
turpinājums 2. lpp.

14. maijā Melngalvju namā, Rīgā, 
notika Ģerboņu svētki, kuru laikā 
Valsts prezidents Andris Bērziņš Lejas-
ciema pagastam pasniedza atjaunoto 
ģerboni, kas tika ieviests 1938. gadā, 
bet atcelts 1939. gadā, kad Lejasciems 
zaudēja pilsētas tiesības. Ar Valsts he-
raldikas komisijas lēmumu atjaunotais 
pagasta ģerbonis, kas, simbolizējot 
Gauju, izveidots ar horizontālu zilu 
joslu vidū, bet apkārt pamatne ir zel-
ta krāsā. Tā apzīmē zelta laukus upes 
krastos.

Lejasciema pagastam 
ģerbonis

Tradīciju, kad novadiem un pagas-
tiem svinīgi tiek pasniegti ģerboņi, iedi-
bināta 2011. gadā pēc Valsts preziden-
ta Andra Bērziņa iniciatīvas. Šie bija jau 
astotie ģerboņu svētki.

Pasākuma laikā Lejasciema pa-
gasts iepazīstināja ar sevi, bet Lejas-
ciema kultūras nama jauktais vokālais 
ansamblis „Akcents” sniedza muzikālu 
priekšnesumu.

Lejasciema vidusskolas skolnieks 
Rihards Lukins pasniegšanas ceremo-
nijā teica: Es dzīvoju Gaujas krastos, te 
ir mana ģimene, mana skola, es cienu 
savus senčus, lepojos ar pagasta vēs-
turi un tās cilvēkiem. Es mīlu savu cie-
mu, jo Lejasciems ir manas mājas!.

Foto: Toms Kalniņš, Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Acis darba 
izbijās, rokas 
darba nebijās

Lejasciema bērnudārzs, šķiet,  ir vei-
dojies zem labvēlīgām zvaigznēm, jo laika 
gaitā uz bērnudārzu visbiežāk nākuši strā-
dāt enerģiski, radoši, sirds gudri cilvēki. 

Gan pedagogi, gan saimnieciskais 
personāls, lielākoties palikuši strādāt ilgus 
gadus, ar savu entuziasmu, uzņēmību, 
azartu un  neatlaidību iekrāsojot bērnu-
dārza ikdienu un ceļu caur laiku lokiem, 
košu un saulainu.

Lai arī vēsturei atstātās liecības stāsta 
mums par daudzām grūtībām, kas, laik-
meta radītas, nākušas pretim bērnudārza 
vadībai un darbiniekiem, nākas secināt, 
ka tas nav mazinājis labdabīgo optimismu 
un pašaizliedzību, kas raksturo Lejascie-
ma bērnudārzu gadu desmitus.

 Pirms pusgadsimta cilvēkos ieaudzi-
nātais darba tikums, atbildīgums, spēja 
nepadoties grūtību priekšā ir tapusi par 
drošu pamatu, uz kura būvēts Lejascie-
ma bērnudārzs. Gadu gaitā, bērnudārzā 
uzņemot jaunos darbiniekus, allaž ir ticis 
piedāvāts pieredzējušo kolēģu vispusīgs 
atbalsts, kvalitatīva darba paraugs un mo-
tivējošs uzmundrinājums.

Vēl tagad, pēc pieciem gadu desmi-
tiem, ikdienā saglabājušies mācību darba 
kvalitātes etaloni, kas iedibināti pirmajās 
bērnudārza pastāvēšanas desmitgadēs. 
Tas ir nemainīgi patiess mērs: 

darbu veikt ar radošu ieinteresētību • 
un  patiesu atbildības sajūtu; neatka-
rīgi no ārējās kontroles,
kā primāros arvien nodrošināt bērna • 
labvēlīgai attīstībai nepieciešamos 
priekšnoteikumus; 
turēt prātu gaišu un atvērtu: sadarbī-• 
bai, attīstībai, pilnveidei, novitātēm.
2001. gadā bērnudārzs, iegūstot „Ka-

menītes” vārdu, papildus ieguva kame-
nes raksturam piemītošo  sabiedriskumu, 
čaklumu, nemitīgu darbīgumu un labes-
tīgu sevis veltīšanu, citu (bērnu, vecāku, 
sabiedrības kopumā) labklājību veicinot.

Piecos gadu desmitos austais au-
dekls nu sevī ietver pelēki tautiskos linu 
diegus, kas stipri notur kopā gan vilnas, 
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Anna Petroviča 
1986.–1987. g.– audzinātāja;
1987.–1989. g. – vadītājas vietas 
izpildītāja
No 2014. gada – nakts aukle

turpinājums no 1. lpp.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Ilze Ziemele
2014. gadā – pavāra palīdze 
No 2015. g.–   veļas pārzine

Paldies jums ikvienam par: pozitīvu 
entuziasmu un koleģialitāti, augstu 

motivāciju, darba kvalitāti ikdienā un  
ieguldījumu  Lejasciema

 bērnudārza vārda labskanīgumā 
sabiedrībā!

Rudīte Tuča 
No 2014. gada  – 
nakts aukle

gan zīda dzīparus, kādu neilona un mo-
dīgas sintētikas šķiedru, pa kādai iegūtai  
gaisīgai pūkai un spalvai, lai kopā veido-
tu ko īpašu, unikālu un neatkārtojamu: 
piecas desmitgades garu, rūpīgi un ar 
mīlestību austu tautisko jostu: pirmssko-
las izglītība Lejasciemā, jeb, Lejasciema 
bērnudārzs!

PALDIES ikvienam lēmējvaras un 
izpildvaras amata izpildītājam Gulbenes 
rajonā/novadā un Lejasciema pagasta 
pašvaldībā 50 gadu garumā: par visa 
veida atbalstu, sadarbību un sniegtajām 

Lejasciema 
bērnudārzā 

jaunākie 
darbinieki 

Terēze 
Priževoite 
Kopš 2010. gada – 
pavāre

Iveta  Galvane 
Kopš 2010. gada – 
medicīnas māsa

Ivars Gusars 
Kopš 2012. gada – 
remontstrādnieks

Liene Didriksone
No 2014. gada 
strādā kā pavāre, 
arī skolotāja

Ramona Liepiņa
No 2014. gada – 
skolotāja 

Lāsma Lapkaša
No  2014. gada – 
mūzikas skolotāja 

Sintija Muska
No 2014. gada – 
skolotājas palīdze

mācību stundām, kaldinot Lejasciema 
bērnudārza vadības un darbinieku rakstu-
ra stingrību, neatlaidību un vēlmi strādāt 
nevainojami kvalitatīvi!

PALDIES ikvienam Lejasciema bēr-
nudārza darbiniekam 50 gadu garumā: 
par jūsu veltīto laiku, talantiem, prasmēm, 
saskatītajām iespējām, īstenotajām iece-
rēm, gūtajiem panākumiem, sniegto pa-
līdzību bērniem, vecākiem, kolēģiem un 
sabiedrībai!

Sandra Brieže,
PII „Kamenīte” vadītāja

Aprīlī Lejasciema kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrā bija skatāma izstāde 
„Acis darba izbijās, rokas darba nebi-
jās…”.  Šī izstāde tika izveidota Pirms-
skolas izglītības Lejasciemā  50. gada-
dienas pasākumu cikla ietvaros. Izstādē 
bija iespējams  skatīt iestādes audzēk-
ņu, viņu vecāku un iestādes pedagogu 
radošos darbus, gūt ieskatu pirmssko-
las izglītības attīstībā Lejasciemā.

Mīļš paldies ikvienam, kas līdzdar-
bojās šīs izstādes sagatavošanā, uzstā-

Ne vieta izceļ cilvēku, 
bet cilvēks – vietu  /Latv. t. paruna/

dīšanā un pieejamībā ikdienā.
Īpaši pateicamies Nellijas Heiseles, 

Kristera Vanaga, Renātes Gicukas, Mi-
ķeļa un Matīsa Salmiņu, Mades un Valte-
ra Vanagu, Amandas un Artūra Jāņa Zie-
meļu un  Kristenas Dreimanes vecākiem 
par darinātajām rotaļlietām, iesaistoties 
Gulbenes novada ģimeņu pašgatavo-
to rotaļlietu izstādes sagatavošanā ar 
saviem darbiem. Diemžēl, pēc novada 
izstādes veidotāju izvirzītajiem noteiku-
miem, no katra novada  bērnudārza va-
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PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ/ AKTUĀLI

turpinājums 4. lpp.

5. maijā ar dažādām aktivitātēm Gul-
benes pilsētas iestādēs, kā arī ar Ģimeņu 
sporta spēlēm un noslēguma koncertu „Ir 
svētki ģimenei” Gulbenes kultūras centrā 
tika svinēta Gulbenes novada Ģimenes 
diena „Stipras saknes – spēcīgi zari”.

Noslēguma koncertā ar Gulbenes 
novada pašvaldības Atzinības rakstiem 
tika godinātas 13 kuplas, aktīvas, darbī-
gas Gulbenes novada ģimenes. Pasā-
kumā Atzinības rakstu saņēma Laumas 
un Aivara Meļļu ģimene no Lejasciema 
pagasta – par dzimtas kopā turēšanos un 
dalību pagasta kultūras dzīvē.

Ģimenes sveica Gulbenes novada 
domes priekšsēdētājs Nikolajs Stepa-
novs. Kopā ar Atzinības rakstu ģimenēm 
dāvāja ziedus, vāzi ar novada simboliku 
un novada pārtikas ražotāju/uzņēmēju – 
„Rankas sieru”, „Dimdiņu”, „Skrīveru sal-
dumu” produkciju, kā arī ģimenes goda 
galdā liekamo garšīgo „Ķelmēnu” maizi.

Ģimeņu dienas ietvaros Gulbenes 
kultūras centrā varēja apskatīt Gulbenes 
novada ģimeņu pašgatavoto rotaļlietu 

Ģimenes diena Gulbenē

izstādi, kurā varēja iepazīties ar 32 Gul-
benes novada ģimeņu darbiem. Paldies 
Nellijas Heiseles, Kristera Vanaga un Re-

nātes Gicukas vecākiem par piedalīšanos 
izstādē!

2. aprīlī Lejasciema jaunsargi un 
mazie slēpotāji devās pavasara pārgā-
jienā. Laika apstākļi nelutināja, lija lietus. 
Pārgājiena laikā pēc siltas šokolādes un 
kafi jas gatavošanas armijas katliņos solis 
bija kļuvis mundrāks. Pēkšņi atskanēja 
balss: „Kāds apracis alni!” Patiesībā alnis 
nebija aprakts, bet nometis ragus. Ragi 
kļuva par olimpisko lāpu, jo katrs vēlējās 
un labprāt nesa savu gabalu. Tā ceļojot 
no rokām uz rokām tie kopā ar pārgājiena 
dalībniekiem  nokļuva Lejasciemā.

No 24. līdz 26. aprīlim jaunsargi Re-
nārs Galvans no Lejasciema un Rūdolfs 
Vilks no Lizuma vidusskolām piedalījās 
jaunsargu ceturtā līmeņa noslēguma tes-
tu kārtošanā un guva ļoti labus rezultātus. 
Noslēguma testu kārtošana noritēja Rē-
zeknē. Trīs dienas jaunsargi kārtoja mili-
tāros eksāmenus – likumos, reglamentos, 
ieroču mācībā, lauku kaujas iemaņās, ie-
rindas mācībā, tūrismā, topogrāfi jā,  tes-
tos un fi ziskajā sagatavotībā. Maksimālais 
punktu skaits, ko varēja iegūt 100 punkti. 

Jaunsargu aktivitātes

Lejasciema jaunsargi un mazie 
slēpotāji pavasara pārgājienā.

Lejasciema jaunsargi 
Madonas novada jaunsargu 

sporta spēlēs.

rēja iesniegt tikai 3 darbus. Vecāku  da-
rināto darbu oriģinalitāte un izpildījuma 
kvalitāte  bija ļoti augsta, tādēļ izvēlēties 
bija ļoti, ļoti grūti.  Esam pārliecināti, ka 
jūsu radošums, uzņēmība un darbos ie-
guldītā mīlestība allaž raisīs jūsu bērnos 
patiesu lepnumu par saviem vecākiem!

Paldies Lejasciema kultūrvēsturiskā 
mantojuma centra darbiniecēm  Intai Ba-

lodei un Zaigai Doropoļskai par atsaucī-
bu un viesmīlību, korekti nodrošinot ies-
tādes apmeklētāju uzņemšanu  mēneša 
garumā.

Manas visgaišākās un mīļākās do-
mas, protams, pašmāju Kamenītēm, 
kas, attaisnojot kamenes patieso būtību: 
vienmēr enerģiskas un atsaucīgas, mūžī-
gā rosībā esošas, pašsaprotamā dabas 

ritējumā gatavas darbiem un darbiņiem, 
nemainīgi  īstajā laikā un vietā, kā vien-
mēr – kvalitatīvi! 

Paldies par to, ka esat tieši tādas! 
Priecājos, ka esam kopā, „Kamenītē”!

Sandra Brieže,
PII „Kamenīte” vadītāja
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turpinājums no 3. lpp.

JAUNSARGU VIENĪBĀ

Renārs ieguva 85,6 punktus un Rūdolfs 
86,3 punktus.Nokārtojot testus, jaunsargi 
saņēma sertifi kātu par jaunsargu prog-
rammas apgūšanu.

26. aprīlī Lejasciema jaunsargi pie-
dalījās Madonas novada jaunsargu spor-
ta spēlēs un izcīnīja 1. vietu. Jaunsargi 
sacentās šķēršļu joslas veikšanā, fl orbolā 
un tūrisma tehnikas elementu veikšanā. 
Sacensībās piedalījās Dita Grīsle, Ro-
lands Marks Posse, Leonards Kaspars, 
Emīls Vaļickis, Agnija Briedīte un Vineta 
Jermacāne.

29. aprīlī jaunsargi devās mācību 
ekskursijā uz Rīgu, kuras laikā Rīgas kara 
muzejā izzināja Latviešu strēlnieku cīņu 
vēsturi, notikumus otrajā pasaules karā. 

Dienas laikā jaunsargi iepazinās arī ar  
lidostas ,,Rīga” tehniskajām iespējām.

2. maijā Gulbenes 2. vidusskolā jaun-
sargi tikās ar Nacionālās apvienības „Visu 
Latvijai – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 
valdes locekli un saeimas deputātu Jāni 
Dombravu un ģenerālsekretāra vietnieku 
Ēriku Ēriksonu un piedalījās viņu vadītajā 
tuvcīņas nodarbībā. Jaunsargiem nodar-
bība patika un, tai beidzoties,  nonāca pie 
secinājuma, ka labprāt nākotnē turpinātu 
sadarbību un apmācību pašaizsardzības 
jomā. 

23. maijā Rēzeknes novadā, Čornajas 
pagastā, Janapolē, Valsts Robežsardzes 
koledžas lauku mācību centrā norisinājās 
jaunsargu „Vīru spēles”. Sacensībās dis-
tances garums bija 5 km pa gaisa līniju, 
distances laikā dalībniekiem bija jāšauj 
ar pneimatiskajiem ieročiem, jāmet gra-
nātas mērķī, jāzin un jāprot sniegt pirmā 
palīdzība, jāprot pielietot tūrisma elemen-
ti šķēršļu pārvarēšanai, jāzin triecienšau-
tenes detaļas un jāprot salikt ieroci AK-4, 
jāorientējas apvidū ar karti un kompasu, 
jāveic pārsteiguma uzdevums. Uzrādot 
labas zināšanas un prasmes, 208. Le-
jasciema jaunsargu vienības jaunsargi 
izcīnīja 2. vietu četrpadsmit komandu 
konkurencē. Komandā startēja Renārs 
Galvans, Gvido Bambulis, Emīls Vaļickis, 
Rūdolfs Vilks.

Lāsma Gabdulļina

Lejasciema jaunsargi Madonas novada jaunsargu sporta spēlēs.

 Jaunsargu „Vīru spēles”.
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VIDUSSKOLĀ

Vidusskolas pasākumi maijā
Lejasciema vidusskola mācību gada 

pēdējo mēnesi pavada daudzu skaistu 
notikumu lokā.  Vēl aprīļa nogalē uz Vi-
dzemes novada vizuālās mākslas „Raks-
tu darbi” laureātu pasākumu Cēsīs devās 
skolotājas Lailas Mednes audzēknes 
Elīze Keita Ozoliņa, Ance Žīgure, Megija 
Rīza Liepiņa,  Kristīne Pence un  Ance 
Kaspare, kuru darbi ieguva II pakāpes 
diplomu un piedalīsies Dziesmu svētku 
skatē Rīgā. Paldies šai komandai par 
skolas vārda nešanu valsts mērogā. 

30. aprīlī sākumskolas skolēni aici-
nāja uz pavasara koncertu savus vec-
vecākus, lai iepriecinātu ar svētku uzve-
dumu un kopēju darbošanos dažādās 
darbnīcās.

Visatbildīgākais notikums, protams, 
bija skolēnu Dziesmu svētku skates II 
kārta, kas norisinājās 6. maijā Gulbenes 
ģimnāzijā prasīgās Rīgas žūrijas priekšā. 
Kora vadītāja Ineta Maltavniece ieguldīja 
daudz pūļu gan repertuāra apguves, gan 
kora saliedēšanas, gan skaisto jauno tēr-
pu sagādāšanas darbā, un rezultāti neiz-
palika – mūsu skolas koris ieguva tiesī-
bas piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes 
Dziesmu un deju svētkos Rīgā šovasar no 
6. līdz 12. jūlijam. Paldies skolotājai Inetai 
Maltavniecei visu koristu, viņu vecāku un 
visa skolas kolektīva vārdā, jo tas atkal ir 
kārtējais skaistais panākums mūsu bērnu 
muzikālajā un patriotiskajā audzināšanā.

15. maijā  9. un 12. klašu skolēni 
atvadījās no ierastā skolas darba ritma 
Pēdējā zvana svētkos. Gan pirmklasnie-
ki, gan pārējie skolasbiedri sveica skolas 
beidzējus un vēlēja veiksmi eksāmenos.

2015. gads ir veltīts izcilo literātu 
Raiņa un Aspazijas daiļradei, viņu 150. 
dzimšanas dienas atcerei tas nosaukts 
par Raiņa un Aspazijas gadu. Mūsu skolā 
šis notikums nepagāja bez ievērības – 
skolēni piedalījās Nacionālās bibliotēkas 
izsludinātajā Plašā apvāršņa konkursā. 
Jaunāko klašu skolēni rakstīja  stāstus 
par savu lellīti, zīmēja zīmējumus. Veik-
smīgākie bija Janas Blūmas, Megijas 
Rīzas Liepiņas, Dāga Bačuka, Elizabetes 
Galvanes, Montas Zauriņas darbi. 7. kla-
ses skolniece  Ulla Pērkone veidoja Raiņa 
un Aspazijas karogu. Īpaši atbildīgs uzde-
vums bija Katrīnai Uiskai, kura pārstāvēja 
skolu Vidzemes novada Plašā apvāršņa 
konkursā Cēsīs, kurā prezentēja pašas 
zīmētos karogus Rainim un Aspazijai un 
guva iespēju piedalīties valsts nozīmes 
konkursā Rīgā 25. maijā.

   Visu mācību gadu sākumskolas un 
5. – 8. klašu skolēni aktīvi piedalās Runča 
Misiņa lasīšanas staciju pasākumos, ak-
tīvi lasot grāmatas. 27. maijā 20 čaklākie 
lasītāji piedalīsies novada Lasīšanas svēt-

kos Papardes stacijā, kur darbosies jau-
kās darbnīcās un tiksies ar rakstniekiem. 
Šīs akcijas ietvaros 3. klases skolēns 
Renārs Kramiņš piedalījās pašgatavoto 
galda spēļu konkursā.

Mācību gads noslēgsies ar sporta 
dienu, mācību teicamnieku ekskursiju uz 

Vecvecākiem veltīts pasākums.

Koru skate.

Pēdējā zvana pasākums.
Igauniju 28. maijā un gada noslēguma 
pasākumu Gada balva, uz kuru aicinām 
arī vecākus un sniegsim pašdarbības ko-
lektīvu  gada noslēguma koncertu  kā arī 
atzīmēsim visa mācību gada labos dar-
bus. 

      Ingrīda Vanaga
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VIDUSSKOLĀ/ KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ

Pavisam nemanot ir pienākusi vasara 
un skolēni var atskatīties uz saviem sasnie-
gumiem, izvērtēt tos. Jau iepriekš rakstīju, 
ka 10. martā norisinājās novada 3. klases 
olimpiāde matemātikā, kur skolu pārstā-
vēja Jānis Kubuliņš (sagatavoja skolotāja 
A. Petroviča). Šajā olimpiādē viņš ieguva 
3. vietu un iespēju savas zināšanas pa-
rādīt reģionālajā matemātikas olimpiādē 
Valmierā. Savukārt, 26. martā notika māj-
turības un tehnoloģiju olimpiāde Gulbenē, 
kurā piedalījās Raitis Kaspars no 6. klases 
un Gustavs Galvans no 5. klases (sagata-
voja skolotājs G. Šmits). Šajā pašā dienā 
skolā 2. – 12. klašu skolēniem bija iespē-
ja piedalīties starptautiskā matemātikas 
konkursā „Ķengurs”. Skolēnu un skolotā-
ju atsaucība bija liela, jo kopā piedalījās 
23 skolēni – Linards Žīgurs (2.kl.), Gerda 
Asnāte Berkolde (2.kl.), Jānis Kubuliņš 
(3.kl.), Tīna Tuļķe (3.kl.), Elizabete Galva-
ne (3.kl.), Monta Zauriņa (3.kl.), Rinalds 
Lapkašs (4.kl.), Elīze Keita Ozoliņa (4.kl.), 
Jana Blūma (4.kl.), Armands Sipčenoks 
(4.kl.), Normunds Kaspars (4.kl.), Ričards 

Mācību darbs Lejasciema vidusskolā
Didriksons (5.kl.), Elvis Dambrovs (5.kl.) 
Niks Vanags (6.kl.), Madara Lācīte (6.kl.), 
Anete Antiņa (6.kl.), Rolands Pencis 
(7.kl.), Linda Ļapere (8.kl.), Dāvis Oņiskivs 
(8.kl.), Dāgs Kauliņš (8.kl.), Gvido Bambu-
lis (9.kl.), Katrīna Uiska (9.kl.) un Rihards 
Lūkins (11.kl.) (konkursa koordinatore I. 
Ozoliņa). Paldies visiem skolēniem par 
piedalīšanos! Liels prieks, ka skolēni ne-
nobijās no netradicionāliem matemātikas 
uzdevumiem un izrādīja interesi šajā kon-
kursā!

Maija beigās skolēniem tiek izlik-
ti vērtējumi visos mācību priekšmetos. 
Skolā vērtējumus ballēs visos mācību 
priekšmetos sāk likt no 4. klases. Saska-
ņā ar „Autoritāte 2015” nolikumu, skolē-
ni, kuriem vidējais vērtējums gadā ir 7,5 
balles un augstāk, kā arī nav zemāku 
vērtējumu par 6 ballēm (ja ir viens vērtē-
jums 5, pedagoģiskā padome lemj par 
apbalvojuma piešķiršanu), maija pēdējā 
nedēļā ir atbrīvoti no mācību stundu ap-
meklējuma. Šiem skolēniem tiek rīkota arī 
bezmaksas ekskursija. Šajā mācību gadā 

visi skolēni, kas saņēma šo apbalvojumu, 
devās uz Igauniju – Varska akvaparku un 
Tartu AHHAA zinātnes centru.  Šī iespēja 
tika 22 mūsu skolas skolēniem – Janai 
Blūmai, Megijai Rīzai Liepiņai, Rinaldam 
Lapkašam, Elīzei Keitai Ozoliņai, Kristīnei 
Pencei, Ancei Žīgurei, Jolantai Pencei 
(visi no 4. klases), Gustavam Galvanam, 
Ričardam Didriksonam, Ancei Kasparei, 
Dāvim Elmāram Mellim, Ērikai Jermacā-
nei, Elvim Dambrovam (visi no 5. klases), 
Anetei Antiņai, Madarai Lācītei, Alisei Tuļ-
ķei, Nikam Vanagam (visi no 6. klases), 
Dāvim Oņiskivam, Lindai Ļaperei (abi no 
8. klases), Ditai Grīslei (no 9. klases), Gu-
nai Žīgurei, Līgai Ritmanei (abas no 12. 
klases). Novēlu arī pārējiem skolēniem 
nākamajā mācību gadā pacensties, lai 
šis skaits paliktu lielāks! Dažiem skolē-
niem pietrūka pavisam nedaudz, lai arī 
viņi būtu starp šiem iepriekš minētajiem 
skolēniem! Lai jaukas un piedzīvojumiem 
bagātas vasaras brīvdienas! 

I. Ozoliņa,
direktores vietniece izglītības jomā 

Šajā mēnesī kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrs kļuvis krietni ba-
gātāks. Dramaturģes, mākslas zināt-
nieces Evitas Sniedzes un fotogrāfa 
Jura Kmina fotostāstu – grāmatu 
par Valmieras teātri ar veltījumu 
„Manam Lejasciemam” dāvināja 
teātra mārketinga direktore Agita 
Mačuka. Antikvariātā Rīgā iegādāta 
Z. Mauriņas grāmata „Jānis Poruks 
un romantisms” 1929. g. izdevums.  
Visbagātākais dāvinājums ir novad-
pētnieciskie materiāli, kas  saņemti 
no Jāņa Roberta Kučera dēla. No 
maija beigām mēneša garumā būs 
aplūkojama jaunieguvumu izstāde, 
kas ietver garīgās un materiālās liecī-
bas. Apskatāmi daži līdz šim mazpa-
zīstami darba rīki – stīpvilči, speciāla 
mucu ēvele, šablons mucu dēlīšiem, 
stikla turētājs, kādu izmantoja plānu 
pārzīmēšanai. Gandrīz visi ekspo-
nāti ir meistara paša darināti – koka 
penālis un tintnīca, nēši, vienroce, 
grābeklīši, tītaviņas, ģeodēziskie ins-
trumenti. Rets ieguvums ir saglabātā 
podnieka Gustava Ozoliņa darināta 
bļoda. Interesanta ir kalendāru ko-
lekcija: Amora, Satīriskais, Dārzko-
pības, Vidzemes, Tēvijas, Laika zoba 
u.c. laikā no 1901. līdz 1940. gadam. 
Tomēr novadpētnieka Jāņa Kuče-
ra mantojuma lielākā un vērtīgākā 
daļa ir mūža darbs garīgo vērtību 

Jaunieguvumi kultūrvēsturiskā mantojuma centrā
vākšanā. Tagad apmeklētājiem būs 
pieejami savāktie nostāsti, vietvārdi, 
izlokšņu apraksti, māju un personu 
saraksti, seni un neparasti dokumen-
ti, piemēram, 1901. g. izdota pase  vai 
padomju laikos izdarītas kratīšanas 
protokols, pārtikas taloni 90. g. sāk. 
un vācu okupācijas laika visdažādā-
kās pavēles, atļaujas, kvītis. Fotogrā-
fi jas par etnogrāfi skiem priekšmetiem 
un ēkām, akmeņiem, neparastiem 
kokiem apkopotas albumos. Fondā 
tagad būs vairāki desmiti burtnīcu 
ar  izrakstiem no draudžu grāmatām, 
arhīviem, bibliotēkām, apkopotām 
atmiņām par Lejasciema senvēsturi, 
skolu vēsturi, krogiem, amatniekiem, 
muižām, monētu apraksti u.c. Muze-
jiskas vērtības ir dažādas kartes, grā-
matas, Lejasciema plāns. Ar manti-
nieku atļauju daži materiāli tiks nodoti 
kaimiņpagastu skolām vai muzejiem, 
jo J. Kučera interešu loks aptvēris ne 
tikai Lejasciema pagasta teritoriju. 
Pat, ja šie pētījumi neliekas īpaši sva-
rīgi, apbrīnas vērti ir vispusīgās inte-
reses, milzīgais ieguldītais darbs, ka-
ligrāfi skie un akurātie pieraksti. Daļa 
no jaunieguvumiem jau tiek izmantoti 
studentu darbiem un kaimiņu pagas-
tu vēstures pētniecībā.          

 Inta Balode,
Kultūrvēsturiskā mantojuma 

centra darbiniece 
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TŪRISMS/ BIBLIOTĒKĀ

Tūrisma rallijs 
„Gulbju ligzdu 
meklējot 2”

16. maijā Gulbenes novadā norisinā-
jās tūrisma rallijs „Gulbju ligzdu meklējot 
2”. Lejasciema pagastā bija divi apmeklē-
jami objekti – „Sēravots” un „Pincikājas”. 
Pie Sēravota darbojās vesela jauniešu 
komanda (Endijs Puļļa, Mareks Pencis, 
Jānis Balodis, Linda Ļapere, Līva Kampe, 
Inese Degune un Artūrs Igaviņš ar Loti). 
Kopumā šī diena bija gara, bet ļoti po-
zitīva. Pagasta pārvalde bija sarūpējusi 
pudelītes ar īpašo „Sēravota” etiķeti, ko 
piepildījām ar avota ūdeni un dāvinājām 
komandām, kas apmeklēja mūsu objek-
tu. Pie mums bija atbraukušas 78 ekipā-
žas, savukārt  „Pincikājās” bija sabrauku-
šas 91 ekipāža. Rīta puse abos objektos 
bija mierīga, taču vēlāk gan bija liela 
rosība. Viena „zaļā” diena, kas pavadīta 
svaigā gaisā pie dabas, bez datora, vai 
nav skaisti?! Lai mums visiem tādu dienu 
ir vairāk! Paldies visiem brīvprātīgajiem 
palīgiem, kas palīdzēja šo dienu veiksmī-
gi pavadīt.

Anna Žīgure,
pagasta tūrisma darba organizatore Pirts „Pincikājās” pie Sudala ezera.

Tūrisma rallija dalībnieki un jauniešu komanda pie Sēravota.

Bērnu žūrija
Vairākās Latvijas bibliotēkās jau četrpadsmito 

reizi norisinājās „Bērnu un jauniešu žūrija – 2014”.
Arī šogad Lejasciema pagasta bibliotēka pie-

dalījās šajā lasīšanas veicināšanas programmā. 
Liels paldies visiem bērniem, kas centās un lasīja 
grāmatas, ja arī līdz fi nišam netika, un kāda grāma-
ta palika neiepazīta. Tam visam ir laiks! Var nākt uz 
bibliotēku un turpināt lasīt.

Tomēr daudzi bērni izlasīja noteiktās piecas 
grāmatas un noslēgumā aizpildīja anketas. Līdz ar 
to apliecinājumus un nelielas dāvanas par paveikto 
saņem:

1. – 2. klašu grupā – Martins Kristers Celms, 
Adrians Stepe un Karlīne Elizabete Usāre;

3. – 4. klašu grupā – Jana Blūma;
5. – 7. klašu grupā – Ērika Jermacāne, Ričards 

Didriksons, Gustavs Galvāns, Sanija Ekerte, Anete 
Antiņa;

8. – 12. klašu grupā – Linda Ļapere, Līva Kam-
pe, Alise Jermacāne, Dita Grīsle, Guna Žīgure, Ag-
neta Švarce – Švampāne;

Vecāku žūrijā – Liene Didriksone, Anna Žīgure, 
Arta Švarce – Švampāne, Līga Medne, Evija Švar-
ce-Švampāne, Agnese Usāre un Maira Lūkina.

Paldies par sadarbību! Gaidam jaunās grāma-
tas un turpinām iesākto!

Agnese Usāre, bibliotekāre

  Šogad pagājuši 25 gadi, kopš 
Latvijas PSR Augstākā Padome 
1990. gada 4. maijā pieņēma dekla-
rāciju „Par Latvijas Republikas neat-
karības atjaunošanu”. 

Gan visā valstī, gan mūsu nova-
dā tika rīkoti pasākumi, veltīti šai vēs-
turiskajai dienai.

 Lejasciema pagasta bibliotēka 
6. maijā uz atmiņu pēcpusdienu „Au-
diet mani karogā sarkanbaltisarkanā” 

Atmiņu pēcpusdiena bibliotēkā

aicināja mūsu novadnieku Sarmi 
Medni, kurš aktīvi iesaistījās par Lat-
vijas neatkarības ideju un to palīdzē-
ja realizēt, būdams LPSR Augstākās 
Padomes deputāts. Tikšanās laikā 
Sarmis dalījās atmiņās par to laiku, 
kad darbojās kā deputāts. Sarunās 
pie tējas tases, klausītāji iesaistījās 
aktīvās diskusijās.

Maira un Agnese,
bibliotekāre
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SPORTS

1. maijā Lejasciema šautuvē plkst. 
10.00 tika atklātas „Lejasciema kausu” 
sacensības. Sacensības piedalījās 59 
šāvēji, 14 makšķernieki no Gulbenes un 
kaimiņu novadiem.  Septiņas komandas 
cīnījās par kopvērtējuma kausa iegūša-
nu.

Šautuvē šāvēji sacentās šaušanā pa 
stāvošu  meža cūku ar gludstobra ieroci 
50 m attālumā, pa skrejošu meža cūku 
35 m attālumā  un alni 100 m ar vītņstobra 
ieroci. 59 dalībnieku konkurencē 1. vietu 
šaušanā pa stāvošu  meža cūku izcīnīja 
Dairis Neilands iegūstot 55 punktus, 
2. vietu Edžus Alksnītis ar 54 punktiem, 
3. vietā Vilnis Zvirgzdiņš ar 52 punktiem. 
Šaušanā pa skrejošu meža cūku 1. vietu, 
iegūstot 99 punktus, izcīnīja Ainārs Ku-
provskis, 2. vietu ar 98 punktiem Rūdolfs 
Eglītis, 3. vietā ar 97 punktiem Aivars 
Strazdiņš. Šaušanā pa alni, iegūstot 84 
punktus, 1. vietu izcīnīja Rūdolfs Eglītis, 
2. vietā ar 83 punktiem Aivars Strazdiņš, 
3. vietā ar 82 punktiem Mundis Žviriņš.

Makšķerēšanā 1. vietu ieguva 
Andrejs Travins, izvelkot sešas vimbas, 
zivju kopējais svars  3,214 kg. Izvelkot 
zivis ar 1,530 kg svaru, otro vietu ieguva 
Jānis Viļevičs. Trešajā vietā Aldis Reinerts 
ar 1,210 kg smagu lomu.

Sacensību noslēgumā komandas 
sacentās jautrības stafetē „Mednieki, 
makšķernieki dabā”. Stafetē 1. vietu ie-
guva Lejasciema pagasta pārvaldes ko-
manda, 2. vietā komanda „Pelēči”, 3. vietā  
Stradu pagasta komanda.

Sacensību kopvērtējumā 7. vietu 
ieguva  mednieku klubs „Grundzāle”, 6. 
vietā mednieku klubs „Gaujmalas”, 5. 
vietā mednieku klubs „Vidagas pūces”, 

„Lejasciema kausu” izcīņas sacensībās

Mundis Žviriņš.

15. maijā Gulbenē norisinājās Gul-
benes novada Ģimeņu sporta svētki, kas 
notiek ceturto gadu pēc kārtas Starptau-
tiskās Ģimeņu dienas ietvaros.

Šogad sporta svētkos piedalījās 16 
ģimenes no visiem pagastiem. 

Lejasciema pagastu pārstāvēja Ein-
bergu ģimene: Ilona, Renāte, Renārs, 
Lāsma, Annija, Rinalds, Ligita, Amanda 
un Ruslans.

Ģimenes sacentās septiņos sporta 
veidos, trijos no tiem: mākslas vingroša-
nā, orientēšanās labirintā un stafetē lejas-
ciemieši izcīnīja augsto otro vietu.

Katra pagasta spēks ir stipras, ģime-
nes. Paldies, Einbergu ģimenei, par sati-
cīgu, atsaucīgu, izpalīdzīgu un sabiedris-
ki aktīvu bērnu audzināšanu.

Lāsma Gabdulļina,
sporta darba organizatore

Ģimeņu sporta svētki

4. vietā  Stradu pagas-
ta komanda, 3. vietā 
Kalsnavas komanda, 
2. vietā mednieku 
klubs „Pelēči”, 1. vietā 
Lejasciema pagasta 
pārvaldes komanda.

Lāsma Gabdulļina,
sporta darba 
organizatore
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JAUNIEŠU CENTRĀ/ KULTŪRAS NAMĀ

„Award” vēstneši Lejasciemā
13. maijā Lejasciemā jauniešu cen-

trā „Pulss” ieradās Edinburgas hercoga 
starptautiskās jauniešu pašizaugsmes 
programmas „Award” vēstneši – prog-
rammas „Award” nacionālā koordinato-
re Katrīna Sprudzāne, esošie „Award” 
dalībnieki un multimākslinieks. Vizītes 
laikā „Award” vēstneši iepazīstināja inte-
resentus ar programmu „Award” un tās 
praktisko pienesumu dalībnieku dzīvē un 
vietējā sabiedrībā. Pasākuma dalībnieki 
20 minūšu garumā tika iepazīstināti ar 
programmu „Award”. Pēc prezentāci-
jas jaunieši varēja uzzināt esošo prog-
rammas „Award” dalībnieku pieredzi un 
piedalīties radošajā darbnīcā, ko vadīja 
Kašers. Jauniešiem šī programma šķiet 
ļoti saistoša un pieci jaunieši vēlas iesais-
tīsies „Award” programmā. Programma ir 
trīs līmeņos – bronzas, sudraba un zel-
ta – jaunieši noteiktu laika periodu dar-
bojas savu mērķu sasniegšanai četrās 
jomās – apgūst prasmes, veic brīvprātīgo 

darbu, nodarbojas ar fi ziskām aktivitātēm 
un dodas piedzīvojumu ceļojumā. Kad 
visi mērķi ir sasniegti, jaunieši īpašā ap-
balvošanas pasākumā saņem starptau-

tiski atzītu apbalvojumu un sertifi kātu. 

Anna Žīgure
Jauniešu centra darbiniece

Maija mēnesis kultūras dzīvē

16. maijā „Paradokss” ar šo izrādi viesojās Ilzenē.

„Paradokss”  amatierteātru skatē.

turpinājums 10. lpp.

Noskrējuši pirmie pērkoni un pavasa-
ris lēnām pārtop vasarā. Mūsu pļavas jau 
aicina ar saviem ziediem, ar savu pulsē-
jošo enerģiju! Galvenais –  ikdiena steigā  
nenokavēt ieskriet pļavā, salasīt tējzālītes, 
sasmaržot un izjust dabas spēku – sagla-
bāt sevī, lai pietiek  ilgākam laikam! Arī 
kultūras namā aizvadītais mēnesis bijis 
auglīgs laiks. 

25. aprīlī Gulbenē amatierteātru 
skatē Lejasciema „Paradokss” rādīja 
F.  Arnolda, E. Baha komēdiju „Traks nu-
murs” un ar lielu sajūsmu un prieku, nos-
lēguma pasākumā Tirzā, uzņēmām ziņu, 
ka godam esam nopelnījuši I pakāpi! 
Zelta aktiera titulu šoreiz saņēma Agris 
Ankups par Žaņa Vecpūdera atveidoto 
lomu. Paldies kolektīvam, režisorei Inetai 
Krastiņai!

Līnijdejas grupa „Dzinteles” 30. ap-
rīlī  uz pavasarīgu izdancošanos viesojās 
Stāmerienā un 23. maijā ar savām dejām 
priecēja  Jaungulbenes skatītājus!
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Lejasciema vokālie ansambļi „Ak-
cents” un „Satekas” 2. maijā piedalījās 
novada vokālo  ansambļu  skatē. Gaisā 
virmoja prieks un sajūsma! Abi kolektīvi 
startēja ļoti labi – godam nopelnītas I pa-
kāpes! Paldies kolektīvu vadītājām Evelī-
nai un Inetai Maltavniecēm, Vijai Nuržai, 
paldies dziedātājiem. 

4. maijā Lejasciemā svinējām Brī-
vības svētku 25. gadadienu. 

Lejasciemieši šo dienu svinēja sa-
vādāk – bija sapulcējusies pašdarbnieku 
saime, skatītāji, viesi, un, tādā skaista, 
pavasarīgi vējainā laikā, visi bijām  pie 
dabas. Jaunizveidotajā parkā pie kultūras 
nama, muzicējot  pūtēju orķestrim, stādī-
jām augus – pagasta pārvaldes vadītājs 
Māris Milns un katrs kolektīvs iestādīja 
savu košumkrūmu, ari skolas kora dzie-
dātāji iestādīja savu augu! Tas tika darīts 
ar prieku, mīlestību – lai kuplo un aug!

Pēc tam – kultūras namā ikviens tika 
aicināts uz svētku koncertu. Pēc koncerta 
visi uzkavējāmies, lai baudītu karstu tēju 
un pīrāgus. Paldies Dainai Balodei par 
atsaucību – viņas ceptie pīrāgi bija ļoti 
garšīgi! 

7. maijs senioru ansamblim „Sate-
kas” bija īpaša diena.  Pēc vadītājas Vijas 
ierosinājuma un ar kolektīva atbalstu, tika 
veikts labs un skaists darbs. Mūsu es-
trāde Lielajā talkā tika sakopta un vienā 
attīrītajā nokalnītē radās doma iestādīt 
rododendrus. Un šis labais darbiņš tika 
izdarīts kādas ceturtdienas pusdienlaikā. 
Paldies visiem darboņiem, paldies Gunā-
ram par rododendriem. 

Jauktais koris „Kaprīze” 9. maijā 
noslēdza šīs sezonas amatierkolektīvu 
skates. Ar neviltotu sajūsmu saklausī-
jām žūrijas teikto – korim 
„Kaprīze” visaugstākais 
vērtējums 41,3 punkti un 
I pakāpe! Paldies vadītā-
jai Inetai Maltavniecei un, 
protams, dziedātājiem – 
dziedājām ar lielu atdevi, 
ar mīlestību, pēc tam jutā-
mies vēja apvējoti, saules 
apmirdzēti un priecīgi!

turpinājums no 9. lpp.

„Satekas” novada vokālo  ansambļu  skatē.

Rododendru stādīšana.

„Kaprīze” koru skatē. 4. maija pasākums.
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Man ir liels prieks un gandarījums 
par kultūras nama amatiermākslas ko-
lektīvu startiem šīs sezonas reģionālajās 
un novada skatēs. Visiem ir augsti re-
zultāti un kārtīgi padarīta darba sajūtas. 
Priecāsimies par to un ļausimies prie-
kam, ka spējam būt ļoti krāsaini, dzīvi un 
spilgti!

Gatavojoties 5. Gulbenes novada 
svētkiem Lejasciemā, 12. un 21. maijā 
uz kārtējām nodarbībām sabrauca fl oris-
tes no novada pagastiem. Un šajās rei-
zēs mērķis bija gatavot lielformāta zvē-
rus un veidot lapeni Lejasciema centrā 
pie strūklakas. Lielos zvērus meitenes 
gatavoja Ingas un Jāņa Nagļu mājas 
sētā.  Paldies viņiem par uzņemšanu 
savā mājā. 

21. maija rīts atnāca silts, bet ap-
mācies. Meitenes aši ķērās klāt lapenes 
veidošanai. Paldies Ingai Naglei un Le-
jasciema pagastā darbīgajiem vīriem 
par sagatavotajiem materiāliem, paldies 
čaklajām meitenēm par darbu. Pašās 
beigās arī lietutiņš atnāca mūs saslapi-
nāt, bet tas netraucēja priecāties un just 
gandarījumu par paveikto!

Vasaras sākumā kultūras nama 
pašdarbības kolektīvi piedalīsies dau-
dzos pasākumos. 30. maijā jauktais ko-
ris „Kaprīze” dosies uz IV Vispārējiem 
latviešu Dziesmu un mūzikas svētkiem 
Jelgavā, 6. un 7. jūnijā deju kolektīvs 
„Unce” piedalīsies VIII Vidējās paaudzes 
dejotāju svētkos Jelgavā,  bet 7. jūnijā  
jauktais koris „Kaprīze” dziedās Latga-
les dziesmu svētkos Daugavpilī.  

Līgo dienā, 23. jūnijā, folkloras gru-
pa „Smaržo siens” piedalīsies Vislatvi-
jas Zāļu tirgus pasākumā Gulbenē, bet  
kora „Kaprīze”, deju kolektīva „Unce” 
un pūtēju orķestra dalībnieki piedalīsies 
Latvijas Radio 2, LNT un Gulbenes nova-
da amatiermākslas kolektīvu Līgo pasā-
kumā Litenē. 

Kā maija simbols nu jau sāk ziedēt 
maijpuķītes un arī ceriņiem drīz laiks 
aplaimot mūs ar savām laimītēm. Tas 
ir tas tāds ceriņziedu pieclapīšu mek-
lēšanas laiks – jo vairāk atradīsim, jo 
vairāk priecīgu notikumu vasarā sagai-
dīsim... un paturēsim  sevī vasarsvētku 
brīnumu, ļausim  tam kuplot kā bērza 
meijai, smaržot spirgti un skurbinoši. 

 Saulaini vasaru! 
Rita,

Lejasciema kultūras nama vadītāja 
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 INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI

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

Iespiests: SIA 
“
Erante” tipogrāfi jā 

Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801
tālr. 64860983

Informāciju apkopoja Lejasciema 
pagasta pārvaldes lietvede Dace Milne
Tirāža 1000 eks.

LĪDZJŪTĪBAS

Būs atkal pavasars. Plauks ķirši.
Un zālē ziedēs pienenes.
Bet puķu vaļsirdīgās sejās
Vairs šoreiz neskatīšos es.
  /Ā. Elksne/

Mūžībā aizgājuši 
Lejasciema pagasta iedzīvotāji 
Rita Bērziņa, Biruta Burka, 

Raimonds Zaķis, Andris Sirmacis.
Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko 

līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem

Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso mūžības salu.
  /K. Skalbe/

Izsakām visdziļaķo līdzjūtību mūsu 
audzinātājai Līgai Mednei no tēva uz 

mūžu atvadoties.
Bijušie audzēkņi, 2012. gada absolventi

Viss satīts nu kamolā ciešā,
Kur katrai dienai mezgls siets.
Tā pavediens tinies no dienas dienā,
Līdz mūžības slieksnis sniegts.
  /M. Jansone/

Skumstam par Birutas Burkas 
aiziešanu mūžībā un izsakām 

visdziļāko līdzjūtību viņas tuviniekiem.

Mājas iedzīvotāji

6. jūnijā plkst. 22.00 Lejasciema estrādē
Vasaras sezonas atklāšanas 

ZAĻUMBALLE
Spēlē grupa „Kreisais pagrieziens”

Ieeja EUR 3,00

21. jūnijs plkst. 20.00 Lejasciema estrādē 
Vasaras Saulgriežu koncerts 

„Līgo, līgo...!”
Koncertā piedalās deju kolektīvs „Unce”, 

Litenes deju kolektīvs „Ratenieki”, folkloras 
grupa „Smaržo siens” 

22.00 Zaļumballe, spēlē grupa „Kad sanāk” 
Ieeja EUR 3,00  

Pagasta Līgām un Jāņiem ieeja brīva

Lūdzam sekot līdzi reklāmai!

Jau 3 gadus Lejasciema jauniešu 
centrs „Pulss” kopā ar jauniešiem sko-
las brīvlaikā organizē aktivitātes bērniem 
un jauniešiem. Un nu ir pienācis laiks vēl 
vienam aizraujošam vasaras piedzīvoju-
mam, kuru ielikt tieši Jūsu „kabatās”. 

Šā gada 14. – 16. jūlijā ir iespēja pie-
dalīties jauniešu centra „Pulss” rīkotās 3 
vasaras dienu aktivitātēs, Lejasciema pa-
gasta viesu namā „Mežvidi”.

Šoreiz dalībniekiem būs iespēja:
iesaistīties maizes cepšanā kopā ar • 
Ingūnu un Aināru Ozoliem, dzirdēt 
uzņēmuma veiksmes stāstu: par iz-
veidi, attīstību, izaicinājumiem un ri-
sinājumiem;
rosināt izdomu, iesaistoties praktis-• 
kās darbnīcās: koka spēles gatavo-
šanā, vēja zvaniņu izveidē;
 piedalīties diskusijā par lauku tūris-• 
ma iespējām,
doties kopīgā pārgājienā;• 

trīs dienas pavadīt lietderīgi, piedalī-• 
ties neformālajās spēlēs.
Aicinām pieteikties bērnus un jau-

niešus no Gulbenes novada, vecumā no 
11 līdz 15 gadiem. Pietekšanās anketas 
pieejamas jauniešu centrā „Pulss”, pie-
teikšanās ir līdz 22. jūnijam. Vietu skaits ir 
ierobežots, dalības maksa 10 euro. Sīkā-
ka informācija, zvanot: 27883564

Mācies darot, jeb kāpēc gan 
nepamēģināt!

Atbalstītāji:
Projekts tiek īstenots Gulbenes novada 

domes Jauniešu iniciatīvu konkursa 2015 
ietvaros.

Šis projekts tiek fi nansēts ar Eiropas 
Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspo-
guļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai 
nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās in-
formācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Linda ĻAPERE

Vasaras dienas bērniem un jauniešiem –  
„Mācies darot”

Kurš izdomāja gadus skaitīt?
Tie nāk un iet kā pašiem tīk.
Tu sen jau iemācījies smaidīt
Un dziedot vieglus soļus mīt.
Nav daļas gadiem it nekādas
Par to, ja līksmi dziedi tu,
Vai skumja tava melodija
Ar balsi nedaudz aizlauztu.
Tās visas – tavas dzīves daļa,
Kā rīts un vakars, ausma, riets,
Tas nebeidzamais laika skrējiens,
Ko neskaiti, bet līdzi tiec!
Un kas gan būtu dzīve tāda,
Ja sāktu visu rēķināt?
Lai sirds un gadi nesatiekas,
Tik turpini tos izdziedāt!
  /I. Puidze/

Sveicam Lejasciema pagasta 
iedzīvotājus, kam skaistas 

dzīves jubilejas tiek svinētas 
maijā:

70 gadu jubilejā 
Jāni Marnicu
Juri Mosānu
Tālivaldi Strazdu-Strazdiņu
Valdu Vanagu
75 gadu jubilejā 
Laimdotu Martinsoni
85 gadu jubilejā
Elfrīdu Klodnieci
Ainu Kubuliņu
Mirdzu Kursīti


