no 
Spānijas

Kopš 8. janvāra projekta „Go Outside" 
ietvaros 9 mēnešus Lejasciema jauniešu 
centrā „Pulss" darbojas brīvprā  gā Sand-
ra Lopez Romero. Kāds ir Sandras pirmais 
iespaids, sajūtas un kādi ir viņas mērķi, pa-
stās  s viņa pa  :

Kas jauns jauniešu centrā?

Esmu strādājusi arī kā brīvā laika 
instruktore, kur veidoju ak  vitātes 
bērniem un viņu ģimenēm, kā arī 
vadīju teātra nodarbības bērniem un 
jauniešiem. Viena no pirmajām darba 
pieredzēm man bija kā karjeras kon-
sultants, kur es palīdzēju atrast dar-
bu cilvēkiem ar grū  bām, organizēju 
dažādas darbnīcas, lai uzlabotu viņu 

sociālās prasmes. 
Vēl vienu darba 
pieredzi es guvu 
bērnu namā, kur 
vadīju teātra no-
darbības. Tad es 
arī sapratu, ka man ļo   
pa  k strādāt ar bēr-
niem.

Mana pirmā darba 
pieredze bija kā aizvie-
totājs asociācijā, kas 
strādā ar bezpajumt-
niekiem, tā bija lieliska 

pieredze. Kad es beidzu šo darbu, es sekoju 
laba drauga padomam, kurš man ieteica 
pieteik  es EVS (Eiropas brīvprātgajā dar-
bā). Tas šķita kā lieliska doma, kur es varētu 
ielikt visas savas zināšanas, tāpēc es sāku 
pē  t – kas tas ir. Es izpildīju nepieciešamos 
soļus un īsā laikā viņi man pateica, ka esmu 
pieņemta, un es nespēju tam no  cēt. Es 
izvēlējos šo vietu, jo projekts piesais  ja 
manu uzmanību tādēļ, ka tas darbojas ar 
bērniem un pusaudžiem.

Tas, ko es vēlos iegūt no šī projekta 
ir – pilnveidot sevi  un dalī  es  savā pie-
redzē ar ci  em. Mans pirmais iespaids, 

kaut arī esmu vēl mazliet apmulsusi, ir bijis 
ļo   labs, jo visi ir ar mieru palīdzēt.”

Ir iespēja apgūt spāņu valodu-bez maksas

Spāņu valodas nodarbības no  ks katru 
pirmdienu Lejasciema vidusskolas 23. kabi-
netā. Apmeklēt var jebkurš, jebkādā vecu-
mā, ja vien ir vēlēšanās apgūt ko jaunu. 

Kroņu darbnīcas
Darbnīcas organizējām divas dienas – 

18. janvārī un 2. februāri – ar mērķi, lai ik-
viens, kam būtu interese, varētu atnākt un 
iemācī  es, kā veidot krāšņos kroņus, kuri 
šobrīd ir  k ļo   populāri. 

„Mani sauc Sandra Lopez Romero. 
Man ir 23 gadi un esmu no Spānijas (Basku 
reģiona). Tur mums ir sava valoda, kā arī ci-
tas tradicionālās lietas, piemēram, dejas un 
ēdieni.  Es mācījos sociālās zinības augst-
skolā un strādāju šajā nozarē gan universi-
tātes laikā, gan pēc tās beigšanas.
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JAUNIEŠU CENTRĀ
Aicinām uz bezmaksas fi tnesa zumbas 

nodarbībām, kuras vada Gundega Bērziņa 
Jebkuram, kam pa  k fi ziski kustē  es 

deju ritmos, ir iespēja to darīt kopā ar 
mums. Nodarbībās pašlaik izmantojam in-
terneta vietnē atrastos video, kuri mums 
pa  k visām. Droši pievienojies mums, ve-
cumam nav ierobežojumu, jo kustē  es ir 
veselīgi un ieteicami jebkurā vecumā! No-
darbības no  ek otrdienās plkst. 18.00 un 
sestdienās plkst. 17.00 (izņemot pasākuma 
dienas).

Apmācības Itālijā
Šā gada janvārī mūsu darbiniece Ieva 

kopā ar kolēģiem no Gulbenes un Rankas 
jauniešu centriem devās uz Itālijas Alpiem 
piedalī  es jaunatnes apmaiņu līderu ap-
mācībās „Crea  vItaly”. Šajās mācībās jau-
natnes darbinieki no 8 dažādām vals  m 
apguva prasmes, kā vadīt jauniešu grupu 
apmaiņas programmās, piemēram, kā sa-
gatavot grupu apmaiņai, kā  kt galā ar da-
žādām veselības, drošības un citām prob-
lēmām u  . Iegūtās zināšanas noderēs pro-
jekta turpinājumā, kad jūnija beigās jaunie-
šu grupa kopā ar līderiem dosies atpakaļ uz 
Itāliju piedalī  es jauniešu apmaiņā.

Mobilais jauniešu centrs Lizumā un citos 
pagastos, kur nav jauniešu centru.

Gulbenes novada jaunatnes darbinieki 
uzsāk projekta „Lielceļš uz…” moblilo jau-
niešu centru ak  vitāšu vadīšanu.  Projekta 
galvenais mērķis: uzlabot mobilo jauniešu 
centru darbību Gulbenes novadā, izveido-
jot saturīgu jauniešu centru piedāvājumu 
jauniešiem – iespējami dažādu un daudz-
pusīgu, izveidot ilgtspējīgu mobilā darba 
ar jaunatni sistēmu, apmācīt darbiniekus 
darbam ar sociālā riska grupu bērniem un 
jauniešiem, projekta noslēgumā visās dar-

Latvijā arvien biežāk sastopama si-
tuācija, ka ir jaunieši, kas dažādu iemeslu 
dēļ nepabeidz mācības, neiegūstot pamat-
izglī  bas vai vidējās izglī  bas beigšanas 
apliecības. To veicina dažādi riska faktori, 
kas sais    ar skolu vai ģimeni, sociālo vidi 
un veselību, ekonomisko stāvokli. Paras   
šādiem skolēniem vispirms parādās daudz 
mācību stundu kavējumu, kas visbiežāk ir 
nea  aisno  , jo negribas mācī  es, nav vēlē-
šanās nākt uz skolu. Seko nesaprašanās ar 
klases biedriem, skolotājiem, vecākiem. 

Lai mazinātu to skolēnu skaitu, kas 
priekšlaicīgi pārtrauc mācības un nepabeidz 
skolu, Izglī  bas valsts kvalitātes dienests 
īsteno projektu, kura ietvaros  ek sniegta 

Lejasciema vidusskolas darbība ESF projektā „PUMPURS”
dažāda palīdzība un atbalsts 5. – 12. klašu 
skolēniem.

Lejasciema vidusskola kopš 2018. gada 
1. janvāra ir iesais  jusies ESF projektā Nr. 
8.3.4.0/16/I/001 „PUMPURS” – atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas sa-
mazināšanai. Šobrīd projektu asistentes 
vadībā tajā atbalstu saņem astoņi 7. – 
12.klašu skolēni, darbojas pieci skolotāji. 
Tiek nodrošināta individuālu atbalsta plā-
nu sastādīšana katram skolēnam, ņemot 
vērā riskus un vajadzības, kā arī iespējas 
problēmas risināt. Kā atbalsta iespējas  ek 
īstenotas individuālas mācību priekšmetu 
konsultācijas un konsulta  vais atbalsts, kā 
arī piesais    fi nanšu līdzekļi pamatvajadzī-

bu nodrošināšanai. Ja ar sapratni iesaistās 
bērni, vecāki un skolotāji,  ek panāk   labi 
rezultā  . Reizēm vislielākā vajadzība saistās 
ar to, ka nepieciešams kādam uz  cē  es, iz-
stās  t visu, kas sakrājies sirsniņā. 

Skola katram bērnam sniedz ne  kai zi-
nāšanas un prasmes dažādos priekšmetos, 
bet māca sadarbo  es ar vienaudžiem un 
skolotājiem, a   sta arī citas sociālās pras-
mes. Lai turpmākā dzīve veidotos veiksmī-
ga, ir svarīgi gan izglī  bas dokumen  , gan 
prasme sadarbo  es visās jomās. 

Ineta Maltavniece,
Lejasciema vidusskolas direktore

bības vietās organizēt pasākumu „Kafi ja ar 
poli  ķiem”.

Projekta ietvaros esam plānojuši iegā-
dā  es 3 robo  kas pamata komplektus, kas 
ļautu ar jauniešiem apgūt robo  kas pama-
tus, gūt ieskatu programmēšanā un parā-
dītu IT nozīmi mūsdienu pasaules dzīvē un 
a   s  bā. Robo  kas piedāvājums būs viens 
no neformālās izglī  bas ak  vitāšu piedāvā-
jumiem, ko realizēs jaunatnes darbinieki.

Papildus Robo  kai jaunatnes darbi-
nieki Valters Svetlovs, Anna Žīgure un Jana 
Kalniņa no trijiem jauniešu centriem dosies 
veikt mobilo jaunatnes darbu uz Litenes, 
Druvienas, Galgauskas un Lizuma pagas-

 em. Ieskaitot Robo  kas ak  vitātes, jau-
natnes darbinieki veiks mobilo jaunatnes 
darbu minētajos ciemos vismaz 2 reizes 
mēnesī. 

Ak  vitātes  ks veidotas pēc neformā-
lās izglī  bas metodēm. Projekta plānoša-
nas stadijā  ks noteiktas vairākas pamat-
metodes, kā piemēram, izvēlētas spēles, 
kurām arī  ks nodrošinā   materiālie re-
sursi. Iepazīsto  es ar katru mērķa grupu, 
projekta darbības laikā metodes  ks pie-
lāgotas atbilstoši katras šīs grupas vēlmēm 
un interesēm, lai nodrošinātu efek  vāku 
darbošanos un mācīšanos.

Jauniešu centrs „Pulss”
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LAUKSAIMNIEKIEM/ LEPOJAMIES

Ziņas 
lauksaimniekiem

1. Var iesniegt lauku bloku precizē-
jumus.

No šā gada 4. februāra lauksaimnie-
ki LAD var veikt lauku bloku / ainavu ele-
mentu precizēšanu 2019. gadam. Preci-
zēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz 
šā gada 1. aprīlim.

Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz 
 kai tad, ja

klients vēlas iekļaut lauku blokā jau 
sakoptu pla  bu; 
pievienot jaunus ainavas elementus; 
no lauku bloka izņemt neapsaimnie-
kotu pla  bu.
Pla  bai ir jābūt sakoptai uz lauku 

bloka precizēšanas pieprasījuma iesnieg-
šanas brīdi, jo LAD inspektori to pārbau-
dīs arī dabā. Ja pla  ba nebūs sakopta, tā 
ne  ks iekļauta lauku blokā un sezonas 
laikā ne  ks veikta atkārtota pla  bas ap-
sekošana. Svarīgi arī atcerē  es, ka lauku 
bloku precizēšanas pieprasījums nav 
iesniegums pla  bu maksājumu saņem-
šanai.

Lauku bloku/ainavu elementu pre-
cizēšanas pieprasījumā ir iespēja izvei-
dot lauksaimnieka bloku – savas apsaim-
niekotās pla  bas nošķiršana no kaimiņu 
apsaimniekotajām pla  bām. Šādi vienā 
lauku blokā atrodas  kai viena lauksaim-
nieka apsaimniekotā pla  ba, kas ļauj 
precīzāk pieteikt visu savu apsaimnieko-
to pla  bu, kā arī izvairī  es no pārdekla-
rācijas ar kaimiņu.

2. 2019. gadā lauksaimnieki vairs 
nesaņems ADSI maksājumus.

No 2019. gada lauksaimnieki vairs 
nesaņems maksājumu apgabaliem, 
kuros ir dabas vai ci   specifi ski ierobe-
žojumi (ADSI). Zemkopības ministrija, 
uzsākot 2014. – 2020. plānošanas perio-
da īstenošanu, šādu lēmumu pieņēma, 
konsultējo  es ar lauksaimnieku organi-
zācijām. 

Ņemot vērā ierobežotās budžeta 
iespējas,  ka nolemts, ka maksājumu 
par apgabaliem, kuros ir dabas vai ci   
specifi ski ierobežojumi, saņems par 
pla  bām, kas aptver lielāku Latvijas te-
ritoriju (aptuveni 90% no pla  bas), bet 
par īsāku periodu – līdz 2018. gadam. Ja 
maksājums  ktu saglabāts līdz 2020. ga-
dam, tad tas  ktu ieviests daudz mazākā 
Latvijas teritorijas daļā.

Anita Rozenberga, 
Gulbenes novada lauku a   s  bas 

konsultante

1. februārī Vecgulbenes muižā no  ka 
Gulbenes novada uzņēmēju balle un kon-
kursa „Gulbenes novada uzņēmēju gada 
balva 2018” laureātu apbalvošanu. Prieks, 
ka gada balvai kā Gulbenes novada gada 
produkts bija nominēta arī Ozolu mājas 
maize. Vakara gaitā savus goda uzņēmu-
mus sumināja arī Gulbenes novada pārval-
des: Lejasciema pagasta goda uzņēmums 
šogad bija – SIA „Lejasciema grauds”.  

SIA „Lejasciema grauds” dibināts 1995.
gadā.  Uzņēmuma darbības galvenais vir-
ziens – augkopība, graudaugu audzēšana. 

SIA „Lejasciema grauds” pastāvīgi 
strādā 6 darbinieki, ak  vās sezonas laikā 
vairāk. Ar savu laika gaitā uzkrāto pieredzi 
uzņēmums sevi ir pierādījis kā atbildīgu 
darba dēvēju. 

SIA „Lejasciema grauds” apsaimnieko 
vairāk nekā 460 ha lauksaimniecībā izman-
tojamās zemes, darba procesā izmantojot 
mūsdienīgas un progresīvas darba meto-
des, modernizējot savu lauksaimniecības 
tehniku. 

Uzņēmums, kurš savas darbības laikā 
ak  vi iesaistās Gulbenes novada un Lejas-
ciema pagasta sabiedriskās dzīves atbal-
s  šanā, materiāli atbals  juši Lejasciema 
vidusskolu, pirmsskolas izglī  bas iestādi, 
bibliotēku, kultūras namu, kultūrvēsturiskā 
mantojuma centru, jauniešu centru. Uzņē-
muma vadītāja Benita Pilsnibure ir atsaucī-
ga un ak  va kultūras un sporta pasākumu 
atbals  tāja. Viņa Lejasciema pagasta ko-
mandas sastāvā piedalās Gulbenes novada 
sacensībās, kopā ar saviem darbiniekiem 
un ģimenes locekļiem piedalās Lejasciema 
pagasta sporta spēlēs un sabiedriskajos pa-
sākumos.

2017. gadā uzņēmums „Lejasciema 
grauds”, atsauco  es Lejasciema pagasta 
pārvaldes aicinājumam, piedalījās akcijā 
„100 gulbji Gulbenes novadam”, materiāli 
atbalstot vides objekta „Lejasciema dižak-
meņu gulbji” veidošanu. Benita Pilsnibure 
un viņas vadītais uzņēmums 2018. gadā 
sniedzis lielu atbalstu Sajūtu parka Lejascie-
mā tapšanā, atbals  jis Lejasciema jauniešu 
centra inicia  vas un sniedzis materiālu at-
balstu jauniešu konkursa „POPiela” uzvarē-
tāju apbalvošanai. Ilgstoši SIA „Lejasciema 
grauds” kā uzņēmums, kas nodarbojas ar 
graudaugu audzēšanu, iesaistās Ziemas-
svētku pasākumu organizēšanā Lejasciemā, 
jau daudzus gadus ļaujot pagasta iedzīvotā-
jiem mielo  es ar uzņēmumā audzētajiem 
pelēkajiem zirņiem.

Lejasciema pagastā lepojamies ar SIA 
„Lejasciema grauds” kā veiksmīgu lauk-
saimniecības uzņēmumu un atbildīgu dar-
ba devēju, pagasta sabiedriskās dzīves at-
bals  tāju.

Foto – Ilze Mezīte                                                     

Lejasciema pagasta goda uzņēmums 
– SIA „Lejasciema grauds”
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Jaunsargu dalība Baltijas karavīru sporta spēlēs 
Igaunijā, Viru, no 4. līdz 7. februārim

JAUNSARGI/ VIDUSSKOLĀ

Latvijas komandā startēja 
kopā 8 jaunsargi no Inešiem, Ma-
donas un Lejasciema. Latvijas ko-
mandas sastāvā trīs lejasciemieši 
– Jolanta Pence, Ērika Jermacāne 
un Gustavs Galvans.

Distanču slēpošanā nepār-
spēta palika latviešu jaunsargu 
komanda, aiz sevis atstājot Igau-
nijas un Lietuvas jaunsargus. Aug-
stajā 1. vietā Jolanta Pence un 3. 
vietā Ērika Jermacāne.

6. februārī jaunsargi sacen-
tās biatlona stafetēs. Stafetē 
startēja divi dalībnieki – pirmo un 
trešo posmu veic meitene, otro 
un ceturto posmu puisis. Gustavs 
ar savu pārinieci izcīnīja bronzas 
medaļu, kaut distancē negāja 
viegli. Abās šautuvēs Gustavs ar 
rezerves patronām aizvēra 3 nesašautos 
mērķus, tad, kad šķita, ka nu jau var  uzel-

pot, Lietuvas spor  sts ceļo  es no šautu-
ves  aizķēra mūsu dalībnieka slēpi, sekoja 

kri  ens, tad visi turēja īkšķus, un 
ar Gustava neatlaidību fi nišs  ka 
sasniegts trešajiem. 

Distanču slēpošanas stafe-
tēs Latvijas pirmajai komandai 
– Jolantai un Laurim – pirmā vie-
ta, bet Latvijas otrajai komandai 
– Ērikai un Silvestrim – trešā vie-
ta. Paldies jaunsargiem par pro-
fesionālo a   eksmi pret darbu, 
ko dara, par komandas garu no 
pirmās minūtes, par sirsnīgajām 
emocijām! Mēs instruktori: Lās-
ma un Juris, esam lepni par ie-
spēju būt jums blakus un kopā ar 
jums šajās ne vienmēr vieglajās 
uzvarās pār sevi, par komandu, 
par Latviju!

Jaunsargu instruktori: 
Lāsma Gabdulļina un Juris Kokins

Paldies Lejasciema vidusskolas kolek-
 vam, skolēniem, vecākiem, absolventēm, 

žūrijai par brīnišķīgo  Ziemassvētku pasāku-
mu „Ziemassvētku Faktors”. Pozi  vas emo-
cijas, prieks un svētku sajūta  ka nodroši-
nāta visa vakara garumā.

12. klase.

8. klase.

1. klase! Žūrijas simpā  ju balvas ieguvēji.

4. klase.
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BĒRNUDĀRZĀ

Mazie deju svētki „Kamenītē”
Tieši sveču mēneša pirmajā dienā 

pirmsskolas izglī  bas iestādes „Kamenīte” 
mājīgajā zālītē pulcējās gan lielie, gan ma-
zie. Mazie, lai parādītu piecu mēnešu laikā 
apgūto, bet lielie, lai priecātos par savu ma-
zuļu varēšanu. 

Jau otro mācību gadu „Kamenītē” dar-
bojas deju pulciņš Jāņa Ma  sona vadībā. 
Pulciņā laipni  ek gaidīts un uzņemts ik-
viens dejot gribētājs. 1. februārī ska  tāju 
vērtējumam  ka nodotas pavisam sešas 
latviešu tautas dejas. Lai arī mazuļi bija 
uztraukušies, un, ieraugot lielo ska  tāju 
pūli, mazliet samulsa, tomēr to neizrādīja 
un turējās godam. Apbrīnojami ir tas, kā 
skolotājam izdodas savākt vairāk kā 50 ma-
zos dejotājus vienkopus, panākt, ka katrs ir 
savā vietā un laikā. Jānis ir deju skolotājs, 
pedagogs, kurš nu jau kļuvis par daļu no 
„Kamenītes”. Paldies viņam par meistarī-
bu, pacie  bu un enerģiju, mērojot ceļu no 
Gulbenes uz Lejasciemu 2 reizes nedēļā! 
Paldies arī koncertmeistarei un mūsu mūzi-
kas skolotājai Lāsmai, kura bija šī koncerta 
ļo   bū  ska sastāvdaļa, kuplinot koncert-
programmu ar pašu mazāko audzēkņu 
uzstāšanos! Un, protams, paldies visām 
skolotājām, kuras ikdienā rūpējas par to, lai 
mazie dejotāji vienmēr būtu laikā uz mē-

ģinājumu, lai pirms koncerta būtu kār  bā 
tautu tērps, lai laikus nonāktu informācija 
pie vecākiem, lai dažādi sīkumi netraucētu 

galvenajam – dejošanai.
Irisa Puidze,

vadītāja 

Mācāmies darot
30. janvārī „Pasaciņas” grupas bēr-

niem bija iespēja veidot priekšstatus par 
apģērba un apavu kopšanu. Grupas telpā 
kopā ar logopēdī   bērni mācījās vicot apa-
vus. Paši izvēlējās apavu krēmu  atbilstoši 
apavu krāsai. Ar apavu birs    vicojot, kur-
pes kļuva  ras un spožas. 

Guļamistabā bērni vēroja un izmēģi-
nāja paši, kā jāgludina veļa. Auklīte atgādi-
nāja par drošību, kas jāievēro, darbojo  es 
ar gludekli. Ar lielu degsmi  ka izgludinātas 
un salocītas spilvendrānas.

Grupas vannas istabā bērniem bija 
uzdevums izmazgāt savas zeķes, kurās rīta 
pusē bijām sastaigājuši pa telpām. Bērni 
paši lēja bļodās ūdeni, pievienoja mazgā-
jamo līdzekli. Izmazgātās zeķes skalojām, 

izgriezām lieko ūdeni un izkārām uz veļas 
auklas. 

Ak  vi darbojo  es, varēja pamanīt, 
kurš no bērniem šos darbiņus veic mājās. 
Aicinām vecākus – ļaujiet saviem bērniem 
iesais   es ikdienas darbiņos!

Ramona,
„Pasaciņas” grupas audzinātāja 
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BĒRNUDĀRZĀ/ KULTŪRA

Septembrī „Zaķēni” sagaidīja savu 
jauno saimī  . Ar skolotāju Klintu un auklī   
Sanitu nospriedām, ka ilgi nav bijuši  k no-
bijušies, mazi un klusi bērniņi grupiņā – visi 
apmēram vienāda auguma un pat vecuma 
– kā mazi „teletūbiji”. Pirmais iespaids mal-
dīgs – ritot mēnešiem, bērni krietni paau-
gušies, pārvērtušies, nostājušies uz savām 
kājiņām (bur  skā nozīmē).

 Ko tad esam darījuši šajos mēnešos? 
Cī  gi iesais  jāmies visos „Kame-

nītes” pasākumos – Mār  ņdienā, Latvijas 
dzimšanas dienas svinībās. 

Visu decembri ikrīta rituāls – cie-
mos Rūķis ar savu pārsteigumu maisiņu. 
Protams, arī Ziemassvētku vecī  s sagaidīts. 

Pamazām apgūstam ikdienas dar-
biņus – mazgā  es, ēst, gulēt, ģērb  es, spē-
lē  es, kārtot un sajaukt rotaļlietas.

Mācāmies kopā – līmēt, zīmēt, 
veidot, sportot, muzicēt, klausī  es, vērot – 
visu to pašu, ko lielākajās grupiņās,  kai pa 
savam – no sākumiņa. 

Esam viens otru iepazinuši, sa-
draudzējušies. Jauki, ka viens otru samīļo, 
ja gadījusies kāda bēda. 

Ja kāds ne  c, ka to visu un ne  kai to 
dara mazie „Zaķēni”, nāciet ciemos – pie-
rādīsim! 

Arī Jaunais gads iesācies, čakli darbo-
jo  es. Vislabāk pasauli iepazīt, pašam visu 
darot. Tā mums uzrodas: 

sniegavīru celšanas diena;
sīpolu – lociņu stādīšanas diena; 
veļas diena; 
gripas profi lakses diena.

„Zaķēnu” aktivitātes no septembra līdz februārim!

Veļas diena. 

Sīpolu – lociņu stādīšanas diena. Gripas profi lakses diena.

Paldies bērnu vecākiem par regulāru sadarbību un uz  cēšanos! Lai izdodas kopā ar 
saviem mazuļiem rast prieku ikdienā! 

Skolotāja Lija

2019. gads ir iesācies ar 
kār  gu ziemu – baltas, dziļas 
sniega kupenas, ir laiks, kad 
uzvelt sniegavīru un papiko-
 es, un, kad uzspīd saulīte, 

sniegs skai   vizuļo un žilbina 
acis! Un slēpotājiem sniega 
sega ir pie  ekoši bieza, lai iz-
mēģinātu savus spēkus slēpo-
šanā.

Šajā ziemā varam vērot 
un fotografēt brīnišķus dabas 
skatus! Pasakaina ainava ir 
mums visapkārt! 

Arī decembris pie mums atnāca ar kār  gu 
sniegu, kā jau Ziemassvētkos pienākas, un svētkus 
varējām svinēt ziemīgus, baltus!

16. decembrī kultūras namu piepildīja bērnu 
čalas un smiekli – 3. Adventa svētdienā no  ka 
Ziemassvētku pasākums pašiem mazākajiem pa-
gasta iedzīvotājiem. 

Atskats uz kultūras pasākumiem

Pagasta pārvaldes vadītājs ar Lejas-
ciema pagasta piederības zīmēm sveica 
2018. gadā dzimušos mazuļus

23. un 25. decembris – Ziemassvēt-
ku pasākums

turpinājums 10. lpp.
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KULTŪRA

Latvijas simtgades gadā Ziemas saul-
griežu pasākumam „Ziemassvētki sabraukuši 
raks  tām kamanām” lejasciemieši gatavojās 
kopā ar Stāmerienas ama  erkolek  viem. 
Tapa kopīgs uzvedums ārā – dziedājām, de-
jojām, vēlām bluķi, cienājāmies ar zirņiem 
un, pateico  es sniegam, vizinājāmies ar zir-
gu kamanām. Par to priecājās gan mazi, gan 
lieli! 23. decembrī ar uzvedumu viesojāmies 
Stāmerienā, 25. decembrī pasākums no  ka 
Lejasciemā.

Paldies Lejasciema korim „Kaprīze”, se-
nioru ansamblim „Satekas”, līnijdeju grupas 
meitenēm, paldies Benitai Pilsniburei par zir-
ņiem, Līgai Verlei par zirņu vārīšanu! Paldies 
Sandrai Briežei un Edmundam Stabiņam par 
pasākuma vadīšanu un pagasta pārvaldes vī-
riem par visiem saimnieciskajiem darbiem!

29. decembrī senioru ansamblis „Sate-
kas” viesojās Lizumā. 

Jaunais gads iesākās ar „Deep silence” 
grupas jauniešu koncertu „Ticot, gaidot un 
mīlot”, kas no  ka 6. janvārī – Zvaigznes dienā. 
Sveču gaismās, roman  skā atmosfērā baudī-
jām mierīgu, mīļu koncertu. Paldies Paulai, 
Anetei, Renātei, Lindai un Dāvim, paldies Ju-
rim Ivanovam un Jānim Mellim!

13. janvārī Gulbenē no  ka Gulbenes 
novada senioru jaungada pasākums, kurā 
piedalījās arī Lejasciema senioru ansamblis 
„Satekas” un līnijdeju grupa. 

17. janvārī  ka organizēts novada rok-
darbu kopu brauciens uz Rīgu. Šis brauciens 
bija kā dāvana visiem novada kolek  viem par 
novembrī organizēto izstādi Gulbenes muze-
jā. Arī Lejasciema rokdarbu kopas dāmas de-
vās apmeklēt Nacionālo bibliotēku, Nacionā-
lo Mākslas muzeju un  lie  šķās mākslas izstādi 
Siguldā. 

Pirms Ziemassvētkiem Gulbenes nova-
dā  ka organizēts konkurss „Iemirdzies Gul-
benes novadam”. 24. janvārī noslēguma pa-
sākumā Gulbenē atzinības par Ziemassvētku 
noformējumu saņēma arī mūsu pagasta 
iestādes – Lejasciema muzejs par pagalma 
noformējumu, Lejasciema vidusskola par 
āra noformējumu, Lejasciema kultūras nams 
par parka noformējumu, Lejasciema pagasta 
pārvalde par pagasta centra laukuma nofor-
mējumu un Ingas un Jāņa Nagļu privātmāja. 

9. februārī ama  erteātris „Paradokss” 
spēlēja Anšlava Eglīša lugu „Spēle ar brāļiem”. 
Tā  ešām bija spēle ar savu savdabīgo saturu, 
kad izrādē no  ek lugas iestudējuma mēģinā-
jums. Atvainojamies ska  tājiem par kļūdām, 
dažu neizdošanos. Paldies ska  tājiem par 
izturību un  cieņu pret ak  eriem, kas to bija 
pelnījuši! Paldies ak  eriem, kam šis iestu-
dējums bija debija – Laurai Igaviņai, Agnitai 
Dreiblathenai, Aigaram Magonem un Ivetai 
Lambertei!

Izbaudīsim vēl pēdējo ziemas mēnesi 
februāri un cen  simies šīs ziemas unikālos 
rakstus paturēt atmiņā pēc iespējas ilgāk! 

Rita,
Lejasciema kultūras nama vadītāja

 

turpinājums no 9. lpp.
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BIBLIOTĒKĀ/ VIDUSSKOLĀ

Nakts skolā

Jaunākās grāmatas bibliotēkā
Jauns gads Lejasciema pagasta bib-

liotēkā ir sācies ar jaunu grāmatu iegādi. 
Bibliotēkas fonds papildināts ar 31 eksem-
plāru.

Plašs latviešu autoru darbu klāsts – 
Daces Judinas grāmata „Amnēzija” sērijā 
„Izmeklē Anna Elizabete”, rakstnieka Ērika 
Kūļa „Ervīna Krīva mīles  bas” ir stāsts par 
kādu puisi, kas iedomājas, ka savu dzīvi vei-
do pats, taču liktenim vienmēr ir kāds pār-
steigums padomā, un garstāsts ,,Saulesbrā-
ļi” noslēdz prozas daiļdarbu idejisko triloģi-
ju, kurā ie  lpst jau publicē  e romāni „Vecīt, 
bez komentāriem...” un „Atsaldētais”. 

Rolandas Bulas ceturtais romāns „Sto-
pētāju lieta” reāli parāda policijas izmek-
lētāju ikdienu, kur nav atainota kāda kon-
krēta krimināllieta, bet daudz sasaistes ar 
reāliem no  kumiem. D. Dreikas romānā 
„Šaubu mitekļi” ir a  ēlo   vairāku paaudžu 
a   ecību samezglojumi, kas rodas gadu 
gaitā, bet to atrisinājumi ir negaidī  . D. Zig-
montes „Pavasara krustceles” ir romāns, 
kas  ka izdots „Latvijas avīzē” turpināju-
mos, bet tagad pirmo reizi grāmatā. K. Kur-

zemnieka „Trīsreiz nogalināts” ir aizraujošs 
krimināldetek  vs, kas neļauj grāmatu nolikt 
plauktā, L. Pakrastes darbs „Laika lokos” ir 
stāsts par lauku meitenes Malvas ikdienu, 
kur ieskanas mīles  bas nots. 

Andas Līces grāmatā „Viss sākās šorīt” 
publicē   liriskie monologi, dzeja, esejas un 
publicis  skas pārdomas. 

Tulkotās daiļliteratūras plauktā -  vācu 
rakstnieces S. Larkas romāns „Cerība pa-
saules malā” ir aizkus  nošs mīlasstāsts uz 
drama  sku vēstures no  kumu un krāšņās 
Jaunzēlandes dabas fona, pazīstamās L. 
Moriar  jas romānā „Deviņi pilnīgi svešinie-
ki” autore ielūkojas deviņu cilvēku dzīvēs, 
kur netrūkst sāpju, bet viņa visiem vēl gai-
šāku nākotni. 

JP Delanijs „Ideālā sieva” ir noslēpu-
miem caurvīts romāns, kur  ek aplūkota 
kāda ideāla laulība. Amerikāņu autores Dž. 
Šetukas vēsturiskās prozas darba „Sievie-
tes pilī” darbība noris Otrā pasaules kara 
izpos  tajā Vācijā, kur zem viena jumta sa-
 ekas trīs dažādas sievietes un  ek ataino   

viņu dzīves līkloči. Britu autores L. Teilo-

10. un 11. janvārī skolā nori-
sinājās pasākums „Nakts skolā”, 
kuru organizēja Lejasciema vi-
dusskolas Skolēnu dome. Pasā-
kumā piedalījās skolēni, skolotāji 
un mazāko klašu skolēnu vecāki. 
Pasākuma pirmajā daļā klases 
kā komandas piedalījās dažādās 
stacijās – intelektuālās spēlēs, 
izlaušanās istabā un arī sporta 
stafetēs. Pasākuma otrajā daļā 
 ka apbalvotas klases ar visla-

bākajiem rezultā  em, un pēc 
apbalvošanas no  ka diskotēka, 
kuru spēlēja DJ Uvis. Nak   sko-
lēni varēja iepazīt viens otru tuvāk, kā arī 
vienkārši pavadīt labi laiku.

res „Sniega roze” ir emocionāli satricinošs 
stāsts par sievie  , kura vēlas aizbēgt no 
savas pagātnes, un par to, ka tas nekad nav 
iespējams. Vācu autores R. Dēkertes „Za-
hera viesnīca” ir romāns par kārdinājumu.

Detek  vromānu cienītājiem zviedru 
autores H. Lindbergas „Stokholmas virtu-
ve” ir romāns par kaislību uz ēdienu, cīņu 
par atzinību un nāvējošu noslēpumu. Krie-
vu detek  vmeistara Č. Abdullajeva jaunā-
kais darbs „Sarautā saikne”. Amerikāņu 
autora T. Hanta spriedzes romānā „Killera 
izvēle” vienam cilvēkam jāizšķiras par izvēli, 
kas liek viņam sadur  es ar dvēseles tumšā-
kajiem nostūriem un nodot savus tuvākos. 

Jauniešiem A. Manfeldes pasaka 
„Vēja vīrs un mēs” stāsta par vēlēšanos 
būt kopā, par cerību un sapņiem. Norvēģu 
autora K. Hāgerupa „Meitene, kas gribēja 
izglābt grāmatas” ir stāsts par meiteni un 
viņas draudzeni bibliotekāri un to, kā viņai 
pa  k lasīt grāmatas.

Un vēl daudzas citas! Aicinām iepazī-
 es ar jaunākajām grāmatām!

Agnese, bibliotekāre

Kopumā gan skolēni, gan 
skolotāji bija apmierinā   ar šo 
pasākumu un, iespējams, šāda 
veida pasākumu varēs organi-
zēt arī nākamgad!

Ingrīda Vanaga



12 2019. gada februārais

15. februāris – Pasākums „Gada balva kultūrā” Gulbenē
16. februāris plkst. 19:00 – Lejasciema kultūras namā
Dziedātāja Santa Sāre Gerža, pianists Ģirts Ripa un perkusionists 
Mārcis Kalniņš piedāvā muzikālu koncertu „Dzintarainā pasaka” 
Ieeja: 3,00 eiro
1. marts – Lejasciema kultūras namā Lejasciema vidusskolas       
12. klases Žetonu vakars
2. marts – ansamblis „Akcents” piedalīsies reģionālajā vokālo 
ansambļu skate Apē
3. marts – ansamblis „Satekas” piedalīsies reģionālajā senioru 
ansambļu sadziedāšanās koncertā Lizumā 
9. marts plkst. 19:00 – Lejasciema kultūras namā – ansambļa 
„Deep silence” svētku koncerts. Ieeja: 2,00 eiro
9. marts plkst. 22:00 – 2:00 – Lejasciema kultūras namā  Svētku 
balle – spēlē Gregs. Ieeja: 3,00 eiro
16. marts – ansamblis „Satekas” piedalās koncertā Jaungulbenē
17. marts – līnijdeju grupa „Dzinteles” piedalās skatē koncertā 
Gulbenē
30. marts – Lejasciema kultūras namā 19:00 Lejasciema jauktā 
kora „Kaprīze” 30 gadu jubilejas koncerts 

Izdevējs – LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDE
Tālr. 64473660, e-pasts: lejasciems@gulbene.lv
Informāciju apkopoja: Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem 
vadītāja Dana Puidze

Iespiests: SIA 
“
Erante” tipogrāfi jā 

Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801, tālr. 64860983
Tirāža 900 eks.

 INFORMĀCIJA

15 februāris – Pasākums Gada balva kultūrā” Gulbenē

Ak  vitātes 
februārī, 

martā

PALDIES!

8. decembrī Lejasciemā tika iedegta pagasta lielā Ziemassvētku egle. 
Lejasciema pagasta pārvalde saka lielu PALDIES Sarmim Mednim par 

dāvanu, kas šogad mūsu eglītei deva iespēju saposties ar jaunām, 
skaistām rotām!


