
turpinājums 8. lpp.

Salidojums skaitļos
Kopā reģistrējušies 365 dalībnieki
No visiem, kas reģistrējušies, 
vidusskolas absolven   287, 
pamatskolas beidzēji – 49
Kopā skolotāji un darbinieki 56, 
tajā skaitā skolas absolven   27
Visvairāk pārstāvē  :  13. izlaidums 
(1966. g.) 11 dalībnieki, 16. 
izlaidums (1970. g.) 12 dalībnieki, 
36. izlaidums (1990. g.) 12 
dalībnieki, 48. izlaidums (2002. g.) 
11 dalībnieki.
Neviens dalībnieks nebija 
reģistrējies no 1. izlaiduma (1954. 
g.), 6. izlaiduma (1959. g.)
Pa vienam dalībniekam 
reģistrējušies no 3. izlaiduma 
(1956. g.), 12. izlaiduma (1965. g.), 

        14. izlaiduma (1968. g.),
        63. izlaiduma (2017. g.),
        64. izlaiduma (2018. g.)

Atskats uz Lejasciema vidusskolas 
65 izlaidumu salidojumu

VĒSTURES SUNDA “SKOLA LEJASCIEMĀ – NO DIBINĀŠANAS LĪDZ 
MŪSDIENĀM” no  ka Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tra-
dīciju centrā, kur pulcējās Lejasciema vidusskolas absolven  , skolotāji 
un vēstures interesen  . Vēstures stundā piedalījās kultūrvēsturnieks 
Jānis Polis, skolas absolvente Līga Elizabete Balode un Viesturs Deks-
nis, lai pieminētu 330. gadskārtu, kopš mācītājs Ernsts Gliks dibināja 
skolu Lejasciemā, atsauktu atmiņā skolu a   s  bu Vidzemē, kavētos 
mīļās atmiņās par Lejasciema vidusskolu. Par vēstures stundas muzi-
kālo noformējumu parūpējās skolotāja Baiba Ozoliņa-Maltavniece ar 
audzēkņiem Marselu Lūkinu un Dārtu Luīzi Melli.

LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDES IZDEVUMS 2019. gada jūlijs Nr. 4 (175)  
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BĒRNUDĀRZĀ/ JAUNIEŠU CENTRĀ

„Kamenīte” 
gatavojas 

jaunajam mācību 
gadam

Pieteikt audzēkņus jaunajam mācību 
gadam var pa tālruni 26456107 vai, 
personīgi ierodo  es iestādē, no 30. jū-
lija.
Vecāki maksas kvī  s par jūniju var 
saņemt, iepriekš piezvanot pa tālruni 
26456107
Lejasciema pirmsskolas izglī  bas ies-

tāde „Kamenīte” slēgta no 1. jūlija līdz 4. 
augustam.

Novēlam visiem audzēkņiem un viņu 
vecākiem jauku vasaru un uz  kšanos jau-
najā mācību gadā!

Vadītāja Irisa

Mīļie vecāki! 
Ja plānots savam mazulim rudenī sākt 

apmeklēt bērnudārzu, vasara ir īstais laiks 
šim nopietnajam solim sagatavo  es! 

Lūk, daži ieteikumi!
Dienas režīmu tuviniet bērnudārza 
dienas ritmam, jo grupiņā diendusā 
bērni dodas apmēram no 12.30. līdz 
15.00. Laicīgi vakarā ejot gulēt, mazu-
lis no rīta pamodīsies atpū  es, tātad 
vieglāk pielāgosies dienas ritmam bēr-
nudārzā. 
Māciet un ļaujiet bērniem pašiem iet  
savām kājiņām, nevis  kai nest klēpī   
vai stumt ra  ņos. Šī prasme noderēs, 
dodo  es uz laukumiņu, īsās pastaigās, 
kā arī bērna gaitās grupiņā. 
Radiniet ēst pie galda, pamāciet ēst ar 
karo   vai dakšiņu! 
Palīdziet apgūt prasmi dzert no krūzī-
tes, jo dārziņā šī prasme nepieciešama 
gandrīz katrā ēdienreizē! 
Ja vēla  es bērnam nodrošināt kom-
fortu ēdienreizēs, nenotraipot mazuļa 
drēbītes ēšanas procesā, radiniet lie-
tot priekšau  ņu!
Tālejošu mērķu labā – nedaudz iepa-
zīs  niet arī ar podiņmācību! Nere   šī 
„apmācība”  ek veiksmīgi un laicīgi 
apgūta, uzsākot gaitas grupiņā. 
Ņemot vērā kādu no šiem ieteiku-

miem, mīļie vecāki, jūs krietni atvieglosiet 
bērnu pašsajūtu, apmeklējot bērnudārzu! 

Un nesatraucie  es, ja kaut kas nesa-
nāk – viss atkarīgs no bērniņa vecuma. 

Darīsim to kopā! Uz  kšanos – mazajā 
grupiņā „Zaķēnos!”

„Zaķēnu” skolotāja

Iespēja būt Lejasciemā un 
jauniešu centrā „Pulss” ir lieliska 
pieredze. Man ir bijusi iespēja va-
dīt dažādas ak  vitātes, kurās esmu 
redzējusi, kā jaunieši tās izbauda, 
arī pa   to esmu izbaudījusi kopā 
ar viņiem un esmu iemācījusies 
jaunas lietas. Katra ak  vitāte ir 
atšķirīga un sniedz jaunu pieredzi. 
Starp citu, esmu ļo   priecīga re-
dzēt, kā jaunieši un īpaši bērni aiz-
stāv sevi dažādos pārbaudījumos, 
kā viņi sadarbojas komandās vai 
palīdz viens otram. Ar katru dienu 
un katru ak  vitā   bērni kļūst ar-
vien atvērtāki un ar viņiem ir vieg-
lāk sadarbo  es. Esmu arī ļo   pārsteigta par 
savu komunikāciju ar bērniem, jo mēs ne 
vienmēr precīzi saprotam viens otra teikto, 
tādēļ atrodam jaunus komunikācijas vei-

Lieliska iespēja būt šeit – 
Lejasciemā

dus. Man jūsu visu pietrūks, kad šis piedzī-
vojums beigsies!

Sandra Lopez Romero
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BIBLIOTĒKĀ/ KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ

Aprīļa izskaņā Lejasciema pagasta bibliotēka pie 
sevis ciemos aicināja ilggadējo Tirzas dakteri un dau-
dzu grāmatu autori Ievu Bērziņu. Pie kafi jas tases Ieva 
Bērziņa atbildēja uz jautājumiem par profesionālo 

No 28. jūnija līdz 23. augustam Kultūr-
vēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā ir 
apskatāma izstāde „Lejasciems mākslinieku 
acīm II”. Izstādes darbi veido   domājot par 
Lejasciema skatu dokumentēšanu un radī-
šanu no jauna. Šis bija jau otrais gads pēc 
kārtas, kad LU studen   savu vasaras plenē-
ru aizvadīja Lejasciemā. Paldies pasniedzē-
jam Jurim Utānam un topošajiem pedago-
giem par izstādi, kura aizrauj lejasciemiešus 
un Lejasciema viesus, jo ir ļo   interesan   
vērot, mēģināt atpazīt, ieraudzīt sev zinā-
mu un mīļu vietu ar mākslinieka acīm. Šī 
izstāde atved uz centru apmeklētājus, kuri 
ikdienā šeit nemaz nav bieži viesi.  

Bet visīpašākais paldies par izstādi ir 
Beātei Mednei, kura pagājušajā gadā at-
veda savus studiju biedrus uz Le-
jasciemu plenērā un, redz kā, arī 
šogad, lai gan cits kurss, studen   
atkal ir klāt, un atkal varam prie-
cā  es par izstādi! 

Tāpat visu vasaru Kultūrvēs-
turiskā mantojuma un tradīciju  
centrā būs skatāma ekspozīcija, 
kas vel  ta skolu vēsturei Lejascie-
mā. Tajā varēsiet redzēt dažādos 
laikos izdotās liecības, senākā no 
tām izsniegta Mālu skolā nedaudz 
vairāk kā pirms 100 gadiem, bet jaunākā 
šopavasar Lejasciema vidusskolā. Paldies 
visiem, kuri palīdzēja nodrošināt izstādi ar 
eksponā  em!

29. jūlijā aicinu visus interesentus pie-

Kas jauns Kultūrvēsturiskā mantojuma un 
tradīciju centrā?

darbu un literāro darbību. Tika prezen-
tēta arī viena no jaunākajām autores 
grāmatām „Šis un  tas. Par šo un to. 
Atkal Dālderkalnā.” Grāmata izdota Vī-
tola izdevniecībā, un lasītājiem iespē-
jams to izlasīt arī Lejasciema pagasta 
bibliotēkā. 

dalī  es pārgājienā pa Lejasciema dārziem. 
Pārgājienā dosimies apska  t Intas Balodes 
kolekciju dārzu, Sandras Semenkovičas un 
Nagļu ģimenes dārzus. Kopējais pārgājiena 
garums – nepilni  10 km, ja ir  nepieciešams, 

pārgājienā var izmantot velosipē-
du, kā arī, ja ir grū  bas pārvieto-
 es uz a  ālāko I. Nagles dārzu, 

būs iespēja nogādāt pārgājiena 
dalībniekus ar automašīnu,  kai 
šādā gadījumā lūgums iepriekš 
sazinā  es telefoniski 28352466 
(Dana). Tikšanās pie Lejasciema 
kultūrvēsturiskā mantojuma un 
tradīciju centra 29. jūlijā plkst. 

17.00., dalības maksa 2,00 euro.
14. septembrī plānojam auto orien-

tēšanās sacensības Lejasciemā, sekojiet 
informācijai!

Dana Puidze
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PROJEKTS/ SPORTS

Soli pa solim no idejas līdz darbiem
Vēl pēdējie paraks   un zīmogi, līdz 

varēsim ķer  es pie reāliem darbiem, lai Le-
jasciema pagasta atpūtas vietā „Sēravots” 
taptu jaunas koka kāpnes. Projektu „Lai-
mes kāpnes” (projekta Nr. MPK-2019/6) 
fi nansiāli atbalsta biedrība „Sateka”. Tā ie-
tvaros plānots demontēt vecās kāpnes un 
būvēt jaunas, kā arī organizēt vismaz divas 
radošās darbnīcas, lai kopīgi veidotu kāpņu 
vizuālo noformējumu, uz pakāpienu priek-

šējās skaldnes iededzinot zīmējumus un 
rakstus. 

Kas slēpjas aiz idejas „Laimes kāpnes”? 
Par „kāpnēm” viss skaidrs –  jaunas, drošas, 
funkcionālas, bet par „laimi” –  tāda, kāda 

Tu to redzi. Aicinām piedalī  es ikvienu inte-
resentu sava laimes pakāpiena veidošanā! 
Kopīgi dalīsimies savos laimes stāstos, mē-
ģināsim atrast laimes formulu un beigu bei-
gās – to visu arī uzzīmēsim. Seko informāci-
jai Lejasciema pagasta pārvaldes facebook.
com lapā un uz informa  vajiem stendiem 
pagasta centrā! 

Laura Igaviņa,
 projekta „Laimes kāpnes” autore

Futbols

6. jūlijā Lejasciema stadionā, spītē-
jot drūmajiem laikapstākļiem, norisinājās 
futbola turnīrs „LC Rainstorm Cup 2019", 
kurā uzvaru izcīnīja Lejasciema komanda, 
aiz sevis atstājot Druvienas, Rankas un 
Rēveļu komandas. Puiši saka lielu paldies 
par atbalstu Lejasciema pagasta pārvaldei 
un OZOLU MĀJAS MAIZE!

Motosports
Arī motospor  s   turpina sacensību se-

zonu. Pavisam nesen, 6. jūlijā, no  ka Igau-
nijas čempionāta posms, kas paralēli ir arī 
Bal  jas čempionāts, šajās sacensībās mx 
65 klasē Jēkabs Kubuliņš izcīnījis 2. vietu. 
Jēkabs ir izcīnījis iespēju startēt Austrumei-
ropas zonas motokrosa fi nālā, tomēr kopā 
ar treneri ir izlēmuši uz šīm sacensībām 
nedo  es, bet gatavo  es septembra beigās 
lielajam nāciju kausam motokrosā Assena, 
Nīderlandē. Savukārt, pavisam drīz, 10.07., 
no  ks Leoka sacensības Somerpolu (Igauni-
jā), kuras plaši  ek apmeklētas, bet  17.07. 
gan Jānis, gan Jēkabs piedalīsies Yamaha 
testos. Prieks, ka pēc traumas veiksmīgi sa-
censību apritē ir atgriezies arī Jānis.

Aicinām 
pieteikt skolēnus 
Lejasciema vidusskolā 
nākamajam 
mācību gadam 
visās klasēs no 1. līdz 12.! 
Jūlijā katru darba dienu 
no 9.00 līdz 14.00 un 
augustā 8:30 līdz 16:00 pie skolas 
lietvedes vai citā laikā, iepriekš 
sazino  es pa tel. 64473136 vai 
mob. t. 26510508 
Būsiet mīļi gaidī   mūsu skolas 
saimē!
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SPORTS

Kā jau katru gadu, arī šogad, augusta 
pēdējā sestdienā, 31.08.19., no  ks loka 
šaušanas sacensības „Pukstu aplis”.

No tradīcijām neatkāpsimies arī šogad, 
un būs ierastais sacensību formāts 3D Ani-
mal round, šaujot pa 28 mērķiem ar trijām 
bultām katrā mērķī līdz pirmajam trāpīju-
mam.

Šogad sacensības aizritēs jubilejas 
zīmē. Ir pagājuši 10 gadi, kopš loka šāvēji 
„Pukstos” sa  kās pirmo reizi. Tolaik tās bija 
pirmās šāda veida sacensības Latvijā. Šo no-
zīmīgo gadskārtu atzīmēsim ar ugunsbultu 
salūtu 30.08. vakarā, kad norietēs saule. 

Sacensību dienā apbalvošanas cere-
monijas laikā dalībniekus un viesus sveiks 
Lejasciema kultūras nama pūtēju orķestra 
grupa.

Gaidī   visi, kam interesē loka šauša-
na brīvā dabā un kuri vēlas redzēt svētku 
uguņošanu un klausī  es pūtēju orķestra 
grupas skanējumu.

Par loka šaušanas inventāru, kam tāda 
nav, savlaicīgi sazinā  es ar sacensību rīko-
tājiem, zvanot uz m.t. 29456810 Jurim.

Lejasciema bērni un jaunieši aizvadī-
juši kārtējos taku skriešanas seriāla „S  rnu 
Buks” posmus. Jūnija sākumā skrējiens no-
 ka Saldū, ceļš līdz sacensībām tāls un no-

Lejasciemiešu starti „Stirnu Buka” posmos 
Saldū un Alūksnē

Artūrs dodas pre   uzvarai.
Foto: Mareks Gaļinovskis

gurdinošs, diena karsta, bet tas netraucēja 
mūsu spor  s  em veiksmīgi startēt skrējie-
nā – skolu vērtējumā Lejasciema vidussko-
lai izcīnot 1. vietu, bet starp sporta klubiem 
SK „Lejasciems” skrējēji bija trešie ātrākie.
Individuāli visveiksmīgāk startēja: Artūrs 
Filips Igaviņš (1. vieta U14V grupā), Jolan-
ta Pence (2. vieta U16S grupā), Eva Bērziņa 
(1. vieta U20S grupā). Pavisam nedaudz 

Eva, ar smaidu skrienot Tempļa kalnā.
Foto:Andris Jermuts, www.s  rnubuks.lv

līdz godalgotām vietām pietrūka Mar  nam 
Kristeram Celmam, Gerdai Asnātei Berkol-
dei un Elizabetei Galvanei, viņi katrs savā 
grupā izcīnīja 4. vietu.

Ceturtais taku skriešanas „S  rnu Buks” 
seriāla posms no  ka Alūksnē. Neparas   un 
pa  kami, ka līdz sacensību centram no Le-
jasciema ceļā jāpavada  kai pusstunda. Tas 
ļāva daudziem no mūsu jauno spor  stu ve-
cākiem un atbals  tājiem būt klāt un redzēt, 
kādas tad ir šīs sacensības. Šoreiz pārbaudī-
jums ne  kai skrējējiem, bet arī līdzjutējiem, 
jo lietus un vēsais laiks nesaudzēja nevienu. 
Neskato  es uz to, mājās atkal pārvestas vai-
rākas godalgas: U14 grupā 3. vieta Artūram 
Filipam Igaviņam, U18 grupā 3. vieta Kris  -
nei Pencei, U18 grupā 3. vieta Gustavam un 
U20 grupā Evai Bērziņai 1. vieta.

Protams, sveicam un priecājamies arī 
par pieredzējušo lejasciemiešu panāku-
miem, 20 km garajā S  rnu Buka distancē 
VB3 grupā 3. vieta Dainim Spaliņam. 

Dana Puidze

9. jūnijā Inčukalnā no  ka Latvijas 
Čempionāts rogainingā, kurā 6 h distancē 
uzvarēja Daiga Krēsliņa ar pārinieci Līgu 
Vabulnieci. Rogainings ir sacensības, kurās 
pārvietojo  es apvidū, jāsavāc pēc iespējas 
vairāk dažādas vēr  bas punktu. Uzvar ko-
manda, kura noteiktajā laikā ir apmeklēju-
si visvairāk kontrolpunktus. Šogad Daigai 
sanācis piedalī  es vairākos rogainingos, 
kuros gūtas arī uzvaras, kā piem., Rīgas pa-
vasara rogainingā, Doles salas un Rēzeknes 
rogainingos, pavisam nesen 06.07. iegūta 
3. vieta vasaras nakts rogainingā Rīgā.

Aizmirstas ne  ek arī klasiskās orien-
tēšanās sacensības, nozīmīgākais no 
panākumiem šogad ir uzvara trīs dienu 
sacensībās „KĀPA 2019”, kuras no  ka no 

Lejasciemietei uzvara 
LČ rogainingā

28. līdz 30. jūnijam, kas šogad pulcēja teju 
2000 dalībnieku no 14 vals  m. 

Lai daudz skaistu uzvaru arī turpmāk!

Martā, komandā kopā ar Jāni Šviku, gūta 
uzvara arī Doles salas  rogainingā.

Loku šaušanas 
sacensības 
„Pukstu aplis”

1. jūnijā norisinājās Gulbenes novada atklātais čempionāts vieglatlē  kā, uz kuru bija 
ieradušies aptuveni 150 dalībnieki no 12 novadiem, kuru vidū arī Eva Bērziņa un Guntars 
Spalva.

Katrs no viņiem startēja dažādās disciplīnās un ieguva vairākas medaļas. Evai Bērziņai 
– 1. vieta 3000 m skrējienā,  3. vieta trīssoļlēkšanā, Guntars Spalva izcīnīja 3. vietu tāllēk-
šanā veterāniem V40+.

Vieglatlētika
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KULTŪRA

Kultūras notikumi vasaras plaukumā
21. jūnija vakarā jau trešo gadu Lejas-

ciemā gan lejasciemieši, gan ļaudis no kai-
miņu pagas  em devās klusuma pārgājienā 
„Klausies Gauju”.

Šogad devāmies pastaigā pa Gaujas 
krastu gar Ķemeru mājām uz Sēravotu. 

Paldies visiem, kas siltajā, pēc kār  ga 
lietus, mierīgajā, klusajā piektdienas vakarā 
vel  ja laiku kopīgam pārgājienam un ļāvās 
mūzikas, dabas, Gaujas skaņām saulrietā! 

Paldies abiem Lejasciema Jāņiem - Jā-
nim Berkoldam un Jānim Upī  m par mūzi-
ku Gaujas krastā!

Paldies Ķemeru mājas saimniekiem  
Igaviņu ģimenei par pastaigu takas, Gaujas 
krasta izpļaušanu, ugunskuru, par palīdzību 
un atbalstu!

Paldies Danai Puidzei un Laurai Igavi-
ņai par stās  em par Sēravotu, par nākot-
nes projek  em un darbiem!

„Gauja, Lejasciemā pie Sēravo  ņa, ai-
cināja vasaras pilnbrieda svētkus sagaidīt 
akus  skās mūzikas skaņās. Katrs varēja 
sajust upes dvēseli, piedzīvojot to, cik har-
moniski dzied, smaržo, līgo Debess, Zeme, 
Ūdens un Gaiss. Paldies, Gauja, Tavai at-
balsta komandai par šo unikālo iespēju būt 
unisonā kopā ar Tevi un ci  em!” –  k skais-
tus vārdus pēc pasākuma teica lizumiete 
Ligita Bumbure. Paldies!

21. jūnijā, Saulgriežu vakarā, jauktais 
koris „Kaprīze” dziedāja kaimiņu pagastā 
Ilzenē. 

Gaujas un Tirzas satekas. Foto: Kristaps Siliņš 

Smaržojot pirmajiem siena vāliem un liepziediem, klāt ir jūlijs ar vasaras tveici, siltu 
lietu  ņu, arī pērkona dārdiem – īsts vasaras viducis! Ir sākusies vasaras ziedēšana!



72019. gada jūlijs

KULTŪRA

Pašā vasaras viducī, kad saulīte savu spožo vainagu 
nolikusi pie mūsu kājām, maigi smaržojot krāšņajai jāņu-
zālei māla krūzē, 22. jūnijā Lejasciema estrādē pulcējās 
sep  ņi deju kolek  vi, lai izdejotu koncertu „Danči Vasaras 
Saulgriežos”.

Burvīgā vakara gaisotnē  ka izdejotas 23 dejas, kon-
certa noslēgumā  ka iedegts ugunskurs.

Paldies koncerta vadītājām, atrak  vajām meitenēm 
Santai un Zanei!

Jāņa bērni danci veda
Skaistajā vie  ņā;
Paldies sakām Jāņa bērniem
Par dancī   sē  ņā!
Paldies mūsu novada brīnišķīgajiem dejotājiem un 

deju kolek  vu vadītājām – 
DACEI FREIMANEI un  Gulbenes 2. vidusskolas jaunie-

šu deju kolek  vam DIĀNAI TUČAI un Beļavas deju kolek  -
vam „EGA” EDĪTEI ĶIKUSTEI un Gulbenes deju kolek  viem 
„ZELTA RŪSIŅŠ” un „APINĪTIS” DAIGAI TIPĀNEI un Lejas-
ciema deju kolek  vam „UNCE” ZAIGAI MANGUSAI un 
Lizuma deju kolek  vam „DĀRDA”, kā arī viesiem – Variņu 
deju kolek  vam „VARIS:” un vadītājai LAILAI LEGZDIŅAI. 

Paldies Lejasciema pagasta pārvaldei, pārvaldes vadī-
tājam Mārim Milnam par sarūpēto sieru, alu un kvasu!

Paldies ska  tājiem par kuplo apmeklējumu, paldies 
visiem par kopā būšanu Saulgriežos! 

Paldies Ingai Naglei par skaistajiem vainadziņiem deju 
kolek  vu vadītājām!

Paldies par koncerta apskaņošanu Jānim Mellim!

Rosīgu, saules pilnu vasaru vēlot Lejasciema kultūras 
nama vadītāja Rita

Visapkārt gaisma ausa,
Vidū saule ri  nāja;
Visapkārt zelta josta –
Vidū visa pasaulīte!
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Lejasciema vidusskolas 65 izlaidumu 
salidojuma programma sākās ar piemiņas 
brīdi Lejasciema kapsētā „MŪŽĪBAS PUĶĒ 
ZIEDĒT”, kur Paulas Ivanovas un Lindas 
Ļaperes emocionālais dziedājums un Alda 
Doropoļska uzruna aicināja klātesošos 
atcerē  es skolotāju, kuru atdusas vieta 
ir Lejasciema kapi, ieguldījumu skolas 
audzēkņu personību a   s  bā. Piemiņas 
brīdis noslēdzās ar ziedu nolikšanu un 
svecīšu iedegšanu pie katra bijušā mūsu 
skolas skolotāja kapavietas. Klātesošie 
dalījās arī atmiņās par saviem bijušajiem 
skolotājiem, cieņā noliecot galvas par to, 
ko guvuši no saviem pedagogiem. 

Salidojuma svinīgajā pasākumā kultū-
ras namā „CAUR ZIEDIEM PĀRI LAIKIEM” 
skolas šīs dienas skolēni un skolotāji ieve-
da klātesošos mūsu novadnieces Annas 
Sakses ziedu pasaku pasaulē, ļaujot laika 
straumēm sapī  es un savī  es vienā vese-
lumā, atmiņām atgriez  es  jaunībā, savā 
skolas laikā, atkal mīlēt un ziedēt. Pasakas 
atdzīvināja un izdzīvoja pasaku teicēji – 
Krista Čable, Sanija Evija Vīksniņa, Jānis 
Balodis, solis   Marsels Lūkins, Dārta Luīze 
Melle, Dāvis Elmārs Mellis, Paula Ivanova 
un Linda Ļapere, 1. – 4. klases koris, 1. kla-
ses kolek  vs ar vecākiem un skolotāju Viju 
Nuržu, 8. klases kolek  vs, 9. klases puišu 
trio (Horens Stalidzāns, Elvis Dambrovs un 
Dāvis Elmārs Mellis) un puķu meitenes – 
Ērika Jermacāne, Kris  ne Pence, Gerda 
Asnāte Berkolde, Ramona Rudzīte, Annija 
Lapkaša, Karlīne Elizabete Usāre, Anna Ni-
kola Berkolde, Marta Bambule, Elizabete 
Galvane un pasākuma vadītāja – Lana Čer-
noglazova.

SAVIESĪGĀ DAĻA „UN ATKAL ZILĀ 
VAKARĀ...” no  ka skolas zālē. Gar zāles 
malām bija sakārto   saimes galdi, pie ku-
riem pulcējās absolven  , lai kopā atcerētos 
interesantākos mirkļus pirms daudziem ga-
diem, dejotu un priecātos par  kšanos. Bal-
li atklāja Lejasciema vidusskolas padomes 
vadītājs, skolas absolvents Sandis Brekte, 
vēlot visiem klātesošajiem lielisku vakaru. 
Draudzīgās sarunās, dejās, kopīgās atmiņās 
laiks aizsteidzās nemanot. Balle turpinājās 
līdz rīta gaismai. 

SVĒTKU KULMINĀCIJA  „ROMAN-
TIKA” no  ka skolas pagalmā. Ugunšova 
priekšnesums pulcēja visus svētku dalīb-
niekus.  Tas bija skaists brīdis visiem kopā, 
kuru noslēdza kopējās tortes baudīšana.

Liels paldies visiem salidojuma tap-
šanā iesais  tajiem! Paldies absolven  em, 
bijušajiem skolotājiem un salidojuma vie-
siem par kopābūšanu un labajiem vārdiem! 
Uz  kšanos pēc pieciem gadiem!

turpinājums no 1. lpp.
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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” tipogrāfi jā 

Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801, tālr. 64860983
Tirāža 900 eks.

 INFORMĀCIJA

13. jūlijā Lejasciema estrādē Gulbenes novada 
mūziķu un grupu fes  vāls „No Pededzes līdz Gaujai” – 
informācijā afi šā
14. jūlijā plkst. 14:00 Lejasciema kapos Kapusvētku 
dievkalpojums
14. jūlijā 16:00 Lejasciema estrādē – Cēsu teātris 
viesosies ar izrādi – Ādolfs Alunāns „Mucenieks un 
Muceniece”.  Biļetes cena 3,00 EUR 
20. jūlijā Lejasciema ama  erteātris „Paradokss” dosies 
uz Latvijas ama  erteātru fes  vālu Alūksnē
29. jūlijā 10 km garš pārgājiens, kura laikā apska  sim 
Lejasciema dārzus
20. jūlijā Līnijdeju grupa „Dzinteles” viesosies 
Jaungulbenes svētkos
27. jūlijā Līnijdeju grupa „Dzinteles” piedalīsies 
Gulbenes svētku koncertā
10. augustā Lejasciemā riteņbraukšanas sacensības 
„Sķūnenieku kauss” un 20:00 – balle
16. augustā Jauktais koris „Kaprīze” piedalīsies 
Ozolkanā, brāļu Kokaru ekspozīcijā, koncertā 
„Lai sadziedam, lai svinam...!”   
Līdz 23. augustam Lejasciema kultūrvēsturiskā 
mantojuma un tradīciju centrā izstāde „Lejasciems 
mākslinieku acīm II”  
24. augustā plkst. 20:00 Lejasciema estrādē koncerts 
„Mikrofona aptaujai – 50”  
plkst. 23:00 zaļumballe ar grupu „Stradivari” – sekosim 
afi šām!
31. augustā no  ks loka šaušanas sacensības 
„Pukstu aplis”
14. vai 22. septembrī no  ks Auto orientēšanās 
sacensības, sekojiet informācijai

13 jūlijā Lejasciema estrādē Gulbenes novada

Ak  vitātes 
jūlijā, 

augustā


