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Interešu izglītības darbs
Lejasciema vidusskolā sokas
Mācību gads strauji tuvojas
nobeigumam, tādēļ darba
rezultātus apkopo ne tikai
dažādu priekšmetu skolotāji,
bet arī interešu izglītības pedagogi un pulciņu dalībnieki.
Mākslinieciskās pašdarbības
pulciņu darbu pavasarī tradicionāli izvērtē dažādās skatēs
un konkursos. Šogad, jāatzīst,
šis darbs mūsu skolā saņem
augstus un ļoti labus vērtējumus.
Visaugstāko interešu izglītības darba novērtējumu saņēma
Jura Ivanova vadītais vokāli instrumentālais ansamblis „Deep silence”, kurš piedalījās konkursā Cesvainē un, iegūstot I pakāpes diplomu, ieguva tiesības muzicēt finālkonkursā „No Baroka līdz Rokam” 16. aprīlī Rīgā.
Arī šajā prestižajā pasākumā grupa tika novērtēta ar
I pakāpes diplomu. Par šo sasniegumu grupai jāpateicas arī skolēnu vecāku nesavtīgajam atbalstam.
Vēl pirms tam, 22. martā, novadā notika skolēnu deju kolektīvu skate. Mūsu skolu šeit pārstāvēja
2. – 4. klašu deju kolektīvs, kuru vada skolotāja Daiga Tipāne. Bērni dejoja divas dejas, un žūrija viņu
sniegumu novērtēja ar I pakāpes diplomu, kas ir ļoti
patīkams kolektīva meistarības kāpuma apliecinājums.
Labus rezultātus novada skolu teātru
skatē guva skolotājas Annas Petrovičas
iestudētā izrāde „Mežā veikals atbraucis”.
Aktieri bija visi 4. klases skolēni, un viņiem
piebiedrojās arī daži bērni no jaunākajām
klasēm. Žūrija atzinīgi novērtēja paveikto,
piešķirot kolektīvam II pakāpes diplomu.
Vizuālās mākslas skolotāja Laila Medne ar pulciņa bērnu darbiem piedalījās
VISC (Valsts Izglītības satura centra) izsludinātajā interešu izglītības vizuālās un
vizuāli praktiskās mākslas pedagogu metodisko darbu izstādē – konkursā „Manas
mājas”. Darbi piedalījās gan Gulbenes
novada, gan Vidzemes skatē Limbažos, kur ieguva
I pakāpes diplomu un ļoti labu novērtējumu ar ieteikumu popularizēt savus labās prakses piemērus
VISC.

Skolas 4. – 9. klašu koris centīgi gatavojas novada skolu koru skatei,
kura notiks 10. maijā. Novēlam panākumus arī šim direktores Inetas Maltavnieces vadītajam kolektīvam!
Ingrīda Vanaga

PAGASTA PĀRVALDE INFORMĒ/ LAUKSAIMNIEKIEM

Lejasciema pagasta pārvaldes
kases darba laiks
Sakarā ar Lejasciema pagasta pārvaldes grāmatvedības darbinieku amata likmju
skaita izmaiņām no 2016. gada 1. aprīļa noteikts šāds Lejasciema pagasta pārvaldes
kases darba laiks:

Pirmdiena

8.00 – 12.15

Otrdiena
Trešdiena

13.00 – 17.00
13.00 – 17.00

KASE SLĒGTA

Ceturtdiena

8.00 – 12.15

Piektdiena

8.00 – 12.00

Aicinām savlaicīgi veikt maksājumus
par komunālajiem pakalpojumiem
Saskaņā ar komunālo pakalpojumu
līgumu nosacījumiem pakalpojumu saņēmējam par saņemtajiem komunālajiem
pakalpojumiem (ūdens, kanalizācija, siltumenerģija) norēķini jāveic katru mēnesi.
Maksājumus var veikt skaidrā naudā, iemaksājot pagasta pārvaldes kasē, vai veicot pārskaitījumu uz pagasta pārvaldes kontu SEB
banka, konta Nr. LV50UNLA0007011130708.
Patērētāja pienākums ir regulāri 1 (vienu) reizi mēnesī nolasīt ūdens skaitītāja rādījumus un tos darīt zināmus pakalpojuma
sniedzējam, t.i. pagasta pārvaldei. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus lūdzam lapiņas
ar skaitītāju rādītājiem līdz katra mēneša
27. datumam ievietot pie mājām izvietotajās
pastkastītēs, individuālo māju iedzīvotājus
aicinām skaitītāja rādījumus nodot Lejasciema pagasta pārvaldes kasē personīgi vai
zvanot kases darba laikā – t. 64473664.
Aicinām iedzīvotājus, kuru ūdens patēriņš ir neliels (mazāk par 1 m3 mēnesī),
maksājumus veikt ne retāk kā vienu reizi
ceturksnī.
Maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem tiek aprēķināti saskaņā ar Gulbenes novada domes lēmumu apstiprinātajām maksām, kas nosaka, ka ar 2016.
gada 1. martu Lejasciema ciemā maksa
par ūdensapgādes pakalpojumiem ir 0,83
EUR/m3 (bez PVN), par kanalizācijas pakalpojumiem – 1,37 EUR/m3 (bez PVN), Sinoles ciemā – par ūdensapgādes pakalpojumiem 0,73 EUR/m3 (bez PVN), par kanalizācijas pakalpojumiem 0,44 EUR/m3 (bez
PVN), apdzīvotā vietā Veri – par ūdensapgādes pakalpojumiem 0,77 EUR/m3 (bez
PVN). Pamatojoties uz Gulbenes novada
domes 2013. gada 25. jūlija sēdes lēmumu
Nr. 17.& noteikts, ka mājsaimniecībām, kas
izmanto centralizētos ūdens un kanalizācijas pakalpojumus un nav uzstādīti ūdens
skaitītāji, tiek noteikta aukstā ūdens patēriņa norma 5 (pieci) m3 mēnesī uz vienu faktiski dzīvojošo personu. Aicinām iedzīvotājus, kuru mājokļos šobrīd vēl nav uzstādīti
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ūdens skaitītāji, izvērtēt iespēju iegādāties
un uzstādīt ūdens skaitītājus un maksāt
par faktiski patērēto ūdens daudzumu. Neskaidros jautājumos par ūdens skaitītāju
uzstādīšanu un plombēšanu lūdzam zvanīt
komunālās saimniecības vadītājam Jānim
Kupcim, t. 28640505.
Sakarā ar izmaiņām ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos Lejasciema
pagasta pārvaldē visiem pakalpojumu saņēmējiem ir sagatavotas vienošanās par
grozījumiem komunālo pakalpojumu līgumos. Aicinām iedzīvotājus, kas vēl nav
parakstījuši vienošanos, ierasties pagasta pārvaldē pie lietvedes un parakstīt sagatavoto dokumentu.
Par nekustamā īpašuma nodokli
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
maksātāji ir saņēmuši maksāšanas paziņojumus par aprēķināto NĪN 2016. gadam.
NĪN maksājumi tiek aprēķināti par visu tekošo gadu, bet maksājumi ir sadalīti četros
maksāšanas termiņos. Pirmais maksāšanas
termiņš bija 31. marts, nākamie – 16. maijs,
15. augusts un 15. novembris. NĪN maksājumus var veikt skaidrā naudā, iemaksājot
pagasta pārvaldes kasē, izmantojot portālu
www.e-pakalpojumi vai veicot pārskaitījumu
uz maksājuma uzdevumā norādīto pagasta
pārvaldes bankas kontu.
Gadījumā, ja neesat saņēmuši NĪN
maksājuma paziņojumus par 2016. gadu,
lūdzam zvanīt uz pagasta pārvaldes grāmatvedību, t. 64473664.
Aicinām nodokļu maksātājus pagasta pārvaldes NĪN administratoram Guntim
Grīslim (e-pasts: guntis@gulbene.lv) paziņot savu elektroniskā pasta adresi, lai
turpmāk varētu saņemt NĪN paziņojumus
elektroniski.
Aicinām iedzīvotājus savlaicīgi veikt nekustamā īpašuma nodokļu maksājumus par
zemi un ēkām un atgādinām, ka par noteiktā termiņā nesamaksāto nodokli saskaņā ar
pastāvošo likumdošanu tiek aprēķināta nokavējuma nauda. Informējam, ka šogad būtiski paātrinājies parāda piedziņas process,
jo parāda piedziņai nav nepieciešams novada domes sēdes lēmums, parāds piedziņai
tiek nodots ar pārvaldes vadītāja lēmumu.
Par zobārsta pakalpojumiem
Lejasciema pagastā šobrīd ir izveidojusies situācija, ka kopš 2016. gada janvāra
Lejasciema ambulances zobārsta kabinetā
nav pieejami zobārsta pakalpojumi. Diemžēl
līdz šim nav izdevies rast risinājumu, tāpēc
pagasta pārvalde ir griezusies pēc palīdzības Latvijas zobārstu asociācijā.

Ziņas
lauksaimniekiem
1. Izmaiņas platībmaksājumu nosacījumos.
 Par papuvēm noteikts, ka tās mehāniski apstrādājamas arī līdz kārtējā gada
30. maijam, ja tās ierīkotas platībās, kuras
iepriekšējā gadā bijušas deklarētas kā ilggadīgais zālājs.
 Ilggadīgo stādījumu platībām noteikta papildu prasība, kas paredz pienākumu aizvākt nokaltušos ilggadīgo stādījumu
kokus vai krūmus līdz kārtējā gada 15. septembrim.
 Bioloģiskajā lauksaimniecībā
– papuvju platība nevar pārsniegt 25% no
saimniecības aramzemes platības.
 Plānots atbalsts par nektāraugu
audzēšanu – piecu gadu saistības, jāaudzē vismaz 3 dažādas nektāraugu kultūras
kopā vismaz 1 ha platībā, no kurām viena ir
tauriņziedis. Jānodrošina vismaz viena bišu
saime uz 0,5 ha atbalsttiesīgās platības,
bišu stropi atrodas pie lauka, bet ne tālāk
kā 200 metri. Šajos laukos nelieto augu
aizsardzības līdzekļus, kārto lauku vēsturi.
Plānotais atbalsta apjoms – 89 EUR/ha.
2. LAD pieņem iesniegumus marķētās dīzeļdegvielas piešķiršanai.
LAD informē, ka līdz 2016. gada
1. jūnijam notiek iesniegumu pieņemšana
marķētas dīzeļdegvielas piešķiršanai, kurai
piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi
lauksaimniecības produkcijas ražotājiem
2016./2017. saimnieciskajam gadam.
Dīzeļdegvielu piešķir par to VPM (vienotais platību maksājums) saņemšanai
deklarēto un apstiprināto platības hektāru,
par kuru ir nodrošināti ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras
produkcijas ražošanas vismaz EUR 285 no
hektāra (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu).
Ja papuvju platības pārsniedz 30%
no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās
zemes, kura ir pieteikta VPM saņemšanai,
atbrīvojumu no akcīzes nodokļa nepiešķir
visai pieteiktai papuvju platībai.
Dīzeļdegvielas daudzums noteikts, ņemot vērā šādu sadalījumu: augkopībā 100
l/ha; augļkopība, ogulāji un dārzkopība 130
l/ha; zālāju platības lopkopības saimniecībām 130 l/ha (nodrošinot 0,5 liellopu vienības uz 1 ha; bioloģiskajās saimniecībās 0,4
vien./ha); zālāju platības dzīvnieku barības
primāram ražotājam 60 l/ha; zeme zem zivju dīķiem 60 l/ha; citas kultūras un platības,
kuras ir deklarētas un apstiprinātas vienotā
platību maksājuma saņemšanai 60 l/ha.
3. Atgādinājums. Bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem LDC jāsniedz informācija par bišu saimju skaitu pēc stāvokļa uz
attiecīgā gada 1. maiju.
Anita Rozenberga,
lauku attīstības konsultante
2016. gada aprīlis

VĒSTURE/ JAUNIEŠU CENTRĀ

Kučertēvu atceroties
Rīts
Cik rīts ir jauks, kā saule smaida,
Kā tālie kalni sapņot sauc!
Kā sirds pēc īstas laimes gaida,
Pa kalniem un pa lejām trauc!
Kā kalni padebeši ceļas,
Pret dienvidiem tie aug un kūst,
No saules staru klēpja veļas,
Pa debess zilo jūru plūst.
/1918. g./
Iespējams, ka tikai retais
zinās, ka šī dzejoļa un vēl daudzu citu autors ir jau vairākām
lejasciemiešu paaudzēm zināmais Kučertēvs, enerģiskais novadpētnieks Jānis Roberts Kučers
(1901 – 1989), kuram 26. aprīlī aprit
115. gadadiena.
Lejasciemam nav greznu piļu, baznīcu vai muižu, bet mums ir cilvēki,
ar kuru veikumu mēs varam lepoties.
Šobrīd grūti iedomāties, kas ir bijis tas
dzinējspēks, kas mūsu novadniekam
Jānim Robertam Kučeram ir devis spēku un neizsīkstošo enerģiju, lai savu
dzīvi veltītu novadpētniecības darbam.
Savas zināšanas viņš galvenokārt ieguvis neatlaidīgā pašizglītības ceļā, jo
skolu ir bijis iespējams apmeklēt tikai
trīs ziemas. Skolotāja, izcila novadpētnieka, ģeologa Z. Lancmaņa iedvesmots un iedrošināts, J. Kučers uzsācis
grūto pašizglītošanās ceļu. Šādi apguvis ģeoloģiju, rasēšanu, vācu un latīņu

valodu, ģeodēzijas un topogrāfijas pamatus.
Viņa mūža darbs un zināšanas veltītas daudzām nozarēm: vēsturei, folklorai, literatūrai, valodniecībai, novada
dabas izpētei. Iežu kolekcijas, akmeņu
un dižkoku apzināšana, veco ēku, dzirnavu, kapsētu, pilskalnu, kulta vietu
apraksti, muižu un citu veco apbūvju
plānu veidošana, baznīcu un skolu
vēsture, iežu atsegumu ģeoloģiskās
kartes – ir bijuši viņa pētījumu objekti. Novadpētnieka interešu loks ir bijis
ļoti plašs, un tādēļ savākto materiālu
un pētījumu apjoms ir milzīgs. Viņa vākums šobrīd atrodas Kultūras fondā,
LU Literatūras, folkloras un mākslas
institūta Latviešu folkloras krātuvē, LU

Latviešu valodas institūtā, Vēstures institūta etnogrāfijas nodaļā,
Rakstniecības muzejā, Gulbenes
un Alūksnes muzejos, Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma
un tradīciju centrā, viņa dzimtajās
mājās „Zemītēs” un, iespējams,
vēl daudzās citās vietās.
Vēl viena no viņa kaislībām
ir bijusi rakstīšana. Dažādos laikrakstos un avīzēs viņš publicējis
apmēram 140 rakstus, uzrakstījis
arī vairākus desmitus stāstu, kurus savā laikā publicēt mudinājis
arī Imants Ziedonis. J. Kučers gan
esot to mēģinājis darīt, bet žurnāla „Karogs” veidotājiem vienmēr
bijis kas svarīgāks publicējams.
Līdz aiziešanai pensijā J. Kučers
strādājis par galdnieku, visas mēbeles viņa mājās bijušas paša darinātas.
Pēdējos gados sirmais novadpētnieks
īpaši aizrāvies ar suvenīra koka karošu
gatavošanu, cenšoties parādīt katra
koka īpašo skaistumu. Karošu skaits
sniedzas daudzos desmitos, turklāt
tām pievienoti apraksti par katru koku,
to īpašībām un nozīmi.
Sīkāka informācija par J. Kučeru
un viņa paveikto, kā arī daļa no iežu un
karošu kolekcijas ir aplūkojama Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un
tradīciju centrā, tāpēc, pieminot mūsu
izcilo novadnieku, laipni aicinu visus to
apmeklēt!
Dana Puidze

Jauniešu centrā „Pulss” viesojas kolēģi no Eiropas
Šā gada vasarā Lejasciema jauniešu centrs „Pulss”
uzņems 30 jauniešus un grupu
vadītājus no Lietuvas, Bulgārijas un Rumānijas, lai kopīgi
iepazītu citu valstu tradīcijas ar
tautu deju starpniecību jauniešu apmaiņas projekta „Roots
& Wings” ietvaros. Lai vienotos par projekta norisi, kopīgi
paveicamajiem darbiem, dalībnieku sagatavotību, drošības
jautājumiem u.tml., no 19. līdz
22. aprīlim pie mums viesojās
kolēģi no projektā iesaistītajām
organizācijām. Projekts ietvers
arī dažādas citas aktivitātes,
piemēram, dosimies aplūkot
Latviju Rēzeknes un Daugavpils virzienā, tiks organizētas dažādas
starpkultūru mācīšanās aktivitātes, dalīb2016. gada aprīlis

8 jaunieši no Lejasciema. Sakām
paldies Lejasciema pagasta pārvaldes un Lejasciema vidusskolas
darbiniekiem par atsaucību plānošanas vizītes norisē!
Projekta vadītāja Inga Deigele

niekus sagaida īpaši uzdevumi un daudz
jaunas pieredzes. Projektā iesaistīsies arī

* Šis projekts tiek finansēts ar
Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt
atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
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PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Cūkmena
detektīvi
Lejasciemā
Mēs ikkatrs esam atbildīgs par savas mājas, sētas un kopējās vides sakopšanu. Tā arī „Gudrās Pūces ” lielā
saime nolēma atbalstīt Latvijas valsts
mežu izsludināto ekoprogrammu
„Cūkmena detektīvi.” Cūkmens šogad
ķēries klāt pašu jaunāko sabiedrības
locekļu izglītošanai, aicinot kļūt par
meža izmeklētājiem. Šīs programmas
pamatā ar rotaļnodarbību, ekskursiju
un eksperimentu palīdzību apguvām
četras aktuālas tēmas: „Meža netīrie
noslēpumi”, „Cūkmenam pa pēdām”,
„Mežs mums apkārt”, „Audzēsim skābekli”. Projekta sākumā no Cūkmena
saņēmām Slepeno maisu pilnu ar
gudrību labumiem un paša Cūkmena
lelli, kas palīdzēja un atbalstīja mūs
darbojoties.
Tā visa gada garumā ar rotaļu,
dziesmu un pasaku palīdzību veicām
daudzos Cūkmena uzdevumus, kas
palīdzēja izvērtēt labo un ļauno mežā.
Zīmējām un aplicējām mežu, tā iemītniekus dažādos gadalaikos, iepazināmies ar Latvijas skaistākajām vietām,
skatoties īsfilmas, fotogrāfijas un dabas grāmatas. Paši darbojāmies ar
koka klucīšiem, mēģinot izveidot jaunas rotaļlietas, vērojām dažādas skaidas, darbojāmies ar smilšpapīru. Uzzinājām, kur tiek izmantots koks un
cik garš pārstrādes ceļš veicams, lai
izgatavotu koka rotaļlietas un mēbeles. Visi kopā devāmies ekskursijā uz
mežu un tikāmies ar mežzini Aināru
Žīguru. Šī interesantā tikšanās mums
ikvienam atklāja kādu nezināmu dzīves gudrību par un ap mežu. Arī mēs
ciemos braucām ar ciemakukuli –
uzdāvinājām mežam putnu būrīti, lai
vientuļš meža strazds atrod sev jaunas
mājas un ieskandina jaunu pavasari.
Atbraucot mājās, katrs iesējām vienu
parastās priedes sēkliņu, lai dīgst.
Labie darbi vienmēr tiek rakstīti baltā krāsā, Gudrās Pūces bērni
šogad tos ir paveikuši un droši var
saukties par Cūkmena detektīviem,
visiem atgādinot:
„NEMĒSLO MEŽĀ,
PAR CŪKU
PĀRVĒRTĪSIES!”
„Gudrās Pūces”
grupas skolotāja
Sandra Biksīte
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Mans bērns prot!... prot?... pratīs!
Vecums: 5 – 6 gadi
Prasmes:
 patstāvīgi ģērbjas, pareizi
zi
auj apavus, pogā pogass
un aizdara rāvējslēdzēju;
 patstāvīgi sakārto savas personīgās lietas,
apmeklē tualeti, ievēro
personīgo higiēnu;
 bez atgādinājuma pareizi
tur karoti/dakšiņu, rakstāmpiederumus;
 var uzņemties iniciatīvu, sadarbojoties
ar vienaudžiem;
 atpazīst un nosauc emocijas (dusmīgs,
priecīgs, bēdīgs, apvainojies…);
 spēj regulēt savas balss skaļumu un
stiprumu, ievēro drošības un pieklājīgas
uzvedības noteikumus sabiedriskās vietās bez atgādinājuma;
 pareizi izrunā visas valodas skaņas;
 stāsta vienkāršos teikumos;
 prot uzdot jautājumus un atbildēt uz jautājumiem par piedzīvoto, dzirdēto stāstu, pasaku;
 ar interesi klausās daiļdarbus (pasakas,
stāstus, dzejoļus, teikas);
 labprāt darbojas ar papīru, šķērēm:
griež, izgriež, līmē, loka;
 labprāt zīmē un krāso ar zīmuļiem, krītiņiem un krāsām, darbojas ar plastilīnu;
 izprot un lieto jēdzienus „skaitlis”, „cipars”, „skaņa”, „burts”;
 atpazīst un nosauc dabas parādības,
dabā sastopamās skaņas, saklausa un
nosauc skaņas īsos vārdos;
 izprot jēdzienu „mācīties no galvas”,
prot iemācīties īsus dzejoļus un tautasdziesmas, norunāt tos klausītājiem;
 zina, izprot, lieto jēdzienus: viens, divi,
daudz, neviens;
 izprot, pazīst, nosauc diennakts daļas.
Ir pieredze apmeklēt sabiedriskas iestādes (atšķirīgu profesiju kontekstā), kultūras
pasākumus, pilsētu, galvaspilsētu, braukt
dažādu veidu sabiedriskajā transportā.

Spēj noturēt uzmanību,
koncentrējoties darbam:
 paša izvēlētos/interesantos darbiņos – vismaz 25 – 30 min.;
ja nepieciešama gribas piepūle –
vismaz 20 min.
Svarīgas pamatiemaņas, dodoties
uz skolu

Nākamajam pirmklasniekam ir
nepieciešama prasme kontrolēt savu
uzvedību un prasme ilgāku laiku pacietīgi pildīt kādu vienu konkrētu uzdevumu.
 Ļoti būtiski, lai bērns ēstu dažāda veida
ēdienus: zupas, plovu, sautējumu, salātus, gaļu, saldos u.tml.. Lai paradums
ikdienā ēst TIKAI viņa iecienītus ēdienus
neradītu diskomfortu skolā un viņam
nesabojātos veselība.
 Bērnam jābūt atvērtam sabiedriskajai
dzīvei, sadarbībai ar vienaudžiem, pieaugušajiem, jājūtas pārliecinoši brīžos,
kad atrodas ārpus mājas. Viņam jāvar
patstāvīgi un veikli apģērbties un noģērbties, sasiet kurpju šņores, tikt galā
ar apģērba pogām un citām aizdarēm,
patstāvīgi pašapkalpoties, apmeklējot
tualeti.
Kā palīdzēt bērnam kļut par veiksmīgu
skolnieku?
 Negaidiet un nepieprasiet no sava bērna pārāk daudz! Pieņemiet viņu ar viņa
grūtībām, garastāvokļa maiņām, uzvedību, zināšanām un pacietīgi darbojieties
kopā un atbalstiet viņu emocionāli!
 Svarīgi arvien rosināt un veidot bērnā
motivāciju, lai viņam rastos vēlēšanās
mācīties un uzzināt kaut ko jaunu un noderīgu. Šeit var palīdzēt vecāku stāstījumi par skolu, skolotājiem un zināšanām,
ko būs iespējams apgūt skolā.
PII „Kamenīte” pedagogi

Ciemos ornitologs
14. aprīlī „Kamenītē” tika sagaidīts
jauks ciemiņš – pats zinošākais putnu
draugs Lejasciemā – ornitologs Aldis
Freibergs. Bērnu ikdiena šajā nedēļā jau
līdz tam bija bagāta ar stāstiem par mūsu
spārnotajiem draugiem, gūstot iespēju
vērot tos gan attēlos, gan video, gan audio ierakstos klausoties skanīgās putnu
balsis. Bet tikšanās laikā guvām atziņas,
ka zinām neticami maz par putnu ikdienu,
paradumiem, to dzīvi Latvijā un plašākā
pasaulē. Ornitologa stāstījuma laikā pārsteidzošas atziņas guva ne tikai bērni, bet
arī pieaugušie: cik plaša un daudzveidīga
ir putnu saime un to apdzīvotā pasaule
mums apkārt!
Uzzinājām, ka Lejasciemā pie Targupes ir ērgļu ligzda. Izrādās, ka ūpis savu

ligzdu būvē uz zemes un ir pat pūces,
kas ligzdo zem zemes. Pats ornitologs 9
mēnešus kopj mežu, lai tikai 2 mēnešus
varētu ķert putnus un tos apgredzenot,
un pavisam viņš apgredzenojis vairāk
kā 50 000 putnu!
Viss tikšanās laikā redzētais, dzirdētais, uzzinātais bagātināja mūsu pieredzi
un atstāja ilgtermiņa emocijas: vēlmi būt
labestīgākiem pret spārnotajiem draugiem un vēlēšanos pētīt vairāk daudzveidīgo dzīvās dabas pasauli.
Mīļš un daudzbalsīgs paldies ornitologam Aldim par atsaucību un mums
veltīto, interesanti kopā pavadīto laiku
„Kamenītē”!
„Kamenītes” pedagogi
2016. gada aprīlis
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„Kamenītes lielie un mazie pētnieki
Martam un aprīlim mainoties, „Kamenītes” bērniem bija darbu pilnas rokas.
Projektu nedēļas laikā kopā ar savām
skolotājām bērni kļuva par zinātniekiem
un pētniekiem: lai jautātu, pētītu, piedzīvotu pārsteigumus, atklājumus, secinātu
un kļūtu gudrāki!
Projekts Nr. 1 –„Zaķēnos”
Projektu nedēļā „Zaķēnu” grupas
bērni mēģināja izprast un pierādīt ūdens
nozīmi cilvēku dzīvē. Vislabāk un veiksmīgāk to veikt, pašiem visu darot, vērojot,

secinot! Bez tradicionālajām ūdens funkcijām – mazgāties, padzerties – atklājām
vēl dažas neparastas lietas, ko ar ūdeni
var darīt.
Lūk, ko:
 ūdeni var iekrāsot dažādās krāsās;
 ar ūdeni var zīmēt uz lapas – pūšot
krāsainā ūdens pilītes;
 krāsainu ūdeni var pilināt ar pipeti uz
auduma – un zīmēt mākoņus, saulīti,
zālīti;
 ūdeni var saputot– un pūst skaistus
ziepju burbuļus;
 ūdeni var pārvērst par garšīgu limonādi, kuru nogaršot – ar salmiņu!
Skolotāja Lija
Projekts Nr. 2 – „Pasaciņā”
Ilgi domājām par pētīšanas objektu,
līdz pastaigas laikā ceļa malā ieraudzījām

vientuļu pelēko akmeni. Kā viņš te gadījās? Cik sver? Kādi akmeņi sastopami
mūsu apkārtnē, Latvijā, pasaulē?
Nedēļas laikā izveidojām izstādi no
akmentiņiem, ko bērni atrada savā pagalmā – paša atnestais likās visinteresantākais. Izmantojām lupu, lai tuvāk apskatītu
akmens faktūru, taisījām kaklarotas no
„dārgakmeņiem”. Grupiņā „uzplauka”
akmens puķes, ciemos ieradās Profesors
Cipariņš, lai palīdzētu izskaitīt atnestos
dārgumus. Interesantākās, protams, bija
rotaļas: „Akmentiņ, lec!”, „Padod tālāk!”,
„Pastaiga pa akmeņaino
ceļu”.
Vēja spārniem paskrēja
nedēļa. Secinājums – pasaulē ir daudz interesantu
lietu, bet mūsu Lejasciemā ir
viskrāšņākā daba, visinteresantākie akmeņi, un turpināt
izzināt apkārtni varēsim arī
skolas laikā.
Skolotāja Ināra
Projekts Nr. 3 – „Rūķīšos”
Rūķīši projektu nedēļu veltīja maizītei. Katra diena bērniem bija notikumiem
un iespaidiem bagāta.
 Nedēļu sākot, kopīgi apskatījām maizītes etiķetes un noskaidrojām, kura maize bērniem garšo vislabāk. Baltmaize!
Kopīgi ar bērniem gatavojām un baudījām arī interesantas sviestmaizes.
 Ciemojāmies veikalā „TOP”, lai apskatītu, kur mēs maizīti iegādājamies un
cik plašs klāsts mums tiek piedāvāts.
 Devāmies uz Ozolu maizes ceptuvi,
kur Krišjānis ar mammu mūs laipni
uzņēma. Krāsnī jau cepās gards un
smaržīgs kliņģeris. Par godu mums
bija izgatavots saimes galds, kur tad
arī varējām paši iemēģināt savu roku
kukulīšu veidošanā.
 Atgriežoties bērnudārzā, katram līdzi

bija pašu ceptā maizīte, ko aiznest vakarā uz māju. Liels, mīļš paldies Krišjāņa vecākiem par iespēju!!!
 Vēl mūsu ceļš aizveda uz graudu kaltēm pie Benitas Pilsnibures. Viņa mūs
laipni sagaidīja un izrādīja kaltes, kur
bērni varēja apskatīt, pataustīt un pat
pagaršot graudus – kviešus, rudzus,
auzas, miežus un arī zirņus. Pabijām
arī maltuvē, nedaudz kļūstot balti, jo
viss taču jāpatausta. Ar kopīgu foto un
spilgtiem iespaidiem devāmies atpakaļ
uz bērnudārzu, jāpiebilst gan, ka vairs
ne tik ātri kā iepriekš, jo tuvojās pusdienlaiks.
Jauki pavadīta nedēļa: izgaršota, iztaustīta, izveidota, izsmaržota un visādi
citādi iepazīta maizīte. Ne velti tēmas nosaukums „Maizītes ceļš”, kuru tad kopīgi
gribējām parādīt bērniem.
Paldies
mūsu
labajiem rūķīšiem –
Krišjāņa
vecākiem
Ingūnai un Aināram,
kā arī Ilutai. Paldies
Guntiņai par iespēju
jau atkal paviesoties
veikalā un Benitiņai
par jauko uzņemšanu kaltēs!!! Paldies
vecākiem par atbalstu mūsu idejām!
Skolotāja
Ramona
turpinājums 6. lpp.
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turpinājums no 5. lpp.

Projekts Nr. 4 – „Gudrajā
Pūcītē”
Šogad „Gudrās Pūces
“bērni ar eksperimentu palīdzību vēlējās izzināt un aplūkot
dažādu priekšmetu, parādību
un vielu likumsakarības.
Neparastie eksperimenti ar ūdeni – domās rodas
daudz jautājumu: Kas peld?
Kas grimst? Kas šķīst? Kas
nešķīst? Kā plūst un krāso?
Kāpēc sasalst un atkūst? Kāpēc??? Kāpēc???
Tā visi kopā veicām 14
eksperimentus ar ūdeni un radām daudzas atbildes .
Interesantie eksperimenti ar balonu – ikkatrs esam rotaļājušies ar baloniem, rotājuši
telpas, piepūtuši tos. Šoreiz
vēlējāmies uzzināt, kāds balonam piemīt spēks, ātrums un
izturība. To varējām uzzināt,
veicot 5 eksperimentus ar baloniem.
Daudzveidīgi
eksperimenti ar dažādu vielu iedarbību – sadzīvē un ikdienā mēs

Eksperimenti ar ūdeni:
zieda atvēršanās (ūdens iedarbība uz salocītu papīru);
dažādu vielu šķīdināšana (kartupeļu ciete, eļļa, sāls, cukurs,
milti, kālija permanganāts);
ledus atkausēšana (krāsains
sāls šķidrums);
lietus mākonis (krāsaina
ūdens šķidruma tecināšana
cauri bārdas putām);
ūdens filtrēšana.
Eksperimenti ar baloniem:
balonu sacensības;
balons – papīrķērājs;
balona spēks.

izmantojam un saskaramies ar
daudz dažādām vielām, tie var
būt gan pārtikas produkti, gan
sadzīves priekšmeti. Kā tie sadzīvo viens ar otru, mēģinājām
noskaidrot, veicot 4 eksperimentus.

Eksperimenti ar dažādām
vielām:
krāsainie ziedi (izmantota pārtikas krāsviela, piens un trauku mazgājamais līdzeklis);
 pūšam, pūšam balonu (izmantota pārtikas soda, galda
etiķis).
Skolotāja Sandra

Lejasciema vidusskola – nākamajā mācību gadā
Skola ir katras pilsētas, pagasta
sirds. Bērnu balsīs var redzēt nākotnes
izaugsmes iespējas, viņu dēļ nepieciešams attīstīties, plānot un realizēt visu,
lai nodrošinātu daudzpusīgu izglītību.
Lejasciema vidusskolā, uzklausot
vecāku vēlmes un veicinot pagasta
bērnu izglītības iespējas, tika iecerēts
atjaunot Gulbenes mākslas skolas filiāli
un rast iespēju atvērt Gulbenes bērnu
mūzikas skolas klasi. Mūsu vēlmes tika
uzklausītas Gulbenes novada domē un
ir piepildījušās. Nākamajā mācību gadā
Lejasciemā tiks atvērta mākslas skolas
klase un 2 mūzikas skolas klases: klavieru un pūšamo instrumentu. Skolotāju un pasniedzēju sastāvs, kuri mācīs
šajās klasēs, tiek precizēts.
Vecākiem, kuri vēlas savu bērnu
pieteikt mākslas vai mūzikas skolas
klasei, jānāk uz Lejasciema vidusskolu
pie lietvedes un jāuzraksta iesniegums
uz veidlapas, kuru ir atsūtījušas attiecīgās skolas. Tas ir jāizdara līdz š.g. 30.
maijam. Mūzikas skola aicina apmeklēt konsultācijas š.g. 21. un 28. maijā
Gulbenē, bērnu mūzikas skolas telpās.
Iestājeksāmeni arī būs Gulbenē – gan
mākslas, gan mūzikas skolā š.g. 1. jūnijā plkst. 10.00. Tālākā apmācība – Lejasciema vidusskolas telpās. Klavieru
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un pūšamo instrumentu klašu audzēkņiem nedēļā paredzētas 2 mācību stundas mūzikas instrumenta apguvei un 2
stundas solfedžo – teorijas apmācībai.
Mākslas skolas klases audzēkņiem paredzētas 7 mācību stundas nedēļā, kuras tiks izkārtotas 2 dienās. Gan mākslas, gan mūzikas skolām ir paredzēts
vecāku līdzfinansējums – 7 eiro mēnesī.
Vecākiem vajadzētu padomāt par to, ka
šī apmācība bērnam nav domāta pāris
nedēļām, būs centīgi jāmācās, jākārto
ieskaites, eksāmeni, tiks saņemti vērtējumi, profesionālās ievirzes apmācības
beigās iegūts diploms, kas dos iespēju
turpināt šo izglītību arī nākošajā līmenī.
Kā katru mācību gadu, arī
2016./2017. m.g. Lejasciema vidusskola uzņems skolēnus 10. klasē, nodrošinot pilnvērtīgas mācību un ārpusklases nodarbību iespējas gan skolā,
gan jauniešu centrā „Pulss”. Skolotāju
kolektīvā ir daudz spriests un runāts
par to, ko varētu piedāvāt vidusskolas
posma jauniešiem, lai skolā pavadītais
laiks būtu vēl lietderīgāks. Daudzas
idejas nav realizējamas nelielā skolēnu
skaita dēļ. Tomēr viens piedāvājums
ir pieejams. Lejasciema vidusskola iecerējusi noslēgt sadarbības līgumu ar
Latvijas Tālmācības profesionālo centru

un tā administrācijas pārstāvi Ilzi Kalniņu. Šobrīd 6 mūsu skolēni apmeklē
lekcijas centra vadītajā Panākumu universitātē. Sadarbības līgumā paredzēts
iespēju robežās atbalstīt centra piedāvāto programmu apgūšanu skolēniem
un pagasta iedzīvotājiem. Ar Latvijas
Tālmācības profesionālā centra piedāvātajām programmām var iepazīties
šīs mācību iestādes mājas lapā. Zinot
Lejasciema pagasta tradīcijas un iedzīvotāju vajadzības, liekas, ka dažas
no programmām – floristika, sociālais
darbs un aukle – būtu piemērotas un
pievilcīgas mūsu kultūrvidei. Viss atkarīgs no pieprasījuma. Jāņem vērā, ka
mācības Latvijas Tālmācības profesionālajā centrā ir par maksu. Nodarbības
notiek e-vidē un arī klātienē Rīgā.
Skolas dzīve ir mūžīgā attīstībā,
vienmēr atrodas lietas, kuras jāsakārto, jāuzlabo vai ar kurām var lepoties
un priecāties. Lejasciema vidusskolas
kolektīvs, neskatoties uz daudzajām
pārmaiņām un lietām, kuras mainīt nav
mūsu spēkos, vēlas saglabāt tradīcijas,
kultūrvidi un gaišās noskaņas, kuras
raksturo mūsu skolu visā tās pastāvēšanas laikā.
I. Maltavniece,
Lejasciema vidusskolas direktore
2016. gada aprīlis
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Mācību darba
sasniegumi
Lejasciema
vidusskolā
Maija sākums ir laiks, kad skolotāji un skolēni var atskatīties uz mācību gadā paveikto. Esmu gandarīta, ka
arī šajā mācību gadā skolēni ir piedalījušies dažādās olimpiādēs un konkursos. Priecē arī tas, ka olimpiādēs piedalās dažāda vecuma skolēni – gan
paši mazākie, gan arī lielie.
Olimpiādes katru gadu notiek
gandrīz visos mācību priekšmetos.
Jāsaka liels paldies tiem skolotājiem,
kas sagatavoja skolēnus olimpiādēm,
jo olimpiādēs uzdevumi bieži vien ir atšķirīgi no mācību stundās apgūtajām
tēmām. Tas skolotājiem un skolēniem
prasa papildus laiku, lai apgūtu šīs papildprasmes un iemaņas, kas tiek pārbaudītas olimpiādēs. Jāsaka, ka mūsu
skolas skolēni ir piedalījušies dažādās
olimpiādēs un konkursos, bet šeit
pieminēšu tikai tos, kas guvuši labus
rezultātus novadā. Pirmā olimpiāde,
kurā piedalījās mūsu skolas skolēni,
norisinājās rudens pusē. Tā bija novada bioloģijas olimpiāde, kurā atzinību guva 12. klases skolēns Rihards
Lūkins (sagatavoja skolotāja I. Paceviča). Otrā semestra sākumā norisinājās novada matemātikas olimpiāde 5. – 8. klašu skolēniem. Šajā
olimpiādē 6. klases skolēns Ričards
Didriksons ieguva 3. vietu (sagatavoja skolotāja I. Ozoliņa). Savukārt
novada matemātikas olimpiādē 3.
klašu skolēniem, atzinību ieguva Ernests Pauls Mednis (sagatavoja skolotāja E. Jermakova). Marta beigās
norisinājās 5. – 8. klašu mājturības un
tehnoloģiju (kokapstrāde) olimpiāde,
kurā atzinību guva 6. klases skolēns
Gustavs Galvans (sagatavoja skolotājs G. Šmits).
Jau otro gadu pēc kārtas skolēni
piedalās starptautiskajā matemātikas
konkursā „Ķengurs”. Šogad pieteicās
25 skolēni no 2. līdz 10. klasei. Vislabāk šajā konkursā veicās 6. klases
skolēnam Gustavam Galvanam un 10.
klases skolēnam Gvido Bambulim.
Apsveicu skolēnus ar gūtajiem
panākumiem! Novēlu visiem noticēt
savām spējām un nākamajā mācību
gadā vēl aktīvāk piedalīties dažādos
konkursos un olimpiādēs!
Inese Ozoliņa,
direktores vietniece
2016. gada aprīlis

“Bērnu un jauniešu žūrijas 2015”
noslēguma pasākums
Aprīlī, kad Latvijā norisinās bibliotēku nedēļa, daudzās bibliotēkās
tiek rīkoti dažādi pasākumi. Lejasciema pagasta bibliotēkā šogad norisinājās „Bērnu un jauniešu žūrijas
2015” noslēguma pasākums.
Lasīšanas veicināšanas programmā, ko organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2015. gadā piedalījās 18 963 lasītāji no Latvijas un 40
dažādām vietām pasaulē, šo programmu īstenojot 680 bibliotēkās un
skolās.
Lejasciema pagasta bibliotēkas
lasītājiem gāja grūtāk, nekā varbūt
sākumā likās, jo pieteicās vairāk bērnu, bet visi tomēr netika līdz finišam.
Tāpēc sakām lielu paldies tiem, kas bija uzcītīgi un čakli, un labi paveica iesākto.
Sava vecumposma grāmatas izlasīja un novērtēja, aizpildot elektronisko anketu:
Adrians Stepe, Karlīne Elizabete Usāre,
Ričards Didriksons, Jana Blūma, Normunds
Kaspars, Anete Antiņa, Ramona Kampe, Līva
Kampe, Linda Ļapere, Alise Prancāne, Endijs Puļļa, Agneta Švarce-Švampāne.
Savukārt „Vecāku žūrijā” piedalījās: Līga Medne, Liene Didriksone, Evija ŠvarceŠvampāne, Maira Lūkina un Agnese Usāre.
Noslēguma pasākumā bibliotēkā bērni jautri pavadīja laiku, izspēlēja pasaku par Rāceni un spēli „Kučieris”. Visi kopā darbojās radošajā darbnīcā, radot bibliotēkā krāsainu
taureņu sienu. Par ieguldīto darbu skolēni saņēma dāvanas no LNB un Lejasciema pagasta bibliotēkas.
Paldies visiem par jauko darbošanos! Tiekamies „Bērnu un jauniešu žūrijā – 2016”!
Bibliotekāre Agnese

Pavasarīgs sveiciens kaimiņiem!
Mīļie kaimiņi, sveiciens jums no zeltiniešiem! Ik pa laikam mūsu ceļi, domas un
darbi satiekas un krustojas. Ir izveidojies
ļoti labs iespaids par jums, un gribas visu
labo vienreiz tā publiski arī pateikt.
Svētkos un ikdienā jūs protat sakopt
un izrotāt savu vidi, tas priecē arī mūs un
visus, kas izbrauc cauri Lejasciemam, īpaši skaisti pie jums izskatās Ziemassvētkos.
Mūs priecē jūsu kultūras pasākumi un
amatiermākslas kolektīvi ar savu augstvērtīgo sniegumu. Vienmēr esmu apbrīnojusi kolēģes Ritas darbaspējas, inovatīvās
idejas un mīlestību, ar kādu viņa runā par
saviem cilvēkiem un darāmo darbu.
Lejasciema mūziķi Jānis Upītis ar
dēlu, Egīls Pavlovs ar dēliem un meitu
daudzu gadu garumā spēlē Gunāra Kalēja vadītajā Zeltiņu retro grupā „Lauku
suvenīrs”.
Zeltiņos mīļi un gaidīti ciemiņi ir „Sateku” vīri un sievas, kas aizvien pārsteidz
ar jauneklīgu degsmi un aizrautību, viņi
tiešām zina dzīves īsto garšu. Senioru ansambļa „Satekas” dziedājums un acu mirdzums apbur visrūdītāko īgņu.

Teātra kolektīvs „Paradokss” pie
mums ciemojas ar brīnišķīgām izrādēm,
kuras mūsu cilvēki apmeklē ar lielu interesi, jo aktieru pulkā ir daudzi paziņas un
darba biedri. Teātrī spēlē talantīgi Lejasciema cilvēki, izrādes ir interesantas, skatītājiem saprotamas un tīkamas.
Šogad Lieldienās Zeltiņu tautas namu
labā nozīmē „uzspridzināja” Elīnas Krēsliņas vadītā līnijdeju grupa „Dzinteles”. Tas
bija lielisks sniegums, skatītāji bija sajūsmā, un vēl tagad dzirdu labas atsauksmes. Paldies Elīnai un viņas meitenēm!
Un ja nu runāju par mūs vienojošām
lietām un notikumiem, tad jāteic, ka jūsu
friziere Elīna mūsu pusē daudzām sievietēm ir ilgi meklēts atradums, par ko
saka – esmu atradusi SAVU frizieri.
Lejasciema ļaudis, jūs vienmēr būsiet
mīļi gaidīti pie mums, Zeltiņos, un paldies
par jūsu vienkāršību, labajiem darbiem,
domām, par laipno smaidu! Lai Jums veicas visā, ko darāt un piepildās tas, ko visvairāk vēlaties!
Ar mīļiem sveicieniem zeltiniešu vārdā –
Gunita Paleja,
Zeltiņu tautas nama vadītāja
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Kultūras ziņas

Marta un aprīļa mēneši ir kā pārpilna rotu lāde, kas piepildīta ar dažādiem kultūras mirdzumiem, notikumiem.
Kad paveram to lādes vāku vaļā, redzam, ka 19. marts bija
raiba diena – kolektīvi devās koncertizbraukumos uz visām debess pusēm.
Pūtēju orķestris „Lejasciems” brauca uz Ogri, lai piedalītos VIII Latvijas pūtēju orķestru konkursā. Paldies vadītājam
Jurim Ivanovam un visiem orķestra dalībniekiem par darbu, jo
nav viegli sagatavoties konkursam, apgūt repertuāru un startēt
kopā ar lielajiem orķestriem!

Līnijdeju grupa
„Dzinteles” dejoja Vidagā un pa Lieldienu
laiku, 27. martā, ar
savām interesanti veidotajām dejām viesojās Zeltiņos, kur guva
lielas uzslavas no skatītājiem!
2. aprīlī līnijdejas tika dejotas Palsmanē! Kārtīgi, ar prieku
un smaidu iedejots pavasaris! Paldies meitenēm un vadītājai
Elīnai Krēsliņai!
Deju kolektīvs „Unce” 19. martā devās uz Virešiem, kur
jau otro gadu tika aicināti uz koncertu. 2. aprīlī „Unce” dejoja
sadancī Gulbenē un 16. aprīlī veiksmīgi startēja novada deju
kolektīvu skatē, kur ieguva pelnīto I pakāpi. Paldies vadītājai
Daigai Tipānei!

kas” ar novada delegāciju devās uz Rīgu, lai piedalītos Latvijas amatnieku un mājražotāju gadatirgū Rīgas dzelzceļa stacijā. Tas dziedātājiem bija interesants, nebijis pasākums, jo tika dziedāts divās tūrēs
pa stundai, dziedāšanas vieta arī mainījās, bet prieks bija redzēt arī
skatītāju interesi (publika mainījās pa minūtēm), līdzi dziedāšanu un
tirgotāju atbalstu. Paldies visiem par izturību, jo diena bija karsta! Paldies vadītājai Vijai Nuržai un Annai Vīgantei par uzaicinājumu!
Atceroties 1949. gada pavasara notikumus, 25. martā lejasciemieši tika aicināti uz Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumu Lejasciema kapsētā pie piemiņas zīmes, kur tika aizdedzinātas
svecītes un sagūla ziedi. Paldies Danai Puidzei, Aldim Doropoļskim
par aizkustinošiem vārdiem, stāstījumiem, Bruno Krēsliņam par atskaņotajām melodijām!

Skaistu, saulainu dienu pavasaris dāvāja Lieldienās. 27. martā
Lieldienas svinējām pie kultūras nama, parkā. Pavasarīgie tārpiņi parūpējās par rotaļām, mīklu minēšanu un citām jautrībām, uzspēlēja
pūtēju orķestris, uzdancoja „Unce”, uzdziedāja ansamblis „Satekas”.
Ar lielu atsaucību skatītāji uzņēma skolas bērnu teātra izrādi, bērni
spēlēja lieliski! Paldies skolotājai Annai Petrovičai!

Senioru ansamblis „Satekas” 19. aprīlī devās uz Stāķiem
sveikt daudzu dziesmu autori Viju Poļaku, un 24. martā „Sate-
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KULKTŪRAS ZIŅAS
Ikvienam bija iespēja parkā darboties
radošajās darbnīcās.
Prieks bija redzēt, kā
pa Lieldienu laiku pastaigā uz parku nāca
cilvēki un priecājās
par bērnu, ģimeņu
izkrāsotajām lielajām
olām! Skaisti! Bēni
kopā ar vecākiem skatījās multenītes, un visi garšīgi cienājās
ar Līgas Verles ceptajām pankūkām. Paldies!
Gaidot pavasari un Lieldienas, sāka posties arī Lejasciems. Pie zīmēm parādījās jauni bērza koka dekori, garāmgājējus sveicināja zaķi, pie skolas krāsainajos zaros „ielidoja”
putniņi. Paldies par idejām un darbu Ingai Naglei, Jānim Mellim, Ojāram Jeguram un Guntaram Šmitam!

jāņem smejot. Tik, cik, tā iemirdzas. Kā garāmejot.”
17. aprīlī amatierteātrim „Paradokss” notika pirmizrāde, skatītājiem tika parādīta V. Solloguba izrāde „Ak, maigā sirsniņa”. Ņemot
vēra, ka izrādes tapšanas laikā radās dažādi paklupieni, aktieru maiņa – izrāde tomēr tapa!!! Teātra kolektīvam esam piepulcējuši jaunus
talantus – tā teikt – kolektīvā iepūta svaigi vēji! Esmu neizsakāmi pateicīga aktieriem, kuri, būdami pavisam citu profesiju pārstāvji, tomēr
spēj sevī rast un atraisīt noslēpumaino un brīnumaino aktiera gēnu!
Paldies par ieguldīto darbu izrādes tapšanā arī mūsu režisorei Inetai
Krastiņai un palīgiem Ingai Deigelei, Jānim Mellim!

23. martā Gulbenē
„Paradokss” ar izrādi piedalījās novada amatierteātru skatē. Skatītāji mūs
uzņēma ar lielu atsaucību,
pozitīvismu un aplausiem.
Žūrija režisores un kolektīva
darbu novērtēja ar I pakāpes diplomu. Ir gandarījums par padarīto
darbu! Zelta aktiera tituls – Edmundam Stabiņam par bagātā tirgotāja
no Jelgavas lomas atveidošanu! Sveicam!

Korim „Kaprīze” pavasara mēneši ir pagājuši, apgūstot
repertuāru dziesmu svētkiem Alūksnē un gatavojoties skatei.
Ir apmeklēti divi kopmēģinājumi Alūksnē, un korim svarīgs
koncerts pirms skates notika 15. martā Apē. Protams, pavasara slimības liek kādam arī palikt mājās un veseļoties, bet
paldies tiem kora un dziesmas patriotiem, kas atrada laiku un
vēlēšanos būt kopā! Paldies mūsu Inetai par iedvesmu, enerģiju, uzņēmību! Lai veicas skatē!

Lai izrāde dzīvotu, tās rādītāji un skatītāji ir cieši saistīti. Lai Lejasciemā neapsīkst vēlme skatītājiem skatīties, ko rada un rāda rādītāji!
Paldies visiem, kas juta līdzi un atbalstīja!

Ansamblis „Akcents” 17. aprīlī piedalījās Latvijas vokālo
ansambļu konkursā Siguldas koncertzālē Baltais flīģelis. Lai
arī slimības balss saitēm ir darījušas savu, ansamblis tomēr
dziedāja profesionāli bargās žūrijas priekšā. Paldies dziedātājiem, vadītājām Inetai un Evelīnai! Kā saka Ziedonis: „Dzīve
2016. gada aprīlis

Esam sagaidījuši skaisto maija mēnesi. Tā vien gribas, lai tas
apstātos brīdī, kad zied ievas, un lai ceriņu ziedēšanas laiks ilgtu divreiz ilgāk. Rīti sākas tik viegli, jo kā tad pagulēsi, kad saules zaķīši pa
gultu lēkā. Maijs priecē ar tulpju un narcišu dobēm, kastaņu svecēm,
ievu, ķiršu un ābeļziedu baltajām kupenām, zaļo zāli, spožo sauli un
veldzējošo lietu, kas reizumis ir pēkšņs, spēcīgs un spirdzinošs, pēc
sevis atstājot burvīgu svaigas dabas smaržu.
To visu vajag ņemt un baudīt nekavējoties, jo laiks skrien, un šis
mirklis šogad vairs neatkārtosies!
Skaistu maija mēnesi! Lejasciema kultūras nama vadītāja Rita

9

KULKTŪRAS ZIŅAS

Pūtēju orķestris „Lejasciems”
Vienmēr, visos laikos, viena no neatņemamām Lejasciema kultūras dzīves
sastāvdaļām ir bijusi un joprojām ir pūtēju
orķestra pastāvēšana un līdzdalība.
Mēs, lejasciemieši, paši pie tā jau sen
esam pieraduši un to uzskatām par pašsaprotamu, taču daudziem ciemiņiem tas
arvien ir patīkams pārsteigums, jo nebūt
nav ļoti daudz tādu pagastu, kas ar ko
tādu varētu lepoties.
Gulbenes novadā mūsu pagasts šajā
ziņā ir vienīgais.
Tieši tādēļ radās interese ielūkoties
Lejasciema pūtēju orķestra darbības vēsturē.
Kur tieši meklējami orķestra pirmsākumi mūsu pagastā, kuri ir tie cilvēki,
kuriem mēs varam pateikties par orķestra
esamību Lejasciemā?
Pirmo reizi orķestris Lejasciema vēstures datos pieminēts jau 1923. gadā, kuru
arī varam uzskatīt par Lejasciema pūtēju
orķestra dibināšanas gadu. Sākotnēji to
vadījis dakteris Klaustiņš, kurš bijis ļoti izglītots un muzikāls cilvēks. Būdams ārsts,
aktīvi iesaistījies sabiedriskajā un kultūras
dzīvē. Šajos gados izdevies ieinteresēt arī
skolēnus, kas iesaistījušies orķestra darbībā. Vēlāk pūtēju orķestra vadību pārņem
Alberts Mucenieks, bet 30-tajos gados –
Viktors Gusars, kurš to vadījis līdz pat 90to gadu sākumam.
Ja pasekojam orķestra dalībnieku uzvārdiem, tad var pamanīt ļoti interesantu
faktu, ka gadu desmitgadēs atkārtojas
vieni un tie paši uzvārdi. Tas liecina, ka
muzicēšanas tradīcijas tiek nodotas no
paaudzes uz paaudzi. Tā izdevās izsekot,
ka Lejasciema pūtēju orķestrī spēlējusi
Upīšu dzimta 4 paaudzēs, Meļļu dzimta
3 paaudzēs. Vēl pieminēšanas vērtas ir
ģimenes, no kurām orķestrī spēlējuši gan
vecāki, gan bērni, piem., Pavlovu un Berkoldu ģimenēs u.c.
Kādu laiku orķestra darbība bija pārtraukta, bet līdz ar mūzikas novirziena izveidošanos Lejasciema vidusskolā 1991.
gadā, kad tika mācīta pūšamo instrumentu spēle, orķestra darbība tika atjaunota
un kolektīvu vairākus gadus vadīja Egons
Gžibovskis.
Bet par īstu pūtēju orķestra atdzimšanu varam uzskatīt 2000. gadu, kad pūtēju
orķestri sāk vadīt Juris Ivanovs. Tieši šajā
laikā orķestris top par pūtēju orķestri „Lejasciems”. Reizē ar skanīgo un mums tik
mīļo nosaukumu arī orķestra sasniegumi
sāk vairoties un ieņemt arvien redzamāku
vietu ne tikai Lejasciema, bet arī visas Latvijas kultūras dzīvē.
Kopš Juris Ivanovs vada Lejasciema pūtēju orķestri, tas ir piedalījies visos
Dziesmusvētkos. 2016. gada 19. martā
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Lejasciema kultūras nama pūtēju orķestris
„Lejasciems” piedalījās VIII Latvijas pūtēju
orķestru konkursā Ogrē, kurā sacentās 42
dažādi pūtēju orķestri no visas Latvijas.
No Gulbenes novada konkursā piedalījās
3 orķestri, no kuriem viens bija mūsējais.
Pats Juris ir īsta orķestra dvēsele, mūzikas entuziasts, kurš pratis savā kolektīvā
iesaistīt jauniešus. Daudzi dalībnieki mēro
visai tālu ceļu, lai ierastos uz mēģinājumiem. Pamazām ir izveidojies spēcīgs un
saliedēts kolektīvs ar savām tradīcijām,
muzicēšanas manieri un repertuāru.
Šī brīža orķestra vadītāja izglītība un
pieredze ir ļoti bagāta. Jura Ivanova muzikālās gaitas ir sākušās jau bērnībā, kad
beidzis Alūksnes bērnu mūzikas skolu, tālākā skološanās turpinājās Alfrēda Kalniņa
Cēsu mūzikas vidusskolā un RPIVA kļuva
par mūzikas pedagogu. Sākotnēji sācis
mācīties spēlēt tenoru, bet vēlāk klarneti,
saksofona spēli.
Spēlējis: Alūksnes 1. vidusskolas
pūtēju orķestrī (ar šo orķestri 1972. gadā
iegūta 1. vieta Latvijā, starp skolēnu orķestriem), Tautas pūtēju orķestrī Alūksnē,
armijas laikā spēlējis Viborgas pilsētas
garnizona pūtēju orķestrī, Tautas pūtēju
orķestrī „Cēsis”, pūtēju orķestrī „Signāls”
Valmierā, Smiltenes 8CR pūtēju orķestrī,
Gulbenes kultūras centra pūtēju orķestrī.
Vadījis: Valmieras mūzikas skolas pū-

tēju orķestri. Ar šo orķestri piedalījušie divos Latvijas mēroga finālkoncertos. Nepilnus 20 gadus bijis arī šīs skolas pūšamo
un sitamo instrumentu nodaļas vadītājs.
Kopā ar orķestriem ir bijusi iespēja koncertēt un piedalīties starptautiskos pūtēju
orķestru festivālos dažādās pasaules valstīs: Krievijā, Igaunijā, Vācijā, Dānijā u.c.
Pēc šī nelielā CV var secināt, ka pūtēju orķestris ir drošās rokās, ka būs nākotne tālajā 1923. gadā aizsāktajai pūtēju
orķestru tradīcijai Lejasciemā.
Vienmēr, visos laikos, viena no neatņemamām Lejasciema kultūras dzīves
sastāvdaļām ir bijusi un joprojām ir pūtēju
orķestra pastāvēšana un līdzdalība.
Mēs, lejasciemieši, paši pie tā jau sen
esam pieraduši un to uzskatām par pašsaprotamu, taču daudziem ciemiņiem tas
arvien ir patīkams pārsteigums, jo nebūt
nav ļoti daudz tādu pagastu, kas ar ko
tādu varētu lepoties. Gulbenes novadā
mūsu pagasts šajā ziņā ir vienīgais.
Tieši tādēļ radās interese ielūkoties
Lejasciema pūtēju orķestra darbības vēsturē. Kur tieši meklējami orķestra pirmsākumi mūsu pagastā, kuri ir tie cilvēki,
kuriem mēs varam pateikties par orķestra
esamību Lejasciemā?
Novēlēt mūsu orķestrim ilgu mūžu,
daudz radošu ideju un panākumu!
Dana Puidze
2016. gada aprīlis

Sporta jaunumi

No 15. aprīļa līdz 17. aprīlim Zemessardzes 22. kājnieku bataljona teritorijā
„Kaugurmuižā”, Valmierā, norisinājās ikgadējās jaunsargu 4. līmeņa noslēguma
testu nometnes. Trīs dienu laikā jaunsargi
pārbaudīja gan savas zināšanas, gan arī
praktiskās iemaņas, piedaloties dažādos
pārbaudījumos. Noslēguma pārbaudījumos piedalījās 87 jaunieši no dažādām
Latvijas vietām Vidzemē un Latgalē.
Pirmajā nometnes dienā – piektdien
– jaunsargi kārtoja teorētisko testus, sestdien viņi darbojās praktiski, pierādot savas spējas un zināšanas dažādās vidēs
– lauku kaujas iemaņās, tūrismā (mezglu siešanas prasme, pārvietošanās pa
virvēm mežu teritorijā), darbā ar karti un
orientēšanās, granātu mešanā no dažādām pozīcijām, šaušanā ar pneimatisko
ieroci, kā arī mazkalibra šauteni un pirmās
palīdzības sniegšanā, savukārt svētdien
jaunsargi parādīja savu fizisko sagatavotību, bet nometnes noslēgumā saņēma
sertifikātu par Jaunsargu paraugprogrammas 4. līmeņa pabeigšanu.

SPORTS

19.04. un 20.04. noslēdzās Gulbenes novada
turnīrs volejbolā. Lejasciema komanda izcīnīja trešo
vietu. Komandā startēja
Mārtiņš Naglis, Matīss un
Miks Gabdulļini, Sandis
Ķemers, Gatis Gargažins,
Sergejs un Kristaps Bērziņi, Mārcis Rūdzītis, Āris
Lazdiņš, Edžus Kalniņš,
Gvido Bambulis, Vilnis
Meisītis.

Kārlis Kaminskis testos uzrādīja
piekto augstāko vērtējumu 87 jaunsargu
vidū, iegūstot pārbaudījumos 94 punktus
no 100.
Vecākajā grupā pirmo vietu izcīnīja
Lejasciema jaunsargi: Linards Cvetkovs,
Leonards Kaspars, Valters Lubiņš, Reinis
Brieže, Armands Mukstiņš, Gvido Bambulis.
22.04.2016. Gulbenes novada
Stāķu pamatskolā norisinājās Gulbenes novada jaunsargu vienību
sacensības florbolā. Kopā jaunākajā un vecākajā grupā piedalījās
11 komandas.
21.04.2016. Lejasciema jaunsargi piedalījās Madonas novada
atklātajās sporta spēlēs.
Spēlēs piedalījās: Elizabete
Galvane, Ērika Jermacāne, Rinalds
Lapkašs, Normunds Kaspars, Raitis Kaspars, Vineta Jermacāne un
Jānis Šķirpāns. Sporta spēlēs izcīnīja 3. vietu.
Lāsma Gabdulļina
2016. gada aprīlis
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INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI
30. aprīlī 18.00 Lejasciema k.n. „Lejasciema kausu” atpūtas pasākums – apbalvošana un balle
4. maijā korim „Kaprīze” skate Alūksnē
6. maijā Lejasciema vidusskolas Mātes dienas pasākums
28. maijā koris „Kaprīze” un Pūtēju orķestris piedalās Vidzemes un Latgales
dziesmu dienās Alūksnē
18. jūnijā Tirzmalietei 140 (sekosim
reklāmai!)
21. jūnijā Vasaras Saulgrieži Lejasciemā (sekosim reklāmai!)
23. jūnijā koris „Kaprīze” un folkloras
grupa „Smaržo siens” piedalās pasākumā „Latvija līgo Druvienas Silmačos”
25. jūnijā Lejasciemā Bērnības svētki.
Aicinām pieteikt bērnus svētkiem līdz
13. jūnijam Lejasciema pagasta pārvaldē t. 64473660, 26381769 vai Lejasciema kultūras namā t. 29392051
9. jūlijā 19.00 Lejasciema estrādē
dziesmu spēle ar jokiem „Kāzas, kāzas...”

Tas, kas ar mani notiek šodien,
ir vispatiesākais,
jo, iesmaržojot atmiņas,
pie manis ciemos nāk viss labais,
ar ko man šajā dzīvē nācies
sastapties...
Un tāpēc –
nevēlos es daudz –
tikai tik vien:
lai arī turpmāk kalnā varu pakāpties,
un rītos, saulei acīs ieskatoties,
es pateiktos par visu,
ko man atvēlējis Dievs...
/M. Svīķe/

Sveicam Lejasciema
pagasta iedzīvotājus, kam
skaistas dzīves jubilejas
tiek svinētas maijā:
Uzvedums „Kāzas, kāzas...” veidots
pēc tradicionālajiem kāzu scenārijiem,
rituāliem. Visi notikumi tiks izspēlēti ar
populārām un mazāk dzirdētām dziesmām, kā arī ar jautriem atgadījumiem
no dzīves un populāru dziesmu parodijām.
Kāzu atmosfēru ar visām tam atbilstošām atrakcijām, rituāliem un dziesmām
piedāvā izbaudīt izcilu aktieru ansamblis – Nacionālā teātra vadošie aktieri,
seriāla „Ugunsgrēks” dalībnieki un TV
šovu zvaigznes – Mārtiņš Egliens, Jānis Āmanis vai Ivars Kļavinskis, Mārtiņš Brūveris vai Uldis Siliņš, Marģers
Eglinskis, Līga Zeļģe vai Aija Dzērve,
Sarmīte Prule.
Režisors: Mārtiņš Egliens, horeogrāfe:
Sarmīte Prule
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75 gadu jubilejā
Viju Baltaus
Nikolaju Osipovu
Maigu Ozolu
75 gadu jubilejā
Valdu Boku
Brigitu Tipāni
80 gadu jubilejā
Guntu Bērziņu
85 gadu jubilejā
Veltu Jevdokimovu
Eleonoru Keišu

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā,
Lai ir balta tā dzīvīte,
Kurā būs jādzīvo.
/Latv. t. dz./

Sveicam
Diānu Davidovu un Kristapu
tapu
Kokareviču ar mei ņas Alises Nikolas
piedzimšanu!
Lejasciema pagasta pārvalde
Paldies Lejasciema vidusskolas
skolēniem un skolotājiem par palīdzību
Lejasciema kapsētas teritorijas
uzkopšanas darbos!
Kapsētas uzraudze Evija

LĪDZJŪTĪBA

Ik dvēsele alkst siltuma un gaismas,
Ik aizgājējs vēl sapņos mīt.
Caur atmiņām dzīvs paliek sirdī ilgi,
Ko grūti aizmirst – atvirzīt.
/V. Kokle-Līviņa/
Mūžībā aizgājuši
Lejasciema pagasta iedzīvotāji
Olga Šterna, Imants Bāliņš.
Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko
līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem
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.
2016. gada aprīlis

