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„Ik gadus kosmiskā likumībā atkārtojas
zemes atdzimšana, pārvarīgi skaista
savā plaukumā, dzelžaini sīksta
tāpa bā. Pavasaris ir demokrā sks,
pat vispelēkāko mālaino grāvmalu viņš
nopušķo saulenīšu zeltainiem ziediem.”
/Zenta Mauriņa/
„Kad lazdu krūmos atplaukst spurdzes
un pēc sala s vuma dzeltenā
vieglumā šūpojas vējā, tad dārzā
pumpuro pirmie sniegpulkstenīši;
reizē ar melnalkšņiem mežmalā
dārzā uzplaukst krokosi. Var dzirdēt
pirmo bi sanam. Pēc brīža to jau
vesels pulciņš. Viņas sazinās savā
starpā, sanot un dejojot, un, lai gan
zinātniekiem precīzi izdevies atšifrēt
bišu dejas valodu, vēl šo spārnoto
medus vācēju dzīvē daudz noslēpumu.
Cik cilvēks maz a s ts! Maldu ceļos
viņš meklē savai īpatnībai atbilstošo
nektāru.”
/Zenta Mauriņa/
Foto: Guntars Šmits

Gada balva kultūrā – 2016
Februāra sākumā „Gada balvas kultūrā – 2016” apbalvošanas pasākumā
tika godināti novada radošie un darbīgie ļaudis! Divās no nominācijām bija izvirzīti lejasciemieši, kuri arī ieguva galvenās balvas.

Debija kultūrā – Lejasciema jauniešu vokāli instrumentālais ansamblis
„Deep Silence”, vadītājs Juris Ivanovs.

Sveicam ar iegūtajām
balvām un priecājamies,
ka jūs mums esat!

Gada mākslinieks – Inga Nagle.

SPORTS/ KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ

Gulbenes novada ziemas sporta spēlēs
Lejasciema komandai 2. vieta
Februāra sākumā Gulbenes novada
ziemas sporta spēlēs pagastu un pilsētas komandas savus spēkus pārbaudīja
septiņos sporta veidos: galda tenisā, novusā, šautriņu mešanā, zemledus makšķerēšanā, šahā, dambretē un distanču
slēpošanā. Lejasciema pagasta komandai izdevās uzrādīt lieliskus rezultātus un
iegūt 2. vietu komandu kopvērtējumā, tikai par puspunktu atpaliekot no 1. vietas
ieguvējiem Gulbenes I komandas un par
puspunktu bijām priekšā 3. vietas ieguvējiem Jaungulbenes komandai.
Individuāli ļoti augstus rezultātus izdevās izcīnīt – galda tenisā 1. vieta Aigaram
Rubenim, zemledus makšķerēšanā 3. vieta Mārim Milnam, distanču slēpošanā brīvajā stilā sievietēm 2,5 kilometru distancē
3. vieta Danai Puidzei, sievietes/seniores
I grupa (2 km brīvais stils) 1. vieta Lāsmai
Gabdulļinai, brīvajā stilā vīriešiem 5 kilometros 1. vieta Sandim Ķemeram, dambretē sievietēm 1. vieta Daigai Krēsliņai.
Paldies visiem, kuri pārstāvēja Lejasciema pagasta komandu un palīdzēja

mums visiem kopā izcīnīt 2. vietu!
Apbalvošanas pasākumā pateicības
rakstu saņēma Sandis Putniņš par tehnis-

Pa piena ceļu balto…
18. februāra pusdienlaikā Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju
centrā notika izstādes „Pa piena ceļu balto...” atklāšanas pasākums. Sveču liesmas, ģitāras skaņas, dziesmas un dzeja...
Izstādē skatāmi Dženijas Berķes austie tērpi un dvieļi un Mirdzas Ankupas fotogrāfijas, lai uzzinātu vairāk par autorēm un apskatītu darbus, aicinu jūs apmeklēt
izstādi, kura būs skatāma vēl līdz 17. martam, otrdienās 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00,
piektdienās 9.00 – 14.00, pārējā laikā – iepriekš piesakoties, tel. 28352466.

ko sporta veidu popularizēšanu Lejasciema pagastā un augstiem sasniegumiem
„CanAm trophy Latvia” sacensībās.

Pūču kolekcijas izstāde

Kā zināms, katru gadu aprīlī norisinās
putnu dienas, tādēļ Kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā aprīlī tiks atklāta
Pūču kolekcijas izstāde, kurā būs apskatāmas dažādu materiālu un izmēru pūces no
Lejasciema PII „Kamenītes” grupiņas „Gudrās Pūces”, kuriem daudzu gadu gaitā grupiņā ir izveidojusies pūču kolekcija. Aicinu
ikvienu no jums papildināt izstādi!

Iespēja apgūt vai atsvaidzināt
aušanas prasmes

Dženija Berķe un Mirdza Ankupa izstādes atklāšanas pasākumā.
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16. martā visi, kuriem interesē aušana ar
stellēm vai bez tām, aicināti uz pirmo tikšanos Sinoles kultūras nama otrajā stāvā, bibliotēkā plkst.15.00 un Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā plkst.
17.00.
Šobrīd aušanai ir pieejamas divas stelles. Paldies visiem, kuri iesaistījās un palīdzēja realizēt šo ideju – piedāvāt aušanas
iespēju Lejasciema pagasta iedzīvotājiem!
Jo īpaši paldies Burku ģimenei „Jaunnūtēs”,
kuri Kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju
centram dāvināja vienas no stellēm, Jānim
Mellim par šķietiem un Lucijai Bačinskai par
atbalstu, palīdzību un aktīvu darbošanos
steļļu salikšanas un iekārtošanas procesā.
Dana Puidze,
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem
vadītāja
2017. gada marts

LAUKSAIMNIEKIEM/ BĒRNUDĀRZĀ

Ziņas lauksaimniekiem
1. Var iesniegt lauku bloku precizējumus.
LAD informē, ka līdz 01.04.2017, izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās
sistēmu (EPS – https://eps.lad.gov.lv/
login), ir iespējams iesniegt lauku bloku
un ainavu elementu precizēšanas pieprasījumus 2017. gada Vienotā iesnieguma
sezonai.
Lauku bloku/ainavas elementu precizēšanas pieprasījums jāiesniedz, ja vēlaties:
– iekļaut lauku blokā JAU sakoptu
platību;
– pievienot jaunus ainavas elementus;
– no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.
UZMANĪBU! Uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas
brīdi platībai jābūt sakoptai (nav krūmu, celmu, kūlas u.c.). Platība tiks apsekota dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā
netiks iekļauta lauku blokā un sezonas
laikā netiks veikta atkārtota platības
apsekošana.
2. Tiek izsludinātas LEADER
projektu pieņemšanas kārtas.
Biedrība „SATEKA” izsludina atklātu
projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas:

2.1. rīcībā “Sabiedrisko aktivitāšu
dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem”, rīcībai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 40 000,00;
2.2. rīcībā „Vietējās teritorijas un
objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”, rīcībai piešķirtais ELFLA publiskais
finansējums EUR 66 057,94.
Projektu iesniegumu pieņemšanas
laiks 03.03.2017. – 03.04.2017. darba
dienās no plkst. 9.00 – 17.00. Plašāka informācija www.sateka.lv.
3. Svarīga informācija mājputnu
īpašniekiem.
Lai pasargātu mājputnus no augsti
patogēnās putnu gripas, biodrošības
pasākumi nosaka, ka laika periodā no
2017. gada 1. marta līdz 2017. gada 31.
maijam dzīvnieku īpašnieks nodrošina
visu mājputnu turēšanu slēgtās telpās,
novēršot kontaktu ar savvaļas putniem
un dzīvniekiem.
Visiem mājputnu īpašniekiem un turētājiem (arī tad, ja saimniecībā tiek turēti
tikai viens vai divi mājputni) Lauksaimniecības datu centrā (LDC) ir jāreģistrē gan
ganāmpulks, gan novietne un jāsniedz
informācija par putnu skaitu divreiz gadā
uz 1. janvāri un 1. jūliju.
Mājputnu īpašniekiem, kuri jau bija

reģistrējuši ganāmpulku un bija iesnieguši pārskatu, jāņem vērā, ka gadījumā, ja
pēc noziņotā atskaites datuma ir bijušas
izmaiņas mājputnu skaitā kādā no novietnēm vai reģistrēta jauna novietne, kurā
tiks turēti mājputni, tad, norādot jaunu atskaites datumu, ir obligāti jāaktualizē vēlreiz šo mājputnu skaits visās novietnēs.
Gadījumā, ja putnu gripa tiks konstatēta novietnē, kura nav reģistrējusi
mājputnus LDC, tā nevarēs saņemt kompensāciju par slimības dēļ likvidēto ganāmpulku.
Ņemot vērā to, ka noteikumos lietotais vārdu salikums „slēgta telpa” Latvijas
normatīvajos aktos nav skaidrots, kā arī
sabiedrībā ir plašas diskusijas par tā piemērošanu, ZM skaidro šī termina būtību.
Slēgta telpa var būt kūts vai cita veida
un konstrukcijas vieglāka būve, kura ir
ar vai bez pamatiem un kura no augšas
un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no
savvaļas putnu (sevišķi ūdensputnu), kā
arī citu dzīvnieku piekļūšanas mājputnu
turēšanas, dzirdināšanas un barošanas
vietai. Šī telpa var būt norobežota ar
smalku sietu un noklāta ar drošu ūdensizturīgu jumtu. Tāpat slēgta telpa var būt
arī tikai slēgta nojume.
Anita Rozenberga,
lauku attīstības konsultante

Nāc, nākdama, Meteņdiena,
Daudz uz tevi gaidītāju!
Tieši tā! „Zaķēni” un „Rūķīši” arī
Meteni gaidīja ar prieku: ziema iet uz beigām, un tuvojas pavasaris. Dienas kļuvušas gaišākas un saulainākas.
Sevišķi priecājās abu grupu bērni, jo
17. februārī, Meteņdienai veltītajā jautrā rītā pasākuma laikā, sniegs vēl nav
nokusis!
Meteņdienu gaidot, abās grupās
pašu spēkiem tika gatavoti pīrādziņi –
cienastiņam.
Bērnu priekam iestādes teritorijas
rotaļu laukumiņos skolotājas bija sagatavojušas dažādus uzdevumus un pārsteigumus:
 Jāiet pa pēdām – meklēt vāveri
un mest tai čiekurus;
 Ar slotiņām – izrībināt laukumiņos ik stūrīti – lai kurmji nerok savas alas
visu gadu;
 Lasīt, šķirot un mest grozā krāsainas bumbas – vingrinoties pavasarī
gaidāmajām Lieldienām.
 Un pašu līksmībai un priekam –
jautra rotaļa „Bērni, bērni, nāciet mājās!”
Kopā darbojoties, izdevās pabaidīt
2017. gada marts

ziemu projām, jo – sāka lietus līt –
tātad pavasaris pamodies.
Nu ko – Meteņdiena jautri pavadīta!
Pēc paveiktā darba grupiņās
jāstiprinās, cienājoties ar pašu ceptajiem pīrādziņiem, un:
Ej ar Dievu, Meteņdiena,
Nu mēs tevi pavadām!
Atnāks mūsu Lieldieniņa
Ar raibām oliņām!
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Meteņi Ates muzejā
Vizu, vizu, Metenīti,
No kalniņa lejiņā,
Lai aug mani gari lini
Zeltotām pogaļām.
(Latv. t.dz.)
Meteņi ir seni latviešu svētki, kas
iezīmē ziemas beigu tuvošanos un pavasara ieskanēšanos, līdz ar to Meteņus
var dēvēt arī par pavasara gaidīšanas
svētkiem. Līdz ar Meteņiem beidzas garie un tumšie ziemas vakari, un cilvēku
skatījums uz dzīvi kļūst gaišāks un priecīgāks, jo Meteņu laikā dienas ir kļuvušas garākas un saulainākas.
Arī „Gudrās Pūces” un „Pasaciņas” bērni kopā ar savām skolotājām un
auklītēm svētkus svinēt devās, braucot
ciemos uz Ates muzeju pie paša Pelnu
āža un Meteņa. Meteņi ir pēdējā diena,
kad cilvēki iet masku gājienos jeb budēļos, tā arī mūs mājas saimniece ietērpa
visdažādākajās maskās, un visi kopā
jautrās rotaļās ķekatojām ap ugunskuru. Metenis, kā jau lepns vīrs, vēlējās
mums izrādīt savu saimniecību un visas
saimes ēkas. Vispirms nonācām rijā, kur
iepazināmies ar linu audzēšanu un apstrādi, kā no sīkās, mazās sēkliņas var
iegūt skaistu un izturīgu linu audumu.
Vislielāko jautrību sagādāja komandu stafetes un „kurmju dzīšana” – kur
ar garām koka nūjām, bakstot zemi,
vajadzēja izstaigāt visu lielo saimes pagalmu, lai pavasarī kurmis nenolūko tur
iedzīvoties. Pelnu āzis arī dalījās ar savu
bagātību – pelniem. Nokļuvuši saimes
virtuvē, katrs varējām savā linu maisiņā
iebērt karoti pelnu, lai vasarā tos uzkaisītu kāpostiem un aizbaidītu kāpurus, un,
lai šīs kāpostu galvas būtu stipras , visi
kopā satinām dzijas kamolu – cietu, jo
cietu.
Vienas no būtiskākajām Meteņu
izdarībām – vizināšanās ar ragaviņām
– slaidi laižoties ar ragaviņām no kalna, cerēja veicināt garu linu padošanos
nākamajā vasarā. Neskatoties uz to, ka
sniegs mūs nelutināja un smidzināja sīks
lietutiņš, arī to mēs paspējām izbaudīt.
Tā, jautri svinot Meteni, mēs visi kopā
atvadījāmies no ziemas un ar smaidu un
labu omu esam gatavi sagaidīt pavasari.
Lai visiem jums un mums pavasara gaidīšana iesēj sirdī sēkliņu prieka, smaida
un labestības!

„Kurmja dzīšana”.

Sandra Biksīte,
„Kamenītes” skolotāja
„Gudrās Pūces” un „Pasaciņas” bērni kopā ar savām skolotājām iet rotaļās.
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Lejasciema vidusskolas
šodiena un nākotnes iezīmes
Kā gadalaiki dabā nomaina cits citu,
tā arī skolas mācību gadi seko cits citam,
parādot to, kā mainās sabiedriskās nostādnes, vērtības un iespējas, kas ir bijis
labs un kas uzlabojams. Lejasciema vidusskola šajos pārmaiņu laikos ir noturējusies savā vietā, īstenojot licencētās
izglītības programmas, uzlabojot mācību
kvalitāti un savstarpējās attiecības visos
līmeņos.
Skolotāju kolektīvs šajā mācību gadā
darbojas ar skolēniem, izmantojot kursos un semināros atjaunotās zināšanas,
meklējot individuālu pieeju un pielietojot
atbalsta pasākumus nepieciešamības
gadījumos. Liela nozīme ir skolotāju un
skolēnu sadarbībai un saskarsmei. Darba rezultāts būs redzams mācību gada
noslēgumā, kad skolēni saņems liecības.
Skolotāji ne tikai paspēj mācīt un audzināt, bet arī paši piedalās konkursos. Rudenī ar panākumiem piedalījāmies LIZDA
konkursā par pedagogiem draudzīgu
mācību iestādi, Ziemassvētkos saņēmām
tencinājumu par dalību Gulbenes novada
domes rīkotajā konkursā „Sniegpārslu

brīnumu radot”. Lai vēl vairāk saliedētu
kolektīvu, kopā ar tehniskajiem darbiniekiem tiek rīkoti neformāli pasākumi, teātru un koncertu apmeklējumi. Tas palīdz
skolotājiem atjaunot enerģijas un pozitīvisma krājumus, bez kuriem nav iedomājams sekmīgs pedagoģiskais darbs.
Šobrīd masu saziņas līdzekļos daudz
tiek runāts par skolu mācību saturu un
reformām. Varam piekrist, ka skolas videi ir nepieciešamas pārmaiņas, tomēr
skaidri apzināmies, ka skolu slēgšana
lauku reģionos sagraus kultūrvidi, samazinās iedzīvotāju skaitu vēl vairāk. Negribu piekrist, ka tikai Rīgā iespējams iegūt
pilnvērtīgu izglītību. Gan Rīgā, gan citur ir
dažādas mācību iestādes, katrai no tām
ir savas stiprās un uzlabojamās lietas.
Gulbenes novada domes plānos nākamajam mācību gadam nav paredzēts
pārveidot Lejasciema vidusskolu. Esam
apmierināti, ka mūsu skolā nav apvienoto klašu, ka mācību priekšmetu skolotāju
izglītības atbilst visām prasībām. Nākošajam mācību gadam tiks komplektēta
10. klase. Aicinu novērtēt tās iespējas,

kas pieejamas, mācoties mūsu skolā.
Interešu izglītībā tiek piedāvāti pulciņi
mūzikas, mākslas, deju un sporta jomās.
Darbu turpinās Gulbenes bērnu mūzikas
skolas klavieru un pūšamo instrumentu
klases Māras Aizupietes un Jura Ivanova
vadībā, Gulbenes mākslas skolas klases
Lailas Uiskas vadībā. Sporta jomā iecienīti ir basketbola treniņi kopā ar Artūru
Brūniņu, kā arī Lāsmas Gabdulļinas slēpošanas un jaunsargu apmācības. Ir iespēja darboties skolēnu domē un jauniešu centrā „Pulss”. Galvenais ir vēlme mācīties, darīt, apgūt. Lejasciema pagasta
pārvalde atbalsta skolas vajadzības visās
jomās. Mums nav transporta vai saimniecisku lietu problēmu.
Mācītājs Ernsts Gliks pirms 328 gadiem dibināja skolu Lejasciemā. Visus
šos gadus pagasta mācību iestādēs ir
čalojušas skolēnu balsis. Es ticu, ka arī
turpmāk izglītība Lejasciemā būs svarīga
un neatņemama sastāvdaļa kultūrvides
saglabāšanā.
Ineta Maltavniece,
Lejasciema vidusskolas direktore

Februāris skolas saimē
Pašā mēneša sākumā skolēnu
dome, kuru šogad vada Katrīna Uiska,
sprieda par pasākumiem februārī un
martā, sadalīja pienākumus – kurš kuru
domes aktivitāti organizēs un vadīs.
7. februārī, pirms došanās brīvdienās, 1. klases skolēni kopā ar audzinātāju Annu Petroviču un draugiem no 12.,
9. un 5. klases sagatavoja skaistu pasākumu „Mūsu pirmās 100 dienas skolā”.
Bērni, ciemos atnākušajiem vecākiem,
rādīja savas prasmes lasīt, rakstīt, rēķināt
un dziedāt, kā arī kopā ar mammām un
tētiem piedalījās atjautības spēlēs.

Tajā pašā nedēļā visas klases gatavoja plakātus „Vesels kā ābols”, kas noslēdza ESF akcijai „Skolas auglis” veltīto
pasākumu ciklu, jo skolēniem visu ziemas
periodu bija iespēja mieloties ar gardiem
āboliem. Otrā stāva gaitenī izveidojās interesanta plakātu izstāde, kas atspoguļo
skolēnu informētību par veselīgu uzturu
un augļu lielo nozīmi tajā.

Atrakcijas norises gaita.
make up meitenēm.

Plakātu „Vesels kā ābols” izstāde.
14. februārī domes dalībnieces Arita un Katrīna skaisti
noformēja skolas foajē ar Valentīndienas – mīlestības svētku – simboliem. Skolēni varēja
sveikt savus draugus, sūtot
vēstules īpašajā Valentīndienas pastā, kā arī vērot jautru
1. klases skolēn
atrakciju, kā vidusskolas puiši
i kopā ar audzin
ātāju Annu Petro
viču. ar aizsietām acīm prot veidot
2017. gada marts

Savukārt 17. februārī skolēni tika
aicināti piedalīties skolas skatuves runas
konkursā, uz kuru atsaucās 10 dalībnieki.
Žūrija par veiksmīgākajiem daiļlasītājiem
atzina Kristu Čabli un Dāvi Elmāru Melli,
kuri arī pārstāvēja mūsu skolu novada
konkursā Gulbenē.
Labā ziņa ir tā, ka skolā vairākas dienas strādā zobu higiēnists, kas sniedz
iespēju visiem skolēniem pārbaudīt savu
mutes veselības stāvokli.
2. martā vokālo ansambļu skatē
„Balsis” piedalījās skolotājas Vitas Poišas
sagatavotais ansamblis, kurā dzied Dāvis
Elmārs Mellis, Megija Rīza Liepiņa, Elīze
turpinājums 6. lpp.
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turpinājums no 5. lpp.

Anete, Dāvis Elmārs, Elīze Keita un
Megija Rīza vokālo ansambļu skatē.

Keita Ozoliņa un Anete
Antiņa. Kolektīvs šajā novada konkursā uzstājās
ar ļoti labiem rezultātiem
un ieguva I pakāpes diplomu.
Marta pirmajā ceturtdienā skolā notika arī
tradicionālais jaunsargu
vadītājas Lāsmas Gabdulļinas sagatavotais un
vadītais konkurss ierindas
mācībā, ieroču jaukšanā
un florbolā. 4. – 7. klašu
grupā uzvarēja 7. klases
komanda, bet 8. – 12.
klašu konkurencē labākie
bija 10. klases skolēni.

4. klase demonstrē savas prasmes ierindas skatē.
Vēl pēc nedēļas sāksies skolēnu pavasara brīvdienas, tāpēc vēlējums visiem labi atpūsties un uzkrāt spēkus pēdējam mācību darba cēlienam!
Ingrīda Vanaga

7. klases skolnieki piedalās konkursā
„Gribu būt mobils”
Ziemai ejot uz beigām, jau
bija jāpilda tests, un tajā vajadzēkārtējo gadu tiek rīkots konkurss
ja „piešauties”, lai kaut kas vispār
„Gribu būt mobils’’. Šogad arī
sanāktu. 2. un 3. uzdevumā jau
mūsu skolas 7. klases skolnieki
varēja pielietot savas zināšanas
piedalījās šajā uzdevumiem baun radošo izdomu un prezentēt
gātajā pasākumā. Mūsu komansavu ideju, kā padarīt ceļu satikdā piedalījās Dāvis Elmārs Mellis,
smi interesantāku pusaudžiem.
Ričards Didriksons, Horens Sta4. uzdevumā bija jāizdomā ceļu,
lidzāns un es – Gustavs Galvans
pa kuru ātrāk tikt līdz skolai, un
(komandas kapteinis).
pašā pēdējā uzdevumā vajadzēMums no sākuma bija jāaizja izbraukt ar ceļa zīmēm bagātu
pilda pārbaudes uzdevumi intertrasi, kura bija iepriekš sagatavonetā, lai vispār iekļūtu pusfinālā un
ta, mūsu komandai šo uzdevumu
cīnītos par dažādām balvām. Pēc
veica Horens.
mūsu domām uzdevumi bija grūti,
Mūsuprāt, piedalīsimies arī
tajos tika pārbaudītas ceļu satiknākamgad un mēģināsim iekļūt fismes noteikumu zināšanas danālistu lokā un iegūt dažādas vēržādos interesantos un ar radošu
7.klases skolnieki kopā ar audzinātāju Inesi Ozoliņu. tīgas balvas. Mums šis konkurss
pieeju izpildāmos uzdevumos.
ļoti patika, un aicinām citas mūsu
Alūksnes Ernsta Glika ģimnāzijā mūs
skolas klases nākamgad piedalīties!
baudīt savas zināšanas un cīnīties par
laipni sagaidīja, iedeva balonus, kad biGustavs Galvans,
vietu finālā. 1. uzdevums bija diezgan
7. klases skolnieks
jām viesmīlīgi uzņemti, varējām sākt pārgrūts, jo tajā ar elektroniskajām pultīm

Ēnu diena
2017. gada 15. februāris. Diena, kad
skolēni var apmeklēt kādu darba vietu un
vērot sev interesējošās profesijas pārstāvjus. Ēnu diena ir fantastiska iespēja, lai
skolēni varētu paplašināt savu redzesloku. Var teikt, ka Ēnu diena, kuru visā valstī
organizē JAL, ir izglītojošs profesionālās
orientācijas pasākums, kurā skolēniem ir
iespēja apmeklēt dažādas darba vietas
un kļūt par darbinieku „ēnām”. Lejasciema vidusskolā to varam saukt arī par
tradīciju. Priecājamies, ka bijušie skolēni,
kas skolas laikā bija „ēnotāji”, atceras
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mūs un aicina „ēnoties”. Arī šogad Lejasciema vidusskolas skolēni devās „ ēnot”
uz dažādām iestādēm un uzņēmumiem
– Rīgā, Gulbenē un Lejasciemā. Visčaklākie bija 5. un 8. klases audzēkņi.
Atziņu, kas gūtas šajā dienā, daudz.
Dažas no tām –
Rīgā bērnudārzā „Čiekuriņš” mēs
„ēnojām” bērnudārza audzinātāju, mums
ļoti patika. Daudz pozitīvas enerģijas no
bērniem. Iespējams, ka nākamajā gadā
arī gribēsim „ēnot” kaut ko līdzīgu. Paldies sakām bijušajai skolniecei Sarmītei
Miķelsonei, viņas atbalsts mums palīdzēja! (Monta un Tīna, 5. klase)

Jānis kopā ar saeimas deputātu
Romānu Naudiņu.
2017. gada marts

VIDUSSKOLĀ

Horens kopā ar saeimas deputātu
Mārtiņu Bondaru.
Saeimas deputātu darba diena nav
nemaz tik viegla – dažādas sanāksmes,
tikšanās. Bija interesanti dienu pavadīt
kopā ar deputātu Romānu Naudiņu. Man
ļoti patika. Deputāta Mārtiņa Bondara
„ēna” bija 7. klases skolēns Horens.
(Jānis, 5. klase)
Kompānijā MTG (Modern Times
Group), kas ir Latvijas Televīzijas kanālu LNT un TV3 īpašnieks, bijām „ēnas”
Madarai Šmitei. Paldies tev, Madara, ka
uzaicināji savas skolas jauniešus! Ļoti
patika redzēt tik daudz čaklu cilvēku,
kas strādā tādā kompānijā, daudz pozitīvas enerģijas un jaunu ideju visapkārt.
Mums bija iespēja ievietot Skaties.lv portālā konkursu un veikt telefonintervijas.
Kopumā šī diena bija ļoti interesanta un
aizraujoša. (Monta, Katrīna, 11. klase,
Alise, 10. klase)

Madara Radio SWH.
„Ēnoju” radio SWH diktorus Kasparu
un Valdi. Guvu jaunu pieredzi. Ļoti liels
prieks, ka devos tieši pie viņiem, jo varbūt
šī būs mana nākotnes profesija.
(Madara, 8. klase)
Es biju „ēna” Citadeles bankas klientu apkalpošanas centra vadītājai Intai Pagastai. Ļoti patika iejusties viņas profesijā,
2017. gada marts

Alise, Katrīna un Monta TV3 studijā.
domāju savu nākotni saistīt ar
darbu bankā. (Alise, 8. klase)
Bankas „Citadele” Gulbenes filiālē Anetei no 8. klases
bija iespēja uzzināt, kādus pasākumus rīko banka, un nofotografēties pie īpašā Kristapa
Porziņģa plakāta.
„AS Pasažieru Vilciens”
konduktora – kontroliera profesija nav nemaz tik vienkārša. Man bija iespēja iejusties
kontroliera lomā. Iespējams,
Jolanta un Gunita Lejasciema PII „Kamenīte”.
vasaras brīvlaikā varēšu šajā
uzņēmumā strādāt. Paldies
lemj domē un to, kas jādara pagastā uz
par interesanto un aizraujošo dienu! (Elvietas. Madara, Raitis, Teodors, Emīls un
vis, 11. klase)
Henrihs saka: „Bija forši!”
LMT centrs Rīgā – ļoti labi organiLejasciema bērnudārzā „Kamenīte”
zēts pasākums skolēniem. Tagad zinu,
ciemojās 6. klases audzēknes Gunita,
ko dara reklāmas speciālisti. (Krista, 5.
Santa, Kristīne un Jolanta. Viņas priecēklase)
juši pozitīvie bērni un jaukās audzinātājas. Viņas iesaka ikvienam pavērot bērnu
Ugunsdzēsēja darbs ir ļoti atbildīgs
rosību.
un bīstams. Patika apskatīt un iepazīt visu
aprīkojumu, arī automašīnas. Man ļoti paSavukārt Ance un Jana no 6. klases
tika. (Eduards, 5. klase)
iesaka apmeklēt Gulbenē salonu – frizētavu „La Rosa” – jauka darba atmosfēra
Gulbenē Mēness aptiekā ļoti daudz
un laba kvalitāte.
uzzinājām par zālēm, to pieteikšanu, sakārtošanu.
(Ramona, 8. klase, Sanija,
NBS Ādažu militārās apmācībās
7. klase)
bāzē karavīru ikdienu baudīja Spartaks.
Viņš teic, ka šī diena atmiņā paliks ilgi.
Renārs un Mareks no 5. klases Gulbenē iepazina policistu un probācijas
Šī ir tikai daļa no jauniešu pārdomām
dienesta darbinieku ikdienu. Darbinieki
par Ēnu dienu. Bet šos visus viedokļus
laipni, bet nokļūt viņu redzeslokā negrivieno tas, ka skolēniem ļoti patika ēnot
bētos, tā atzīst zēni.
radošus, interesantus un daudzpusīgus
Lejasciema pagasta pārvaldes vacilvēkus, lai gūtu jaunu pieredzi un pat izdītājs Māris Milns un komunālās saimdarītu izvēli savām turpmākajām gaitām.
niecības vadītājs Jānis Kupcis savām
Liels paldies visiem, kas palīdzēja mums
„ēnām” ļāva ieskatīties pagasta ikdienas
baudīt šo dienu!
dzīvē un ne tikai – arī Gulbenes novada
Katrīna Uiska,
domes sēdē. Jaunieši uzzināja, kādus
skolēnu domes prezidente
novada un pagasta dzīves jautājumus
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LĪDZCILVĒKI

Ja noticēsi ar sirdi...
Tie, kuri ikdienā brauc pa ceļu
Lejasciems – Sinole, droši vien būs
ievērojuši simpātisku, brūnu mājiņu
ceļa labajā pusē, pašā Gaujas krastā, iepretim „Grabažskolai”. Sevišķi Ziemassvētku laikā tā ar savām
gaismiņām vilināt vilina ceļiniekus
paskatīties tās virzienā, izstarodama
īpašu burvību. Arī es, ikreiz braucot
tai garām, esmu priecājusies par šo
koku un krūmu ieskauto stūrīti, pie
sevis domādama, ka tās saimniekiem jābūt ļoti īpašiem. Kā jau tas
dzīvē bieži gadās, arī manām skaļi
neizteiktajām domām bija lemts īstenoties, un es iepazinos ar šīs mājas saimnieci Ingunu.
Inguna Balgalve – 3. līmeņa
sertificēta numeroloģe, astroloģe, lektore; vīrs Māris, divu pieaugušu bērnu
– Arņa un Līgas – mamma, pārcēlusies
uz Lejasciemu 2012. gadā, māca numeroloģiju (izzināt raksturu pēc dzimšanas
datiem) Tirzā, Druvienā un nu jau arī Lejasciemā.
Lūk, ko viņa par sevi pastāstīja:
Pati esmu dzimusi tieši Ziemassvētkos, mācījusies un bērnību pavadījusi
Jaunpilī. Tā ir vieta, kas atrodas uz Kurzemes un Zemgales robežas. Mamma, tāpat
kā daudzi tās paaudzes cilvēki, ir bijusi izsūtīta. No Sibīrijas atgriezās 16 gadu vecumā. Vēlāk iepazinās ar manu tēti, kurš bija
atsūtīts uz Jaunpili kā jaunais speciālists.
Viņš bija būvinženieris. Laikam no viņa
man tā interese par matemātiku un skaitļiem. Pēc vidusskolas beigšanas devos uz
Rīgu, lai studētu augstskolā. Esmu beigusi
fizikas – matemātikas fakultāti. Astoņus gadus esmu strādājusi skolā, pēc tam kādu
laiku bijusi finansiste, un no turienes ceļš
pamazām aizvedis līdz astroloģijai un numeroloģijai. Traģiski notikumi pašai savā
dzīvē bija tas grūdiens, kurš lika meklēt atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem. Vienā mirklī mainījās visa mana dzīve. Daudz
domāju par to, kāpēc mūsu dzīvē notiek
dažādi atgadījumi, ko tie mums māca, ko
liek saprast? Tagad jau varu paskatīties uz
daudzām lietām savādāk ne tikai savā dzīvē. Uzkrātā pieredze, noietais sevis izzināšanas ceļš un nemitīga mācīšanās vairāk
kā 25 gadu garumā ļauj man risināt ne tikai
savas dzīves uzdevumus, bet palīdzēt arī
citiem cilvēkiem.
Kā jūs nokļuvāt Lejasciemā?
Sākumā bija sapnis, kad bērni būs lieli, pārcelsimies uz laukiem. Man lauki vienmēr bijuši tuvi, vienmēr ir paticis būt dabā,
protu visus lauku darbus. Jau ilgi un daudz
bijām meklējuši vietu, uz kurieni pārcelties.
Tā, vienā vakarā, pašos Ziemassvētkos, atkal sāku internetā apskatīt piedāvājumus,
un ieraudzīju šo mājiņu. Kad pirmo reizi
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Šeit, dzīvojot Gaujas krastā, ir skaisti gan ziemā, gan vasarā.

Inguna Balgalve.
šurp ar vīru atbraucām apskatīt
šo māju, tikko to ieraudzījām,
abiem uzreiz bija skaidrs: - Jā!
Šī ir tā īstā! Tas bija īsts Ziemassvētku brīnums! Šeit bija viss
tieši tas, par ko bijām sapņojuši:
lauki, upe, pašiem savs avots
un arī pietiekami tuvu ceļš, lai nevajadzētu raizēties par to, kā ziemā izbrauksim
no saviem laukiem. Šeit ir sava aura, savs
miers.
Vai esat jau iejutusies šajā vidē?
Mājā, jā! Bet Lejasciemā un starp lejasciemiešiem laikam tomēr tā īsti vēl nē.
Vīrs gan šeit jūtas kā zivs ūdenī, un caur
viņu arī es pamazām iedzīvojos. Viņš ir
iesaistījies vietējā mednieku kolektīvā, un
mana galvenā saskarsme ir ar mednieku
sievām. Bet pamazām jau iepazīstu cilvēkus. Pagājušajā gadā izveidojās neliela
cilvēku grupiņa, kurus interesē tas, ko es
daru – numeroloģija un astroloģija. Tagad
regulāri tiekamies un es cenšos nodot tās
zināšanas un pieredzi, kuru pati esmu apguvusi, uzkrājusi un ar kuru esmu gatava
dalīties.
Vai ir kāda svarīga atziņa vai doma,
ko jūs noteikti gribētu pateikt „Pagalma”
lasītājiem?
Skola mums dod zināšanas, daudz ko
iemāca, bet neiemāca dzīvot. Aizveroties
skolas durvīm, sākas mūsu īstā mācīšanās. Tas ir nebeidzams ceļš.
Šobrīd mēs esam ļoti tālu aizgājuši no
cilvēcīguma. Cīņa par izdzīvošanu ir pārvērtusies par vājo vietu visai nācijai, kad
cilvēki neiztur pārbaudījumus ar naudu un
varu. Bieži gan bērni, gan pieaugušie jūtamies nespēcīgi šo „vareno” priekšā. Žēl,
ka bieži to nākas izjust tieši bērniem, kuri
pārņem šo pieredzi un nodod tālāk. Gribētos, lai mēs visi kļūtu cilvēcīgāki. Neviens
cilvēks nav radīts mūsu ērtumam un labklājībai, katrs mums jāpieņem tāds, kāds
viņš ir.
Esmu internetā lasījusi jūsu rakstus,

Ģimenes mīlulis.
jūsu sastādītos horoskopus. Ko jūs man
atbildētu, ja es izteiktu vēlēšanos griezties pie jums kā pie astrologa?
Bieži mēs baidāmies vai noliedzam
to, ko nezinām. Man pašai ir tāds uzskats,
ka vienu reizi var aiziet uz jebko, lai uzzinātu, vai man to vajag vai nē. Arī man pašai ir šāds princips attiecībā uz dažādiem
kursiem. Mums jau visiem ir viedoklis par
visu, bet uzzināt vairāk var vienmēr. Cilvēks
ir jauns tikmēr, kamēr ir ko darīt, kamēr
gribas iet, kamēr ir interesanti. Noveco jau
tikai miesa. Tam, kam mēs ar sirdi noticēsim, to ar acīm ieraudzīsim. Bet pie manis
nākt vērts ir tad, ja ir radušies jautājumi.
Ja jautājumu nav, tad labāk nenākt, jo var
uzzināt kaut ko tādu, ko nemaz negrib un
nevajag. Tas var radīt nevajadzīgu satraukumu vai pārdzīvojumus.
Diktofons jau izslēgts, ir pagājušas
gandrīz divas stundas, bet mūsu saruna
arvien turpinās par dzīvi un cilvēkiem, par
to, cik daudzreiz sāpīgi likteņa sitieni jāsaņem, lai atvērtu acis un sāktu strādāt ar
sevi, nevis meklētu vainīgo. Inguna stāsta
par savu dzimto pusi – Jaunpili, par darbošanos deju kolektīvā un korī, par ģimenes
tradīcijām un daudzajiem ceļojumiem, par
traģiskajiem notikumiem un izcīnītajām
uzvarām. Viņas zināšanu loks patiesi ir ļoti
plašas un klausoties zūd laika izjūta. Pārsteidz smalkā humora izjūta un vienkāršā,
siltā attieksme.
Paldies, Inguna, par sarunu! Paldies, ka uzticējāties mums! Lai piepildās
visas ieceres!
Ar Ingunu Balgalvi sarunājās
Irisa Puidze
2017. gada marts

JAUNSARGI

Gulbenes novada jaunsargi piedalās
Barikāžu piemiņas pasākumos Rīgā

Jaunsargi kopā ar Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni.
20. janvārī Doma laukumā pie barikāžu piemiņas ugunskura pulcējās vairāki
simti cilvēku, starp viņiem bijām arī mēs,
jaunsargi no Gulbenes novada skolām:
Gulbenes novada Valsts ģimnāzijas, Gulbenes 2. vidusskolas, Stāķu un Galgauskas pamatskolām, Lejasciema un Lizuma
vidusskolām, kopā 44 aktīvi, savas tautas
vēsturi izzināt griboši, jaunieši.
Lai nokļūtu uz 1991. gada barikādēm
veltīto piemiņas pasākumu, jau pašā rīta
agrumā mēs devāmies ceļā.
Bijām ļoti priecīgi Doma laukumā

pie piemiņas ugunskura sastapt Latvijas
Valsts prezidentu R. Vējoni un NBS komandieri Raimondu Graubi (tas nekas,
ka komandiera pilnvaras nodotas tālāk,
mums viņš ir un paliek komandieris).
Pēc piemiņas pasākuma devāmies uz
Rīgas kara muzeju, kur apskatījām jauno
ekspozīciju par Pirmo pasaules karu.
Pēcpusdienā devāmies uz ziedu nolikšanu pie Brīvības pieminekļa.
Mēs esam lepni par saviem tautiešiem, kuri, spītējot aukstumam, bailēm
un uzbrukumiem, nenobijās un aizstāvēja

savu valsti un piedalījās barikādēs!
Vēlamies teikt paldies Jaunsardzes
un informācijas centram par iespēju apmeklēt piemiņas pasākumus un labāk
izprast barikāžu notikumu gaitu! Kā arī
liels paldies Gulbenes novada jaunsargu
instruktoriem Arnim Cānam un Lāsmai
Gabdulļinai par aktīvu darbu Gulbenes
novada jaunsargu izglītošanā un patriotisma vairošanā!
Alvīne Ivanova,
Gulbenes novada Valsts ģimnāzija

Snaiperis 2017
26. janvārī Gulbenes novada jaunsargi pulcējās uz šaušanas sacensībām
„Snaiperis 2017’’ Galgauskas pamatskolas sporta zālē. Jaunsargi sacentās
šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem 3
šaušanas stāvokļos: stāvus, guļus un no
ceļgala.
Jaunākajā grupā meitenēm punktu
summā labākā izrādījās Dārta Rūse, 2.
vietā Ērika Logina un 3. vietā Linda Avotiņa. Šajā pašā grupā zēniem 1. vietu izcīnīja Roberts Manguss, 2. vieta Dāvim
Dikelim, bet 3. vietā Jānis Krevics.
Vecākajā meiteņu grupā uzvarēja
Sintija Bašķere, 2. vietā Laura Beitika, 3.
vieta Alvīnei Ivanovai. Zēnu grupā 1. vietā
Emīls Vaļickis, 2. vietā Karels Pastars un
3. vietā Artūrs Kauliņš. Jaunsargi saņēma
medaļas un nozīmītes.
Lāsma Gabdulļina
2017. gada marts
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SPORTA ZIŅAS

BALTĀ LĀČA slēpojums
Divas piektdienas Gulbenes novada
jaunsargi sacentās distanču slēpošanā
1 stundas garumā, kurš sacensību dalībnieks veiks vairāk apļu. BALTAIS LĀCIS – 1, 17.02.2017., BALTAIS LĀCIS – 2,
24.02.2017.
Sacensībās piedalījās trīsdesmit
jaunsargi no Lejasciema vidusskolas,
Galgauskas un Stāķu pamatskolām.
Sniegs vietām bija un vietām nebija, bet
cīņas spars un sacensību gars tādēļ mazāks nekļuva. Pasākuma noslēgumā slēpotājiem bija iespēja baudīt zupu, tēju un
našķus pie ugunskura. Otrās kārtas noslēgumā dalībnieki tika apbalvoti ar medaļām un piemiņas diplomiem.
Sacensības organizēja Lejasciema
vidusskolas jaunsargi sadarbībā ar Lejasciema pagasta pārvaldi.

Slēpotāji pirmās kārtas
noslēgumā pie ugunskura.
Slēpotāji distancē, priekšplānā
sacensību uzvarētājs
tavs Galvans.
Gustavs

Dalībnieki pirms otrās kārtas slēpojuma.
Laimīgie sacensību dalībnieki ar piemiņas diplomiem un medaļām.

SK ,,Lejasciems”/Gulbenes BJSS
bērnu un jauniešu distanču
slēpošanas sezona tuvojas
noslēgumam
Šajā sezonā skolēni piedalās Siguldā Fischer-S! Ziemas skolēnu čempionātā, kurš norisinās četros posmos. Šobrīd jau ir aizvadīti trīs no četriem
posmiem, un Lejasciema vidusskolas skolēni 29 Latvijas skolu konkurencē
ieņem 3. vietu kopvērtējumā. Veiksmīgi startējot arī pēdējā kārtā, Lejasciema
vidusskolas slēpotājiem ir iespēja izcīnīt trešo vietu kopvērtējumā.
14. – 15.01.2017 un 11. – 12.02.2017. Mailēs norisinājās Latvijas čempionāts distanču slēpošanā.
Labus startus abos Latvijas čempionāta posmos S-14 grupā uzrādīja Ērika Jermacāne, iegūstot 3. vietu klasiskajā solī, un 4. vietu brīvajā stilā.
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Ērikai Jermacānei 3. vieta LČ.
2017. gada marts

SPORTA ZIŅAS/ JAUNIEŠU CENTRĀ

Lejasciema jaunieši piedalās
ikgadējās bērnu un jauniešu
sporta spēlēs „SUPERKNAĢIS”

18.01.2017., 01.02.2017.,
15.02.2017. un 08.03.2017. slēpotāji
piedalījās Madonas BJSS atklātajās
sacensībās distanču slēpošanā
,,Smecere”:
18.01. 2017.:
3. vietā V – 18 Linards Cvetkovs,
3. vietā V – 14 Gustavs Galvans,
3. vietā S – 12 Elizabete Galvane,
2. vietā S – 14 Ērika Jermacāne,
4. vietā V – 10 Artūrs Filips Igaviņš,
4. vieta V – 16 Raitis Kaspars,
5. vietā S – 10 Anna Nikola Berkolde,
5. vietā V – 12 Jānis Kubuliņš,
5. vietā V – 10 Mārtiņš Griķis,
5. vietā V – 16 Andris Gargurnis,
6. vietā V – 14 Jolanta Pence,
6. vietā V – 12 Rihards Berkolds.
01.02.2017.:
1. vietā V – 18 Linards Cvetkovs,
2. vietā S – 12 Elizabete Galvane,
2. vietā S – 14 Ērika Jermacāne,
3. vietā S – 14 Jolanta Pence,
3. vietā V – 12 Artūrs Filips Igaviņš,
3. vietā V – 14 Gustavs Galvans,
4. vietā V – 10 Mārtiņš Griķis,
5. vietā V – 10 Martins Kristers Celms,
6. vietā V – 12 Monta Zauriņa,
6. vietā V – 12 Jānis Kubuliņš,
6. vietā V –14 Rihards Berkolds,
6. vietā V – 14 Oskars Jaunbērziņš.
15.02.2017.:
1. vietā S – 14 Ērika Jermacāne,
2. vietā S –12 Elizabete Galvane,
2. vietā V – 18 Linards Cvetkovs,
3. vietā V – 12 Artūrs Filips Igaviņš,
3. vietā S – 14 Jolanta Pence,
4. vietā S – 10 Anna Nikola Berkolde,
4. vietā V – 14 Gustavs Galvans
5. vietā V-10 Martins Kristers Celms,
4. vietā S – 12 Gerda Asnāte Berkolde,
08.03.2017.:
2. vietā V – 10 Mārtiņš Griķis,
2. vietā V – 12 Artūrs Filips Igaviņš,
3. vietā V – 10 Martins Kristers Celms,
3. vietā V – 12 Jānis Kubuliņš,
3. vietā S – 12 Elizabete Galvane,
3. vietā S – 14 Ērika Jermacāne,
4. vietā S – 14 Jolanta Pence,
4. vietā V – 14 Gustavs Galvans.

2017. gada marts

3. martā Gulbenes sporta centrā notika sporta spēles „Superknaģis”, ar mērķi
veicināt aktīvu dzīvesveidu jauniešu vidū,
popularizēt netradicionālu sporta spēļu
un stafešu izmantošanu, kā aktīva brīvā
laika pavadīšanas iespēju. Uz pasākumu
tika aicināti bērni un jaunieši no Gulbenes novada. Lejasciema jaunieši - Katrīna
Uiska, Austris Kaparšmits, Linda Zeiļuka
un Jānis Balodis – izveidoja savu komandu „Pulss” un veiksmīgi piedalījās visās
aktivitātēs, izcīnot kopvērtējumā 3. vietu.
Individuāli iespēja sevi pārbaudīt
bija spēka sacensību uzdevumos, kas
bija balstīti uz precizitāti un ātrumu. Šajā
pārbaudījumā Katrīna un Austris bija visstiprākie un ātrākie, balvā katrs saņēma
īpašu krekliņu no OZ GYM.
„Superknaģī” jaunieši uzzināja par
tādu sporta veidu kā lakross, kas ir ļoti interesants un diezgan grūts sporta veids.
No uzdevumiem vēl bija diskgolfs, orientēšanās, mobilais tūrisms, desas, un ik
pa laikam bija iespēja uzdejot zumbu.
Bet vislielākā sajūsma jauniešiem bija
par BUMBUMBU, kur jāspēlē ir futbols,
un katrs komandas dalībnieks atrodas
lielā, caurspīdīgā bumbā. Šī bija visjautrākā sadaļa, vārtus iesist bija ļoti grūti, jo
paskriet šādā tērpā ļoti ātri nevar un bumbu noņemt arī nav viegli, tik daudz grūstīšanās un kritušu spēles dalībnieku vēl
nebija redzēts, bet visi priecīgi, jo kritiens
nav sāpīgs, bet gan uzjautrinošs.
Paldies jauniešiem, ka izvēlējās savu
brīvo laiku izmantot lietderīgi! Sacensības organizēja Gulbenes novada dome
un jauniešu centri sadarbībā ar Gulbenes
sporta centru.
Jauniešu centrs „Pulss”

3. vietas ieguvēji – jauniešu komanda
„Pulss”.

Individuālajās sacensībās
visstiprākie un ātrākie izrādījās Austris
un Katrīna.

Jauniešu komanda „Pulss” gatavi fināla cīņai BUMBUMBU.
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BIBLIOTĒKĀ

Lejasciema bibliotēkā
No 1. februāra mainīts Lejasciema
pagasta bibliotēkas darba laiks.
Lejasciema pagasta bibliotēkas darba laiks apmeklētājiem:

20. februārī Lejasciema pagasta bibliotēkā sadarbībā ar Gulbenes novada bibliotēku VKKF projekta ietvaros noritēja tikšanās ar kultūras žurnālistu un rakstnieku Arno
Jundzi.

Pirmdiena 9.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Otrdiena 9.00 – 17.00
Trešdiena 9.00 – 17.00
Ceturtdiena 9.00 – 17.00
Piektdiena 9.00 – 17.00
Sestdiena 9.00 – 16.00
Svētdiena: slēgts
Katra mēneša 1. un 3. piektdiena –
metodiskā diena, bibliotēka apmeklētājiem
slēgta.

Jaunumi bibliotēkas plauktos

Lejasciema pagasta bibliotēkas jauno grāmatu plauktā ir iespēja iepazīties ar
medicīniska satura literatūru: P. Struberga
grāmatu „Anatolijs Danilāns. Dakteris
ar atvērtu sirdi”; Dž. Endersa „Par zarnu šarmu”, kurā uzzinām, ka liekais svars,
depresija un alerģijas ir saistītas ar izjauktu
līdzsvaru zarnu florā.
Makšķerniekiem piedāvājam „Copes
meistara padomi”. Lasītāju pieprasītā „Iļģuciema pašpuikas stāsti”, uzņēmēja Jūlija Krūmiņa biogrāfiskais darbs. D. Āboliņa „Jāņa Streiča maģiskais reālisms”,
grāmata, kas tapusi kinorežisora jubilejas
gadā. B. Eglītes „Ceturtais bauslis” par
kuplās Spridzānu dzimtas likteņiem 100
gadu garumā.
Latviešu daiļliteratūras autori: Dienas
grāmata sērijā L. Kota „Istaba”, dzīve Latvijā pirms trim gadu desmitiem, A. Manfeldes romāns „Virsnieku sievas”, par dzīvi
Liepājas karostā un I. Ābeles „Duna” romānā savīti Latvijas ļaužu likteņi. V. Belševicas „Bille un karš”, biogrāfiskā romāna
otrā daļa.
Romantisko romānu klāstu papildina
L. Teilore „Sniega eņģelis”, D. Devero
„Lepnums un aizspriedumi”, N. Robertsa
„Asara zirnekļa tīklā”, A. Martēna-Ligāna
„Neuztraucies, mīļā, tev viss izdosies”.
Romantisko vēstures romānu klāstā
izdota Š. Betsa „Pils pie ezera”.
Detektīvu plauktā atradīsiet D. Judinas „Ceturtais kauliņš”, K. Lekbergas
„Bākas sargi” , D. Baldači „Pēdējā jūdze”,
J. Vagneres „Vongezers’’, D. Glatauers
„Mūžam Tavs”, D. Korija „Mana vīra sieva”, J. Delaney „Mikimoto pērles”.
Mazie lasītāji varēs pārlapot grāmatiņas „Gadalaiki; „Ezītis, kurš mīlēja slepeni”. Skolas vecuma bērni, sērijā „Lases
un Majas detektīvaģentūra” varēs iepazīties ar „Viesnīcas noslēpumu”. Par Mis
Peregrīnes brīnumbērniem iespēja lasīt 3.
romānu „Dvēseļu krātuve”. R. Lāgerkrancas un Ē. Eriksones stāsts „Dzīve Dunnes skatījumā” par meitenes piedzīvoto
skolas brīvlaikā.
Lejasciema pagasta bibliotēka
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Arno Jundze.

Arno Jundze un Maira Lūkina.

Mālu bibliotēkā iepirktā jaunākā literatūra
LATVIEŠU AUTORU DARBI:
Juris Sārnis „Atmiņas neizgaist”.
Ir beidzies karš, taču dzīve nav kļuvusi
mierīgāka, mežos slēpjas vīri, kas neatzīst
padomju varu, daudzām ģimenēm jādodas izsūtījumā. Tomēr arī šādos apstākļos
cilvēki dzīvo, strādā, pavasaros zied ievas
un plaukst mīlestība. Grāmata ir autobiogrāfisks atmiņu stāsts, un notikumi ir risinājušies mūsu kaimiņu pagastā – Velēnā
un Lizumā.
L.M. Kundziša „Rudens lauskas”
(Mistisks, nervus kutinošs trilleris).
I. Ābele „Duna”( Romāns vēsta par
1949. gadu Rīgā, Sēlijā un Latgalē).
V. Kaijaks, M. Svīre „Vēstules” (V.
Kaijaka nepabeigtais romāns, kuram pēc
viņa nāves nobeigumu uzraksta M. Svīre).
D. Judina „Ceturtais kauliņš” (Psiholoģiski ironisks detektīvs).
I. Puriņa „Nesoli man laimi” (Romantisks romāns).

ĀRZEMJU AUTORU DARBI:
Dž. Moja „Pēc Tevis” (Romantisks
romāns – Romāna „Pirms atkal tiksimies”
turpinājums).
K. Lekberga „Bākas sargi” (Detektīvromāns).
S. Larka „Tūkstoš avotu sala” (Dioloģijas pirmā grāmata – klasisks mīlas romāns uz vēsturiska fona).
Š. Linka „Pieviltā” (Kriminālromāns).
O. Triks „Pēdējais lapzemietis” (Ziemeļu trilleris, detektīvromāns).
D. Glatauers „Mūžam tavs” (Spraiga
sižeta romantisks romāns).
NOZARU LITERATŪRA;
R. Rožkalne „Veselības rokasgrāmata”.
R. Rožkalne „Augu dziedinošais
spēks”.
D. Mazvērsīte „Tik un tā” (Par komponistu Uldi Stabulnieku).
Mālu bibliotēkas vadītāja – Sofija
2017. gada marts

JAUNIEŠU CENTRĀ/ KULTŪRAS ZIŅAS

Ciema gudrinieks!
21. februārī Lejasciema kultūras namā norisinājās erudīcijas spēle „Ciema gudrinieks”.
Pārbaudīt savas spējas aicinājām Lejasciema vidusskolas 1. – 9. klases skolēnus. Katrai klasei tika uzdoti 18 jautājumi, kuros tika iekļautas dažādas tēmas, sākot ar Latvijas
vēsturi, sportu un beidzot ar anatomiju.
Pēc spraigas cīņas ir zināms, kuri ir mūsu ciema gudrinieki! Tie ir, sākot no pirmās klases – Jēkabs Kubuliņš, Agate
Paula Žīgure, Martins Kristers Celms, Linards Žīgurs, Jānis
Kubuliņš, Dāgs Bačuks,
Gustavs Galvans, Alise
Tuļķe, Ulla Pērkone. Liels
paldies skolotājiem, kuri
palīdzēja noskaidrot un
piefiksēt ātrāko, pareizāko atbildi, kas brīžiem
bija ļoti grūti, jo pareizās
atbildes zināja vairāki
dalībnieki! Paldies skolēniem, kuri atbalstīja un
pārbaudīja savas spējas
erudīcijas jautājumos!
Jauniešu centrs
„Pulss”

Linards Žīgurs, Jēkabs Kubuliņš, Agate Paula Žīgure,
Martins Kristers Celms.

Gustavs Galvans, Dāgs Bačuks,
Jānis Kubuliņš, Ulla Pērkone, Alise Tuļķe.

3. klases skolēni cīnās par
„Ciema gudrinieka” titulu.

Kultūras norises Lejasciemā ziemas viducī
Ziema negrib mūs pamest, tāpēc
ilgi gaidīto pavasari nākas gaidīt. Tomēr,
uzspīdot pirmajiem saules stariņiem, kas
vēsta par pavasara nākšanu, mēs uzreiz
redzam pārmaiņas ap mums, jo gaiss
smaržo pēc pavasara. Daba vienkārši
mainās katru dienu. Notiek cīņa starp ziemu un pavasari. Un pavisam drīz uzvarēs
tieši pavasaris ar saviem saules stariem,
un tad daba varēs pamosties pilnībā, un
mēs izbaudīt tās skaistumu, ko pa ziemu
jau esam piemirsuši.
Pavasara skaistumu drīz varēsim
izbaudīt, bet gribas atcerēties, kā esam
aizvadījuši ziemas mēnešus.
21. janvārī Lejasciema jauniešu
vokāli instrumentālais ansamblis „Deep
silence” iepriecināja savus skatītājus ar
koncertprogrammu.
Paldies jauniešiem
par sirsnīgo, emocijām piepildīto koncertu!
Esam priecīgi un lepni,
ka mūsu pagastā ir talantīgi, muzikāli jaunieši.
Paldies vadītājam Jurim
Ivanovam, pateicoties viņam, grupa 2016. gadā
ir daudz koncertējusi,
piedalījusies konkursos
un guvusi žūrijas atzinī2017. gada marts

gu novērtējumu. Paldies grupas palīgam,
atbalstītājam Jānim Mellim, kas allaž
ir kopā ar grupu, rūpējas par skaņu un
gaismu koncertos! Paldies atraktīvajai
koncerta vadītājai Ilonai Einbergai!
26. janvārī Gulbenes novada domē
pulcējās iedzīvotāji, lai piedalītos konkursa „Sniegpārslu brīnumu radot” apbalvošanas pasākumā. Tēma šoreiz bija „Staro
gaiši Ziemassvētkos”. Pateicības par noformējumu saņēma arī lejasciemieši – Ingūna un Ainārs Ozoli, Lejasciema pagasta pārvalde, Lejasciema vidusskola.
Kategorijā „Valsts un pašvaldības
iestāžu noformējums” 3. vieta Lejasciema kultūras namam. Paldies Ingai
un pagasta vīriem,
kas palīdzēja darbiņos!
Sveču mēneša 11. datums Lejasciemā atnāca ar
skaistu, emocionālu koncertu „Sveču
liesmās skan dziesma”

Lejasciema jauniešu vokāli instrumentālais
ansamblis „Deep silence”.

turpinājums 14. lpp.
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KULTŪRAS ZIŅAS
turpinājums no 13. lpp.

Ar īpašu noskaņu kultūras namā tika
gaidīts ikviens. Koncertā izskanēja Ingas
Deigeles un ansambļa „Akcents” dziedātās dziesmas. Dziedātājus pavadīja profesionāli sava amata meistari – pavadošā
grupa – perkusiju un citu sitamo instrumentu meistars Mārcis Kalniņš, taustiņinstrumentālists Ģirts Ripa un ģitārists
Gregs.
Liels darbs tika ieguldīts, gatavojot
šo koncertprogrammu. Paldies visiem, jo
kopā tika radīts brīnišķīgs koncerts!
17. februārī Gulbenē notika gada
lielākais notikums kultūras jomā – Gulbenes novada „Gada balva kultūrā 2016”.
Arī šogad divās nominācijās kā laureāti tika godināti lejasciemieši – nominācijā „Gada mākslinieks” – Inga Nagle,
nominācijā „Debija kultūrā” – Lejasciema jauniešu vokāli instrumentālais ansamblis „Deep Silence”, vadītājs Juris
Ivanovs.
Prieks un lepnums par mūsu radošajiem, darbīgajiem lejasciemiešiem!
Valentīndienā, 14. februārī, daudzos Latvijas kultūras namos un arī Lejasciema kultūras namā bija iespēja noskatīties pikanto režisora Andreja Ēķa
komēdiju „Svingeri” par attiecību veidošanu, greizsirdību un kaisli.
4. martā Lejasciema kultūras namu
piepildīja novada vokālo ansambļu dziedātās dziesmas, jo pie mums notika Gulbenes novada vokālo ansambļu skate.
Divu stundu garumā žūrija vērtēja 17 ansambļu skanējumu.
Prieks par žūrijas atzinīgo vērtējumu Lejasciema kultūras nama ansambļiem – jauktais vokālais ansamblis
„Akcents” tika novērtēts ar visaugstāko
vērtējumu no visiem ansambļiem – I
pakāpe (43,00 punkti), senioru ansamblim „Satekas” – I pakāpe (40,00 punkti). Paldies kolektīvu dziedātājiem un
vadītājām – Inetai Maltavniecei un Vijai
Nuržai!
Lai uzņemtu tik daudz kolektīvu, protams, man bija jālūdz palīdzība skolai.
Paldies Lejasciema vidusskolas
direktorei Inetai Maltavniecei par telpu
nodrošināšanu kolektīviem, paldies dežurantēm Margaritai Burkai un Tamārai
Ābramai! Paldies Dzintrai Miesniecei un
Andrai Žīgurei par palīdzību darbiņos!
Paldies Vizmai Petrovai par pasākuma
vadīšanu un Jānim Mellim par gaismas
un skaņas nodrošināšanu!
Paldies Ozolu ģimenei par garšīgo
maizīti, ar kuru varējām pacienāt gan žūriju, gan dziedātājus!
Paldies jauniešu ansamblim „Deep
silence” par koncertu skates dalībniekiem!
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Jauktais vokālais ansamblis „Akcents”.

Senioru ansamblis „Satekas”.
2017. gada marts

KULTŪRAS ZIŅAS/ SPORTS
Tuvojoties pavasarim, gatavojoties
skatēm, amatiermākslas kolektīviem notiek dažādas aktivitātes – sadanči, kopmēģinājumi, sadziedāšanās.
Deju kolektīvs „Unce” ir bijis divos
Sadančos – 21. janvārī Lizumā un 18.
februārī Gulbenē.
Koris „Kaprīze” ir piedalījies divos
kopmēģinājumos – 25. janvārī Kubulos,
22. februārī Alūksnē.
4. februārī Lejasciemā uz kopmēģinājumu sabrauca reģiona sieviešu kori.
4. februārī senioru ansamblis „Satekas” devās uz senioru ansambļu sadziedāšanās pasākumu Lizumā.
Aktīvi kultūras namā rosās rokdarbu
kopa. Aicinām ikvienu, kas vēlas radoši
darboties, piebiedroties pulciņam – nodarbības notiek otrdienās plkst. 18.00.
Vadītājai Lāsmai Einbergai vienmēr ir
kādas jaunas, radošas idejas, ar kurām
var padalīties, ko jaunu iemācīt – tiek adīti
mauči ar pērlītēm, pērļotas rokassprādzes, tiek tamborētas „saulītes” lielajam
kopdarbam – dekoram, kas būs dāvana
kultūras namam 60 gadu jubilejā, kuru
svinēsim rudenī. Ja kādam ir vēlēšanās
pielikt arī savu roku šim kopdarbam, lūdzu, nāciet vai zvaniet (Rita t. 29392051)
– kopā mēs varam izdarīt daudzas skaistas lietas!
Kaut arī ārā vēl šad tad uzsnieg sniedziņš, gribas ielikt vāzē bērza zariņus...
un gaidīt, kad vērsies bērziem pumpuri.
Pirmie izplaukušie pumpuri vāzē atgādina, ka pavisam drīz jau aiz loga tie tīsies spirdzinošos lapu apmetņos un ilgi
gaidītais siltais laiks būs klāt. Par bērzu
latvieši saka, ka tas ir īstens pavasara
vēstnesis...

Šogad Lieldienas svinēsim aprīlī un dzīvosim ar cerību uz labu laiku, kad garajās
brīvdienās pēc iespējas vairāk laika varēsim pavadīt ārā.
Pavasaris dabā atnāk tikai vienreiz gadā.
Izbaudīsim to!
Rita,
Lejasciema kultūras nama vadītāja

Lejasciema
autobraucēji
uzvar rallijā
11. februārī Gulbenes novadā norisinājās tradicionālais rallijs „Sarma 2017”,
kas reizē bija arī rallijsprinta sezonas otrais posms. Par uzvarētājiem 4WD klasē
kļuva lejasciemieši Mareks Švarcs-Švampāns un Armands Lūkins (Lejasciems rally team). Apsveicam un lepojamies!
Foto: Dace Janova, 4rati.lv

2017. gada marts
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INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI
Liec, Laimiņa, man mūžiņu
Vieglu, vieglu, kuplu, kuplu:
Apinīša vieglumiņu,
Bērza slotas kuplumiņu.
/Latv. t. dz./

Sveicam
Ivitu Samsoni un Andri SƟvku ar
dēliņa Olivera piedzimšanu!
Pagasta pārvalde

Tu ierakstīta tajā panorāmā,
ko atkārto arvien no jauna marts,
kad ziema savās atvadās kļūst rāma,
kad pumpuriem un jauniem asniem
starts.
Tu ierakstīta līkā pūpolkokā,
ko Gaujas krasts pār palu straumi
tur,
un tajā lazdām kļautā pļavas lokā,
kur zilo vizbulīšu ugunskurs.
Tu ierakstīta straujās palu urdzēs,
kas noreibušas Gauju satikt skrien,
un tāpēc mums kā saules pilnas
spurdzes
Ik gads ar Tevi izliksies arvien.
/K. Apškrūma/

Sveicam Lejasciema
pagasta iedzīvotāju
Elzu Krievu
101 gada jubilejā!
Pagasta pārvalde
Laipni
aicināti
15.03.17. plkst. 14.00
uz Lejasciema pagasta
tūrisma uzņēmēju tikšanos Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā, kurā piedalīsies
Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā
centra vadītāja I. Kovtuņenko.
Pasākuma programmā būs atskats par 2016. gada tūrisma sezonu
Gulbenes novadā un Lejasciema pagastā, par plānotajiem pasākumiem
2017. gadā, kā arī par tūrisma uzņēmēju sadarbības iespējām ar Gulbenes tūrisma kultūrvēsturiskā mantojuma centru.
Dana Puidze
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9. martā 9.30 Lejasciema kultūras namā
Muzikālā teātra „Varavīksne” izrāde bērniem
„Pasaka par pelēko vilku un zelta cālēnu”
11. martā deju kolek vam „Unce” skate
Gulbenē
22. martā korim „Kaprīze” kopmēģinājums Kubulos
24. martā 19.00 Lejasciema kultūras
namā novada līnijdeju grupu koncerts „Sadancojam pavasarī”. Ieeja: 1,00 EUR
25. martā Komunis skā genocīda upuru
piemiņas dienas pasākums:
12.00 atceres brīdis Lejasciema kapsētā
pie piemiņas zīmes
12.30 Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma centrā – atmiņu pēcpusdiena
2. aprīlī līnijdeju grupas „Dzinteles” kolek vam skatē Gulbenē
8. aprīlī 18.00 Lejasciema kultūras namā
Gaujienas kora un Lejasciema kora „Kaprīze”
koncerts
9. aprīlī folkloras kopa „Smaržo siens”
piedalās skatē Lizumā
15. aprīlī 19.00 Lejasciema kultūras
namā ama erteātra „Paradokss” pirmizrāde
– E. Braginskis, E. Rjazanovs „Darbabiedri”
Ieeja: 2,00 EUR
15. aprīlī 22.00 Lejasciema kultūras
namā Balle – spēlē grupa „Bruģis”. Ieeja: 3,00
EUR
16. aprīlī Lejasciemā – estrādē pie lielajām šūpolēm – Lieldienu pasākums 13.00 izrāde „Zaķenes Jeppes un vilka Tū ņa Lieldienu ROKENROLS”
 uzspēlēs pūtēju orķestris „Lejasciems”
 uzdancos deju kolek vs „Unce”
 gan maziem, gan lieliem būs iespēja piedalī es Lieldienu ak vitātēs
Sekosim reklāmai!
21. – 23. aprīlī folkloras grupa „Smaržo
siens” dosies uz folkloras fes vālu Igaunijā
29. aprīlī korim „Kaprīze” skate
Alūksnē
30. aprīlī ama erteātris „Paradokss”
viesizrāde Gaujienā
5. maijā ama erteātrim „Paradokss”
skate Gulbenē
Nekas nav zudis. Darbs iesakņojies
Kā koks, kas dzimtā zemē iestādīts,
Dzen sulas galotnēs joprojām
Uz jaunu pavasari līdz.
/O. Gūtmanis/
Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko
līdzjūtību Viestura Radziņa
tuviniekiem, viņu mūžības ceļos
pavadot.
Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā – es esmu pie jums.
/Ā. Elksne/
Izsakām līdzjūtību Zintai Rakstiņai,
meitu Ingu zaudējot.
Valda, Aldis, Sandra, Māris, Liene,
Anatolijs

Saritini kamolā tās pelēkās un tās
drūmās,
saritini kamolā tās brūnganās un tās
sūrās.
Pietin tur klāt cerībā plaukstošās,
sapņaini baltās un saulaini priecīgās,
Pieritini ticībā un spēkā zilgmainās,
Un mīlestībā – mīlestībā
glāsmainās...
Nu, re – cik raibi tas mirdz –
Mistrotais dzīves kamoliņš,
Bagāts ar tavām krāsainām dienām,
Kas savērtas vienā pavedienā.
To ritinot smiekli un asaras birs,
Bet varbūt uz mirkli domas rims.
Lai viegli, lai raiti tas tālāk rit,
Un dzīves audeklā jaunas krāsas zib!
/I. Krūmiņa/

Sveicam Lejasciema pagasta
iedzīvotājus, kam skaistas
dzīves jubilejas tiek svinētas
martā un aprīlī:
70 gadu jubilejā
Andu Ankupu
Evaldu Ozoliņu
Ingmāru Vītolu
Andri Liepiņu
Andri Upsovu
75 gadu jubilejā
Egilu Jozepu
Māri Krūtaini
Ziedoni Kasparu
Rūdolfu Skaistkalnu
80 gadu jubilejā
Sarmīti Liekniņu
Juri Svikli
Ļubovu Vaļkovsku
90 gadu jubilejā
Maigu Ankupu
Lejasciema pagasta pārvalde
Krāsaino „Pagalma” versiju ir iespējams
skatīt Lejasciema pagasta mājaslapā
www.lejasciems.lv.
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” tipogrāfijā
“
Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801
tālr. 64860983
Tirāža 1000 eks.
2017. gada marts

