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Top jauns vides objekts –
Lejasciema dižakmeņu gulbji
Gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, kuru svinēsim 2018. gadā,
Gulbenes novada dome ir izsludinājusi akciju “100 gulbji Latvijas simtgadei”. To realizējot, novada teritorijā tiks izveidoti 100 jauni vides objekti – gulbi simbolizējoši tēli.
Piedaloties šajā akcijā, Lejasciemā, Pienotavas kalna apkārtnē, Tirzas upes krastā, ir uzsākti labiekārtošanas darbi, lai izveidotu jaunu vides
objektu – Lejasciema dižakmeņu gulbji.
Idejas un objekta skices autore ir Māra Medne. Vides objekta izveides darbu plānošana un realizēšana notiek Ingas Nagles vadībā.
Lejasciema pagasta pārvalde AICINA lejasciemiešus, pagasta iedzīvotājus, novadniekus piedalīties vides objekta – Lejasciema dižakmeņu
gulbji tapšanā un ziedot līdzekļus vides objekta izveidei.

Lūdzu naudu ziedot
Lejasciema pagasta pārvaldē vai
ziedojumu kontā
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JAUNIEŠU CENTRĀ

Vēlos būt līdzgaitniece!
Kādu laiku atpakaļ, šķiet, oktobrī,
tika sasaukti jaunatnes lietu darbinieki uz sanāksmi Gulbenes probācijas
dienestā. Mums pastāstīja, kas ir līdzgaitniecība un aicināja par tādiem kļūt.
Teikšu atklāti, pirms tam par to nebiju
neko dzirdējusi, bet ļoti uzrunāja šis piedāvājums, tādēļ nodomāju – man tas ir
jādara! Lai sagatavotu mani darbam ar
jauniešiem, kuri nonākuši Valsts probācijas dienesta redzeslokā, tiku uzaicināta uz apmācībām 22. un 23. aprīlī Rīgā.
Apmācību laikā sapratu, cik nopietni un
svarīgi būt līdzgaitniekam, cik ļoti tas ir
nepieciešams jaunietim, kuram šķiet,
ka tuvākie viņu nesaprot un neatbalsta,
tad, kad viņam tas visvairāk vajadzīgs.

Jā, ļoti iespējams – tuvākie ir novērsušies, jo netic un baidās no šī jaunieša,
līdz ar to, kāpēc jaunietim mainīties un
kļūt labākam, ja tāpat viņš nav nevienam
vajadzīgs. Mēs visi kādreiz kļūdāmies,
reizēm pat vairakkārt, vairāk, vai mazāk,
katrs gadījums ir individuāls un mēs visi
vēlamies būt saprasti un atbalstīti. Ne visiem jauniešiem ir veicies, ka viņiem ir
gādīgi un mīloši vecāki, līdz ar to katrs
cīnās kā māk. Es neatbalstu pretlikumīgas lietas, bet vēlos atbalstīt jaunieti,
kurš ir kļūdījies un vēlas turpināt dzīvot
lietderīgāk un pareizāk. Sadarboties
ar jaunieti izdosies tikai tad, ja arī viņš
to vēlēsies, ar jaunieti būs jāstrādā 8
stundas mēnesī. Apzinos, ka šis darbs

nebūs no vieglākajiem, bet šobrīd man
šķiet, ka tas būs ļoti interesants. Vienmēr esmu visas dzīves situācijas analizējusi, pārdomājusi, reizēm nokaitinot
kādu tuvu cilvēku ar savām pārdomām.
Atzīšos ne vienmēr izanalizēju pareizi,
bet man ļoti patīk to darīt. Pirmkārt – šo
jaunieti jau redzu programmā Award, jo
viņš varēs apgūt tādas prasmes, ko vēlās, izaicināt sevi fiziskajā sagatavotībā
un brīvprātīgajā darbā, palīdzēt kādam,
kam viņš vēlās. Paldies pagasta pārvaldei un Gulbenes probācijas dienestam,
ka atbalsta un novērtē manu lēmumu
būt par līdzgaitnieci.
Anna Žīgure,
Jauniešu centra darbiniece

Ejot uz mērķi!
2017. gada 7. aprīlī
24 programmas Award
dalībnieki (arī no Lejasciema) piedalījās pasākumā
Lielbritānijas vēstniecībā,
kura ietvaros tika uzsākta
vēstniecības akcija „Skrien
ar mērķi!”.
Vēstniecības darbinieki un ģimenes locekļi
kopā ar jauniešiem no
programmas „Award” ir
apņēmušies veikt dažāda
garuma distances Lattelecom Rīgas maratonā 14.
maijā. Jaunieši šādā veidā
sasniegs savus mērķus
fiziskās
sagatavotības
jomā, savukārt vēstniecī-

bas darbinieki vāks ziedojumus
labdarībai.
Pasākuma oficiālā daļā klātesošos uzrunāja Lielbritānijas
vēstniece Rīgā Sāra Kaulija, Rīgas
Lattelecom maratona dibinātājs
Aigars Nords, „Zvannieku” mājas
dibinātājs mācītājs Juris Cālītis un
programmas Award Nacionālā direktore Agra Bērziņa.
Pēc uzrunām visi kopā devās uz vēstniecības pagalmu, kur
Aigara Norda vadībā, tika veikti
iesildīšanas vingrojumi, kurā arī
piedalījās „Zvannieku” mājas iemītnieki..
Tiekamies 14. maijā un piepildīsim savus mērķus!
Jauniešu centrs „Pulss”

Programmas Award piedzīvojumu ceļojumu apmācības
Lielvārdes pamatskolā
Laika posmā no 28.04. līdz 01.05. Award programmas ietvaros dalībnieces Līva Kampe un Zane Kauliņa kopā ar savu
AWARD vadītāju Annu Žīguri devās piedzīvojumā uz Lielvārdi,
kur norisinājās piedzīvojumu ceļojumu nometnes apmācības.
Nometnes mērķis bija iegūt zināšanas, prasmes, kādas ir nepieciešamas, lai dotos vairāku dienu pārgājienā. Šajās dienās
mums bija gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības ar jaunsargiem, skautiem, kā arī izglītojāmies pirmās palīdzības sniegšanā. Nometnes pēdējā dienā pie mums bija īpašs viesis Kārlis
Bardelis, kurš mūs iedvesmoja ar savu ceļošanas pieredzi un
stāstiem un lika uz īsu brīdi noticēt, ka dzīvē nav šķēršļu, ko
cilvēks nevarētu pārvarēt, lai sasniegtu savu mērķi. Kārlis B. ir
viens no tiem, kas 149 dienās ar airu laivu pārvarējis okeānu.
Kārļa devīze bija: „Nekādu atrunu, seko savam mērķim”.
Mums šajās četrās dienās bija patiess prieks iepazīties ar pozitīviem un atraktīviem
jauniešiem, kā arī gūt bagātīgu pieredzi. Lielu paldies vēlamies teikt Lejasciema pagasta pārvaldei par finansiālu atbalstu, kā arī „Ozolu maizei” un Lāsmai Einbergai par
ciema kukuli un saldajiem našķiem, kas aizceļoja uz Lielvārdi un tika godam slavēti.
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Anna, paldies arī Tev par šo iespēju un
atbalstu!
Zane un Līva,
Jauniešu centra „Pulss” jaunietes
2017. gada maijs

LAUKSAIMNIEKIEM/ VIDUSSKOLĀ

Pieteikšanās
platību
maksājumu
saņemšanai

Lejasciema vidusskolas
pasākumi mācību gada nogalē

LAD informē, ka līdz 22. maijam
lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu EPS (elektroniskā pieteikšanās sistēma). Pēdējā diena, kad
atbalsta maksājumiem var pieteikties
ar kavējuma sankciju, ir 15. jūnijs.
Līdz 15. jūnijam var pievienot jaunas
platības jau iesniegtam pieteikumam,
precizēt deklarēto platību lielumu un
izmantojuma veidu.
1. Marķētā dīzeļdegviela.
LAD informē, ka lauksaimniecības produkcijas ražotāji 2017./2018.
saimnieciskajā gadā var iegādāties
marķētu dīzeļdegvielu, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi.
Pieteikties minētās dīzeļdegvielas saņemšanai šogad var elektroniski LAD
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā
(EPS) vienlaicīgi ar pieteikšanos platību maksājumu saņemšanai. Pēdējā
diena pieteikumiem dīzeļdegvielas
saņemšanai ir 1. jūnijs.
Lai saņemtu samazinātās akcīzes
nodokļa dīzeļdegvielu, jānodrošina
minimālie ieņēmumi vismaz 200 EUR/
ha bioloģiski sertificētām saimniecībām; pārējām saimniecībām – vismaz
285 EUR/ha. Minimālajos ieņēmumos
netiek ieskaitīts valsts un ES atbalsts.
2. Bišu saimju īpašniekiem.
Medus bišu saimju īpašniekiem
vai turētājiem Lauksaimniecības datu
centram pārskats par bišu saimēm
ar atskaites datumu 01.05.2017.
ir jāiesniedz no 01.05.2017. līdz
31.05.2017.
3. Projekts mazo saimniecību
attīstībai.
LAD izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai,
attīstot mazās lauku saimniecības”.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017. gada 1. jūnija līdz 30.
jūnijam. Plašāka informācija www.
lad.gov.lv „Atbalsta veidi” – „Projekti
un investīcijas”.
Anita Rozenberga,
Lauku attīstības konsultante
2017. gada maijs

1. – 2. klašu dejotāji.

3. – 6. klašu deju kolektīvs.
Mācību gada nogalē skolēni piedalās vairākās skatēs, konkursos un sacensībās,
kā arī gatavojas noslēguma pasākumiem skolā.
20. aprīlī novadā notika skolēnu deju kolektīvu skate, kurā no Lejasciema vidusskolas piedalījās divi kolektīvi – 1. – 2. klašu dejotāji un 3. – 6. klašu deju kolektīvs,
kurus abus vada deju skolotāja Zaiga Mangusa. Gatavojoties skatei, dejotājiem tika
gādāti jauni deju tērpi – meitenēm deju brunči un gan meitenēm, gan zēniem deju blūzes un tautiskas zeķes. Skolēni vairākkārt tika nogādāti uz Gulbenes kultūras centru,
lai uz lielās skatuves iemēģinātu savu deju izpildījumu. Katrs deju kolektīvs skatē dejoja divas dejas. Liels bija visu prieks, sagaidot skates rezultātus un patīkamo ziņu, ka
abi kolektīvi ieguvuši I pakāpes diplomus. Paldies skolotājai Zaigai, paldies arī visām
audzinātājām, kas iesaistījās dejotāju tērpu sagatavošanā skatei un bērnus pavadīja
uz atbildīgo pasākumu. Paldies skolotājai Vijai par zēnu vestīšu pāršūšanu un deju
kaklautiņu izgatavošanu.
Deju kolektīvi un visi pārējie mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi vēlreiz savas
prasmes rādīs 13. maijā, kad skola svinēsim Mātes dienu un iezvanīsim pēdējo zvanu
9. un 12. klašu skolēniem, kas tūlīt pēc tam uzsāks eksāmenu sesiju. Uz šo pasākumu
plkst. 11.00 skolas zālē laipni aicināti visi vecāki un pagasta iedzīvotāji, kas vienmēr ir
bijuši gaidīti ciemiņi skolas pasākumos.
Atskatoties uz notikumiem, jāpiemin 3. maijā notikusī vecāku diena, kurā kopā ar
pagasta vadību brīdi sasēdām ap ar balto galdautu klāto galdu, lai pārrunātu ne tikai
par darbiem, bet sajustos vienoti arī Latvijas svētku laikā.
Ingrīda Vanaga
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BĒRNUDĀRZĀ

Vecvecāku diena „Kamenītē”
10. martā Lejasciema PII „Kamenīte” audzēkņi izdzīvoja ilgi gaidītu, atbildīgu un krāsainu svētku dienu: sagaidīti
ciemos aicinātie vecvecāki! Bērni kopā
ar pašiem atsaucīgākajiem, drosmīgākajiem un atraktīvākajiem vecākiem bija
iestudējuši visiem labi zināmu pasaku
uzvedumu, kurās stāstīts par vecmāmiņu un vectētiņu. Uzveduma laikā notiek
tik daudz: pie vecvecākiem ciemos tiek
gaidītas mazmeitiņas Sarkangalvītes,
vectēvs pazaudē Cimdiņu, vecmāmiņu un mazmeitiņas apēd
vilks, tiek izaudzēts lielais Rācenis un visi kopā mazgājas Zaķīšu pirtiņā. Sirsnīgs paldies tiem,
otrajā desmitā skaitāmajiem
vecākiem, kas savā dinamiskajā darba laikā spēja izbrīvēt
pa brīdim, lai mācītos tekstu,
dziesmas un dejas kopā ar
bērniem! Esam gandarīti par
kopīgi paveikto! Priecēja
bērnu plaukstošā pašapziņa, vienlīdz atbildīgi ar
mammām un tētiem darbojoties uzvedumā. Sirdi
sildīja vecvecāku prieks
ne tikai par mazbērnu,

bet arī par savu bērnu sniegumu.
Tika īstenotas vairākas nervus kutinošas, bet ļoti veiksmīgas debijas
skatuves mākslā – vecāku pulkā. Paldies ikvienam uzveduma gatavotājam
un īstenotājam par slavējamo atbildības
sajūtu un savstarpējo uzticēšanos! Priecājamies, ka esam kopā „Kamenītē”!
Sandra Brieže

Projektu nedēļa „Kamenītē” –
papīra stāsti
Mums apkārt ir daudz vienkāršu, parastu, pašsaprotamu lietu, par kuru esamību ikdienas steigā nepadomājam.
Papīrs – lieta, kas ikvienam, jebkurā
laikā ir pieejams. Bet vai mēs aizdomājamies par tā nokļūšanu līdz mums. Tā
mēs, Gudrās Pūces bērni, skolotājas un
vecāki ar lielu interesi centāmies izzināt
papīra dažādos stāstus.
Projektu nedēļu iesākām ar izstādes
veidošanu, tajā katrs atnesa sev interesantu lietu, kas ražota no papīra – kartoni,
krāšņi dāvanu iesaiņojamie papīri, salvetes, zīmēšanai un rakstīšanai paredzētie
papīri, dažāda veida kastītes, avīzes, sadzīvē lietojamie papīri vēl un vēl un vēl....
Radās jautājums – kur to visu iegūst?
Nolēmām noskatīties interesantas videofilmas par papīra pārstrādi un ražošanu,
sākot ar koku audzēšanu. Patiešām, uzzinājām daudz jauna un interesanta.
Pārsteidzošāko stāstu bērniem izstāstīja kopējamais papīrs – tas pats labais, melnais, rokas smērējošais, kurš
aizmirsts guļ galda atvilktnē. Bērni ar aizrautību vēroja kā papīrs palīdzēja iegūt
tādu pašu zīmējumu kā grāmatā jau uzzīmēts. Katrs mēģināja veidot savu dar-
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biņu, vilkt līnijas tik uzmanīgi, lai nekas
netiktu aizmirsts un ja kaut kā pietrūka,
acis vērās lielā izbrīnā – manā zīmējumā
pazudušas acis, zieda vidiņš vai saulītes
stari!
Krāšņos papīra stāstus mums palīdzēja izstāstīt Lāsma Einberga. Krāsainie
kreppapīri un salvetes ļāva uzplaucēt pavasara ziedus, ko kopā ar māmiņām darbojoties gatavojām. Pacietīgi un aizrautīgi
bērni grieza, tina, līmēja, virpināja dažādos papīrus, mazliet bija vajadzīga skolotāja un māmiņu palīdzība, lai ar lepnumu
teiktu: šo ziediņu es izgatavoju pats!
Skaistos papīra stāstus mums stāstīja Gunita Samsone. Bērni ar lielu interesi
vēroja, kā iesaiņo dāvanas, lai prieks būtu
tās pasniegt un saņemt. Ikviens varēja izmēģināt dāvaniņu iesaiņot, cenšoties tajā
ielikt savu mīlestību, labestību un pacietību. Un mums visiem kopā tas izdevās.
Mums patika papīra stāstītie stāsti,
tajos visos bija doma, ko atcerēties.
Paldies ikvienam, kas palīdzēja tos
sadzirdēt!
Sandra Biksīte,
PII „Kamenīte ”skolotāja

Tev novēlam brīnišķus saullēktus
Un saulrietus Dieva dotos,
Dienas ar darbiem auklētās
Un nak s sudrabotās!
Vēl novēlam vārdus, kas sargātu,
Un svē gus klusuma brīžus,
Tādas lietas pavisam parastas,
Kas ikdienu piepildītu!
(I. Puidze)
Lejasciemieši vienmēr ir varējuši lepo es ar savu bērnudārzu, kuru
gandrīz 20 gadus ir vadījusi Sandra
Brieže. Tieši šajā laikā Lejasciema
bērnudārzs ir pārtapis no vienkārša bērnudārza par PII „Kamenīte”.
Sandra pa kā tāda čakla kamenīte
vienmēr ir virzījusi mūsu kolek vu
arvien uz priekšu. Šodien mūsu kolek vs saka paldies!
Paldies, Sandriņ, par šo kopā
pavadīto laiku, par kopā izdzīvotajiem priekiem un bēdām, par neizsīkstošo enerģiju, par idejām, kuras
vienmēr ir pārsteigušas. Novēlam
jaunajā darba vietā izturību, tādu
pašu enerģiju, op mismu, veiksmi
un laimi!
Tavas „Kamenītes”
2017. gada maijs

VIDUSSKOLĀ/ SPORTS

Iepazīstamies ar „TehnoBusa” piedāvājumu
Lai mudinātu skolēnus vairāk pievērsties matemātikai un dabaszinātnēm,
Lejasciema vidusskolas skolēniem 28.
aprīlī bija iespēja izmēģināt mobilās demonstrāciju laboratorijas „TehnoBuss”
piedāvājumu.
„TehnoBusa” pamatideja ir vienkāršā, ērtā, modernā un atraktīvā veidā
sniegt informāciju un demonstrējumus
par inženierzinātnēm, īpaši mašīnbūves
un metālapstrādes nozarēm.
18 m garajā „TehnoBusā” varēja iepazīt programmējamus metāla apstrādes
darba galdus, iemēģināt roku metināšanas stendā, darboties pneimatikas eksperimentu un zobratu mehānikas stendos, kā arī varēja redzēt, kā darbojas 3D
printeris.
Šī bija loti laba iespēja ērtā veidā

vienkopus iegūt daudzpusīgu informāciju
par inženierzinātnēm un to iespējām rūpniecībā, kas dot iespēju vieglāk izvēlēties

Veiksmīgi sākta motokrosa
sezona
Šobrīd jau ir aizvadītas vairākas
motokrosa sacensības gan Latvijā,
gan Igaunijā, kurās veiksmīgi savus
šīs sezonas startus sākuši brāļi Jānis
un Jēkabs Kubuliņi.

nākotnes profesiju.
Edžus Eduards Siliņš,
9. klases skolnieks

5. un 6. maijā Jānim bija lieliska iespēja piedalīties MXGP akadēmijā, kurā tika izvēlēti MX65 un
MX85 klašu jaunie talanti, sniedzot iespēju jaunajiem motosportistiem papildināt savas prasmes profesionāļu uzraudzībā. Šāda MXGP akadēmija tiek
rīkota regulāri visā pasaulē, palīdzot azartiskiem un
mērķtiecīgiem jauniešiem piepildīt savu motokrosa
sapni – kļūt par pasaules mēroga braucējiem.

Ļoti veiksmīgi brāļiem izdevās
startēt kaimiņzemē. Igaunijas kausa
sacensībās abi brāļi kāpa uz augstākā goda pjedestāla: Jānis 65cc klasē
un Jēkabs 50cc klasē. Arī Igaunijas
čempionātā Jānis izcīnīja 1. vietu.
Aizvadīti arī LČ pirmie divi posmi,
pirmajā posmā Jānis izcīnīja 3. vietu.
Stāmerienā „Dimanta kausa” sacensībās Jānim izdevās pat divas reizes iegūt godalgotas vietas, jo Jānis
startēja gan savā MX65 klasē, kurā
ieguva pirmo vietu, gan MX80 klasē, kur ieguva trešo vietu.

Sezona tikai sākumā, un galvenie starti vēl priekšā: Eiropas
čempionāta 4 kvalifikācijas posmi
(Polijā, Krievijā, Ukrainā, Latvijā),
kuros jāizcīna ceļazīme uz finālu
Čehijā, pirmais no posmiem jau 20.
maijā un Pasaules čempionāts Tartu 29./30. jūlijā.
Novēlam veiksmīgus startus
brāļiem, lai izdodas īstenot savus
šīs sezonas mērķus!
Vecākiem un atbalstītājiem – izturību un neizsīkstošu enerģiju sezonas gaitā!
Dana Puidze

2017. gada maijs
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INTERVIJA

Kamēr sērkociņš deg...

Aiz loga līst lietus, tāds īsts pavasara lietus, kas tūlīt atvērs zemes vārtus un
ļaus dzīvībai apliecināt savu spēku. Bet
pagaidām līst, un šādā laikā vislabāk ļauties kādam laiskam brīdim, lai kaut ko palasītu vai uzrakstītu. Man priekšā uz galda
stāv zaļi balta, ļoti skaista dzejas grāmatiņa – Arvis Degums „Kad manī kastanis
zied”. Tai pavisam nesen, 15. aprīlī, tepat
mūsus bibliotēkā notika atvēršanas svētki. Lasu, lasu vienu dzejoli pēc otra un
nevaru apstāties, ikviens no tiem liek nedaudz parakņāties savā dvēselē, padomāt, paklusēt.
Kamēr sērkociņš deg
Savam liktenim lūdzu
Pilnas buras ar vēju
Vienu šķipsniņu sāls
Lai mans pavards vēl kuras
Lai mans goda vārds turas
Arī tad, kad jau burās
Noguris vējš...
(A. Degums)

Grāmatas
„Kad manī
kastanis zied”
atvēršanas
svētki.

Bērnību atceros kā laimīgu laiku! Mūs
bieži pieskatīja kāda no vecmammām.
Mājiņa, kurā dzīvojām, atradās pavisam
netālu no Gaujas. Pie Gaujas bija mans

Tu, lasītāj, noteikti jau saprati, ka šoreiz stāsta galvenais varonis būs mūsu
novadnieks, kādreizējais lejasciemietis,
dzejnieks, 2 dzejas grāmatu autors, 7
dzejas kopkrājumu līdzautors, vismaz 15
dziesmu tekstu autors un vienkārši sirsnīgs cilvēks, kurš sirdī joprojām ir lejasciemietis, Arvis Degums. Šoreiz viņš uzticēja man un visiem „Pagalma” lasītājiem
kādu daļu no sava dzīves stāsta, atklāja
kādu nelielu savas dvēseles daļiņu. Ļauju
viņam runāt pašam, īpaši neuzbāžoties
ar jautājumiem, tikai pa reizei atzīmējot
kādu skaitli vai vārdu.

Otra mana lielākā aizraušanās bija
grāmatas. Lasīju ļoti daudz, sākot ar visu
„Brīnmzemes”sēriju un beidzot ar Džeka
Londona kopotajiem rakstiem. Ļoti patika
lasīt par dažādiem piedzīvojumiem, ceļojumiem, par indiāņiem. Skatījos filmas
ar Goiko Mitiča piedalīšanos (red.piez.
– Goiko Mitičs – dienvidslāvu aktieris, režisors un kaskadieris, popularitāti ieguva
kā galvenais indiāņu lomu izpildītājs).
Manā grāmatu plauktā bija Džeimsa Kupera, Tomasa Maina Rīda darbi, kuri bija
ļoti aizraujoši un interesanti. Un ko gan
tādam puikam vairāk vajag, kā varoni,
kuram gribētos līdzināties, kā sapņus par
tāliem ceļojumiem un mūziku.

Pie Gaujas bija mana
svētnīca
Esmu dzimis tepat, Lejasciemā,
mamma Valda strādāja par zootehniķi,
bija diezgan stingra savās prasībās. Tētis Arturs bija galdnieks. Man ļoti patika tas, ko viņš darīja ar koku. Tētis bija
pielaidīgāks, ar viņu vieglāk varēja kaut
ko sarunāt. Man ir dvīņu māsiņa Daiga.
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patvērums, mana svētnīca. Kad gribējās
pabūt vienam, devos tur. Tādu brīžu bija
daudz, gan lielākie prieki, gan bēdas tika
uzticētas Gaujai. Laikam esmu tāds dabas bērns, ka tur jūtos tik labi! Ļoti patika
arī makšķerēt.

Mūzika, dzeja un mežs

Arvis ar dvīņumāsu Daigu.

Skolas laiks bija ļoti skaists. Biju aizrāvies ar mūziku, pamazām apguvu ģitāras spēli. Spēlēju vokāli instrumentālajā
ansamblī. Esmu ļoti pateicīgs Dzintaram
2017. gada maijs

INTERVIJA
diem preses izdevumiem. Tur arī „Sestās
jūdzes” līderis Agris Gedrovičs bija ieraudzījis manus dzejoļus. Kādu dienu ar avīzi
mēģinādams iekurināt plīti, bija pamanījis dzejoli, kas vēlāk izvērtās par mūsu
sadarbību uz ilgāku laiku.” Populārākās
mūsu kopīgās dziesmas ir „Rabarberu
vīns”, „Es iemīlēšos Tevī”, „Uz īsu brīdi”,
“It neko nevaru Tev solīt”. Ja man jautā,
par ko ir mana dzeja, tad tā īsti nevaru
pateikt. Droši vien, ka visvairāk rakstu par
mīlestību, bet ne tikai. Vienu reizi kādā
laikrakstā par sevi izlasīju apzīmējumu:
„Mīlas dzejnieks”. Tas man pašam tā ne
visai patika. Rakstu par visu, ko domāju,
jūtu un redzu. Esmu diezgan intraverts
cilvēks, tāpēc vieglāk ir uzrakstīt, nevis
runāt. Ja kāds manu dzeju lasa, ja kādu
tā uzrunā, esmu laimīgs.

Arvis, pirmais no kreisās, kādā no uzstāšanās reizēm.
Vēverbrantam, kurš mani uz to pamudināja, mācīja, iesaistīja muzikālajā kolektīvā.Tajā
laikā arī parādījās mani pirmie dzejoļi, no kuriem gan neviens nav saglabājies. Lai arī
biju nopietni aizrāvies ar mūziku, savu nākotni biju nolēmis saistīt ar mežu. Tā tomēr ir
īpaša pasaule! Tu ieej mežā, bet tur tāds miers un sava kārtība, bet tajā pašā laikā tu
redzi, kā viss notiek pēc saviem likmiem. Daba ir brīnums!

Dzīves skola
Tomēr pēc vidusskolas beigšanas
devos uz Rīgu, kur iestājos 19. arodvidusskolā. Pēc trīs mēnešiem arī mani, tāpat kā
jau visus puišus tolaik, iesauca padomju
armijā. Es dienēju tepat netālu, Igaunijā,
Vīlandē. Man varbūt palaimējās, jo neizjutu to dienesta smagumu, par kuru stāstīja
daudzi mani draugi, bet tas, ka tā bija dzīves skola, gan ir taisnība, skaudra dzīves
skola. Pēc armijas atgriezos Rīgā, pabeidzu mācības, iegūstot celtnieka ģeodēzista profesiju. Rīgā arī paliku un nodzīvoju
tur 10 gadus, strādāju, apprecējos...
Tad sākās veselības problēmas, tagad
šo diagnozi sauc par veģetatīvo distoniju,
bet toreiz par tādu neviens neko nezināja.
Izšķīros, atgriezos savos laukos un biju atkal pie Gaujas. Kādu dienu braucu ciemos
pie māsas uz Balviem, tur satiku savu mūža
draugu Vitu, ar kuru kopā esmu jau vairāk
Arvis dienestā Igaunijā, Vīlandē.
kā 20 gadus. Esmu bezgala pateicīgs viņai
par visu, kas manā dzīvē ir noticis. Viņa ir
bijusi man blakus visgrūtākajos brīžos, pieņēmusi mani tādu, kāds es esmu, ar manu
slimību, ar manu raksturu, ar manu pasaules redzējumu un dzeju. Kopā esam uzaudzinājuši Madaru un tagad priecājamies par mazo Samantiņu.

Dvēseles dzejnieks
Tā nopietnāk dzeju sāku rakstīt pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados. Esmu
Gulbenes literātu apvienības viens no pirmajiem dalībniekiem, kad Iveta Krūmiņa sāka
pulcināt ap sevi novada rakstošos cilvēkus. Mani tur ieveda sinolieši Daiga un Vilnis
Sliņķi, daudz braukājām pa kultūras namiem, uzstājāmies, lasījām dzeju. Ivetai Krūmiņai
varu pateikties visvairāk, jo viņa vienmēr mudināja rakstīt, sūtīja manus dzejoļus dažā2017. gada maijs

Pēc mūsu sarunas pārlasu vēlreiz
jauno krājumu „Kad manī kastanis zied”
un secinu, ka Arvis Degums nav tikai „mīlas dzejnieks”, bet kaut kas daudz, daudz
vairāk, kaut kas daudz dziļāks. Šis apzīmējums tomēr piedod tādu kā mazliet
lētuma sajūtu, kaut gan tieši par mīlestību
raktītie dzejoļi, manuprāt, ir īpaši skaisti.
Savu apzīmējumu gan viņa darbiem vēl
neesmu izdomājusi, bet varbūt labāk
„dvēseles dzejnieks”? Jo nekā nevaru
mīlas lirikai pieskaitīt tās skaudrās rindas,
kas skan ausīs vēl ilgi pēc krājuma aizvēršanas.
Zied ozoli un rītos raso rūtis,
Es, krāsni kurot, vienmēr atceros,
Ka godīgs pircējs nopērk tikai dobi,
Bet negausīgais visu dārzu zog.
Vienmēr pēc mūsu svētās tēvu zemes
Kāds tīkos vairāk nekā savējās,
Nav sviedri mani domāti, lai lētu
Priekš tiem, kas tikai citus izmanto.
(A. Degums)
Lai pa īstam iepazītu cilvēku ir stipri
par maz ar vienu sarunu, pat tad, ja viņa
dzīve rit mums tepat blakus vai pat acu
priekšā. Arī Arvja stāstījums ir tikai neliels piekāriens viņa dzīvei. Lai iepazītu
dzejnieku Arvi Degumu, noteikti ir jālasa
viņa dzeja, kur starp daudzajām rindām
atradīsiet arī kādu, kurā viņš atklāj nelielu
savas dvēseles stūrīti.
Vienu skudras mūžu es jums esmu bijis,
Gājis skudru ceļus, skudru pilis cēlis
Tie, kas mani zina, tie, kas nepazīst,
Manu skudras mūžu nepārvērtējiet
Vienu, tikai vienu cilvēcīgu dzīvi
Neiešu jums prasīt, neiešu jums lūgt
Vienu, tikai vienu cilvēcīgu dzīvi
Vienā saules starā vēlos nodzīvot.
(A. Degums)
Ar dzejnieku Arvi Degumu sarunājās
Irisa Puidze
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Notiek apmācības „Klūdziņu grozu darināšanā”
25. martā Druvienas pamatskolas
Amatu centrā notika pirmā nodarbība
Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma
un tradīciju centra organizētajā pieaugušo mūžizglītības programmā „Klūdziņu
grozu darināšana”. Ideja organizēt šīs
apmācības radās jau iepriekšējo apksnīšu pinumi un
mācību „Klūgu sloksnīšu
vijumi” noslēguma nodarbībā, jo
niecēm izteica
daudzas no dalībniecēm
īšanu tieši no
vēlmi apgūt grozu pīšanu
ā kā šādas
apaļajām klūgām. T
Tā
āli tehniskā
apmācības materiāli
nodrošinājuma dēļļ nevarēja
ciemā, tad
noorganizēt Lejasciemā,
tās notiek Druvienā.
edalās
Apmācībās piedalās
eki
16 darbīgi dalībnieki
no Lejasciema, Māl-muižas, Gulbenes,,
Rankas, Druvienas,,
uri
Stāķiem, Lizuma, kuri
adīIneses Zvejnieces vadīdarbībā nu jau četrās nodarbīstāvīgi
bās ir apguvuši patstāvīgi
ejmatesavākt, sagatavot izejmateziņu groriālus un nopīt klūdziņu
oslēdzošajā
zus. Nākamajā – noslēdzošajā

Programma “Klūdziņu grozu darināšana” tiek realizēta
ar Gulbenes novada domes finansiālu atbalstu 500 EUR.
Līdzfinansējums piešķirts Gulbenes novada pieaugušo
neformālās izglītības programmu konkursā.

Tūlīt, tūlīt jau pirmie grozi būs gatavi.
nodarbībā – apmācību dalībniekus gaidīs īsts pārbaudījums –
patstāvīga groza pīšana, kas ļaus pašiem izvērtēt savas spējas
klūdziņu grozu darināšanā.

Atmiņu pēcpusdiena
25. aprīlī tikāmies Lejasciema bibliotēkā uz atmiņu pēcpusdienu, kura bija veltīta bibliogrāfam Jānim Misiņam. Tieši
šajā dienā, pirms 155 gadiem,
bija dzimis šis izcilais latviešu
grāmatnieks, kuram grāmatas
bija visa viņa dzīve, dzīves uzdevums un mērķis. Viņš ir latviešu
zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicējs, kurš dibinājis vecāko un
pilnīgāko latviešu literatūras krātuvi – Misiņa bibliotēku.
Nozīmīga loma Misiņam ir
arī Lejasciema vēsturē, jo laiks,
kad Misiņš pārcēlās uz dzīvi Le-

jasciemā, ir uzskatāms arī par
Lejasciema bibliotēkas pirmsākumiem. Tas bija 1892. gads,
kad mājā pie Tirzas viņš atvēra
grāmatu tirgotavu, kas vienlaikus bija arī grāmatu sietuve un
grāmatu krātuve – bibliotēka,
kuru lasīšanai varēja izmantot
lejasciemieši. Tā, pateicoties
Misiņam, šobrīd Lejasciema
bibliotēkai varam atzīmēt jau
125 gadadienu.
Dana Puidze,
Izglītojošā darba un darba ar
apmeklētājiem vadītāja

Grāmatu jaunumi Lejasciema bibliotēkā
Aprīlī Lejasciema pagasta bibliotēkas fonds tika papildināts ar 13 jaunām
grāmatām.
Latviešu rakstnieka A. Auziņa romāns par mīlestību un attiecībām „Pūcei
aste noziedēja”, un dzejnieces I. Toras
krājums „Tā tikai mīlestība prot”.
Daiļliteratūras plauktā – D. Čemberlena „Sadragātie sapņi”, E. Pataki „Sisī:
Impērijas valdniece”, K. Vaita „Ūdens at-
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miņa”. Angļu autora K. Stjuarta stāsta par
dzīvi Spānijā „Pāri citroniem” turpinājums
„Papagailis piparu kokā”. Vācu autores P.
Hīlsmanes aizraujošais darbs „Kamenes
sirdī” un R. Šepetis vēsturiskais romāns
„Jūras sāļums”.
Kriminālromānu plauktā J. Nesbē
jaunākais darbs „Pusnakts saule”.
Jaunieši var izlasīt pazīstamās Z. Sagas grāmatas „Meitene tīmeklī” otro daļu

„Meitene tīmeklī dodas turnejā”.
V. Suvorova darbs par izlūkošanas
organizāciju Krievijā „Spiegošanas pamati”.
Latviešu literatūrzinātnes plauktā I.
Rogenbukas pētījums „Vidzemnieku uzvārdi”.
Laipni aicināti iepazīties ar jaunākajām grāmatām!
Agnese
2017. gada maijs

SPORTS

Pašiem savs čempions
15. aprīlī, Klusajā sestdienā, Ogres
Zilajos kalnos Sporta kluba „Lejasciems”
bērni un jaunieši piedalījās taku skrējienā
„Stirnu buks – 2017”. Pirmo reizi „Stirnu
buka” sacensību ietvaros risinājās Latvijas čempionāts taku skriešanā skolēniem. Lejasciemieši ar prieku pieņēma
izaicinājumu un 14 skolēni no Lejasciema
vidusskolas startēja
„Vāveres“ distancē.
Bērni un jaunieši savās vecuma grupās
uzrādīja labus rezultātus un izcīnīja augstas
vietas: S-12 grupā
Gerda Asnāte Berkolde no 63 dalībniecēm
ieņēma 8. vietu, S-14
gr. 7. un 8. vietu izcīnīja Elizabete Galvane
un Monta Zauriņa,
1. vietas ieguvējs –
Artūrs Filips Igaviņš.

V-16 gr. Gustavs Galvans 7.v., S-16 gr. Ērika Jermacāne 4.v., S-18 gr. Eva
Bērziņa 5.v, V-18 gr. Mareks Pencis – 8.v., un, protams, mājup devās ar
savu čempionu V-12 grupā Artūru Filipu Igaviņu, kurš septiņdesmit sešu
vienaudžu vidū prata finiša līniju sasniegt pirmais.

Jaunsardzes un informācijas centra 3. novada vīru spēles
28. aprīlī Gulbenes novadā
Lejasciemā Lejasciema jaunsargu vienība sadarbībā ar SK
„Lejasciems”, Lejasciema pagasta pārvaldi un Lejasciema
vidusskolu organizēja Jaunsardzes un informācijas centra
„Vīru spēles”.
Spēlēs piedalījās 17 jaunsargu vienību komandas no
Vidzemes. Sacensībās jaunsargi veica 17 km garu distanci
un 14 etapos rādīja nodarbībās
apgūtās prasmes, zināšanas
un iemaņas. Pārbaudījumos veica triecienšautenes
AK-4 daļēju izjaukšanu un salikšanu, patrulēšanu un
ekipējuma atpazīšanu, sacentās airēšanas distancē,
nestuvju izveidošanā un ievainotā transportēšanā,
baļķa nolaišanā ar margu pār grāvi, attāluma noteikšanā, meža dzīvnieku pēdu atpazīšanā, munīcijas
transportēšanā un granātu mešanā mērķī, ugunskura iekurināšanā, tūrismā, vasaras biatlonā un pārsteiguma uzdevuma veikšanā, kur bija nepieciešams
saliedēts komandas darbs.
Sacensībās uzvarēja Smiltenes jaunsargu vienības komanda, otro vietu izcīnīja jaunsargi no Gulbenes un trešo – Lubānas jaunsargu vienības jaunsargi. Paldies Lejasciema vidusskolas saimniecēm par
garšīgajām pusdienām un vērtīgajām brokastīm, kas
ļāva izturēt distanci un saglabāt možu gara spēku visas dienas garumā!
Paldies Jānim Kupcim par operatīvo palīdzību vīru spēļu organizēšanā un
Silvai Milnei kā brīvprātīgajam palīgam – fotogrāfam.
Lejasciema jaunsargu vienības jaunsargu instruktore: L. Gabdulļina
2017. gada maijs
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„Lejasciema kausos” uzvar „MK Lejasciems”

Jau 21. gadu pēc kārtas Lejasciemā
norisinājās „Lejasciema kausu” izcīņas
sacensības. Dalībniekiem bija iespēja
startēt gan individuāli, gan komandās.
Sacensību dalībnieki sacentās trīs disciplīnās – makšķerēšanā, triju veidu šaušanā
un komandu spēlē.
Šaušanā pa skrejošu zaķi precīzākais bija Ivars Zariņš, kurš startēja individuāli – 73 punkti, 2. vietā – Lauris Krēsliņš („Lejasciems – Dūre”) – 72 punkti, 3.
vietā – Andris Svārups (individuāli) – 71
punkts.

uzrādīja Mundis Žviriņš („Lejasciema pagasta pārvalde”) – 55 punkti, 2. vietā ar
54 punktiem – Raivis Kundrats („Naglie
putni”), 3. vietā ar 53 punktiem Andris
Svārups (individuāli).
Šaušanā ar vītņstobra ieroci pa
skrejošu un stāvošu alni (attālums – 100
metri) 1. vieta Mārtiņam Caunītim („Naglie
putni”) – 82 punkti, 2. vieta – Laurim Neilandam („MK Lejasciems”) – 75 punkti, 3.
vieta – Aināram Kuprovskim („Lejasciema
pagasta pārvalde”) – 74 punkti.

„Lejasciems – Dūre” ar 0,940 kg.

Komandu stafetē, kurā bija jāatpazīst dzīvnieku pēdas 1. vietā „Naglie
putni”, 2. vietā „Vidagas pūces”, 3. vietā
„MK Lejasciems”.

Šaušanā pa stāvošu meža cūku
(attālums – 50 metri) labāko rezultātu

Makšķerēšanā piedalījās sešas komandas un viens individuāli startējošs
dalībnieks, katrā komandā startēja divi
dalībnieki. Makšķerēšanā 1. vietu izcīnīja
„Vidagas pūces” – 2,970 kg. 2. vietā –
„MK Lejasciems” ar 1,690 kg, 3. vietā –

Sacensību kopvērtējumā 1. vietu ieguva „MK Lejasciems”, 2. vietu „Naglie
putni”, 3. vieta „Lejasciems – Dūre” apvienotajai komandai. Par sacensību norisi
un balvām bija parūpējusies Lejasciema
pagasta pārvalde.

Orientēšanās biatlona sacensības
5. maijā Madonā, Smeceres sila
sporta un atpūtas bāzē, norisinājās Jaunsardzes un informācijas centra Orientēšanās biatlona sacensības. Lejasciema
jaunsargu vienība izcīna 3. vietu un
apvienotā Gulbenes novada komanda
4. vietu. Komandu veidoja 4 jaunākās
grupas 13 – 15 gadus veci jaunieši un 4
vecākās grupas jaunsargi 16 – 19 gadus
veci. Dalībnieki veica 500m, tad šautuvē
ar mazkalibra ieročiem no šaušanas stāvokļa guļus pa krītošiem mērķiem veica
5 šāvienus, par katru nenošautu mērķi
distances laikam tika pievienots sods –
2 minūtes. Pēc šautuves jaunsargi saņēma orientēšanās karti un devās pavēles
distancē 3 – 5 km, tad no pēdējā kon-
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SPORTS/ KULTŪRAS ZIŅAS

Kultūras pavasaris
Varam droši teikt – esam pavasarī! Ar visiem dabas niķiem un stiķiem – tomēr zaļš
pavasaris!
Amatiermākslas kolektīviem marts un aprīlis ir bijis spraiga darba pilns, jo, kā jau
katru pavasari, notiek skates un konkursi.
11. martā Gulbenes kultūras centrā norisinājās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu
un XVI Deju svētku deju lieluzveduma „Māras zeme" Gulbenes apriņķa deju kolektīvu
repertuāra apguves skate. Uz skati Gulbenē devās arī deju kolektīvs „Unce”, kur tika izcīnīta II pakāpe. Paldies dejotājiem un vadītājai Daigai Tipānei par darbu, dejotprieku!
trolpunkta atkal uz šautuvi. Komandās
startēja Ērika Jermacāne, Jolanta Pence,
Vineta Jermacāne, Alvīne Ivanova, Agnija
Briedīte, Ričards Didriksons, Dāvis Ende,
Gustavs Galvans, Andris Gargurnis, Raivis Ilva, Jānis Šķirpāns, Bruno Edvards
Krēsliņš, Emīls Vaļickis, Artūrs Kauliņš,
Linards Cvetkovs, Ričards Malcāns, Rinalds Aivis Dailide, Rainers Bogdanovs.
Mūsu jaunsargi piekāpās tikai Smiltenes
un Madonas jaunsargu vienību komandām.
Lāsma Gabdulļina

Apsveicam
Gunāru Kauliņu
ar piešķirto
Viestura ordeni!
4. maijā augstāko valsts apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā
par Viestura ordeņa komandieri tika
iecelts Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba Operatīvās plānošanas
departamenta priekšnieks, pulkvedis
Gunārs Kauliņš.
Augsto apbalvojumu – Viestura
ordeni Gunārs Kauliņš saņēma par
militāriem nopelniem, augsti profesionālu un pašaizliedzīgu dienestu
Nacionālajos bruņotajos spēkos un
ieguldījumu to attīstībā.

2017. gada maijs

Šogad pirmo mūsu novadā
notika mūsdienu deju grupu konkurss. Gatavojoties konkursam,
24. martā Lejasciema kultūras
namā koncertā „Iedancojam pavasarī” dejoja 6 līnijdeju grupas,
ievedot skatītājus krāšņā un dzīvespriecīgā dejas pasaulē. 2.
aprīlī Lejasciema līnijdeju grupai
Gulbenes novada mūsdienu deju
konkursā žūrija piešķīra nomināciju „Aktīvi stilīgās”. Paldies visām
grupas dejotājām un vadītājai
Elīnai Krēsliņai par atraktīvajām,
skaisti izdejotajām dejām un košajiem tērpiem!
Pieminot un atceroties 1949. gada pavasara notikumus, 25. martā Lejasciemā
notika Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums. Pie piemiņas zīmes Lejasciema kapsētā sagūla ziedi un tika aizdegtas svecītes, pēc tam atmiņu pēcpusdiena
turpinājums 12. lpp.
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KULTŪRAS ZIŅAS
turpinājums no 11. lpp.

Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma centrā. Paldies Lejasciema vidusskolas ansamblim, Paulai un Artim par dziesmu
sveicienu!
Senioru ansamblis „Satekas” ar vadītāju Viju Nuržu 25. martā dziedāja represēto pasākumā Gulbenē.
Šopavasar Lejasciema pūtēju orķestrim ar Gulbenes novada domes atbalstu tika iegādāti jauni instrumenti, skaisti, skanīgi – tiešām orķestrim tie bija ļoti nepieciešami. 1. aprīlī Jelgavā notika starptautiskais pūtēju orķestru konkurss Baltic Open
un IX Latvijas pūtēju orķestru konkurss. Uz konkursu devās arī
mūsu orķestris, ar jaunajiem instrumentiem gan vēl nespēlēja,
bet Lieldienu pasākumā jau varējām dzirdēt dažu jauno instrumentu skaņu. Paldies orķestra dalībniekiem un vadītājam Jurim
Ivanovam par muzicēšanu, lai pietiek enerģijas un spēka turpmākam darbam!
Koris „Kaprīze”, piedaloties apriņķa koru kopmēģinājumos
Alūksnē un Kubulos, 8. aprīlī kopā ar Gaujienas kori aicināja
skatītājus uz pavasara sadziedāšanās koncertu. Paldies visiem,
kam bija vēlēšanās klausīties arī kora mūziku, korim tas bija labs
ģenerālmēģinājums pirms skates.

29. aprīlī Alūksnes kultūras centrā norisinājās Alūksnes,
Gulbenes un Balvu koru apriņķa skate, kur stabilu rezultātu uzrādīja arī Gulbenes novada kori. Ar lepnumu varēja baudīt koru
uzstāšanos, jo atspoguļojās milzīgais darbs, ko ieguldījuši diriģenti, kormeistari, koncertmeistari un dziedātāji. Skate bija viens
no pieturas punktiem uz Latvijas valsts simtgades XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem. Paldies kora „Kaprīze” dziedātājiem, vadītājai Inetai Maltavniecei! Paldies Uldim
Kokaram par dotajiem padomiem mēģinājumos! Korim „Kaprīze” skatē II pakāpe ar 38,22 punktiem.
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9.aprīļa pēcpusdienā Lizuma kultūras namā notika pirmais
Gulbenes novada folkloras kopu saiets, uz kuru devās Lejasciema folkloras kopa „Smaržo siens”. Kaut arī nepilnā sastāvā,
savu programmu mēs nodziedājām braši – II pakāpe! Folkloras
kopu saieta pirmā daļa notika skates formātā, katrai folkloras
kopai demonstrējot 10
minūtes garu priekšnesumu, kas tematiski sasaucās ar „Baltica” skates tēmu – Jāņiem un
ziedēšanu. Pasākuma
otrajā daļā folkloristi varēja atjaunot enerģiju un
smelties prieku dančos
un rotaļās.

21. un 22. aprīlī Lejasciema folkloras kopai
bija iespēja piedalīties
starptautiskajā folkloras
festivālā
„Moisekatsi
Elohelu” Igaunijā. Divu
dienu garumā baudījām
šo interesanto, radošo
festivāla norisi un arī pašas izdziedājām latviešu
koncertprogrammu 30
minūšu garumā. Paldies
kolektīvam un vadītājai
Ingai Deigelei! Paldies
mūsu šoferītim UIdim
Berkoldam!
2017. gada maijs

INFORMĀCIJA

26. maijā

plkst. 10.00

Lejasciema kultūras namā

Lejasciema vidusskola

Lajasciema vidusskolas 3. klases kolektīvs
aicina uz teātra izrādi

Lugas autore: Ināra Štenberga

2017./2018.m.g.

uzņem skolēnus visās klašu
grupās (no 1. līdz 12. klasei)

Ieeja bez maksas

Skolas īpašie piedāvājumi

Mācību jomā
•
•
•
•

Mūsdienīga un sakārtota mācību vide
Iespēja apgūt zinātniski pētniecisko darbību
Bezmaksas mācību ekskursijas
Skolēniem ar labām un teicamām sekmēm mācību gada
noslēgumā bezmaksas ekskursija
• Skolēniem ar mācīšanās grūtībām nodrošināts atbalsta
personāls – logopēds, psihologs, pedagoga palīgi, pagarinātā grupa

Karjeras izvēles jomā

• Panākumu universitātes nodarbības Rīgā vidusskolēniem
• Dalība Ēnu dienās
• Starptautisku projektu aktivitātes

Ārpusklases izglītības jomā

• Dažādi interešu izglītības pulciņi mūzikā, mākslā, sportā
• Gulbenes bērnu mūzikas skolas klavieru un pūšamo instrumentu klases
• Gulbenes mākslas skolas klase
• Gulbenes bērnu un jaunatnes sporta skolas filiāles orientēšanās sportā, slēpošanā un basketbolā
• Jaunsardzes pulciņš

Sadzīves jomā

• Labiekārtots bezmaksas internāts
• Kopgalds 1. – 9. klasēm bez maksas. Vidusskolēniem
pusdienas kopgaldā 0,95 EUR
• Skolas autobuss ikdienas nokļūšanai skolā un uz mājām

2017. gada maijs
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KULTŪRAS ZIŅAS
15. aprīlī notika amatierteātra „Paradokss” pirmizrāde – E. Braginskis, E. Rjazanovs
„Ikdieņu dienas un nedienas” – ne visai viegli spēlējama krievu autoru luga! Viesojoties 30. aprīlī Gaujienā un 6. maijā amatierteātru skatē Gulbenē, „Paradokss” šo
izrādi nospēlēja labi, žūrijas vērtējums – II
pakāpe – 38,5 punkti. Paldies aktieriem un
režisorei Inetai Krastiņai, kas tika galā ar
šo grūto uzdevumu!

Lieldienas šogad atnāca ar vēsu un
dažbrīd lietainu laiku. 16. aprīlī Lejasciema
centra laukumā spīdēja saulīte. Vēsais laiks
gan netraucēja lejasciemiešiem un Lejasciema viesiem piedalīties Lieldienu lustēs, klausoties pūtēju orķestrī „Lejasciems”, baudot
deju kolektīva „Unce” un līnijdeju grupas
„Dzinteles” uzstāšanos, vērojot izrādi „Zaķenes Jeppes un vilka Tūtiņa Lieldienu rokenrols”. Gan lieliem, gan maziem bija iespēja
sasildīties, piedaloties Lieldienu aktivitātēs.
Paldies visiem, kas palīdzēja – JC „Pulss”,
Gabdulļinu ģimenei, Jānim Mellim, Lāsmai
Einbergai, amatiermākslas kolektīviem, Lejasciema pagasta pārvaldei, Ingai Naglei par
jauno centra laukuma dekorējumu un šūpolēm!
Latvijas simtgadi gaidot, pagājušajā
gadā visā Latvijā tika iedibināta tradīcija svinēt Baltā galdauta svētkus. Baltā galdauta
svētku mērķis ir iedvesmot cilvēkus 4. maijā
pulcēties pie viena galda ģimenes, draugu,
kaimiņu vai kopienas lokā, apzināti svinot savas valsts esību un godinot tos, kuri palīdzējuši to radīt un nosargāt. Lejasciemieši 4. maijā pulcējās parkā pie kultūras nama, lai būtu
kopā šajā dienā pie balti klāta galda. Paldies
Ozolu ģimenei par garšīgajiem kliņģeriem
un pīrāgiem, paldies visiem par cienastu un
kopā būšanu Baltā galdauta svētkos! Paldies lejasciemietim Sarmim Mednim, kas tajā
1990. gada 4. maijā, Latvijai svarīgajā un nozīmīgajā dienā, kad tika pieņemta deklarācija
Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, bija klāt un balsoja PAR! Paldies Danai
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Puidzei par radoši izzinošās pastaigas
„Sajūti Lejasciema elpu” vadīšanu! Paldies jauniešu grupai „Deep silence” un
vadītājam Jurim Ivanovam par muzikālu
sveicienu svētkos! Paldies Jānim Mellim
par muzikālo noformējumu un apskaņošanu!
Pavasara rosība ar Ingas Nagles atbalstu Lejasciemā jūtama arī uzkopšanas, stādīšanas un jauno vides objektu
veidošanā. Lejasciemā Pienotavas kalnā
pie vides objekta aktīvi notiek pavasara
darbi. Ir sākts izkopt Tirzas upes krastus
pie tilta. Tiek sakopts vecais Lejasciema
ceļš, kas ir labi saglabājies. Šai vietā tiks
izvietots jauns objekts – Lejasciema dižakmeņu gulbji. Objekta skices autore ir
lejasciemiete Māra Medne. Prieks, ka ar
pašvaldības atbalstu, darbu un idejām
būs sakopta vēl viena skaita vieta Lejasciemā pašu priekam, pastaigām, viesiem,
tūristiem, koncertiem. Ir parādījušies jauni stādījumi pie vides objekta Pienotavas
kalnā, pie Lejasciema centra laukuma un
centra laukumā bērza lukturos tiks iestādīti ziedi. Parkā pie kultūras nama kokos
putniņi var rast sev jaunas mājas, par ko
paldies Guntaram Šmitam un viņa čaklajiem palīgiem.

Lai zaļš un silts
pavasaris!

Tuvojoties Lejasciema kultūras nama
60 gadu jubilejai, arī kultūras namā ir patīkamas izmaiņas – pēc Lieldienām kultūras namā tika slīpēta un nolakota grīda. Vēl maijā grīda tiks vaskota, skatuve
piedzīvos jaunas pārmaiņas – tiek šūtas
jaunas drapērijas, pamazām top gatavs
dekors – gobelēns, kas tiks izvietots kultūras nama priekštelpā. Labie darbiņi vairojas, un tas priecē!
Veras pirmās māllēpes, galvas sāk
sliet mundrie gaiļbikši – pļavas un upmalas dzelteni krāsojas. Plūksim pavasara
dāvanas, veltes veselībai! Krāsim spēkus
visam gadam!
2017. gada maijs

Lejasciema kultūras nama vadītāja
Rita Gargažina
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INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI
Es piedzimu māmiņai,
Kad dziedāja laks gala:
Netrūks dziesmu man dziedot,
Ne valodu runājot.
/Latv. t. dz./

No 10. maija līdz 30. maijam Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā Gulbenes Mākslas skolas Lejasciema klases audzēkņu darbu izstāde
14. maijā plkst. 9.00 pie Gulbenes kultūras centra Biedrība „Dēms" aicina uz projekta
„Kuš! Zāle aug!" pirmo ak vo pasākumu dabā – izzinošu velo ekspedīciju uz Lejasciema
pagasta dabas bagā bām kopā ar LVM eksper Ilonu Einbergu
Maršruta garums ap 50 km. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot 29153677 (Dailis). Pusdienas garantētas, tāpat arī tehniskais atbalsts nepieciešamības gadījumā
Īpašais viesis – cigun meistare, kura mācīs elpot vēl dziļāk
20. maijā plkst. 19.00 – 21.00 Muzeju nakts pasākums – „Skrejošais laika rats” – Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā
Programmā: Iespēja noska es filmu – prezentāciju „Lejasciems agrāk un šodien”, darbošanās ar senajiem darba rīkiem, senās spēles un rotaļas bērniem
20. maijā un 27. maijā plkst. 10.00 bezmaksas nūjošanas nodarbības Lejasciema vidusskolas mazajā sporta laukumā. Dalībniekiem, kuriem nav savu nūju, vēlams uz nodarbībām iepriekš pieteik es, zvanot nodarbību vadītājai Ainai Rubenei, tel. 26394580, jo
nūju skaits ir ierobežots
26. maijā Lejasciema estrādē – Vidzemes skolēnu dziesmu diena „Brāli! Brāli, skani tāli”
(sekosim reklāmai)
27. maijā plkst. 14.00 Lejasciema kultūras namā aicinām visus pagasta seniorus uz pasākumu „Prieks kopā būt!”. Pie mums ciemosies Lizuma senioru deju kolek vs „Ozoli” un
dziedošā kora grupa no Rīgas
Aicinām ikvienu nākt uz pavasarīgu pasākumu, kopā būšanu, līdzi ņemot savus draugus,
domubiedrus un groziņus labai omai! Ja ir vajadzīgs transports kšanai uz pasākumu,
lūgums zvanīt uz Lejasciema pagasta pārvaldi – 64473660
3. jūnijā Lejasciema estrādē pasākums visām paaudzēm „Lecam pa vecam” (sekosim
reklāmai)
22. jūnijā 20.00 Lejasciemā atpūtas vietā pie dīķīša – Vasaras saulgriežu sadziedāšanās
24. jūnijā 22.00 Lejasciema estrādē – Jāņu balle, spēlē grupa „Hameleoni” Ieeja: 3,00 EUR
25. jūnijā Auto orientēšanās

IZLAIDUMI
LEJASCIEMA VIDUSSKOLĀ
12. klasei 3. jūnijā plkst. 17.00 skolā
9. klasei 10. jūnijā plkst. 17.00 skolā

No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas.
Turp, kur tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpe, rūpes un bēdas.
/B. Martuževa/

Mūžības ceļos aizgājuši
Lejasciema pagasta iedzīvotāji
Ņina Abramova, Elza Krieva,
Skaidrīte Tauriņa, Rita Vorona,
Lolita Sirmace
Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko
līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem
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Mana baltā dvēselīte,
Nu tev līdzi eju,
Kad aiz mākoņiem tik baltiem
Slēp tu savu seju,
Kurai asara tik sāļa,
Sāpīga un skaudra,
Mana baltā dvēselīte,
Mūžam paliec jauna!
/I. Puidze/
Kluso sāpju smagumu dalām ar mūsu
Liju no meitiņas Lolitas uz mūžu
atvadoties.
PII „Kamenīte" kolektīvs

Te paliek pagalms, manu soļu vīts,
Un puķe, kam es sauli dāvājusi.
Šķiet arī darbs ir beidzot padarīts,
Kur mīlot sevi esmu izteikusi.
/K. Apškrūma/
Izsakām līdzjūtību Valdai, no
māmulītes atvadoties.
Kaimiņi: Sandra, Māris, Zinta,
Liene, Anatolijs

Sveicam
Initu Brīdaku un Jāni Degunu ar
mei ņas Lauras piedzimšanu un
Ingu Sarkani un Ga Biezo ar dēliņa
Kristapa piedzimšanu.
Pagasta pārvalde
Lai siltām rokām, siltām acīm māki
Ik dzīves dienu mīļi noglāstīt:
Tad visas dienas ziedēs pavasarī
Un paliks saules pilnā debesmalā
Tie gadi, laiks ko dāvinās Tev rīt.
Lai netrūkst Tevī ābeļziedu prieka
Arvien no jauna sauli ieraudzīt.
/K. Apškrūma/

Sveicam Lejasciema pagasta
iedzīvotājus, kam skaistas
dzīves jubilejas tiek svinētas
maijā un jūnijā:
70 gadu jubilejā
Maiju Ševcovu
75 gadu jubilejā
Andri Grīsli
Laimu Lāci
Rūdolfu Skaistkalnu
80 gadu jubilejā
Jāni Gulbi
85 gadu jubilejā
Eduardu Māliņu
Lejasciema pagasta
pārvalde

Krāsaino „Pagalma” versiju ir iespējams
skatīt Lejasciema pagasta mājaslapā
www.lejasciems.lv.
Izdevējs –
LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDE
Tālr. 64473660
e-pasts: lejasciems@gulbene.lv
Informāciju apkopoja: Izglītojošā darba
un darba ar apmeklētājiem vadītāja
Dana Puidze
Iespiests: SIA Erante” tipogrāfijā
“
Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801
tālr. 64860983
Tirāža 1000 eks.
2017. gada maijs

