
Lai arī apkārt vasara vēl visus 
priecē ar savām krāsām, smaržām 
un  garšām, tomēr nepārprotami 
jūtama 1. septembra tuvošanās. 
Skolā sākas rosība, jo jāpaspēj visu 
sakārtot un sagatavot jaunajam 
mācību gadam. Ģimenes sarunās 
arvien biežāk ieskanas skolas vārds, 
domājot par to, kas vēl sagādājams 
nākošajam darba cēlienam. Skolas 
ēka noilgojusies pēc bērnu čalām 
un skaļajiem soļiem, bet skolotāji – 
pēc saviem zinātkārajiem un neno-
gurdināmajiem skolēniem. 

Lejasciema vidusskola 
visus savus skolēnus 
kopā ar vecākiem gaida 
1. septembrī plkst. 10.00 
skolas zālē un novēl darba 
cēlienu iesākt ar gaišām 
domām un vieglu sirdi. 
Lai darāmā ir  k, cik var 
padarīt, bet mīles  ba uz 
to, ko darām – bezgalīga!

Ineta Maltavniece, 
Lejasciema vidusskolas direktore

Dar’ man tēv(i)s  pastaliņas
Pērc man staltu cepurīt’ 
Šuj man svārkus māmuliņa
Skolā iet(i)  man gribās.

   /L.t.dz./
No  cot dzērvēm un stārķiem par vasaras izskaņu, arī „Kamenī-

te” steidz piepildīt savās medus kārēs pēdējās šūnas ar labskanīgumu 
no putnu dziesmām, siltajiem saules stariem, ogu un augļu smaržām.  
Spoži atmirdz logu s  kli, brīvi no vasaras brīvdienās uzkrātajiem putek-
ļiem, un grāmatu plauktos iegulst izvējotas grāmatas. Darbinieku ma   
ieguvuši saulītes balinātas šķipsnas, un vaigi tapuši brūnāki no biežas 

ciemošanās pie Dabas mātes. Visapkārt rimts miers, ko pamazām 
iekrāso bērnu smiekli, entuziasms un zinātkāre.

Augusta mēnesis ir pirmā sa  kšanās pēc vasaras 
brīvdienām gan „Kamenītes” mazajiem, gan liela-

jiem. Mazuļi lepni izrāda iegūtos „garuma un platu-
ma” cen  metrus, pazaudētus un iegūtus zobiņus, 

un stāsta par viņu vasaru. Pieaugušie pamazām kaļ 
plānus jaunajam darba posmam: no  septembra līdz 

maijam. Tas ir laiks, kas gaida, laiks, kas briedē, laiks pirms 
starta: ar mundru satraukumu, ar nezināmām cerībām, ar no-
jausmu par vēl nepiedzīvo  em pārsteigumiem. Kolek  va no-
skaņa rim   darbīga – viss rit savu gaitu, jo darītāju pieredze ļauj 
visam no  kt bez kavēšanās.

Sagaidī   jaunie „Kamenītes” mazuļi, kas šoruden uzsāk „lielu 
vīru un nopietnu meiteņu” gaitas. Prieks par atkal  kšanos ar jau 
pazīstamiem bērniem un vecākiem.   Saldētavas smagi pūš par pil-

najiem ogu un augļu plauk  em, kas gaida ziemu, lai vēlīgi  ktos 
ar mazajiem vēderiņiem. Paldies vēlīgajiem lejasciemiešiem, 
kas paši piedāvā iepirkumam savā dārzā izaugušos vitamīnu 

glabātājus. Daudzbalsīgs PALDIES Valdai Šķenderei par dāvi-
nātajiem upeņu kilogramiem. Ticu, ka jūsu devums darīs ma-

zuļus spēcīgākus pret ikgadējiem vīrusu un infekciju mākoņiem 
ziemas sezonā.

Šo mācību gadu vadīsim  arvien kopjot mūsu, latviskās, tra-
dīcijas gan ikdienā, gan godos. Protams, savus skatus turēsim 

redzīgus, lai atcerētos, ka esam daļa no kā lielāka, pasau-
les gabaliņš, mums pašiem visskaistākais un vismīļākais. 

Meklēsim arvien jaunus ceļus un taciņas, kā arī veidosim 
jaunas, lai bērnu sirds un prāts atrastu un iemīlētu ska-
ņas, burtus. Un, iegūstot tos par labiem draugiem, braši 

soļotu un lielo Grāmatu pasauli.
Visiem kopā lai izdodas ražens gads! Gan sasnieg  em mēr-

ķiem, izcīnītām uzvarām bagāts, gan labskanīgs un prieku nesošs 
ikvienā sirsniņā!

Laimīgu, piedzīvojumiem bagātu un 
mīļuma pārpilnu Jauno mācību gadu vēlot, 

Sandra, „Kamenītes” vadītāja

1. septembrī Lejasciema 
vidusskola laipni aicina savus 
skolēnus un vecākus uz jaunā 
mācību gada svinīgu sākumu:

9.00 – pulcēšanās klašu telpās;
10.00 – svinīgā līnija skolas zālē;
10.40 – klases audzinātāja stunda;
10.40 – vecāku kopsapulce skolas 
zālē.
Skolas autobuss uz skolu vedīs pēc 
ierastā grafi ka, mājās  – 12.00 (arī 
uz Dūres pusi).

Skolas bibliotēkā mācību grāmatas 
var saņemt no 24. augusta.
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nos. Kādu meistaru varbūt var ieinteresēt 
sena tabula par bišu stropa uzbūvi un 
citas lietas. Maza  grāmatiņa „Kara dzies-
mas” K. Skalbes sakārtojumā piesaistīja 
ar īsu piezīmi „Cenzūras atļauja 1916. g. 
17. okt.” Arī vecas un ārēji nepievilcīgas 
grāmatiņas ir lieliski vēstures liecinieki.
   Vilis Kazainis papildināja fondu ar intere-
santu aprakstu par kaimiņpagasta Ilzenes 
vēsturi, Juris Lūkins dāvināja retu fotoliecī-
bu, kas uzņemta 1957. gadā kādā dzelz-
ceļa pieturā Rietumsibīrijā, kad izsūtītie at-
griezās Latvijā. No Vilņa Kriškāna fondam 
pievienojās daži dokumenti un interesants 
klūdziņu pinums, kas saglabājies no pir-
mās Latvijas brīvvalsts laika un izpildījuma 
kvalitātē neatpaliek no mūsdienu meistaru 
darbiem. Ne velti saka, ka jaunais ir labi 
aizmirsts vecais. 

Paldies visiem atsaucīgajiem cilvē-
kiem! Cerot uz atsaucību, iecerēta nāka-
mā izstāde ar porcelāna izsrādājumiem, 
kas paredzēta oktobrī. Saulainu atvasaru!   

 Kultūrvēsturiskā mantojuma centra 
darbiniece Inta Balode

KULTŪRVĒSTURISKĀ  MANTOJUMA CENTRĀ

Jūlijā un augusta sākumā apska-
tāmā gleznu izstāde kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrā papildināja vasaras 
ziedēšanu, jo izstādes tematika bija daba 
un ziedi. Kaut dzīvojam vienā pagastā, 
dažus apmeklētājus pārsteidza fakts, ka 
visu gleznu autors ir viens cilvēks – Sand-
ra Semenkoviča. Apmeklētāji priecājās 
par meistarības izaugsmi un izstādei iz-
vēlēto tematiku. Gleznās ietverto ziedu 
pasaules dažādību un skaistumu baudīja 
ap 180 apmeklētāji. Paldies Sandrai! 

Jaunumi kultūrvēsturiskā mantojuma centrā
Šoreiz vasara bija neparasti dāsna 

arī jaunieguvumu ziņā. Starp no Guntara 
Šmita saņemtajām grāmatām un citiem 
senlaicīgiem iespieddarbiem  atradās tie-
ši Lejasciemam nozīmīgi retumi: novad-
nieka Roberta Eidemaņa luga „Kalnāju 
dzimta”, izdota 1913. gadā Valkā un Zen-
tas Mauriņas ar pseidonīmu Amenta Zīra 
1924. gadā izdotā ludziņa bērniem „Kur 
laime mīt?”

Paredzu, ka noderīga būs Latvijas 
karte ar statistikas datiem no 1925.gada. 
Tad platība bijusi 65791 km2, iedzīvotāju 
skaits valstī 1844805, Rīgā ap 338 tūksto-
ši. Starp 20. gs. sākuma gadu  mācību 
grāmatām un  latviešu rakstnieku dar-
biem saglabājušās arī dažas interesan-
tas reklāmas un padomi. Piemēram, no 
telefona reklāmas var uzzināt, ka 1919.
gadā Latvijā bijuši vien 1500 telefoni, bet 
1937. gadā jau 67000. Būtu interesanti 
salīdzināt, cik telefonus izmanto Latvijā 
mūsdienās. Dažam amizanta var likties 
atutošanas pamācība, taču tai ir nopietns 
pamats, jo izdota sakarā ar tīfa izplatīša-

No 2015. gada septembra līdz de-
cembrim atbildīgiem un motivētiem jau-
niešiem (13 – 19 g.) tiks piedāvāts bez 
maksas apgūt Neformālās izglītības prog-
rammu „Pilnveido sevi!” (30% teorija un 
70% prakse), ko organizē Lejasciema jau-
niešu centrs „Pulss”. Pasniedzēji – piere-
dzējusī un atraktīvā trenere Ieva Garjāne, 
radošu pasākumu organizatore ar stāžu 
Laura Kļaviņa, kā arī pasniedzējs – Sle-
penais Pārsteigums. Par nodarbību lai-
ku vienosimies, kad būs nokomplektēta 
grupa. Nepieciešamības gadījumā pēc 
nodarbībām tiks organizēts transports, lai 
nokļūtu mājās.

Mērķis: jauniešu zināšanu un pras-
mju pilnveidošana, iniciatīvu un līdera 
prasmju attīstības veicināšana.

Apmācības ilgums ir 18 stundas jeb 
6 nodarbības.

Šīs apmācības domātas Tev, ja vēlies:

Jauniešu centrs „Pulss” organizē neformālās 
izglītības apmācības jauniešiem: PILNVEIDO SEVI!

iepazīt labāk sevi, esot kopā ar dažā-
diem cilvēkiem;
uzlabot prasmes izteikt domas un at-
tīstīt savu ideju, to prezentēt;
ieklausoties sevī, mācīties domāt, 
analizēt un pieņemt lēmumus;
uzzināt, kāda veida prasmju pilnvei-
došana var palīdzēt Tev sasniegt per-
sonīgos mērķus!
Programmas saturs:

 1. Es un grupa
Personīgās kompetences; līderība 
un komandas darbs.

2. Komunikācijas prasmes
Etiķete un publiskā runa;
Izteikšanās un argumentēšanas prin-
cipu apguve, prasmes diskutēt un 
pārliecināt.

3. Pasākumu organizēšana
Prezentācijas prasme s;
Pasākumu plānošana un organi-

zēšana.
4. Kopsavilkums un nākotnes perspek-
tīvas

Personīgie un grupas mērķi un kā tos 
sasniegt.
Programmas apguves rezultātā izglī-

tojamais saņem Apliecinājumu par dalī-
bu.

Pretendentiem uz apmācību ir jā-
aizpilda pieteikuma veidlapa, kas at-
rodama mājas lapā www.lejasciems.
lv sadaļā Iestādes – Jauniešu centrs 
„Pulss”, un jānosūta līdz š.g. 7. sep-
tembrim uz e-pastu: pulss@gulbene.
lv vai arī personīgi jāatnes uz jauniešu 
centru.

Neformālas izglītības programma 
jauniešiem „Pilnveido sevi!” tiek īstenota 
jauniešu centra „Pulss” budžeta ietvaros 
un tās autore – Inga Deigele, jauniešu 
centra „Pulss” vadītāja.
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Vasaras dienas „MAZAJIEM LEJASCIEMIEŠIEM”

jām salātus, un, kad bijām labi paēduši, 
sākām posties dārgumu medībām... Tre-
šajā dienā visi kopā devāmies uz „Trīssali-
ņām”, kur izstaigājām dabas taku, piedzī-
vojām dažādas saliedēšanās aktivitātes. 

Mums ir liels prieks, ka atsaucās tik 
daudz bērnu (četrpadsmit), tāpēc cerē-
sim, ka šāda vecuma bērniem vasaras 
dienas notiks arī nākamgad. Katru gadu 
esmu bijusi vasaras dienu dalībniece, bet 
šajā reizē es biju viena no organizētājām. 
Aktivitātes palīdzēja organizēt, vadīt Linda 

Noslēgušās jau kārtējās 
jauniešu centra „Pulss” vasa-
ras dienas bērniem, un mēs 
atkal tās aizvadām ar smai-
du un jautrām atmiņām. 3 
dienas (14.07 – 16.07.2015.) 
mēs pavadījām Lejasciema 
pagasta „Mežvidos” kopā 
ar „Mežvidu” dzīvnieciņiem. 
Viesmīlīgā viesu mājas saim-
niece nedaudz pastāstīja par 
lauku tūrisma iespējām lau-
kos, par to, kā viņi aizsāka šo 
biznesu...

Ciemojāmies pie „Ozolu 
maizes” īpašniekiem un aplū-
kojām kā top gardā maizīte, 
kā arī tikām pie tās degustē-
šanas, jo kas var būt labāks 
par siltu, tikko izceptu maizīti, kā arī dzir-
dējām viņu uzņēmuma veiksmes stāstu. 

Gatavojām koka spēli „Desas” kopā 
ar kokapstrādes uzņēmumu „Meikers”. 
Gala rezultāts mums sanāca ļoti krāšņs!

Devāmies meža pārgājienā kopā ar 
aktīvā tūrisma centra „Eži” vadītājiem un 
pildījām viņu sagatavotās komandu aktivi-

Vasaras dienas bērniem „Mācies darot!”

Šovasar no 13. jūlija līdz 12. augus-
tam mums ar Līvu bija lieliska iespēja 
pierādīt savas pirmās darba prasmes un 
strādāt jauniešu centrā „Pulss”. Šādu 
iespēju mums sniedza „Nodarbinātības 
pasākumi vasaras brīvlaikā personām, 
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās 
vai profesionālās izglītības iestādēs”. 

Savu darba periodu iesākām ar vasa-
ras dienām bērniem, kurās bijām kā pa-
līdzes aktivitāšu organizēšanā. Savukārt, 
pēc vasaras dienām mēs veicām jauniešu 
centra pārvērtības, izveidojām defektus 

tātes visa ceļa garumā. Pārbaudījām, cik 
līdzsvaroti esam uz virves, vai pazīstam 
mūsu pašu Latvijas putnu dziesmas, kā 
arī spriedām, vai visa komanda var paļau-
ties tikai uz vienu komandas biedru.

Strādājām divās rokdarbu darbnīcās: 
izrotājām katrs savu plastmasas glāzīti, ar 
kuru pēc tam spēlējām „Krūzīšu spēli” un 

veidojām savus īpašos vēja 
zvaniņus.

Brīvajā laikā neformālās 
spēles mums vadīja brīv-
prātīgā Martina no Horvāti-
jas. Sakām viņai paldies arī 
par bildēm un video! 

Nu jau vasaras dienas 
Jauniešu centrā „Pulss” ir 
iegājušās kā katras vasaras 
tradīcija un mēs ceram nā-
košgad svinēt šo aktivitāšu 
piecu gadu jubileju! 

Projekta bildes vari 
a p s k a t ī t / l e j u p i e lādē t 
šeit: http://www.failiem.lv/u/
jsgkdsq

Atbalstītāji: Projekts 
tiek īstenots Gulbenes novada domes Jau-
niešu iniciatīvu konkursa 2015 ietvaros.
Šis projekts tiek fi nansēts ar Eiropas Ko-
misijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo 
vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar 
uzlikt atbildību par tajā ietvertās informā-
cijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Linda Ļapere

Ļapere un Endijs Puļļa un, protams, ka 
Martina un Anna no jauniešu centra. 
Manuprāt, šīs dienas bija izdevušās, 
un arī bērni priecīgi devās mājās ar 

„Pateicību” par piedalīšanos kabatā!
Bildes no pasākuma: http://failiem.

lv/u/wpzcdpd.
 
* Šis projekts tiek fi nansēts ar Eiro-

pas Komisijas atbalstu. Šī publikācija 
atspoguļo vienīgi autora uzskatus un 
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā 
ietvertās informācijas jebkuru iespējamo 
izlietojumu.

Līva Kampe

Jauniešu centra „Pulss” aktivitātes

No 1. septembra 

JAUNIEŠU CENTRS 

atvērts apmeklētājiem:

No otrdienas līdz piektdienai 

13.00 – 18.00

Sestdien 10.00 – 16.00

Svētdien, pirmdien slēgts

par efektiem. Kā jaunajām jauniešu centra 
darbiniecēm mums bija jāveido dažādas 
video fi lmiņas par jauniešu centra rīkota-
jiem projektiem, jāraksta publicitātes par 
jauniešu centrā notiekošajām aktivitātēm, 
jārūpējas par jauniešu centra kārtību, kā 
arī jādara visdažādākie priekšnieka uzdo-
tie darbiņi. 

Šis pasākums mums deva iespēju 
darboties skolotājas, fotogrāfes, māks-
linieces, teksta ievades, video montie-
ra, apkopējas un dārznieces profesijās. 
Esmu ļoti priecīga par šo iespēju, jo zinu, 

mana vasara bija lietderīgi pavadīta un uz 
šādu pasākumu es ceru arī nākošvasar! 

Linda Ļapere

Pirmo reizi Jauniešu centrs 
„Pulss” organizēja vasaras die-
nas bērniem vecumā no 6 līdz 11 
gadiem, kas notika laikā no 14. 
līdz 16. jūlijam. Šīs trīs dienas bija smieklu 
un pārsteigumu pilnas. 

Vasaras dienas notika jauniešu cen-
tra „Pulss” telpās, kā arī Smiltenes nova-
da „Trīssaliņās”. Pirmajā dienā radošās 
aktivitātes vadīja brīvprātīgās meitenes no 
Vācijas – Kristīne un Ulla, savukārt puisis 
no Itālijas – Luka – iemācīja daudz intere-
santu spēļu. Bērniem bija iespēja veidot 
savu masku, kā arī veidot īpašo zīmēju-
mu, pūšot krāsu ar salmiņu. Otrajā dienā 
kopā ar mūsu brīvprātīgo Martinu gatavo-
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NOVADA PASĀKUKMS

Paldies par Novada svētkiem!
4. jūlijā Lejasciemā nosvinējām 5. Gul-

benes novada svētkus „Meža zieds – Le-
jasciems”, kas pulcēja gan novadniekus, 
gan tuvākus un tālākus viesus. Diena bija 
karsta, emociju un notikumu pilna, katrs 
varēja atrast savai gaumei  visatbilstošā-
ko pasākumu, notikumu. Mēs darījām 
visu, lai ikviens, esot Lejasciemā, justos 
kā svētkos pienākas – laimīgs, smaidīgs, 
apmierināts, emocijām bagāts un atpū-
ties! Protams, daudziem tā bija darba sa-
springta diena. 

Gudri ļaudis teic – ja esi paveicis kaut 
ko labu, nestāsti nevienam, bet, ja cits iz-
dara labu – pavēsti to visiem. Tikai patei-
cības izjūtā un vārdos labais var kuploties, 
pieaugt, plesties plašumā. Atskatoties uz 
aizvadītajiem svētkiem, gribam teikt pal-
dies visiem, kas ar savu darbu, padomu, 
uzmundrinājumu, atsaucību, sapratni, 
labu vārdu piedalījās svētku tapšanā un 
organizēšanā. 

Sponsori  un atbalstītāji – SIA „Ruba-
te”, SIA „RCI”, SIA „ADTS”, SIA „Rainis”, 
SIA „Māra 93”, SIA „Ceļamkrāns”, SIA 
„Silmalas”  (Juris Putniņš), „Ozolu maize” 
(Inguna un Ainārs Ozoli), SIA „GM Mežs”, 
SIA „AIVICO”, SIA „SLB”.

Dubļu futbola organizatori, palīgi, at-
balstītāji – Gatis Kurzemnieks un  „Šķūne-
nieku” komanda,  tiesneši, Agris un Bruno 
Eduards Krēsliņi, Miks Gabdulļins, Benita 
Pilsnibure, Lejasciema dubļu futbolisti 
(Haralds Pelēcis, Sandis Biksāns, Einārs 
Račāns, Agnis Račāns, Valters Lubiņš).

Meža tehnikas un speciālistu 
paraugdemonstrējumi – Dainis Švika, Lāsma un 
Valērijs Gabdulļini, „GM mežs” darbinieki .

Loka šaušana – Juris Novožilovs un komanda.
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Dzejas pasākums, gleznu izstāde, radošās darbnīcas – 
Inta Balode, Zaiga Doropoļska, Sandra Semenkoviča, 

Lāsma Einberga. Lejasciema noformējums – 
Inga Nagle, Sandra Semenkoviča, 

Guntars Šmits, Māris Kramiņš.

Mednieku izstāde – Jānis Naglis, 
Mundis, Dana, Dita Žviriņi un 

Lejasciema mednieki. 
Paldies mednieku kolektīva 

dalībniekiem un viņu draugiem par 
piedalīšanos svētku gājienā! Jauniešu un brīvprātīgo darbs – Anna Žīgure, 

Eižens Petrovičs un Lejasciema jaunieši un 
brīvprātīgie: Linda Ļapere, Ance Kaspare, Keita 

Bačuka, Alise Jermacāne, Elīze Keita Ozoliņa, 
Līva Kampe, Dita Grīsle, Ramona Kampe, 

Santa Katrīna Pole, Inese Degune, Jana Blūma, 
Katrīna Uiska, Santa Elīza Žīgure, Gunita Žīgure, 

Ance Žīgure, Megija Rīza Liepiņa, Kristīne Pence, 
Jolanta Pence, Anete Antiņa, Evija Vējiņa, 

Endijs Puļļa, Lauma Anta Tipāne, Alda Žīgure, 
Einārs Račāns, Agnis Račāns, Haralds Pelēcis, 

Sigita Biksīte, Ieva Reinvalde, Valters Lubiņš, 
Ritvars Viktors Brūvers, Vika Bambule, Jolanta 

Bebre, Rolands Posse, Leonards Kaspars, 
Arvīds Kauliņš, Ramona Liepiņa, 

Gunta Žīgure, Alise Prancāne.

Informācijas centra brīvprātīgie un 
kasieres – Elita Jermakova, Dita 

Berkolde, Dzintra Miesniece, Maija 
Kauliņa, Inese Riekstiņa.

Lejasciema skaistie dārzi – Inta 
Balode un Sarmis Mednis, Modrīte 

un Rūdolfs Skaistkalni, Sandra 
Semenkoviča, dārzu gides – Vija 

Nurža, Gunta Žīgure. turpinājums 6. lpp.
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Bērnu laukuma atbildīgā – Evija Švar-
ce-Švampāne.

Pienenīšu tērpu darinātājas – Sanita 
Uiska, Margarita Burka, Vija Nurža.

Skolu dejotāju uzņemšana, palīdzība 
radošajām darbnīcām – Lejasciema vidus-
skolas kolektīvs – pedagogi un tehniskie 
darbinieki (direktore Ineta Maltavniece) 
– Vija Nurža, Margarita Burka, Velta Iva-
nova, Normunds Krēsliņš, Guntars Šmits, 
Tamāra Ābrama, Anna Petroviča, Inese 
Ozoliņa, Aldis Doropoļskis, Daiga Sirma-
ce, Inta Freiberga.

Skolu dejotāju ēdināšana – Lejascie-
ma vidusskolas ēdnīcas kolektīvs: Līga 
Tuļķe, Daina Balode, Olita Berkolde.

Bērnu uzraudzīšana un brīvprātīgo 
ēdināšana – pirmsskolas izglītības iestā-
des „Kamenīte” pedagogi un saimniecis-
kie darbinieki (vadītāja Sandra Brieže) – 
Liene Didriksone, Terēze Priževoite, Ilze 
Ziemele, Tamāra Kubuliņa, Ilze Gusare, 
Lija Sirmace, Andra Pērkone, Sanita Uis-
ka, Vija Liepiņa, Meldra Kokareviča, Ani-
ta Biezbārde.

Palīgi parka veidošanā pie Lejascie-
ma kultūras nama – Vairis Burka, Pēteris 
Liepiņš, Andra Puļļa, Andra Žīgure, Sandis 
Biksāns, Alberts Liepacis, Ilgonis Baltiņš.

Svētku tehniskais un apkalpojošais 
personāls –  Lejasciema pagasta pārval-
des komunālās saimniecības darbinieki 
(kom. saimn. vadītājs Jānis Kupcis): Jānis 
Mellis, Ojārs Vanags, Ojārs Jegurs, Imants 
Ozols, Vairis Burka, Jevgenijs Petrovičs, 
Aigars Irbe, šoferi – Uldis Berkolds un Ju-
ris Gargažins, pagasta iestāžu tehniskie 
darbinieki (apkopēji, sētnieki). 

Svētku viesu uzņemšana – Līga Med-
ne.

Ozola vītņu, vainagu pinēji un pušķu 
gatavotāji – vecākās paaudzes ansambļa 
„Satekas” dalībnieki – Līga Verle, Maiga 
Bergmane, Maija Lūkina, Gunta Kurpnie-
ce, Elvīra Balode, Ausma Ruča, Glorija 
Drubiņa, Viesturs Radziņš, Zintis Mednis, 
Gunārs Lapkašs. Paldies par kalmēm In-
gai Suntažai un Inesei Kuharenko!

Zemes īpašnieki – Inta un Sarmis 
Medņi, Mareks Švarcs-Švampāns, Dzin-
tars Mednis, Ineta Stāvavena, Zinaida 
Grapmane.

Svētku koncertuzveduma „Ciems 
starp divām upēm” veidotāji un  dalībnie-
ki – autore Agita Mačuka, režisors Valdis 
Lūriņš, vadītāji – Juta Gargažina un Matīss 
Obrumāns, aktieri – Ineta Krastiņa, Sandra 
Brieže, Daina Račāne, Anna Žīgure, Velta 
Ivanova, Mirdza Ankupa, Megija Rīza Lie-
piņa, Uldis Liepiņš, Agris Ankups, Elīna, 
Agris, Bruno Edurads, Mairis un Jēkabs 
Krēsliņi, rīmju autore Irisa Puidze, kora 
„Kaprīze” (vad. Ineta Maltavniece) dzie-
dātāji, deju kolektīva „Unce” (vad. Daiga 
Tipāne) dejotāji, pūtēju orķestra „Lejas-

ciems”  (vad. Juris Ivanovs) mūziķi, vokālā 
ansambļa „Akcents” (vad. Evelīna Maltav-
niece) dalībnieki.

Paldies visiem, visiem Lejasciema ie-
dzīvotājiem, kas saposa savus pagalmus 
un sētas, svētku dienā izrotāja mājas, 
svētku vakarā iededza lukturīšus.... Pal-
dies par visu – par atsaucību, sapratni, arī 
par košo puķu dobi, nopļauto zālāju, izra-
vēto dārzu, nokrāsoto pastkatīti, saposto 
mājas fasādi... PALDIES! 

Liels, liels paldies Ingai Naglei par lie-
lisko sadarbību, idejām un paveikto darbu 
veidojot vides objektus!

Vislielākais PALDIES – Lejasciema 
kultūras nama vadītājai Ritai Gargažinai 
par nesavtīgu, ar milzīgu atbildības sajūtu 
veikto darbu!

Paldies par svētkiem!
Lejasciema pagasta pārvalde

turpinājums no 6. lpp.
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MUMS RAKSTA/ LAUKSAIMNIEKIEM

Izsludināts projektu 1) 
konkurss LAP pasākumā „Lauku 
saimniecību un uzņēmējdarbības 
attīstība”. 

Pirmās kārtas projektu iesnie-
gumu pieņemšana apakšpasā-
kumā „Atbalsts jaunajiem lauk-
saimniekiem uzņēmējdarbības 
uzsākšanai” notiks no 2015. gada 
14. augusta līdz 2015. gada 
15. septembrim.

Projektu iesniegumu pieņem-
šanas 1. kārta tiek izsludināta lop-
kopības nozarē. 

 Izsludināts projektu 2) 
konkurss LAP apakšpasākumā 
„Atbalsts uzņēmējdarbības uz-
sākšanai, attīstot mazās lauku 
saimniecības”. Projektu iesnieg-
šanas kārta ir atvērta no 2015. 
gada 3. septembra līdz 2015. gada 
5. oktobrim.

Atbalsta pretendents ir mazā 
lauku saimniecība – saimnieciskās 
darbības veicējs – fi ziska persona, 
kuras dzīvesvieta ir deklarēta lau-
ku teritorijā, vai juridiska persona, 
kuras juridiskā adrese ir lauku te-
ritorijā.

Atbalsta saņemšanas galvenie 
nosacījumi: 

gada kopējais neto ap-
grozījums iepriekšējā noslēgtajā 
gadā pirms projekta iesnieguma 
iesniegšanas vai saimniecības 
ekonomiskais lielums SI vērtībā 
projekta iesnieguma iesniegšanas 
dienā ir vismaz 2000 euro, bet ne-
viens no rādītājiem nepārsniedz 15 
000 euro;

kopējā apsaimniekotās 
lauksaimniecībā izmantojamās ze-
mes platība nepārsniedz 50 hektā-
ru; 

iegūta augstākā vai vidē-
jā profesionālā lauksaimniecības 
izglītība vai apgūtas lauksaimnie-
cības pamatzināšanas vismaz 160 
stundu apjomā. 

Plašāka informācija 
www.lad.gov.lv 

Anita Rozenberga, 
lauku attīstības konsultante

Izskanot Gulbenes novada svēt-
kiem Lejasciemā, gribas paldies 
pateikt ļoti daudziem cilvēkiem, kas 
man uzticēja savus dzīves stāstus, 
lai taptu 4. jūlijā koncerta uzvedums 
„Ciems starp divām upēm”. 

Apmēram desmit mēnešus auklēju 
savā galvā idejas, domas, sajūtas, ko 
pateikt Gulbenes ļaudīm par savu no-
vadu un Lejasciemu. Sākotnējā ideja 
bija atdzīvināt Roberta Eidemaņa stās-
tus par tirgotāju Knopi, žīdiem, tirgotā-
jiem, lauku ļaudīm mūsu apkārtnē, bet 
kopā ar režisoru Valdi Lūriņu sapratām, 
ka cilvēkiem tuvāki ir tie notikumi, kas 
piedzīvoti klāt esot. Tā tapa ideja meklēt 
novadnieku dzīves stāstus, notikumus, 
sirsnīgus atgadījumus, par kuriem ir 
vērts pasmaidīt, jo esam stāvējuši lī-
dzās viens otram. Estrādē, stāvot un 
vērojot no malas notiekošo uz skatuves 
un skatītāju rindās, pārņēma sajūta, jā-
raksta grāmata vai varbūt jāveido divu 
cēlienu luga par lejasciemiešiem, kas 
ļautu atdzīvināt mūsu tipāžus, mūsu 
ļaudis, kurus atpazīstam, ar kuriem 
spējam identifi cēties mēs paši. Mums 
nevajag Meksikāņu seriālus, līdzvēr-
tīgu notikumu mums pietiek pašiem, 
gan skumju, gan priecīgu, tikai jāspēj 
tie notvert un pārvērst skatuves valodā. 
Tā tikai var dzīvot un atdzīvoties mūsu 
vēsture, mūsu Lejasciems.

 Ar prieku noraudzījos, cik talantīgi 
un nesamāksloti brīvi uz skatuves at-
dzīvojās mūsu pašu cilvēki – īpaši gribu 
pateikt paldies Solvēgai Vilkai (no Lizu-
ma) un savējiem Agrim Ankupam un 
Krēsliņu ģimenei, kā arī visiem, visiem, 
kas spēja īsā laikā apgūt tekstu un no-
ķert to sajūtu, kas katra stāstā ietverta. 
Jūsu stāsti kļuva tik reāli, ka grūti iedo-
māties, kādas aktiermeistarības kva-
litātes būtu jāuzlabo, lai izstāstītu vēl 
labāk un patiesāk. Viss skatuves noslē-
pums slēpjas māksliniekā, kas nemelo 
sev un skatītājiem. Jūs gribas nominēt 
ar augstāko atzinību, kādu var saņemt 
aktieris, tas bija patiesi un no sirds.

Lejasciems man allaž ir bijis sirdij 
pieaudzis ar visām saknēm. Tas nāk 
no bērnības, manas ģimenes. Nav ie-
domājami Jāņi vai Ziemassvētki, kad 
es atrastos kaut kur citur. Nav uz pa-

Mans ciems – Lejasciems 
ar īpašiem cilvēkiem 
starp divām upēm

saules skaistākas vietas par šo cie-
mu, bet pati augstākā vērtība ir mūsu 
cilvēki. Tiekoties ar katru, sapratu, ka 
katra cilvēka dzīve ir ietverama biezās 
grāmatas lappusēs. Mēs neizstāstījām 
ļoti daudz. Aiz borta palika neskaitāmi 
stāsti – par sporta skolotāja O. Rutkas-
ta audzināšanas stundām, par tūrisma 
sacensībām ar skolotāju Ē. Doropoļski, 
tāpat arī teātra skolotāja J. Kubulnieka 
piedzīvojumi dienas un nedienas mūsu 
teātra izrādēs, kolhoza laiku dzīve fer-
mās, garāžās, varas maiņas, dažādu 
inspekciju pārbaudes, lejasciemiešu 
ekskursijas vairākās padomju brālīgo 
republiku pilsētās, strīdi un prieki sadzī-
vojot ar kaimiņiem, lejasciemiešu nakts 
apsveikumi, ejot ciemos vienam pie 
otra, u.c. stāsti. Man ir jāatvainojas vi-
siem, kas gaidīja, meklēja savus stāstu 
uz Lejasciema estrādes skatuves, bet 
diemžēl, ne visu varēja atdzīvināts di-
vās stundās, kur starp dejām un dzies-
mām mijās mūsu cilvēku dzīves. Krājiet 
savas atmiņas, nododiet tās saviem 
bērniem, jaunākajai paaudzei, tas viss 
mūs bagātina un notikumu nozīmību 
mēs spējam novērtēt tikai pēc krietnā-
ka laika. Gribu teikt, Lejasciema lielākā 
vērtība ir mūsu cilvēki. Cilvēki, kas mūs 
audzina, veido par to, kas mēs esam. 

Īpašs paldies maniem tuvākajiem 
– manai mammai Antrai Aizupietei 
(Zelčai), vecmammas māsai Mirdzai 
Karlsonei, mana tēva māsai Irisai Pui-
dzei un kaimiņienei Mirdzai Ankupai, 
šoreiz svētkos visvairāk tika ielikts no 
jūsu dzīves. Paldies jums visiem: Jurim 
Lūkinam, Maijai Lūkinai, Maigai Berg-
manei, Intai Balodei, Jānim Kučeram, 
Modrītei Gusarei, Zintim Mednim, Līgai 
Verlei, Dzintrai Igaviņai, Dainim Švikam, 
Gunai Švikai, Ritai Gargažinai, Ausmai 
Švalbei, Vijai Doropoļskai, Dainai Riek-
stiņai, Andim Riekstiņam un Janai Iga-
viņai.

Lejasciems ir uzziedējis pateicoties 
jums un visiem tiem, kas šos svētkus 
radīja nesavtīgi un ar mīlestību.

Paldies jums!

 Valmieriete, bet allaž sirdī 
lejasciemiete 

Agita Mačuka (dz. Zelča)

Ziņas 
lauksaimniekiem
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Mālmuižnieku tikšanās dzimtajā pusē
Ik pa diviem gadiem, jūlija 

pēdējā sestdienā, Mālmuižas pilī 
– skolā pulcējas bijušie un esošie 
mālmuižnieki. 

Pulcējušos varētu saskatīt 
uz pagasta kartes pēc viņu ag-
rākās un tagadējās dzīves vietas: 
„Ādmiņi”, „Kožas”, „Gindi”, „Stai-
du”, „Liepkāju”, „Augstkalnu”, 
„Gimnaužu”, „Melderu”, „Bum-
buru”, „Lapkašu”, „Lejasgrē-
du”, „Kalnagrēdu”, „Ozolkalna”, 
„Dārziņu”, „Purmaļu”, „Latvasu”, 
“Ķieģelnīcas”.

Mālmuiža ir tāls Lejascie-
ma pagasta nostūris, mežos 
ieskauts, tur ir sen dzimuši un 
izauguši gudri vīri un sievas. 
Mālmuiža var lepoties ar kuplām 
ģimenēm – Briežu, Spilvu, Bricu, 
Zaķu, Zīļu, Bērziņu, Bāliņu, Vidžu, Kauliņu, 
Grīšļu.

Šoreiz īpaši jāpastāsta par Elzas un 
Kārļa Zīļu dzimtu, kurā auga 4 meitas, vi-
sas mācījušās Mālu skolā.

Vizma – skolotāja, ķīmiķe, bioloģe 
bija Veclaicenes skolā ilgus gadus direk-
tore, pēc tam Gaujienas vidusskolā mācī-
bu pārzine, tagad pensionāre.

Ruta Zīle (Muceniece) – ir LU asoc. 
Profesore medicīnas fakultātē ar studen-
tiem un zinātniekiem. No 1992. līdz 2000. 
g. viņa uzturējās Zviedrijā, Upsalas uni-
versitātē, strādājot zinātnisku darbu. Ir 
apmēram 95 raksti zinātnē, uzstājusies ar 
84 konferenču tēmām angļu valodā. 2005. 
g. saņēmusi apbalvojumu kā viena no pir-
majām L’Oreal Unesco Latv. nac. Komisi-
jas LLA balvu sievietēm zinātnē.

2007. g. H. Grindeļa balva par ieguldī-
jumu farmācijas izglītības un zāļu mērķgru-
pu pētījumos, kā ar dabas vielām cīnīties 
pret Parkinsona un Alcheimera slimībām, 
vecuma demenci.

Mazliet par Elzas un Kārļu Zīļu maz-
meitām – Irisu un Arnitu.

Irisa – doktore, specializējusies sa-
biedriskajā veselībā un epidemioloģijā, 
strādā Rīgā slimību un profi lakses un kon-
troles centrā, lasa lekcijas LVU un RSU, 
pēta bērnu pataloģijas.

Arnita – kultūras un mākslas maģistre 
LKA, ir arī 1. līmeņa profesionālā izglītība 
– jurista palīgs. Strādā AS „Latvijas kuģ-
niecība” kā fl otes departamenta direktora 
palīgs, pārvalda spāņu, angļu, krievu valo-
das, darba lauks saziņā ar ārzemēm par 
kravu ienākšanu un izvešanu.

Nākošreiz varētu pastāstīt par Jāni 
Grāvīti – ķīmijas zinātņu doktoru, Rutu Za-
riņu, Dziedātāju un Vidžu ģimenēm u.c.

Šoreiz par 7. salidojumu.
Skolas apkārtne skaisti appļauta, zied 

hostu grēdas. Ar smaržīgiem liepu zariem 
rotātas telpas. Viss smaržo pēc vasaras 
un medus. Mūs sagaida bibliotekāre Sofi -
ja. Uz galda ir Ārijas ceptā skaistā un lielā 
torte.

Un tad ierodas tālāku ceļu no Rīgas 
mērojušās trīs Maijas (Lakševica, Kauli-
ņa, Dudareva (Paas)), Jānis Bumburs ar 
ģimeni no Pļaviņām, mūsu novadnieks 
Mārtiņš Silinš ar kundzi. Viņš 1954. g. bei-
dza Mālu 7–gadīgo skolu un 1958. gadā 
Lejasciema vidusskolu. Literatūras cienī-
tājiem viņš ir dzejnieks ar pseidonīmu El-
mārs Apse. Viņš studējis Rīgā Medicīnas 
institūtā, aizstāvējis disertāciju Maskavā 
medicīniski zinātniskajā darbā, joprojām 
strādā par tiesu medicīnas ekspertu – ķi-
rurgu Pļaviņās.

Visus uz vienas nots noskaņo dzies-
ma „Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme”.

Mārtiņš ar savu ierasto humoru pa-
stāsta par savām skolas gaitām skolās, 
Rīgas medicīnas institūtā un Maskavā. 

Vajadzēja izvēlēties, ko darīt 
tālāk, jo viņš mācības medicī-
nā savieno ar literāro darbību. 
Viņa darbu klāsts tanī laikā ir 
liels – gan dzeja, gan darbs re-
dakcijā u.c. Viņš paliek uzticīgs 
medicīnai.

2005. g. iznāk Mārtiņa dze-
joļu grāmata „Galodiņa”. Dze-
joļi ir vienkārši, skaisti, gan par 
lauku darbiem, gan par mīlestī-
bu uz zemi. 2010. g. iznāk grā-
mata „Es tai dienā vēju sēju” un 
2015. g. „Ar manu bērnu acīm”. 
Šobrīd dzejošana ir apsīkusi. Ir 
kopēji ģimenes ceļojumi, teātra 
apmeklējumi, prāvs mazbērnu 
pulciņš un darbs. 

Savas grāmatas viņš dāvā 
Mālu un Lejasciema bibliotē-

kām un saviem 1954. g. un 1958. g. kla-
sesbiedriem.

Seko mazs konkurss par Mālu un 
Lejasciema statistiku. Piemēram, ja 2004. 
g. Mālos bija 210 iedzīvotāji, cik ir tagad? 
(apm. 95) Kurš ir vecākais mālmuižnieks, 
cik lasītāju ir bibliotekā utt.

Visus apmeklētājus priecē bibliotekā-
res sarūpētās avīzes „Pagalms”, „Gulbe-
nes novada ziņas”, nozīmītes „Meža zieds 
– Lejasciems”.

Priecē Gunāra Lapkaša mūzika, saru-
nas klusas mūzikas fonā.

Pateicība Lejasciema pagasta pārval-
des grāmatvedei Daigai par sarūpētajām 
grāmatām „Mans Lejasciems”.

Grāmatā ir ļoti skaistas Arnitas Zīles 
rindas: „Es no visas sirds saku paldies 
visiem tiem cilvēkiem, kam pateicoties, 
joprojām ir saglabāta un tiek uzturēta Māl-
muižas bibliotēka! Paldies!”

Tiek sniegta arī atbilde par Mālmuižas 
pili:

1. Mālmuižas pils pieder Gulbenes 
novada domei;

2. Ir sastādīta tāme jumta remontam;
3. Remontu paredzēts veikt vēl 2015. g.
Daudz ziedu un pateicības vārdu pa-

sākuma organizatoriem teic visu salidoju-
mu apmeklētāja Ilze Sproģe no Apes.

Visi klātesošie sirsnīgu paldies saka 
Ārijai Māliņai par skaisto un garšīgo torti.

Paldies par garšīgo cienastu Mārti-
ņam un kundzei Astrīdai, Līgām, Ārijas ģi-
menei, tālajām trīs Maijām un Lejasciema 
Maijai, Aldas ģimenei, Ausmai un Rutai, 
Ērikai, Airai un divām Mārītēm!

Īpašu paldies pēc pasākuma vēl saka 
Ērika pa telefonu.

Paldies visiem, kas atrada laiku pabūt 
dzimtajā Mālmuižā!

Modrīte Gusare

Mālmuižnieku tikšanās dalīnbieki pie Mālmuižas (Mālu) pils.

Pasākuma organizatore Modrīte 
Gusare un novadnieks Mārtiņš Siliņš.
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KULTŪRAS NAMĀ

Jau raitiem soļiem vasara tuvojas 
otrai pusei. Augusts šogad ir tāds žēlīgs 
tādā ziņā, ka mums ir atvēlējis izbaudīt 
skaistu, siltu, pat karstu, laiku, lai vasaras 
garšu varētu baudīt lieliem malkiem. Lai 
gan... ir dabā zīmes, ka tuvojas rudens – ir 
sākušies rudens darbi, lauki smaržo pavi-
sam savādāk kā pirms mēneša un, pro-
tams, tradicionālie konservēšanas darbi!

Jā, šīs vasaras mēneši ir bijuši pie-
sātināti ar daudziem notikumiem, ir biju-
si iespēja daudz ko redzēt, piedzīvot un 
izbaudīt. Plaši un skanīgi 4. jūlijā Lejas-
ciemā nosvinējām 5. Gulbenes novada 
svētkus „Meža zieds – Lejasciems”, kas 
pulcēja gan novadniekus, gan tuvākus un 
tālākus viesus. 

11. jūnijā parkā pie kultūras nama 
amatierteātris  „Paradokss” aktieri rādīja 
izrāde „Traks numurs”, bet pirms izrādes 
priecēja jaunās grāmatas „Mans Lejas-
ciems” atvēršanas svētki.

Kultūras notikumi 

Grāmatas „Mans Lejasciems” sastā-
dītāja Ilona Vītola.

25. jūlijā  senioru ansamblis „Sate-
kas” piedalījās novada senioru svētkos 
Gulbenē.

1. augustā Lejasciemā viesojās 
Jaunpiebalgas amatierteātris „Triksteri” ar 
Z. Skujiņa komēdiju „Brunču medības”. 

8. augustā amatierteātra „Para-
dokss” dalībnieku grupa piedalījās ama-
tierteātru festivālā Grundzālē.

15. augustā kora „Kaprīze” dziedā-
tāju grupa Ozolkalnā piedalījās sadziedā-
šanās pasākumā „Plecu pie pleca”, kas 
bija veltīts brāļu Kokaru 94. dzimšanas 
dienai.

Augusts visu mudina darīt mierīgi. 
Piemērots brīdis, lai padomātu par jau-
niem mērķiem, jauniem darbiem... bet, lai 
ir vēl arī laiks pasēdēt uz akmens, kad tas 
vēl saulītē sasilis!

Lai garšīgs un smaržīgs augusts! 
Rita,

Lejasciema kultūras nama vadītāja
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JAUNSARGU VIENĪBĀ

Šaušanas nometne Manniku
Pieci jaunsargi – Emīls Vaļickis, Bru-

no Eduards Krēsliņš, Artūrs Kauliņš, Dita 
Žviriņa un Artūrs Lūsis, 9. augustā de-
vās uz Igauniju – Manniku, lai piedalītos 
nometnē  „Shooting Camp in Manniku 
2015”. 

Brauciens uz nometni sākās 9. au-
gustā plkst. 14.00, kad ar autobusu de-
vāmies uz Manniku, nometnē ieradāmies 
vakarā plkst. 20.00. 10. augustā no rīta 
notika atklāšanas ceremonija. Pēc atklā-
šanas ceremonijas nometnē sākās treni-
ņi, tika pārbaudītas jaunsargu iemaņas 
šaušanā ar pneimatikas šautenēm no at-
balsta un stāvus, ar mazkalibra šautenēm 
arī no atbalsta.

Otrajā dienā treniņos jaunsargi tika 
ietērpti šaušanas jakās, izmantoja šau-
šanas cimdu un  pilnveidoja pirmā dienā 
apgūto, bet treniņā ar mazkalibra šaute-
nēm tika apmācīti šaut izmantojot siksnu. 
Vakara treniņā jaunsargiem tika dota ie-

censībām. Jaunsargi startēja ar pneima-
tikas  un mazkalibra ieročiem. Jaunieši 
veica divas sērijas pa desmit šāvieniem 
ar katru ieroci. Šaujot ar mazkalibra ieroci 
tika izmantota elektronika, rezultāti  tika 
summēti.

Ceturtā dienā treniņos tika doti uzde-
vumi pie paaugstināta pulsa. Pēc rezultā-
tu apstrādes un noslēguma ceremonijas  
devāmies mājup.

Secinājumi: komandējuma mērķis 
tika izpildīts, Latvijas komandas jaunsar-
gi ar atbildību piedalījās nometnē un ap-
guva šaušanas nianses, nostartēja savu 
spēju robežās, guva nebijušu pieredzi 
ar sacensību klases ieročiem un izpildīja  
otro sporta klasi pēc sašauto punktu skai-
ta un saņēma sertifi kātu. Jaunsargiem ļoti 
patika treniņi šautuvē, ieroču kvalitāte un 
modernais aprīkojums. Paldies igauņu 
šaušanas treneriem par kvalitatīvo apmā-
cību un radīto iespēju to pielietot. 

Sporta nometne Lejasciemā
No 6. jūlija līdz 10. jūlijam Lejasciemā 

jaunsargiem – slēpotājiem un vieglatlē-
tiem notika sporta nometne, kurā pieda-
lījās dalībnieki no Lejasciema, Gulbenes, 
Jaungulbenes, Madonas un Cesvaines.

Nometnes dienas kārtībā bija rīta ros-
me, rīta un pēcpusdienas treniņš, un pēc 
vakariņām sporta spēle. Treniņi vairāk 
bija vērsti uz izturības īpašību attīstīšanu 
ar šādiem sporta veidiem: riteņbrauk-
šana, skrituļslidošana, rollerslēpošana, 
garo distanču skriešana. Atpūšoties no 
izturības sporta veidiem, palīgā nāca 
vieglatlētika, jauniešiem ļoti interesanti 
bija šķēpmetēju vingrinājumi, kurus daži 
varbūt izpildīja pirmo reizi. Jaunsargu no-
metne nav iedomājama bez nakts trasī-
tes veikšanas. Trasītes sākumā dalībnieki 
saņēma karti ar kontrolpunktiem, kuri bija 
izvietoti pie Lejasciema meža zvēriem 
un kontrolpunktos bija jāveic uzdevumi. 
Vakaros vecāko grupu jaunsargi pirms  
nakts miera gatavoja dziesmu repertuāru 
un iepriecināja pārejos nometnes dalīb-
niekus. Katru dienu jaunsargus pēc grū-
tiem treniņiem sagaidīja saimnieces ar 
lieliskiem ēdieniem. 

Paldies Lejasciema vidusskolas 
saimniecēm par garšīgajiem, ar izdomu 
un mīlestību gatavotajiem ēdieniem, Le-
jasciema vidusskolas direktorei Inetai par 
atsaucību un Veltai par rūpēm, mūs izmi-
tinot.  Nedēļa paskrēja nemanot. 

Lāsma Gabdulļina

spēja iejusties šaušanas sacensību rit-
mā. 

Trešā diena sākās ar šaušanas sa-
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Jau daudzus gadus augusta otrajā 
sestdienā Lejasciems atdzīvojas, lieli un 
mazi, jauni un veci, dāmas un kungi – 
visi brauc ar velosipēdiem... Tā notika arī 
šogad, jo jau 20. reizi Lejasciemā norisi-
nājās „Šķūnenieku kausa” sacensības.

Sacensību vēsture aizsākās 1996. 
gada vasarā, kad Šķūnenieku māju 
saimnieki sarīkoja mazu savstarpēju sa-
cenšanos četru radinie-
ku starpā – kurš ar velo-
sipēdu  ātrāk nobrauks 
10 km. Pēc gada sacen-
sības tika atkārtotas. Un 
vēl pēc gada – atkal. Tā 
tas turpinās joprojām.

Individuālā šosejas 
velobrauciena 10 km 
distance mainījusies 
pavisam nedaudz, taču 
tai ir pievienojušās vēl 
citas sacensību disciplīnas – triatlons, 
futbols, velokross, dubļu futbols vai bas-
ketbols. Neatņemama Šķūnenieku Kau-
sa sastāvdaļa – sestdienas nakts balle.

Arī dalībnieku skaits audzis no čet-
riem radiniekiem līdz vairākiem simtiem.
Pateicoties atbalstītājiem, dalība Šķūne-
nieku Kausā ir bez maksas.

„Šķūnenieku kausa” sacensības ir 
kļuvušas par neatņemamu Lejasciema 
pagasta sabiedriskās un sporta dzīves 
daļu. Paldies sacensību organizatoriem 
Aivaram Galejam, Gatim Kurzemniekam 
un visai draudzīgajai, aizrautīgajai, dzī-

SPORTS

„Šķūnenieku kausam” – 20

Loka šaušanas sacensības „Pukstu aplis”
Lejasciema pagastā Dūres pusē 

„Pukstu” māju apkārtnē augustā norisi-
nās loka šaušanas sacensības, šogad, 
15. augustā, tās notika jau 12. reizi. 
Sacensību organizatori ir Juris Novoži-
lovs un Kazaiņu ģimene, „Pukstu” māju 
saimnieki.

Loka šaušanas sacensības notika 
pieaugušo, junioru (līdz 18 gadiem) un 
bērnu (līdz 13 gadiem) konkurencē. Sa-
skaņā ar nolikumu, šaušana notika pa 
3D zvēriem ar trim bultām pa 28 mēr-
ķiem līdz pirmajam trāpījumam.

Sacensību noslēgums notika „Puk-
stu” māju pagalmā, visi dalībnieki sa-
ņēma diplomus, pirmo vietu ieguvēji – 
specbalvas. Organizatori bija sarūpējuši 
sacensību dalībniekiem un viesiem jau-
ku pūtēju trio koncertu.

Paldies sacensību organizatoriem 
par lieliski noorganizētajām sacensībām 
un jauko pasākuma gaisotni „Pukstu” 
mājās! 

vespriecīgajai un atsaucīgajai „Šķūne-
nieku” komandai!
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VIDUSSKOLĀ

2014. gads
Ceturtdiena, 21. augusts – pirmais 

mēģinājums. Brīvdienas gan nav bei-
gušās, bet priekšā nopietna uzstāšanās 
skolas 60 izlaidumu salidojumā, tāpēc 
dziedāsim no sirds!

Pirmdiena,  1. septembris  – uzstā-
šanās Zinību dienas pasākumā. Kaupera 
dziesmiņa „Joka pēc – alfabēts” visiem 
zināma, bet tomēr kaut kas arī drusku 
sajūk…

Sestdiena, 13. septembris – Skolas 
60 izlaidumu salidojums. Kultūras nama 
zāle pārpildīta. Mēs – saposušies. Mei-
tenes zilās blūzītēs, mati pīnītēs, puikas 
– baltos kreklos un vestītēs… uzvedums 
par Sprīdīša laimīgās zemes meklēju-
miem. Visemocionālāk izskanēja noslē-
guma dziesma kopā ar Jutu un Evelīnu.

Piektdiena, 19. decembris – skolas 
Ziemassvētku pasākums. Uzvedumā par 
Šreka ziemassvētkiem tēlojām egles… 
nu bijām tādi sabijušies, bet svētki bija 
izdevušies!

2015. gads
Otrdiena, 17. marts – pavasara brīv-

dienas. Daži tiek uzaicināti uz vokālā 
pedagoga nodarbību… tā vokāliste liek 
mums taisīt vaļā mutes tik plati! Un kas 
tie par grūtiem vingrinājumiem?

Otrdiena, 24. marts – skolēnu  koru 
kopmēģinājums Gulbenes kultūras cen-
trā. Virsdiriģents Mārtiņš Klišāns gan ir 
foršs. Tie jociņi viņam tādi… liek aizdo-
māties. Un visiem kopā skan patiešām 
labi.

Trešdiena, 25. marts – jauno tērpu 
piemērīšana pie Alūksnes šuvējām… 
kleitiņas tādas pavisam violetas. Koši... 
Bet kā kopā izskatīsies???

Otrdiena, 21. aprīlis – koru skates 1. 
kārta. Tāds uztraukums! Meitenēm jau-
nās kleitas. Skolotāja arī sastresojusies. 
Turamies!!!

Trešdiena, 6. maijs – koru skates 
2. kārta – izšķirošā, lai tiktu uz Dziesmu 
svētkiem! Esam gatavi cīnīties! Žūrija – 
nopietna, bet reizēm uzmundrinoši uz-
smaida. 

Piektdiena, 29. maijs – Gada balva. 
Nu arī vecāki redz mūsu jaunos kora tēr-
pus! Un brauksim uz Dziesmu svētkiem! 
Dziesma „Paši skaistākie vārdi”  skan pa-
visam īpaši.

Trešdiena, 8. jūlijs – pēcpusdiena. Ar 
visām somām un guļammaisiem kāpjam 
autobusos. Mammas un tēti mūs pavada, 
pagasta pārvaldnieks arī ar laba vēlēju-
miem  un konfektēm… vēl mazs foto un 
aiziet! Rīga mūs gaida!

Lejasciema vidusskolas kora aizvadītās 
sezonas svarīgākie ieraksti

6. maijs – koru skates 2. kārta.

8. jūlijs – pēcpusdiena.
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VIDUSSKOLĀ
Ceturtdiena, 9. jūlijs – ļoti agrs rīts. 

Cik grūti piecelties! Kur tās drēbes un kur-
pes aizceļojušas??? Vai naktī vispār tika 
gulēts??? Piepūšamie guļammaisi traki 
čīkst… un vispārējā jautrība nerima visu 
nakti. Skolotājas liek ēst brokastis. Nu 
kurš tad spēj sešos no rīta brokastot??? 
Mežaparka estrāde – skolēnu pūļi plūst 
un plūst, skats iespaidīgs. Esam atraduši 
savas vietas. Un sākas mēģinājums…

Piektdiena, 10. jūlijs – atkal ļoti agri 
jāceļas. Topā ir kādas mazāko klašu mei-
tenes teiciens, ka Mežaparka estrāde to-
mēr esot lielāka kā Lejasciema estrāde. 
Līst lietus, esam nosaluši. Skolā konsta-
tējam, ka ir ieslēgta Rīgas apkure, prāts 
jau priecīgāks.

Sestdiena, 11. jūlijs – šorīt garšīgas 
brokastis, arī piecelties jau bija vieglāk. 
Mežaparks sagaida ar skopiem saules 
stariem. Vakarā koncerta ģenerālmēģi-
nājums tērpos. Saulīte karsē jau pavi-
sam labi. Koncertā piedzīvojam bērnu 
ģībšanu. Mūsējie gan neviens tik tālu 
nenonāk, bet bailes bija visiem, īpaši ma-
zajām meitenēm. Tā kā  ātri savācāmies 
kopā, tad laicīgi paspējām aizbraukt no 
Mežaparka, negaidot sastrēgumus, ko 
radīja ātrās palīdzības mašīnas. Skolā 
atpūtāmies, sasildījāmies. Labi, ka esam 
visi kopā!

Svētdiena, 12. jūlijs – rīts atnāk ar 
ziņu, ka atcelts gājiens. Situācija nav 
saprotama arī vēlāk, kad tomēr dažas 
skolas iet gājienā, ignorējot izglītības mi-
nistres rīkojumu. Kopā pārrunājot, mūsu 
koris izlemj doties apskatīt jauno biblio-
tēkas ēku un uz jūru, lai mazliet atpūstos 
no stresa, kas valda skolā… 

Pēcpusdienā esam gatavi do-
ties uz Mežaparku, lai piedalītos 
dziesmu svētku noslēguma kon-
certā, pa ceļam apmeklējam Brī-
vības pieminekli Rīgas centrā, lai 
noliktu savus ziedus un kopā nofo-
tografētos mīļai piemiņai. 

Un tad skan kopkoris Meža-
parkā. Svētku noslēgums ir krāšņš 
un emocionāls. Saprotam, ka visas 
dziesmas mākam no galvas, atce-
ramies visas kustības un varam priecā-
ties par kopējo skanējumu. Salūts, vai-
nagi un dziesmu grāmatiņas pa gaisu, 
laistīšanās ar ūdeni!!! Pēdējais gan nebi-
ja tas patīkamākais… un jau atkal sēžam 
savos autobusiņos. Visu ceļu līdz pat Le-
jasciemam skan dziesmas, smiekli, joki. 
Mēs bijām tur, Rīgā XI skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos! Ir satikti jauni 
draugi, kopā dziedāts, ir daudz fotogrā-
fi ju un iespaidu par šādu milzīgu svētku 
norisi. Kā būs pēc 5 gadiem?

Lejasciema 3. – 9. klašu kora vārdā 
skolotāja Ineta Maltavniece

Koris pie Brīvības pieminekļa.

Jūras vēju ķerot.

Sadzīves apstākļi kora klasē.
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 INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI

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

Iespiests: SIA 
“
Erante” tipogrāfi jā 

Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801
tālr. 64860983

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

Pagalma KRIKSIS
Šovasar kāda Lejasciema pensio-

nāre, dodoties uz kapsētu, piedzīvoja 
nepatīkamu pārsteigumu un redzēja 
lūk kādu ainu – kāds ātras braukšanas 
mīļotājs par savu ātrumtrasi bija izvēlē-
jies laukumu pie Lejasciema kapsētas... 
krustām šķērsām zālē  „iezīmēti”melni 
riepu nospieduma raksti!

Latviešiem  kapsēta vienmēr ir bi-
jusi klusa, svēta vieta, kur godājam un 
pieminam savus aizsaulē aizgājušos 
tuvinieku.Vai tiešām dzīvē kaut kas ir 
mainījies un tagad tā ir vieta, kur izrādīt 
sevi un sava spēkrata spēku?

19. septembrī 16.00 
Lejasciema kultūras namā 

Īrisas Puidzes dzejas krājuma 
„Dvēsele zem varavīksnes” 

atvēršanas svētki

13. septembrī 16.00 
parkā pie Lejasciema kultūras nama

Svētki „Cāļus skaita rudenī”
Kopā ar Čučumuižas krustmāti Kristīni 
un viņas palīgiem Lejasciema pagasta 
saimē uzņemsim 2014. un 2015. gadā 

dzimušos mazuļus

Ar Gulbenes novada domes atbalstu 
tiek piedāvāta  

mūžizglītības programma 

P I E A U G U Š A J I E M

„Angļu valoda 
saziņai”

Pieteikšanās līdz 25. augustam 
pa telefonu 29421985.

Apmācību norises vieta Lejasciema 
vidusskola.   

Apmācību ilgums 3 mēneši. 

Tik nemanot viss notiek dzīvē,
Viss plūst un mainās nezin kā;
Par to es atceros ik reizi,
Kad diena pierimst skrējienā.
Tad apzinos, ka man nav vairs 
varas
Neko šai ritmā izmainīt.
Un Dievs par visiem maniem 
sapņiem
Mēdz tikai viegli pasmaidīt.
Bet tas jau neliedz kādu mīlēt,
Vai meklēt to, kā šobrīd nav;
Tāpēc es paldies saku dzīvei
Un tam, kas lēmis visu jau.
  /I. Puidze/

Sveicam Lejasciema 
pagasta iedzīvotājus, kam 
skaistas dzīves jubilejas 
tiek svinētas jūlijā un 

augustā:

70 gadu jubilejā 
Elvīru Balodi
Skaidrīti Dambrovu
Gati Līci

75 gadu jubilejā 
Ilgu Kauliņu
Valiju Kļaviņu
Juri Stīpnieku

80 gadu jubilejā
Ēvaldu Kļaviņu
Sandru Medni
Valiju Siliņu
Sarmi Medni

85 gadu jubilejā
Maigu Boku
Almu Eglīti
Andu Mucenieci
Aiju Pavāri
Ausmu Švalbi

LĪDZJŪTĪBA

Lai vienmēr ir doma, ko domāt!
Lai vienmēr ir līksme, ko līksmot!
Lai vienmēr sev sirdī spēj iekrāt
Tik gaismas, lai citiem var iedot!
  /M. Svīķe/

Sveicam Aiju Pavāri 
85 gadu jubilejā! 

Vija un Velta

Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras
Aizsaules dārzos vēl gribētos rast...
Raudiet par par liepu, kam nolauzta 
pazare,
Mani vairs ievainot nespēj nekas.
Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras
Dodiet man līdz, kad šī saule riet.
Nevajag nopūtu, nevajag asaru!
Klusu! Lai kamene ķimenēs dzied!
   /Ā. Elksne/

Mūžībā aizgājuši 
Lejasciema pagasta iedzīvotāji 

Maruta Kokareviča, Kārlis Preizs, 
Valija Puidze, Antonija Šulberga, 

Evalds Baltaus.
Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko 

līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem

Ziedi, ziedi man’ meitiņa,
Audzi, audzi, dēluliņ,
Būs mums siena grābējiņa,
Būs druviņas arājiņš.
                                /Latv.t.dz./
Sveicam 
Baibu un Viktoru 
Ševcovus ar meitiņas 
Elīzas un dēliņa 
Eduarda piedzimšanu.
Pagasta pārvalde

u

Nekas jau nepazūd, nekas jau neizbeidzas,
Kā ūdeņi kaut gadi projām plūst.
Lai spēka avotu Tev atrast veicas,
Kas, radot prieku, nekad neizžūst!
  /K. Apškrūma/

Sveicam Ausmu Švalbi 
85 gadu jubilejā!

Vija un Velta


