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Ernests – mūsu gudrinieks!
Mēs, 5. klases skolēni, 11. aprīlī de-

vāmies uz Rīgu, lai atbals  tu un justu līdzi 
mūsu klasesbiedram  Ernestam Paulam 
Mednim, kurš piedalījās erudīcijas spēlē 
„Gudrs vēl gudrāks”. Filmēšanai gatavojās 
ne  kai Ernests, bet visa klase. Mēs gatavo-
jām plakātus, saģērbāmies vienādos krekli-
ņos ar Lejasciema simbolu. 

Ernests ar klases audzinātājiem – 
Sanitu Puriņu un Guntāru Šmitu.

Ernests kopā ar atbalsta komandu – māsu Beā  , klasesbiedriem un 
audzinātājiem.

Lo   interesan   bija vērot fi lmē-
šanas gaitu, to, kā darbojas spēles 
vadītāji un arī dalībnieki. Tā kā Ernests 
izrādījās gudrākais no pusfi nāla des-
mit dalībniekiem un iekļuva fi nālā, uz 
Rīgu mums bija jādodas arī nākamajā 
dienā, lai atbals  tu klasesbiedru jau 
fi nāla spēlē. Šajā spēlē, turot īkšķus 
par Ernestu, šķita, ka  e var arī izlūzt. 

Šajās divās dienās mēs kā klase kļu-
vām draudzīgāki, saliedētāki un jaukāki 
viens pret otru, un, protams, ļo  , ļo   
lepojāmies ar mūsu gudro un smaidīgo 
Ernestu.

Ernesta dalību spēlē varēs redzēt 
LTV1 programmā 18. maijā un fi nālu – 
25. maijā.

5. klases skolēni

Lejasciema vidusskola aicina bērnus apmeklēt un izmantot 
visas iespējas ak  vai atpūtai jaunajā rotaļlaukumā! Būsim prie-
cīgi, ja rotaļlaukumā bērni veidos un nos  prinās dažādas pras-
mes, šūpojo  es, riņķojot karuselī, rāpjo  es pa vingrošanas sienu 
vai kāpelējamo  klu, slidino  es un vingrino  es rotaļu pilsē  ņā. 
Rotaļlaukumu ieskauj žogs, kas nodrošina papildus drošību pret 
mājdzīvniekiem vai sa  ksmes dalībniekiem, vār  ņi nav slēdzami. 
Rotaļlaukums pieejams visiem neierobežotā laikā. Ar pagasta pār-
valdes palīdzību pie rotaļlaukuma ieejas paredzēts labiekārtot ve-
losipēdu novietni.

Laipni gaidī  !
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PAGASTĀ/ BĒRNUDĀRZĀ
PAGASTA 
PĀRVALDE 
INFORMĒ
Par ūdens skai  tāju rādījumu 
nodošanas kār  bu

Lejasciema pagasta pārvalde aicina ie-
dzīvotājus, kas izmanto pārvaldes sniegtos 
ūdens un kanalizācijas pakalpojumus, par 
ikmēneša ūdens patēriņu informēt katru 
mēnesi no 25. līdz 27. datumam. 

Ūdens skai  tāju rādījumus var iesniegt, 
izmantojot Jums pieejamāko veidu:

iemetot lapiņu ar skai  tāja rādī-1. 
jumiem (uz lapiņas jānorāda: adrese, vārds, 
uzvārds, skai  tāja Nr. un rādījums) speciāli 
tam domātās kas  tēs 
LEJASCIEMĀ: 

pie Lejasciema pagasta pārvaldes ēkas, • 
Rīgas ielā 11; 
pie Lejasciema bibliotēkas ēkas Rīgas • 
ielā 18; 
pie daudzdzīvokļu mājām A. Sakses • 
ielā 1, Rīgas ielā 19A, Rūpnieku ielā 4.

SINOLĒ: 
pie Sinoles kultūras nama ēkas;• 
pie daudzdzīvokļu mājām „Gaujmalas” • 
un „Staburags”.

VEROS: 
pie daudzdzīvokļu mājas „Veri”.• 

rakstot e-pastu: 2. lejasciems@gul-
bene.lv (jānorāda: adrese, vārds, uzvārds, 
skai  tāja Nr. un rādījums).

Iedzīvotāji, kam ūdens patēriņš ir ļo   
mazs, ūdens skai  tāju rādījumus var nodot 
reizi divos mēnešos.

Pēc ūdens skai  tāju rādījumu saņemša-
nas pagasta pārvaldē  ks sagatavots rēķins, 
kuru iedzīvotāji saņems savās pastkas  tēs. 
Rēķinu ir iespējams saņemt arī elektronis-
ki, par to lūdzam informēt pagasta pārvaldi, 
norādot savu e-pasta adresi.

Pēc rēķina saņemšanas maksājumu var 
veikt elektroniski uz rēķinos norādītajiem 
bankas kon  em vai veicot maksājumu pa-
gasta pārvaldes kasē tās darba laikā: 
Pirmdiena 8.00 – 12.15 13.00 – 17.00
Otrdiena  13.00 – 17.00
Trešdiena KASE SLĒGTA
Ceturtdiena 8.00 – 12.15  
Piektdiena 8.00 – 12.00  

Maksājumus pagasta pārvaldes kasē 
var veikt skaidrā naudā un ar bankas norē-
ķinu kartēm. 

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt uz 
pagasta pārvaldi: 

t. 64473664, 26485287

Kas var būt jaukāk, kā pēc garās un tumsas pilnās ziemas sagaidīt pavasari. Saulī   
modināt un sveicināt steidza arī „Zaķēnu” grupas bērni. Tika apspēlēts Saulītes – siltuma 
un gaismas devējas – simbols. 

Kā tad „Zaķēni” Saulī   modināja un iepriecināja? 
Sniedzot priekšstatu par Lielo dienu un Lieldienas tradīcijām. Bērni ar sajūsmu 

piedalījās olu krāsošanā, izmantojot sīpolu mizas un dabas materiālus. Neviltots izbrīns 
bērnu acīs, ieraugot oliņu brīnumainās pārvēr  bas. 

Klauso  es pasaciņu  „Zelta oliņa”. Rotaļlieta Vis  ņa „parūpējusies”, lai bērni sa-
prot, kā oliņas nonāk  veikalā – nepieciešamas cilvēku rūpes par mājputniem. 

Ripinot apaļos Saules simboliņus pa silī  . Kura oliņa aizripos tālāk? Kādā krāsā?  
Bērni, smiekliem un jautrībai caurvijo  es, iepazinās arī ar šādu Lieldienu tradīciju. 

Šūpojo  es pre    Saulītei. Kā to grupiņā izdarīt? Pavisam netradicionālā veidā- 
skolotājas izšūpina katru bērniņu, iesēdinot šūpuļ  klā – segā. 

Pašu spēkiem krāsojot izvārītas oliņas.  Šoreiz – ar krāsainiem krī  ņiem. Zi-
niet, mazai bērna rociņai nemaz nav  k viegli noturēt apaļo un trauslo oliņu. Un kur nu 
vēl darbo  es, to nesaspiežot! Bet bērni malači – arī ar šo darbiņu  ka galā veiksmīgi. 
Lai katra oliņa atrastu savu īpašnieku arī dienas gaitā, seko burtu mācība! Kā? Palūdzot 
skolotājai uzraks  t savu vārdu uz oliņas. Gandrīz visi bērni lielajā burtu jūklī ātri atpazīst 
sava vārda bur  ņu. 

Šādi norisinājās jautrais rīts par godu Lielajai dienai mūsu grupiņā. 
Lai saulains un gaišs pavasaris visapkārt! 

Skolotāja Lija

Saulīti gaidot „Zaķēnos”!
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BĒRNUDĀRZĀ/ JAUNIEŠU CENTRĀ

Ziema, padarījusi savu darbu, var do-
 es atpūtā. Caur katru mākoņa maliņu 

sāk izlauz  es spožs saules stars, kas sava 
gaišuma un spēka pilns nes sveicienus no 
pavasara. Dzirdami putnu treļli un upes 
čalošana, sajūtams pūpolzara mīkstais pie-
skāriens un rīta svaigais dzestrums. Tik ļo   
gaidīts šis pavasara prieks!

Rosīgā „Kamenītes” saime gaida cie-
mos savus vismīļākos un gaidītākos ciemi-
ņus – omītes, opīšus, vecītes, vecīšus, vec-
mammas, vectē  ņus, babiņas, opapus, cik 
gan dažādi mēs katrs viņus uzrunājam!  Ik-
viens no viņiem  mazbērniem atnes mīles-
 bu, siltumu, gaišumu, sirsnību un labes-
 bu. Un tā arī mēs viņiem pre   dāvinām 

daļiņu saules ar savām dziesmām, rotaļām, 
smiekliem un apskāvieniem. 

No seniem laikiem zināms, ka vecmā-
miņas un vectē  ņi ir visdarbīgākie un čak-

Vecvecāku rīts „Pie saulītes ciemos...”

lākie ļaudis, ne vel   jautāts:

Vai jūs zināt, vai jūs zināt, 
Ko tā vecmāmiņa dar'?
Zeķi ada, zeķi ada,
To tā vecmāmiņa dar'.
 (Latv. tautas rot.)

Ikkatrs, kas marta sākumā ciemojās 
„Kamenītē”, varēja iepazī  es ar mūsu vec-
vecāku vaļaspriekiem. Ko  kai tur nevarēja 
ieraudzīt!!! Dažādi darinājumi no koka, sa-
krātas monētas un fotogrāfi jas no ceļoju-
miem, adījumi un tamborējumi, dzejas iz-
devumi un vesela ziedošu krūmu un ziedu 
foto izstāde, lielāki un mazāki brīnumi, bet 
visi ļo   interesan  .

Čakliem vecvecākiem ir arī čakli maz-
bērni, un viņu sveiciens izskanēja kā uzve-
dums – „Pie saulītes ciemos”.  „Zaķēni” kā 

bi  tes, „Rūķīši” kā cālēni, „Pasaciņa”  kā 
ezīši un „Gudrā Pūce ” kā pelēni un mārī-
tes, visi kopā, meklējot saulī  ,  sū  ja vis-
sirsnīgākos sveicienus saviem ciemiņiem. 
Ar pa  esām emocijām, prieku un sirsnību 
sajutām, ka siltumu mēs varam dāvāt viens 
otram esot kopā, pasakot labus vārdus un 
samīļojot viens otru. Prieka un mīles  bas 
nekad nevar būt par daudz, to zina arī mūsu 
skolotājas, kas kopā ar bērniem vecvecākus 
uzņēma savās grupiņā, lai kopābūšanas 
prieku dubultotu un aizkavētu kādu ilgāku 
mirkli.  Gluži kā saulītes,  k siltas, mīļas un 
maigas ir vecvecāku rokas, domas un sirdis. 
Paldies, ka JŪS mums esat!

Paldies ikvienam, kas šos svētkus pa-
darīja gaišus, saulainus un skaistus!

 Ar pavasarīgu sveicienu – skolotāja 
Sandra Biksīte

                                    

Ciema gudrinieks 2018
Lai dzīvē gūtu panākumus, atcerie  es labi  šīs trīs 
domas:
Redzēt – nozīmē zināt;
gribēt nozīmē – varēt;
uzdrošinā  es – nozīmē dabūt.  

                                       /A. de Mišē/

23. martā skolēni un skolotāji  piedalījās erudīci-
jas konkursā „Ciema gudrinieks 2018”. Jautājumi bija 
par dažādām tēmām, kā piemēram, vēsturi, ģeogrā-
fi ju, literatūru, mākslu u  .  Par ciema gudrinieku bija 
iespēja ikvienam kļūt no klases,  kai jāzina pareizās 
atbildes, bet, kad atbildes zināja vairāki dalībnieki, 
piefi ksēt, kurš bija ātrāks, bija grū  . Paldies skolotā-
jām Elitai Jermakovai un Lanai Černoglazovai, kas bija 
žūrijā, palīdzot visu precīzi un taisnīgi izvērtēt. Paldies 
visiem, kas piedalījās, un īpaši sveicam šā gada ciema 
gudriniekus, un  e ir: Katrīna Vita Žīgure (1. klase), Jē-
kabs Kubuliņš (2. klase), Keita S  uka (3. klase), Ernests 

6. klases skolēni sacenšas par „Ciema gudrinieka 2018”  tulu.

Kikučs (4. klase), Rihards Liukišs (5. klase), Jānis Kubuliņš (6. klase), Jana Blūma 
(7. klase), Dāvis Mellis (8. klase), Rihards Širaks (9. klases), Ulla Pērkone (vidus-
skola), Sanita Puriņa (skolotāji).

JC „Pulss”
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ATMIŅU STĀSTS

„Māju stāsti”

Līgas Babres atmiņas 
par dzimtas mājām 
„Jaunliepkājiem”un 
„Augstkalniņiem”

Manas dzimtās mājas ir „Jaun-
liepkāji” Mālmuižā, kur esmu 
piedzimusi un kur pagājusi mana 
bērnība. Kara laikā mūsu mājā bija 
vāciešu štābs. „Jaunliepkāji” bija 
jauna māja, mūsu tēva būvēta. Tēvs 
Jānis Sviklis „Jaunliepkāju“ mājas 
saimnieks ir vairākās paaudzēs, 
māte Stefānija Svikle ir ieprecēta, 
mēs, viņu trīs bērni – Juris, Līga 
un Anta. Vāciešiem atkāpjo  es, 
māju uzspridzina, paliek  kai kūts 
un klēts, un mūsu ģimene dodas 
bēgļu gaitās. Tagad „Jaunliepkājos” ir jauna 
māja, kuru uzcēla mūsu brālis Juris, atjau-
noja kū  , uzcēla citas saimniecības ēkas un 
tagad saimnieko kopā ar sievu Mirdzu un 
dēlu Andri.

Atgriežo  es no bēgļu gaitām, mēs dzī-
vojām klē  ņā, no kurienes arī sākās mūsu 
ceļš uz Sibīriju, 1949. gadā 25. marta nak   
ar savu zirgu līdz Gulbenes stacijai un tālāk 
lopu vagonā līdz Tomskai (derevņa Lauro-
va), kur bijām astoņi gadi. Latvijā atgriezā-
mies 1957. gadā. Uz dzimto pusi – Mālmui-
žu – atnācām 1959. gadā un sākām dzīvot 
kaimiņu mājās „Liepkājos”, kuru saimnieki 
bija Kārlis un Minna Pilmaņi. Pilmaņi arī 
bija izsū    1949. gadā, bet atpakaļ Latvijā 
neatgriezās (abi miruši Sibīrijā), tagad mā-
jas ir neapdzīvotas.

Tagad manas ģimenes mājas ir „Augst-

Līga Babre pie „Augstkalniņu” mājām.

kalniņi” Mālmuižā. Māja esot celta 1906. 
gadā un, pēc man stās  tā, agrāk saukusies 
„Kalēji”, jo mājas saimnieks Rutkis ir bijis ka-
lējs un apkalis arī baronam zirgus. Kad ba-
rons braucis no Cesvaines uz Gaujienu, tad 
apstājies pie kalēja smēdes, lai apska  tu 
zirgus, jo kalējs ir arī ārstējis zirgus (to man 
stās  ja Elza Jozepa dz. Rutka). Mēs „Augst-
kalniņu” māju nopirkām 1967. gadā no Elzas 
Jozepas, kura šeit ir piedzimusi un uzaugusi. 
Pēc mājas pārdošanas Elza Jozepa aiziet uz 
Rīgu pie meitas, kur nodzīvo atlikušo dzīves 
laiku un ir apglabāta Velēnas kapos.

Mēs uz „Augstkalniņiem” atnākam dzī-
vot 1967. gada rudenī – Babru ģimene Jā-
nis, Līga un mūsu meita Inta (dzimusi 1966.
gadā), dēls Gunārs piedzimst jau „Augstkal-
niņos” 1968. gada februārī. Šī ziema ir ļo   
auksta, un viss ir sasalis, jo māja ir veca un 

auksta, virtuvē un vienā istabā grīda ir no 
ķieģeļiem. Māja ir koka guļbūve ar maziem 
logiem, durvis ir ar kaltām eņģēm un kliņ-
ķiem. Māja mums pa  k, jo ir skaistā vietā 
pie ūdens, kur ir dīķis un upe, kas  tālāk ie-
tek Gaujā. Pie mājas un apkārtnes ir daudz 
strādāts, ir uzcelta jauna saimniecības ēka, 
mājai nomainī   logi, durvis, grīdas, pa   
māja apšūta ar dēļiem. No vecajām ēkām 
ir saglabātas klēts un daļēji pirts. Tagad 
„Augstkalniņos” saimnieko mans dēls Gu-
nārs ar ģimeni – sievu Vitu un bērniem, arī 
es šeit dzīvoju, kopju savas rozes un pārē-
jās puķes. Pie „Augstkalniņiem” pieder arī 
līcī  s ar ūdens kritumu un avo  ņu, kas ta-
gad ir atjaunots. Tiek sakopts arī pats līcī  s, 
kur aug tūjas, egles, ozoli, kurus ir stādījuši 
Mālmuižas dižākie vīri.

                                           Līga Babre                                                             

Lejasciema PII „Kamenīte” audzēkņu
  koncerts

„Sēž uz sliekšņa pasaciņa…”

Lejasciema kultūras 
namā

11. maijā  plkst. 10:00

PAGALMA KRIKSIS

Lejasciemieši un Lejasciema viesi, 
būsim videi draudzīgi! Pēc atpūtas 
dabā vai esot tepat centrā, lūdzu, 
neatstājiet aiz sevis atkritumus! 
Veidosim skaistu un 
sakoptu vidi visi kopā, 
nepiesārņojot to!
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BIBLIOTĒKĀ

Bibliotēkas ziņas
3. martā Lejasciema pagasta bibliotē-

kā no  ka lejasciemieša  Jura Zaķa grāmatas 
„Pie Gaujas iztekām” prezentācija. Pasāku-
mā piedalījās Juris Zaķis, Vītola izdevnie-
cības redaktore Ilona Vītola, par muzikālo 
noformējumu rūpējās Ar  s Gailis. Tika iz-
mantotas Agnetas Švarces-Švampānes fo-
togrāfi jas par Gauju.

E- nedēļa
21. martā e-nedēļas ietvaros, Lejascie-

ma pagasta bibliotēkā no  ka pasākums „Ko 
tu zini par drošu internetu?”. Bibliotēkas 
vadītāja iepazīs  nāja 5. klases audzēkņus 
ar mobilo telefonu vēsturi, vizuāli parādīja, 
kā mainījies to dizains. Tika pārrunāta uzve-
dība, izmantojot internetu, īsziņu raks  ša-
nas ē  ka. Jaunieši atbildēja uz jautājumiem 
par dzirdēto tēmu, meklēja vārdus rēbusā. 
Par darbu jaunieši saņēma saldās balvas.

Jura Zaķa grāmatas atvēršanas svētki.

Datorkursi
No 23. līdz 26. martam sadarbībā 

ar Gulbenes novada bibliotēkas mācību 
centru Lejasciema pagasta bibliotēkā no-
 ka datoru apmācības senioriem. Kursus 

apmeklēja 5 lejasciemieši, kuriem tā bija 
pirmā iepazīšanās ar datoru. Kursus vadīja 
Gulbenes novada bibliotēkas mācību cen-
tra vadītāja Rūta Bokta.

Lejasciema bibliotēkas vadītāja Maira
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BIBLIOTĒKĀ/ KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ/ VIDUSSKOLĀ

Uzklausot lasītāju vēlmes par nesen izdotajām 
grāmatām, Lejasciema pagasta bibliotēkas grāmatu 
fonds  ka papildināts ar 29 jaunākajām grāmatām.

Vispieprasītākie ir latviešu autoru darbi.
Šobrīd par sensāciju un vispirktākajām grāma-

tām Latvijā ir kļuvušas ero  skās literatūras žanrā 
izdotās grāmatas. Zobārstes Karīnas Račko otrā 
grāmata „Debesis pelnos” un debija literatūrā Ievas 
Sīmanes grāmata „Svētlaimes medniece”.

I. Gaile, kura jau izpelnījusies lasītāju atzinību 
ar pieciem dzejas krājumiem un romānu „S  kli”, 
savā otrajā prozas darbā „Neredzamie” pievēršas 
detek  vžanram. Latvijā dzimušais rakstnieks L. In-
grems, kas jau 10 gadus dzīvo Grieķijā, savā darbā 
„Atska   es rītdienā” risina jautājumu – kā labot 
pieļautās kļūdas un dzīvot tālāk. Labi zināmās auto-
res Dainas Avo  ņas jaunākais darbs „Tāds laimīgs 
cilvēks”. Daces  Judinas „Tīrītājs” ir grāmata sērijā 
„Izmeklē Anna Elizabete”, savukārt, darbs „Kad klu-
sums kliedz” ir autores trešā grāmata ciklā „Latvijas 
simtgades romāni” (Tillmaņu dzimtu stāsts).

Tulkotās literatūras detek  vžanra cienītājiem 
Jū Nesbē dinamisks un mākslinieciski augstvēr  gs 
darbs „Slāpes”, jaunās zviedru autores Kamillas 
Grebes spriedzes caurstrāvots un aizraujošs romāns 
„Ledus zem viņas kājām”, zviedru kriminālromānu 
autora Stefana Anhema „Izsvītro  e” ir pirmais ro-
māns sērijā par kriminālizmeklētāju Fabianu Risku. 
Angļu rakstnieka Roberta Galbraita „Zīdtārpiņš” ir 
otrais detek  vromāns par Kormoranu Straiku, kas 
sāka izmeklētāja gaitas darbā „Dzeguzes sauciens”.

Nozaru literatūrā pazīstamā dabas pētnieka 
Gunta Eniņa jaunākā grāmata „Koki mājas nepa-
met”, kur ir apkopo   ne  kai Latvijas dižākie koki, 
bet arī pē    cilvēki, kas šos kokus kopuši, un veido   
stās   par dabas un cilvēka saikni.

Bērnu un jauniešu grāmatu plauktā pazīstamā 
igauņu autora Andrusa Kivirehka „Oskars un lietas” 
ir stāsts par puisēnu, kas atklāj ko ne  camu, ka spēj 
sarunā  es ar lietām. Pusnakts Bandas piedzīvojumi 
Deivida Valjamsa astotajā romānā „Pusnakts Ban-
da”. Labi zināmais latviešu rakstnieks Māris Run-
gulis ieved sarežģītajā burtu mežģī un iepazīs  na 
bērnus ar alfabēta bur  em grāmatā „Papagailis pa-
pardēs”, savukārt pašiem mazākajiem skaista grā-
ma  ņa pēc  kko iznākušās fi lmas par trusī   Pēterī   
„Cīņa par dārzu”.

Laipni aicinā   ienākt bibliotēkā, lai iepazītu arī 
vēl citas jaunas un interesantas grāmatas!

Agnese, bibliotekāre

Jaunumi bibliotēkā

10. maijā Lejasciema 
kultūrvēsturiskā mantoju-
ma un tradīciju centrā no-
 ka Beātes Mednes studiju 

darbu izstādes atklāšana, 
kurā bija iespēja ne  kai 
apska  t darbus, bet dzirdēt 
arī stāstus par darbu tapša-
nas procesu un klausī  es 
Beātes brāļa Ernesta sakso-
fona spēli.

Tie, kuri vēl nav paspē-
juši apska  t Beātes izstādi, 
to vēl var paspēt izdarīt 
līdz  27. aprīlim. Otrdienās 
9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00, 
piektdienās 9.00 – 14.00. 
Pārējā laikā – iepriekš pie-
sako  es, tel. 28352466. Ie-
eja bez maksas.

Dana Puidze,
izglītojošā darba un darba 
ar apmeklētājiem vadītāja

Beātes Mednes studiju darbu 
personālizstāde

Projektu dienas Lejasciema vidusskolā
22. un 23. martā mūsu skolā risinājās projektu dienas, kurās mēs strādājām 

pie projek  em „Pilsonis”. Lai arī citus gadus esam izstrādājuši dažādus projektus, 
šogad darbs bija interesantāks, jo bija iespēja risināt savas saska  tās problēmas 
skolas, ciema vai pat novada dzīves pilnveidošanai. Šādi projek   rosina skolēnos 
ak  vu a   eksmi un vēlmi līdzdarbo  es sabiedriskos procesos un saprast, ka mēs, 
skolēni, arī esam pilsoņi.

Mūsu klases viena grupa veidoja projektu par problēmu ar klaiņojošiem su-
ņiem Lejasciema centrā, jo, kā izrādās, daudziem skolēniem šī ir ļo   aktuāla prob-
lēma, jo, ejot no skolas vai treniņiem, regulāri iznāk sastap  es ar svešiem, bez pie-
ska  šanas atstā  em suņiem. Protams, ka jaunāko klašu skolēniem tas rada stresu 
un pat nevēlēšanos apmeklēt treniņus, jo bail sastap  es ar svešu suni. 

Ceturtdien mēs izstrādājām projektu, kā šo problēmu varētu atrisināt, iepa-
zināmies ar Ministru Kabineta noteikumiem par mājdzīvnieku turēšanu. Piektdien 
prezentējām savu projektu visai skolai. Tagad mēs šo teorē  ski izstrādāto projektu 
cenšamies realizēt dzīvē. Interesan  , ka šādu pašu problēmu bija saska  jusi un pie 
tā strādājusi vēl viena grupa skolēnu, tas liek secināt, ka Lejasciemā šis pa  ešām ir 
aktuāls jautājums.

Dāvis Mellis, 8. klases skolēns
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Lejasciema vidējās paaudzes deju ko-
lek  vs „Unce” ir pirmais no Lejasciema 
ama  ermākslas kolek  viem, kurš ir ieguvis 
iespēju vasarā piedalī  es XXVI Vispārējos 
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos. 

Mums, lejasciemiešiem, „Unces”  uz-
stāšanās ir īpaši gaidītas un mīļas. Mēs, 
mājās palicēji, Deju svētku koncerta dejo-
tāju rindās mēģināsim saska  t, kur tad tā 
„Unce” dejo un priecāsimies, ja tas izdo-
sies, jo jūs taču esat mūsējie, katrs īpašs 
un unikāls dejotājs, bet kopā saskanīgs 
kolek  vs – „Unce”.

Lai iepazītu „Unces” kolek  va dejotā-
jus, uzdevu viņiem dažus jautājums par viņu 
gaitām „Uncē”.

Protams, kolek  va  sirds ir tā vadītāja –
Daiga Tipāne. „Unci” vadu jau 4 gadus. 

Lēmums vadīt „Unci” nenāca viegli. Apzi-
nājos, ka tas ir darbs pa vakariem un brīv-
dienās, tāpēc no sākuma a  eicos. Bet, kad 
Rita uzrunāja atkārto  , kļuva žēl savu bijušo 
dejotāju, un piekritu.

Ja deju mēģinājumā pēc garas darba 
nedēļas sabraukuši ir gandrīz visi dejotāji 
un vēl grib dejot, tas mani iepriecina. Gan-
darījums vienmēr ir pēc labi padarīta dar-
ba. Neviens mēģinājums nav bez īpašajiem 
„Unces” jociņiem. 

Esmu priecīga, ka arī „Unce” būs daļa no lielā svētku 
uzveduma, kurš solās būt grandiozs.

Visspilgtāk atmiņā palicis pirmais brauciens uz Vire-
šiem, kad draudzības vakarā lieliski izlīdzējām citam kolek  -
vam ar saviem puišiem. Emocionāli skais   bija svētki Jelga-
vā, kur mēs sevi apliecinājām kā jautru, dejisku kolek  vu. 

Visinteresantākais laikam bija kolek  vu sporta pasā-
kums Viļakā, kur sa  kās vienādi domājoši, jautri, spor  ski 
un dejiski cilvēki. „Unces” dejotāji –  e ir sava pagasta un 
kolek  va patrio  . Tie ir īpaši cilvēki, kurus vieno deja. Pēc 
darba nedēļas un gara mājupceļa viņi sanāk kopā, lai ļautos 
dejas maģijai.

Japis (Agris Ankups) lai 
gan vārdos ir skops, lai pa-
stās  tu par savām gaitām 
„Uncē”, taču ir vienīgais no 
esošā kolek  va, kurš ir de-
jojis arī  vecajā „Uncē”. Ritas 
iedrošināts, kolek  vā dejo 
jau no 1998. gada, kā pats 
saka, ar dažiem caurumiem. 

Deju mēģinājums man 
nozīmē labi pavadītu laiku, 
jaukus cilvēkus un ar pozi-
 vām emocijām  ek gaidī   

Dziesmu un Deju svētki.

„Unce” ceļā uz XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētkiem

No kreisās pirmajā rindā: Ieva Milne, Anna Žīgure, Līga Akmene, kolek  va vadītāja 
Daiga Tipāne, Kris  ne Doropoļska, Irita Vanaga, Dita Tipāne, Baiba Dārzniece.
Otrā rindā no kreisās: Agris Ankups, Bruno Krēsliņš, Jānis Vanags, Mareks Locāns, Edvīns 
Grīslis, Arnis Akmens, Andris Rieks  ņš.

„Unce” deju kolek  vu sporta pasākumā 
Viļakā, 2016. gada jūnijā.
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Līga un Sandis Brektes.
Dejojam „Uncē” jau no 

brīža, kad Japis un Inga ar Māri 
(Dambrovi) mūs uzrunāja. Ne-
atceros,   eši kā un, kad tas no-
 ka. Manuprāt, tas bija 2005. 

vai 2006. gadā. Noteik   zinu, ka 
nenožēlojam par to, ka piekritām 
iesais   es kolek  vā.

Dejojot „Uncē”, ir bijuši gan 
jautri brīži, gan arī ļo   jautri brīži 
un, iespējams, kāds ne  k jautrs, 
mēģinājumi, koncer  , sadanči, 
Dziesmu un Deju svētki un arī 
ballītes, tas viss ir „Unce”.

Dejot mums pa  k, jo tā ir 
arī iespēja mūsu nelielajā Lejas-
ciemā izkustē  es un sa  k  es ar 
draugiem, pavadīt piektdienu 
jautrā kompānijā.

Ir, protams, brīži, kad šķiet – 
viss, jāmet miers, bet tas ir  kai 
mirkļa vājums. 

Kopā ar „Unci” šie būs jau 
trešie Deju svētki, īpaši, jo par 
godu Latvijas 100gadei, lai gan 
katri svētki ir bijuši īpaši ar kaut 
ko savu.

Irita un Jānis Vanagi strādā 
dažādās jomās, kamēr Irita veic 
sociālo darbu Lejasciema pagas-
tā, Jānis nodrošina ar svaigu gai-
su Rīgas iedzīvotājus, jo ir ven  -
lācijas iekārtu speciālists.

Dejot deju kolek  vā „Unce” 
uzsākām, kad  ka aicinā   jaunie 
dejotāji „jaunajai” „Uncei”, ko 
uzņēmās vadīt Inga Dambrova, 
no tā brīža pagājuši apmēram 12 
gadi. Kopā ar „Unci” esam pie-
dalījušies jau divos Deju svētkos 
Rīgā, un šie būs trešie.

Mani, Iritu, visvairāk nākt uz 
deju kolek  vu dejot iedvesmoja 
iespēja uzvilkt tautu tērpu, deju 
kolek  va „Rūsiņš” priekšnesumi, 
draugi, kopā būšanas sajūta un 
enerģija, ko dod tau  skā deja. 

Jānis gan bija nospraudis citu mērķi – 
iepazī  es (sadraudzē  es) ar savu tagadējo 
sievu, jo bija uzzinājis, ka viņa arī nāks uz 
„Unci” dejot.

Deju mēģinājumi mums nozīmē – jo-
kus, sarunas, sa  kšanās, 2 h atslēgšanās 
no darba un ikdienas, spor  ņš. Dziesmu un 
Deju svētkus noteik   gaidām ar piedzīvoju-
ma garšas sajūtu.

Viens no spilgtākajiem mirkļiem, kas 
palicis atmiņā, ir jaunās „Unces” koncerts, 
kad bija jādejo pirmais koncerts vecās „Un-
ces” dejotājiem, tādiem jauniem dejotājiem 

„Uncei” – 18!, 2014. gada 5. aprīlis.

tad sanāca padejot Gulbenes deju 
kolek  vā „Ra  ņš” un beigās no-
kļuvu „Uncē”. „Uncē” sāku dejot, 
jo vīra kungs dejoja „Uncē” jau no 
12. klases. Dejošana „Uncē” ir laba 
atpūta no Rīgas un laba laika pava-
dīšana draugu lokā. Dejojam savam 
priekam, protams, ka  kšana uz šā 
gada Dziesmu un Deju svētkiem 
rada pacilājošu sajūtu, jo dejot 
Daugavas stadionā kopā ar visiem 
Latvijas kolek  viem ir neaprakstā-
ma sajūta. Un šogad jo īpaši – Latvi-
jas 100gadē! 

Arnis Akmens. Darbojos būv-
niecības jomā – AVK  kli. Ar nelie-
liem pārtraukumiem „Uncē” dejoju 
jau  11. sezonu. „Uncē” dejoju, lai 
būtu iespēja piedalī  es Dziesmu un 
Deju svētkos.  

Deju svētkos  ek pavadīta in-
teresanta un daudzpusīga nedēļa, 
savā veidā gaidīts un plānots atva-
ļinājums. 

„Unce” ir īpaša svara mērvie-
nība.

Andris un  Gunda Rieks  ņi. 
Dejojam „Uncē” no 2011. gada.

Deju kolek  vā „Unce” mūs 
uzaicināja Sandis ar Līgu, it kā ne-
vainīgi bija jāaiziet paska   es un 
varbūt, ja gribēsim dejot, tad varē-
sim pievieno  es. Tā  nu jau sep  to 
gadu dejojam.

Novadnieku dienu svētku gājienā, 2017. gada 29. jūlijā.

2018. gada aprīlis

gadu dejojam.

ūlijā.

tas satraukums bija milzīgs.
Izjokošana – pirms koncerta aizšuvām 

bikšu staras puišiem.
Ak  vitāte – puišu ripošana no Saulkras-

tu kraujas.
Teiciens – „Kas es esmu, kur es esmu?” 

(A. Žīgure)

Līga Akmene. Strādāju zobārstniecībā. 
„Uncē” dejoju trešo sezonu. Pa   tautu de-
jas dejoju jau no 2. klases. Mīles  bu pret 
deju iemācīja Elita Dūte (Lizuma k.n. deju 
kolek  va „Veiksme” vadītāja). Lielāko daļu 
nodejoju Lizuma deju kolek  vā „Ķepaiņi”, 
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Uz mēģinājumiem izrau-
jamies ar prieku, jo dejošana 
ļauj atslēg  es no ikdienas 
pienākumiem, un, protams, 
tā ir arī iespēja izkustē  es pēc 
Daigas dotajiem norādījumiem.

Jautri atgadījumi ir „Unces” 
kolek  va neatņemama sastāvda-
ļa, sākot ar to, ka dejojot notrūkst 
bikšu poga un, lai nepaliktu bez 
tām, tās ir visu deju jātur un jāval-
da  smiekli. Ir gadījies aizbraukt uz 
koncertu nepaņemot līdzi disku ar 
mūziku, rezultātā jāimprovizē pēc 
pieejamās YouTube mūzikas.

Tomēr vislabākie ir sadanči un 
balles kopā ar ci  em deju kolek  -
viem, jo ar dejotājiem vienmēr ir 
jautras dejas līdz rīta gaismai.

Interesants pasākums ar 
„Unci” bija Viļakā, kur no  ka spor-
ta spēles deju kolek  viem ar neor-
dināriem sporta veidiem, līdzīgi kā Lejascie-
mā Lāsmas un Valērija rīkotās sporta spēles.

Protams, pats galvenais no  kums 
Dziesmu un Deju svētki vēl priekšā, bet lielā-
kā darba daļa jau padarīta, uz deju svētkiem 
esam  kuši, tagad  kai jābauda paši svētki!

Mareks Locāns, projektētājs SIA „Arhi-
tektu studija 4”.

Šis ir 5. gads/sezona kopš dejoju „Uncē”. 
Savas gaitas „Uncē” uzsāku brīdī, kad  kko 
bija aizritējuši 2013. gada Dziesmu un Deju 
svētki, un tobrīd liela daļa ilggadējie „Unces” 
dejotāji  (kāds uz laiku, kāds pavisam) dejo-
šanu pārtrauca. Sekoja uzaicinājums (šķiet 
tā bija Sanda ideja) man papildināt „Unces” 
sastāvu, ko es labprāt arī pieņēmu.  Deja 
man nebija sveša, jau iepriekš biju dejojis 
citos kolek  vos, turklāt tolaik dzīvoju Lejas-
ciemā un mēģinājumi mani it nemaz neap-
grū  nāja, kas vēl jo vairāk radīja pārliecību, 
ka mana nokļūšana „Uncē” bija loģiska. 

„Unce” brauc uz XXVI Vispārējiem 
Dziesmu un XVI Deju svētkiem, tas tomēr 
šobrīd šķiet vissvarīgākais. Ir tāds liels un 
pat neizskaidrojams saviļņojums. Iepriek-
šējie Dziesmu un Deju svētki, kuros piedalī-
jos, bija 2008. gadā, tādu vienu īpašu mirkli  
neatceros, bet  domāju, ka vissvarīgākais 
dziesmu svētkos ir emocijas, jautrība un 
kopā būšana.

„Unce” ir kosmoss!

  Anna Žīgure, strādāju jauniešu centrā 
„Pulss”, dejoju kolek  vā „Unce” kopumā jau 
kādus 5 gadus ar nelielām pauzēm. Dejot 
vienmēr ir pa  cis, bet tau  skās dejas bija 
izaicinājums, kuras, no malas vērojot, ļo   
pa  k, bet nekad nedomāju, ka tas būs  k 
grū  . Domāju, polku lekt māku, gan jau viss 
izdosies. Bet ātri vien sapratu, ka ar polku 

„Unces” meitenes 2016. gada 26. decembrī.
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vien nepie  ek, reizēm ir sanācis tā apjukt, ka nesapratu, kur es 
esmu, kas es esmu (kad biju ielikta citas meitenes vietā), un tā 

radās šāds teiciens, ko nere   kāds a   ecīgā situācijā izmanto. Deju 
svētkos pirmo reiz piedalījos pirms 5 gadiem, visvairāk atmiņā palicis 

smags darbs, arī atpūta, bet visīpašāk noslēguma diena!

 Inese Annuška. Visspilgtāk atmiņā paliek piedzīvotās emocijas, katrs mēģinājums vien-
mēr bija humora pilns. Tā ka neviens neapvainojas, joki, komentāri, 
ja nu kas neizdevās, arī bija diezgan skarbi un lietas sauktas īsta-
jos vārdos. Man šķiet, ka „Unce” novadā ir asākais, košākais un 
jestrākais  kolek  vs. 

Visspilgtākās emocijas bija iepriekšējos Dziesmu 
un Deju svētkos pēc smagā darba, noslēguma kon-
certā viss ķermenis gavilēja. Vēl, piemēram, vienā no 
mēģinājumiem Gulbenē, kad Zaiga koriģēja deju, un 
mani nosauca par staiguli, ilgu laiku teicienu piemi-
nējām.

Baiba Dārzniece, friziere. Dzīvoju Smiltenē, esmu 
no Tirzas pagasta, bet dejoju vidējās paaudzes deju ko-
lek  vā „Unce”. Katru piektdienas vakaru mēroju ceļu 
no Smiltenes uz Lejasciemu, ja aizkavējos darbā, sanāk 
drusciņ to pedāli padīdīt, un ir sanācis arī kāds protoko-
liņš. Kolek  vs sastāv no pilnām deju rindām, tāpēc to 
sauc kolek  vs. Ja uz koncertu esi aizmirsis kaut vienu 
detaļu no tērpa – jābrauc atpakaļ, ir pat sanācis braukt 
atpakaļ no Velēnas, stunda pazaudēta, bet, kas jādara, 
tas jādara.

Šā gada deju skatē.

KULTŪRA
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Šogad man bija jau trešā deju skate, 
kurā piedalos, 3. sezona, kad dejoju Lejascie-
ma „Uncē”. Kolek  vā nokļuvu māsas Gundas 
pierunāta, jo pa   māsa aizgāja dekrētā un 
piedāvāja padejot ar viņas vīru sakarā ar to, 
ka man ir metrs sešdesmit, bet viņam metrs 
vismaz deviņdesmit un kopā izskatāmies kā 
kalns ar mazu cinī   – mūs vairāk kopā neli-
ka. Līdz šim esmu ar viņu dejojusi  kai vienu 
deju „Šķe  nāmais šēmenis”, kura man bija 
kā uguns kris  bas – pieci mēģinājumi un jā-
dejo deju skatē. Pārbijusies un satraukta, jo 
nebiju dejojusi kādus 10 gadus, kopš pamat-
skolas. Vairs neesmu aizvietotāja, bet piln-
vēr  ga kolek  va sastāvdaļa, ir pa  kami iziet 
no savas komforta zonas un piektdienas 
vakarā atslēg  es no ikdienas. Katram vajag 
savu mazo hobiju. Man tāds ir.  Diemžēl, ma-
nai otrai sirds pusītei hobijs ir hokejs, esmu 
īsts fans, reizēm ir jāizšķiras, uz kuru pusi do-
 es – atbals  t savējo vai tomēr ieņemt savu 

vietu deju rindās. Reizēm hobijs aizņem 
visu brīvo laiku, braucot uz mēģinājumiem, 
skrienot uz koncertu, gludinot tērpus.

Mums ir jauks kolek  vs. Kamēr spēšu – 
dejošu. Vuhuuu! Mēs braucam uz Dziesmu 
un Deju svētkiem! Esam to nopelnījuši. Šie 
būs mani pirmie šāda veida svētki! Ar sajūs-
mu gaidu!

Bruno Krēsliņš, skolēns. Kolek  vā dejo-
ju jau 3. gadu. Kolek  vā iesais  jos pēc vecā-
ku inicia  vas. Mamma vēlējās atgriez  es pie 
dejošanas, bet ģimenes uzplaukuma pēc tas 
nebija viņai iespējams. Tā es paliku kolek  -
vā. Esmu ļo   priecīgs, ka ieguvām ceļazīmi 
uz Dziesmu un Deju svētkiem. Šie būs mani 
pirmie svētki, uz kuriem došos kā dejotājs.

Viens no spilgtākajiem mirkļiem, kas 

man ir palicis atmiņā kopā ar „Unci”, ir de-
jotāju sporta spēles Viļakā, kurās  ka jautri 
un ar interesan  em uzdevumiem pavadīta 
diena.

Dita Tipāne. Deju kolek  vā dejoju otro 
sezonu. Puse manas ģimenes ir iesais  ta 
deju pasaulē, un vienmēr esmu apbrīnojusi 
dejotājus. Pēc daudziem gadiem ska  tāju 
rindās, nolēmu, ka arī pa   vēlos piedzīvot 
dejotprieku. Šobrīd nedaudz žēl, ka nesāku 
dejot agrāk.

Piektdienas vakarus, kad būs deju mēģi-
nājumi, es īpaši gaidu – gan tāpēc, ka nedēļa 
ir noslēgusies, gan tāpēc, ka man pa  ešām 
pa  k dejot un mācī  es jaunas lietas. Pēc 
produk  va deju mēģinājuma ir liels ganda-
rījums, kas pozi  vi uzlādē.

Liels prieks un lepnums būs piedalī  es 
 eši simtgades Dziesmu un Deju svētkos. 

Radīt svētkus gan sev, gan visai latviešu tau-
tai, un, cik skaistā veidā – ar deju! Tā noteik-
  būs piedzīvojumiem un emocijām bagāta 

nedēļa.
Lieliskas atmiņas ir saglabājušās no pie-

dalīšanās vidējās paaudzes Deju svētkos Jel-
gavā pirms pāris gadiem. Tas bija jautrs pie-
dzīvojums un mans pirmais gads dejojot.

Protams, gadās arī dažādi misēkļi, kas 
ska  tājiem paliek nemanī  , piemēram,  kāds 
no kolek  va dejas laikā gandrīz paliek bez 
biksēm. Mums vispār ir paveicies ar ļo   jestru 
un jokiem bagātu kolek  vu, līdz ar ko – gar-
laicīgi nav ne koncertos, ne mēģinājumos!

Kris  ne Doropoļska. „Uncē” dejoju 
kopš oktobra, tātad 6 mēnešus. Dejošana 
iedvesmo, dejas un kolek  vs sagādā prieku. 

Mēģinājumi nozīmē laicīgu ierašanos, 
smagu darbu un kopā būšanu ar „Unci”. 

1. maijā no plkst. 10.00 līdz 14. 00 
Latvijas Etnogrāfi skajā brīvdabas muzejā 
būs vasaras sezonas atklāšana. Svētku laikā, 
neilgi pēc plkst. 10.00 īpaši  ks sumināta 
Lejasciema pagasta „Čipatu” podnieka Gus-
tava Ozoliņa (1866. g. – 1941. g.) darbnīca, 
kura šogad muzejā ir īpaši izcelta kā gada 
objekts. Darbnīca celta 19. gs. 70. gados, 
bet muzejā uzstādīta pirms 50 gadiem. Pa-
sākuma laikā gida pavadībā būs iespēja ap-
ska  t darbnīcu.

Dana Puidze,
izglītojošā darba un darba ar 

apmeklētājiem vadītāja

Dziesmu svētkus gaidu ar satraukumu, jo 
dejotāju rindās būšu pirmo reizi.

Edvīns Grīslis. Lejasciema pagasta pār-
valdes Komunālās saimniecības vadītājs. Ho-
biji: medības, zveja, viss, kas sais  ts ar auto.  
„Uncē” dejoju pusgadu. Nākt dejot iedves-
moja iespēja a   s  t jaunas prasmes sevī un 
būšana kopā ar pagasta iedzīvotājiem. 

Deju mēģinājumi man nozīmē jaunu 
lietu apgūšanu, kā arī atpūtu no garās darba 
nedēļas. Protams, svarīga ir arī informācijas 
apmaiņa ar kolek  va dalībniekiem.

Dziesmu un Deju svētkus gaidu ar vēlmi 
pozi  vi pavadīt laiku, kā arī iespēju iepazīt 
jaunus cilvēkus.

Ieva Milne. „Uncē” dejoju mazliet vai-
rāk kā 4 mēnešus, šobrīd esmu jaunākā ko-
lek  va dalībniece.

„Uncē” nokļuvu Iritas Vanagas mudinā-
ta, jo kolek  vā trūka dejotāju. Tā kā tau  s-
kās dejas vienmēr man ir pa  kušas, tad šim 
uzaicinājumam dejot „Uncē” piekritu.

Deju mēģinājumi ir jautri un pozi  vi pa-
vadī   piektdienas vakari. Deju svētkus gaidu 
ar pozi  vām sajūtām, jo šie man būs pirmie 
Deju svētki. Tā kā kolek  vā dejoju  kai ne-
ilgu laiku, tad domāju, ka spilgtākie mirkļi 
„Uncē” vēl ir  kai priekšā – Deju svētki.

Paldies „Uncei” par atsaucību, paldies 
par iespēju, kaut nedaudz vairāk iepazīt jūs 
un jūsu gaitas „Unces” kolek  vā! Lai jums 
no sirds izdodas izbaudīt Latvijas simtgades 
Dziesmu un Deju svētkus!

Dana Puidze, 
izglītojošā darba un darba ar 

apmeklētājiem vadītāja 

Dodamies skatīt „Čipatu” cepli

Podnieks Gustavs Ozoliņš darbnīcā – 
pārlejot krūzi ar vāpi.

KULTŪRA/ KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ
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VIDUSSKOLĀ

Karjeras diena Gulbenē
29. martā pirmo reizi Gulbenē norisi-

nājās Karjeras diena, kurā skolēni varēja 
iepazī  es ar 18 dažādu mācību iestāžu pie-
dāvājumiem. Šeit bija iespēja sevi reklamēt 
gan novada vidusskolām, gan tuvākajām 
profesionālās izglī  bas iestādēm, gan arī 
populārākajām Latvijas augstskolām. Izstā-
des apmeklētāji (arī mūsu skolas skolēni) 
varēja tuvāk iepazī  es ar sev interesējoša-
jām mācību iestādēm vai arī gūt pavisam 
jaunu ideju par savu turpmāko karjeru.

Arī Lejasciema vi-
dusskolai bija izveidots 
interak  vs stends, kurā 
izstādes apmeklētāji va-
rēja iepazī  es ar vidus-
skolas piedāvājumiem. 
Jāatzīst, ka mūsu stends 
ar audiovizuālo reklāmu, 
māksliniecisko noformē-
jumu un Katrīnas un Eve-
līnas piedāvāto ķermeņa 
apgleznošanu īpaši izcēlās 
un bija ļo   apmeklēts. Strā-
dājot pie šī stenda veidoša-
nas, mēs arī paši sapratām, 
cik pa  esībā plašs ir mūsu 
skolas piedāvājums skolēniem, ko ikdienā 
uzskatām par pašsaprotamu. It sevišķi jau-
nāko klašu skolēnam, neizbraucot no Lejas-
ciema, ir pieejamas visas tās pašas interešu 
izglī  bas iespējas, kas pilsētā.

10. aprīlī 4. – 9. klašu 
skolēniem no  ka karje-
ras, prasmju un radošo 
tehnoloģiju diena skolā. 
„Mazās brīnumzemes” 
vadītājs no Siguldas sais-
toši skaidroja skolēniem, 
kā šī brīža intereses un 
aizraušanās var kļūt par 
dzīves karjeras ceļa – 
mazā biznesa izveides ie-
spējām, kā kļūt par darba 
devēju sev un ci  em. Jau-
nieši uzzināja par radošo 
tehnoloģiju un starpnozaru profesijām, ku-
ras šobrīd vēl nav  k labi pazīstamas, bet 
nākotnē kļūs ļo   pieprasītas, tādas kā me-
hatronika, programmēšana, modelisms, 
animatorika.

Nodarbības laikā, vērojot modelisma 
paraugus darbībā, skolēni izzināja jaunas 
inženierzinātņu un vizuālās mākslas izteiks-
mes veidus, iepazinās ar tehnoloģijām, kas 
spēj darbināt miniatūrus vilcienus, auto un 

fabrikas, paši apguva telpisko make-
tu izveides pama  emaņas. Darbnīcā 
katrs dalībnieks izveidoja savas ieceru 
pasaules 3D darbiņu – atainojot savu 
nākotnes profesiju vai dzīvesvietu. 
Skolēni šo uzdevumu veica ar lielu aiz-
rau  bu, jo tas katram palika kā piemi-
ņa no neparastās dienas skolā.

Ingrīda Vanaga

Lai mūsu skolas stends būtu intere-
sants un pamanāms starp sep  ņpadsmit 
ci  em,  ka ieguldīts liels komandas darbs. 

Paldies mūsu koman-
dai – Elvim Bērziņam, 
Katrīnai Uiskai, Evelīnai 
Uiskai, Ar  m Gailim, 
Horenam Stalidzānam, 
Dāvim Mellim, Ilvai Bēr-
ziņai, Lailai Uiskai, Lailai 
Mednei, Guntāram Šmi-
tam, Ingrīdai Vanagai, Ligi-
tai An  ņai, Līgai Icei, Sani-
tai Puriņai! 

Lana Černoglazova,
direktores vietniece mācību darbā

Karjeras, prasmju un radošo tehnoloģiju diena 

Skolēni 
veido 
savus 3D 
darbus.
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SPORTS

Klāt pavasaris, bet tikai 
pirms nepilna mēneša 
Lejasciema distanču 
slēpotāji noslēdza 
slēpošanas sezonu

Medaļām bagāta izvērtās marta pirmā 
nedēļas nogale Artūram Filipam Igaviņam, 
kurš Latvijas skolas ziemas olimpiskajā fes  -
vālā Ērgļos un Latvijas čempionāta 2. posmā 
Vietalvā izcīnīja 2. vietas. 

Kā vienas no pēdējām slēpošanas sa-
censībām bija trešais – noslēdzošais Latvijas 
Čempionāta posms distanču slēpošanā. Šajās 
sacensībās Gulbenes BJSS/SK „Lejasciems” 
meitenēm izdevās izcīnīt medaļas stafetē: S12 
grupā 2. vieta – Gerdai Asnātei Berkolei, Evelī-
nai Lazdiņai, Artai Jankavai, S14 grupā 3. vieta 
– Elizabetei Galvanei, Montai Zauriņai, Jolantai 
Pencei. 

9. martā no  ka pēdējais sacensību posms S!Fisher ziemas skolēnu čempionā-
tā. Šo sacensību 4 posmu kopvērtējumā Lejasciema vidusskolas/ SK „Lejasciems” 
slēpotāji izcīnīja augsto 4. vietu starp 34 skolām. Individuāli medaļas izcīnīja: S14 
grupā 2. vieta Jolantai Pencei, V12 grupā 2. vieta Artūram Filipam Igaviņam, V16 
grupā 3. vieta Gustavam Galvanam.

Slēpošanas sezona  ka noslēgta ar aizraujošām ski krosa sacensībām Mado-
nā, kurās ar slēpēm nācās pārvarēt dažādus šķēršļus, piem., uzkāpt pa trepēm, 
pārvarēt baļķi, apgriez  es pa 360 grādiem u.c. Šajās sacensībās V12 grupā 1. vietu 
izcīnīja Artūrs Filips Igaviņš. 

Sezona bijusi gara, aizraujoša, dažādiem panākumiem un uzvarām bagāta. 
Paldies trenerei Lāsmai Gabdulļinai par darbu, aizrau  bu un spē-
ku, par iespēju Lejasciema bērniem pavadīt interesan  , saturīgi 
un mērķ  ecīgi savu ikdienu!

Izcīnītas pirmās godalgotās vietas taku 
skriešanas seriālā Stirnu Buks 2018

Aizvadīts pirmais S  rnu Buka posms, kurš norisinājās Tērve-
tes dabas parkā. Godalgotas vietas izcīnīt izdevās  Jolantai Pen-
cei un Artūram Filipam Igaviņam, kuri katrs savā grupā ieguva 
2. vietu. Turpat aiz goda pjedestāla palika Gustavs Galvans, kurš 
izcīnīja 4. vietu U16V grupā un Elizabete Galvane, kura izcīnīja 5. 
vietu U14S grupā un bija desmitā ātrākā starp visām skolniecēm. 
Arī pārējie Lejasciema vidusskolas/SK „Lejasciems” skrējēji izcīnī-
ja augstas vietas un ar nepacie  bu  ek gaidīts nākamais sacen-
sību posms. Ar sa-
censību rezultā  em 
var iepazī  es h  p://
www.stirnubuks.lv/
rezulta  /2018/terve-
te/skola/

Dana Puidze,
izglītojošā darba 

ar apmeklētājiem 
vadītāja

2. vietas ieguvējas – 
Gerda, Evelīna un Arta.

2. vietas ieguvējs Artūrs Filips Igaviņš.

Lejasciema vidusskolas skrējēji gatavi startam.

2. vietas ieguvējs Artūrs Filips Igaviņš.2. vietas ieguvēja Jolanta Penece.
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VIDUSSKOLĀ/ AKTUĀLI

28. aprīlī Lielās Talkas ietvaros Sinolē norisināsies ikgadējā sakopšanas talka, 
kuras laikā sakopsim ne  kai Sinoles centru, bet arī ceļmalas no Robežkalna līdz 
Sinolei, labiekārtosim Sinoles kultūras nama teritoriju. 

Pulcēšanas pie Sinoles KN plkst. 10:00
Talkas organizatori: Dāvis un Kris  ne

Aicinām Lejasciema iedzīvotājus pievieno  es talkai Sinolē, kā arī organizēt daudz-
dzīvokļu māju iedzīvotāju, radu un draugu grupiņas, domubiedrus sakopt savu māju 
apkārtni, ceļa malas, upes vai ezera krastus, pastaigu takas u.c. 

Talkas maisus varēs saņemt, sazino  es ar pagasta pārvaldes vadītāju Māri Milnu 
tel. 28379485. Pēc talkas varēs vieno  es par šo maisu aizvešanu. 

Lejasciema pagasta centrā ir izvieto   atkritumu šķirošanas konteineri, lūdzu, iz-
mantosim tos un šķirosim atkritumus pareizi, neliekot tajos sadzīves atkritumus un 
sadzīves tehniku (televizorus un citu elektrotehniku). Šeit jums palīgs pareizā atkri-
tumu šķirošanā: 

Lielās talkas diena 
Lejasciema pagastā

Autobusa maršruts: 
Alūksne – Velēna – 
Madona netiks mainīts

Šobrīd Lejasciema pagasta iedzīvotā-
ji, kuriem ir svarīga autobusa maršruta Nr. 
7706 Alūksne – Velēna – Madona pastāvē-
šana, var jus  es mierīgi, jo šajā maršrutā šo-
brīd nav paredzēts veikt nekādas izmaiņas.  
Tā savā atbildes vēstulē uz Marutas Makste-
nieces iesniegumu atbildējis Autotranspor-
ta direkcijas valdes loceklis M.Jaunups.

Tāpat ir tapusi atklāta vēstule Vidze-
mes plānošanas reģionam no Lejasciema  
pagasta iedzīvotājiem par plānoto autobusa 
maršrutu „Rīga – Gulbene caur Lejasciemu” 
pārcelšanu no plkst. 18.10 uz plkst. 14.15, 
pret ko Lejasciema pagasta iedzīvotāji ka-
tegoriski iebilsts. Ar atbildes vēstuli varēs 
iepazī  es Lejasciema pagasta bibliotēkā. 
Nepieciešamības gadījumā, ja vēstulē paus-
tais viedoklis par reisa saglabāšanu ne  ks 
ņemts vērā un reisu tāpat plānos pārcelt, 
 ks organizēta iedzīvotāju parakstu vākša-

na.
Paldies Marutai un Inesei Possei par 

inicia  vu!

Dārgie lejasciemieši,

LŪDZU, 

neļaujiet saviem 
mājdzīvniekiem 
brīvi 
pārvietoties bez 
pieskatīšanas!
Aicina Lejasciema 
vidusskolas skolēni
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KULTŪRAS ZIŅAS

Beidzot ir atnācis pavasaris! Kūstot 
sniegam, mūsu upes parāda savu varenu-
mu. Skaista šajā laikā ir pirmo pavasara zie-
du – sniegpulkstenīšu, krokusu ziedēšana, 
jau redzamas pirmās māllēpes, kļavu un 
bērzu sulu baudīšana. Nepaies ne brīdis, 
kad galvas slies mundrie gaiļbikši – pļavas 
un upmalas dzelteni krāsosies, plūksim 
pavasara dāvanas, veltes veselībai. Krāsim  
spēkus visam gadam. Kultūras nama ama-
 ermākslas kolek  viem spēka un veselī-

bas vajadzēs daudz, jo, tuvojo  es vasarai, 
priekšā ir dažādi pasākumi un svarīgākais 
– XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētki Rīgā. Darba pilnas rokas!

Kādi mēs esam bijuši un ko darījuši pa-
vasarī? 

Marts atnāca ar Lejasciema jauniešu 
vokāli instrumentālā ansambļa „Deep silence” koncertu. Paldies jauniešiem par 
brīnišķīgo koncertu!

17. martā Lejasciemā sadejoja 4 Gulbenes novada deju kolek  vi. Ar smai-
diem, raito dejas soli, atrak  vitā   dejotāji priecēja savus ska  tājus un atbals  tā-
jus.

Koncertā piedalījās: Lizuma senioru deju kolek  vs „Ozoli”- mākslinieciskā va-
dītāja Zaiga Mangusa, Lizuma jauniešu deju kolek  vs „Veiksme” – mākslinieciskā 
vadītāja Elita Dūte, Gulbenes 2. vidusskolas jauniešu deju kolek  vs „Saulgiezis” 
– mākslinieciskā vadītāja Daiga Tipāne un Lejasciema vidējās paaudzes deju ko-
lek  vs „Unce” – mākslinieciskā vadītāja Daiga Tipāne.

Kultūras dzīves pavasaris

Lizuma seniora deju kolek  vs „Ozoli”, kurā iespēju 
dejot izmanto arī Lejasciema pagasta iedzīvotāji.

     Paldies dejotājiem par koncertu! Paldies par mī-
les  bu uz latviešu tautas deju! Paldies kolek  vu ener-
ģiskajām vadītājām! Lejasciema deju kolek  vs „Unce” 
skatei bija sagatavojies labi, jo 7. jūlijā, piedalo  es 
Gulbenes novada deju kolek  vu skatē, „Unce” ieguva 
I pakāpes diplomu un tas nozīmē, ka uz Deju svētkiem 
Rīgā kolek  vs ir  cis! Apsveicam!

25. martā Lejasciemā kapsētā pie piemiņas zī-
mes pulcējās iedzīvotāji uz Komunis  skā genocīda 
upuru piemiņas dienas pasākumu.
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KULTŪRAS ZIŅAS

31. martā Lejasciemā svinējām Liel-
dienas – šogad tās atnāca sniegotas, baltas. 
Lieldienas kultūras namā iedancoja deju 
kolek  vs „Unce” un līnijdeju meitenes.

Ar dziesmām, rotaļām pie mums cie-
mojās O  ņa un Krāsiņa. Paldies jauniešu 
centra „Pulss” meitenēm par radošajām 
darbnīcām!

14. aprīlī kultūras namā visi  ka aici-
nā   uz pasākumu koncertu „Ceļā uz Latvi-
jas Dziesmu un Deju svētkiem”. 2018. gadu 
mēs dzīvojam Latvijas simtgades zīmē un 
arī XXVI Vispārējie Dziesmu un XVI deju 
svētki šā gada vasarā noritēs Latvijas simt-
gades zīmē.

Šo pavasar Rīgā un visas Latvijas novados izskan svētku ieskaņas koncer   un 
pasākumi, un arī mēs sestdien bijām sapulcējušies ar vienu mērķi – lai ar smai-
du sejā, ar dziesmām, dejām un pūtēju orķestra mūziku ieskandinātu sen gaidīto 
pavasari, un, lai Lejasciema Dziesmu un Deju svētku kolek  vi priecētu mūs ar 
saviem priekšnesumiem un pārējie kolek  vi novēlētu viņiem laimīgu ceļu, iztu-
rību un godam pārstāvēt Lejasciemu mūsu novadu Latvijas simtgadei vel  tajos 
svētkos. 

Tas ir liels gods – mums ikvienam piedzīvot šo mūsu valsts vēsturisko no  ku-
mu, un vēl lielāks prieks ir, ka no Lejasciema uz svētkiem dosies trīs kolek  vi. 

Viens no  em ir Pūtēju orķestris „Le-
jasciems”, kas 10. martā piedalījās skatē 
Ogrē un ir piln  esīgs svētku dalībnieks. 6. 
jūlijā Esplanādē no  ks pūtēju orķestru Diž-
koncerts. Pūtēju orķestru koncer   ir īpaša 
krāsa Dziesmu un deju  svētku nedēļā. Jau 
kopš 2003. gada, kad  ka iedibināta Pūtēju 
orķestru Dižkoncerta tradīcija, šis no  kums 
ik reizi savus ska  tājus pārsteidz ar ko jau-
nu un interesantu.

5., 6. un 7. jūlijā Daugavas stadionā no-
ritēs deju lieluzvedums „Māras zeme”. 

Varbūt kādam ir palaimējies iegādā-
 es biļetes uz uzvedumu, ja nē, tad noteik   

skato  es televīzijā šo koncertu, ar prieku 
un lepnumu domāsim – tur ir arī mūsējie! 

Deju svētku lieluzveduma „Māras 
zeme” caurviju mo  vs ir Latvijas tapšana. 

Valsts svin savu 100 gadi, tomēr liela 
daļa nozīmīgu latviešu kultūras un mākslas 
faktu radusies jau pirms valsts nodibināša-
nas, piemēram, tautasdziesmas, sarkan-
baltsarkanais karogs, tautas tērpi, Dzies-
mu svētku tradīcija, „Pūt, vējiņi!”, Latvijas 
Republikas himna „Dievs, svē   Latviju”, arī 
pats vārds Latvija.

Uzveduma vēs  jums iecerēts kā nāci-
jas izveides „rekonstrukcija” 28 dejās caur 
kus  bu un tautas dejas soli, caur lauku-
mā zīmēto ornamentu, mūziku, enerģiju, 
ritmu, krāsu – parādīt, cik sena tauta mēs 
esam. 

Uzvedumā piedalīsies 789 kolek  vi, 
aptuveni 17 000 dejotāju, kas ir rekordliels 
dalībnieku skaits. 

Unce 17. marta koncertā Lejasciemā.

Pūtēju orķestris „Lejasciems”.
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KULTŪRAS ZIŅAS
Koris „Kaprīze” savas pastāvēšanas 29 

gados ir piedalījies visos Latvijas Dziesmu 
svētkos. 

7. un 8. jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē 
no  ks Noslēguma koncerts „Zvaigžņu ceļā”, 
kurā piedalīsies kopkoris, pūtēju orķestri, 
dejotāji, mūziķi un solis  . Koncertā izskanēs 
38 kora dziesmas, 4 skaņdarbi pūtēju orķes-
trim. Pirmo reizi Dziesmu un deju svētku 
noslēguma koncertā piedalīsies arī Latvijas 
kordiriģentu koris. Tā būs vienība, kas atradī-
sies estrādes goda vietā – vidū, visu koncer-
ta laiku. Noslēguma koncertā paredzēta arī 
koru sadziedāšanās  daļa, kurā atvēlēta vieta 
„latviešu zelta fondam” – populārāko tautas 
dziesmu četrbalsīgajām apdarēm. 

Koncertā „Ceļā uz Latvijas Dziesmu un 
Deju svētkiem” klausījāmies arī mūsu kora 
„Kaprīze” dziesmas un novēlējām veiksmi 
un izdošanos skatē, kas no  ks 22. aprīlī 
Alūksnē.

Laimīgu ceļu uz Dziesmu un  Deju svēt-
kiem kolek  viem vēlēja Senioru ansamblis 
„Satekas” –  e ir cilvēki ar dzīves pieredzi, 
gudrību un s  ngru pamatu, darbīgs kolek  vs, 
kas nupat maijā svinēs savu 55 gadu jubileju. 

Ļo   labprāt koncertē un dodas ciemos 
arī ārpus sava pagasta robežām  – un sest-
dien, 14. aprīlī, „Satekas” kopā ar pūtēju or-
ķestri koncertēja Kalncempjos, 21. aprīlī do-
sies uz Līgatni, 1. maijā uz Stalbi.

Ir mums kultūras namā kolek  vs, kas 
daudzos koncertos, uzvedumos Lejasciemā 
un daudz kur citur, ar saviem atrak  vajiem 
priekšnesumiem un tērpiem, ir priecējis ska-
 tājus, piedzīvojis skaļus aplausus un ska  tā-

ju atbalstu. Un tas ir tāpēc, ka katrai dalībnie-
cei ir vēlme, sirdslieta un piepildījums mīlēt 
 eši šo dejas mākslu. 

Un, kā vienmēr, starp ama  erkolek  -
viem savu vietu atrod līnijdeju grupa „Dzin-
teles” 

3. martā  un 24. martā Līnijdeju mei-
tenes viesojās uz deju koncer-
 em Dzelzavā un Stāmerienā.

15. aprīlī kolek  vam bija 
atbildīga uzstāšanās – novada 
mūsdienu deju kolek  vu skate. 

Koncerta izskaņā  kolek  vu 
vadītāji  ka sveik   ar īpašām 
rozēm. Šie ziedi  ka dāvinā   
kā sveiciens no kultūras nama 
rokdarbu kopas meitenēm, kas 
šo pavasari nodarbībās ir ak  vi 
darinājušas dažādas rozes un 
peonijas. Paldies! Paldies, arī 
Inetai Bērziņai par konsultāci-
jas nodarbībām!

„Satekas” 14. aprīļa koncertā Lejasciemā.

„Satekas” un pūtēju orķestris koncertē Kalncempjos.

Līnijdeju meitenes Dzelzavā.
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KULTŪRAS ZIŅAS/ LAUKSAIMNIEKIEM

Man ļo   pa  k, kā Dziesmu un Deju 
svētku avīzē intervijā par svētkiem saka di-
riģents Jānis Erenštreits – „Kādi maģiski ci-
pari un skaitļi – 2018. un 18. novembris. Es 
tur pamanu divus kliņģerus. Varbūt ir vērts 
rosināt, lai šis būtu kliņģeru gads – ne  kai 
ģimenes svētkos, bet arī Dziesmu svētkos, 
simtgades svinībās. Un katru reizi tas kliņ-
ģeris drusku citādāks. Garšīgs, pašu cepts.” 
Arī mēs šajā vakarā saviem kolek  viem dā-
vinājām garšīgus kliņģerus! 

2018. gada Dziesmu un Deju svētki ir 

viens no lielākajiem Latvijas valsts simtga-
des no  kumiem. Šo svētku Vēr  ba ir cieņa, 
kopība un tagadnīgums. Īpaši uzsvars  ek 
likts uz tagadnīgumu, jo šā gada Svētki nāk 
ar dažādiem jauninājumiem – elektronisko 
dalībnieku reģistrāciju un iden  fi kācijas 
kartēm, gājienu Svētku sākumā. Arī mums 
visiem ir jābūt atvēr  em šiem izaicināju-
miem, lai kopā radītu un priecātos.

Gulbenes novads ir viens no ak  vāka-
jiem un ar kolek  viem kuplāk pārstāvēta-
jiem novadiem. Un vēl ir viens īpašs piedzī-

vojums – uz Svētku atklāšanas pasākumu 
un gājienu 1. jūlijā kolek  vi dosies ar Dzies-
mu svētku simtgades vilcienu! 

Me  simies šajā piedzīvojumā, būsim 
saliedē  , ak  vi un pamanāmi, izbaudīsim 
braucienu kopā un, galvenais, gājienā bū-
sim lepni par to, ka pārstāvam savu Lejas-
ciema pagastu!

Ar laba vēlējumiem uz izdošanos 
pavasarī – Lejasciema kultūras nama 

vadītāja Rita

Pla  bmaksājumi 2018. gada se-1. 
zonā.

No šā gada 11. aprīļa līdz 22. maijam 
lauksaimnieki var pieteik  es pla  bu mak-
sājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. 
Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem 
var pieteik  es ar kavējuma sankciju, ir 15. 
jūnijs, bet atbalsta apjomam  ks piemērots 
1% samazinājums par katru nokavēto darba 
dienu. Pieteik  es pla  bu maksājumiem var 
elektroniski LAD Elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā.

Ir izmaiņas ilggadīgo zālāju apsaimnie-
košanā; gados jauno lauksaimnieku atbals-
tam; zaļināšanas prasību izpildei; ekoloģiski 
nozīmīgo zālāju saglabāšanai; kultūraugu 
dažādošanai. Īpaša uzmanība jāpievērš BDUZ 
īpašniekiem, jo daudziem zālājiem ir pār-
vērtētas ES nozīmes zālāju biotopu ražības 
klases.  Plašāķa informācija www.lad.gov.lv/ 
izvēlnē „Rokasgrāmatas un veidlapas”.

Reizē ar pla  bmaksājumiem varēs pie-
teik  es uz Valsts atbalstu par 2017. gada lie-
tavās cietušajiem sējumiem un neiesētajiem 
ziemājiem. Par laukaugu, dārzeņu un ogulāju 
pla  bām atbalstu aprēķinās pēc pieteiktajām 
pla  bām 2017. gadā (  kai par tām pla  bām, 
par kurām jau līdz šim nav saņemts nekāds 
lietavu atbalsts). Par neiesētajām ziemāju 
pla  bām – Vienotajā iesniegumā būs jāveic 
speciāla atzīme.

Par pieteikšanos ADE – jāiesniedz 2. 
EPS līdz 1. jūnijam.

Lai saņemtu  esības iegādā  es marķētu 
dīzeļdegvielu, lauksaimniecības produkcijas 
ražotājiem ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. jū-
nijam LAD jāiesniedz iesniegums tādas mar-
ķētas dīzeļdegvielas piešķiršanai, kurai pie-
mēro samazināto akcīzes nodokļa likmi, un 
jāapliecina, ka viņš veic saimniecisko darbību, 
kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā.

Izsludināta 6. kārta meža ieaudzē-3. 
šanai.

LAD izsludina projektu iesniegumu pie-
ņemšanu LAP pasākuma „Ieguldījumi meža 
pla  bu paplašināšanā un meža dzīvotspējas 
uzlabošanā” apakšpasākumā „Meža ieau-

dzēšana”.
Projektu iesniegumu iesniegšanas sestā 

kārta norisināsies no 2018. gada 19. aprīļa 
līdz 2018. gada 21. maijam, ar kopējo pub-
lisko fi nansējumu 2. milj. EUR.

Atbalstu piešķir šādām ak  vitātēm:
meža ieaudzēšana un kopšana;
ieaugušas mežaudzes papildināša-

na un kopšana.
 Izmaiņas a   ecībā uz apakšpasākumu 

„Meža ieaudzēšana” paredz:
ka viens pretendents plānošanas 

periodā mežu varēs ieaudzēt ne vairāk kā 20 
ha pla  bā (iepriekšējo 10 ha vietā);

ja zemes auglība ir lielāka par 25 
ballēm, mežu var ieaudzēt līdz 4 ha (iepriek-
šējo 2 ha vietā);

meža ieaudzēšanu veikt arī zemēs 
ar kategoriju „pārējās zemes” – zemē, kas 
nekustamā īpašuma valsts kadastrā uzskai  -
ta pārējo zemju grupā (piemēram, izstrādā   
karjeri, smiltāji u. c.);

atbalsta pretendentam iegūt 5 
punktus projekta vērtēšanas procesā, ja pre-
tendents apguvis mežsaimniecības mācību 
kursu Lauku a   s  bas programmas (LAP) 
2014.–2020. gadam pasākuma „Zināšanu 
pārneses un informācijas pasākumi” apakš-
pasākumā „Profesionālās izglī  bas un pras-
mju apguves pasākumi”.

Mežsaimniecības mācību kursus LAP 
2014.–2020. gadam pasākuma „Zināšanu 
pārneses un informācijas pasākumi” apakš-
pasākuma „Profesionālās izglī  bas un pras-
mju apguves pasākumi” ietvaros organizē 
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs. Ap-
mācības norisinās visā Latvijā. Par tuvākajā 
laikā plānotajām mācībām un norises vietām 
varat uzzināt MKPC mājaslapā (mkpc.llkc.lv), 
sadaļā – Apmācības vai sazino  es ar MKPC 
nodaļu speciālis  em. 

Saziņai Gulbenē – mežsaimniecības kon-
sultants Ilgvars Briedis; tel. 26314426.

Mācības bioloģiskajā lauksaim-4. 
niecībā.

Gulbenes konsultāciju birojs aicina ap-
meklēt 56 stundu mācību programmu „Uz 
 rgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības 

produkcijas ražošana”.
Programmā  ks apska    bioloģiskās 

lauksaimniecības pamatprincipi, saistošie 
norma  vie ak   un uzraudzības kontroles 
kār  ba, audzējamo kultūraugu un mājlopu 
sugu vispārējs raksturojums bioloģiskai lauk-
saimniecībai, kā arī bioloģisko augkopības un 
lopkopības produktu kvalitātes nodrošināša-
na, pārstrāde un ražošanas plānošana.

Mācības no  ks O. Kalpaka ielā 27, kon-
sultāciju biroja telpās.

Norises laiks: mācību sākums 27. aprīlī, 
ilgs līdz 14. jūnijam.

Dalībnieku skaits ir ierobežots. Dalība 
mācībās bez maksas. Sīkāka informācija pa 
tālr. 25634417, e-pasts inga.freimane@llkc.lv

Anita Rozenberga, 
lauku a   s  bas konsultante

Ziņas lauksaimniekiem

Lejasciema vidusskola aicina apmeklēt 
Mātes dienai vel  to skolēnu koncertu 

„Vislabākā māmiņa” 

11. maijā plkst. 13:00
Lejasciema kultūras namā

  Skolas kolek  vs

Lejasciema vidusskolas 
12. klases izlaidums 

2. jūnijā plkst. 18:00 
skolas zālē, 

9. klases izlaidums  
16. jūnijā plkst. 19:00 

skolas zālē

Lejasciema vidusskola 
2018./2019.mācību gadam 
uzņem skolēnus 
visās klašu grupās 
no 1. līdz 12. klasei!
Laipni aicinā  !

am
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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/ APSVEIKUMI INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI

Gan sāpju dienas,
Gan saules rīts,
It viss  ek klusi zemē  ts.
 /E. Vēveris/

Pagasta pārvalde izsaka 
visdziļāko līdzjū  bu tuviniekiem 
Lejasciema pagasta iedzīvotāju 
Ēriku Akmen  ņu mūžības ceļos 

pavadot.

Liec, Laimiņa, baltu ziedu
Mazajā rociņā –
Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo.
 /Latv. t.dz./
Sveicam 
Lindu Kruglovu un Aigaru Aizupie   ar 
dēliņa Ma  sa piedzimšanu.
                                     Pagasta pārvalde

Aiz katra „paldies”
kāds liktenis stāv,
kāda sviedru lāse
vai asara krīt.
Aiz katra „paldies”
kāds augļu dārzs,
kas augļus atnesīs
varbūt  kai rīt.
Bet labie darbi
debesīs kāpj
sev pašam un Dievam
par prieku, 
ar gaišām domām
un cerībām,
ka rīts arvien skaistāks pienāks!
  /I. Puidze/
Sveicam Lejasciema pagasta 

iedzīvotājus, kam skaistas 
dzīves jubilejas  ka svinētas 

martā un aprīlī:
70 gadu jubilejā
Annu Polzu
75 gadu jubilejā
Baibu Berkoldi, Tinu Spilvu, 
Ainu Gobu
80 gadu jubilejā
Ojāru Kazaini
85 gadu jubilejā
Veltu Bāri, Rūtu Dubovsku, Maigu 
Samsoni, Moniju Siliņu, Ainu Upī  
90 gadu jubilejā
Luciju Irbi
Lejasciema pagasta pārvalde

21. aprīlī senioru ansamblis „Satekas” 
koncertē Līgatnē
22. aprīlī jauktajam korim „Kaprīze” 
skate Alūksnē
24. aprīlī 18:00 Lejasciema kultūras 
namā Lejasciema pagasta Apkaimes 
ideju darbnīca, kuru organizē biedrība 
„Sateka” ar domubiedriem 
Apkaimes ideju darbnīcu organizēšanas 
mērķis ir veicināt Gulbenes novada 
iedzīvotāju sadarbību un palīdzēt pašiem 
risināt sava pagasta un novada svarīgas 
problēmas, ziedojot laiku, zināšanas, 
naudu vai citus resursus. Lūdzu, esam 
ak  vi un iesaistāmies!

1. maijā senioru ansamblis koncertē 
Stalbē
3. maijā no 09:00 Stādu  rdziņš 
Lejasciema centra laukumā
4. maijā  15:00 Lejasciemā parkā pie 
kultūras nama
Klāsim baltu galdautu un būsim 
kopā. Sa  ksimies, lai godinātu valsts 
pastāvēšanu, svinēsim pūtēju orķestra 

Ak  vitātes 
maijā, jūnijā, jūlijā

kus  bai Lejasciemā 95 gadu jubileju
14. maijā 13:00  Lejasciema 
kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju 
centrā Gulbenes Mākslas skolas 
Lejasciema klases audzēkņu darbu 
izstādes atklāšana 
19. maijā 13:00 Lejasciema kultūras 
namā Senioru diena – sanāksim kopā, 
baudīsim „Rumbas kvarteta” koncertballi, 
svinēsim senioru ansambļa „Satekas”     
55 gadu jubileju
21. jūnijā 21:00 Lejasciemā atpūtas 
vietā pie dīķīša aicinām visus uz Vasaras 
Saulgriežu pasākumu „Izgaismo Latviju” 
(sekosim reklāmai)
22. jūnijā 21:30 Saulrietā Lejasciemā 
aicinām uz pasākumu pie Gaujas (vieta 
 ks precizēta) „Klausies Gauju” (sekosim 

reklāmai)
No 1. jūlija līdz 8. jūlijam Lejasciema 
pūtēju orķestris „Lejasciems”, jauktais 
koris „Kaprīze” un deju kolek  vs „Unce” 
dosies uz Dziesmu un Deju svētkiem Rīgā 

14. jūlijā 19:00 Lejasciema 
estrādē vasaras 
lielkoncerts – 
grupas „Galak  ka” 
un draugu vasaras 
koncertprogramma
Biļetes cena:  EUR4,00
22:00 Lejasciema estrādē – Zaļumballe – 
spēlē grupa „Zaļā gaisma”. 
Biļetes cena: EUR 4,00

22. jūlijā Lejasciemā 
 ks organizē   

BĒRNĪBAS SVĒTKI 
Lūgums vecākiem 
pieteikt bērnus uz svētkiem. 
Zvanīt – Lejasciema kultūras 
namā – Ritai – 29392051, 
pagasta pārvaldē – 64473660


