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Lejasciema vidusskolas skolēnu sasniegumi 
mācību olimpiādēs

Latviešu valodas skolotāja Sanita 
Puriņa  ar latviešu valodas un literatūras 
olimpiādes laureātēm Katrīnu un Alisi. 

Gudrība, man liekas, 
ir lielākais, ko cilvēks šai 
dzīvē var sasniegt.
 (Zenta Mauriņa)

Šajā mācību gadā vairākiem mūsu sko-
las skolēniem ir izdevies veiksmīgi aplieci-
nāt savas zināšanas un prasmes dažādu 
mācību priekšmetu novada olimpiādēs, 
gūstot labus un izcilus rezultātus un godal-
gotas vietas.

Gulbenes novada vēstures 9. klašu 
olimpiādē Anetei An  ņai – 3. vieta (sko-
lotājs Aldis Doropoļskis), latviešu valo-
das un literatūras olimpiādē 8. – 9. klašu 
grupā Alisei Tuļķei un Madarai Lācītei 
– atzinība (skolotāja Sanita Puriņa), olim-

piādē koka un metāla tehnoloģijās atzi-
nība – Gustavam Galvanam (skolotājs 
Guntārs Šmits), krievu valodas olimpiādē 
Ar  m Gailim – 3. vieta (skolotāja Jeļena 
Duļbinska), latviešu valodas un literatūra 
olimpiādē 11. – 12. klašu grupā 1. vieta 

Alisei Prancānei, 3. vieta Katrīnai Uiskai 
(skolotāja Sanita Puriņa). 11. klases skol-

niece Alise Prancāne kopā ar sko-
lotāju 9. martā dosies uz Rīgu, 
uz valsts latviešu valodas un 
literatūras olimpiādi. Lai veicas 

parādīt savas zināšanas un nest 
Lejasciema vidusskolas vārdu arī 
ārpus novada robežām! 

Olimpiāžu mērķis ir ak  vizēt 
zināšanu un prasmju apguvi, apzi-
nāt un atbals  t skolēnus, kuri spēj 

demonstrēt izcilību un konkurētspēju 
mācību priekšmetos skolas, novada, 

valsts mērogā. Olimpiāžu saturs ir sarež-
ģītāks par vispārizglītojošo saturu un ar 
augstākām prasībām a   ecībā uz mācību 
priekšmeta apguvi. Paldies skolotājiem par 
skolēnu mo  vēšanu darbam! Paldies vecā-
kiem par atbalstu skolēniem! Paldies skolē-
niem par ļo   augs  em sasniegumiem!

Lana Černoglazova, 
direktores vietniece mācību darbā

Aizstāv Latvijas godu
Gulbenes novada Lejasciema jaun-

sargi – Ērika Jermacāne, Gustavs Galvans, 
Ričards Didriksons, Jolanta Pence un Eliza-
bete Galvane –  ka iekļau   Latvijas jaun-
sargu komandā dalībai Bal  jas karavīru 
spēlēs, kas risinājās Lietuvā  no 23. līdz 27. 
janvārim. 

Bal  jas karavīru spēlēs piedalījās Igau-
nijas, Latvijas, ASV, Ukrainas un Lietuvas 
komandas. Atklāšanas un noslēguma cere-
monijas no  ka Viļņā, bet sacensības – Igna-
līnā. 

Pirmajā sacensību dienā jaunsargi no 
Latvijas jauktajā stafetē distanču slēpoša-
nā izcīnīja augsto 2. vietu astoņu komandu 
konkurencē. Komandā startēja Ērika Jerma-
cāne (Lejasciems), Lauris Kaparkalējs (Ma-
dona), Kima Krūmiņa (Madona), Kristers 
Slavēns (Vecpiebalga). Individuāli pēc di-
vām stundām sākās star   biatlona sprintā. 
Mūsu komandai divas 3. vietas – Ērikai Jer-
macānei (divās šautuvēs 100% trāpījums), 
Kristers Slavēns (1 nesašauts mērķis). 

Otrajā sacensību dienā jaunsargi vis-
pirms mērojās spēkiem biatlona stafetē. 

Mūsu komanda ierindojās 3. vietā. Otrais 
starts  ka dots pēc divām stundām distan-
ču slēpošanā. Jaunākajā grupā mūsējiem 
1. vieta Laurim Kaparkalējam (Madona), 3. 
vieta Gustavam Galvanam, 3. vieta Jolantai 

Pencei. Vecākajā grupā 1. vieta Kristeram 
Slavēnam, 3. vieta Arvim Arvīdam Jekimovs 
(Vecpiebalga), 3. vieta Kimai Krūmiņai (Ma-
dona). 
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Lejasciema vidusskolas aktualitātes

Noslēguma ceremonijā Viļņā ganda-
rījumu sniedza Latvijas komandas izcīnītās 
astoņas medaļas individuāli un divas stafe-
tēs. Darbs ir padarīts, un var do  es mājup, 
visu ceļu solo dziedot Kristeram ar pārējo 
piedziedāšanu. Ar komandu kopā bija jaun-
sargu instruktors Jurijs Kokins un es, Lāsma 
Gabdulļina. Paldies vecākiem, Lejasciema 
vidusskolas direktorei par sapratni un at-
balstu, paldies mūsu pavārītei Dainai par 
ceļamaizi, kas mums ļo   noderēja. Esmu 
lepna par mūsu jauniešiem, viņu mērķ  e-
cību, cen  bu un neatlaidību! 

Lāsma Gabdulļina, 
3. Novada nodaļas jaunsargu instruktore

7. februārī Kultūras pilī „Ziemeļ-
blāzma” no  ka „Gada balvas vieglat-
lē  kā 2017” svinīgais pasākums, kurā 
 ka sveik   arī Latvijas čempionāta taku 

skrējienos skolu jauniešiem „S  rnu buks 
2017” kopvērtējuma uzvarētāji. Starp laureā  em arī Lejasciema jaunieši: U12 vecuma 
grupā 1. vieta Artūram Filipam Igaviņam,  U14 vecuma grupā 1. vieta Jolantai Pencei 
un U18 grupā 2. vieta Evai Bērziņai.

Apbalvoti Latvijas 
Jaunatnes 
čempioni taku 
skriešanā 

2. semestris Lejasciema vidusskolā ie-
sācies darbīgi. Ir mācību priekšmetu olim-
piāžu laiks, turpinās Panākumu universitā-
tes nodarbības, dažādas sporta sacensības, 
karjeras izglī  bas pasākumi, gatavošanās 
ierindas skatei. Interešu izglī  bas mūzikas 
un deju pulciņi gatavojas konkursiem. Pe-
dagogi apgūst jauno kompetenču pieeju 
kursos un apmācībās, 4 skolotāji pieteiku-
šies uz darba kvalitātes vērtēšanu, vada 
atklātās stundas un raksta sava darba paš-
vērtējumu.

 Viens no nozīmīgākajiem no  kumiem 
februārī bija skolas forums ar mērķi – uz-
zināt un apkopot sabiedrības viedokli par 
Lejasciema vidusskolas tālākās a   s  bas 
iespējām. Apzino  es to, ka skola ir pagasta 
sirds un bez tās nav nākotnes arī apdzīvota-
jai vietai, bija ļo   svarīgi plašākā auditorijā 
runāt par skolas a   s  bas jomām. Alūksnes 
mācītājs Ernsts Gliks pirms 329 gadiem di-
bināja skolu Lejasciemā, viņa misija bija dot 
izglī  bu cilvēkiem, kas 
sīks   turējās Vidzemes 
laukos, arī amatnieku un 
plostnieku apdzīvotajā 
Lejasciemā. Gadsimtu 
laikā skolu jomā daudz 
kas mainījies. Šobrīd Le-
jasciema centrā atrodas 
vidusskola, kurā mācās 
124 skolēni ne  kai no 
Lejasciema, bet arī kai-
miņu pagas  em un no-
vadiem.

Pasākumā piedalī-
jās 61 dalībnieks. Tika 
pārstāvētas dažādas so-
ciālās grupas – skolēni, 
skolotāji, vecāki, absol-
ven   un sabiedrības 

pārstāvji. Starp  em 
arī Lejasciema pagas-
ta pārvaldes vadītājs 
Māris Milns, Gulbenes novada domes iz-

pilddirektore Guna Švika, 
Gulbenes novada domes 
Izglī  bas, kultūras un spor-
ta nodaļas vadītājs Arnis 
Šķēls. To vadīja Lejasciema 
vidusskolas absolvente un 
skolas vecāku pārstāve Jana 
Igaviņa. 

Skolas foruma 1. daļā 
direktore Ineta Maltavnie-
ce klātesošos iepazīs  nāja 
ar Lejasciema vidusskolas 
nākotnes vīziju, darbības 
mērķi, izglī  bas un intere-
šu izglī  bas programmām, 
papildus izglītošanās iespē-
jām, pedagoģisko sastāvu, 
tradīcijām, skolas tuvākās 
nākotnes vajadzībām. Pasākuma vadītāja Jana Igaviņa.

Pasākuma 2. daļā da-
lībnieki strādāja 5 darba 
grupās, izsakot viedokli 
par 3 jautājumiem:

Lejasciema vidusskolas 1. 
s  prās puses

Lejasciema vidusskolā 2. 
uzlabojamais un skolas 
iespējas

Lejasciema vidussko-3. 
las ideālais absol-
vents

Kā papildus 
jautājums katram 
dalībniekam uz 
lapiņas bija jāuz-
raksta 1 apņem-
šanās, ko varētu 
darīt, lai skola 
sasniedz izvirzītos 
mērķus, ir labā-

kā. Katrai grupai bija savs moderators. Ar 
skolotājiem strādāja Līga Ice (Lejasciema 
vidusskolas skolotāja), ar skolēniem Ralfs 
Siliņš (Jauniešu centra „Pulss” vadītājs), ar 
vecākiem Jana Igaviņa (Lejasciema vidus-
skolas absolvente), ar absolven  em Rū-
dolfs Maltavnieks (Lejasciema vidusskolas 
absolvents), ar sabiedrības pārstāvjiem 
Lana Černoglazova (Lejasciema vidusskolas 
direktores vietniece izglī  bas jomā).

Foruma dalībnieki bija vienisprā  s, 
ka Lejasciema vidusskolas s  prās puses 
ir sakārtota vide, labvēlīgs mikroklimats, 
daudzveidīgs ārpusstundu nodarbību pie-
dāvājums, Lejasciema pagasta pārvaldes 
atbalsts. Kā uzlabojamās un skolas iespējas 
 ka nosauktas skolas, vecāku un sabied-

rības sadarbības uzlabošana, disciplīnas 
ievērošana, ak  vāka projektu izstrāde, in-
terešu izglī  bas programmu dažādošana, 

Absolventu un skolēnu 
pārstāvji prezentē 

savas idejas.
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solu nomaiņa, telpu iekārtošana skolēnu 
atpūtai un muzicēšanai. Interesantas at-
bildes bija jautājumā, kāds ir Lejasciema 
vidusskolas ideālais absolvents. Gandrīz 
visu grupu viedoklis sakrita, ka tam jābūt 
zinošam un zinātkāram, mo  vētam tālākiz-
glī  bai, emocionāli inteliģentam, ar labām 
komunikācijas spējām. 

Foruma dalībnieku apņemšanās darīt 
skolas labā sākās no dažāda veida padomu 
sniegšanas, skolas pasākumu veidošanas, 
skolas reklamēšanas, līdz pat pasākumu 
fi lmēšanai, dambretes turnīru rīkošanai un 

kūku cepšanai.
Lejasciema vidusskolas foruma sagata-

vošanā lielu darbu ieguldīja Lejasciema vi-
dusskolas pedagogi, rūpējo  es par zāles un 
telpu atbilstošu iekārtošanu, kafi jas pauzes 
nodrošināšanu un viesu uzņemšanu.

Skolas forums noritēja darbīgā, sirsnī-
gā gaisotnē,  ka izteik   daudzi konstruk  vi 
priekšlikumi skolas tālākai a   s  bai. Darbs 
jāturpina, lai varētu realizēt idejas, kas ra-
dušās, apkopojot dažādu sabiedrības pār-
stāvju domas. Skolas nākotne ir pašu Lejas-
ciema iedzīvotāju rokās. Mūsu novadnieces 

Zentas Mauriņas vārdi ir aktuāli arī šodien:

„Mums  k daudz pieder, cik mēs paši ar 
savām rokām varam nopelnīt,
 paši ar savu garu uzcelt, paši ar savu 
prātu izgudrot, 
paši izdāvāt un beidzot – paši savā sirdī 
izturēt.
Pazuduši esam, ja gaidām, lai ci   mūs 
celtu, atzītu, s  prinātu, aizstāvētu 
aplaimotu”

Ineta Maltavniece,
Lejasciema vidusskolas direktore

14. februārī visā Latvijā norisinā-
jās organizācijas Junior Achievement 
Latvija organizētais karjeras izglī  bas 
pasākums skolu jauniešiem – ĒNU DIE-
NA. Latvijā šogad ēnoja 49 000 skolēnu.
           Šo lielisko iespēju – klā  enē iepazī  es 
ar sev interesējošām profesijām, izmanto-
ja arī Lejasciema vidusskolas skolēni, kuri 
ēnoja Lejasciemā, Gulbenē, Valkā, Rīgā. 

Mūsu skolēni iepazinās ar pašvaldības 
speciālista, arhitekta, programmētāja, ap-
drošināšanas aģenta, tulka, deputāta, lid-
ostas dispečera, vizāžista, bārmeņa, reklā-
mas mākslinieka, automašīnu pārdošanas 
dīlera, viesnīcas darbinieka, ugunsdzēsēja 
un vēl citām profesijām.

ĒNU DIENAS mērķis ir palīdzēt skolē-
niem mērķ  ecīgi plānot savu karjeru, iz-
darīt izvēli par savu nākotnes profesiju un 
atbilstoši sagatavo  es darba  rgum.

Kas piedzīvots un redzēts
Gustavs 8. klase 
Katrs skolēns izvēlējās to profesiju, ar 

kuru, iespējams, varētu sais  t savu nākotni.
Es ēnoju programmētāju no uzņēmumu 
kopas „Draugiem group”. Daudzi noteik   
domā, ka programmēšana saistās ar sēdē-
šanu pie datora, taču tajā ir paslēpts daudz 
kas vairāk. Tad devos uz „Draugiem group” 
ēku un klausījos lekciju par to, kā viss aiz-
sācies šajā uzņēmumu kopā. Pēc lekcijas ar 
vienu no programmētājiem iepazinu viņa 
darba ikdienu un biroja ēkas, uzspēlēju gal-
da futbolu un uzzināju, ka programmēšana 
nav nemaz  k vienkārša.  

Ēnu dienā pirmo reizi braucu ar sabied-
risko transportu viens pats, tas bija diezgan 
interesan  !  Diena bija izdevusies, un plā-
noju nākamgad arī piedalī  es „Ēnu dienā”, 
nožēloju, ka nepiedalījos jau agrāk, jo šī ir 
iespēja iepazīt lielākus plašumus.

Renārs  6. klase
Ēnu diena mums ļo   pa  ka. Es, Edu-

Ēnu diena 2018
ards un Mareks ēnojām Lejasciema pa-
gasta pārvaldes darbiniekus. Priecēja tas, 
ka pagasta pārvaldē bijām gaidī  . Mūs 
iepazīs  nāja  ar pagasta pārvaldes darbu. 
Tuvāk iepazinām komunālās saimniecības 
darbību. Mums uzdāvāja magnē  ņus ar 
Lejasciema simbolu.   

 Krista  6. klase 
Šogad es, Gvido, Sin  ja un Eva  viesojā-

mies „LMT” centrā. Man bija iespēja iepazīt 

sabiedrisko a   ecību speciālista profesiju. 
Šī diena deva man daudz jaunu iespaidu, 
ļo   pa  ka. Tie, kuri piedalās Ēnu dienās, 
iesaku aizbraukt  uz „LMT”! Gvido un Sin-
 ja ēnoja inženieri, un viņiem bija iespēja 

pabūt dažādos „LMT” objektos.

Anete 9. klase
Ēnoju viesnīcā „Hanza Hotel”, Rīgā. 

Diena iesākās ar to, ka paēdām brokas  s 
viesnīcas restorānā, kur arī sa  kām viesnī-
cas šefpavāru. Pēc tam ar viesnīcas direk-
tori, kura arī iepazīs  nāja ar šo profesiju, 
apska  jām visu viesnīcu. Noslēgumā bija 
iespēja apska   es dažādu viesnīcu rei  n-
gus dažādās jomās. Bija vērts!

Jānis 6. klase
Biju NBS gaisa spēku bāzē Lielvārdē! 

Tur es ierados agri no rīta, sākumā mums 

izsniedza gaisa spēku grāmatu, pildspalvu 
un rū  ņu kladi!

Ar prezentāciju par šo vietu un gaisa 
spēkiem sākās mana ēnošanās.

Noklausījušies prezentāciju par gaisa 
spēkiem, devāmies uz angāru, kur varējām 
iepazī  es ar  amerikāņu helikopteru „Black 
Hawk”, kas ir klasiskais kaujas helikopters 
ASV armijā. Fotogrāfēt mums neatļāva, jo 
tā ir slepena informācija.

Bija iespēju apska  t 500000 eiro vērtu 
ugunsdzēsēju mašīnu, kas ir 
specializēta gaisa kuģu dzē-
šanai.

Ēnu dienas beigās mēs 
nonācām „simulatoru mājā’’, 
kur varējām izšaut ar pretgai-
sa ieroci RBS-70!

Man šī diena paliks atmi-
ņā uz visu mūžu kā noderīga 
un prieka pilna diena! 

Madara 9. klase
Es ēnoju Porsche centrā 

servisa klientu konsultantu.   
Visu dienu pavadīju sekojot šīs profesijas 
pārstāvim viņa ikdienas gaitās. Es vēroju 
komunikāciju ar klien  em, servisa darbu 
un redzēju, kā „Porsche” komanda rīkojas 
dažādās saspringtās situācijās. Šajā dienā 
es saņēmu milzīgu mo  vācijas devu un 
guvu neatņemamu pieredzi.

 Alise 9. klase
Šogad ēnoju reklāmas aģentūras 

„TBWA Latvija” galveno reklāmas māksli-
nieci Intu Brūniņu. Man pa  ka ieska   es, 
kāda ir ikdiena reklāmas aģentūrā, kā arī 
pa  ka „Prāta vētra” jeb radošo ideju ģene-
rēšana. Esot reklāmas aģentūrā, jāievēro 
konfi dencialitāte. Šai reklāmas aģentūrai 
ir tādi klien   kā „La  elecom”, „McDon-
alds” u.c. Tiku ieska   es, kā top reklāmas 
šiem klien  em un arī jau tapušās reklāmas. 
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Ēnojot guvu ļo   labus priekšstatus par šo 
profesiju. Paldies Intai par to, ka viņa ļāva 
ieska   es viņas ikdienā. 

Sabīne 9. klase
Viesojos apdrošināšanas sabiedrībā 

„BALTA”. Mana ēnu devēja bija atbildīgā 
sekretāre. Iepazinu uzņēmuma darbību un 
guvu priekšstatu par to, cik daudz pacie  -
bas un laipnības nepieciešams, strādājot 
ar dažādiem klien  em. Guvu labu pieredzi 
par to, kādai jābūt labai komunikācijai.

 Alise 11. klase
Ēnoju Rīgā, Valsts valodu centrā, kur 

prak  zējos  esību aktu tulkošanā. Uzzi-
nāju, kā noris tulkošanas process, sa  ku 
daudz jaunus, pa  kamus cilvēkus un esmu 
apmierināta ar dienas norisi.

 Elvis 12. klase
Šogad bija trešais gads, kad centos iz-

turēt konkursu, lai Ēnu dienā būtu ēna lid-
ostas darbiniekiem. Šoreiz man tas izdevās. 
Man bija iespēja ēnot VAS „Latvijas gaisa 
sa  ksme” sa  ksmes dispečeri. Iepazinu šo 
profesiju, izzināju tās apgūšanas iespējas, 
kā arī mani ieinteresēja avio dispečerim  
izvirzītās prasības. Bija iespēja apmeklēt 
GSV centru un meteo nodaļu, mācību no-
daļā vēroju un arī iesais  jos simulācijas no-
darbībās. Lai apgūtu kādu  gaisa sa  ksmes 
profesiju, nepieciešama laba veselība, la-
bas valodu zināšanas. Mācību izmaksas ir 
lielas – līdz 50 000 eiro. Par to visu jādomā 
jau skolas laikā.  Esmu ļo   apmierināts ar 
redzēto.

 Ance un Jana 7. klase
Ēnu dienas ietvaros es un Ance de-

vāmies  ēnot „BB binnija” salonu, modes 
s  lis  , vizāžis   Ievu Ivanovu. Dienas gaitā 
kopā ar Ievu devāmies ārpus Rīgas uz kādu 
lauku māju, kurā bija iespēja vērot San-dras 
Kļaviņas un Artūra Skras  ņa seriāla „Saldais 
pārī  s” jaunās sezonas fi lmēšanu. Stilistes 
loma šajā visā bija aktieru grimmēšana 
un apģērbu piemeklēšana. Diena bija ļo   
jautra, kā jau fi lmēšanā, vairākkārt kadri 
 ka pārfi lmē   un grims pielabots. Taču die-

nas gaitā guvu secinājumu, ka šāda veida 
profesija mani neinteresē, bet guvu vēl lie-
lāku interesi par ak  ermākslu un nākamgad 
varbūt ēnošu  eši ak  erus. Ancei vizāžista 
darbs pa  ka, un viņa vēlas savu profesiju 
sais  t ar vizāžista darbu.

Horens 8. klase
Es devos ēnot uz Rīga domes Īpašuma 

departamentu. Tur ierodo  es, mēs iepa-
zināmies viens ar otru un ēnas devējiem. 

Pēc tam mēs devāmies 
uz Mežaparka estrādi, 
kur mums prezentēja 
estrādes celšanas plā-
nu. Dažiem šī prezen-
tācija likās garlaicīga, 
bet man gan tā šķita 
ļo   aizraujoša, jo šeit 
mēs varējām uzzināt 
dažus faktus par estrā-
des celšanu, kas vēl pat 
nav pieejami publiski. 
Pēc šīs prezentācijas, 
īsas drošības instruktā-
žas un aizsargķiveru un 
vestu uzvilkšanas mēs 
gājām apska  t pašu 
estrādes būvēšanas 
procesu. 

Tālāk mēs devā-
mies uz nākamo objek-
tu – Rīgas 84. vidusskolu un slidotavu, kas 
atrodas tai blakus. Tur mēs  kām pabaro-
  ar ļo   gardu ēdienu. Nākamais objekts, 

kuru apmeklējām, bija Āgenskalna  rgus, 
kurš  ka slēgts, jo neliela daļa no tā iebruka 
un tādēļ tagad tas skaitās bīstams. Šeit mēs 
gari diskutējām, ko darīt ar šo ēku un terito-
riju. Pēc šīs diskudijas devāmies atkal atpa-
kaļ uz Rīga domes Īpašuma departamentu, 
lai tuvāk iepazītos ar saviem ēnu devējiem 
un viņi iepazītu mūs – ēnotājus. 

Es ar šo dienu esmu ļo  , ļo   apmie-
rināts un iesaku arī ci  em izmantot šo ie-
spēju, lai iepazītu jaunus cilvēkus un profe-
sijas.

Ēnu dienā Saeimā piedalījās 6. klases 
audzēknes Elizabete, Monta un Viktorija. 
Ēnojamie deputā   – Laimdota Straujuma 
un Lolita Čigāne. 

Elizabete Galvane.
„Iepazinu Saeimas ēku, piedalījos sē-

dēs, iepazinos ar vīzijām par Eiropas Sa-
vienības nākotni. Ēnu diena bija pārsteigu-
miem pilna un man tas pa  ka.” 

Monta:
„Bija interesan  , aizrau-

joši un iespaidīgi. Nākamajā 
gadā atkal gribēšu piedalī  es 
Ēnu dienās.”

Viktorija: „Man bija ie-
spēja kopā ar Lolitu Čigāni 
un citām viņas ēnām sagaidīt 
Gruzijas delegāciju,  e bija ie-
spaidīgi, neaizmirstami mirkļi 
manā dzīvē.”

Paula 11. klase
Es šogad izvēlējos ēnot individuālā 

uzņēmuma vadītāju – lejasciemie   Zandu 
Kupci, kurai pieder apģērbu un aksesuāru 
veikals „Patra” Valkā.

Arī man, līdzīgi kā Zandai, ir daudz ide-
ju par pašdarinātām skaistumlietām, jo arī 
viņa savā veikalā  rgo ne  kai rūpnieciski 
ražotu preci, bet arī individuāli gatavotas 
rotaslietas un pa   arī šuj apģērbus. 

Pavadot šo dienu veikalā, sapratu, ka 
svarīgas ir ekonomikas zināšanas, jo jāpār-
zina daudzi ar fi nansēm sais    jautājumi 
un noteik   ir jābūt ļo   labām komunikāci-
jas prasmēm.

No savas ēnu devējas Zandas es iemā-
cījos, ka nevajag gaidīt, ka kaut kas no  ks 
pats no sevis un īstajā brīdī. Ja ir ideja, tad ir 
jārīkojas tūlīt un tagad! Ir jā  ecas uz to, lai 
darbs un darba apstākļi būtu tādi, uz kurie-
ni pašam būtu prieks do  es!

Uzskatu, ka viss, ko cilvēks ierauga un 
uzzina, viņam var kādreiz noderēt. Tāpēc 
visiem iesaku, izmantojiet iespējas, ko pie-
dāvā piedalīšanās Ēnu dienās!

turpinājums no 3. lpp.
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NATO pārstāvji Lejasciema 
vidusskolā

7. februārī mūsu skolā viesojās četri 
pārstāvji no NATO (North Atlan  c Treaty 
Organiza  on). Tikai viens no viņiem bija 
latvie  s (pārējie amerikāņi un kanādie  s), 
tādēļ saruna noritēja  kai angļu valodā. 
Šajā nodarbībā piedalījās 6. – 12. klases 
skolēni.

Sākumā ciemiņi iepazīs  nāja ar sevi, 
savu dzīves gājumu, kā viņi ir nonākuši šajā 
organizācijā, tālāk viņi  mums sniedza iz-
smeļošu informāciju par NATO, tās funkci-
jām. Trīs, manuprāt, svarīgākie fak  , kas arī 
izskanēja šajā sarunā ir: 1) NATO pārstāv 29 
vals  s un Latvija ir viena no tām; 2) NATO 
svarīgākais mērķis ir sargāt organizācijas 
dalībvalstu brīvību un drošību ar poli  skām 
un militārām metodēm, un sasniegt to, 
sadarbojo  es ar pārējām vals  m kā vieno-
tai komandai; 3) Latvija pievienojās NATO 
2004. gada 29. maijā. 

Šīs sarunas laikā NATO pārstāvji uzdeva 
mums dažādus jautājumus par šo organizā-

ciju, uz kuriem mēs lielāko  es arī zinājām 
atbildes, savukārt mums bija iespēja iztau-
jāt ciemiņus. Jāpiebilst, ka šī bija arī lieliska 
iespēja praksē pielietot savas angļu valodas 
zināšanas. 

Nodarbības beigās es biju ļo   priecīgs 
par šo iedvesmojošo  kšanos un jaunajām 
zināšanām.

Horens Stalidzāns, 
8. klases skolnieks

Lejasciemieši saņem atzinības ikgadējā pasākumā

Sveic Evu Bērziņu „Gada jaunie   sportā”.

„Gada atsitiens 2017”
Nominācijā „Gada brīvprā  gais jau-

nie  s” no Lejasciema  ka izvirzītas divas 
jaunietes: Līva Kampe un Zane Kauliņa. 
Zane – ļo   pozi  va, vienmēr atsaucīga 
un radoša meitene, kura ar prieku iesais-
 jās jauniešu centra „Pulss” ak  vitātēs 

bērniem un jauniešiem, izrādīja inicia  vu 
pasākumu dekorāciju veidošanā, plānoša-
nā. Līva – mērķ  ecīga un atsaucīga, pieda-
lījusies ikvienā Lejasciema jauniešu centra  
pasākumā. Līva nebaidās no atbildības, un 
viņai pa  k apgūt jaunas lietas. 

Nominācijā „Gada jaunie  s sportā” uzvarēja Eva Bērziņa. Eva –  ar uzņēmību, neatlai-
dību un ar gandarījumu par paveikto. Viņa ar prieku piedalās sporta ak  vitātēs un ar savu 
spor  sko garu iedrošina arī citus savā ikdienas dzīvē iekļaut sportu. Neskato  es uz grū  -
bām, veiksmīgi startējusi visos taku skrējiena „S  rnu buks” posmos un nekad nav a  eikusi 
pārstāvēt skolas vārdu Novada sacensībās. Vienmēr mo  vēs un aizstāvēs savus komandas 
biedrus. Smaidīga un pašaizliedzīga, lai  kai būtu prieks un gandarījums par paveikto.

Meitenes, lepojamies ar jums! Paldies Zanei un Līvai par ieguldīto brīvprā  go darbu 
2017. gadā. Eva, tā  k turpini! Un noteik   kopīgu paldies sakām Lāsmai Gabdulļinai par 
atbalstu tavā sporta izaugsmē!

Nominācijā „Gada atklājums” atzinību saņēma Skatu tornis Lejasciemā – biedrība 
sporta klubs „Lejasciems”. Izmantojot šo torni, kā arī inventāra papildinājumu, biedrība 
grib ne  kai saglabāt bērnos un jauniešos mīles  bu uz tūrismu, bet arī nodot zināšanas. 
Būvniecības darbi no  ka visu vasaru. Pašlaik skatu tornis ar alpīnisma sienām ir gatavs 
uzņemt skatu vērotājus un drosmīgus kāpējus. JC „Pulss”
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Līdz 14. februārim bēr-
niem un jauniešiem bija iespē-
ja piedalī  es „Sirsniņkonkur-
sā”, izgatavojot kādu sirsniņu. 
Diemžēl atsaucība nebija  k 
liela kā bijām cerējuši, bet pal-
dies  em, kas piedalījās. Patei-
cības dāvaniņas saņēma Ralfs 
Gudkovs, Elīze Keita Ozoliņa un 
Santa Elīza Žīgure.

 
Tā kā 14. februāris sakrita 

ar ēnu dienu, tad Valen  ndienu 
svinējām 16. februārī. Pasākums 
 ka plānots kopā ar jauniešiem, 

kam bija iedalī   savi pienākumi. 
Pasākuma laikā spēlējām dažā-
das spēles un jaunieši noska  -
jās savu izvēlēto fi lmu „Vainīgas 
ir zvaigznes”. 

Martā plānojam sadarbībā ar skolu 
novadīt erudīcijas konkursu „Ciema gudri-
nieks 2”. Noskaidrosim, kurš šogad ir erudī-
tākais skolēns un skolotājs.

Jau tagad informējam un aicinām pie-
teik  es martā uz īpašajām radošajām darb-
nīcām, kur būs iespēja meitenēm veidot 
rotaslietas (auskarus, kaklarotas, piekari-
ņus) no polimērmāla masas. Puiši arī laipni 
aicinā   iesais   es, jo vienmēr ir iespēja ie-
priecināt kādu tuvu cilvēku, uzdāvinot kaut 
ko paša gatavotu draudzenei vai mammai. 
Lai mums viss izdotos pa „skaisto”, uzaici-
nājām pievieno  es Lāsmu Einbergu (sīkāka 
informācija vēl sekos).

JC „Pulss”

JAUNIEŠU CENTRĀ

Jaunais gads jauniešu centrā ir iesācies 
priecīgi, jo esam iegādājušies  jaunas  gal-
da spēles, kā arī spēļu konsoli  X Box, kas 
ļo   pa  k jauniešiem, bet, lai spēlētu X Box, 
jauniešiem vispirms šī izklaide ir  jānopel-
na, iesaisto  es dažādu ikdienas ak  vitāšu 
veidošanā, kā piemēram afi šu veidošanā, 
pasākumu plānošanā, ikdienas ak  vitā-
tēs.  Līdz ar to esam ieguvēji visi, jaunieši 
iemācās kaut ko jaunu, mēs savukārt vairāk 
apmeklētājus un palīgus. Esam priecīgi, ka 
ir uzsākts pagrabstāva telpas remonts, kur 
paredzēta spēļu istaba, ko varēs izmantot 
lielākie jaunieši, kas būs izpelnījušies tur 
būt. Mēs ne  kai spēlējam spēles, bet arī 
dodamies ar jauniešiem uz apmācībām, pir-
mās šogad  no  ka jau 3., 4. janvārī Gulbe-
nē jauniešu centrā „Bāze” projekta „Help” 
ietvaros, kur apguvām līdzdalības metodes.  
Kā arī mēs atbalstām fi ziskās ak  vitātes, 
jaunieši ir aicinā   piedalī  es sporta/spēka 
treniņos Ozolkalnā 2x nedēļā un vakaros 
do  es uz sporta zāli spēlēt volejbolu.

19. janvārī jaunieši devās uz pasākumu 
„Kafi ja ar poli  ķiem”.

 9. februārī jauniešu centrā „Pulss”  
no  ka Spāņu vakars, par kuru pastās  s Ire-
ne (jauniešu centra brīvprā  gā no Spānijas) 
– Sākumā mēs ar jauniešu palīdzību gata-
vojām „tapas” (spāņu ēdiens). Vēlāk mēs 
kopīgi ska  jāmies video prezentāciju par 
Spāniju, izveidojot četras komandas, mēs 
izspēlējām divas viktorīnas ar jautājumiem, 
kas bals    uz tradīcijām, pilsētām, ēdienu 
u  . Pēc tam vakars turpinājās ar tradicio-
nālo ēdienu „tapas” un „tor  llas” nogaršo-
šanu, kas bija sagatavots pirms tam. Visbei-
dzot mēs sadalījāmies divās mazās grupās, 

Jauniešu centra „Pulss” aktivitātes
lai spēlētu populārās spēles kopā ar jaunie-
šiem. Pasākums  ka organizēts sadarbojo-
 es ar ci  em brīvprā  gajiem no Spānijas, 

Portugāles un Austrijas.

10. februāri jaunieši piedalījās pasā-
kumā „Lejasciema pilsētai 90”, sveicot ar 
Irisas Puidzes vārdiem:

„Man nevajag kalnus augstus
Un  liedagus baltus, kas mirdz,
Jo  kai pie Gaujas, tās krastos
Mīt mana visdārgākā cilts” 
un dāvinot Lindas ĻAPERES zīmējumu, 

kur a  ēlota Lejasciema robeža un vidiņā 
skaistais dzejolis un sirsniņa, kas ataino pil-
sē  ņu. 



72018. gada marts

BĒRNUDĀRZĀ

Ko dara kamenītes?
Lai arī visas citas kamenītes, cieši sa-

spiedušās, zem biezās sniega segas pacie-
 gi gaida pavasara atnākšanu, mūsējās 

joprojām ir darbīgas un ak  vas. Katra diena 
bijusi pilna ar jauniem vērojumiem un at-
klājumiem, darbojo  es, eksperimentējot, 
pētot un izzinot. Pieminēšu  kai dažus no 
 em:

22. janvāris – pie mums viesojas „Riko 
lelles”, visi kopā ska  jāmies „Pasaku par 
sniedziņu”.

No 29. janvāra līdz 2. februārim, pro-
jektu nedēļas ietvaros, „Zaķēnu” grupiņa 
eksperimentē ar sniegu un ūdeni, to krāso-
jot, saldējot un kausējot.

„Gudro Pūču” grupiņa veic eksperi-
mentus ar audumu, ciemojas pie veļas pār-
zines, kuras noliktavā vienmēr var atrast ne 
 kai veļu, bet daudz dažādu audumu un no 

auduma darinātu priekšmetu.
Grupā „Pasaciņa”  ek veidota vērienī-

ga trauku izstāde, bet „Rūķīši” pēta un eks-
perimentē ar papīru.

5. februāris – „Rūķīši” dodas ekskursijā 
uz „Ozolu” maizes ceptuvi. Tur bērni iepazī-
tas ar to, kā top maizīte un pīrāgi, kā arī ir 
iespēja katram pašam piedalī  es šajā pro-
cesā. Pēcpusdiena „Ozolos” bērniem kopā 
ar vecākiem un skolotājām izvērtās par jau-
ku pasākumu, kurā atradās laiks, lai paru-
nātos, padarbotos un gūtu prieku no kopā 
būšanas, reizē dalo  es pieredzē, pārdomās 
par to, ka šāda sadarbība ir 
viens no priekšnoteikumiem 
sekmīgai bērna a   s  bai.

14. februāris – Grupiņas 
„Gudrā pūce” bērni dodas 
uz leļļu teātra izrādi „Tuntu-
ļu Jurī  s” Gulbenes kultū-
ras centrā. Diemžēl ak  eru 
slimības dēļ šī izrāde ne  ka 
parādīta, bet mākslinieki bija 
sarūpējuši citu izrādi -– „Bru-
ņinieks, kuram sāpēja zobi”, 
kura bērniem ļo   pa  ka. Šī 
diena bija īpaša ar to, ka visa 
grupiņa devās pirmajā kopī-
gajā braucienā, kopā ar savām skolotājām, 
kuras slavēja bērnu pieklājību un prasmi 
uzves  es šādā pasākumā, kaut dažādu izai-
cinājumu bija daudz.

15. februāris – „Spor  skā Meteņu 
diena”. 

Meteņi, dažkārt sauk   arī par Meteņ-
dienu, ir vieni no latviešu gadskārtām jeb 
gadskārtu svētkiem, kas tradicionāli  ek 
svinē   6. februārī. Meteņi ir nosacīts vidus-
punkts starp Ziemassvētkiem un Lieldie-
nām jeb ziemas un pavasara saulgriežiem, 

Tagad katram mazajam „rūķēnam” būs skaidrs, kā top „Ozolu” gardā maize.

Olimpisko spēļu disciplīnas arī pie mums 
Meteņdienā – hokejs un slēpošana.

turpinājums 8. lpp.
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kas iezīmē ziemas beigas un pavasara tuvo-
šanos, līdz ar to Meteņus var dēvēt arī par 
pavasara gaidīšanas svētkiem. Mēs šo die-
nu nolēmām nosvinēt īs   spor  skā garā, 
un jāatzīst, ka šī diena, neskato  es uz auks-
tumu, bija viena no jautrākajām dienām 
jaunajā gadā. Slēpošana, hokejs, kamaniņu 
sports, mērķī mešana bija olimpisko spēļu 
cienīgas sacensības arī pie mums. Neizpa-
lika arī Meteņu dienai tradicionālā masko-
šanās. Starp kazu un suni,  nelaikā pamodi-
nāts, ieradās arī lācis, kurš bija laikam dzir-
dējis skaļās gaviles „Kamenītes” pagalmā 
un nācis lūko  es trokšņotājos. Kopīgā siltās 
tējas dzeršana un cienāšanās ar „Ozolu” sa-
rūpētajiem gardajiem pīrāgiem padarīja šo 
dienu neaizmirstamu.

Jau ielūkojo  es nākotnē, aicinām visas 
vecmāmiņas un vectē  ņus uz kārtējo kopī-
go pasākumu 9. martā plkst. 10.00 „Kame-
nītes” zālē. Uz  kšanos!

No malas raugo  es, varētu padomāt, 
ka darbs PII „Kamenītē” tāda izprieca vien 
ir, kur svētki mijas ar ekskursijām un die-

Projektu 
nedēļa 
„Pasaciņā”

Janvāra pēdējā nedēļā „Pasa-
ciņas” grupas projektu tēma bija 
„Trauki”. Kopā  ka izveidota izstā-
de, kurā bērni no mājām bija atne-
suši savus mīļākos traukus.

Noskaidrojām, no kādiem 
materiāliem  ek gatavo   trauki. 
Pē  jām to izturību, spriedām par 
trauku nepieciešamību un dažā-
du pielietojamību. Vērojām video 
materiālā, kā top trauki no māla, 
s  kla, porcelāna.

Radošajos darbiņos ekspe-
rimentējām ar sniegu (vērojām, 
kāds kļūst sniegs s  kla krūzītē, kad 
tas ienests telpā izkūst), ar pankū-
ku mīklu (pievienojot mīklai guaša 
krāsu, zīmējām traukus, tad tos 
cepām mikroviļņu krāsnī, no  ka 
interesantas lietas).

Secinājām, ka trauki ir intere-
santa tēma, ko pē  t, jo trauki var 
būt  k dažādi: krāsaini, izturīgi, 
trausli, skais   un prak  ski.

Skolotāja Ramona

nas paiet rotaļās un smieklos. Tomēr tā 
gluži nav! Lai sagatavotu kādu pasākumu, 
ir jāiegulda milzīgs darbs, un paralēli svēt-
kiem ir arī darbdienas, kad jācenšas bērnu 
spējas un prasmes a   s  t atbilstoši visām 
mūsdienu prasībām. Tāpēc arī skolotājas ir 
nepārtrauktā pašizglītošanās un pilnveides 
procesā. Jaunajā gadā jau divas reizes visas 
skolotājas ir sanākušas kopā, lai viena no 
otras mācītos to labāko. Divās grupās ir bi-
jušas atklātās nodarbības pedagogiem. Pēc 
nodarbībām kā caur smalku sietu  kušas 
izsijātas vissmalkākās nianses, kas varētu 
nodarbību padarīt vēl mērķ  ecīgāku, vēl 
kvalita  vāku. Kolēģu atbalsts un pozi  vā 
gaisotne palīdz darbam pieiet radoši, jo lai-
kā un vietā pateikts vārds vai kluss atbalsts 
ir zelta vērts.

Lai visam „Kamenītes” kolek  vam 
izdodas caur bargo salu un apsarmojušo 
koku mirdzumu iziet cauri ar smaidu un 
prieku par to, ka esam šeit un tagad! 

Vadītāja Irisa

Kultūrvēsturiskā 
mantojuma un 
tradīciju centrs

BARIKĀDES
Šogad apritēja jau 27. gads kopš 

1991. gada barikādēm, laika, kad vairāk 
kā pusmiljons Latvijas iedzīvotāju devās uz 
Rīgu, lai kopīgiem spēkiem pie stratēģiski  
svarīgiem objek  em būvētu barikādes. Uz 
barikādēm devās arī drosmīgi lejasciemieš – 
gan vīri, gan sievas, kuri bija gatavi aizstāvēt 
un nosargāt sapni par brīvu Latviju. Mājās 
palikušās ģimenes ar satraukumu sirdī 
sekoja no  kumiem Rīgā, skato  es televīziju 
un klauso  es radio. Pateico  es barikāžu 
dalībnieku pašaizliedzīgajai un drosmīgajai 
rīcībai, šobrīd mēs varam dzīvot brīvā 
Latvijā. 

Barikāžu dalībniekiem laika posmā 
līdz 2008. gada 31. decembrim likumā „Par 
1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas 
zīmi” noteiktajā kār  bā bija iespēja saņemt 
barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes. Šobrīd 
šādas piemiņas zīmes saņemt vairs nav 
iespējams. Tomēr dalībnieku piemiņas 
zīmes valde atzīst nepieciešamību godināt 
personas, kuras 1991. gada barikāžu laikā 
apliecināja drošsirdību un pašaizliedzību, 
bet par kuriem ne  ka saņem   ierosinājumi 
piemiņas zīmju saņemšanai. Tādēļ  ka 
nolemts dibināt Pateicības rakstu. Barikāžu 
dalībnieku biedrība Pateicības rakstus 
pasniedz uz iesnieguma pamata personām, 
kuras nav apbalvotas ar piemiņas zīmi. 
Iesniegumu var uzraks  t jebkura persona, 
tomēr tas nedrīkst būt pats dalībnieks. 

Iesnieguma veidlapu var lejupielādēt 
mājaslapā: www.barikades.lv vai saņemt, 
atnākot uz Lejasciema kultūrvēsturiskā 
mantojuma un tradīciju centru. 

Tie barikāžu dalībnieki, kuri jau ir 
saņēmusi barikāžu piemiņas zīmi vai 
Pateicības rakstu, ir  esīgi saņemt barikāžu 
dalībnieka statusu apliecinošu apliecību.

Apliecības  ks izsniegtas Rīgā, Krāmu 
ielā 3,  kai pēc iepriekšējas pieteikšanās 
pa tel. 67213525 vai pa e-pastu: barikazu.
muzejs@gmail.com. 

Ierodo  es līdzi jābūt personu 
apliecinošam dokumentam (pase, ID 
karte), valsts apbalvojuma vai Pateicības 
raksta apliecības oriģinālam vai kopijai un 
fotogrāfi jai.

Dana Puidze,
izglītojošā darba un darba ar 

apmeklētājiem vadītāja

turpinājums no 7. lpp.
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Lejasciema pilsetai 90!

Lejasciema panorāma no baznīcas.

IZSTĀDES
No 6. februāra kultūrvēsturiskā 

mantojuma un tradīciju centrā ir ska-
tāma izstāde „Izkrāso ziemu balto…”, 
kurā apskatāmi gandrīz 50 dažādu au-
toru darbi krustdūrienā un Alvīnes Mu-
kānes tamborējumi. Paldies izstādes 
autorēm: Astrīdai Bērziņai, Laimdotai 
Mar  nsonei, Baibai Mellei (Līsmane), 
Baibai Mellei, Zintai Kalniņai, Kris  -
nei Doropoļskai, Zanei Doropoļskai, 
Montai Bičkai, Agitai Kauliņai, Dainai 
Brakovskai, Līgai Icei, kā arī skolotājai 
Vijai Nuržai par Lejasciema vidusskolas 
bijušo skolnieču (Mairas Mednes, Sin-
 jas Suntažas u.c.) darbu uz  cēšanu 

un izstādes dalībniecēm par atsaucību. 
Īpaši paldies Gundegai Bērziņai, kura 
ieraudzīja talantu un iedrošināja Astrīdai parādīt savus darbus izstādē!

Izstāde vēl būs skatāma līdz 6. martam, droši var nākt izstādi aplūkot arī 
pirmdien 5. martā, gaidīšu!

10. martā plkst. 13.00 Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradī-
ciju centrā Beātes Mednes studiju darbu personālizstādes atklāšana. Izstāde 
skatāma no 10. marta līdz 7. aprīlim. Otrdienās 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00, 
piektdienās 9.00 – 14.00. Pārējā laikā – iepriekš piesako  es, tel. 28352466, 
ieeja bez maksas

Dana Puidze,
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

7. februārī apritēja 90 gadi kopš Lejasciema pilsē-
tas dibināšanas. Lejasciems kā pilsēta pastāvēja  kai 
nepilnus 11 gadus, bet šim posmam ir nozīmīga vieta 
Lejasciema vēstures veidošanā.  Tāpēc 10. februāra 
vakarā  kāmies Lejasciema kultūras namā – literāri 
muzikālā pasākumā. Vakara pirmajā daļā mazliet ie-
ska  jāmies vēstures lappusēs, gūstot priekšstatus par 
tā laika dzīvi Lejasciema pilsētā. Tie, kuri nebija pasā-
kumā, bet vēlas ko vairāk uzzināt par šo laiku Lejascie-
mā, var ska  t nelielu ekspozīcija kultūrvēstures man-
tojuma un tradīciju centrā, kura vel  ta šim laikam.

Tāpat kā pilsē  ņas laikā, arī tagad mēs varam le-
po  es ar gudriem, radošiem un talan  giem cilvēkiem, 
kuri ir lejasciemieši savās domās un sirdīs, kuru rado-
šajos darbos Lejasciems ir bijis iedvesmas avots. Tā-
dēļ pasākuma otrajā daļā bija iespēja klausī  es mūsu 
pašu literātu - Janas Igaviņas, Agnetas Švarces - Švam-
pānes un Irisas Puidzes eseju un dzejas lasījumus. Kā 
jubilejās ierasts, mums bija arī ciemiņi –  Jaungulbe-
nes pos  olkloras grupa „Dadzes”, kas priecēja lejas-
ciemiešus ar muzikālu sveicienu. 

Paldies Ilonai Vītolai par īpašo pārsteigumu – svētku kūku, ar kuru vakara 
izskaņā varēja cienā  es visi pasākuma apmeklētāji!

Dana Puidze,
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja
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Laimdotas Martinsones atmiņas par 
„Kalnagrēdām” un Mālmuižu

Par mājām, kurās esam dzīvojuši mēs, 
mūsu ģimene un paaudzes pirms mums, es 
sāku aizdomā  es  kai tad, kad Mālu bib-
liotēkas vadītāja Sofi ja Drozdova ierosināja 
uzraks  t atmiņas. Pāršķirstot senus izrakstus 
no baznīcas grāmatām, atklāju, ka „Grēdas” 
tur ir pieminētas jau 1814. gadā. Tad saim-
nieks ir minēts Reinis Lapkašs ar sievu Līzi. 
1866. gadā ir raks  ts: „Grēdu” saimnieka 
dēls Ādams Lapkašs, sieva Līze – dzimusi 
meita Emīlija. Tā kā nav minēts ne Ādama 
tēva, ne mātes vārds, tad jāpaliek neziņā, 
kādas pārmaiņas no 1814. līdz 1866. gadam 
„Grēdās” ir no  kušas.

Bet nu ir pieraksts 1879. gadā. „Grēdu” 
saimnieks Jānis Lapkašs, sieva Līze (dz. Ozo-
liņa), 9. novembrī dzimis dēls Benjāmiņš – 
Teodors. Jānis ir mans vectēvs, un viņa dēls 
Benjāmiņš, ko mūsmājās sauca par Beni, dzī-
voja kaimiņu mājā „Vārpās”.

Mūsu mājas sauca „Kalnagrēdas”, jo 
atradās kalna galā. Kad es ierados šaisaulē  
(1940. g. 29. maijā.) un sāku apjaust lietu kār-
 bu, kalna māja jau saucās vecā māja un jau-

nā māja bija celta krietni lejāk – piekalnē un 
saucās tāpat „Kalnagrēdas”. Vecā māja, tēs-
tu baļķu būve, s  pru jumtu, vēl turējās braši, 
 kai neapdzīvota. Es tur allaž aizstaigāju. Kad 

iegāju virtuvē, pa labi un taisni durvis veda 
uz istabām. Pašā stūrī bija vēl viena istaba, 
kurā mi  nājās mans vectēvs ar vecmammu. 
Kad nu es atkal gāju ārā pagalmā, nu kļuva 
redzams plašums uz rī  em ar daudzām kai-
miņu mājām līdz pat Mālmuižai. Skato  es 
no mūsmāju pagalma uz dienvidiem, ap to 
vietu, kur no meža iznāk lielceļš no Sinoles 
uz Mālmuižu, netālu no ceļa, kreisajā pusē 
atradās Ķirša māja. Manā bērnībā vecāki 
to vietu sauca par „Ceplīšiem”. Ķirsi jau tā 
sauca pēc mājvārda „Ķirši”, tā viņš nosauca 
jauno māju, ko uzcēla blakus „Ceplīšiem”, 
bet pa  esībā viņš saucās Jānis Bērziņš. Mans 
brālis zināja stās  t, ka viņš, mazs puika (ap 
1928. g.), bijis „Ceplīšos”. Tad vēl jaunā māja 
nav bijusi uzcelta. Tajā vecajā mājā ir bijusi 
 kai istabiņa un virtuvīte tam podu vai ķieģe-
ļu dedzinātājam. Krāsns ir bijusi tāda kā pirts 
krāsns, un istabaugšā ir bijusi lūka vaļā. Tas 
dedzinātājs arī saucies Bērziņš un bijis Ķirsim 
tēvs vai radinieks, jo tādā pat aizsmakušā 
balsī runājis kā Ķirsis. Viņam tas placis zemes 
bija piešķirts kā jaunsaimniekam. Mūsdienās 
„Ceplīša” vietā, zem jau ar zāli apaugušas 
kaudzes, ir apdedzinātu māla trauku un ķie-
ģeļu lauskas.

Tad, braucot pa ceļu uz Mālmuižas pusi, 
ceļmalā atradās gara māja „Celmi”, kurā 
manā laikā dzīvoja Doropoļskis, kas bija ie-
gātnis un bija precējies ar „Celmu” Bērziņu 

meitu Martu. Lielceļa malā, labajā pusē at-
radās „Plienāji”, kuros dzīvoja Sisenis (vārdu 
neatceros). Spriežot pēc ēkām, var saprast, 
ka Siseņi ir turīgi saimnieki bijuši, jo nav vis 
lopi mituši visi vienā kū  , bet atsevišķas ēkas 
govīm, sīklopiem un ci  em. Tālāk bija redza-
mi „Smilgāji”, kur dzīvoja Liepiņa Rasma ar 
Jāni. Tagad ir palikusi  kai mājas vieta, jo 
māja ir nodegusi. Agrāk „Smilgājos” dzīvo-
ja Ruigas. Viņiem bija meita Alvīne un dēls 
Fricis. Kad saimnieks nomira, Alvīne (Ruigu 
meita) apprecējās ar Liepiņu, kas „Smilgā-
jos” atnāca kā iegātnis. Viņiem piedzima 2 
dēli – Jānis (Rasmas vīrs) un Osvalds.

No mūsu pagalma raugo  es,  eši aus-
trumu virzienā bija un ir „Krūmiņu” māja ar 
vairākām lielākām un mazākām saimniecības 
ēkām. Pāri lielceļam, aiz „Krūmiņu” mājām, 
bija daļēji saredzami „Barani”. Augstāk kalni-
ņā atradās paliela māja, kurā dzīvoja Bumbu-
ru ģimene un palejāk Penča Eduarda māja. 
Pa  esībā „Baranu” saimnieks bija Balodis, 
un Bumburs apprecēja Baložu meitu Klāru, 
tā  ekot par „Baranu” jauno saimnieku. Kā 
Balodis, tā Pencis ir ienācēji no Ērģemes pu-
ses, to zināja stās  t Pence Danija. Pa  esībā 
„Barani” esot bijusi kā pusmuiža un ir bijusi 
pārdošanā. Agrāk jau šad tad tādi gadījumi 
no  ka, vai nu bija nospēlēta kār  s vai kā ci-
tādi ieķīlāta. Balodis un Pencis, braucot no 
Ērģemes ar linu vezumu (kur veda linus?) un 
piestājot Mālmuižā, interesējušies pie vietē-
jiem, vai nav zināms kāds brīvs kakts, ka viņi 
vēlas mainīt dzīves vietu.

Tad, ja brauca no „Krūmiņiem” uz Māl-
muižas pusi, aiz Baranu birzs tūlīt bija divas 
mājas, kuras arī no mūsu kalna bija skaidri 
redzamas. Pa kreisi no ceļa bija Cesku māja 
„Kļaviņi”, pa labi „Zemgaļi”, kuros dzīvoja 
Bēcis. Ceske Silvija bija Mālu skolā  skolotāja. 
Par Bēci (Hugo Bēča vectēvu) ir īpašs stāsts. 
Bēcim bija sanākusi ar muižas baronu nevi-
sai pa  kama saruna. Bijis tā, ka Bēcis uz savu 
roku ar bisi šaudījis savai pār  kai meža dzīv-
niekus. Barons nekad nevarējis viņu pieķert 
nedarbos. Bēcis, viltnieks, ne bisi, ne gaļu 
neturējis mājās. Baranu birzī bijusi izrakta 
dobe, kur viss rūpīgi apslēpts. Barons par to 
uz Bēci nav turējis labu prātu. Bet nu pienā-
kusi no valsts iestādes baronam vēsts, ka Bē-
cim ir nomiris Amerikā bagāts radinieks un 
atstājis krietnu mantojumu. Barons aizsū  jis 
atbildes vēstuli, ka Mālmuižā, viņa pārziņā 
tāda Bēča nav, bet ir gan tāds ar uzvārdu Pē-
cis. Un tā Bēcis mantojumu nav saņēmis.

Ja citas mājas bija pelēkā krāsā, visas 
vienādas, tad „Ozolkalni” atšķīrās, jo bija 
gaišā krāsā apmesta. Pusmājā dzīvoja Krevics 
Jānis ar sievu un meitu Maigu. Otrā pusē dzī-

voja Krevica māsa Lilija Ģērmane ar bērniem 
Skaidrī  , Jēkabu, Andri un Anniņu.

Tālāk uz muižas pusi mūsu ska   neko 
vairs nevarēja uztvert, jo skatu aizsedza lielie 
koki.

To  es netālu no mums, ziemeļu pusē, 
atradās „Vīcupi” ar plašu pagalmu, lielu māju 
un otru mazāku, ceriņos ieaugušu priekšplā-
nā. Un tad pavisam tuvu mūsmājām „Lejas-
grēdas” ar saimniecības ēkām.

Un nu mēs domās atkal atgriežamies 
„Kalnagrēdās” – māju pagalmā. Ar galu pret 
māju bija celta klēts pagalma ziemeļu pusē. 
Klēts galā auga liels pūpola koks, kas pava-
sarī ziedēja dzelteniem, smaržīgiem pūpo-
liem, un ziedu laikā sanēja gaiss no bitēm, jo 
agrāk jau bites bija katrā mājā pa vairākiem 
stropiem. Klēts bija pārdalīta vidū ar sienu. 
Vienā pusklē   lika pār  kas produktus, pie 
sijām karājās kādi žāvētas gaļas gabali. Otrā 
pusklē   bija apcirkņi labībai un lielākas un 
mazākas lādes ar austām segām, villainēm 
un palagiem. Pat labības maisi bija no kaņe-
pājiem, pašu aus  .

Pagalmā, netālu no mājas durvīm, bija 
paliels, ceriņiem apstādīts laukums, kur at-
radies galds ar dažiem soliem. Manā laikā 
tur galda vairs nebija, bet cik pa  kami bija 
atras  es tur ziedu laikā! Mājas dienvidu galā 
auga kļava, kas tur aug vēl šodien. Aiz kļavas 
bija paprāvs dārziņš ar ogulājiem, ķiršiem un 
atvēlēta dobe arī puķēm. Visu dienvidu pusi 
aizņēma rija ar piedarbu un malkas šķūni 
galā. Pie rijas lodziņa auga lieli lupstāju krū-
mi. Vecā kūts bija liela, kur pie  ka vietas 4 
govīm, aitām, cūkām un pat zirgam. No ve-
cās mājas raugo  es, aiz rijas, tālāk uz vakaru 
pusi,  ka celta jaunā māja. Tas varēja būt 
ap 1935. gadu. Lielais brālis  ka stās  jis, ka 
jauno māju cēla no mūsu personīgā meža 
kokiem. Gan zāģēja dēļus, gan plēsa lubas 
jumtam. Māju arī cēla paši,  kai krāsni un 
skursteni būvēt  ka saukts meistars.

Ap to pašu laiku, kad  ka celta mūsu 
māja, netālu uz austrumu pusi, savu māju 
„Vārpas” cēla mūsu tēva pusbrālis Benjā-
miņš (Benis). Viņu pagalmā bez mājas vēl 
 ka uzcelta kūts ar šķūnī   galā, zirgu stallis, 

pārvesta klēts no vecās mājas pagalma un tā 
labi iederējās viņu pagalmā. Kādu gadu vēlāk 
 ka celts liels labības šķūnis.

Bērziņa Zenta no „Upītēm” stās  ja, ka 
viņas vīrs, vīra brālis un vēl kādi vīri no Silu-
piem, izveidojuši brigādi un cēluši lielos šķū-
ņus vairākās saimniecībās, kurās nu viņi bijuši 
aicinā  . Kad cēla „Mežnoru” māju, to laiku 
es labi atceros, jo tas no  ka tūlīt pēc kara. 
„Mežnoru” māju cēla mans lielais brālis Kārlis 
Lapkašs un manas māsas vīrs Alberts Bērziņš. 
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NO 5. FEBRUĀRA LAD VAR IESNIEGT 
LAUKU BLOKU PRECIZĒJUMUS!

No š.g. 5. februāra lauksaimnieki var 
veikt lauku bloku/ ainavu elementu precizē-
šanu 2018. gadam. Precizēšanas pieprasīju-
mus varēs iesniegt līdz šā gada 3. aprīlim.

Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz 
 kai tad, ja klients vēlas iekļaut lauku blo-

kā jau sakoptu pla  bu, pievienot jaunus ai-
navas elementus vai no lauku bloka izņemt 
neapsaimniekotu pla  bu.

Pieteiktajai pla  bai ir jābūt sakoptai uz 
lauku bloka precizēšanas pieprasījuma ie-
sniegšanas brīdi (nav krūmu, celmu, kūlas 
u.c.), jo tā  ks apsekota arī dabā. Ja tā ne-
būs sakopta, tā ne  ks iekļauta lauku blokā 
un sezonas laikā ne  ks veikta atkārtota pla-
 bas apsekošana.

ATBALSTS MEŽU KOPŠANAI
No š.g. 1. marta līdz 5. aprīlim var 

pieteik  es atbalsta saņemšanai mežu kop-
šanai apakšpasākumā „Ieguldījumi meža 
ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vēr  -
bas uzlabošanai”. Šī būs jau piektā projektu 
pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais 
fi nansējums ir 2,015 miljoni eiro.

Pasākuma var veikt vairākas ak  vitā-
tes:

jaunaudžu re  nāšanu un jaunau-
džu re  nāšanu ar atzarošanu; 

neproduk  vu mežaudžu nomaiņu 
saskaņā ar norma  vajiem ak  em par koku 
ciršanu mežā; 

valdošās koku sugas nomaiņu 
baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu ve-
cuma vai blīgznas sugu mežaudzēs. 

Aicinā   visi mežsaimnieki, kuri nesaņē-
ma fi nansējumu iepriekšējā minētā pasāku-
ma kārtā, pieteik  es atbalsta saņemšanai 
šajā kārtā.

Plašāku informācija par prasībām atbal-
sta pretenden  em, nosacījumiem atbalsta 
saņemšanai un ci  em jautājumiem var lasīt 
www.lad.gov.lv  sadaļā „Atbalsta pasākumi”. 
Konsultācijas pie MKPC konsultantes Gintas 
Ābel  ņas, tel. 26117578.

Ziņas lauksaimniekiem
LEADER PROJEKTU KĀRTA 
UZŅĒMĒJIEM

Biedrība „Sateka” izsludina atklātu pro-
jektu iesniegumu pieņemšanas 5.  kārtu LAP 
2014. – 2020. gadam pasākuma „Atbalsts 
LEADER vietējai a   s  bai (sabiedrības virzīta 
vietējā a   s  ba)” apakšpasākumā „Darbību 
īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”,  rīcī-
bā 1.1. „Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu iz-
veidošana un esošo a   s  ba”. Projektu ies-
niegšana no 13.03.2018. līdz 13.04.2018.

Kārtai piešķirtais ELFLA publiskais fi -
nansējums EUR 63508,61.

Projektu 5. kārtas ietvaros ne  ek atbal-
s  tas būvniecības, labiekārtošanas, infra-
struktūras izveides vai uzlabošanas izmak-
sas! Maksimālā a   ecināmo izmaksu sum-
ma vienam projektam, EUR 30 000,00.

Plašāka informācija www.sateka.lv vai 
LLKC Gulbenes birojā pie uzņēmējdarbības 
konsultantes Aijas Supes un ekonomikas 
konsultantes Simonas Berkoldes.
ATVIEGLO PRASĪBAS MARĶĒTĀS 
DĪZEĻDEGVIELAS IEGĀDEI

Grozījumi MK noteikumos sagatavo  , 
lai ar 2018./2019. saimniecisko gadu lauk-
saimniecības produkcijas ražotājiem, kas ir 
 esīgi iegādā  es dīzeļdegvielu ar samazi-

nātu akcīzes nodokļa likmi,  ktu atvieglota 
minimālo ieņēmumu kritērija vērtēšana.

Ņemot vērā to, ka aizvadītā gada slik  e 
laikapstākļi atstās nega  vu ietekmi ne  kai 
uz lauksaimnieku 2017. gada ieņēmumiem, 
bet arī vismaz vēl divus nākamos gadus, iz-
maiņas MK noteikumos paredz līdz 2020. 
gada 30. jūnijam ieviest atvieglotu minimā-
lo ieņēmumu kritērija vērtēšanu. Personas 
ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas 
 ks vērtē   atbilstoši VID iesniegtajai gada 

ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada 
pārskatam par iepriekšējo taksācijas gadu 
vai par taksācijas gadu pirms iepriekšējā tak-
sācijas gada. Tas nozīmē, ka  ks ņemta vērā 
tā personas deklarācija, kurā ieņēmumi no 
lauksaimnieciskās ražošanas būs lielāki.

Tā kā līdz 2020. gada 30. jūnijam  ks 

vērtē   personas ieņēmumi no lauksaimnie-
ciskās ražošanas pēdējos divos noslēgtajos 
taksācijas gados, noteikumos  ek precizēts 
nosacījums, ka divus gadus ne  ks vērtēts 
minimālo ieņēmumu kritērijs par tām zemes 
pla  bām, ar kurām lauksaimnieks paplašina 
savu ražošanu, un jaunajiem lauksaimnie-
kiem, kas uzsākuši lauksaimniecisko ražoša-
nu. Prasība par ieņēmumiem ne  ks piemē-
rota tai zemes pla  bai, kuru lauksaimnieks 
būs deklarējis papildus pirmajā tās dekla-
rēšanas gadā un nākamajā gadā pēc tā. Arī 
lauksaimniecības produkcijas ražotājam, kas 
pirmoreiz piesakās marķētas dīzeļdegvielas 
saņemšanai, prasība par ieņēmumiem ne-
 ks piemērota gadā, kad viņš piesakās pir-

moreiz un nākamajā gadā pēc tā.
SEMINĀRS DĀRZEŅU AUDZĒTAJIEM UN 
MAZDĀRZIŅU ĪPAŠNIEKIEM.

15. martā plkst. 10.00 Gulbenē, biroja 
telpās O. Kalpaka ielā 27

Augu aizsardzības līdzekļu lieto-
jums augļu dārzā, ogulājos, piemājas dār-
zos.

Augsnes analīzes mazdārziņos, 
kaļķošanas iespējas – pH noteikšanas meto-
des un mēslošanas plānošana.

Siltumnīcu plēves, mulčēšanas 
materiāli – informācija un piedāvājums sa-
darbībā ar www.pleve.lv (paraugi, konsultā-
cijas)

Substrātu, sēklu, mēslošanas lī-
dzekļu piedāvājums  pavasara  sezonai – SIA 
„Agrimatco Latvia”.

Semināra plānotais ilgums 5 stundas. 
Dalības maksa 7 EUR (ieskaitot PVN).

Pieteikšanās pa tālruni: 25634417 vai 
22004724, e-pasts: gulbene@llkc.lv
RĀMAVAS „PAVASARIS 2018” 
NO 5. LĪDZ 7. APRĪLIM.

26. starptau  skā lauksaimniecības, lop-
kopības, dārzkopības un komunālās saim-
niecības izstāde izstāžu kompleksā Rāmavā.

Anita Rozenberga, 
lauku a   s  bas konsultante

Mājiņa nebija pārāk liela – ar divām istabām 
un kopīgu virtuvi. Manam brālim bija vāja 
redze, bet gaiša, atvērta sirds, kas jauniešus 
pievilka. Dažreiz sestdienas vakaros viņu 
mājā no  ka vakarēšana. Nebija ne dzērienu, 
ne uzkožamā, bet sirdi līksmu darīja dažādas 
spēles ar ķīlu izpirkšanu. Vēlāk Kārlis sēdās 
spēlēt akordeonu un  ka dejots. Atnācējiem, 
kuri vēlējās un prata, bija jāiezīmē vai jāie-
raksta piemiņa viesu grāmatā – kladē. Kārlis 
allaž spēlēja akordeonu. Cik skais   skanēja 
mūzika klusos vasaras vakaros!

Vēlākos gados, kad „Mežnorās” dzīvoja 
Serģi, pie viņiem atvaļinājumus brauca pava-
dīt radinieks no Rīgas un nu atkal atskanēja 
trompetes skaņas tuvējos silos. Agrāk arī ga-
niņi dziedāja putniem līdz no visas sirds. 

Savas saraus  tās atmiņas gribētos beigt 
ar Jaunsudrabiņa vārdiem: „Esiet mūžam 
sveicinā  , jūs mīļie cilvēki, kuri daudzkārt va-
dījāt manus soļus un manas domas uz visu 
labu! Esiet sveicinātas, jūs vecās būdas, ku-
rās reiz mitu un sildījos!”

            Laimdota Mar  nsone

Mālu bibliotēka aicina:
Katrai mājai ir savs stāsts, vai tas ir sais-

 ts ar mājas celtniecību, vai ar tajā mītošiem 
ļaudīm, vai ar izdzīvo  em likteņiem – katrs 
stāsts ir īpašs. Saglabāsim mantojumā mūsu 
stāstus un atmiņas par mājvietām Mālmuižā. 
Laipni aicinā   Mālu bibliotēkā, un veidosim 
savas dzimtās puses vēsturi kopā!

Sofi ja,  bibliotekāre
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Gads sākas ar nometni 
Madonā

SK „Lejasciems” slēpotājiem gads sā-
kās ar jaunsargu nometni – „Izturība – ve-
selības ķīla!”, kura no 10. līdz 14. janvārim 
no  ka Madonas sporta un atpūtas bāzē 
„Smeceres sils”. Nometnes laikā jaunieši 
uzlaboja savu fi zisko sagatavo  bu un gata-
vojās Bal  jas karavīru ziemas sporta spē-
lēm Lietuvā, instruktora Jurija Kokina vadī-
bā piedalījās šaušanas apmācībās.

Sestdien, 13. janvārī, kamēr Smeceres 
sila sporta bāzē ak  vi  ka pūsts sniegs un 
trase slēpošanai vēl nebija gatava, jaunsar-
gi devās uz Pļaviņām, Jankas/Jaujas sporta 
bāzi, kur no  ka Jaunsardzes kausa biatlonā 
1. posms – Izjū   biatlona garšu. Sacensībās 
medaļas izcīnīja 5 jaunsargi. Meitenēm C 
grupā – 1. vieta Elizabetei Galvanei, 2. vieta 
Jolantai Pencei, 3. vieta Montai Zauriņai, 
zēniem – 2. vieta Ričardam Didriksonam, 
3. vieta Dāvim Endem. Daudziem spor  s-
 em šī bija pirmā pieredze šāda veida sa-

censībās.

Slēpošanas sezona rit pilnā sparā!
Šobrīd 34 skolu kop-

vērtējumā, pēc diviem pos-
miem, Lejasciema vidusskola 
ierindojusies 4. vietā. Indivi-
duālajā kopvērtējumā: S14 
grupā – 2. vieta Jolantai Pen-
cei, 4. vieta Montai Zauriņai, 
5. vieta Elizabetei Galvanei; 
S16 grupā – 4. vieta Ērikai 
Jermacānei; V12 grupā – 4. 
vieta Artūram Filipam Iga-
viņam; V16 grupā – 5. vieta 
Gustavam Galvanam, 6. vie-
ta Ričardam Didriksonam.

Nākamais, noslēdzošais 
posms, norisināsies 9.martā.

Pirmie star   Latvijas 
čempionātā distanču 
slēpošanā

 20. – 21. janvāris pagāja Madonā, 
kur  ka aizvadīts pirmais Latvijas čem-
pionāta posms distanču slēpošanā. Līdz 
pirmajam trijniekam slēpotājiem šoreiz 
nedaudz pietrūka, Artūram Filipam Igavi-
ņam vien nieka 5 sekundes desmitdaļas, 
bet gandarījums par aizvadītajām sacensī-
bu dienām liels, jo distancēs atstā   spēki 
un iegūtas labas vietas, visiem kopā pa-
vadīta brīnišķīga nedēļas nogale, vienam 
otru uzmundrinot un atbalstot! Paldies 
lieliskajai trenerei Lāsmai Gabdulļinai! 
Ar sacensību rezultā  em var iepazī  es 
www.infoski.lv.

Tiek uzlabotas šaušanas prasmes.

Viss pjedestāls Lejasciema meitenēm. 

2. vieta Ričardam Didriksonam.

Nometnes noslēdzošā diena  ka pava-
dīta slēpojot. Lai arī šeit, pie mums Lejas-
ciemā, prak  ski sniega nebija, tad Mado-
nas sporta un atpūtas bāzē „Smeceres sils”  
bija kār  ga ziema un sajūtas kā nedaudz 
citā pasaulē, jo sniegs bija sagatavots pie-
 ekošā daudzumā, lai varētu izbaudīt slē-

pošanu.

S! – FISCHER Ziemas skolēnu 
čempionātā 2018

19. janvārī, 2. februārī un 23. februārī 
ar jaunsardzes atbalstu Lejasciema slē-
potājiem bija iespēja startēt S! – FISCHER 
Ziemas skolēnu čempionātā 2018, kurš no-
risinās Siguldā. Pirmajā un trešajā posmā 
slēpotājiem bija jāstartē intervāla starta 
klasiskajā s  lā, bet otrajā posmā šķēršļu un 
veiklības distancē brīvajā s  lā.

Elizabete Galvane, pārvarot vienu no 
šķēršļiem.

Artūrs Filips Igaviņš un Lāsma Gabdulļina. 
Treneres Lāsmas atbalsts pirms starta un 

distancē nenovērtējams.
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Sacensībām bagātais februāris

lītos Moller’s tautas slēpojumā „Latvijas 
ziema 2018”, kur mūsu lieliskie slēpotāji 
atkal kāpa uz goda pjedestāla: VB3 grupā 
2. vieta Jēkabam Kubuliņam, S12 grupā 2. 
vieta Gerdai Asnātei Berkoldei, V12 grupā 
1. vieta Artūram Filipam Igaviņam, 2. vieta 
Mar  nam Kristeram Celmam, S15 grupā 
3. vieta Jolantai Pencei, V15 grupā 3. vieta 
Gustavam Galvanam. 

14. februārī slēpotāji devās uz Gulbe-
ni, lai pārstāvētu Lejasciema vidusskolu dis-
tanču slēpošanas sacensībās starp novada 
skolām, tas viņiem arī lieliski izdevās. „D” 
grupā zēniem 1. vieta Jēkabam Kubuliņam, 
„C” grupā zēniem 1. vieta Artūram Filipam 
Igaviņam, 3. vieta Mar  nam Kristeram Cel-
mam, „B” grupā meitenēm 1. vieta Jolantai 
Pencei, 2. vieta Ērikai Jermacānei, „A” gru-
pā meitenēm 1. vieta Kris  nei Pencei

Laika posms no 16.02. līdz 19.02.  ka 
pavadīts Madonā, „Smeceres silā”, kur SK 
„Lejasciems” bērni un jaunieši piedalījās 
jaunsardzes nometnē „Sportojam kopā”, 
kuras laikā  ka pilnveidota distanču slē-
pošanas tehnika un ziemas orientēšanās. 
Nometnes laikā slēpotāji paspēja piedalī-
 es arī sacensībās „Āriņu slēpojums”, ku-

rās dalībnieki startēja gan individuāli, gan 
draugu stafetēs. Sacensībās godalgotas 
vietas izcīnīja: S8 grupā 3. vietu Amanda 
Jozepa, S10 grupā 1. vietu Anna Nikola 
Berkolde, S12 grupā 2. vietu Elizabete Gal-
vane, 3. vietu Monta Zauriņa, S14 grupā 1. 
vietu Jolanta Pence, 2. vietu Ērika Jerma-
cāne 3. vietu Kris  ne Pence, S45 grupā 2. 
vietu Lāsma Gabdulļina, V8 grupā 1. vietu 
Jēkabs Kubuliņš, V10 grupā 1. vietu Mar-
 ns Kristers Celms, 2. vietu Adrians Stepe, 

Foto: Agnese Kubuliņa
Februāris, tāpat kā janvāris, sākās ar jaunsargu sacensībām biatlonā. Sacensības nori-

sinājās 3. februārī Madonā „Smeceres silā”. Šoreiz sniegs bija pie  ekošā daudzumā 
un sacensības varēja norisinā  es slēpojot, kā jau tas biatlona sacensībās pierasts. 
Šajās sacensībās: „C” grupā starp jaunietēm – 1. vieta Jolantai Pencei, 2. vieta Ēri-
kai Jermacānei, 3. vieta Montai Zauriņai; „C” grupā starp jauniešiem 3. vieta 
Ričardam Didriksonam. 

Foto: Agnese Kubuliņa
4. februārī no  ka Gulbenes pilsētas atklātās ziemas sporta spēles distanču slēpošanā 

+ „Baltās trases” 1. kārta, arī šeit lejasciemieši piedalījās kuplā skaitā un guva daudz uzvaru: 
2008. g. dz. un agrāk zēnu grupā pārliecinoša uzvara Jēkabam Kubuliņam; starp 2007. – 05. 
g.dz. zēniem 1. vieta Artūram Filipam 
Igaviņam, 2. vieta Jānim Kubuliņam; 
2007. – 2005. g.dz. meitenes – 1. vie-
ta Elizabetei Galvanei, 2. vieta Montai 
Zauriņai; 2004.– 2002. g.dz. zēni – 1. 
vieta Gustavam Galvanam, 2. vieta 
Ričardam Didriksonam; 2004.– 2002. 
g.dz. meitenes – 1. vieta Jolantai Pen-
cei, 2. vieta Ērikai Jermacānei, 3. vieta 
Kris  nei Pencei.

10. februārī SK „Lejasciems” 
slēpotāji devās uz Alūksni, lai pieda-

Lejasciema slēpotāju superkomanda 
„Āriņu slēpojumā” kopā ar treneri Lāsmu 

Gabdulļinu un biatlonistu Jēkabu Nākumu.
Foto: Agnese Kubuliņa

Foto: Agnese Kubuliņa turpinājums 14. lpp.
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Sveic labākos 
sacensību 
„CanAm Trophy Latvia” 
braucējus

20. janvārī Billē no  ka CanAm Trophy 
Latvia noslēguma apbalvošana, 2. vieta 
2017. gada sezonas kopvērtējumā ATV 
Sport grupā Sandim Putniņam, kurš ne  kai 
lieliski startēja sacensībās, bet bija arī gal-
venais organizators Lejasciema posmam. 
Prieks, ka arī šogad viens no posmiem no-
 ks Lejasciemā 25. – 26. augustā.  Sandi, 

veiksmi un izdošanos arī nākamajā sezonā 
gan kā spor  stam, gan organizatoram!

Uzvaras rallijsprintā
Rallijsprinta sezona sākusies lieliski, 

gan rallijsprintā „Sarma”, gan rallijsprinā 
Alūksnē 4WD klasē uzvaras laurus plūca 
Lejasciems rally team (Mareks Švarcs-
Švampāns un Armands Lūkins) ar „Subaru 
Impreza”. Sveicam! 

Informāciju apkopoja 
Dana Puidze

V12 grupā 1. vietu Jānis Kubuliņš, 3. 
vietu Artūrs Filips Igaviņš, 4. vietu 
Ernests Pauls Mednis, V14 grupā 1. 
vietu Gustavs Galvans, 2. vietu Ri-
čards Didriksons.

Trešdienu pēcpusdienās – 
24.01, 07.02., 20.02 Gulbenes BJSS/
SK „Lejasciems” distanču slēpotāji 
dodas uz Madonas novada un Ma-
donas BJSS atklātajām sacensībām 
distanču slēpošanā „Smecere – 
2018”, kuras no  ks piecos posmos. 

Informāciju apkopoja 
Dana Puidze

SPORTS

Draudzīgi sadalīts pjedestāls draugu stafetēs.
No kreisās: Monta, Artūrs Filips, Jānis, Elizabete, 
Anna Nikola, Jēkabs.

No kreisās: Ričards, Ērika, Gustavs, 
Jolanta, Kris  ne, Dāvis.

Biatlons mūsu 
vals   ir pazīstams un 
atzīts ziemas sporta 
veids. Ierasts, ka ar to 
nodarbojas ložu šāvēji, 
bet loka šāvēji mēģina 
neatpalikt no laika, un 
tāpēc nu jau otro gadu 
„Pukstu” māju apkār-
tnē no  ka loka šauša-
nas biatlona sacensības 
„Apšuriņķi 2018”. 

Ņemot vērā pagā-
jušā gada pieredzi,  ka 
veik   sagatavošanās 
priekšdarbi. Pēdējos 
gadus ziema mūs pārāk 
nelu  na ar biezu sniega 
segu, un tāpēc jau pērnā gada vēlā rudenī 
 ka iezīmēta trase, un visā tās garumā no  ka 

kurmju rakumu izlīdzināšanas talka, jo plānā 
sniega dēļ rakumi bija sasaluši un ievēroja-
mi apgrū  nāja slēpošanu. Tika savlaicīgi sa-
spraus   mie  ņi, jo paļau  es uz biezu sniegu 
nevarēja un sasalušā zemē to izdarīt nebūtu 
iespējams. Slēpošanas trases vajadzībām 
 ka izgatavota īpaša sliežu prese. 

Lai sacensību dalībnieki vairāk  ktu 
pie šaušanas, salīdzinot ar iepriekšējām 
sacensībām,  ka saīsināts slēpošanas apļa 
garums no 4 līdz 2 km. Katrā aplī viena šau-
tuve un 200 m garš soda aplis. Īpaši šīm sa-
censībām  ka pasū    un izgatavo   krītošie 
mērķi. Tie sevi a  aisnoja, un pēc dalībnie-
ku ierosinājuma, sacensībām beidzo  es, 
 ka sarīkots turnīrs. To nākamgad plānots 

iekļaut sacensību nolikumā. 
Tā kā nebija pilnas pārliecības par pie-

 ekamu sniega daudzumu, nolikumā  ka 
iekļauts punkts par nūjošanu. Sacensību 

Biatlona sacensības „Pukstos”

priekšvakarā  esneši pieņēma lēmumu rī-
kot nūjošanas biatlonu un saīsināt trasi līdz 
1,2 km. Tā sanāca, ka nūjošanas biatlons 
bija pirmās šāda veida sacensības Latvijā, 
un neesmu dzirdējis, ka vēl kaut kur tādas 
būtu rīkotas, tāpēc esam lepni, ka ir izde-
vies sportam dot vēl kādu jaunu veidu un 
būt par šī pasākuma lieciniekiem. Ieprie-
cināja prāvā tuvējo novadu pārstāvniecī-
ba. Bija pārstāvji no Galgauskas, Gulbenes 
un Alūksnes. Izmantojot izdevību, aicinu 
nākamgad sacensībās piedalī  es lejascie-
miešus. Nepieciešamas  kai elementāras 
slēpošanas prasmes, un pirms sacensībām 
varēs iziet īsu šaušanas apmācības kursu. 
Loka šaušanas inventāru varēs izīrēt uz vie-
tas sacensību rītā. 

Nākamgad sacensības plānojam rīkot 
februārī, jo tad pastāv lielāka varbū  ba 
pie  ekamam sniegam. 

Juris Novožilovs,
sacensību rīkotājs un galvenais  esnesis

Foto no facebook.lv Needvideo LV albuma.

turpinājums no 13. lpp.
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Re, kā snieg! Balta ir ziema, balts ir atnā-
cis jaunais gads! Mēs sākam jaunu apli. Nu jau 
divus mēnešu mums jaunais gads ir uzdāvināts 
liels un apaļš, tajā ir  k daudz dienu un stundu. 
Un mūsu izvēle, kā tās nodzīvot. Varam zaudēt 
vai iztērēt niekos, varam piepildīt ar mīles  bu, 
ietērpt labes  bas krekliņos, rotāt ar prieku un 
smaida pērlēm. Šķiram jaunu lapu, bet tomēr 
pamatos liekam svē  gus mirkļus no iepriekšē-
jā gada, lai jaunā būve būtu s  prāka. 

Nemainīgi, daudzas jo daudzas desmitga-
des kultūras nama lielākā vēr  ba ir ama  ert-
mākslas kolek  vi, to dalībnieki, vadītāji – rado-
šām un gaišām domām, entuziasma pilni, sava 
kolek  va patrio  , ar atbildības sajūtu sirdī. Tā 
ir vēr  ba, kas, gadiem ejot, ir ļāvusi Lejasciema 
kultūras nama kolek  vu vārdiem allaž  kt mi-
nē  em kā labiem sava darba darītājiem. 

Mēs esam apņēmības pilni darbo  es, 
apgūt repertuāru, priecēt ska  tājus. Kolek  vi 
sastāva ziņā turas, vadītāji strādā ar pilnu atde-
vi, protams, ir grū  bas, joprojām  ek aicinā   
un gaidī   dejotāji, dziedātāji, teātra spēlētāji! 
Gribētos, lai no iedzīvotājiem būtu lielāka at-
sauksme darbo  es, jo, pa  esībā, no tā ir at-
karīga katra kolek  va pastāvēšana. Ir sapro-
tama katra cilvēka aizņem  ba, darba maiņu 
grafi ks, bet, tomēr, kolek  vi un to vadītāji nāk 
pre   katram ar savu sapratni. 

Un šogad ir tāda unikāla iespēja, darbo-
jo  es kādā no kolek  viem, piedalī  es Latvi-
jas simtgades lielajā pasākumā – Vispārējos 
latviešu dziesmu un deju svētkos Rīgā.

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētku atklāšana no  ks 2018. gada 1. jū-
lijā ar tradicionālo Garīgās mūzikas koncertu 
Doma baznīcā, sekos Svētku dalībnieku gājiens 
pa Rīgas pilsētas ielām. Krāšņos tautas tērpos 
ģērbto dalībnieku vairāk stundu ilgais gājiens 
noslēgsies ar īpašu Dziesmu un Deju svētku 
dalībniekiem vel  tu Atklāšanas pasākumu.

Gaidītākie pasākumi Svētkos ir Deju lielu-
zvedums „Māras zeme” un Noslēguma kon-
certs „Zvaigžņu ceļā”. Daugavas stadionā ap 
17 000 dejotāju caur kus  bu un tautas dejas 
soli, caur laukumā izveidoto ornamentu, mū-
ziku, enerģiju, ritmu un krāsu izstās  s Latvijas 
bagāto vēsturi. Šajā koncertā piedalīsies Dai-
gas Tipānes vadītais Lejasciema deju kolek  vs 
„Unce”.  

Lejasciema pūtēju orķestris „Lejasciems” 
Jura Ivanova vadībā piedalīsies Latvijas pūtēju 
orķestru Dižkoncertā Esplanādē.

Latvijas ama  erteātriem, kuri iestudē 
Ādolfa Alunāna lugas, ir iespēja piedalī  es 
dziesmu svētkos un rādīt izrādes Vērmanes 
dārzā, arī Lejasciema ama  erteātrim „Para-
dokss” un režisorei Inetai Kras  ņai novēlēsim 
veiksmi un izdošanos, lai varētu piedalī  es Lat-
vijas simtgadei vel  tajos svētkos! 

Svētku nedēļas kulminācija ir Noslēguma 
koncerts „Zvaigžņu ceļā”, kurā 12 000 balsīgs 
dziedātāju kopkoris Mežaparka Lielajā estrādē 
sniegs trīs stundu garu koncertu, kurā skanēs 
latviešu profesionālās kormūzikas spilgtākie 

darbi. Noslēguma koncerts pāries Sadziedāšanās nak  , ska  tājiem pievienojot arī savas balsis, 
un turpināsies līdz pat rīta gaismai. Jau daudzu gadu garumā šo svētku dalībnieki ir Inetas Maltav-
nieces vadītais Lejasciema jauktais koris „Kaprīze”. Dziesmas un dejas Lielā diena latviešiem ir kā 
svētnīca, kurā smeļamies spēku, pašapziņu un vieno  bas izjūtu.

Gaidot svētkus, domājam arī par to, kādi izska  sies mūsu kolek  vi svētku gājienā, koncertos, 
skatēs. Pūtēju orķestrim „Lejasciems”  ek šūtas jaunas vestes, deju kolek  va „Unce” vīriem arī 
būs jaunas vestes, meitenēm laka  , kora „Kaprīze” meitenes  ks pie kurpēm un zeķēm. 

Kā esam pavadījuši jaunā gada pirmos mēnešus?
Zvaigznes dienā 6. janvārī pie mums viesojās Beļava ama  erteātris ar Leldes Stumbres 

izrādi „Kalnu tāle”. 
Koris „Kaprīze” ir piedalī-

jies 2 kopmēģinājumos Kubulos un 
Gulbenē.

Deju kolek  vs „Unce” 
piedalījās sadancī Lizumā, Gulbenē.

Lejasciema kultūras 
nams, Lejasciema vidusskola, Le-
jasciema PII „Kamenīte”  saņēma 
Pateicības par veiksmīgu piedalīša-
nos noformējuma akcijā „Iemirdzies 
Gulbenes novadam”. 

Lejasciema pagasta pār-
valdei Ska  tāju simpā  jas balva Zie-
massvētku noformējuma akcijā „Iemirdzies Gulbenes novadam”. 

3. februārī ar jautru komēdiju „Bīstami – sieva” kultū-
ras namā viesojās Lizuma ama  erteātris „Daiva”. 

10. februāŗī kultūras namā no  ka literāri muzikāls pa-
sākums „Lejasciema pilsētai 90!”, kurā atcerējāmies šo vēsturiski 
svarīgo laiku, kad Lejasciems bija pilsēta. Paldies Danai par stās-
 jumu, vēstures apkopojumu. Ar dziesmām mūs priecēja Jaun-

gulbenes folkloras grupa „Dadzes”. Paldies meitenēm! Ar dzejas 
lasījumiem pasākumā piedalījās mūsu pašu literā   – Jana Igaviņa, 
Agneta Švarce Švampāne, Irisa Puidze. Paldies!

Paldies par garšīgo kūku Ilo-
nai Vītolai un cepējai Evijai Švarcei 
Švampānei!

Pasākuma vakarā varēja apska-
 t Lejasciema pagasta rokdarbnie-
ču darbu izstādi „Vecu lietu jauna 
dzīve”. Paldies meitenēm – Inārai 
Aizupietei, Zintai Kalniņai, Anitai 
Preimatei, Lucijai Bačinskai, Gunai 
Jundzei, Guntai Aizupietei –  ešām 
prieks ska   es, kādas interesantas 
un skaistas lietas var radīt, darbojo-
 es brīvajā laikā!

17. februārī Lejasciema 
vokālie ansambļi devās uz Tirzu, 
kur no  ka Gulbenes novada vokālo 
ansambļu skate. Paldies jauktajam 
vokālajam ansamblim „Akcents” 
un vadītājām Inetai Maltavniecei 
un Evelīnai Cielavai par labu un kva-
lita  vu sniegumu – I pakāpe ar 42 
punk  em! 

Paldies senioru ansamblim 
„Satekas”un vadītājai Vijai Nuržai 
par labiem rezultā  em – II pakāpe 
ar 38,3 punk  em! Paldies!

25. februārī Lejasciemā 
ar Ādolfa Alunāna izrādi „Mūsu 
pokāls” viesojās Gulbenes Tautas 
teātris. Paldies  em, kas nenobijās 
no aukstuma un apmeklēja šo izrādi 
– ļo   laba ak  erspēle, pozi  vām emocijām piepildīta svētdienas pēcpusdiena.

KULTŪRA

Kultūras jaunumi

Ar dzejas 
lasījumiem 

uzstājas 
Agneta Švarce- 

Švampāne.

Skatē uzstājas senioru ansamblis 
„Satekas”.

Dzied jauktais vokālais ansamblis 
„Akcents”.

Lai mums spēks visiem kopīgi līdzdarbo  es un paveikt iecerēto! 
Sapņosim, domāsim, strādāsim kopā, jo laiks ir vēr  gs  k, cik 
nozīmīgu no  kumu ir tajā.

Lejasciema 
kultūras nama 

vadītāja Rita
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Izdevējs –
LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDE
Tālr. 64473660
e-pasts: lejasciems@gulbene.lv
Informāciju apkopoja: Izglītojošā darba 
un darba ar apmeklētājiem vadītāja 
Dana Puidze

Iespiests: SIA 
“
Erante” tipogrāfi jā 

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

 INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI

 INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI

PAGASTA PĀRVALDE INFORMĒ

Lejasciema pagasta pārvaldes 
KASES DARBA LAIKS
 

Pirmdiena 8.00 – 12.15 13.00 – 17.00

Otrdiena  13.00 – 17.00

Trešdiena KASE SLĒGTA

Ceturtdiena 8.00 – 12.15  

Piektdiena 8.00 – 12.00  

Maksājumus pagasta pārvaldes kasē var veikt 
skaidrā naudā un ar bankas norēķinu kartēm. 

Tie savādi skumīgie mirkļi…
Tad palīdzēt var  kai viens,
Ja kādu atmiņu gaišu
Tu savā dvēselē sien.
 /K. Apškrūma/
Mūžības ceļos aizgājuši 
Lejasciema pagasta iedzīvotāji 
Viktors Daiders, Dzidra Dambrova, 
Ausma Grauda, Ērika Kauliņa un 
ilggadējā Lejasciema ciema padomes 
sekretāre un pagasta kultūras 
darbiniece Ligita Krasta.
Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko 
līdzjū  bu tuviniekiem.

3.martā 13:00 Lejasciema 
pagasta bibliotēkā 
Jura Zaķa grāmatas 
„Pie Gaujas
iztekām” prezentācijas. 
Īpašie viesi – „Vītola 
izdevniecība” un 
Ar  s Gailis 
3. martā 19:00 Lejasciema 
kultūras namā jauniešu ansambļa „DSeep 
silence” koncerts „Martā”  
Ieeja:  2,00 eiro
3. martā 22:00 Lejasciema kultūras namā 
balle kopā ar grupu „Deep silence” . 
Ieeja:  3.00 eiro
10. martā plkst. 13:00 Lejasciema 
kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju 
centrā Beātes Mednes studiju darbu 
personālizstādes atklāšana. Izstāde 
skatāma no 10. marta līdz 7. aprīlim. 
Otrdienās 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00, 
piektdienās 9:00 – 14:00. Pārējā laikā – 
iepriekš piesako  es, tel. 28352466 
Ieeja bez maksas
10. martā Lejasciema pūtēju orķestrim 
„Lejasciems” konkurss Ogrē
14. martā 17:00 Lejasciema kultūras 
namā – Aigara Graubas fi lma – leģenda 
„NAMEJA GREDZENS””  
Ieeja: 2,00 eiro
17. martā 18:00 Lejasciema vidusskolas 
zālē – Gulbenes novada deju kolek  vu 
koncerts „105 dienas pirms Deju 
svētkiem”. Koncertā piedalās – Lizuma 
SDK „Ozoli” – mākslinieciskā vadītāja 
Zaiga Mangusa, Lejasciema VPD „Unce” – 
mākslinieciskā vadītāja Daiga Tipāne,
Lizuma JDK „Veiksme” – mākslinieciskā 
vadītāja Elita Dūte, Lejasciema vidusskolas 
deju kolek  vs – mākslinieciskā vadītāja 
Zaiga Mangusa
Ieeja brīva (sekosim reklāmai)
21. martā Korim „Kaprīze” kopmēģinājums 
Alūksnē
24. martā deju kolek  vam „Unce” 
sadancis Gulbenē
25. martā Komunis  skā genocīda upuru 
piemiņas diena Lejasciemā –
12:00 atceres brīdis Lejasciema kapsētā 
pie piemiņas zīmes, pēc tam – atmiņu 
brīdis pie siltas tējas tases Lejasciema 
kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju 
centrā
31. martā Lieldienu lustes Lejasciemā 
(sekosim afi šai!)
31. martā 22:00 Lejasciema kultūras namā 
Lieldienu balle – spēlē grupa „Laika upe” 
Ieeja:  4,00 eiro, pēc 23:00 – 5,00 eiro
7. aprīlī deju kolek  vam „Unce” skate 
Gulbenē
7. aprīlī ansamblis „Akcents” viesosies 
Ādažos – ansambļu dziedāšanas svētkos

Skumji noliec galvas sirmie bērzi,
Pūpolzaros sabirst dzīves stāsts.
 /Z. Purvs/

Izsaku līdzjū  bu piederīgajiem,
 Ēriku Kauliņu mūžībā pavadot.

Modrīte

Lai Laimas rokas ceļas svē  jot,
Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu,
Lai darba  kumu un gudrību tam dod,
Lai viņa bērnība kā pilna ziedu pļava!
Sveicam 
Inesi un Raivi Ozoliņus ar 
mei  ņas Kates Katrīnas 
piedzimšanu,
Gundu un Andri Rieks  ņus ar dēliņa 
Edžus piedzimšanu.
                                     Pagasta pārvalde

pļ

ņa

Kādi pasākumi un ak  vitātes 
gaidāmas pavasara pusē?

14. aprīlī 19:00 Lejasciema kultūras namā 
pasākums – koncerts „Ceļā uz Dziesmu un 
Deju svētkiem”. (sekosim reklāmai!)
14. aprīlī 22:00 Lejasciema kultūras 
namā – BALLE kopā ar Kasparu Maku
15. aprīlis – līnijdeju grupai skate Gulbenē
22. aprīlis – korim „Kaprīze” skate Alūksnē
4. maijā LV100 – Baltā galdauta svētki 
Lejasciemā, pūtēju orķestra darbībai 
Lejasciemā 95 gadu jubilejas svētki. 
4. maijā 22:00 Lejasciema kultūras namā 
Balle kopā ar grupu „Deep silence” 
Ieeja: 3,00 eiro
19. maijā 13:00 Lejasciema kultūras 
namā – Lejasciema senioru diena, senioru 
ansambļa „Satekas”  55 gadu jubilejas 
pasākums. Īpašie viesi – grupa „Rumbas 
kvartets”  (sekosim reklāmai)
                     

Kas ir tas smalkais pavediens
Pa kuru laiks liek dejot?
Kur daudzi paliek pusceļā
Līdz galam neaizejot

No kādiem zelta dzīpariem
Pats Dievs to mums ir vijis
Tai pavedienā iekārts viss
Kas ir, kas būs, kas bijis…
 /Guntars Račs/
Sveicam Lejasciema pagasta 

iedzīvotājus, kam skaistas 
dzīves jubilejas  ka svinētas 

janvārī un februārī:
75 gadu jubilejā
Dzintru Igaviņu, Viju Jakubu
80 gadu jubilejā
Ausmu Berkoldi
85 gadu jubilejā
Asju Tonni, Gloriju Drubiņu
90 gadu jubilejā
Maigu Dilli, Astru Sieku 

Lejasciema pagasta 
pārvalde


