LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDES IZDEVUMS

Pavisam nemanot aizsteigušies 5 gadi,
un Lejasciema vidusskolas 65 izlaidumu
salidojums ir klāt! Aicinā visi, visi, kuru
skolas vai darba gaitas saistās ar Lejasciema vidusskolu. Nav svarīgi, cik klases ir
pabeigtas, cik dienas nostrādātas, ja vien
sirds ilgojas sa kt skolotājus, klases biedrus un kolēģus, tad esiet mīļi gaidī !
Skolas ēka būs atvērta no plkst. 14:00,
iespējams apska t kabinetus, ielūko es
skolas vēstures istabā. No plkst. 15:30 sāksies dalībnieku reģistrācija. Ja laika apstākļi atļaus, tas no ks skolas pagalmā.
15.00 Lejasciema kapsētā no ks piemiņas brīdis „Mūžības puķē ziedēt”. Bijušo skolas direktoru, vietnieku un skolotāju
atdusas vietas rotāsim svecēm, ziediem.
Aicinām atcerē es un pieminēt savus mūžībā aizgājušos klases biedrus!
16.00 vēstures stundā Lejasciema
kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju
centrā „Skola Lejasciemā – no dibināšanas līdz mūsdienām” piedalīsies Latvijas
Universitātes profesore Maija Kūle, kultūrvēsturnieks Jānis Polis un skolas absolvente Līga Elizabete Bērziņa, lai pieminētu
330.gadskārtu, kopš mācītājs Ernsts Gliks
dibināja skolu Lejasciemā, atsauktu atmiņā skolu a s bu Vidzemē.
18.00 svinīgais pasākums „Caur ziediem pāri laikiem” no ks Lejasciema
kultūras namā. Tajā uzstāsies Lejasciema
vidusskolas skolēni, ks sveik esošie un
bijušie skolotāji, skolas darbinieki.

Pasākumu fotografēs „Berga foto”
meistari, kuri aicina visus pēc koncerta
pulcē es uz LIELO kopbildi skolas pagalmā!
20.00 saviesīgā daļa skolas zālē “Un
atkal zilā vakarā…” ar lieliskiem muzikan em. Zālē būs garie galdi, kur varēs
pulcē es kopā pa izlaidumiem, kavē es
atmiņās, priecā es par atkal kšanos. Vēlams ieras es ar „groziņiem”. Papildināt
groziņu saturu un iegādā es kafiju varēs
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pie kafejnīcas „Ozoli” darbiniekiem skolas
1. stāvā. Fotografēšanās kopā ar „Berga
foto” paredzēta 5. kabinetā.
22.00 pulcēsimies pagalmā uz svētku
kulmināciju! Pēc tam visus klātesošos cienāsim ar saldumiņu! Un balle varēs turpinā es līdz rītam.
Uz kšanos!
Skolas administrācija

PAGASTĀ

Salidojuma
gaidās
Lejasciema puses ļaudis vienmēr
ekušies pēc zināšanām un gara gaismas. Mūsu skola ieņem īpašu vietu
pagasta a s bā un tradīciju glabāšanā. Ne kai tāpēc, ka atrodas pašā
Lejasciema centrā, vienmēr gaiša,
sakopta un aicinoša, bet arī tāpēc, ka
rūpējas par jaunās paaudzes izglītošanu.
1954. gada pavasarī Lejasciema
vidusskolā no ka pirmais izlaidums
un atestātu saņēma pirmie 19 absolven . Savukārt šogad no ks jau 65.
Lejasciema vidusskolas izlaidums.
Viena no mūsu skolas un pagasta
tradīcijām ir salidojumi, kas pulcē bijušos skolēnus un pedagogus. Iepriekšējais Lejasciema vidusskolas salidojums no ka 2014. gada septembrī. Ir
pagājuši 5 gadi, pienācis 2019. gads,
un atkal esam salidojuma, kurš paredzēts 1. jūnijā, gaidās.
Savu skolu neaizmirst neviens.
Katrs bērns, kurš šeit mācījies, katrs
skolotājs, kurš šeit strādājis, savā sirdī
glabā atmiņu kamoliņu.
Tāpēc esam aicinā būt atsaucīgiem un 1. jūnija pēcpusdienā apmeklēt savu bijušo skolu. Atnāksim vai
atbrauksim, sa ksimies, ar ziediem
rotāsim to skolotāju piemiņu, kuri ir
aizgājuši mūžībā, bet savās bijušajās
skolas telpās atcerēsimies aizgājušos
laikus, kā arī izbaudīsim kopābūšanas
prieku. Uz kšanos!
Aicinām ziedot naudu skolas
daudzfunkcionālās nodarbību telpas mūsdienīgai iekārtošanai. Tajā
paredzētas dažādas nodarbības, kas
skar jaunā standarta ieviešanu, piemēram, literatūras, drāmas stundas.
Nepieciešams aprīkojums, mēbeles,
grāmatu laminētājs.
Ziedot varēs skaidrā naudā salidojuma vakarā un ar pārskai jumu:
Gulbenes novada pašvaldība
reģistrācijas Nr.9000911632
Bankas kon :
LV84PARX0012592250003
LV46UNLA0050014339921
LV35HABA0551026177165
Norāde: Lejasciema vidusskolai
Aldis Doropoļskis
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Paziņojums!
SIA „Gulbenes nami” (Turpmāk – Sabiedrība) informē, ka ar 2019. gada 1. jūliju uzsāks sniegt sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu (dzeramā ūdens sagatavošana
un piegāde, kanalizācijas notekūdeņu novadīšana un a rīšana) Gulbenes novada
Beļavas pagastā (Beļava, Ozolkalns, Pilskalns, Letes), Gulbenes novada Lejasciema
pagastā (Lejasciems, Sinole, Veri), Gulbenes novada Lizuma pagastā (Lizums) un Gulbenes novada Rankas pagastā (Ranka, Gaujasrēveļi, Rēveļi).
Sabiedrība ar iedzīvotājiem līgumus noslēgs konkrētā laikā un vietā (laiks un vieta ks precizēta) a ecīgajā pagasta pārvaldē. Tie iedzīvotāji, kuri nevarēs noslēgt
līgumus uz vietas pagastā, varēs ieras es Sabiedrības birojā Gaitnieku ielā 1B, Gulbenē.
Par saņemto ūdenssaimniecības pakalpojumu arī turpmāk varēs norēķinā es
pagasta pārvaldes kasē, Gulbenes novada pašvaldības kasē, SIA „Maxima Latvija”
veikalos vai ar pārskai jumu.
Cerot uz veiksmīgu sadarbību,
SIA „Gulbenes nami” administrācija

ATGĀDINĀJUMS ūdens un kanalizācijas
pakalpojumu lietotājiem
Sakarā ar izmaiņām ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā lūdzam iedzīvotājus, kuri izmanto centralizētā ūdens un kanalizācijas pakalpojumus, līdz 2019. gada 27.
jūnijam Lejasciema pagasta pārvaldē nodot skai tāju rādījumus.
Ūdens skai tāju rādījumus var iesniegt, izmantojot Jums pieejamāko veidu:
1. iemetot lapiņu ar skai tāja rādījumiem (uz lapiņas jānorāda: adrese, vārds, uzvārds, skai tāja Nr. un rādījums) speciāli tam domātās kas tēs
LEJASCIEMĀ:
pie Lejasciema pagasta pārvaldes ēkas, Rīgas ielā 11,
pie Lejasciema bibliotēkas ēkas Rīgas ielā 18,
pie daudzdzīvokļu mājām A.Sakses ielā 1, Rīgas ielā 19A, Rūpnieku ielā 4;
SINOLĒ:
pie Sinoles kultūras nama ēkas,
pie daudzdzīvokļu mājām „Gaujmalas” un „Staburags”
VEROS:
pie daudzdzīvokļu mājas „Veri”
2. rakstot e-pastu: lejasciems@gulbene.lv (jānorāda: adrese, vārds, uzvārds, skai tāja Nr. un rādījums)
Pēc ūdens skai tāju rādījumu saņemšanas pagasta pārvaldē ks sagatavots rēķins,
kuru iedzīvotāji saņems savās pastkas tēs. Rēķinu ir iespējams saņemt arī elektroniski, par
to lūdzam informēt pagasta pārvaldi, norādot savu e-pasta adresi.
Pēc rēķina saņemšanas maksājumu var veikt elektroniski
uz rēķinos norādītajiem bankas kon em vai veicot
maksājumu pagasta pārvaldes kasē tās darba laikā:
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

Maksājumus pagasta pārvaldes kasē var veikt
skaidrā naudā un ar bankas norēķinu kartēm.
Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt uz pagasta
pārvaldi: t.64473664, 64473660, 26485287

Aicinām iedzīvotājus pārskat saņemtos rēķinus un maksājumu vēsturi un pilnībā norēķinā es par saņemtajiem ūdens
un kanalizācijas pakalpojumiem.
Brīdinām, ka parādu nesamaksāšanas gadījumā ks ierosināts
jautājums par esvedības uzsākšanu.
Lejasciema pagasta pārvalde
2019. gada maijs

LAUKSAIMNIEKIEM/ BĒRNUDĀRZĀ

Ziņas lauksaimniekiem
1. Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem.
 No 2019. gada 20. maija līdz
2019. gada 26. jūnijam varēs pieteik es
atbalsta saņemšanai pasākumā „Atbalsts
jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”.
Šī būs projektu pieņemšanas trešā
kārta, tās kopējais publiskais finansējums
ir 3,96 miljoni eiro. Jaunais lauksaimnieks
saņems vienreizēju 40 000 eiro lielu maksājums jaundibināta (vai pārņemta) lauksaimniecības uzņēmuma dibināšanai un
a s bai, saskaņā ar iesniegto darījuma
darbības plānu.
Jaunajiem lauksaimniekiem jāņem
vērā, ka darījumdarbības plānu jāgatavo
vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laika posmam kā līdz 2022. gada 31.
decembrim.
2. Atbalsts mazo saimniecību a sbai.
Trešās kārtas projektu iesniegumu
pieņemšana apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, a stot mazās
lauku saimniecības” no ks no 2019. gada
17. jūnija līdz 2019. gada 18. jūlijam.
Kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 11,085 miljoni eiro, tas sadalīts pēc
reģionalizācijas principa. Ziemeļaustrumu
RLP izsludinātais finansējums ir 1 230 000
eiro. Katrs projekta īstenotājs saņems
15 000 eiro lielu atbalstu.
Pasākumā atbalsts paredzēts tām mazajām saimniecībām, kurām gada kopējais
neto apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā
pirms projekta iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vēr ba projekta iesniegšanas dienā ir
vismaz 2000 eiro, bet nepārsniedz 15 000
eiro. Darījumdarbības plānu jāgatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laikposmam kā līdz 2022. gada 31.
decembrim.
Svarīgi ņemt vērā, ka mazajiem lauksaimniekiem projekta iesniegumu jāsagatavo sadarbībā ar konsultāciju pakalpoju-

Mūsu paldies!
Lejasciema PII „Kamenīte” viens no
mērķiem ir audzēkņu veselības nos prināšana un fizisko ak vitāšu nodrošināšana ikdienā. Jau otro mācību gadu
strādājam pie iestādes rotaļu laukumiņu
sakārtošanas un uzlabošanas. Par budžeta
līdzekļiem šajā laikā ir izdevies saremontēt grupiņu nojumītes, nomainīt jumtus. Ir
nobruģēts celiņš un uzstādīts āra apgais2019. gada maijs

ma sniedzēju. Aps prināto konsultāciju
pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams
dienesta mājaslapā.
3. Atbalsts tūrisma ak vitātēm.
No 2019. gada 17. maija līdz 2019.
gada 17. jūnijam varēs pieteik es atbalstam pasākuma „Atbalsts ieguldījumiem ar
lauksaimniecību nesais tu darbību radīšanā un a s šanā” ak vitātēs:
 „Ar lauksaimniecību nesais tu
saimniecisko darbību dažādošana a ecībā
uz tūrisma ak vitāšu veicināšana”;
 „Tūrisma ak vitāšu veicināšana”.
Publiskais finansējums ak vitātēm ir
7,248 miljoni eiro, tas sadalīts pēc reģionalizācijas principa, ievērtējot teritorijas a sbas indeksu un esošo uzņēmumu skaitu.
Ziemeļaustrumu RLP izsludinātais publiskais finansējums ir 398 443 eiro.
Iesniegto projektu īstenošanas beigu
datums, ja ek ieguldītas inves cijas pamatlīdzekļu iegādei – viens gads no LAD
lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu aps prināšanu, ja ek veikta būvniecība, pārbūve – divi gadi no LAD lēmuma
pieņemšanas par projekta iesnieguma aps prināšanu.
4. Kā rīko es, ja konstatē migrējošo putnu vai savvaļas dzīvnieku pos jumi.
LAD šogad ir saņēmis informāciju no
daudziem lauksaimniekiem par pos jumiem laukiem, ko nodarījušas savvaļas zosis, tāpēc sniedzam skaidrojumu par rīcību
šādos gadījumos.
Ja pla bu maksājumiem pieteiktos
laukus ir izpos juši migrējošie putnu vai
savvaļas dzīvnieki tā, ka e vairs neatbilst
atbalsta maksājumu saņemšanas nosacījumiem (laukā vairs nav atbals esīgā kultūrauga pārsvars), tad lauksaimniekiem par
to jāinformē Lauku atbalsta dienests.
Lai saglabātu esības par deklarēto
kultūraugu saņemt sais tā atbalsta, zaļināšanas, bioloģiskās lauksaimniecības un
citus atbalsta maksājumus, tad lauksaimniekam 15 darba dienu laikā dienestam
jāiesniedz iesniegums par ārkārtas apstāk-

ļiem. Iesniegumam jāpievieno foto uzņēmumi, kuros redzami pos jumi. Lai varētu
iden ficēt fotogrāfijas uzņemšanas vietu,
fotoaparātam jāieslēdz atrašanās vietas noteikšanas režīms vai arī fotogrāfijā jāiekļauj
kādu a ecīgajam laukam specifisku vides
objektu (piemēram, koku, ēku). Ja pla bas
pieteiktas kompensācijas saņemšanai Dabas aizsardzības pārvaldē vai pašvaldības
izveidotajā Medību koordinācijas komisijā,
tad tas jānorāda iesniegumā.
Tikai pēc tam, kad ir iesniegts iesniegums un foto pierādījumi LAD vai laukus ir
apsekojusi Dabas aizsardzības pārvalde vai
Medību koordinācijas komisija, lauksaimnieks drīkst veikt izmaiņas – pārsēt laukā
citu kultūraugu vai izveidot laukā papuvi.
Šādi rīkojo es ks saglabātas esības saņemt atbalsta maksājumus, kas norādī
vienotajā iesniegumā par sākotnēji deklarēto kultūraugu. Pla bu maksājumu pieteikumā jāatstāj sākotnēji deklarētā kultūrauga kods, bet iesniegumā par pos jumiem
jāinformē LAD, ka lauks ks pārsēts.
Kompensācijām par pos jumiem, kurus nodarījuši īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieki un
putni, jāpiesakās Dabas aizsardzības pārvaldē. Ja pos jumus nodarījuši medījamie
dzīvnieki, tad par to jāinformē pašvaldības
izveidotā Medību koordinācijas komisija.
5. Foto konkurss „Piena upē siera
ziedi”.
Latvijas vasaras ainava ar piena devējām, arī Līgo svētki un sieri, arī ci piena
produk , ražotājprocess, baudītāji u.c.
Organizē: biedrība „Siera klubs”
Profesionālās izglī bas kompetences
centrs „Ogres tehnikums”
Ģenerālsponsors: biedrība „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome”
Plašāka informācija un konkursa nolikums mājas lapā www.losp.lv/node/5986

mojums. Diemžēl ar budžeta līdzekļiem
nepie ek, lai iegādātos rotaļu laukumiņu
konstrukcijas. 2018. gada nogalē vecāki
uzsāka līdzekļu vākšanas kampaņu šim
mērķim. Liels paldies viņiem! Diemžēl ar
šo summu izrādījās s pri par maz, un lūdzām mūsu uzņēmēju atbalstu. Šobrīd sakām lielu paldies SIA „Lejasciema grauds”
kolek vam un Vilnim Burkam par atsaucību un ziedojumu! Mūsu ziedojumu kon
joprojām ir atvēr :

Gulbenes novada pašvaldība
reģistrācijas Nr.9000911632
Bankas kon :
LV84PARX0012592250003
LV46UNLA0050014339921
LV35HABA0551026177165
Norāde: Lejasciema PII „Kamenīte”

Anita Rozenberga,
Gulbenes novada lauku a s bas
konsultante

Būsim pateicīgi par jebkuru ziedojumu.
Lejasciema PII „Kamenīte” iestādes
padomes vārdā – vadītāja Irisa

3

BĒRNUDĀRZĀ

„Atvērto durvju dienas” PII „Kamenītē” turpinās
4. un 5. aprīlī Lejasciema PII „Kamenīte” no ka atvērto durvju dienas 3 grupiņās. Abas dienas vecāki varēja nākt un
piedalī es nodarbībās, vērot savus mīluļus,
pārrunāt ar skolotājām bērnu veiksmes un
vēl darāmos darbiņus, iepazī es ar bērnudārza ikdienu. Paldies visiem vecākiem par
ieinteresē bu un atsaucību!
Lūk, ko par šo iespēju saka Elzas un
Paulas mamma Ieva:
„Man bija tas prieks piedalī es „Pūcīšu” grupas atvērto durvju dienās š.g. 4. un
5. aprīlī. Jau nedēļas sākumā grupiņā valdīja pa kams satraukums un bērniņi ar nepacie bu gaidīja, kad ieradīsies mammas
un tē . Audzinātāja Ināra bija sagatavojusi
lieliskus uzdevumus, kopā ar vecākiem devāmies vērot un klausī es putnus, zīmējām
apkārtējo dabu un gājām rotaļās. Grupiņas
audzēkņi rūpīgi veica uzdotos darbiņus
un bija ļo priecīgi, ja vecāki iesais jās un
palīdzēja. Visi nodarbību vadītāji bija sagatavojuši interesantas un bērniem saistošas
nodarbības. Bija pa kami pavērot mazo
„Pūcīšu” entuziasmu un prieku, rādot ve-

cākiem savas spējas. Izmantojot iespēju,
vēlētos pateik es visiem bērnudārza pedagogiem par lielisko darbu, ko viņi veic,

ikdienā mācot un rūpējo es par mūsu mazajiem dārgumiem!”
Vadītāja Irisa

Vasariņu gaidot...
Arī mūsu grupā „Pasaciņa” pirmdienas
rīts aizsākās ar sarunām par vasaru. Izrādās, ka šis gadalaiks daudziem bērniem ir
vismīļākais. Jautājot, kāpēc? Skan atbildes:
var peldē es, sauļo es, atpūs es, braukt
ar velosipēdu, ēst saldējumu, skriet basām
kājām.
Un kāpēc gan nesagādāt mazu vasaru
jau pavasarī? Tā mēs visi kopīgi nolēmām
pagatavot saldējumu ar banāniem un saldējuma kokteili. Čakli kopā strādājot, mums
izdevās mazliet pietuvināt vasaru un baudīt jauku dienu. Un nemaz jau
vairs nav k tālu vasara!
Vēl kai pāris nedēļas,
kai jāpaspēj nosvinēt
izlaidums bērniem, kas
dodas uz skolu.
Liels paldies vecākiem par atbalstu, rūpēm un izturību! Lai jums
visiem jauka, saulaina,
piedzīvojumiem bagāta
vasara!
Vasara ir laiks interesantām rotaļām, priekam un labam garastāvoklim, pozi vām emocijām un dažādiem piedzīvojumiem. Saule arvien vairāk mūs lu na ar savu siltumu, un neviļus domas sāk kavē es pie iepriekšējās vasaras
atmiņām.

4

Daina,
grupas „Pasaciņa”
skolotāja

2019. gada maijs

BĒRNUDĀRZĀ

Es savai māmiņai...

Mums ikvienam savā dzīvē,
mazam vai lielam, noderējis mātes
padoms, vēlējums, uzmundrinājums
vai vienkārši ska ens. Mazā sirsniņa
katru dienu savai māmiņai grib pateikt mīļus vārdus, apskaut, samīļot.
Vēlas, lai viņu pamana lielajā dienas
steigā, paņem klēpī un parunājas.
Lielā „Kamenītes” saime 10.
maijā savām māmiņām dāvāja mīļu
un sirsnīgu koncertu Mātes dienā.
Grupiņās bērni kopā ar skolotājām
veidoja interesantus video sveicienus, kas bērnam ļāva parādī es kā
drošam, pārliecinātam, kādam arī
mazliet kautrīgam savas māmiņas
mazulim. Muzikālos sveicienus un
sirsnīgās dziesmas skolotāja Lāsma
svētkos dāvāja kā vēs jumu katrai
mammai lepo es ar mazo cilvēkbērnu, kurš nedrošos soļus uz lielās skatuves sper ar lepnumu un apņēmību,
iepriecināt savu māmiņu. Gudrās
Pūces grupiņas bērni – Loreta, Paula,
Nellija un Ernests – skatuvi iepazinuši vairākkārt, un viņu sveiciens visām
mammām svētkos ir skanīgs un pārliecinošs.
Latviskās dejas mīles bu un
šarmu mazuļiem iemācījis skolotājs
Jānis, kurš ar pozi vu a eksmi un
uzņēmību ļāvis iedrošināt Kamenītes bērnus savus dejas soļus rādīt uz lielās
skatuves. Bērni koncertā savām māmiņām
dāvināja daudzas dejas, kur stal e augumi
un ritmiskās kus bas ļāva ar lepnumu paklanī es ska tājiem, saņemot pozi vo no2019. gada maijs

vērtējumu – smaidus un aplausus.
Ikdienā jau nevajag neko daudz, kai
kādu labu vārdu, sirsnīgu acu ska enu,
smaidu vai kopā pavadītu mirkli. Mēs sapra sim…

JO TIKAI ES KĀ PUĶU ZIRNIS APVĪŠOS
AP SAVU MĀMIŅU
Ziedošu pavasari dārzos un sirdīs
vēlot, skolotāja Sandra Biksīte
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Ideju – skiču konkurss
„Sajūtu parks’’ Lejasciemā
2018. gada pavasarī ar biedrības „Sateka” finansiālo atbalstu iedzīvotāju grupa
„Kopā mēs varam” sāka veidot „Sajūtu parku” kā dāvanu Lejasciemam Latvijas simtgadē. Parkā ir iestādī jau vairāk nekā 70
stādi – 49 ar projekta atbalstu, bet pārējie
par iedzīvotāju ziedojumiem. Parka projekta apstādījumu idejas autore ir pieredzējusī
dārzniece un daiļdārza „Kalmes” saimniece
Inga Nagle. Sajūtu parka stādījums veidots
atbilstoši gadalaikiem raksturīgā krāsu
gammā: pavasarim – dzeltenīgie toņi, vasarai – balts ar zaļu, rudenim – oranžie un
sarkanīgie toņi, ziemai – zilgani viole toņi.
Parka centrā vēlamies veidot interesantu vides objektu vai objektu kopu atbilstoši idejai, lai parka apmeklētājiem būtu
iespēja izjust dažādas sajūtas un ktu darbināta cilvēku maņu sistēma (redze, dzirde,
oža, garša un tauste), lai tas veidotos interak vs, interesants dažādu paaudžu apmeklētājiem. Parka teritorijā paredzot gan
pastaigu taciņas (ņemot vērā jau šobrīd
izveidojušos iedzīvotāju paradumus parka
šķērsošanā), gan zonas atpūtai, relaksācijai u.tml. Konkursa mērķis ir, izmantojot
radošu sacensību, iegūt labāko iespējamo
projekta ideju – skici parka a s bai ar racionāliem, mūsdienīgiem un daudzfunkcionāliem risinājumiem.
Skiču projekts jāiesniedz līdz 2019.
gada 27. septembrim, konkursa uzvarētājam 100 euro naudas balva.
„Sajūtu parka” skiču – ideju konkurss
NOLIKUMS
I. Vispārīga informācija
1. Konkursu organizē Lejasciema pagasta pārvalde.
2. Konkursa mērķis – izraudzī es ideju
„Sajūtu parka” centrālā vides objekta/ izveidei.
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3. Konkursā var piedalīes ikviena juridiska un fiziska persona.
4. Darbam jābūt autom
ra vai autoru grupas radītam
jaundarbam.
5. Skices jāiesūta pa pastu:
stu:
Lejasciema pagasta pārvaldē, Rīgas
ema paielā 11A, Lejasciems, Lejasciema
12 ar norādi
gasts, Gulbenes novads, LV-4412
„„Sajūtu parka’’ skiču – ideju konkursam”,
elektroniski – lejasciems@gulbene.lv vai
iesniedzot personīgi Lejasciema pagasta
pārvaldē.
6. Konkursa darbus iesniegt līdz 2019.
gada 27. septembrim.
7. Konkursam iesniegtos darbus atpakaļ neizsniedz.
II. Informācija par konkursa priekšmetu
8. Skicei jāatbilst šādām prasībām:
8.1. Skice – divdimensiju darbs;
8.2. Formāts – A4 vai A3;
8.3. Objekts skicē jāa ēlo telpisks (3D),
no diviem dažādiem rakursiem.
8.4. Materiālu izvēle – materiāli piemēro klima sko apstākļu iespējamajai radītajai ietekmei un objekts/i veido izturīgi
pret vēja brāzmām.
8.5. Katram darbam pievienojams idejas pamatojums (īss apraksts brīvā formā)
A4 izdrukas
formātā un datu nesējā (CD/DVD vai
zibatmiņa (flash)), informācija par izvēlētajiem vides objektu
elemen em, ieteicamajiem materiāliem, piegulošās teritorijas labiekārtojumu
(piemēram, zāliens,
bruģējums, izgaismojums, soliņi) u.c.
informācija pēc autora ieska em.
9. Katram darbam jāpievieno informācija par autoru: vārds, uzvārds, tālruņa nr.,

e-pasta adrese, organizācija vai izglī bas
iestāde.
III. Vērtēšana
10. Konkursa darbus izvērtē Lejasciema pagasta pārvalde.
11. Konkursa komisija vērtē katra iesniegtā darba atbils bu pēc bū bas konkursa nolikumā noteiktajām prasībām (saskaņā ar 9. punktu).
12. Konkursa rezultā ks paziņo līdz
2019. gada ……….
IV. Konkursa vērtēšanas komisijas esības un pienākumi
13. Konkursa komisija var lūgt papildus informāciju un skaidrojumus darba autoram par iesniegto piedāvājumu, ja rodas
tāda nepieciešamība.
14. Konkursa komisijai ir esības pieprasīt no pretendenta ar parakstu aps prinātu apliecinājumu, ka iesnieg e darbi ir
oriģināli un nav plaģiāts.
15. Konkursa komisija pēc darbu izvērtēšanas nosaka konkursa uzvarētāju un piešķir uzvarētājam balvu 100,00 EUR (viens
simts eiro) apmērā.
16. Pēc konkursa rezultātu aps prināšanas Lejasciema pagasta pārvalde slēdz
līgumu ar konkursa uzvarētāju par autora
man sko esību atsavināšanu.

2019. gada maijs

KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA UN TRADĪCIJU CENTRĀ

„Zenta Mauriņa.
Dokumentālie sapņi” izrāde
14. aprīļa pēcpusdienā Lejasciema kultūras namā pulcējās literatūras un teātra
mākslas cienītāji, lai būtu klāt kādā īpašā
mirklī, kad, pateico es Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam, Lejasciemā ka rādīta
izrāde „Zenta Mauriņa. Dokumentālie sapņi”. Izrāde 1,30 h garumā ļāva ielūko es
Lejasciemā dzimušās, vienas no visvairāk
tulkotās un starptau sku atzinību guvušās
autores Zentas Mauriņas dzīves gaišākajās
un traģiskākajās lappusēs. Galveno lomu

Foto – Jānis Deinats, Rīgas Centrālā bibliotēka.
atveidoja aktrise Lauma Balode, visas vīriešu lomas a ēloja Kapars Dumburs, sieviešu
- Anna Nele Āboliņa, režisore Kris ne Krūze-Hermane.
Izrāde ļāva pārliecinā es par Mauriņas
spēcīgo raksturu, neizsmeļamo cīņassparu,
redzēt un saprast, ka cilvēka spējām nav robežu, tās mēs uzliekam sev paši.
Sajūtas pēc izrādes noska šanās ir ļo

īpašas, pacilājošas, grū aprakstāmas, bet
gribas tās noglabāt dziļi sevī, lai neizzūd,
bet glabājas tur vēl ilgi.
Šis mums, lejasciemiešiem, bija īpašs
un gaidīts no kumus, paldies izrādes komandai par brīnišķīgo veikumu, tas k ešām bija emocionāli un iedvesmojoši!
Dana Puidze,
projekta vadītāja

Darbīgais aprīlis
Šķiet, ka 2019. gada aprīlis Lejasciema kultūrvēsturiskā
mantojuma un tradīciju centrā
ieies vēsturē kā viens no apmeklētākajiem mēnešiem ne kai
šogad, būs jāpapūlas, lai šo skaitu pārsniegtu arī turpmākajos
gados.
Tas, protams, izskaidrojams
ar to, ka šeit no ka daudz dažādi
interesan no kumi:
 „Lego” izstāde, kura sapulcināja daudz mazo apmeklētāju, sākot no bērnudārzniekiem līdz pusaudžiem.
 Sandras Semenkovičas gleznu
atklāšana Lieldienās, izstāde,
kura pārsteidza ne vien lejasciemiešus, kuri jau iepriekš iepazinuši Sandras darbus, bet
arī Lejasciema viesus.
2019. gada maijs

 Viesizrāde „Zenta Mauriņa. Dokumentālie sapņi.” Izrāde 1,30 h garumā ļāva ielūko es Lejasciemā dzimušās
literatūrfilosofes Zentas Mauriņas dzīves gaišākajās
un traģiskākajās lappusēs.
 Stāstu vakars par
Indonēziju, kura laikā
devāmies aizraujošā
virtuālā ceļojumā, klauso es Lailas Mednes
brīnišķīgajos stāstos,
skato es fotogrāfijas
un video.
 Pieaugušo
neformālās izglī bas apmācības „Lielformāta
vides objektu veidošanā”, programma, kura
ek realizēta ar Gulbenes novada pašvaldības
finansiālu atbalstu.
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Lielformāta vides objektu veidošanas apmācības
No 31. marta Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā no ek
pieaugušo apmācības „Lielformāta vides
objektu veidošanā”. Nu jau esam kušās
četrās nodarbībās, lai draudzīgā pulciņā Ingas Nagles vadībā apgūtu lielformāta vides
objektu veidošanu. Pirms lielo vides objektu veidošanas apguvām pama emaņas
nelielu formu veidošanā. Arī to izgatavošanā jāņem vērā dažādi triki gan kā veidot
formu, gan kā to nos prināt. Esam devušās
dabā, lai vāktu materiālus, tapuši jau daudzi brīnišķīgi lielformāta darbi: zaķi, lilijas,
tenis, ola. Darba procesā gūtas jaunas
zināšanas un prasmes, katru reizi no jauna
ir pārsteigums par dabas materiālu izmantošanas daudzveidīgajām iespējam. Darbs
prasa lielu pacie bu, spēku, uzņēmību. Izskatās viss ļo vienkārši paveicams un, no
malas skato es, šķiet vienkārši, bet, izdarot
darbiņu no sākuma līdz galam, kai sapro ,
cik daudz laika, enerģijas un izdomas tam
visam nepieciešams.
Vislielākais gandarījums šo apmācību
laikā ir redzēt, ka apmācību dalībniecēm
interesē un pa k šīs nodarbības, ka iegūtās
zināšanas ek liktas lietā un ka ir tapuši jau
pirmie objek pašu mājas vides uzlabošanai.
Paldies Ingai Naglei par dalīšanos ar
savām zināšanām, jo dažādās nianses zina
stās t un parādīt kai pieredzes bagāts florists!
Dana Puidze,
izglītojošā darba un darba ar
apmeklētājiem vadītāja

Pieaugušo neformālās izglī bas programma „Lielformāta vides objektu
veidošana” ek realizēta ar Gulbenes novada pašvaldības finansiālu atbalstu
500 EUR. Līdzfinansējums piešķirts Gulbenes novada pieaugušo neformālās
izglī bas programmu konkursā.

Lejasciema kausu izcīņas sacensības
Tradīcija, kura turpinās nu jau 22. sezonu – 1. maijs „Lejasciema kausu” izcīņas
sacensības. Diena, kad Lejasciema šautuvē
pulcējās stenda šaušanas sporta piekritēji
un makšķernieki. Dalībnieki sacentās triju
veidu šaušanā (šaušana pa skrejošu zaķi,
šaušanā ar gludstobra vai vītņstobra ieroci
– a ālums 50 m, šaušanā ar gludstobra vai
vītņstobra ieroci – a ālums 100 m). Lai arī
komandu skaits šogad neliels, tas nemazināja sacensību garu. Kopvērtējumā 1. vietu
ieguva MK „Ievugrava”, 2. vietu „Lejasciema pagasta pārvaldes” komanda, bet 3.
vietu MB „Lejasciems-Dūre”.
Individuālajā vērtējumā:
Makšķerēšanā – 1.v. Ojāram Jeguram,
2.v. Dmitrijam Briedim, 3.v. Jānim Sirmbārdim
Šaušanā ar vī ņstobra ieroci 100 m –

8

1.v. Ainārs Kuprovskis, 2.v. Lauris Neilands,
3.v. Dairis Neilands (30 dalībnieku konkurencē)
Šaušanā ar gludstobrs un vī ņstobra
ieroci 50 m – 1.v. Dairis Neilands Mār ņš

Caunī s, 2.v. Kārlis Zvirgzdiņš, 3.v. (34 dalībnieku konkurencē)
Šaušana pa skrejošu zaķi – 1.v. Edgars
Zeidmanis, 2.v. Jānis Neilands, 3.v. Jānis
Ozols (35 dalībnieku konkurencē)
2019. gada maijs

JAUNSARGI

Labākais Latvijas jaunsargs pēc centralizēto testu
kārtošanas galgausnietis Mikus Černoglazovs
No 1. līdz 5. maijam NBS Kājnieku skolas poligonā „Lāčusils”, Alūksnes novadā,
jaunsargi no visas Latvijas kārtoja 4.līmeņa
testus. Kārtot testus izvēlējās arī seši Gulbenes novada jaunsargi. Testos ir iespēja
parādīt Jaunsardzē gūtās zināšanas un iemaņas. Pēc no ekošo testu sekmīgas nokārtošanas jaunsargam paveras daudzas
iespējas – viņš var bez konkursa un ar pazeminātu veselības kapacitā stā es Latvijas
Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, eši
tāpat – bez konkursa ir iespējams stā es arī
Valsts robežsardzes koledžā, Ugunsdrošības
un civilās aizsardzības koledžā un Valsts policijas koledžā. Ja jaunsargs izlemj par labu
profesionālajam dienestam, arī kareivja
pamatapmācības kursa
1. līmenis Kājnieku skolā
viņam jau ir ieskai ts.
Gulbenes novada
jaunsargs Mikus Černoglazovs ar 98 punk em
uzrādīja labāko rezultātu un ieguva ceļazīmi
braucienam uz Angliju.
Mikus pagājušajā gadā
veselības problēmu dēļ
testus nevarēja kārtot,
bet izlēma par labu serfikāta iegūšanai šogad

un kļuva par labāko, zinošāko Latvijas
jaunsargu. Augstus rezultātus testos
uzrādīja Lejasciema vidusskolas audzēkņi Mareks Pencis (96p), Eva Bērziņa (87p), Gulbenes novada valsts
ģimnāzijas audzēknes Agnija Briedīte
(92p), Alvīne Ivanova (87p), Gulbenes
2.vidusskolas skolēns Valters Groza
(87p). Lepojamies ar mūsu jauniešu
uzrādītajiem rezultā em!
Lāsma Gabdulļina

Gulbenes novada jaunsargi uzvar D. Turlā kausa
izcīņas sacensībās
LR Aizsardzības spēku pirmā komandiera pulkvežleitnanta
D.Turlā kausa izcīņa norisinājās 11. maijā 2019. gadā Trikātas pilsdrupās, Beverīnas novadā. Sacensībās piedalījās 23 komandas, Gulbenes novadu pārstāvēja divas apvienotās komandas. Lejasciema
komandā startēja Jolanta Pence, Gustavs Galvans, Mikus Černoglazovs un Valters Groza. Gulbenes komandā startēja: Eva Bērziņa, Katrīna Kopeļeva, Normunds
Savruckis un Ruslans Bogušs.
Jaunsargi sacentās stacionārā šaušanā, dueļu šaušanā, šķēršļu joslā (bija atsevišķs vērtējums
un cīņa par „Vīru spēļu” kausa iegūšanu), zināšanu tests, ieroču izjaukšana, granātu mešana
mērķī, orientēšanās labirints (stafete), a āluma
noteikšana.
Spraiga sacensību diena, k dažādas disciplīnas un k dažādi sniegumi, līdz pat pēdējai apbalvošanas disciplīnai nebija skaidrs, kurš tad iegūs
spēļu kausu.
Gulbenes komanda labus rezultātus uzrādīja:
šaušanā – 7. vieta, granātā un labirintā 5. vietā.
2019. gada maijs

Lejasciema komandai 1. vieta a āluma noteikšanā, 2. vieta šķēršļu joslā, 4. vieta šaušanā, 4. vieta orientēšanās labirintā, 7. vietā dueļos, 5. vieta ieroča G-36 izjaukšanā un salikšanā,
15. vieta granātas mešanā mērķī. Liels bija pārsteigums, kad par
spēļu uzvarētājiem nosauca Lejasciema komandu. Tā uz Gulbenes novadu ka pārves divi kausi. Pirmā vieta D. Turlā kausa
izcīņā un 2. vieta „Vīru spēlēs”.
Lāsma Gabdulļina
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Stirnu buks

Jaunsargi piedalās četrcīņas
vieglatlētikas sacensībās
18. maijā, Gulbenē no ka ATKLĀTĀ JAUNSARDZES ČETRCĪŅA VIEGLATLĒTIKĀ, kurā piedalījās arī Lejasciema jaunsargi. Dalībniekiem bija jāstartē četrās disciplīnās: 60 m sprintā, bumbiņas mešanā, tāllēkšanā un
500, 800, 1000 vai 1500 m skrējienā, atkarībā no vecuma grupas. Kopvērtējumā Lejasciema jaunsargu panākumi:
U18 V grupā pārliecinoši 1. vieta Gustavam Galvanam, kurš uzrādīja
arī absolū labākos rezultātus trijās no četrām disciplīnām – tāllēkšanā,
60 un 1500 m skrējienos. U14 S grupā 1. vieta Gerdai Asnātei Berkoldei.
U18 S grupā 2. vieta Kris nei Pencei. U16 S grupā 3. vieta Jolantai Pencei.

Mūsu lieliskie Lejasciema skrējēji aizvadījuši kārtējo
taku skrējienu seriāla „S rnu Buks” posmu, kurš šoreiz noka Tērvetes dabas parkā. Sacensībās startēja 16 Lejasciema vidusskolas/SK „Lejasciems” spor s un kopvērtējumā
gan starp skolām, gan sporta klubiem bijuši otri ātrākie.
Apbalvošanas ceremonijā Lejasciema vārds izskanējis vairākkārt, par ko, protams, esam neizsakāmi lepni un gandarī . U14S grupā 2. vieta Gerdai Asnātei Berkoldei, U20S
grupā 1. vieta Evai Bērziņai.

Pavasara skrējiens Gulbenē

Iniciatīvas „Latvijas
skolas soma” pasākumi
Lejasciema vidusskolā
Otrajā semestrī turpinājās skolēniem piedāvātā Latvijas Kultūras
ministrijas inicia va „Latvijas skolas soma”, kuras laikā katram skolēnam
dota iespēja apmeklēt kādu kultūras pasākumu vai iepazīt kultūrvēsturiskās vietas, dabas objektus un inova vus uzņēmējdarbības uzņēmumus.
Visi mūsu skolas klašu kolek vi ir izmantojuši šo inicia vu, dodo es
tuvākos vai tālākos braucienos. Marta beigās 7. klases skolēni apmeklēja Latvijas Banku, iepazīsto es ar interak vu izstādi „Naudas pasaule”.

12. maija pavasara skrējienā jau tradicionāli piedalījās arī
lejasciemieši. Godalgotas vietas izcīnīja 4 mūsu skrējēji: 3 km
distancē V13 grupā 1. vieta Adrianam Stepem, kurš finišēja arī
kā pirmais starp visiem 3 km skrējējiem, 3. vieta Artūram Filipam Igaviņam, S16 grupā 2. vieta Jolantai Pencei, 3. vieta Elizabetei Galvanei. Savukārt, 6 km distancē V16 grupā 2. vieta
Gustavam Galvanam. Pavisam nedaudz līdz godalgotai vietai
1 km distancē pietrūka Jēkabam Kubuliņam, kuru no 3. vietas
šķīra vien nepilna sekunde, a ecīgi iegūta 4. vieta, tāpat 4.
vieta, kai 3 km distancē, arī Mar nam Kristeram Celmam.
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2019. gada maijs

VIDUSSKOLĀ
Skolēni pabija arī programmēšanas
uzņēmumā „Accenture” un Rīgas
Zooloģiskajā dārzā. Pirmklasnieki
12. aprīlī apmeklēja Ates muzeju un
izrādi „Noslēpumu sala” Alūksnes
kultūras centrā. 30. aprīlī 8. klases
kolek vs devās uz Rīgu, lai izbaudītu
Im. Ziedoņa izlaušanās istabas noslēpumus, peintbola spēles spriedzi
un komandas saliedēšanās prasmes
Mežaparkā. Atpakaļceļā skolēni vēl
apmeklēja Līgatnes Smilšu alas un
Tīklu parku. Tai pašā dienā 4., 5.
un 6. klašu skolēnu grupa brauca uz
Alūksnes pilsētu, lai papriecātos par
tās Pilssalas skaistumu, skatu torņa
plašo panorāmu un apmeklētu muzeja nodarbību „Vides labirin ”. 17.

maijā – pēc Pēdējā zvana svētkiem
12. klases kolek vs apciemoja Druvienas Latviskās dzīvesziņas centru,
kur piedalījās nodarbībās „Vecā klase”, „Tradīciju cietoksnis” un „Koka
zvaniņš”. 23. maijā 1. – 3. klašu
skolēni arī apmeklēja Alūksnes muzeju, Pilssalu un skatu torni, iepazinās ar Alūksnes parku un pilsētas
vēsturi. 29. maijā 9. klases kolek vs
izmantoja iespēju apmeklēt teātra
izrādi „Nekas” Valmieras Drāmas
teātrī.
Lūk, tādas daudzveidīgas ir
inicia vas „Latvijas skolas soma”
sniegtās iespējas skolēniem šajā
mācību gadā.
I. Vanaga

Mana ģimene ir kā varavīksne
Tā saucās Mātes dienai vel tais pasākums skolā 10. maijā, kurā bērni ne kai
dziedāja un muzicēja, bet arī runāja savas
raks tās esejas par ģimeni. Lūk, daži fragmen no tām:
Mana ģimene ir kā varavīksne. Katra
diena ir mazliet savādāka. Ja vienā dienā
esam pelēki, tad nākošajā jau sākam atplaukt kā ziedi, paliekam arvien gaišāki.
Visās ģimenēs ir tumšās krāsas, bet mēs ar
to ekam galā. Mamma ir zaļā krāsa, viņa ir
saprotoša, mīl dabu un ir izturīga. Mums ir
arī s prs tē s. Viņš dara visu, lai mums būtu
spilgtās krāsas. Es teiktu, ka tē s mums ir
dzeltenā krāsa, jo viņš ir jautrs un mīļš.
Megija Rīza Liepiņa
Nav tādas krāsas, kas s ngri noteiktu
manu ģimeni, ir mazlie ņ no visām, mazlie ņ no katras varavīksnes krāsas. Ģimenei
nevar uzlikt vēr bu, tā ir kā sarkanā krāsa,
kas ir enerģijas pilna, kā oranžā krāsa, kas
pilna siltuma, kā dzeltenā krāsa, kas izplata
op mismu, gaišumu un laimi, kā zaļā krāsa,
kas mūs nomierina un atsvaidzina, kā zilā
krāsa, kas dod mums uz cības sajūtu un
violetā krāsa, kas piešķir ģimenei līdzsvaru
un sa cību. Man paveicies, ka man ir k
laba ģimene, kas mani ceļ uz augšu, mo vē un atbalsta materiāli. Tā ir vieta, ko var
saukt par mājām!
Elīze Keita Ozoliņa
Ģimene – tā ir vēr ba. Man sava ģimene asociējas ar dzeltenu, sarkanu un pelēku krāsu. Dzeltena pa par sevi ir viegla un
priecīga krāsa. Iedomājo es par dzelteno
krāsu man ataust atmiņā visi smiekli un mirkļi, ko kopā esam piedzīvojuši. Dzeltenā ir
2019. gada maijs

mana pa mīļākā krāsa, kaut kas mani tajā
piesaista. Siltums, ko tā izstaro ir galvenais
iemesls kādēļ man tā k ļo pa k.
Tīna Tuļķe
Kad es redzu mammu smaidam, droši
vien par em pašiem sīkumiem, par māsiņām un brāli, vīru un savu mammu, mana
sirds staro no siltuma, tā laime ir neaprakstāma. Tē s, kurš cenšas savai ģimenei
nodrošināt visu – māju un savu pagalmu,
viņš mīl savu ģimeni, tādēļ ziedojas - strādā tālu projām no mājām un ilgojas. Mēs
ļo lepojamies ar savu tē . Pa esībā man
ir zelta ģimene! Ne jau tāpēc, ka esam izcili – neesam, bet šie ikdienas mirkļi krāso
mūs zeltā.
Sanija Evija Vīksniņa
Mana ģimene ir mana mamma, kuru es
ļo mīlu. Manas ģimenes krāsas noteik ir
sarkanā – tā asociējas ar mīles bu ģimenē,

mammas mīles bu pret bērnu. Dzeltenā un
zaļā krāsa arī ir sastopama manā ģimenē,
kā arī neiz kt bez pelēkās krāsas un arī bez
baltās… Dzeltenā – šī krāsa mūsu ģimenē
saistās ar kopīgiem izbraucieniem vasarā.
Dzeltenā krāsa man saistās ar sauli , vasaru,
siltu laiku un siltumu, ko sniedz ģimene.
Krista Čable
Zilās debesis. Zili jūras viļņi. Zilās rudzupuķes un miers. Zils simbolizē mieru.
Mieru, ko katrs vēlas un mieru, kas ir katra
sapnis. Zili sapņi, bet vai ešām e ir zili?
Zils, bet ne tāpēc, ka mēs mierīgi, zils tāpēc, ka arvien ir cerības un lieli sapņi. Mēs
cam, ka pasaulē viss nav k vienkārši, mēs
redzam pasauli plašāk! Apņemies un radi,
dzīvē nekas nenāks viegli – jo lielāki tavi
sapņi, jo vairāk tu vari iegūt. Lūko es tālāk
un redzēt tur to, kas nepieciešams. Zilie
sapņi – ja vēlies, e k ešām būs zili.
Jana Blūma
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Motokrosa sezona
Šī ir jau 8 sezona kopš Kubuliņu ģimenes vecākais dēls Jānis Kubuliņš ir sācis
savas profesionālā spor sta gaitas motokrosā. Šo gadu laikā ir braukts 50cc, 60cc
klasēs un šobrīd rit pēdējā sezona ar 85cc
klasē. Rudenī jau jākāpj uz 125cc motocikla, jo ar šo gadu, starptau skā motokrosa federācija ir mainījusi noteikumus un
braukt Eiropā pašreizējā klasē var kai līdz
14 gadu vecumam (Jānim decembrī paliks
14 gadi). Motokrosā Jānim pievienojies arī
brālis Jēkabs, kurš motokrosa sacensībās
piedalās jau 5 sezonu un nu jau, prieka pēc,
atsevišķās sacensības startē arī jaunākais
brālis Jāzeps, kuram debijas sacensības bija
iepriekšējā motokrosa sezonā.
Šogad īpašu no kumu ir piedzīvojis arī
Jēkabs, jo ir gūts atbalsts no firmas Yamaha, kuram pateico es viņš šogad var braukt
ar jaunu Yamaha YZ65 motociklu.
Sezona rit pilnā sparā un puiši jau
ir aizvadījuši vairākas sacensības, gan
tepat Latvijā, gan Igaunijā, kurās ir
izdevušies arī veiksmīgi star , tomēr,
žēl, ka jau sezonas sākumā neizdevās
iz kt bez traumām, kas Jānim neļāva izcīnīt godalgotu vietu Eiropas
čempionātā Ukrainā. Lai arī šis ir individuālais sporta veids, tāpat neesi
pasargāts no citu kļūdām trasē, kā
Jānim no ka sacensībās Aizputē,
kur rokas sasitums izrādījās lūzums. Tāpēc ir izlaists Austrumeiropas otrais posms Šauļos un Dr.
neatļauj atgriez es uz moča, lai
startētu Gulbenē, trešajā Eiropas
kausa posmā.

Ļo īpašā no kumā piedalī es aicināts
ir ikviens gan motokrosa fans, gan e, kas
motokrosa sacensības vēl nav iepazinuši,
bet labprāt būtu klāt un redzētu tās klāenē. Tādēļ esiet aicinā 1. un 2. jūnijā uz
Eiropas čempionātā motokrosā, kurš pirmo
reizi no ks Gulbenes novada „Staru” mototrasē, kura šogad svin 40 gadus. Sacensības šoreiz būs iespēja vērot bez maksas,
tādēļ, droši dodie es un uzmundriniet
Jēkabu trasē, jūsu atbalsts viņam noteik
noderēs!
Dana Puidze

Lejasciema vidusskolas 1. – 4. klašu kora triumfs
novada koru skatē
Šinī mācību gadā ļo veiksmīgs izvēres 1. – 4. klašu kora darbs. Kora vadītāja,
skolotāja Baiba Ozoliņa Maltavniece, ļo
rūpīgi strādājot kolek va ikdienas nodarbībās, panākusi dziedātāju izcilus rezultātus. Gulbenes novada koru skatē – ar 41.
5 punk em sasniegts augstākais vērtējums
novada izglī bas iestāžu 1. – 4. klašu koru
grupā, iegūstot I pakāpes diplomu. Kolekvs ar skaistu sniegumu piedalījies vairākos
pasākumos: Latvijas 100-gades koncertā,
kora „Kaprīze” 30 gadu jubilejas koncertā
un Koru sadziedāšanās svētkos Lejasciema
KN , skolēnu Mātes dienas koncertā. Novēlam dziedātājiem un vadītājai kpat veiksmīgu darbu arī nākošajā mācību gadā!
I. Vanaga

12

2019. gada maijs

VIDUSSKOLĀ/ KULTŪRA

Pēdējais zvans!
Tā ir tradīcija, kad maija vidū katru gadu
9. un 12. klases skolēni svin Pēdējo zvanu,
kad 9. klases skolēnus sveic 8. klase, bet 12.
klasi – 11. klases skolēni.
Mums, devītajiem, jau no rīta bija sagatavots pārsteigums – klases durvis rotāja
mūsu karikatūras. Pasākuma laikā 8. klase
mums pasniedza dāvaniņas – eksāmenam
nepieciešamo lieto komplektu. Pēc svinīgā
pasākuma 8. klase vadīja mums pēdējās
mācību stundas šajā izglī bas posmā. Izdekorētā klases telpā mēs spēlējām erudīcijas
spēles, pārliecinājāmies par deviņos gados
uzkrāto zināšanu apjomu, kā arī par to, cik
labi esam iepazinuši viens otru, tad devāmies uz izlaušanās istabām un visbeidzot
kopā mielojāmies ar kūku. Izpildot visus uzdevumus izlaušanās istabās, mēs nonācām
pie V. Plūdoņa citāta, kurš varētu kalpot
mums kā moto turpmākajam ceļam:
Es kāpt gribu kalnā visaugstākā,
Ne spēka man pietrūks, ne bail man
no kā;
Lai putenis plosās, lai ziemelis elš;
Uz augšu, uz augšu k ies manim ceļš!
Savukārt 11. klase saviem vecākajiem
kolēģiem bija sarūpējusi svinīgas kopīgas
brokas s, bet pēc svinīgā pasākuma divpadsmitos gaidīja audzinātājas sarūpētais
pārsteigums – došanās uz Druvienas Latviskās dzīvesziņas centra radošajām darbnīcām. Par šo braucienu viņi nenojauta līdz
pat pēdējam brīdim. Pārsteigums izdevās!
Mēs, 9. un 12. klase, lielu paldies sakām
skolēniem un skolotājiem gan par jauko un
pārsteigumiem bagāto Pēdējā zvana dienu,
gan par visu kopā pavadīto laiku Lejasciema
vidusskolā!
Sanija Ekerte,
9. klases skolniece

Pavasara virpulī
Pavasaris! Zaļš pavasaris, zeltains pieneņu lauks, ābeļziedi un smaidi. Nekas nav
apstājies – zeme turpina plaucēt visu skaisto dabu un rītausmā sveicina tā pa saule.
Vēl pavisam īsu brīdi baudām maiju, kas šogad mūs pārsteidz gan ar salnainiem un vēsiem rī em, gan lu na ar siltu un saulainu
laiku – tā vien gribas, lai ievziedu un ceriņu
laiks ilgtu divreiz ilgāk!
Lejasciema kultūras nama pašdarbniekiem pavasaris atnāk ar lielu ak vitā
– vieskoncer em, pašu mājas pasākumiem,
skatēm.
Deju kolek vs „Unce” 6. aprīlī viesojās
sadancī Variņos un 13. aprīlī dejoja Gulbe2019. gada maijs
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nes novada deju kolek vu skatē – koncertā.
Paldies dejotājiem un vadītājai Daigai Tipānei par darbīgo sezonu! 22. jūnijā „Unce”
kopā ar viesdeju kolek viem izdejos vasaras
Saulgriežu koncertu.
21. aprīlī Lejasciema centra laukumā
pulcējāmies uz Lieldienu svinēšanu. Muzicēja mūsu pašu pūtēju orķestris, dejoja
„Unce” un līnijdeju grupas meitenes. Bērniem un arī pieaugušajiem ļo pa ka “Mārņa burbuļu” šovs. Katram
bija iespēja piedalī es kādā
no ak vitātēm – JC „Pulss”
organizēja āra lielās spēles,
Gabdulļinu ģimene parūpējās par interesantajām
spor skajām ak vitātēm,
bet Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma centrā bija
skatāma Sandras Semenkovičas gleznu izstāde.
Paldies Līgai Verlei par
pankūku cepšanu!
Darba svētku dienā 1.
maijā Lejasciema jauktais
koris „Kaprīze” dziedāja Alūksnes,
Apes, Balvu un Gulbenes koru koncertā „Mirkli pirms”. Dziedājām no
sirds!
Paldies ska tājiem par aplausiem un ovācijām! Ir padarīts liels
darbs, gatavojo es kora jubilejas koncertam un reģionālo koru koncertam
Gulbenē. Paldies visiem dziedātājiem,
īpaši mīļš paldies mūsu diriģentei Inetai Maltavniecei! Pateicība solistei Evelīnai Cielavai, kormeistaram Vitautam Bošam,
koncertmeistarēm Ullai Pērkonei un Ingai Kalniņai, bungu
meistaram Dāvim Elmāram Mellim!
4.maijā Latvijas neatkarības atjaunošanas svētkos
pulcējamies Lejasciema kultūras namā, kur folkloras kopa
‘’Smaržo siens’’ atzīmēja savu desmitgadi. Ir apritējuši 1o
gadi, kopš lejasciemiete Inga Deigele uzņēmās vadīt folkloras
kolek vu. Ir bijis daudz skaistu koncertu, tema sku dziesmu
programmu, aiz muguras 10 gadu garumā ir palikuši dziesmoe ceļi – gan tuvāki, gan tālāki, bet skais ! Paldies Ingai par
kopā būšanu 8 gadu garumā!
Jau otro gadu ar folkloras kopu strādā Sarmīte Supe. Pa
šo īso brīdi esam kopā uzdziedājušas Brīvdabas muzejā Rīgā,
Vasaras saulgriežu pasākumā, ar savām dziesmām priecējušas loku šaušanas “Pukstu apļa” dalībniekus. Paldies Sarmītei
par šo svētku programmas ideju un meitenēm par dziesmām!
Sakarā ar jubileju, šogad folkloras grupas meitenes ir tērpušās
jaunos tērpos!
Šajā dienā svinējām svētkus mūsu valodai, mūsu tautai
un tradīcijām, dziedājām dziesmas dvēselei! Ar mums kopā
dziedāja, kokli spēlēja Mārcis Mūrnieks. Paldies viņam par
mūsu kopējo sadarbību! Pēc koncerta visi kopā apsēdāmies
pie bal em galdau em klāta galda. Paldies Ozolu maizei par
garšīgo cienastu!
Paldies lejasciemiešiem par kopā būšanu, aplausiem un
ziediem!
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11. maijā Lejasciema kultūras namā
godā cēlām kora dziesmu, kora dziedāšanas tradīcijas, svinējām svētkus kora dziesmai un 80 gadus, kopš Lejasciemā no ka I
Dziesmu svētki.
Pirms koncerta īsumā ieska jāmies, kā
vēsturiski Lejasciemā sāka veido es kora
dziedāšanas tradīcijas.
Lejasciemieši arvien bijuši lieli dziesmu
mīļotāji. Jau pagājušā gadsimta 20to gadu
pirmajā pusē skolotājs Jurģī s nodibinājis
skolēnu kori un to paplašinājis ar pieaugušajiem dziedātājiem.
Ap 1916. gadu ka dibināts
Lejasdraudzes Vosa koris.
Kora mākslas uzplaukums
Lejasciemā saistās ar Albertu
Mucenieku, kurš 1928. gadā
noorganizē kori „Dziesmu gars”
.
Kad darbojas Alberts Mucenieks, kultūras dzīve Lejasciemā ir ļo ak va un viņa dibinātajā korī jau dzied vairāk nekā
60 dziedātāji. Kora repertuārā
ir sarežģītas dziesmas, diriģents
prasīgs un enerģisks, dziedātāji
disciplinē . Koris piedalās apkārtnē rīkotajos dziesmu svētkos, 1932. g. –
7. Vispārējos dziesmu svētkos Rīgā, bet kori
likvidē kā pretvals sku organizāciju.
Tālākie gadi Lejasciema kora dzīvē saistās ar skolotāja O o Zariņa vārdu. Viņa vadībā ek noorganizēts Lejasciema aizsargu
nodaļas koris un viņa vadībā 1939. gada 13.
augustā ek organizē 1. novada Dziesmu
svētki Lejasciemā, Tirzas upes līcī iepre m
Labdarības biedrības namam. Svētku virsdiriģents ir Teodors Kalniņš. Tātad šogad
šim no kumam svinam 80 gadus. Svētkos
piedalās 31 koris no daudziem Latvijas novadiem, tai skaitā Dūres lauksaimniecības
biedrības koris Plēģera vadībā.
1952. gadā kora vadību uzņemas skolotājs Žanis Pakalns, viņa palīgs Jānis Pinka.
60 gadu beigas iezīmējas ar biežām
muzikālās audzināšanas skolotāju maiņām,
ek aicinā kori vadīt skolotāji no „centra”
– e ir Rudzī s, Brūveris, Mar nsons.
70. gadu sākumā kultūras nama kori
sāk vadīt skolotāja Vija Nurža un 1972. gadā
piedalās rajona koru skatē ar skaitliski lielo
( 31 dziedātājs) kori. 70. gadu otrajā pusē
ar kori strādāja skolotājs no Gulbenes Pauls
Galejs, kas kori kultūras namā vada ilgāku
laiku.
80-to gadu otrajā pusē kora vadību
uzņemas jaunatnākusī skolotāja Ineta Maltavniece. 1989. gadā Lejasciema kultūras
namā Ritas Vēverbrantes vadībā nodibinās
jauniešu kamerkoris. Turpmākos 3 gadus
Lejasciemā ir 2 kori.
2019. gada maijs

pavasari izbaudīt šogad aicinājām ciemos mūsu novada
senioru kolek vus. Lejasciemā ciemojās Staru senioru
ansamblis „Seniora”, vadītāja Iveta Golovača, Stradu
ansamblis „Baltābele”, vadītāja Daira Karole, Gulbenes
ansambļi „Latgalīte”, vadītāja Lūcija Hmeļevska, un

Un tā jau 30 gadus pastāv koris „Kaprīze”, un 15 gadus kori vada Ineta Maltavniece.
Uz koru sadziedāšanās svētkiem – koncertu pulcējāmies 4 kori – Saldus sieviešu
koris “Varavīksne”, vadītāja Evelīna Cielava,
Bērzaunes pagasta vīru koris ‘Gaiziņš”, vadītāja Antra Ābol ņa, Lejasciema jauktais koris “ Kaprīze”, vadītāja Ineta Maltavniece un
Lejasciema vidusskolas 1. – 4. klašu koris,
vadītāja Baiba Ozoliņa Maltavniece.
Paldies visiem, kas atnāca!
18. maijs Senioru diena! Maijs ir tas
mēnesis, kad mēs pulcinām kopā Lejasciema seniorus uz pasākumu – kopā būšanu,
kopā padziedāšanu un padancošanu. Kopā

vīru ansamblis „Namejs”, vadītājs Vitauts
Bošs, Lizuma senioru deju kolek vs „Ozoli”,
vadītāja Zaiga Mangusa, Briežuciema akordeonistu ansamblis. Paldies visiem dziedātājiem, dejotājiem, akordeonistēm par lusgo pēcpusdienu un paldies Līgai Verlei par
garšīgo zupu!
Lejasciema KN vadītāja Rita
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INFORMĀCIJA
Ak vitātes
vasarā

No 1.
1 jūnija Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma
centrā izstāde „Skola Lejasciemā – no dibināšanas līdz
mūsdienām”
21. jūnijā plkst. 21:00 Lejasciemā, pie Sēravota, pasākums
dabā „Klausies Gauju”
22. jūnijā plkst. 20:00 Lejasciema estrādē Danči Vasaras
Saulgriežu vakarā
• iedegsim saulgriežu ugunskuru
• cienāsimies ar sieru, kvasu un alu
• zaļumballe
13. jūlijā plkst. 18:00 Lejasciema estrādē Gulbenes novada
mūziķu un grupu fes vāls „No Pededzes līdz Gaujai”
(sekosim reklāmai)
14. jūlijā plkst. 16:00 Lejasciema estrādē – Cēsu teātris
viesosies ar Ādolfa Alunāna komisko opere jeb
dziesmuspēli vienā cēlienā „Mucenieks un Muceniece”,
režisore Edīte Siļķēna, mūzikas autors Raimonds Pauls.
Biļetes cena: 3,00 EUR

Īsziņas!

6. maijā līnijdeju grupa „Dzinteles” koncertēja
Gaujienā
13. maijā senioru ansamblis „Satekas” dziedāja
Valmierā
11. maijā Lejasciema ama erteātris „Paradokss”
piedalījās novada ama erteātru skatē Gulbenē un izcīnīja II pakāpi.
17. maijā Lejasciemā ar izrādi „Gribu bērnu” viesojās Jaungulbenes ama erteātris „Kuriozs”
Maijs ir ziedu mēnesis! Baudīsim to ar ievu, kastaņu, ābeļziedu smaržu, jo daba mums dāvā visu skaisto
un spēcinošo! Lai jauka vasara!

No labas sirds labai sirdij dāvina stādiņus – e ķkoka,
zemeņu, kumelīšu. Saziņai – Daina (T.25422330)
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 900 eks.
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