LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDES IZDEVUMS

2015. gada JŪNIJS Nr. 5 (147)

2015. gada vasaras plaukumā,

4. jūlijā, Lejasciemā notiks
piektie Gulbenes novada svētki
SVĒTKU
Ē
NORISES

12.00 – 19.00

Lejasciema kultūras namā
Ziemeļaustrumu virsmežniecības
MEDĪBU TROFEJU IZSTĀDE

12.30

parkā pie Lejasciema kultūras
nama Gulbenes novada pagastu un
pilsētas dāvanas – MŪŽZAĻO AUGU
STĀDĪŠANA. Muzicē Lejasciema
pūtēju orķetris

13.00

Lejasciema vidusskolas stadionā
NOVADA SKOLU JAUNATNES
TAUTISKO DEJU KOLEKTĪVU
KONCERTS „KAS MEŽĀ
BRAKŠĶĒJA”. Pirms XI Latvijas skolu
jaunatnes Dziesmu un Deju svētkiem
tiks izdejota deju svētku programma

14.00 – 17.00

pie Lejasciema estrādes, gar Tirzas un
Sudaliņas krastiem, pasākumi
„MEŽA BRĪNUMAINĀ DZĪVE”:
„ZAĻAIS KUBIKMETRS” – Latvijas
Valsts mežu (LVM) izglītojoši atraktīvā
programma – telts „SĒKLAS UN
STĀDI”: informatīvā stādu siena, stādu
kolekcija. MEŽSAIMNIEKA TELTS:
mežsaimnieka rokas instrumenti senāk
un tagad; koku augstuma, caurmēra
mērījumi; ekspreskonkurss – koku
uzmērīšana ar dažādām metodēm
Izzini un iepazīsti mežu! – izzinošas
EKSKURSIJAS PA MEŽU KOPĀ AR
GIDU. Izbraukšana ar autobusu no
pasākuma vietas.
MEDNIEKU TELTS – mednieku un
meža veču dzīve, piedzīvojumi un
notikumi mežā

MEŽA TEHNIKAS UN SPECIĀLISTU
DEMONSTRĒJUMI, sacensības
un spēkošanās šovs. Apmeklējot
meža izstrādes tehnikas un vīru
cīņas laukumu, varēs iepazīties ar
meža izstrādes attīstību no cirvja līdz
harvestera uznācienam šodien. Darbībā
būs redzama visa meža koku gāšanas
un transportēšanas tehnika, ar kuru
strādā mūsdienās un ar kuru strādāja 50
gadus atpakaļ. Jāpiebilst, ka darbībā
būs redzama arī šķeldošanas tehnika.
Novada pārvalžu vadītāji sacentīsies
precīzas zāģēšanas mačos. Tur būs ko
redzēt! Pēc tehnikas demonstrēšanas
interesenti to varēs aplūkot klātienē
STĀDU PARĀDE –
Strenču kokaudzētava aicina atpazīt un
iepazīt dažādus stādus, kokus, krūmus.

RADOŠAIS MEŽA IELOKS
„IELEC ZAĻAJĀ!” – koku mērīšana,
atkritumu šķirošana, stendi par dzīvei
draudzīgu dzīvesveidu, jauniešu
zibakcija, jaunieši no Alūksnes un
Jaunpiebalgas, "Banāna ceļš", maizes
izzināšana, info stendi par videi
draudzīgu dzīvesveidu.

14.00 – 17.00

pie Lejasciema vidusskolas amatnieku,
lietišķās mākslas meistaru, mākslinieku
RADOŠĀS DARBNĪCAS
„RADI SAVU PUĶI!”

14.00 – 18.00

pie dīķa Rūpnieku ielā ATRAKCIJU
ZONA BĒRNIEM. Tajā darbosies
MINI ZOO:

Atraktīvs, radošs un sportisks
izaicinājums mežā kopā ar:
CŪKMENU un viņa ratu, kas aicinās
atkal un atkal „NEMĒSLO MEŽĀ!”

Dažādu putnu apskate (vistas,
paipalas, kas ir vismazākā vistu šķirne
pasaulē) un fotografēšanās ar trusi
(EUR 0,20). P/S „Zvirgzdiņi”, īpašniece
Sandra Zvirgzdiņa.

MEDITĀCIJA, VINGROJUMI PRIEŽU
MEŽĀ Agra Vanaga vadībā kopā ar
„Gulces Gēns” vingrotājiem

Āža, trušu, cālīšu apskate un akcija –
ĀŽA SKŪPSTS – EUR 0,50. P/S
„Avotiņi”, īpašniece Ligita Zvirbule

Biedrības Homo ecos piedāvātie
pasākumi:
MEŽA VIKTORĪNA „PIE PŪCES UN
EŽA” – izzinoša un atraktīva spēle par
un ap mežu

Izjādes ar Direktoru – Stāmerienas
atpūtas kompleksa „Ziedugravas"
poniju

RADOŠĀS DARBNĪCAS, kurās no no
dažādiem, savu laiku nokalpojušiem
materiāliem, varēs izgatavot meža
gudrāko iemītnieku – pūci un viņas
draugu ezi
Beidrība „Humana People to people
in Latvia” – MODES TALKA – radošā
darbnīca, apģērbu pārstrāde. Otrā
dzīve apģērbam – kā pāršūt un
pārveidot apģērbu, kas sen apnicis.

Tāpat būs iespēja spēlēt lielās koka
spēles dabā un vingrot un lēkt pa
batutu kopā ar Gulces Gēna puišiem

14.00

pļavā pie Lejasciema estrādes atraktīvs,
jautrs šovs – DUBĻU FUTBOLA
SACENSĪBAS. Dubļu futbols jau
vairākus gadus kļuvis par lejasciemiešu
iecienītu sporta izklaidi „Šķūnenieku
kausa” otrajā sacensību dienā.
turpinājums 2. lpp.

NOVADA PASĀKUMS
turpinājums no 1. lpp.

Dubļos dodas kā lieli, tā mazi, kā jauni,
tā veci! Lejasciema omītes teic, ka šīs
ir īstens dubļu SPA ķermenim, kas
uzlabo gan miesu, gan garu. Azarts
rodas, spēlējot klasisko futbolu, tikai
dubļos un ar nestandarta bumbu.Šajos
novada svētkos dubļu priekus izbaudīs
komandas no pagastu un pilsētas
pārvaldēm. Sacensību galvenais
tiesnesis Gatis Kurzemnieks, laukuma
tiesnesis Agris Krēsliņš

14.00

pie Lejasciema estrādes
LOKA ŠAUŠANAS
PARAUGDEMONSTRĒJUMI. Loks ir
viens no senākajiem medību rīkiem un
modernizēts, tas šādu nozīmi saglabā
arī mūsdienās. Līdz ar šaujamieroču
izgudrošanu tas laika gaitā savu vietu
zaudēja, bet šodien loka šaušana
strauji atdzimst un tās popularitāte
pieaug kā sporta veidam. Vasaras
sezonā Lejasciema tuvumā ir izveidots
un darbojas treniņu laukums, un katru
gadu augustā notiek loka šaušanas
sacensības, kas pulcē dalībniekus no
Latvijas un kaimiņvalstīm. Novada
svētkos ikvienam būs iespēja vērot loka
šaušanu un izmēģināt roku pašam

15.00

kultūrvēsturiskā mantojuma
centra un bibliotēkas iekšpagalmā
NOVADA DZEJNIEKU UN MŪZIĶU
RADOŠĀ DIENA „PAR ZIEDIEM UN
SIEVIETĒM”
Sarunā „Dzejniece Aspazija un
mūsdienu laikmets” aicinās ieklausīties
lejasciemiete, filozofe Maija Kūle. Pēc
tam dzeju par ziediem, vasaru, sievieti
un mīlestību lasīs Gulbenes novada
literātu kluba „Autogrāfs” dalībnieki:
Daiga Kalinka, Iveta Krūmiņa, Evita
Lūse, Irisa Puidze, Ramona Ruņģe,
Arvis Degums, Ivars Strautiņš,
muzicēs – Aivars Osis, Inga Deigele un
Eižens Petrovičs
Sievietes tēla vispusīgu atklāsmi
veicinās Aspazijas dzejas rindas, kā
arī Tatjanas Ābeltiņas ziedu noskaņas
radošajā darbnīcā un aktu gleznas
Aktīvi līdzdarboties būs iespējams arī
katram pasākuma apmeklētājam –
gan izlozēt un klausītājiem izteiksmīgi
nolasīt kādu no jutekliskajiem Aspazijas
dzejoļiem, gan arī – no atsevišķiem
vārdiem un frāzēm veidot Aspazijas
dzejas mozaīku
Katram radošās dienas apmeklētājam,
kā arī atsaucīgākajiem aktivitāšu
dalībniekiem balvas – Vītola
izdevniecības grāmatas
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18.00

maršrutā Lejasciema kultūras nams –
Rīgas iela – Smilšu iela – estrāde
mednieku, mežinieku brauciens –
gājiens jeb pagastu/pilsētas
izrādīšanās „TAURES SKAN, ZEME
RĪB – MED(I)NIEKI LEPNI BRAUC!”

20.00

estrādē KONCERTUZVEDUMS
A. Mačuka „Ciems starp divām
upēm”. Piedalās I. Pētersons, novada
aktieri, dejotāji, dziedātāji, mūziķi.
Režisors V. Lūriņš

22.00

estrādē ZAĻUMBALLE „Šalc zaļais
mežs”. Spēlē grupas „Mākoņstūmēji”,
„Tranzīts” un DJ Ralfs Rubenis

24.00

pie estrādes SVĒTKU SALŪTS –
novada uzņēmēju dāvana
NOVADA SVĒTKU LAIKĀ:
„Trakais piedzīvojums mežā”
jeb
„Meža loterija” – iespēja visiem novada
svētku dalībniekiem atrast savu ceļu pie
dabas, piestājot sportiskās, atraktīvās
un informatīvās vides “pieturās”. Piedzīvojums sastāvēs no astoņiem kontrolpunktiem, kurus visus izejot un saņemot zīmogu, būs iespēja piedalīties
ģimenei, draugiem un videi draudzīgu
balvu izlozē. Lai saņemtu zīmogu, katrā
loterijas kontrolpunktā būs jāveic kāds
uzdevums. Meža loterijas biļetes varēs
atrast novada svētku informatīvajos
punktos Lejasciema centrā un pie estrādes, kā arī visos loterijas norises punktos. Balvu izlozē varēs piedalīties visas
tās biļetes, kas būs pilnīgi aizpildītas ar
kontaktinformācju, apzīmogotas visos
kontrolpunktos un iemestas kādā no
traukiem, kas atradīsies Informatīvajos
punktos. Balvu izloze notiks plkst.19.30
Lejasciema estrādē. Nāc un piedalies –
individuāli, kopā ar draugiem vai ģimeni
un iegūsti prieku un gandarījumu par
aktīvi pavadītu laiku kopā!! Protams,
veiksmīgākie dosies mājās ar vērtīgām
balvām!
Rīgas ielā posmā no Tirzas tilta līdz
centra laukumam Sajūtu „ķeršana”
romantiski vēsturiskajā ielā: Nāc – uz
mana sola apsēdies! Nāc – caur manu
logu paveries!
Iespēja apskatīt Lejasciema skaistos
dārzus: izbraukšana uz dārziem ar autobusu – kabrioletu no centra laukuma;
gājiens kopā ar brīvprātīgajiem pavadoņiem uz Lejasciema ciemata dārziem.
Vizināšanās ar elektrovilcieniņu mar-

šrutā Lejasciema centra laukums – Rīgas iela – Skolas iela – Rožu iela – Annas Sakses iela – centra laukums.
Lejasciemā būs apskatāmi novada floristu radītie vides objekti un pagastu un
pilsētas floristu veidotās kompozīcijas
dabā „Ziedu un cilvēku likteņi” pēc
A. Sakses „Pasakas par ziediem" motīviem.
Iespēja piedalīties akcijā „100 gadi
Latvijai, 10 000 novadnieku portreti”!
Tuvojoties Latvijas simtgadei, Gulbenes
novada dome aicina novadniekus dāvāt
valstij un savam novadam ko paliekošu
un unikālu, akcentējot mūsu galveno
simbolu – gulbi. Aicinām ikvienu iesaistīties akcijā „100 gadi Latvijai, 10 000
novadnieku portreti” novada svētku laikā! Mēs veidojam gulbja attēlu no novadnieku portretiem. Nāc fotografējies
un esi daļa no novada! Fotografēšanās
telts būs pie Lejasciema estrādes.
12.00 – 18.00 Lejasciema centrā un
14.00 – 20.00 pie estrādes būs atvērta
Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā
mantojuma centra informācijas telts.
Visi dienas pasākumi ir bez maksas.
Biļetes jāiegādājas tikai uz zaļumballi:
līdz 22:00 – EUR 2,00, pēc 22:00 – EUR
4,00.

Cienījamie
lejasciemieši!
Šovasar mums ir uzticēts liels un
atbildīgs pienākums – uzņemt savā
pagastā Gulbenes novada svētku
dalībniekus, apmeklētājus, viesus un
ciemiņus. Svētku programmu organizatori piedāvā ļoti plašu un daudzveidīgu.
Novada svētku pasākumi norisināsies gan Lejasciema centrā, gan
pie estrādes, kur notiks dažādas aktivitātes, radošās darbnīcas, ekskursijas, izbraucieni, koncerti, sacensības,
tirgošanās, zaļumballe. Mums kā
saimniekiem jājūtas atbildīgiem par
to, lai ciemiņi Lejasciemā justos gaidīti, tāpēc jārēķinās, ka var būt dažādas
neērtības, kas saistītas gan ar lielo
apmeklētāju skaitu, gan palielināto
transportlīdzekļu daudzumu ciematā.
Aicinām Lejasciema iedzīvotājus būt
saprotošiem un atsaucīgiem, mierīgi
sadzīvot ar īslaicīgajām neērtībām, izbaudīt svētku prieku, kopā ar savām
ģimenēm un draugiem piedalīties
svētku pasākumos un būt lepniem
par mūsu Lejasciemu!
Pagasta pārvalde
2015. gada jūnijs
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Jūnijs - izlaidumu laiks Lejasciema vidusskolā
„Skola ir vienīgā vieta,
Kurā atmiņu zvans,
Vienojot paaudzes kopā,
Cauri mūžībai skan”
Patiešām – skolā satiekas vairākas
paaudzes, neviens nav pagājis garām
šai vietai, kurā iemācās ne tikai zināšanas un prasmes, bet arī savstarpējās
attiecības, mīlestību un cieņu. Izlaidums
– viens no skaistākajiem notikumiem jaunu cilvēku dzīvē. Šie svētki ir kā pietura,
kurā apstājies absolvents padomā par
to, cik garš ceļa posms jau veikts un par
to, cik daudz iespēju vēl ir priekšā.
12. klase, lai arī skaitliski neliela, bija
labi pamanāma un ieņēma savu nozīmīgu vietu mūsu kopējā saimē. Divpadsmitie piedalījās mākslas un mūzikas aktivitātēs, konkursos, olimpiādēs, sporta
sacensībās, jaunsardzes nodarbībās un
pasākumos. Viņu vidū bija mūsu skolas
prezidents Renārs, kurš organizēja un
vadīja skolas pasākumus, ar panākumiem piedalījās Ziemassvētku izrādē,
pārstāvēja skolu arī citās norisēs. Klasi
audzināja matemātikas un ekonomikas
skolotāja Ligita Antiņa, kuras ieinteresētība un erudīcija bija labs atbalsts skolēniem.
Šis mācību gads ir aizritēja ļoti ātri,
6. jūnijā kultūras namā ar ziediem, smaidiem un laba vēlējumiem svinējām vidusskolas 61. izlaidumu. No visas sirds
novēlu divpadsmitajiem atrast savu vietu
dzīvē, neapstāties pie sasniegtā, bet mācīties tālāk! Un būt laimīgiem!
I. Maltavniece,
Lejasciema vidusskolas direktore

12. klases absolventi un audzinātāja.
13. jūnijā Lejasciema vidusskolā notika 9. klases izlaidums. Apliecības par
pamatizglītības ieguvi saņēma 13 Lejasciema vidusskolas audzēkņi. Kā izteicās
klases audzinātājs Aldis Doropoļskis, priecē tas, ka visi skolēni, kas 1. septembrī uzsāka mācības 9. klasē, sekmīgi to arī pabeidza, un bija tiesīgi un arī priecīgi
saņemt apsveikumus par padarīto darbu. Lai gan mācību gada laikā devīto mācību sasniegumi nereti izraisīja bažas un satraukuma pilnus brīžus, izrādījās, ka
šie skolēni izšķirošajos mirkļos tomēr spēj saņemties, lai gada mācību rezultāti un
eksāmenu vērtējumi būtu atbilstoši ne tikai pietiekamu, bet arī gana labu vērtējumu
līmenim. Izlaiduma svinīgo ceremoniju ar muzikāliem sveicieniem kuplināja mūsu
vidusskolas 2012. gada absolvents Valērijs, šā gada 9. klases absolvente Dita un
devīto bijušais klases biedrs Bruno. Izlaiduma gaitā absolventi uzklausīja gan sveicienus, gan laba vēlējumus, bet pagasta pārvaldes vadītājs un skolas direktore savos novēlējumos uzsvēra, ka 9. klases absolventi rudens pusē būs mīļi gaidīti vērt
Lejasciema vidusskolas 10. klases durvis, lai vidusskolas posmā godam nomainītu
šī mācību gada divpadsmitos, kuri nu jau ir kļuvuši par mūsu vidusskolas 61. izlaiduma absolventiem.
Aldis Doropoļskis,
9. klases audzinātājs

9. klases skolēni izlaiduma dienā kopā ar skolotājiem.
2015. gada jūnijs
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PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Par svētkiem
29. maijā Lejasciema bērnudārza tagadējie un bijušie darbinieki un audzēkņi
sanāca kopā, lai atminētos 50 gadu darbā paveikto, spēto un tagad sasniegto.
Sirsnīgi, patiesi un mīļi izskanēja vārdi par Lejasciema bērnudārzam tuvajiem
cilvēkiem: pedagogiem, saimnieciskajiem darbiniekiem, varas vīriem un labvēļiem. Gadiem ejot, bērnudārzā nemainīgi
saglabāta labestība, darba prieks un entuziasms, spēja uzticēties un gūt prieku
par kopā būšanu gan ikdienā, gan svētkos.
Paldies ikvienam, kas pieskaņoja
savu darba laiku un veltīja savu brīvo laiku
mums, gatavojoties ikvienam no pieciem
svētku pasākumiem! Paldies visiem, kas
atnāca, lai dalītos ar mums svētku sajūtās! Paldies par jaukajiem vēlējumiem!
Īpašs paldies Mika Alberta Gudovska
māmiņai Ievai par krāšņo megaziedu
darināšanu! Paldies deju kolektīva bērnu
vecākiem par pacietību un atbalstu sagatavojot jaunos tērpus svētku izgājienam!
Priecājamies, ka Lejasciema pagastā ir
daudz sirsnīgu, atsaucīgu un gaiši domājošu cilvēku un, ka kopā spējam radīt
svētkus ikvienam Lejasciemā!
Savu bagātību skaitu pēc cilvēkiem,
Kuri kopā ar mani smejas un dzied,
Ar kuriem kopā varu raudāt,
Skaitīt zvaigznes
Vai neprātīgi diet.
Viņi nav apsēsti ar sarunām par mantu
Vai kaimiņu labklājību,
Bet var kopā ar mani,
Klusējot sagaidīt rītu.
Un tad, kad patiešām sāp,
Ar klusu atbalstu,
Ar pleca sajūtu
Viņi ir klāt – arvien...
Savu bagātību skaitu pēc cilvēkiem.
/I. Puidze/
Manas gaišākās domas, kā allaž, pieder pašreizējiem Lejasciema bērnudārza
darbiniekiem: lielo darbu varētājiem,
nama gariņiem, gaisīgajiem, ierūcējiem,
sirsniņām un dvēselītēm. Tikai kopā, tik
dažādi, atšķirīgi, bet cits citu papildinoši,
mēs esam tā vērtība un spēks, kas Lejasciemā mīļi tiek saukta – „Kamenīte”. Paldies jums par jūsu pašaizliedzīgo darbu!

Lejasciema PII „Kamenīte”
darba organizācija vasaras mēnešos
Jūlija mēnesī Lejasciema PII „Kamenīte" slēgta sakarā ar pedagoģisko un
saimniecisko darbinieku atvaļinājumiem.
Jūlijā vecākiem tiek piedāvāta iespēja pieteikumus bērnu reģistrēšanai
vai uzņemšanai PII mācībām 2015./2016. mācību gadā aizpildīt Lejasciema
pagasta pārvaldē.
Saziņa ar bērnudārza administrāciju šajā laikā iespējama, zvanot – m.t.
26456107 un/vai 26361073.
3. augustā iestāde darbu atsāks, piedāvājot apmeklējumu jaukta vecuma
bērnu rotaļu grupā. Darba laiks 7.30 –19.00.
Jauku vasaras atpūtu vēlot, PII vadītāja Sandra

Ar mīlestību – vadītāja Sandra
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Seši soļi globālajā pasaulē
Jau trešo gadu Gulbenes novadā
projekta „Globālā izglītība sabiedrības
veidošanai” ietvaros tiek izsludināts
projektu pieteikumu konkurss bērnu
vasaras nometnēm. Šogad īpaši tika akcentēta sociālā aizsardzība un palīdzība
līdzcilvēkiem. Lejasciema vidusskola nometni organizēja no 15. līdz 20. jūnijam.
Atsaucība piedalīties nometnē bija liela
un bērni no Lejasciema, Ilzenes, Rīgas,
Liepājas, Siguldas sešās dienās iemācījās satikt sevi, iepazīt sadrumstaloto
pasauli, izprast un pieņemt atšķirīgo,
atpazīt cilvēka cienīgu darbu, uzzināja,
kā iespējams pabarot pasauli un pārdomāja par to, kā mainīt sevi, lai pasaule
kļūtu labāka.
Sešas aktīvas, notikumiem bagātas, izzinošas, draudzīgas, smieklu un
pozitīvu emociju pilnas dienas pagāja
nemanot. Šajā laikā pie mums viesojās
Laila Uiska, kura parādīja jauniešiem,
ka arī laukos var nodarboties ar mākslu kreatīvākā tās izpausmē, kā arī ļāva
mums ieskatīties paradīzes stūrītī Malvilu salās, daloties ar ceļojuma iespaidiem. Inga Nagle pastāstīja par saviem
eksotiskajiem un nedaudz ekstrēmajiem
ceļojumiem pa Dienvidamerikas valstīm.
Žurnāliste Rūta Enika ļāva izjust žurnālista darba noslēpumus un pastāstīja par
savu ceļojumu pa Uzbekistānu.
Nometnes dienas bija arī ceļojumu, ekstrēmu sajūtu, aktivitāšu bagātas. Spēlējām peinbolu Rankas pagasta
„Kalna pakalniešos”, izbaudījām ūdens
priekus Ilzenes „Zero Wake Park”, paviesojāmies Alūksnes NBS Kājnieku skolā
un Zemessardzes 31. kājnieku bataljonā, braucām ar plostu „Kaija” Alūksnes
ezerā, vienlaikus guvām zināšanas par
Alūksni. Daiļa Kadiļa vadībā devāmies
ekspedīcijā pa Tirzas upi, neaizmirstami
brīži pavadīti viņa ekosaimniecībā „Ozoldruvas”, apskatījām „Vecpiebalgas Porcelāna rūpnīcu”.
Ieskatu bioloģiskā un dabai draudzīgā saimniekošanā guvām ieskatu
Jaunpiebalgas pagasta „Lielkrūzēs” un
Rankas pagasta „Kalna pakalniešos”.
„Alūksnes Sabiedrības centra” vadītāja Dzintra Zvejniece mūs iepazīstināja
ar centra aktivitātēm, tikāmies arī ar
„Alūksnes Neredzīgo biedrības" vadītāju
Kristīni Berkuli, kura mums iemācīja neredzīgo spēli „Showdown”.
Nometnes dalībnieku vislielākais
paldies Lejasciema pagasta iedzīvotājiem, kuri atsaucās mūsu aicinājumam
ziedot produktus, tika saziedotas 95
vienības dažādas veltes no krājumiem –
kompoti, dārzeņu salāti, marinēti gurķi,
2015. gada jūnijs

kartupeļi, burkāni, salāti, gaļas konservi,
tās nogādājām Gulbenes zupas virtuvē.
Ilgas Vanuškas prieks par dāsno lejasciemiešu ziedojumu bija ļoti patiess un
mums tie bija mirkļi, kas lika padomāt
par līdzcilvēku dzīvi.
Nometnes laikā mēs gan krājām
zināšanas par pasauli, gan mācījāmies

praktiskus darbiņus, piemēram,
katrs bērns sev pagatavoja atstarotāju, koka karoti, rokassprādzi,
porcelāna figūriņu.
Lejasciema pagasta sociālajā
mājā mūs laipni sagaidīja un kopīgi pavadītais laiks bija patīkams.
Palīdzējām sakopt Lejasciema
kapus. Barojām gotiņas ar pašu
savākto sienu, noslaucījām pagasta centra laukumu. Cepām pīrāgus,
sējām Jāņu sieru, mācījāmies Līgo
dziesmas un Jāņu rotaļas. Neizpalika arī nopietnākas lietas – veidojām ziņu raidījumus par pasaules
valstīm, caur spēlēm centāmies
izjust cilvēku ar īpašām vajadzībām
izjūtas dažādās dzīves situācijās,
izpratām to, ka pasaulē lielākais
drauds ir pārtikas trūkums.
Protams, lai izstāstītu jums
visu, ko šajās dienās piedzīvojām, būtu jāraksta vēl un vēl... Bet
mūsu vislielākie paldies ir visiem,
kas padarīja šīs dienas krāsainas
un iespaidiem bagātas – gan Lejasciema pagasta pārvaldei, gan
Armandam Lūkinam, gan Sandim
Brektem, kurš mums sagādāja paliekošu atmiņu par šo nometni.
Paldies skolotājām – Agitai, Antrai,
Elitai, Ilvai un Ligitai un jaunietei Annai.
Nākamajā gadā atkal gribētos būt
jaukas vasaras nometnes dalībniekam.
Eduards Līdumnieks,
nometnes dalībnieks
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KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ

Ieskaties dabā...

Klāt vasara... Daudziem šis ir ceļojumu laiks, lai apskatītu eksotiskas zemes
un smeltos jaunus iespaidus. Nebraucot
tālu, interesantas vietas un lietas var pamanīt arī tepat līdzās.
30. maijā, atklājot velosezonu, Daiļa Kadiļa vadībā apmeklējām Silamiķeļu
piemiņas vietu, kur jauniešu aresti un
apšaušana notika pirms 95 gadiem. Šis
notikums ir viens no retajiem baltā terora aktiem, kas bija kā atbilde sarkanajam
teroram Gulbenes pusē 1919. gadā. Kopīga atziņa, ka vēsture glabā daudz piemirstu un pat nezināmu faktu un mīklu,
gandrīz katra māja vai vieta ir kādu notikumu lieciniece. Pēc kultūrvēsturiskā
mantojuma centra apskates riteņbraucēji Lauras Igaviņas pavadībā devās uz
Sēravotu un maz apmeklēto, bet kādreiz
slaveno Cincu acu avotiņu. Apvienojot
atpūtu ar labiem darbiem, tur tika uzstādīta kopīga informācijas zīme. Pāris kilometru attālumā no centra var apmeklēt
Cincu akmeni. Parasti pieminam Paideru
un Robežkalna dižakmeņus, taču līdzīgs
milzis ieslēpies Gaujas krastā netālu no
Cincu mājām. Tā patiesie izmēri nav zināmi, jo redzama tikai daļa. Atzinību
pelnījuši tie cilvēki, kuri gādā par pieejamību šim objektam.. Ir izveidota taciņa,
kāpnes, ierīkots soliņš. Nekoptākā vidē,
bet vēl tuvāk Lejasciemam pie „Mauriņu” māju vietas var apskatīt divus interesantus kokus – milzīgu bērzu un neparasta zarojuma priedi. Žuburotais, vēl
spēcīgais bērzs sasniedzis teju dižkoka
izmērus, 1,5 metru augstumā stumbra
apkārtmēram līdz 3 metriem jāaug tikai
pāris centimetrus. Līdzās esošā priede
neatbilst īpašai kategorijai, tikai piesaista skatu ar gandrīz simetrisko sazarojumu. Daudzi labprāt uzzinātu par citiem
interesantiem dabas un cilvēku veidojumiem mūsu pagastā. Par tiem var pastāstīt pagasta avīzē vai kultūrvēsturiskā
mantojuma centrā.
Inta Balode,
Kultūrvēsturiskā mantojuma centra
darbiniece
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Velobrauciena dalībnieki.
Silamiķeļu
piemiņas vieta.

Cincu akmens.

Žuburotais bērzs pie
„Mauriņu” mājām.

Neparastā zarojuma priede pie
Nep
„Mauriņu” mājām.
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INFORMĀCIJA/ LAUKSAIMNIEKIEM
Lejasciema vidusskola
aicina pieteikties
skolēnus jaunajam
2015./2016. mācību
gadam, īpaši gaidām
1. un 10. klases
skolēnus!
Lejasciema vidusskola realizē 3 izglītības programmas
1. Pamatizglītības programmu
(kods 21011111)
2.
Speciālās
pamatizglītības programmu izglītojamiem ar
mācīšanās traucējumiem (kods
21015611)
3. Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011011)
Skolas īpašie piedāvājumi
• Mūsdienīga mācību vide (4 interaktīvās tāfeles, projektori, datori,
bezmaksas internets)
• Mācību ekskursijas
• Skolēniem ar labām un teicamām sekmēm gada noslēgumā
– bezmaksas ekskursija
• Skolēniem ar mācīšanās grūtībām nodrošināts atbalsta personāls – logopēds, psihologs, pedagoga palīgi, pagarinātā grupa
• Dažādi interešu izglītības pulciņi
mūzikā, mākslā, sportā
• Gulbenes bērnu un jaunatnes
sporta skolas filiāles orientēšanās sportā un slēpošanā
• Jaunsardzes pulciņš
• Vasaras nometnes
• Autoapmācības kursi
• Bezmaksas zobārsta un zobu
higiēnista pakalpojumi līdz 18
gadu vecumam
• Peldēšanas apmācība sākumskolas vecuma bērniem Balvu
peldbaseinā
• Labiekārtots bezmaksas internāts

SIA „Māra 93” veikalos piejami
skaidras naudas darījumi
SIA „Māra 93” veikalos ne tikai pārdodam pārtikas un dažādas rūpniecības
preces, bet ir pieejami ariī dažādi skaidras
naudas darījumi. Daudzus no tiem mūsu
pircēji lieto, daži ieviesti nesen. Tādēļ atgādināsim, kādi tie ir.
Veikalā „Gauja” un „Liepa” var izņemt
naudu no SEB bankas, Citadeles bankas
un Nordea bankas kartēm. Pakalpojums
darbojas kopā ar pirkumu, pirkuma summa nav noteikta, bet kopā ar izmaksājamo
summu vienā darījumā nevar pārsniegt
100 euro. Maksa par darījumu netiek iekasēta. Mūsu pircēji ir novērtējuši šo pakalpojumu, jo tas ir izdevīgs.
Jauns papalpojumu klāsts ir veikalā
„Liepa”, kur darbojas RUN PAY ierīce. Šeit
var samaksāt dažādus rēķinus – Vides pakalpojumu grupai par atkritumu konteineru izvešanu, elektrības rēķinus, maksāt par
telefona un interneta lietošanu, dažādu nodokļu un soda naudu maksājumus. Maksa
par vienu darījumu ir 0,60 euro. Mūsuprāt
visizdevīgākais pakalpojums ir skaidras

naudas iemaksāšana savā vai kāda cita
cilvēka kontā. Tātad jūs varat papildināt
savu kontu, ieskaitīt naudu savu bērnu,
mazbērnu vai citu radinieku vai draugu
kontos. Tam nepieciešams cilvēka, kam
iemaksāsiet naudu vārds, uzvārds un konta numurs, kā arī jūsu telefona numurs, lai
pakalpojuma sniedzēji varētu sazināties,
ja gadījumā nosauklts nepareizs konta numurs. Pakalpojuma maksa par šādu darījumu ir 1,00 euro, iemaksāt vienā darījumā
var līdz 150 euro. Nauda kontā tiek ieskaitīta tajā pašā dienā, ja darījums notiek darba
dienā, bet sestdienā, svētdienā vai svētku
dienās naudas ieskaitīšana kontā atkarīga
no konkrētās bankas.
Tātad, līdz ar šo pakalpojumu ieviešanu, iespējama gan skaidras naudas izņemšana, gan ieskaitīšana kontā šeit pat
Lejasciemā. Aicinām pagasta iedzīvotājus
izmantot mūsu piedāvātos naudas darījumu pakalpojumus!
Saulainu un darbīgu vasaru!
Māra, SIA „Māra 93” vadītāja

Ziņas lauksaimniekiem

1. LAD projektu iesniegumu pieņemšana pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” divos apakšpasākumos:
 „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.
Projektu iesniegšana 2015. gadā no
6. jūlija līdz 4. augustam. Pieejamais publiskais finansējums ir EUR 11 000 000.
 „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” (meliorācija). Projektu iesniegšanas sākums
no 2015.gada 6. jūlija.
Plašāka informācija mājas lapā www.
lad.gov.lv.
2. Atbalsts tūrisma aktivitāšu veicināšanai.
LAD izsludina projektu iesniegumu
pieņemšanu aktivitātē „Ar lauku tūrismu
saistītu tūrisma pakalpojumu mārketinga
aktivitāšu īstenošana”. 12. kārtas projektu
iesniegumu pieņemšana notiks 2015.gadā
no 15. jūlija līdz 14. augustam ar kopējo
publisko finansējumu EUR 200 000,00
apmērā. Iesniegto projektu īstenošanas

beigu termiņš ir š.g. 1. novembris.
3. Atbalsts mežkopībai un citām
mežistrādes darbībām.
LAD izsludina projektu iesniegumu
pieņemšanu aktivitātē „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” aktivitātē „Esošās saimniecības darbības attīstība vai
dažādošana”, atbalstot tikai mežkopības
un citas mežizstrādes darbības (NACE
2. red. A sadaļas 02.10. klase) un mežsaimniecības palīgdarbības (NACE 2. red.
A sadaļas 02.40) – tikai mežizstrādes pakalpojumu sniegšana.
10. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks 2015. gadā no 15. jūlija
līdz 14. augustam ar kopējo publisko finansējumu EUR 2 500 000,00. Iesniegto
projektu īstenošanas beigu termiņš ir š.g.
1. novembris.
Anita Rozenberga,
lauku attīstības konsultante

Pieteikties var darba dienās
skolas kancelejā no plkst. 9.00 līdz
15.00, tālrunis uzziņām 64473136,
mob. 26510508.

2015. gada jūnijs
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KULTŪRAS NAMĀ

Vasaras notikumi kultūras dzīvē
Lielās un ilgās Jāņu svinēšanas
dienas ir aiz muguras, dabā var just jau
pirmo siena vālu smaržu, un, jau pirmajā
darba dienā pēc brīvdienām, mūsu pagastā daudzi darbīgi cilvēki „metas” jaunos darbos – tuvojas Gulbenes novada
svētki Lejasciemā! Ļoti gribas, lai mums
izdodas, lai mēs varam viesus, dalībniekus sagaidīt ar smaidu, laipnību, lai mūsu
mājas, pagasts būtu skaists, sakopts,
viesmīlīgs!
Bet vēl ar fotogrāfiju palīdzību gribas
paskatīties, kā paskrējis jūnija mēnesis
pašdarbības kolektīviem.
30. maijā koris „Kaprīze” devās uz
Jelgavu, lai piedalītos dziesmu un mūzikas svētkos. Baudījām skaistu, emocionālu svētku koncertu. Paldies dziedātājiem, kas atrada laiku un vēlēšanos
izbaudīt šos svētkus!

Koris „Kaprīze” pieskandināja Jelgavu.

Savukārt 6. un 7. jūnijā uz Jelgavu
devās mūsu deju kolektīvs „Unce”. Jelgavnieki uzņēma Vidējās paaudzes dejotājus no visas Latvijas. Dejotāji saka, ka
jutušies kā lielajos deju svētkos – kopā
būšana, viesmīlīga uzņemšana un dzīvošana skolā, emociju pārpilnība un,
protams, karstums! Paldies visiem par
izturību!
Gaidot Jāņus, 20. jūnijā amatierteātris „Paradokss” ar savu izrādi iepriecināja
Beļavas ļaudis.
Izturīgies „Unce” dejotāji.

„Paradokss” Pilskalna estrādē.
21. jūnijs sākotnēji rādījās jauka un
skaista diena, ar cerību, ka mūsu Vasaras Saulgriežu pasākums, varētu notikt
estrādē, bet, tuvojoties vakaram, lietutiņš
tomēr mūs sāka tik traki mērcēt, ka mēs
operatīvi visi pārcēlāmies uz kultūras
namu. Ar smaidiem sejā, Jāņu vainagiem
galvās un pozitīvām emocijām, dejotāji
un folkloras grupa ielīgoja Jāņus!
Paldies ciemiņiem – Litenes deju
kolektīvam „Ratenieki” un Gulbenes jauniešu deju kolektīvam „Rūsiņš”, paldies
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Vasaras Saulgriežu pasākums.
Lejasciema „Unces” dejotājiem
un folkloras grupai „Smaržo
siens”, paldies Lejasciema pagasta pārvaldei par gardo Jāņu
alu un sieru!
2015. gada jūnijs

KULTŪRAS NAMĀ/ BIBLIOTĒKĀ

Jaunākās grāmatas
Lejasciema bibliotēkā

Folkloras grupa „Smaržo siens” Zāļu tirgū Gulbenē.

Koris „Kaprīze” Līgo pasākumā Litenē.
23. jūnija rītā folkloras grupa „Smaržo siens” devās izdziedāt Līgo dziesmas
Vislatvijas Zāļu tirgū Gulbenē, bet koris „Kaprīze” piedalījās Latvijas Radio 2,
LNT Līgo pasākumā Litenē.
Rosīgu, saules pilnu vasaru vēlot,
Lejasciema kultūras nama vadītāja Rita

Bibliotēkai jaunas ārdurvis

Kad esam noilgojušies pēc silta un saulaina
laika, aicinu lejasciemiešus iegriezties bibliotēkā
un īsināt vakarus ar kādu sev tīkamu grāmatu.
Enciklopēdiju plaukts papildināts ar divām
grāmatām – „Pirmais pasaules karš ” un „Otrais
pasaules karš”, kuru autors ir S. Adamss.
Grāmata, ko sarakstījis psihoterapeits A.
Pancs „Sarunas par laimi”, ir kā gudra un iejūtīga
saruna par daudziem būtiskiem jautājumiem mūsu
dzīvē.
M. Svīres biogrāfiskajā darbā par liliju audzētāju Jāni Vasarieti „Vasaras kalnā” ir gana daudz
piedzīvojumu un amizantu notikumu.
Pirmskara Latvijas politiķa Alfrēda Bērziņa
„Nepublicētas atmiņas” jebkuram interesentam
paver daudz lielākas iespējas salīdzināt un interpretēt tālaika notikumus.
Detektīvu literatūras cienītājus gaida iemīļotā
norvēģu rakstnieka Jū Nesbē romāns „Spoks”.
Policista Harija Hola spriedzes pilnā ikdiena rosina
izlasīt grāmatu vienā mirklī.
Dž. Maklartija romāns „ Cilpā” ir kārtējais romāns par Saimonu Leonidoviču – unikālo kurjeru.
Autora vīrišķīgais humors un blīvie sižeta pavērsieni ļauj izbaudīt aizraujoši mūsdienīgu spriedzi.
Krievu detektīvu cienītājus gaida Č. Abdullajeva „Vientuļo siržu nams”. Noziegumi tiek veikti
paliatīvās aprūpes centrā.
Aktiera Kaspara Pūces sarakstītais darbs „Pūcesbērna patiesie piedzīvojumi padomijā” jālasa,
ja vēlaties izprast maza bērna pasauli tur tālajā izsūtījumā un vēlāk – piedzīvoto atgriežoties mājās.
Lasītājiem labi pazīstamā autore M. Binčija
sarakstījusi romānu „Nedēļa viesu namā”. Lasīt
kādu no viņas romāniem vienmēr ir baudījums, un
arī šis nav izņēmums.
Neaizmirstams skandāls satricina Londonas
smalkās aprindas K. Dodas romānā „Skandāliste”.
Mazos lasītājus gaida Vāģu sērijas „Melnā
meža rallijs” un „Ledus sirds” animācijas varoņu
piedzīvojumi.
Tā ir tikai daļa no grāmatu klāsta. Atnāciet uz
bibliotēku un izvēlaties sev vēlamo lasāmvielu!

Akcija „Zaļā bibliotēka”

No jūnija Lejasciema pagasta bibliotēka var lepoties ar jaunām ārdurvīm. Paldies Mārim un Agnim par paveikto.
2015. gada jūnijs

Lejasciema pagasta bibliotēka no šā gada
15. maija līdz 15. novembrim atkārtoti piedalās
makulatūras vākšanas akcijā „ Zaļā bibliotēka”.
40% no visiem sadzīves atkritumiem sastāda
papīrs (avīzes, grāmatas, biroja papīrs, iesaiņojuma papīrs). Lai saudzētu apkārtējo vidi, grāmatu
papīrs parasti tiek ražots, pārstrādājot makulatūru.
Savukārt makulatūru lielākoties veido grāmatas,
kuras cilvēkiem vairs nav vajadzīgas un kuras tie
nolemj atdot otrreizējai pārstrādei.
Aicinām visus Lejasciema pagasta iedzīvotājus nodot nevajadzīgās grāmatas un žurnālus makulatūrā!
Makulatūru var nodot, iepriekš sazinoties ar
bibliotēkas darbiniecēm pa tālruni 64472875.
Maira,
Lejasciema pagasta bibliotēkas vadītāja
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INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI
Laime, laime tai meitai,
Kas piedzima saulītē,
Tai Laimiņa saktas lēja
Sudrabā mērcēdama.

Dzīvi nevar kā gatavu recepti,
priekšā noliekot, pamazām sākt.
Tā ar mūžīgi mainīgām iecerēm
ik pa mirklim ir savādāk.

Laime manu mūžu lēma
Pie ābeles, pie liepiņas;
ņas
as;;
Lai es augu kā liepiņa,
ņaa,
Kā ābele uzziedēju.
/Latv. t. dz./
z.//

Gadu šūpoles izšūpo, izauklē,
gan caur laimi, gan sāpēm iet.
Šūpo gadi, šalc vēji šūpolēs,
lejā, augšā mēs traucamies.

Sveicam

Līgu Kubuliņu-Brekti
kti u
un
n
iņa
ņass
Sandi Brekti ar meitiņas
Elzas piedzimšanu!
ld
Pagasta pārvalde

Lūgums palīdzēt dzimtas
sakņu meklējumos
Meklēju jebkādu informāciju par
starpkaru laikā Sinoles „Brīvzemnieku” jaunsaimniecībā dzīvojošo Milliņu
ģimeni:
Oto Milliņš (dzimis 1875. gada
16. decembrī Rankas „Lejaspuļpos”)
un viņa sieva Emma Marija, dz. Krastiņa (dzimusi 1880. gada 3. decembrī Jaunpiebalgā). Viņu ģimenē pēc
Velēnas baznīcas dokumentiem atradu trīs atvases – Milda Elvīra (dzimusi 1904.11.24.), Zenta Lūcija (dz.
1906.12.16.) un dēls Kārlis Helmunts
(dz. 1908.11.12.). Pagaidām man zināmā pēdējā informācija par to, ka viņi
tiešām ir dzīvojuši „Brīvzemniekos”,
ir ieraksts 1935. tautas skaitīšanas
protokolos. Cauri laikiem iespējama
uzvārda variācijas – Meliņš, Melliņš,
Milniņš.
Patiesā cieņā,
Oto Milliņa brāļa Jāņa
mazmazmazdēls Emīls Rusovs
Tālr.: 22473400
e-pasts: erusovs@gmail.com

Pagalma KRIKSIS
Paldies draudzīgajam veikala kolektīvam, kuri kopējā pārtikas plauktā ir
ievietojuši tādu brīnišķīgu izstrādājumu kā „Tuzika desa”! Lai gan,
aizejot mājās, atklāju, ka tā ir desa
mājdzīvniekiem, garša izrādījās tik
vien kā nedaudz dīvaina. Saprotot, ka
vakariņās būs jāēd sausa maize, mani
pārņēma skumjas, toties suns aizgāja gulēt vareni labā noskaņojumā.
Desu un mājdzīvnieku mīļotājs
no Lejasciema
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Tāda ir šī mainīgā pasaule,
laiks, kas ātrāk par vēju skrien.
Šodien mīlam dzīvi šo
trauksmaino,
jo nezinām, kas būs rīt.
/A. Logina/

Sveicam Lejasciema
pagasta iedzīvotājus, kam
skaistas dzīves jubilejas
tiek svinētas jūnijā:
70 gadu jubilejā
Andri Čabli
75 gadu jubilejā
Zinaidu Grapmani
80 gadu jubilejā
Veru Stapāni
85 gadu jubilejā
Veltu Jansoni

11. jūlijā plkst. 19.00
Lejasciema estrādē
Lejasciema amatierteātra izrāde –
F. Arnolda, E. Baha komēdija
„Traks numurs”
Ieeja EUR 1,-

Lejasciemā taps jauns
tūrisma informācijas
buklets

Vēlamies informēt, ka rudenī tiks
sagatavots jauns Lejasciema tūrisma
informācijas buklets, kas būs pieejams Lejasciemā, tuvāko pilsētu TIC,
kā arī izplatīts sadarbības partneriem
dažādu braucienu laikā u.tml. Aicinām
aktīvos Lejasciema pagasta iedzīvotājus, kuri vēlas ievietot informāciju
par sevi (piemēram, tūrisma pakalpojumi, organizētas aktivitātes, vieta
apskatei vai tml.) šajā bukletā, zvanīt Annai (tel. 27883564) vai rakstīt
uz
e-pastu:
anna.zigure@gulbene.lv līdz 31. jūlijam. Informācijas
ievietošana bukletā ir bez maksas.
Anna Žīgure,
tūrisma darbiniece

LĪDZJŪTĪBA
Manas dienas –
Ieaugušas rudzu ziedos.
Saulē sasprēgājušas,
Mērcējušās lietū.
Vai tad viegli
Manas dienas zibējušas?
Bet...
Labiem cilvēkiem tās labu
gribējušas.
/M. Bārbele/
Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko
līdzjūtību mūžībā aizgājušā
Lejasciema pagasta iedzīvotāja
Jāņa Grauda tuviniekiem.

12.jūlijā 14.00
KAPUSVĒTKI
Lejasciema kapos
Izdevējs –
LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDE
Tālr. 64473660
e-pasts: lejasciems@gulbene.lv
Iespiests: SIA Erante” tipogrāfijā
“
Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801
tālr. 64860983
Informāciju apkopoja Lejasciema
pagasta pārvaldes lietvede Dace Milne
Tirāža 1000 eks.
2015. gada jūnijs

