LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDES IZDEVUMS

Kamēr Latvija dzīva
katrā Tavā dienā,
katrā Tavā solī, vārdā, dziesmā,
tikmēr tā vēl paliks
vienmēr savā vietā,
nezudīs kā gaisma
ikvakara rietā….
Kamēr tā ar Tevi
turpināsies kopā,
tikmēr zeme dzīvos
savas tautas elpā.
/M. Svīķe/

Sveicam Lejasciema
pagasta iedzīvotājus
Latvijas Republikas
proklamēšanas
100. gadadienā!
Latvijas valsts svētku svinīgajā pasākumā, 17. novembrī, Lejasciema pagasta pārvaldes Pateicības balva – sudraba
poga ks pasniegta:
Līgai Verlei – par ilggadēju, nesav gu līdzdalību Lejasciema pagasta kultūras un sabiedriskajā dzīvē
Sarmītei Ābramai – par uzdrīkstēšanos un nesav bu, uzņemot ģimenē
četrus bērnus
Marekam Švarcam-Švampānam un
Armandam Lūkinam – par panākumiem
autosportā un ieguldījumu Lejasciema
pagasta vārda popularizēšanā
18. novembrī Gulbenē Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinīgajā
pasākumā Gulbenes novada domes Atzinības raksts ks pasniegts:
Aldim Doropoļskim – par ilggadēju
un nozīmīgu ieguldījumu izglī bas jomā,
veidojot vēr bu saglabāšanu un izpratni
jauniešos;
Zofijai Drozdovai – par ilggadēju,
pašaizliedzīgu darbu Mālu bibliotēkā un
ak vu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē.
Lejasciema pagasta pārvalde
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Ir kai viena Latvija un citas nav nekur;
Tā nāk no senču zemes dzīlēm un debesīm, kas kopā tur.
/A. Eglī s/
Novēlam visiem Lejasciema pagasta iedzīvotājiem būt kopā
Latvijas 100-gades svētkos, priecā es par mūsu mazās, mīļās zemes
skaistumu, novērtēt savu ģimeni un cilvēkus sev apkārt, atcerē es
par viņiem katru dienu, jo mēs esam e, kas veido šo vals .
Lejasciema vidusskolas kolek vs

Gulbenes novada
domes un
Gulbenes novada
dzimtsarakstu
nodaļas
organizētajā
pasākumā
ģimenēm tiek
godināti arī
lejasciemieši

Smaragda kāzas – 55 gadus laulībā šogad atzīmē
Juris un Maija Lūkini.
Foto no www.gulbene.lv

13. oktobrī Gulbenes kultūras centrā godināja ģimenes,
kuras šogad atzīmē Zelta, Smaragda un Dimanta kāzu jubilejas.
Uz svinīgo pasākumu aicinā ka
arī Lejasciema pagasta pāri, kuri
šogad atzīmē nozīmīgas kāzu jubilejas:
Smaragda pāri:
Juris un Maija Lūkini
Arnolds un Irēna Cīmuri
Evalds un Leon ne Baranovski
Zelta pāri:
Jānis un Ērika Baloži
Arnolds un Helēna Mežaraupi

Zelta kāzas – 50 gadus laulībā šogad atzīmē
Jānis un Ērika Baloži.
Foto no www.gulbene.lv

BĒRNUDĀRZĀ

Miķelītis bagāts vīrs
Zīles krīt paukšķēdamas, āboli būkšķēdami, lietus grabina pie loga rūts un čab
dzeltējošas rudens lapas. Rudens krāsu
varavīksne rotājas ar sarkaniem tomā em,
oranžiem burkāniem, dzelteniem āboliem,
zaļiem gurķiem, gaiši zilām rīta debesīm un
viole em Miķelīšiem.
Rūķīšu grupas bērni kopā ar vecākiem
iekrāsoja Miķeļdienu rudenīgās krāsās. Lai
gūtu plašāku priekšstatu par Miķeļdienas
tradīcijām, visas nedēļas garumā bērni iepazinās ar tautas cējumiem, mīklām, rotaļām un dziesmām. Darbojo es radošajās
darbnīcās, ka savērtas krāsainas mežrozīšu krelles, veidotas priecīgas cilvēku sejas
no košām rudens lapām un izgatavotas brilles rudens masku ballei.
No dabas materiāliem bērni mājās
kopā ar vecākiem izgatavoja katrs savu
Miķelī . Ņemot vērā to, ka Miķeļi iekrīt
rudenī, kas ir visbagātākais gadalaiks, svētku galds rotājās ar vecāku interesan sagatavo em ēdieniem – dārzeņu tārpiņiem,
ābolu laivām, tomātu bizmārītēm, jautriem

augļu un dārzeņu ezīšiem.
Svētku dienas garšīgs pārsteigums bija
kopīgi pagatavota, ar rudens avenēm rotāta torte.
Viena no Miķeļdienas tradīcijām – Jumīša ķeršana. Ticējums vēsta, ka tas, kurš
noķer Jumi, to pavadīs veiksme un laime
visu nākamo gadu. Īpaša jautrība radās ejot
rotaļā „Ķersim Jumi”.
Ilze, skolotāja

Oktobris „Gudrajā Pūcē”
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Šogad rudens ir saulains un silts. Saule aizvien vēl silda un
vilināt vilina prom no telpām. Un mēs ļaujamies! Dodamies pārgājienā uz Sēravotu. Noskaidrojām, ka kai daži grupiņas bērni
zina, kur mūsu pagastā atrodas avots. Skolas meitenes – Anete
un Sabīne, labprāt pieteicās mums pastās t un parādīt šo skaisto vietu.
Izrādījās, ka ceļojuma mērķis ir diezgan tālu, to es bija pārsteidzoši daudz izpētes objektu. Papildinājām zināšanas par kokiem, putniem, sēnēm. Atcerējāmies tautas dziesmas par rudeni. Gaujas krastā ar Spēka dziesmu sveicinājām sauli! Izgaršojām
ārstniecisko Sēravota ūdeni, sajutām īpatnējo smaržu. Izbaudījām Zelta rudeni un secinājām, cik skaistas vietas ir Lejasciemā!
Jāprot kai saska t un saklausīt!
Svaigā gaisā k labi garšoja māmiņu gatavotās maizītes!
Ināra, skolotāja
2018. gada novembris

BĒRNUDĀRZĀ

Lejasciema
„Kamenītes”
uzsākušas aktīvi
darboties
Septembris „mūsu mājās” pagāja iepazīsto es vienam ar otru, pierodot un sadraudzējo es. Gan lielajiem, gan mazajiem
šis laiks bija grūts, pilns dažādiem izaicinājumiem un pārbaudījumiem. Jāatzīst, ka
esam to godam izturējuši un tagad mūsu
ikdiena ir „uzņēmusi apgriezienus”, kad
dienas aizskrien vēja ātrumā visiem kopā
darbojo es, māco es, priecājo es un svinot svētkus.
Šogad skolotājas visās grupiņās ir piedomājušas un strādājušas pie mācību vides
sakārtošanas tā, lai bērniem būtu vairāk
iespēju darbo es patstāvīgi. Ar skolotājas
atbalstu pašiem izvirzīt mērķi un cens es
to īstenot, pašiem kļūdī es, nepado es un
sākt no jauna, tādējādi a stot radošumu,
zinātkāri, patstāvību un reizē sadarbības
prasmes. Jau pašā mācību gada sākumā
jūtam lielu vecāku ieinteresē bu un atbalstu, tas mūs ļo priecē. Iestāde plāno šajā
mācību gadā dot vecākiem iespēju vairāk
iesais es visos procesos, kas skar viņu
bērnu ikdienu „Kamenītē”. Tāpēc vecāki,
esiet laipni aicinā ikdienas nodarbībās, uz
individuālajām sarunām ar skolotājām, kopīgās pastaigās un ekskursijās.
26. oktobrī no ka pirmā iestādes padomes sēde, kuras laikā ka noteik
e
virzieni, kurp „Kamenīte” dosies turpmāko gadu laikā. Galvenie akcen ka lik uz
bērnu kus bu ak vitātes nodrošināšanu
iestādē, fizisko veselību un sporta ak vitātēm. Tāpēc nākamā gada laikā sevišķi
svarīgi ir radīt apstākļus šo k bū sko bērnu vajadzību nodrošināšanai. Turpināsim
strādāt pie bērnu laukumiņu sakārtošanas
un labiekārtošanas. Iestādes padome bija
apņēmības pilna ak vi piedalī es šajā procesā, gan izskaidrojot vecākiem, gan aicinot
būt ak viem, gan sniedzot prak sku atbalstu ideju un plānošanas līmenī, kā arī ar
reāliem ziedojumiem. Ceru, ka pamazām
mums izdosies veikt bū skas izmaiņas grupiņu laukumiņos.
Liels paldies visiem vecākiem, kuri
atrada iespēju un laiku, lai piedalītos 19.
oktobra talkā bērnudārzā. Kopīgi mums
izdevās sakārtot grupu laukumiņus un teritoriju, kas bija nedaudz cietusi pēc celiņu
bruģēšanas darbiem. Liels paldies, Jums!
Vadītāja Irisa
2018. gada novembris

„Pasaciņas” grupas piedzīvojumi rudenī

21. septembrī „Pasaciņas” grupas
bērni kopā ar vecākiem un audzinātājām
devās pārgājienā uz Tīnes pakalnes mežu
lasīt sēnes. Ārā bija brīnišķīgi silts laiks.
Apbruņojušies ar gribasspēku, drosmi un
lielu prieku, pilnā ekipējumā sparīgi soļojām uz mežu, pa ceļam atzīmējot darba
lapā pamanītos objektus, lietas. Mežs mūs
pārsteidza ar daudz un dažādām veltēm –
sēnēm, ogām, čiekuriem. Nonākuši mežā,
mēs sadalījāmies pa nelielām grupiņām un
ļāvāmies sēņotāju priekam. Ar lielu interesi
vēroju, kā bērni meklē sēnes, paši tās rūpīgi
nogriež un ieliek groziņos kā lielu dārgumu.
Mežā ēdām ogas un pē jām kokus. Liels
bija pārsteigums, kad bērni atkal sa kās.
Viņi viens otru apskāva un samīļoja it kā
nebūtu kušies ilgu laiku. Tad katrs rādija
ko salasījuši, stās ja, ko piedzīvojuši un redzējuši. Bērniem pārgājiens ešām palicis
spilgtā atmiņā, jo ik pa laikam vēl dzirdamas
sarunas vai arī, ja pastaigās dodamies šajā
virzienā, bērni to vienmēr piemin. Paldies
vecākiem, kas atrada brīvu laiku un pievienojās šajā burvīgajā piedzīvojumā!
No 22. līdz 26. oktobrim nedēļas tēma
bija „Trauki”, tāpēc nolēmām vairāk uzmanības pievērst eši māla traukiem. Jau
pirmdienas rītā bērni grupiņā ieradās ar
dažādiem māla traukiem. Lai tos apska tu,
izveidojām māla trauku izstādi. 24. oktobrī
mēs sagaidījām ļo jauku viesi Ināru Aizupie . Ināra mums palīdzēja iepazīt mālu.
Kopā darbojo es, sapratām, ka mālam
tāpat kā plas līnam ir līdzīgas īpašības –
to var mīcīt, veltnēt, veidot un pagatavot
dažādus traukus. Ak vi darbojo es katram
bērnam tapa neliels trauciņš, kurā varēs
glabāt sev dārgas un mīļas lietas. Sirsnīgs
paldies ciemiņam!
Ramona, skolotāja
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JAUNIEŠU CENTRĀ

Ar gaišām
domām un
radošām idejām
pavadot rudeni
Rudens jauniešu centru iekrāsojis dažādās krāsās, kas ietver gan lielākus, gan
mazākus no kumus. Skolēnu rudens brīvlaikā no ķirbjiem, burkāniem un āboliem
spiedām veselīgas sulas, uz kurām ka
aicināts ikviens, kas vēlas. Paldies Vijai Žīgurei un Gintai Aplokai, kas atbals ja šo
pasākumu ar saviem izaudzētajiem dārzeņiem. Labo darbu nedēļas ietvaros gājām
uz kapiem un palīdzējām kasīt lapas. Lai arī
nebijām daudz, mums ļo pa ka un darbs
ātri gāja uz priekšu. Radošajās darbnīcās
veidojām dekorācijas, kas paredzētas dažādiem pasākumiem. Protams, svinējām
arī bērnu un jauniešu iemīļotos Helovīnu
svētkus, spēlējot spēles un stāstot dažādus
spoku stāstus.
Novembra sākumā jauniešiem un jebkuram citam interesentam bija iespēja apmeklēt neformālās apmācības par kultūras
pasākumu organizēšanu/vadīšanu, kas var
noderēt jebkurā laikā un vietā. Apmācībās
piedalījās skolas pašpārvaldes skolēni, kuri
labprāt iesais sies Popielas organizatoriskajos darbos un arī turpmāk plānojam
veicināt ciešāku sadarbību starp jauniešu
centru un skolēnu pašpārvaldi.
Savukārt, mēs ar Ievu
kopā ar Gulbenes novada
jaunatnes
darbiniekiem
devāmies divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā
uz jauniešu centriem Brocēnos, Kuldīgā un Liepājā.
Brauciena laikā guvām
jaunu pieredzi, radās
daudz pārdomu un noderīgu atziņu par jauniešu darbu mūsu novadā
un citur Latvijā. Mums
ir labi, bet gribam, lai
būtu vēl labāk un lai
jauniešiem ir vēlēšanās nākt uz jauniešu
centru ne kai vienkārši pavadīt brīvo laiku, bet gan ar mērķi darīt kaut ko noderīgu,
iesais es un izrādīt interesi par iespējām,
ko piedāvā jauniešu centrs. Lai vairāk uzzinātu jauniešu domas, esam izveidojušas
anketu, ar kuras palīdzību ceram atrast īsto
atslēgu uz veiksmīgu sadarbību ar vietējiem jauniešiem. Vēlamies vairāk pievērst
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Neformālās apmācības par kultūras pasākumu vadīšanu.
Apmācības vadītāja – Sarmīte Supe.

uzmanību brīvprā gajam darbam, piedāvājot iespējas piedalī es un iesais es dažādos pasākumos, talkās, to organizēšanas
darbos u .
Aicinām visus 24. novembrī uz vienu no mūsu lielākajiem ikgadējiem pasākumiem – radošo vakaru, kas šoreiz

būs POPiela! Šogad uzrunājām un lielu
paldies sakām Lejasciema vietējiem
uzņēmējiem, par atsaucību galveno
balvu nodrošināšanai. Galvenā balva –
100 eiro, šķiet, ir gana motivējoša, lai
jaunietis savu brīvo laiku netērētu „sēžot” telefonā, bet gan veltītu laiku mēģinājumiem un kvalitatīva priekšnesuma
sagatavošanai.
Lai visiem tumšais, drēgnais rudens
atnes gaišas domas un radošas idejas! Viena no iespējām, kā interesan pavadīt laiku – piektdienas vakaros nākt uz jauniešu
centru spēlēt galda spēles – dambre , šahu
vai mankalu. Gaidīsim ikvienu, bez vecuma
ierobežojumiem.
Jauniešu centrs „Pulss”
2018. gada novembris

VIDUSSKOLĀ

Vecāki – domubiedri un atbalsts skolas dzīvē
Ikvienas skolas panākumi un izaugsme
lielā mērā ir atkarīga no skolēnu, viņu vecāku
un skolotāju ciešas sadarbības. Lejasciema
vidusskola izsaka pateicību visiem em vecākiem, kas, neskato es uz saspringto dzīves
ritmu un aizņem bu, atrod laiku sarunām ar
skolotājiem un skolas administrāciju, viedokļu apmaiņai.
18. oktobrī Lejasciema vidusskolā no ka
Vecāku diena, kuras ietvaros bija paredzētas
individuālas kšanās ar mācību priekšmetu
skolotājiem, saruna par medijpra bu, kuru
vadīja Jana Igaviņa, teorē ska nodarbība par
vingrošanas nozīmi skolēnu pareizas stājas
veidošanā un ci em veselības jautājumiem,
kuru vadīja fizioterapeite Laura Arāja. Kopumā šo pasākumu apmeklēja 35 vecāki.
Atsauksmes bija pozi vas, nodarbības ka
vērtētas atzinīgi.
Brīvdienu nedēļā 24. oktobrī uz savu
pirmo sēdi sanāca Skolas padomes locekļi,
lai runātu par skolai svarīgiem jautājumiem.
Saskaņā ar Izglī bas pārvaldes rekomendācijām, šajā mācību gadā ka samazināts dalībnieku skaits, tomēr ievērojot principu, ka
vecāki šajā padomē ir pārsvarā. Skolas padomi vadīs Sandis Brekte, par vadītāja vietnieci
ievēlēja Lindu Oņiskivu, vēl darbosies Baiba
Melle, Ērika Tomiņa, Dace Kārkliņa, Jana Igaviņa, Andris S vka, Valdis Mednis. Skolotāju

kolek vu pārstāvēs Ilva Bērziņa un Elita Jermakova, kā arī direktore, skolēnu domi – tās
prezidente Anete An ņa. Pirmajā sēdē dalībnieki ka iepazīs nā ar skolas iecerēm, budžeta plānojumu nākošajam gadam. Vecāki,
savukārt, izteica pārdomas par skolas deju
kolek va darbību, skolas formām – ves tēm.
Kopā spriežot par to, kā labāk palīdzēt skolai plānot a s bas jautājumus, radās ideja,
ka nepieciešama vecāku anketēšana, lai iegūtu vairāk informācijas par pozi vo, kas ir
mūsu skolā un sakārtojamām lietām skolas
dzīvē. Nākošā sēde plānota decembra sā-

kumā. Vecāki
var iesniegt
interesējošus
jautājumus
vai ieteikumus skolas padomes locekļiem,
sēdes laikā tos var apspriest.
16. novembrī plkst. 12.30 visus vecākus
gaidām kultūras namā uz valsts gadadienas
svinīgu pasākumu. Ziemassvētkus svinēsim visi kopā piektdien, 21. decembrī plkst.
19.00 skolas zālē. Uz kšanos!
Ineta Maltavniece
Lejasciema vidusskolas direktore

LATVIJAS SKOLAS SOMA
Sagaidot Latvijas 100-gadi, Valsts Kultūras un Izglī bas un zinātnes ministrijas sagatavojušas skaistu dāvanu katram Latvijas skolēnam – nodrošināt iespēju katram skolēnam
klā enē iepazīt Latvijas kultūras, mākslas,
zinātnes, uzņēmējdarbības, Latvijas dabas
un kultūrainavas vēr bas. Mācību gada laikā
šim mērķim katram skolēnam paredzē iztērēt EUR 14,-. Klašu kolek vi, atbilstoši savām
interesēm, ir izvēlējušies kultūras pasākumus
un objektus, kurus jau apmeklējuši:
12. oktobrī 4. – 6. klases skolēni apmeklēja Gulbenes dzelzceļa staciju, kurā iekārtota
interak va izstāde par vilcienu transporta ats bu.
17. oktobrī 7. – 9. klases skolēni paciemojās ražošanas uzņēmumā „STORA ENSO”,
mini ZOO „Ezerlejas” un Smiltenes kinoteātrī,
vērojot filmu „Patriks”.
18. oktobrī 1. – 3. klases skolēni Gulbenes kultūras centrā apmeklēja leļļu teātra izrādi „Kas zaķī pasargās?”.
Vidusskolas klašu kolek vi ir iecerējuši apmeklēt jauno Latvijas 100-gadei vel to
mākslas filmu „Homo Novus”.
Visu pasākumu dalībnieki, atgriežo es
skolā, ir teikuši kai labus vārdus par pieredzēto un izjusto. Otrajā semestrī skolēniem ks
dota vēl viena iespēja apmeklēt kultūras pa-
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sākumus, jo visas šīs inicia vas „Latvijas skolas soma” mērķis ir skolēniem klā enē iepazīt
Latvijas vēr bas.
Ingrīda Vanaga
12. oktobrī Lejasciema vidusskolas 4.,
5. un 6. klase projekta „Latvijas skolas soma”
ietvaros apmeklēja Gulbeni – Gulbenes dzelzceļa depo un staciju, izglītojošo un interakvo centru „Dzelzceļš un tvaiks”, brauca ar
elektrovilcieniņu, apska ja pilsētas centru.
Stacijas depo varēja aplūkot dažādas bānīša
lokomo ves un pasažieru vagonus, kā arī pašiem braukt ar rokas drezīnu. 4. klasei īpaši
aizraujoši šķita darbo es interak vajā centrā,
kur ir interesantas un izklaidējošas ak vitātes,
kas ļāva iejus es vilciena vadītāja lomā, pacelt
kravu gan ar nelielu ceļamkrānu, gan ar trīšiem
izveidotu mehānismu, kā arī uzzināt dzelzceļa
vēsturi. Daudzi ar interesi sacentās ar klasesbiedriem erudīcijas spēlē par dzelzceļu, ci
steidza izdrukāt „īstas” biļetes uz jebkuru vietu
pasaulē, pat pašu izdomātu. 5. klases skolēni
īpaši izbaudīja braucienus ar drezīnām, bet 6.
klase labprāt vēlreiz izbrauktu ar elektrovilcieniņu, lai, klauso es gida stās jumā, apska tu
Gulbenes skaistākās vietas. Paldies projektam
„Latvijas skolas soma” par ekskursiju!
4., 5., 6. klases skolēni un audzinātājas

17. oktobrī 7. – 9.klašu skolēni devās
ekskursijā projekta „Latvijas Skolas soma’’
ietvaros. Ekskursijas rītā devāmies uz kokapstrādes uzņēmumu „Stora Enso”. Klases
sadalīja divās grupās – vieni devās apska t
36ha lielo uzņēmumu, bet otri iekšā ska jās
sagatavoto prezentāciju. Mums ļo pa ka
prezentācija iekšā, jo uzzinājām daudz jaunu
un interesantu faktu par lielāko kokapstrādes
uzņēmumu Latvijā. Pārsteidza tas, cik ļo šajā
uzņēmumā ek domāts par darbiniekiem un
uzņēmuma a s bu un modernizāciju.
Pēc tam devāmies uz mini zoodārzu
„Ezerlejas”, kurā varējām apska t gana eksoskus dzīvniekus. Bija daudzi, kuriem interesēja īpašnieces stās jums par to, kā no dažiem dzīvniekiem ir izveidojies mini zoodārzs
un kā hobiju var pārvērst par reālu uzņēmējdarbību.
Ekskursijas noslēgumā devāmies uz
Smiltenes kino, ska jāmies filmu „Patriks”,
atsauksmes bija dažādas. Vieniem ļo pa ka, ci domāja, ka filmas no kumi bija pārāk
paredzami. Mēs priecājamies par to, ka šāda
projekta ietvaros bija iespēja par brīvu does ekskursijā un labi pavadīt laiku.
Gustavs Galvans,
9. klases skolēns
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Karjeras nedēļa 2018
Sākot no pagājušā gada, četrus gadus
visas Latvijas pašvaldības, tostarp arī Gulbenes novada pašvaldība, iesaistās Valsts
izglī bas a s bas aģentūras projektā
„Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglī bas iestādēs”.
Projekta mērķis ir nodrošināt karjeras
a s bas atbalsta pakalpojumu pieejamību
vispārējās un profesionālās izglī bas iestādēs, kā arī veicināt skolēnu informē bu par
tālākās izglī bas iespējām un mo vēt viņus
veikt profesijas izvēli atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba rgus
piedāvājumam un vajadzībām.
Kā viens no šī projekta pasākumiem
jau otro gadu bija Karjeras nedēļa „Vadi
savu karjeru pats” (8. – 12. oktobris), kuras
laikā norisinājās dažādi pasākumi visa vecuma skolēniem.
Mūsu skolā šī nedēļa ka iesākta ar līniju skolas zālē, kur skolotāji bija iejutušies
kādas profesijas tēlā, bet skolēnu uzdevums bija atpazīt šo profesiju.
9. oktobrī 7. – 9. klašu skolēni devās
uz Gulbeni, kur piedalījās interak vā pasākumā „Būvē savu karjeru pats”, kura laikā
bija iespēja iepazī es ar vidējās un vidējā
profesionālās izglī bas iespējām Latvijā. Arī
Lejasciema vidusskolai tāpat kā pagājušajā
gadā bija savs stends, kurā ak vi un interesan skola ka reklamēta.

10. oktobrī savukārt uz Gulbeni devās
divas sākumskolas skolēnu komandas, kuras piedalījās karjeras spēlēs „Vai jābūvē
karjera jau sākumskolā?” Šajā pasākumā
caur spēlēm un spor skām ak vitātēm skolēni jau sākumskolas vecumā ka mudinā
domāt un saprast, kas tā karjera tāda ir.

Šajā pašā dienā vidusskolas klašu skolēnu pārstāvji devās uz Cēsīm, kur piedalījās
reģionālā diskusijā par karjeras a s bas
atbalsta īstenošanu. Vēl šajā dienā interesen em bija iespēja piedalī es seminārā
„Izglī bas un darba iespējas medicīnas nozarē”, kuru izmantoja trīs mūsu skolas skolnieces, kurām ir vēlme savu karjeru sais t
ar kādu no medicīnas nozarēm.
Vēr ga nedēļa ar interesan em un
daudzveidīgiem pasākumiem ka aizvadīta, taču dažādas nodarbības, lekcijas, ekskursijas šī projekta ietvaros turpināsies,
jo izvēlē es sev piemērotāko profesiju un
savu karjeras ceļu ir grūts, bet nozīmīgs solis katra jaunieša dzīvē.
Lana Černoglazova
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BĒRNUDĀRZĀ/ KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA UN TRADĪCIJU CENTRĀ
Div’ rociņas, div’ kājiņas
Lielu darbu nevarēja;
Daudz rociņas, daudz kājiņas
Lielu darbu padarīja.
Oktobra beigās sajutām, ka
dienas pa ešām ir kļuvušas īsākas,
bet darāmo darbu ir ļo daudz!
26. oktobrī aicinājām vecākus piedalī es „Čaklo roku” pulciņā. Kopā
paveicām lielu darbu –
tumšākajam, bet svētkiem
bagātākajam mēnesim
uzmeistarojām skaistus,
krāsainus svečturus. Nellijas māmiņa palīdzēja
ar padomu, interesantu
ideju sienas noformējumam. Paldies visām
čaklajām māmiņām,
kuras atrada laiku darbo es
kopā ar mums! Svečturus izmēģināsim 9. novembrī
plkst. 17.00, svinot Mār ņus „Gudrajā Pūcē”. Mīļi gaidī !
Ināra, skolotāja

Rudens Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma
un tradīciju centrā
Sāko es rudenim, Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā
no ek ak va rosīšanās, šeit ir vieta, kur
iespējams sa k es, darbo es, uzzināt, iemācī es ko jaunu, sākot no pirmsskolnieka
līdz senioram.
Šajā laikā ir no kušas radošās darbnīcas – „Vēstures radītāji” Lejasciema vidusskolas skolēniem, kšanās pie tējas
tases – „Mans Latvijas stāsts”, kuras laikā domubiedriem bija iespēja dalī es ar
saviem stās em, fotogrāfijām par viņiem
īpašiem no kumiem un cilvēkiem Lejasciemā. Esam kušies radošajās darbnīcās
„Es esmu latvie s”, kuru laikā gatavojamies valsts svētkiem, veidojot sev latviskas rotas – pērļu, austas, celotas rokassprādzes, kā arī piespraudes un piekariņus ar atstarojošiem elemen em.
16. novembrī plkst. 18.00 atklāsim izstādi „Sa kšanās”, kurā būs iespēja iepazīt
Lejasciema vēsturi un redzēt daļu no lejasciemietes Ilutas Grebežas (Zelčas) Latvijas
Mākslas akadēmijas maģistra darba „Kartogrāfija porcelānā”. Kāpēc „Sa kšanās”?
To noteik uzzināsiet, ja apmeklēsiet izstādi.
Tāpat centra apmeklētājam ir iespēja iepazīt un izpē t Pētera Apiņa grāmatu „LATVIJAI 100", kurā 4400 fotogrāfijās
atspoguļots 101 Latvijas gads – no 1918.
gada līdz 2018. gadam. Prieks, ka grāmatā
2018. gada novembris

savu vietu atradušas arī Lejasciema pagastā uzņemtas fotogrāfijas.
Paldies ikvienam no jums, kurš atrod
iespēju atnākt uz Kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centru, jo vēstures radītāji un saglabātāji esam mēs katrs un visi
kopā.
Dana Puidze,
Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma
un tradīciju centrs
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Esmu un būšu Latvijas valsts patriots
Gunārs Kauliņš,
mālmuižnieks, divu meitu tēvs,
Lejasciema vidusskolas absolvents.
Ideja aicināt uz sarunu Gunāru Kauliņu
radās jau 2017. gada maijā, kad par militāriem nopelniem, augs profesionālu un
pašaizliedzīgu dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos un ieguldījumu to a s bā
viņam ka piešķirts Viestura ordenis.
Šķiet, ka šis ir īstais mirklis, lai šī saruna no ktu, jo eši viņš ir viens no em
cilvēkiem, kurš rūpējas, lai mēs šeit, Latvijā,
justos droši, pasargā un brīvi.
Saruna ar Gunāru no ek telefoniski, jo
viņš šobrīd atrodas Beļģijā, kur ir Nacionālais (Latvijas) militārais pārstāvis NATO Apvienoto Spēku operāciju štābā, galvenajā
militārajā štābā Eiropā, koordinējot NATO
un Latvijas sadarbību.
Šī ir otrā reize, kad Gunārs dienē Beļģijā, ja pirmajā reizē no 2004. līdz 2007.
gadam strādāja NATO amatā, tad šobrīd
pilda nacionālos pienākumus.
Ar kādām atmiņām atceries skolas
laikus?
Skolā mums bija ļo spēcīga klase, ar
ļo gudriem, erudī em, enerģiskiem un
spor skiem jauniešiem. Ļo pa ka sportot, no 4. klases sākām nodarbo es ar tūrismu Aleksandras Birkovas vadībā. Šo laiku
atceros ar ļo pozi vām emocijām, jo bija
iespēja ceļot gan pa Latviju, gan Padomju
Savienību, gan pabūt kalnos. Biežā došanās uz sacensībām veicināja mūsu patstāvību. No tā laika sirdij tuva palikusi ceļošana
un kalni.
Mana filozofija saskanējusi ar manu
uzvedību skolā – pa priekšu neskrien, no
muguras nevelcies, pa vidu nemaisies. Mācījos virs vidējā, lai arī bija viegla galva un arī
slinkums – kā jau jaunie m. Varbūt raksturā
un uzvedībā atšķīros, jo gribējās daudz ko
darīt pa savam. Tas atspoguļojās gan blēņās, gan ak vā skolas dzīves organizēšanā,
gribējās, lai dzīve ap mani un skolā nebūtu
vienmuļa. Skolas laiks asociējas ar ļo foršu,
labu, interesantu periodu manā dzīvē. Liels
nopelns ir arī skolotājai un audzinātājai
Guntai Rieks ņai, jo no tāda dumpīgā jaunieša esmu iznācis tas, kas esmu. Viņa gan
sarāja, gan mācēja ko mo vējošu iečukstēt
ausī, bija mums, puišeļiem, gan kā mamma,
gan labs paraugs un mo vators.
1. jūnijā Lejasciema vidusskolas salidojums, vai plāno būt Lejasciemā?
Redzēs, kā ar darbiem, bet labprāt
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Viestura ordeņa saņemšana. Kopā ar Valsts prezidentu un NBS komandieri
ģenerālleitnantu L. Kalniņu.
gribētu būt Lejasciemā, sa kt skolotājus,
draugus, paziņas, skolasbiedrus.
Ar kādām grū bām nācās saskar es
skolas laikā?
Tagad jau uz tām var atska es ar
smaidu, bet tajā laikā lielākās grū bas sagādāja vasaras darbs kolhozā. Pāris dienas
pēc skolas beigšanas jau bija jāsāk strādāt,
atpūta bija vien nedēļu vai divas pirms skolas sākuma. Toreiz tas likās traki, dusmojāmies: „Kāpēc vecāki neļauj atpūs es?!?”
Tikai šobrīd apzinos, ka tas bija super (lieliski), ka mums tāda iespēja bija radīta. Jāsaka paldies mammai, ka mūs piespieda strādāt, tā līdz kaulam ka ieaudzināts darba
kums. Tas ir ļāvis saprast, cik grū nauda
nāk un ka ir jāplāno savs budžets.
Vai absolvējot vidusskolu uzreiz zināji,
ka savu nākotni sais si ar militāro jomu?
Noteik nē, apzināta vēlme bija sportot
un ceļot. Beidzot vidusskolu, stājos fizkultūras ins tūtā, bet neiekļuvu budžeta grupā.
Tad devos stā es Daugavpils pedagoģiskajā
ins tūtā, bet eši tad, kad bija jākārto eksāmeni, sākās Augusta pučs. Sāka tvars t
jauniešus, lai iesauktu Padomju armijā,
un, lai izvairītos, mēs no skolas aizmukām.
Atgriezos Mālmuižā un, kā pie sevis reizēm smejos, uzsāku veiksmīgu traktorista
karjeru. Pēc gada ne šām uzzināju, ka sāk

veido es Latvijas armija, tad arī saņēmu iesaukumu obligātajā militārajā dienestā un
tā arī 1992. gadā uzsāku dienestu armijā,
Robežsardzes Mācību centrā Siguldā.
Sākotnēji būšana armijā noteik nebija patrio sku jūtu vadīta. Toreiz kā jauniem vēl nebija k skaidrs redzējums, kas ir
Latvija un ko tas nozīmē. Kas man kā jaunie m, kurš dienē Latvijas armijā, ir jādara?
Pirmajos Latvijas armijas formējumos bija
apģērba un ieroču trūkums, puse vienības
bija ekipēta ar kaujas ieročiem, otra ar koka
ieročiem. Vienā poligona daļā mums bija
mācības, otrā Padomju armijai, kurās viņi
ar tankiem šāva. Jo ilgāk dienēju, jo vairāk
sapratu, kas ir neatkarīga Latvija, kas Latvijas armija un kas man jādara.

Mācības „Saber Strike 2017”,
Gunārs šo mācību vadītājs.
2018. gada novembris
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ka es daru darbu pareizi, un man ir drošības
Kā veidojusies tava karjera
sajūta, ka grūtā brīdī karavīri man sekos un
armijā?
atbals s.
Dienot obligātajā militārajā
Kā mo vēt jauniešus, kuri šaubās vai
dienestā, kādu dienu saņēmu
izvēlē es militāro jomu?
paziņojumu, ka jādodas uz ieStabils darbs, konkurējošs atalgojums,
stājeksāmeniem Aizsardzības
karjeras iespējas. Taču galvenais, stājo es
akadēmijā, jo, redzēdami manī
armijā, ir mo vācija mācī es, sevi pierādīt,
virsnieka potenciālu, ešie komandieri, man nezinot, bija
veidojot karjeru, apgūt valodas un redzēt
pieteikuši studijām. 1995. gadā
pasauli, un kai tad nauda. Tiem, kas vēl
beidzu studijas un kļuvu par
domā, varu teikt, ja ir kaut neliela vēlme
virsnieku Latvijas armijā. Kā
darbo es šajā sfērā, ir jāstājas Zemessarviens no labākajiem beidzējiem
dzē, tad var saprast, vai ierocis un militārā
ku nosū ts dienestam uz Zedisciplīna, ekstrēmie apstākļi ir piemēro .
messardzi un turpmākos padProfesionālā dienesta pirmais līgums nav
smit gadus dienēju Zemessartāds, kas uzliek ļo lielus grožus, var nodiedzē dažādās vietās un dažādos
nēt pirmo līguma termiņu un saprast, esmu
amatos.
vai neesmu gatavs dienestam. Pat tad, ja
Lēnām karjeras ceļš sāka
vēlas studēt ar armiju nesais tā nozarē, šī ir
virzī es augšup. 2004. gadā
lieliska iespēja nopelnīt naudu studijām, kā
Latvija iestājās NATO un es biju
viens no pirmajiem virsniekiem,
kuru nosū ja dienēt NATO
štābos. Šajā laikā guvu neatsveramu pieredzi, liels izaicinājums
bija ikdienas darbs angļu valodā
un NATO procedūru un dokumentu apgūšana.
Ja šobrīd vajadzētu izdarīt
Ģimenes kopbilde ar sievu Dagniju
izvēli, vai ar esošo pieredzi ietu
un meitām Aga un Gerdu.
vēlreiz šo pašu ceļu?
Protams, ir bijuši dzīvē mirkļi, kad šķiet, līmenī par Beļģijā esošo,
ka dienējis esmu gana. Mana iekšējā pārlie- tāpēc izaicinājumus ir kai
cība vienmēr ir bijusi, ka dienēšu kmēr, ka- valoda.
Šobrīd jaunākā meita
mēr karjera virzīsies uz augšu. Ja apstājies,
Gunārs kopā ar sievu Dagniju ceļojumā uz Sicīliju.
vieta jādot kādam, kurš ir perspek vāks, ir ar mums Beļģijā un mācās
starptau
skajā
skolā,
netraucējot viņa a s bai, tādam, kas spēs
dot vairāk armijai un vals j. Līdz šim esmu kur mācības apgūst franču valodā. Dienot arī ir labs finansiālais sākumpunkts turpmānodienējis armijā 26 gadus. Karjera solī pa Beļģijā pirmo reizi, vecākā meita mācījās kajai dzīvei. Protams, vēlme stā es dienestā
solī m ir virzījusies uz augšu. Jāsaka paldies amerikāņu skolā. Tagad jau viņa studē Lat- var atnākt, piemēram, arī 5,10 gadus pēc vidusskolas, bet arī tas nebūs par vēlu.
Dievam, ģimenei, maniem komandieriem vijas Kultūras akadēmijā.
Kāpēc ir vērts strādāt šajā profesijā,
un priekšniekiem, ka kri skos brīžos ir moNovēlējums lejasciemiešiem svētkos
vējuši turpināt iesākto. Ja šobrīd vajadzē- kāds ir lielākais gandarījums?
Regulāri sekoju tam, kas no ek LejasKatrai profesijai ir savs šarms, plusi un ciemā, Mālmuižā. Lepnums par novadnietu izdarīt izvēli, droši vien, ka ietu vēlreiz
šo ceļu. Šobrīd varu teikt, ka esmu un būšu mīnusi. Karavīra profesija ir viena no tām, kiem, kas kaut ko ir sasnieguši, un ir prieks,
Latvijas valsts patriots, tas arī ir galvenais kurā skarbuma un grū bu ir ļo daudz, un ka dzīvība Lejasciemā un arī Mālmuižā kūsā,
mo vators, kas man liktu vēlreiz izvēlē es varētu lik es, kāpēc gan to izvēlē es. Bet ka cilvēki nepaļaujas negācijām un pesimistajā pat laikā ir arī jāsaprot, ka dienests bru- mam. Tāpēc mans novēlējums ir – esiet
šo ceļu.
ņotajos spēkos nav piemērots katram un op mis , pozi vi domājoši, turpiniet virzīKā ģimenei ir pielāgo es tavām darba
arī to nevajag. Katram jādara tas, kas viņam bu pat pēc sasniegtā. Saprotot, ka nākošo
gaitām?
Protams, arī ģimenei nākas pielāgo es vislabāk padodas un pa k, un nes labumu simtgadi mēs nesagaidīsim, iesaku svinēt
mana darba specifikai, un visbiežāk tas nav sabiedrībai un vals j kopumā. Man ganda- un izbaudīt šo Latvijas jubileju, kas mums ir
viegli. Dienesta gaitas ir ļāvušas ģimenei, rījumu rada tas, ka Latvija ir brīva valsts, un vēsturisks no kums. Noska e es Latvijas
īpaši meitām, iegūt starptau sko pieredzi. man ir pārliecība, ka tāda būs, ja mēs katrs, armijas parādi, kas šogad būs vērienīgākā
Izvēlētā profesija man ir devusi iespēju no- savā profesijā strādājot, kaut nedaudz ie- kopš neatkarības atjaunošanas, vakarā iedrošināt ģimeni tā, kā es to vēlos, ko ar citu guldīsim Latvijas labklājībā. Man ir ganda- dedziet sveces, atcerie es savus labos darrījums, ka sabiedrība pozi vi novērtē arī ar- bus, savus draugus, radus un paziņas, un lai
izvēlēto profesiju būtu daudz grūtāk.
Piedāvājumam do es dienēt otro rei- mijas darbu. Man kā komandierim vienmēr mūsos spēks, enerģija un dzīvesprieks, kā
zi uz Beļģiju piekritu veiksmīgas iepriekšē- gandarījumu radījis arī tas, ka es redzu kara- arī miers Latvijai!
Dana Puidze,
jās pieredzes dēļ. Uzskatu, ka arī meitām vīru acīs degsmi, dzirksteli, ka viņiem pa k
izglītojošā darba un darba ar
mācības svešvalodā ir bijis kai ieguvums. tas, ko viņi dara, viņi redz mo vāciju, izjūt
Latvijas izglī bas sistēma ir daudz augstākā novērtējumu. Tad es kā komandieris jūtu,
apmeklētājiem vadītāja
2018. gada novembris
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Jaunsargu aktivitātes
19., 20. septembrī un 11., 12. oktobrī
Gulbenes novada jaunsargi no Lejasciema,
Lizuma, Galgauskas, Gulbenes, Jaungulbenes – kopā 76, devās divu dienu pārgājienā
Lejasciema apkaimē. Jaunsargi pielietoja
nodarbībās gūtās zināšanas orientēšanās
sportā, tūrismā, izdzīvošanā un, protams,
neiz ka bez komandas darba. Jaunsargu
pasākumos galvenais ir saprast, kas ir darbs
komandā, jo visas ak vitātes ek veiktas
kopīgi. Katra nodaļa ir k s pra, cik s prs
ir komandas gars, zināšanas un prasme palīdzēt
jaunākajam, ieklausī es
piedāvātajos uzdevumu
risinājumos. Komandā ir
spēks, bet spēka nebūtu komandām bez mūsu
mīļajām saimniecītēm.
Paldies Dainas komandai par Gulbenes novada
jaunsargu ēdināšanu!
Lejasciema
jaunsargi, SK „Lejasciems”
slēpotāji, sāko es brīvlaikam, piedalījās nometnē no 19. līdz 23. oktobrim Smeceres sila
bāzē, Madonas novadā. Nometnes mērķis:
nos prināt zināšanas par Jaunsardzes, Latvijas vēsturi un pilnveidot fizisko sagatavo bu. Nometnes laikā jaunieši veica 100
km – 140 km ar rolleriem, dāvana sev un
Latvijai.
Lāsma Gabdulļina

Stirnu Buks Līgatnē
Noslēdzies viens lielisks piedzīvojums.
Šajā sezonā Lejasciema vidusskolas/ SK „Lejasciems" komanda sep ņas sestdienas devās uz kādu lielisku vietu Latvijā, lai sacenstos S rnu buka čempionātā taku skriešanā
skolu jauniešiem 2018. Pēdējā šīs sezonas
S rnu Buka posmā Līgatnē ka apbalvo
ne kai šī posma godalgoto vietu ieguvēji,
bet arī kopvērtējuma uzvarētāji. Lejasciema vidusskolas/ SK „Lejasciems” komandā
pārliecinoši gan posmā, gan kopvērtējumā
katra savā grupā uzvarēja Jolanta Pence un
Eva Bērziņa. Tāpat gan posmā, gan kopvērtējumā 3. vieta Artūram Filipam Igaviņam
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un Gustavam Galvanam. Šajā posmā daudz
garākā (22,75 km) Stirnu Buka distancē
3. vieta Laurai Igaviņai.
Sacensību noslēgumā ka apbalvotas visvairāk sacensībās pārstāvētās skolas

un s prākās komandas. Lejasciema vidusskolai 10. vieta visvairāk pārstāvēto skolu
konkurencē, bet jo īpašs prieks par iegūto
2. vietu SK „Lejasciems” s prāko komandu
konkurencē. Mūs pārspēja kai Siguldas

sporta skola. Vislielākais paldies, protams,
trenerei Lāsmai par iedotajiem „spārniem”,
kas ikkatram bērnam ļauj no cēt tam, ka
viņš var, un spēju bērnus un jauniešus movēt ikdienas treniņiem.

Veiksmīgi starti
„Gulbenes apļi
2018”
Tautas skrējienā „Gulbenes apļi
2018" lieliski startējuši SK „Lejasciems” spor s . V10 grupā 2. vieta
Jēkabam Kubuliņam, V13 grupā viss
goda pjedestāls lejasciemiešiem –
1. vieta Artūram Filipam Igaviņam,
2. vieta Adrianam Stepem, 3. vieta
Mar nam Kristeram Celmam, S13
grupā 2. vieta Elizabetei Galvanei,
3. vieta Gerdai Asnātei Berkoldei,
S16 grupā 1. vieta Jolantei Pencei,
V16 grupā 1. vieta Gustavam Galvanam. Kā arī saņēmām gardu dāvanu
kā viena no kuplāk pārstāvētajām komandām skrējienā.

Rudens spēles – Latvijai 100

„Virves dejotājs” no kom
andas

„Mālenieši”.
Komanda „Pakalpojumi’’, pildot uzdevumu „Gaujas Laivinieks”.

Sacensībās
varēja mēro es
spēkiem arī
divās šaušanas
disciplīnās,
savu precizitā
šaušanā
pārbauda
pagasta
pārvaldes
vadītājs
Māris Milns.
2018. gada novembris

Uzdevumā „100 *100”, noskaidrojām spēcīgākos dalībniekus, šeit savus
spēkus pārbauda „Kamenītes” komanda.
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Spēļu noslēgumā komandas sacentās sporta spēlē – „Tautas bumba”.
13. oktobrī, siltā un saulainā rudens
dienā, no ka kārtējās Lejasciema pagasta
iestāžu, uzņēmumu un pagasta iedzīvotāju rudens spēles. Sacensību organizatori
bija parūpējušies par īpaši aizraujošām un
interesantām sacensību disciplīnām. Tika
pārbaudīta dalībnieku precizitāte šaušanas
un mešanas disciplīnās, līdzsvara izjūta, ātrums un veiklība, spēks, a apība, komandas saliedē ba u.c.
Spēļu noslēgumā katrā disciplīnā ka
apbalvotas labākās komandas ar burvīgiem
kausiem, kuri šoreiz bija īpaši šīm sacensībām izgatavo svečturīši, savukārt kopvērtējuma uzvarētāji savā īpašumā uz gadu
saņēma ceļojošo peli.
Otro gadu pēc kārtas par spēļu uzvarētājiem kļuva komanda „Mālenieši”, viņu komandas dalībnieks arī uzstādīja alpīnisma
sienas kāpšanas rekordu, 9 m augsto sienu
pievarot 9 sekundēs. Otrā vieta komandai
„Pakalpojumi”, bet trešajā vietā komanda
„Unce”.
Īpašs paldies sacensību esnešiem,
kas atsaucās aicinājumam un bija gatavi
vel t dienu disciplīnu esāšanā.
Spor stu apbalvošanas ballītē spēlēja
mūsu pašu iemīļotā grupa „Deep Silence”.

Sacensību uzvarētāji „Mālenieši”.

Ārā laika apstākļi kļūst rudenim atbilstoši, tādēļ
sportot gribētājiem ir iespēja pārcel es uz telpām
(Smilšu ielā 7, bijušajās mežniecības telpās)
un izkustē es siltumā.
12
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Lapkašnieki no ,,LAPKAŠIEM’’
Par to, kā dzīvojuši mūsu dzimtas senči,
varam kai nojaust un iztēlo es no blāvām
atmiņām, no teiku grāmatas, kur ar atmiņām dalījusies mūsu vecvecmāmiņa Lapkašu saimniece EMMA KLIMPIŅA.
Turpmākie da ir izmanto no Klimpiņu dzimtas radniecības koka, kuru ir izveidojis, mūsu novadnieks, cienījamais novadpētnieks, vienkārši pa ess un mūsu radiem
atsaucīgs cilvēks, savācot ziņas no baznīcu
grāmatu ieraks em, Jānis Kučers no Sinoles
„Zemītēm’’.
Viņu mājās katrs cilvēks bija mīļi aicināts, arī viņa sieviņa Anna atrada katram
laipnu vārdu un galvenais, tur valdīja vēstures elpa vecajās fotogrāfijās, rokrakstos,
akmeņu un iežu kolekcijās un cilvēcīga interese par katru ciemiņu un to, protams,
nebija mazums.
Kučertēvs teica: „Nepaej garām, meit,
nevienam vecākam cilvēkam, pirms viņu
neizjautā, no kurienes viņš nāk un kā tam
klājas, un ko vajag palīdzēt.”
Tāds īss, zeltā sijāts mirklis ir palicis prātā, par ko pateicos. Tā Kunga priekšā.
No „Lapkašiem” cēlušies ļo daudz cilvēki, kuri tur dzimuši vai ieprecējušies, vai
arī strādājuši.
Arī Jānis Kučers savu sievu Annu noskajis Lapkašos, kura strādājusi kā kalponīte.
Uz šo brīdi Klimpiņu dzimtas zars jau
ir izple es 8 paaudzēs, pro , jau ar ci em
uzvārdiem, bet tomēr ar šīs dzimtas asinīm
un garu.
Pirmais ieraksts no Kučertēva par
Klimpiņu dzimtu ir par Ansi Klimpiņu dzimušu 1756. gadā, mirušu 1831. gadā, kur minēts, ka šajās mājās Bībele ir bijusi kā mājas
inventārs un grāmata dzīvei. Tā ir Klimpiņu
dzimtas 1. paaudze.
Pirmās paaudzes Anša sieva Made
Klimpiņa dzīvojusi kā atraitne arī Zellenēs.
Viņu dēls Jānis precējies ar Līzi Tauciņ no
Bebrupiem. Viņiem bijušas 3 meitas un 2
dēli, viens no em Krišs, kura sieva Mīne
dzimusi Mālmuižā.
Otrās paaudzes – Krišam un Mīnei ir 2
meitas un 3 dēli, kur viens no em ir Lapkašu saimnieks Jānis Klimpiņš – (Emmas
Kaspares) vīrs, kurš miris 1929. gadā. (Trešā
paaudze)
Klipiņmāte – Emma Kaspare-Klimpiņa,
Edes Kaspares ārlaulības meita, dzimusi Sinoles Robežniekos 1881. gada 21. martā.
Tā jau ir no Anša trešā paaudze – Lapkašu saimnieka, kur visas ģimenes ir bijušas
kuplā skaitā.
Emma Kaspare-Klimpiņa iesvē ta Tirzas baznīcā 1898. gadā un precējusies ar
2018. gada novembris

Lapkašu saimnieku Jāni Klimpiņu, Kriša un
Mīnes dēlu 1900. gadā. Vecā saimnieka Pētera dēls Krišs ir bijis precējies pirmo reizi
ar Natāliju Massing no Kožām, bet viņa ir
jauna mirusi 22 gados. Otro reizi Krišs ir
precējies ar Edi Kaspari, dzimušu Smonos,
kura ir Gusta un Mades Kasparu meita, kuri
cēlušies no Velēnas Musterkalna.
Krišam bērnu nav bijis ne ar pirmo,
ne ar otro sievu, jo mana vecvecmāmiņa
Emma Kaspare-Klimpiņa un viņas brālis Rūdolfs ir Edes Kaspares ārlaulības bērni.
Emma ir bijusi kā kalponīte Lapkašos,
kur viņu apprecējis Lapkašu saimnieks Jānis
Klimpiņš, kurš arī cēlis ,,lielo māju’’ – „Lapkašus”, jo saimes ļaudis ar saimniekiem dzīvojuši klē ņā „Vec-Lapkašos” tēva Eduarda
un bērnu Rasmas un Imanta Klimpiņu vecajās mājās. Vēlākos gados Emma pie Cēsu
notāra ir sadalījusi mantu abiem dēliem, no
em pieprasot uzturlīdzekļus vecumdienām.
Emmas brālis Rūdolfs Kaspars dzimis
Musterkalnā 1886. gadā, iesvē ts Velēnas
baznīcā 1903. gadā.
Pēc manas mammas, Rasmas Klimpiņas stās em, Emmas brālis ir bijis dārznieks
Rauzā, kur arī Rasma sākusi iet 1. klasē.
Kasparu dzimtas pēcteči ir dārznieki, agronomi, skolotāji, teologi, jaunie speciālis
ārs , nodarbojas ar transporta loģis ku.
Pie Emmas brāļa Rūdolfa arī vēlāk
Emma ar Rasmu ir braukušas ciemos caur
Dūņupurviem, kur ešām dubļi ir bijuši līdz
ratu rumbām, un tālāk uz Palsmani un Rauzu.
No Rūdolfa bērniem bijām rados ar
dēla Arnolda ģimeni un viņa māsu Hildu no
Palsmaniešiem.
Emmu Klimpiņu, Sinoles dārznieka
Ēvalda Lazdiņa – vedekla Margrie ņa Lazdiņa, kura dzīvo Rīgā, ir cienījamos gados
(89), raksturo, kā pašapzinīgu, gudru, staltu
saimnieci. Viņa prata visus lauku darbus,
pēc vīra nāves turpināja saimniecības vadīšanu.
Emma bija izslavēta audēja, ar ko viņa
nopelnīja iz ku, skolojot, savus dēlus Augustu un Eduardu un e ir ceturtās paaudzes Klimpiņi.
Eduards jeb mūsu vecaistēvs Eidis,
apprecējās ar Annu Vērs no Sinoles. Viņas
tēvs ir bijis Sinoles kungam par kučieri. Eduardam un Annai bija meita Rasma un dēls
Imants – piektās paaudzes KLIMPIŅI. Eduards bija gan laukstrādnieks, gan zāģētavas
strādnieks, liels grāmatu lasītājs un gudrs
matemā kas uzdevumu risinātājs, palīgs
mums ar māsām Mārī un Benitu – sestā

paaudze.
Augusts izmācījās par skolotāju un
dzīvoja Dobelē, kur uzcēla māju un apprecējās ar kurzemnieci Mildu. Viņiem ir dēls
Viesturs un meita Izolde.
Viesturs Klimpiņš savu mūžu vel jis
putnu pētniecībai un fotogrāfijai, izveidojot
Latvijas Putnu albūmu. Diemžēl, Viesturs ir
pēdējais Klimpiņš no kuplā dzimtas koka.
Arī manai mammai un viņas brālēna
Viestura meitai Baibai ir iedzimušas dāvanas uz rokdarbiem. Baiba vada rokdarbniecēm kursus.
Par Emmu un Rasmu pēdējās atmiņas
no Margrie ņas Lazdiņas.
„Ko tu dari Rasmiņ, savos dziļajos laukos?” jautājusi Margrie ņa Lazdiņa. Viņa
esot atbildējusi, ka sēžot upmalā (pie Zellenītes „Vec – Lapkašos”) un lielā katlā krāsojot lupa ņas, no kurām tapa lupatu deķi
un kājslauķi. Tapa lieli tamborē deķi, kuros
ka savēr daudz vilnas dzīparu, atmiņu un
domu.
Kādi Emmas aus e sienas deķi un
tepiķi ir saglabājušies arī Margrie ņas kundzes namā.
Emma mācījusies Kaucmindes saimnieču kursos Rankā, kas arī ir bijusi Dieva
dāvana viņas dzīvei.
Lapkašu mājās ciemojusies arī valodniece Maiga Putniņa, pierakstot stāsjumus, kuri apkopo Sinoles izloksnes
grāmatā arī Kučertēva pieraks tās teikās,
kas minētas LATVIEŠU tautas teikās – vēsturiskās teikas grāmatā, izdota 1989. gadā,
izdevniecībā ZINĀTNE.
Turpinājumā seko teika, kuru 1959.
gadā pieraks jis J. KUČERS, stās jusi Emma
Klimpiņa, Gulbenē (79 g.v.)
Senos laikos Lapkašos ienākuši sirotāji.
Tur viens bērns bijis slims un gauži raudājis.
Viens no sirotājiem esot teicis,ka bērnam
pie muguras esot pieauguši spārniņi, e
esot jānocērtot, tad būšot vesels. Paņēmis
raudošo bērnu un uzlicis uz rijas sliekšņa, izvilcis zobenu un kaut ko pie bērna muguras
darījis un cir s, runādams savā nesaprotamā valodā. Un, kad palaidis bērnu vaļā, tad
tas vairs neraudājis un bijis pilnīgi vesels.
Tad sirotāji teikuši: ,,Klausa es, klausaes! Visās mājās gaiļi dzied, jūsu mājās nedzied; visas mājās šogad sērgās mirs ļaudis,
jūsu mājā nemirs!’’
Tā arī bijis. Uznākusi sērga, visur miruši
cilvēki, bet Lapkašos nav miris neviens.
Tā visa mūsu senču zeme ir svēts no
tēvu tēviem mantojums arī mūsu bērniem,
nu jau sep tā un astotā paaudzē.
Informāciju apkopoja Ārija Māliņa
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Kultūras dzīve rudens krāsās
Rudens ir pārdomu laiks – laiks, kad
apstā es pēc vasaras trakulīgā skrējiena,
laiks, kad vērot pasauli kā košu gleznu,
laiks, kad baudīt dabas dāsnumu. Tāds rudens, kāds ir šogad – tā
ir pasaka zemes virsū!
Pēc dāsnās saules
devas vasarā, šobrīd
tās ir mazāk, bet mums
tā ir k ļo vajadzīga un
šajā gadalaikā mēs to
varam darīt aizdedzot
sveces.
Šīs vasaras galvenais no kums mums
visiem Latvijā bija Latvijas Simtgades Vispārējiem Dziesmu u Deju
svētki un lielā sadziedāšanas nakts Mežaparka estrādē.
Svētkos piedalījās mūsu pagasta
trīs kolek vi – jauktais koris „Kaprīze”,
vidējās paaudzes deju kolek vs „Unce”
un pūtēju orķestris „Lejasciems”. Svētku
emocionālie mirkļi, pārdzīvojumi, saviļņojums noteik paliks atmiņā ikvienam
dalībniekam uz visu mūžu.
Tā bija spraiga, no kumiem, sajūtām
un emocijām piesā nāta nedēļa, īsts svētku kliņģeris.
Bet cik rupjmaizes bija jāapēd, cik
darba jāiegulda, lai tas viss no ktu! Par to
vislielākais paldies pašiem dalībniekiem un
kolek vu vadītājiem!
Paldies no sirds!
Ar šiem vārdiem aizritēja atpūtas pasākums – koncerts Lejasciema kultūras namā
27. oktobrī.
Atzinīgi un labi vārdi ka teik visiem
kultūras nama kolek viem un to vadītājiem, kas strādā, piedalās pasākumos, koncertē ārpus mūsu pagasta, novada robežām, jo 2018. gada pavasaris un vasara ir
bijis spraigs, darbīgs un atbildīgs.
Vakara gaitā skanēja vārdi – Paldies no
sirds! Pakavējāmies atmiņās un rezumējām
katra kolek va padarīto.
Paldies vārdus un laba vēlējumus visiem ama erkolek vu dalībniekiem teica
pagasta pārvaldes vadītājs Māris Milns un
kolek vu vadītājiem dāvināja mazas, mīļas, siltas dāvaniņas.
Paldies Ingai un Vilmāram par muzikālo koncertprogrammu.
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Savu roku „Satekas” pielika arī pie
mūsu Sajūtu parka veidošanas – iestādīja
kociņus un arī šajā pasākumā neiz ka bez
dziesmas – Vija ņēma akordeonu un kociņi
ka iestādī ar dziesmas svē bu!
Savā darbības laikā kolek vs ir pierādījis, ka pa ešām ir labs, spēcīgs, atrak vs,
jautrs dziedošs kolek vs!
Jauktais vokālais ansamblis „Akcents” un vadītājas Ineta Maltavniece un
Evelīna Cielava. Ik gadu ansamblis, izcīnot
skatēs I pakāpes diplomus, ir pierādījis, ka
ir viens no labākajiem, kvalita vākajiem
ansambļiem mūsu novadā. Tā bija arī šogad Tirzā, žūrija novērtēja ansambļa sniegumu ar I pakāpi. Baltā galdauta svētkos

Senioru ansamblis „Satekas” un vadītāja Vija Nurža – kolek vs ar cienījamu
vecumu -– 55, kurā dzied cilvēki ar dzīves
pieredzi, gudrību un ar apbrīnojamu ak vitā . Šo gadu dziedātāji sāka jau 6. janvārī,
kad piedalījās Gulbenē senioru svētkos.
Veiksmīgi startēja vokālo ansambļu skatē,
ir paspējuši koncertēt Kalncempjos, Līgatnē, Stalbē, kā arī savās mājās. Galvenais
bija gatavošanās 55 gadu jubilejas pasā-

Lejasciemā klātesošos dziedātāji sveica ar
dziesmām, un 5. maijā „Akcents” viesojās
pasākumā Veclaicenē. Šogad kolek vam
bija interesanta sadarbība ar Gulbenes teātri – izrādei „Atjau gā aukle” ka iedziedātas dziesmas.
Folkloras kopa „Smaržo siens” un
vadītāja Sarmīte Supe. Šis ir pirmais gads
folkloras kopai, kad esam kopā ar vadītāju
Sarmī un pirmā uzstāšanās no ka Brīvdabas muzejā Rīgā, kur ka
īpaši sumināta Lejasciema
pagasta „Čipatu” podnieka
Gustava Ozoliņa darbnīca,
kura muzejā uzstādīta pirms
50 gadiem. Prieks un gods
bija dziedāt pasākuma apmeklētājiem, kā arī baudīt

kumam, kas no ka 19. maija sestdienā,
ceriņu ziedēšanas laikā. Vasarā kolek vs
piedalījās Gulbenes novada senioru svētkos Druvienā, ka saņemts ielūgums piedalī es senioru fes vālā Limbažu pagasta
„Dārzniekos”, kā arī aicinājums piedalī es
Latvijas senioru sadziedāšanās svētkos, kas
no ka Kārļa Ulmaņa dzimtajās mājās „Pikšās” . Nupat oktobra mēnesī „Satekas” viesojās Rankas kultūrvēsturiskā mantojuma
centra organizētajā pasākumā „Mēs Gaujas
krastos”.
2018. gada novembris
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muzeja atmosfēru. Folkloras kopa dziedāja arī Saulgriežu pasākumā Lejasciemā un
augustā loku šaušanas sacensību „Pukstu
aplis” organizatori mūs uzaicināja sveikt
sacensību dalībnieku ar savām dziesmām.
Un šī diena mums izvērtās īstā piedzīvojumā – pa k lielu lietu un dubļu ceļiem sen
nebijām braukušas! Nākošais gads kolek vam īpašs – jāgatavojas 10 gadu jubilejas
pasākumam!
Līnijdeju grupa „Dzinteles” un vadītāja Marika Kamarūte. Ar septembra mēnesi
līnijdeju meitenēm ir jauna vadītāja Marika. Es gribu teikt milzīgu paldies Elīnai Krēsliņai par daudzu gadu darbu vadot līnijdeju
grupu. Vienmēr ir prieks par meitenēm,
kas ska tājus priecē ar savām pārdomāta-

jām deju kompozīcijām, tērpiem. Un allaž
ir saņemtas labas, pozi vas atsauksmes,
daudz aplausu un ska tāju atbalstu. Šogad
ir dejots Dzelzavā, Stāmerienā, Ilzenē, Mālupē, tepat savās mājās Lieldienās, Vasaras
Saulgriežos. Godam ka nodejots skatē
Gulbenē un Gulbenes pilsētas svētkos.
Lejasciema Rokdarbu kopa un vadītāja Lāsma Einberga. Rokdarbu kopas meitenes šogad trešdienas vakaros ir nākušas uz
kultūras namu un mierīgā atmosfērā darbojušās, darinot, veidojot, lejot sveces un
svečturus, dekupējot, pērļojot un tā tālāk.
Interesantas nodarbības no ka, kad meistare no Gulbenes meitenēm mācīja veidot
no floris kas kreppapīra lielos ziedus. Darbu izstādi mēs varējām redzēt pasākumā
„Lejasciema pilsētai 90”. Nupat kopas darbi
ka aizves uz Gulbenes novada lie šķās
mākslas izstādi „Rotā un rotājies par godu
Latvijai”. Šo izstādi varēs redzēt Gulbenes
vēstures un mākslas muzejā no 1. līdz 30.
novembrim.
Vidējās paaudzes deju kolek vs
„Unce” un vadītāja Daiga Tipāne. Deju
kolek va un vadītājas Daigas galvenais
uzdevums šogad bija apgūt un kvalita vi
sagatavot repertuāru Deju svētkiem. Tika
apmeklē sadaņči Lizumā, Gulbenē, arī
Lejasciema vidusskolas zālē no ka viens
novada deju kolek vu sadancis. Unce dejoja Lieldienu pasākumā Lejasciemā, koncertā „Ceļā uz Dziesmu un Deju svētkiem”,
piedalījās skatē Gulbenē, deju svētkos Be2018. gada novembris

– šis uzdevums ka izpildīts! Tika
apmeklē daudzi kopmēģinājumi Kubulos, Alūksnē, Gulbenē,
pirms skates koris dziedāja pasākumā „Ceļā un Dziesmu un Deju
svētkiem”, piedalījās deju svētku
koncertā Beļavā, saulgriežu pasākumā Lejasciemā un jūlijā svētki
Rīgā, noslēguma koncerts Zvaigžņu
ceļā” un lielā sadziedāšanās nakts
Mežaparka estrādē. Bet – vēl viss
turpinās... šā gada nogale korim
joprojām ir ak va – Latvijas simtļavā.
Visiem pasākumiem pa vidu Līgas un Sanda Brektes, Iritas un Jāņa
Vanagu ģimenēm sanāca piedalī es interesantā projek ņā – viņi piedalījās Latvijas televīzijas Dziesmu deju svētku
pašreklāmas filmēšanā. Tas
ka filmēts Lejasciemā. Un
tad jau jūlija sākumā vesela
nedēļa Rīgā.
Pūtēju orķestris „Lejasciems”
un vadītājs Juris Ivanovs. Pūtēju
orķestris gadu uzsāka piedalo es
pūtēju orķestru skatē Ogrē un kļuva
par piln esīgu Dziesmu svētku dalībnieku. Aprīlī kopā ar ansambli „Satekas”

koncertēja Kalncempjos un uzspēlēja Lejasciema pasākumā „Ceļā uz Dziesmu un Deju
svētkiem”. 4. maijā Baltā galdauta svētkos
svinējām arī pūtēju orķestra kus bai Lejasciemā 95 gadu jubileju. Tika uzspēlēts
Saulgriežu svētkos, arī mednieku fes vālā
„Minhauzens 2018”, Šķūnenieku kausa
ballītē. Un, protams, Dziesmu svētkos Esplanādē kopā ar Vidzemes orķestriem ka
spēlēts Dižkoncertā.
Gribu teikt paldies Jurim arī par mūsu
jauniešu grupas „Deep silence” vadīšanu – daudz mēģināts, koncertēts, spēlētas
balles. Jau vairākus gadus jauno gadu ansamblis iesāk ar savu koncertu, arī 2019.
gada martā no ks grupas koncerts.
Jauktais koris „Kaprīze” un vadītāja
Ineta Maltavniece, kormeistars Vitauts
Bošs. Korim šai gadā galvenais bija apgūt
Dziesmu svētku grūto repertuāru, godam nodziedāt skatē Alūksnē, lai varētu
braukt uz svētkiem. Man vadītāja piekri s

gades koncerts Lejasciemā un Gulbenē,
piedalīšanās Ziemassvētku uzvedumā, kas
ks gatavots kopā ar Stāmerienas pagasta
pašdarbniekiem, arī šogad Ziemassvētku
koncerts baznīcā.
Nākoša gada no kums – kora 30 gadu
jubilejas pasākums!
Ama erteātris „Paradokss”
un vadītāja Ineta Kras ņa. Diemžēl
tā ir sanācis, kad pirmajā pusgadā
kolek vs nevarēja kt līdz pirmizrādei, mēģinājumi no ka ar cerību, ka
vienu iztrūkstošo vīriešu lomas spēlētāju atradīsim, sarunāsim, bet...
bet nekas, dzīve un darbs turpinās,
kolek vs ir apņēmības pilns spēlēt
un priecēt savu ska tāju. Ja viss
no ks kā iecerēts, tad jaunā gada
sākumā rādīsim izrādi, bet lūdzu, lūdzu, ja
kādam ir vēlēšanās un ja kāds no uzrunātajiem ir pārdomājis, tad teātra kolek vs un
arī pārējie kolek vi gaida ikvienu, kas vēlas
darbo es!
Esam atvēr ikvienam!
Lai mums katram ir savs īpašais, košais
abažūrs jaunajā sezonā – iedvesma, ideja,
vēr ba, repertuārs, iepriecinājums, pārsteigums un atcerēsimies, ka kultūra nav
greznība! Kultūra ir ikdienas nepieciešamība, kultūra ir pozi vs spēks, kas var mainīt
cilvēka dzīves, pagasta, novada a s bu
pozi vā virzienā. Radoši sapņot, piedalīes, baudīt!
Rita,
Lejasciema kultūras nama vadītāja
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Ak vitātes
novembrī, decembrī
16. novembrī 17:00 Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un
tradīciju centrā izstādes „Sa kšanās” atklāšana
17. novembrī 19:00 Lejasciema kultūras namā
Latvijai 100 vel ts pasākums „Par Latviju sirds mana dzied”
23. novembrī un 30. novembrī plkst. 18:00 Lejasciema kultūras
namā turnīrs revelītā (zolītē)
24. novembrī plkst. 19:00 Lejasciema kultūras namā konkurss
„POPiela"
7. decembrī 17:30 Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma
un tradīciju centrā ar stās em par piedzīvoto un redzēto Peru
dalīsies Laila Medne
8. decembrī 15:00 – 17:00 Lejasciema muzeja sētā aicinām
ikvienu uz nu jau tradicionālo rdziņu un radošajām darbnīcām
Adventes un Ziemassvētku noskaņās, kur varēs iegādā es sev
kamas lietas, dāvanas Ziemassvētkiem. Tirgo es gribētājus
aicinām pieteik es līdz 6. decembrim, t. 28352466
17:00 Lejasciema centra laukumā – iedegsim pagasta
Lielo Ziemassvētku egli
16. decembrī 11:00 Lejasciema kultūras namā
Pirmskolas vecuma bērnu (bērni, kuri neapmeklē bērnudārzu)
Ziemassvētku pasākums un Lejasciema pagasta piederības zīmju
pasniegšana bērniem, kuri dzimuši 2018. gadā.

Paldies jauniešu centram „Pulss" un ak vajiem
jauniešiem par izrādīto inicia vu un palīdzību
rudens lapu grābšanā.
Kapu pārzine Evija

Izdevējs – LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDE
Tālr. 64473660, e-pasts: lejasciems@gulbene.lv
Informāciju apkopoja: Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem
vadītāja Dana Puidze
Iespiests: SIA Erante” tipogrāfijā
“
Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801, tālr. 64860983
Tirāža 900 eks.
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