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Lejasciema vidusskola 
gaida savus skolēnus un 
vecākus  uz jaunā mācību 

gada svinīgu sākumu 
1. septembrī:

9.00 – pulcēšanās klašu telpās 
un informatīva tikšanās ar klases 
audzinātāju
9.30 – svinīga līnija skolas zālē
10.20 – skolas vecāku kopsapulce;   
skolēniem klases audzinātāja stunda
12.00 – sākas skolas autobusa reisi 
uz mājām
Skolas kora mēģinājums zālē 
plkst. 8.30

Stārķu ģimenes nokultos labības tīru-
mos atkal mums saka: Ir laiks! Kopā nākt 
un lielus darbus sākt: priecāties, smiet un 
prieku citos liet!

Pīlādžu košie ķekari ceļmalu zālājos 
mums māj: Ir laiks! Gudrības krāt un prā-
tus spodrināt: gan lieliem, gan maziem!

Gladiolu raženās vārpas mums vēlīgi 
uzsmaida: Ir laiks! Posties un doties jau-
nus ļaudis satikt, labus draugus iegūt!

„Kamenīte” šovasar, savus pūkainos 
sānus saulītē sildot, savu stropu ir gana 
čakli piepildījusi un nu, gaida 1. septem-
bri, kad nemiers, zinātkāre, emocijas, 
prieks, arī pelēkais nemiers mazliet, iekrā-
sos krāsainu mūsu ikdienu visa mācību 
gada garumā.

Pašreiz 62 kameņbērni  vēl sildās pie-
māju saulainajās pļavās, lai ar septembri 
sāktu rītus ar savu modro: Labrītiņ, rītiņā- 
Kamenīt! Labrītiņ, rītiņā – audzīt!

Šo mācību gadu „Kamenītē” ir pare-
dzēts aizvadīt latviskās dzīvesziņas no-
skaņā, turpinot pagājušā gada iesāktos 
darbus, turpinot īstenot ieceres, kas ļautu 
mūsu ikdienā ievīt vēl pa kādam sīkam  
senatnes zelta dzīparam. 

Kā allaž, svinēsim svētkus, atklāsim 
daudz jauna un nezināma, dosimies ko-
pīgos, tuvos un tālos, ceļojumos: gan uz 
Pasaku pilīm, gan uz Fantāziju laukiem, 

gan uz Drosmes kalniem, lai, gadu bei-
dzot, būtu kļuvuši par sprīdi garāki sirds 
gudrībās un smagāki Prāta prasmēs, 
veiklāki Zinību ķeršanā un patiesāki Drau-
dzīgā mīļumā.

Darba būs daudz, ceļš ne vienmēr 
gluds un laiks ne vienmēr saulains, bet, 
vai „Kamenīti” tas   biedē? Esam mazi bet 
drosmīgi, darbīgi un prieka pilni sākot jau-
no darba cēlienu!

Acis darba izbijās, 
Rokas darba nebijās, 
Rokas darba nebijās, 
Zinajās padarot. 
 /L.t.dz./
Lai saņem mīļus sveicienus ikviena 

ģimene, kuras mazuļi bijuši, ir vai kādreiz 
grasās kļūt par   „Kamenītes” draugiem!

Lai vecāku prāti ir saulaini, pavadot 
zinību takās savus bērnus:  mazus, lielā-
kus un pavisam lielus!

Lai bērnu sirdis ir atvērtas un dāsni 
top apdāvinātas – ar mīlestību, gudrību 
un gādību!

Lai skolotāju domas ir gaišas, enerģi-
jas piepildītas un saules siltuma svētītas!

Ražīgu un gandarījuma pilnu jauno 
mācību gadu JUMS VISIEM!

Sandra,
Lejasciema PII „Kamenīte” vadītāja

Jaunu lappusi atšķirot…

Sastapšanās prieku nosaka nevis pasaulīgās vērtības 
un praktiskie labumi, 
bet gan vārdos neizsakāma noskaņa un izstarotā labestība.
  /Z. Mauriņa/

1. septembris – tie ir satikšanās svētki...
Lai labestīgs satikšanās prieks valda starp 
skolēniem, pedagogiem un vecākiem!
Sveicam Lejasciema vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvus 
jauno mācību gadu uzsākot un vēlam:

skolēniem un „Kamenītes” audzēkņiem – 	 lai zināšanu apgūšanas prieks 
Jūs pavada katru mācību dienu!
pedagogiem, skolas un  pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem – 	 lai 
katra Jūsu darba diena kopā ar bērniem dāvā prieku un gandarījumu par 
paveikto!
vecākiem – 	 lai netrūkst spēka, pacietības un izpratnes, vadot savus 
bērnus skolas gaitās!

Lejasciema pagasta pārvalde

Lejasciema vidusskola 
aicina uz skolas 

salidojumu 
2014. gada 13. septembrī 

plkst. 17.00 
Gaidīsim it visus skolēnus, skolotājus 
un darbiniekus, kuru gaitas saistās 

ar mūsu skolu. Laipni aicināti arī 
pamatskolas beidzēji.

Līdzi jāņem groziņi, būs iespēja 
iegādāties suvenīrus ar skolas simbo-
liku, ziedot skolai naudas līdzekļus. 

Klašu kolektīviem, draugiem u.c. 
būs iespēja izmantot „Mārītes foto”, dar-
bosies bufete.

Pasākuma norise:
no 15.30 – reģistrēšanās
16.00 – piemiņas brīdis kapsētā
17.00 – svinīgā daļa kultūras namā
20.00 – saviesīgā daļa skolas zālē
22.00 – pasākuma kulminācija 
      skolas pagalmā
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PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ/ LAUKSAIMNIEKIEM

Kas jauns jauniešiem?

Kopš 2014. gada 1. aprīļa ir spēkā 
pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāci-
jas un uzņemšanas kārtība gulbenes 
novada pirmsskolas izglītības iestādēs 
un vispārējās izglītības iestāžu pirms-
skolas grupās. 

Piedāvājam jūsu ieskatam daļēju šo 
noteikumu izklāstu:

Vispārīgie noteikumi1. 
1.4. Bērnus, kuri nav apmeklēju-

ši iestādi līdz 5 gadu vecumam, vecā-
ki iestādē piesaka kalendārajā gadā, 
kurā bērnam aprit 5 gadi. Šiem bērniem 
pirmsskolas izglītības programmas apgu-
ve tiek nodrošināta iestādē, kurā ir brīvas 
vietas.

1.5. Bērnus ar speciālām vajadzī-
bām, pamatojoties uz Gulbenes nova-
da pedagoģiski medicīniskās komisijas 
lēmumu, uzņem iestādē, ja tā īsteno at-
bilstošu speciālās izglītības programmu.

1.6. Ilgstoši slimojošu bērnu saga-
tavošana pamatizglītības apguvei vecā-
ki, sadarbībā ar iestādi, var organizēt 
mājās, pamatojoties uz pašvaldības 
pedagoģiski medicīniskās komisijas 
atzinumu.

1.7. Ja vecāki vēlas bērnam saīsināt 
vai pagarināt pirmsskolas izglītības prog-
rammas apguvi par vienu gadu, tad vecā-
ki līdz attiecīgā gada 31. maijam iesniedz 
iestādē iesniegumu un ģimenes ārsta 
vai psihologa atzinumu.   

2. Bērnu reģistrācija iestādē
2.1. Vecāki bērnus iestādē var reģis-

trēt visa gada garumā.
2.3. Reģistrējot bērnu iestādē, vecā-

ki, uzrādot bērna dzimšanas apliecību, 
iestādes vadītājam iesniedz iesniegumu 
par bērna reģistrāciju iestādē (turpmāk 
– pieprasījums) (pielikums Nr. 1).

2.4. Bērna aizbildnis uzrāda doku-
mentu, kas apliecina aizbildniecības no-
dibināšanas faktu.

2.5. Iestāde 7 darba dienu laikā no 
pieprasījuma saņemšanas dienas paziņo 
par piedāvājumu uzņemt bērnu vai ar-
gumentētu atteikumu par atteikumu uz-
ņemšanai, kā arī norāda, kādā gadījumā 

„Kamenīte” informē
pieteikums tiks anulēts.

2.6. Pieprasījumu iestādē reģistrē 
pēc tā saņemšanas datuma un uzglabā 
vienu gadu, vai līdz bērna uzņemšanai 
iestādē.

2.7. Ja bērnu nav iespējams uzņemt 
konkrētajā iestādē pieprasījumā norādī-
tajā laikā, iestāde informē vecākus par 
iespēju pieprasījumu iesniegt kādā citā 
iestādē.

2.8. Vecākam ir tiesības mainīt pie-
prasījumā norādīto vēlamo iestādes 
apmeklēšanas sākuma laiku, iesnie-
dzot argumentētu iesniegumu attiecī-
gās iestādes vadītājam.

2.9.  Vecāku pienākums ir informēt 
iestādi par dzīvesvietas un saziņas lī-
dzekļu (tālruņa numura, e-pasta adre-
ses) maiņu, bērna saslimšanu, būtis-
kām vispārējās attīstības un veselības 
stāvokļa izmaiņām.

3.  izglītojamo uzņemšana un at-
skaitīšanas kārtība iestādē

3.2. Grupu komplektācija iestādēs 
notiek līdz 31. augustam. Izglītības 
programmas apguve sākas kārtējā 
gada 1. septembrī.

3.3. Vecākiem, uzrādot personu ap-
liecinošu dokumentu, ne vēlāk kā 2 mē-
nešus pirms bērns sāk apmeklēt iestā-
di, jāiesniedz iesniegums par bērna 
uzņemšanu iestādē (pielikums Nr. 2).

3.4. Bērna medicīniskā karte (veidla-
pa 026/u) vecākiem jāiesniedz bērnam 
uzsākot apmeklēt iestādi.

3.5. Vecākiem neievērojot 3.3. pun-
kta prasības, pieteikums par bērna re-
ģistrāciju iestādē tiek anulēts. Iestāde 
piedāvā vietu nākošajam reģistrētajam 
bērnam.

3.6. Komplektējot grupas iestādēs, 
ārpus pieprasījuma iesniegšanas secības 
uzņem:

3.6.2. bērnus, par kuriem ir lēmums 
par aizbildniecības nodibināšanu un aiz-
bildņa iecelšanu vai lēmums par bērna 
ievietošanu audžuģimenē;

3.6.3. bērnus, kuru brāļi vai māsas 
apgūst pirmsskolas izglītības program-

mu attiecīgajā iestādē;
3.6.4. attiecīgās iestādes darbinieku 

bērnus;
3.6.5. citos gadījumos, kurus nosaka 

tiesību akti.
3.10. Ja mācību gada laikā atbrīvo-

jas vieta kādā no iestādes grupām, par 
to iestāde paziņo vecākam pieprasījumu 
reģistrācijas kārtībā.

3.11. Ja iestādē uzņemts bērns at-
taisnojošu iemeslu dēļ neapmeklē iestādi 
laikā, kas nav garāks par vienu kalendāro 
gadu, vieta tiek saglabāta, pamatojoties 
uz vecāku iesniegumu, kurā norāda laiku, 
uz kādu bērns pārtrauc apmeklēt konkrē-
to iestādi, pamatojumu un/vai pedagoģis-
ki - medicīniskās komisijas atzinumu. Par 
attaisnojošu iemeslu uzskatāms bērna 
veselības stāvoklis vai karantīnas laiks, 
ko apliecina ģimenes ārsta vai ārstējošā 
ārsta izsniegta izziņa vai vecāku slimība, 
vecāku atvaļinājums, mātes pirms un 
pēcdzemdību atvaļinājums, par kuru ve-
cāki rakstiski informē iestādes vadītāju. 
Iepriekš minētais nosacījums neattiecas 
uz obligātā izglītības vecuma bērniem.

3.12. Bērnu atskaita no iestādes ar 
iestādes vadītāja rīkojumu šādos gadīju-
mos:

3.12.1.  pēc vecāku iniciatīvas (saņe-
mot iesniegumu);

3.12..2. bērnam beidzot piecgadīgo 
un sešgadīgo bērna obligātās sagatavo-
šanas programmas apguvi;

3.12.3. pēc medicīniski – pedago-
ģiskās komisijas slēdziena par bērna 
veselības stāvokli, kas nepieļauj iestādes 
apmeklēšanu;

3.12.4. ja bērns bez attaisnojoša ie-
mesla 1 mēnesi nav apmeklējis iestādi.

3.13. Apakšpunktā 3.12.4. minētais 
nosacījums neattiecas uz obligātā izglītī-
bas vecuma bērniem.

Ar pilnu šo noteikumu tekstu ir 
iespējams iepazīties internetā – 

Gulbenes novada domes mājas lapā 
http://www.gulbene.lv/index.php/izglit/

pavaldbas-lmumi/6829-pp

par āfrikas cūku mēri.1) 
Š. g. 21. augusta „Latvijas Vēstnesī” 

ir publicēti grozījumi MK 2014. gada 17. 
jūlija rīkojumā Nr. 359 „Par pasākumiem 
Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobe-
žošanai” un paplašināta ĀCM ārkārtējās 
situācijas teritorija, kurā iekļauts arī Gul-
benes novads.

Tātad Gulbenes novada teritorijā jā-
īsteno MK 2013. gada 20. augusta notei-
kumi Nr. 621 „Noteikumi par biodrošības 

Ziņas lauksaimniekiem
pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas 
vietām”.

1) Cūkām jābūt reģistrētām Lauk-
saimniecības datu centrā. Var piereģistrēt 
arī pa tel. 67095065. 

2) Gulbenes novadā bioloģiskās dro-
šības pasākumu ieviešana jāuzsāk līdz 
š.g. 28. augustam. Ja tas netiek nodro-
šināts, tad līdz š. g. 28. septembrim dzīv-
nieku īpašniekam jāveic visu novietnē 
esošo cūku sugas dzīvnieku nokaušana. 

Par cūku kaušanu jāgriežas ar iesniegu-
mu PVD, tel. informācijai 64471105. 

3) Kompensācijas par cūku no-
kaušanu, ja saimniecībā nevar īstenot 
biodrošības pasākumus vai tirdzniecī-
bas traucējumu dēļ: 

a) par pieaugušu vaislas dzīvnie-
ku (sivēnmāte, vaislas kuilis) – 170,00 
euro; 

b) par nobarojamu cūku un vaislas 
jauncūku – 120,00 euro; 



32014. gada augusts

Kas jauns jauniešiem?

JAUNSARGU VIENĪBĀ

c) par piena sivēnu – 35,00 euro.
4) Ja līdz 28. augustam nebūsiet uz-

sākuši bioloģiskās drošības pasākumu 
nodrošināšanu vai pieteikuši dzīvnieku 
nokaušanu, notiks piespiedu cūku no-
kaušana. Šajos gadījumos dzīvnieku 
īpašnieks nesaņems kompensāciju par 
nokautajiem dzīvniekiem.

Informācija par Biodrošības pasā-
kumiem un kompensācijām par nokau-
tajiem dzīvniekiem ir pagasta mājas lapā 
www.lejasciems.lv, sadaļā Lauksaimnie-
kiem Aktualitātes, kā arī PVD mājas lapā 
www.pvd.gov.lv ; vai zvanīt pa Karsto tele-
fonu 20260400.

zaļināšanas prasības platīb-2) 
maksājumiem no 2015. gada.

Saskaņā ar ES regulu, no 2015. gada 
tiks ieviests jauns maksājums par klimatam 
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi 
jeb zaļināšanas maksājums, kas būs cieši 
sasaistīts ar vienoto platības maksājumu 
(VPM). Saimniecībām obligāti būs jāizpil-
da zaļināšanas prakses, lai saņemtu VPM 
un zaļināšanas maksājumu. Ja tas netiks 

darīts, zaļināšanas maksājums tiks sama-
zināts vai netiks izmaksāts. 

Zaļināšanas maksājumu automātiski 
saņems bioloģiski saimniekojošas saim-
niecības un zaļināšanas prakses neattiek-
sies uz ilggadīgo stādījumu platībām.

Katrs LAD klients, kurš ir pieteicis pla-
tībmaksājumus virs 10 ha, jau ir saņēmis 
informatīvo vēstuli par zaļināšanas pra-
sībām. Pats galvenais šobrīd uz ziemāju 
sēju – ja aramzemes platība ir > 10 ha, 
jāsēj vismaz 2 kultūraugi, un galvenais 
kultūraugs nedrīkst pārsniegt 75% no 
aramzemes platības. Ja aramzemes platī-
ba ir >15 ha, tad papildus jau iepriekšējai 
prasībai, jānodrošina arī Ekoloģiski nozī-
mīgās platības (ENP), kurām būs jābūt 
5% apmērā no visas aramzemes platības. 
ENP veidi ir, piem., papuve, laukmalas, 
vasarāji ar pasēju u.c. Latvijā ENP prasību 
neattiecinās uz saimniecībām, ja vairāk 
nekā 50% no saimniecības aramzemes 
platības atradīsies kādā no pagastiem, 
kuram piemērojams „mežu atbrīvojums”. 
gulbenes novadā šie pagasti ir: Lejas-

ciema, rankas un stradu pagasti. Uz 
šiem pagastiem ENP nebūs jānodroši-
na, jo Pamatojoties uz VMD (Valsts meža 
dienesta) datiem, 108 pagasti ir atbrīvo-
jami no ENP prasībām, jo mežu platības 
pagastā aizņem vairāk kā 50% vai mežu 
un lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
(LIZ) attiecība ir lielāka par 3:1. 

! Lai atbilstoši nodrošinātu zaļi-
nāšanas prasību ievērošanu, saim-
niecībām, kurās aramzemes platība ir 
vismaz 10 ha, pieteikšanās uz platību 
maksājumiem elektroniski, sākot ar 
2015. gadu, būs obligāta. Lūdzam re-
ģistrēties par Lad elektroniskās pie-
teikšanās sistēmas klientu jau tagad!

Lauku konsultāciju birojs sadarbībā 
ar LAD speciālistiem organizēs arī infor-
matīvos seminārus pagastos (nedaudz 
pēc ražas novākšanas). Bet, ja ir kādi 
jautājumi vai neskaidrības tagad, lūdzu, 
zvaniet un jautājiet, centīšos izskaidrot un 
palīdzēt. 

anita rozenberga, 
lauku attīstības konsultante

Jaunsargi piedalās sacensībās Zviedrijā
No 15. līdz 17. augustam Zviedrijā, 

Vēlingē notika Zviedrijas Zemessardzes 
organizētas sacensības jauniešu organi-
zācijām no Norvēģijas, Somijas, Igaunijas, 
Latvijas, Lietuvas, Lielbritānijas u.c.  

69 komandu konkurencē jaunsargi 
no Lejasciema vienības Emīls Galvans, 
Renārs Galvans, Miks Gabdulļins, Matīss 
Gabdulļins izcīnīja 5. vietu. Jaunsargi sa-
centās šaušanā ar mazkalibra ieročiem, 
vasaras biatlonā, granātu mešanā mērķī, 
attāluma noteikšanā, orientēšanās sprin-

tā, šķēršļu joslā. Orientēšanās sprintā 
mūsu jauniešiem pirmā vieta, par piecām 
minūtēm apsteidzot pārejās komandas, 
šķēršļu joslā – trešais rezultāts.  Svētdie-
nā notika iedzīšanas orientēšanās sacen-
sības, komanda orientēties sāka kopā 
četratā, nesot plintes uz muguras, tad pēc 
sasniegtajiem trīs punktiem noliktavā noli-
ka ieročus, komanda sadalījās divās daļās 
un turpināja orientēšanos, paņemot savus 
punktus, satikās gaidīšanās vietā un de-
vās uz ātršaušanu, kur 15 sekundēs veica 
piecus šāvienus. Lejasciemieši pēc pir-
mās dienas startiem ierindojās 11. vietā, 
bet iedzīšanas sacensībās, pateicoties la-
bai fiziskai sagatavotībai un orientēšanās 
prasmēm,  panāca sešas komandas un 
ierindojās piektajā vietā.

Lāsma gabdulļina
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Tuvojoties skolas salidojumam un ga-
tavojoties šim notikumam, gribot negribot 
nākas atmiņā pārcilāt iespaidus, kas sais-
tīti ar skolā pavadīto laiku. Šoreiz pievērsī-
šos tām atmiņām, kas saistītas ar skolas 
pedagogiem. Par laimi vai nelaimi ir sanā-
cis tā, ka Lejasciema vidusskolā esmu bijis 
gan skolēns no pirmās līdz pēdējai klasei, 
gan arī – skolotājs turpat trīsdesmit gadu 
garumā, un tāpēc iespaidu ir sakrājies ne 
mazums. Protams, nelielā avīzes rakstā 
nav iespējams atspoguļot visas savas at-
miņas par skolas pedagogiem, un tāpēc 
esmu spiests būt ne tikai lakonisks, bet arī 
ļoti subjektīvs. Labi saprotu, ka jebkurš cits 
ar mūsu skolu saistītais cilvēks manā situ-
ācijā pieminētu pavisam citus pedagogus, 
kas iespiedušies atmiņā kā personības vai 
arī paveikuši, vai teikuši ko tādu, kas pa-
licis prātā uz visu mūžu. Un vēl – šoreiz 
atturēšos pieminēt tos skolotājus, kas jop-
rojām ir mani kolēģi un bez kuriem šobrīd 
nav iedomājama skolas ikdiena.

No pašiem manu skolas gaitu sā-
kumiem pagājušā gadsimta sešdesmito 
gadu sākumā kā prasīga un mācību gud-
rības labi skaidrot protoša atmiņā palikusi 
skolotāja Lūcija Irbe un Ina Brekte. Skolo-
tāja Brekte iespaidoja ar savu stalto stāju 

Vasaras karstums ir pagājis, daba krā-
sojas rudenīgos toņos. Dārzos krāšņi uz-
plaukst asteres un gladiolas.  Nu ko, laiks 
skolēniem posties uz skolu. 

Izglītības un zinātnes ministre Ina Dru-
viete norādījusi, ka jaunā mācību gada 
prioritātes ir pēctecība mācību satura piln-
veidošanā, mācību vides uzlabošanā un 
skolotāju atalgojuma palielināšanā. No šā 
gada 1. septembra skolēni uzsāks pirmās 
svešvalodas apguvi jau no 1. klases. Mūsu 
skolā tā ir angļu valoda. Tas ir svarīgs solis, 
lai uzlabotu jauniešu svešvalodas zināša-
nas un konkurētspēju darba tirgū nākotnē. 
Lai uzlabotu skolēnu zināšanas eksaktajos 
mācību priekšmetos, tiks izstrādāti diag-
nosticējošie darbi matemātikā 8. klasei 
un dabaszinātnēs 9. klasei, tie būs jāpil-
da februārī. Plānots jauna pamatizglītības 
standarta pakāpeniska ieviešana. 

Lejasciema vidusskolas skolotāju 
kolektīvs aktīvi sācis gatavoties jaunajam 
mācību gadam. Pedagogi ne tikai sakārto 
kabinetus un iepazīstas ar nākošā mācību 
gada aktualitātēm, bet arī apmeklē dažā-
dus kursus. 16 mūsu skolas skolotāji 2 
dienas mācījās pedagogu profesionālās 
kvalifikācijas pilnveides kursos „Skolotāja 
darbs ar bērniem, kam ir speciālas vaja-
dzības, mācīšanās traucējumi”, kurus va-
dīja Sociālo interešu  institūta pasniedzēja 
psiholoģe Dace Lapiņa. Mācības notika 

Klāt jaunais mācību gads!
Lejasciemā. Mums pievienojās kolēģi no 
Stāmerienas, Ilzenes, Tirzas  pamatsko-
lām, Gulbenes vidusskolas. Iegūtās zinā-
šanas noderēs daudzās skolas situācijās, 
jo pasniedzēja dalījās ar praktiskiem pie-
mēriem, dodot skolotājiem pārliecību un 
prieku par savu darbu.

Lejasciema vidusskolas skolotāju ko-
lektīvā šajā mācību gadā darbu uzsāk 4 
jauni skolotāji. Latviešu valodu mūsu sko-
lēniem mācīs Agita Līdumniece un Jana 
Solovjova, 1. klasi – Līga Ice, mūziku – Eve-
līna Maltavniece. 

Ir pabeigts remonts skolas 1. stāva 
gaitenī. Tas krāsots zaļos toņos. Arī daži 
kabineti bija jāpārkrāso. Ceram, ka skolēni 
novērtēs sakārtoto un mājīgo vidi, saudzēs 
telpas un skolas apkārtni. 

Ļoti svarīgs pasākums skolā notiks jau 
pavisam drīz. Gaidīsim visus, kuru gaitas 
saistās ar mūsu skolu, uz vidusskolas 60 
izlaidumu salidojumu 13. septembrī plkst. 
17.00. Visi sagatavošanās darbi svētkiem 
norit veiksmīgi. Skolas koris jau sācis mē-
ģinājumus, suvenīri gatavi. Tiek saskaņoti 
svinīgās daļas scenārija elementi. 

Uz tikšanos 1. septembrī! Lai mums 
visiem priecīgs un veiksmīgs jaunais sko-
las gads!

ineta maltavniece, 
Lejasciema vidusskolas direktores 

pienākumu izpildītāja 

Lejasciema vidusskolas salidojuma gaidās
un aktivitāti fizkultūras nodarbību vadīšanā 
un tautas deju mācīšanā. Labs papildinā-
jums pedagogu kolektīvam, manuprāt, bija 
skolotāju Rutkastu ģimene, kas Lejascie-
mā ieradās no Strautiņu pamatskolas. Gita 
Rutkaste, latviešu valodas un literatūras 
pedagoģe, pamatskolas gados bija mana 
klases audzinātāja, un atceros epizodi no 
kāda brauciena vaļējā kravas mašīnā uz 
kārtējo talku kolhoza kartupeļu tīrumā, kad 
viņa, sēdēdama man blakus, ar savu vējja-
ku no vēsajām rudens brāzmām aizsedza 
manu sīko piektklasnieka augumu. Teiksit 
– sīkums? Varbūt – bet kāpēc tad tas pa-
licis atmiņā? Vēl labi atceros, cik priecīgs 
biju, kad skolotāja Rutkaste mums visiem, 
viņas audzināmās klases skolēniem, no 
ekskursijas Ļeņingradā atveda lodīšu pild-
spalvas, kas tolaik vēl bija liels retums. 
Osvalds Rutkaste – fizkultūras skolotājs, 
kura sportiskā aizrautība pielipa dau-
dziem, arī man. Nācās piedalīties dažādās 
sporta sacensībās, un skolotājs Rutkaste 
vienmēr iedvesmoja, palīdzēja un, patei-
coties viņam, mācījāmies izjust gan uzvaru 
saldumu, gan – prasmi samierināties ar 
zaudējumu, lai saprastu, ka uzvaras nāk ti-
kai pēc grūta darba fizkultūras stundās vai 
treniņos. Skolotājs Jānis Kubulnieks dau-

Skolēnu autobusa 
maršruts 2014./2015. gadā

Publicējam plānoto skolēnu autobusa 
maršrutu attiešanas laikus. 

 Pietura 
Rīta 
reisa 
laiks

Pēcpus-
dienas 

reisa laiks

Lejasciems              6.55                   15.35
Sinole (Staburags) 7.00 15.40
Vecbarani (ceļa gals) 7.10 15.45
Mālmuiža 7.12 15.47
Svārbe 7.15 15.50
Velēna 7.20 15.55
Krāces 7.25 16.00
Robežkalns 7.30 16.05
Sinole 7.34                16.09
Skujenieši  7.36                    16.11
Grabažskola 7.40                   16.15
Paideri 7.43                   16.18
Lejasciems   7.46                   16.21
Ilzene 8.00 16.35
Zeltiņi  8.08                   16.43
Darba cilts 8.14                   16.49
Veri 8.18                   16.53
Bērzs 8.19 16.54
Čipati 8.20 16.55
Salmaņi 8.22                   16.57
Pureņi  8.24                  16.59
Lejasciems    8.30                17.05

dziem bija zināms kā liels teātra mākslas 
entuziasts. Bet man šķiet, ka šīs mākslas 
elementi viņam palīdzēja arī angļu valodas 
stundu vadīšanā. Ar kādu īpašu teicienu, 
balss tembra maiņu vai zīmīgu skatienu 
Jānis Kubulnieks prata piesaistīt, noturēt 
uzmanību un padarīt grūto svešvalodas 
apgūšanu saistošāku un pievilcīgāku. Ar 
krievu valodas skolotāju Valentīnu Čakani, 
tagad pensionāri, reizēm gadās sastap-
ties Gulbenē, kur viņa dzīvo. Tad, cik laiks 
atļauj, pārmijam kādu vārdu latviski, kaut 
tikpat labi varētu sazināties viņas dzimtajā 
krievu valodā. Un tajā, ka arī es labi protu 
krievu valodu, protams, liels ir skolotājas 
Čakanes ieguldījums.

Tā varētu rakstīt vēl un vēl, un manis 
pieminētie pedagogi vienkārši bija pirmie, 
kas ienāca prātā, sākot ritināt atmiņu ka-
molu. Domāju, ka tā gadīsies katram, kas 
13. septembra pievakarē atnāks uz Lejas-
ciema vidusskolu un tur, esot starp seniem 
un ne tik seniem paziņām, arī ritinās savu 
atmiņu kamolu. Un tad noteikti mūsu ko-
pējie sendienu dzīpari izveidos krāšņu se-
ģeni, par kuras rakstiem neviens nevarēs 
palikt vienaldzīgs. Uz tikšanos!   

aldis doropoļskis,
Lejasciema vidusskolas skolotājs
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KULTŪRAS NAMĀ

Noslēgusies vasaras kultūras pasākumu sezona
Mūsu mainīgajai vasarai pa pēdām 

tuvojas septembris – rīti šķiet tādi dzestri, 
saulīte tāda skopāka, toties ar prieku gai-
dām tās krāsu trakulības, to rudens kar-
nevālu, ko dabas māte mums dāvās!

Noslēgusies arī vasaras sezona kultū-
ras pasākumiem. Paldies visiem pasāku-
mu apmeklētājiem, palīgiem. Septembris 
ir tāds neliels atelpas brīdis pirms jaunās 
pašdarbības sezonas, bet vēl par to, kā 
mums pagāja jūlija beigas un augusts.

25. jūlija pusdienas laikā amatierteāt-
ris „Paradokss” devās ceļā uz Ventspili, 
kur piedalījās XIII Latvijas Amatierteātru 
salidojumā. Jau piektdienas vakarā iz-
baudījām skaisto salidojuma atklāšanas 
pasākumu pie jūras. Sestdien Ostas ielas 
promenādē kolektīvs piedalījās „Teatrālajā 
paklājā” un vakarā rādīja izrādi „Jo pliks, 
jo traks” Tārgales pagastā. Noslēguma 
pasākumā stafete tika nodota Gulbenei 
– tātad nākošais lielais salidojums notiks 
Gulbenē! Paldies mūsu režisorei Inetai, 
paldies visiem aktieriem, paldies pagas-
ta pārvaldei par radīto iespēju kolektīvam 
aizbraukt uz salidojumu, paldies Uldim un 
mūsu oranžajam rumakam par izturību!

Uz vēl vienu salidojumu Saulkrastos 
„Paradokss” devās 9. augustā. Tur tika 
pavadīta diena tiekoties ar režisoriem, 
teātra kolektīviem, kas pagājušajā gadā 
viesojās Lejasciema teātru festivālā. 

2. augustā Lejasciema estrādē vie-
sojās Ilzenes teātra kolektīvs ar M. Zālī-
tes izrādi „Še tev Žūpu Bērtulis”. Paldies 
ilzeniešiem, režisorei par krāšņo, ar dzies-
mām un dejām bagāto izrādi!

8. augustā Lejasciema kultūras 
nama senioru ansamblis „Satekas” pie-
dalījās 5. Gulbenes novada senioru svēt-
ku „Kvēl saulespuķe rudenīgā” pasāku-
mos Tirzas pagastā.

 
Tuvojas 1. septembris – Zinību die-

na – ziedi bērnu un pedagogu rokās! Ir 
ierasts, ka šajā dienā arī Lejasciems kļūst 
košāks. Šogad veidosim ziedu zvanus! 
Ja jūsu puķu dobē vēl zied kādas rudens 
puķes, būsim pateicīgi par katru, ko varē-
sim ielikt ziedu zvanā! 

Neviens gadalaiks nav tik pārejošs kā 
rudens.  No smaržīgām plūmēm, līdz kai-
liem zariem. No zelta, ko saujām bārsta 
bērzs, līdz dubļiem, kur kājas stieg... ru-
dens – šim gadalaikam ir vērtība. Tā, kas 
sakrājusies, nobriedusi. Saliksim burci-
ņās to vērtību, ko dāvā rudens, lai ziemas 
mēnešos to izbaudītu... Rudens krāsām 
bagātu rudeni!

rita,
Lejasciema kultūras nama vadītāja 

„paradokss” amatierteātru salidojuma atklāšanas pasākumā.

ilzenes teātris Lejasciema estrādē.

26. jūlijā pūtēju orķestris „Lejasciems” piedalījās koncertā 
cesvaines pils parka svētkos.
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KULTŪRAS NAMĀ/ BIBLIOTĒKĀ/ JAUNIEŠU CENTRĀ

Lejasciema pagasta bibliotēka aicina 
visus cītīgos lasītājus un tos, kas par tā-
diem grib kļūt! 

Jau otro mēnesi aktīvi norisinās „Bēr-
nu un jauniešu žūrija 2014” un „Vecāku 
žūrija 2014”.

Šogad katram bērnam ir jāizlasa pie-
cas, savam vecumposmam atbilstošas, 
grāmatas. Bērnu žūrijā ir divas vecuma 
grupas – tie bērni, kas vecāki par 5 ga-
diem un tie, kam 9 gadi un vairāk.

Jauniešu žūrijā arī ir divas grupas – 
tie, kam 11 un vairāk un tie, kas vecāki 
par 15 gadiem.

Vecāku žūrijā var piedalīties visi pā-
rējie – gan vecākie jaunieši, gan pieau-
gušie, kam vienkārši patīk lasīt grāmatas. 
Šoreiz tās ir četras, par kurām pēc tam arī 
jāizsaka savs viedoklis.

Projektā var iesaistīties un grāmatas 
lasīt līdz šā gada beigām, kad tiks publi-
cētas anketas, kurās būs jāizsaka savas 

Kad dārzus sāk rotāt krā-
sainās gladiolas, tās gan ie-
priecina mūs, gan arī rada ne-
lielu satraukumu. Tūlīt, tūlīt būs 
klāt rudens ar savu zeltaino 
šarmu, bērnu čalām un rudens 
veltēm. Šķiet, šis gads ir pār-
maiņu gads daudziem, bet kā 
jau saka – viss, kas notiek, tas 
notiek uz labu un tā arī būs! Va-
sara ir garām, kas atstāj atmi-
ņā dažādus notikumus. Pulsa 
jaunieši vasarā aktīvi ir piedalī-
jušies dažādu pasākumu orga-
nizēšanā, aktivitāšu vadīšanā 
(Lejasciema, Gulbenes nov., 
Kalnienas svētkos). 12. augus-
tā piedalījās starptautiskajā 
jaunatnes dienā – sporta un 
prāta spēļu sacensībās „SUPERknaģis”. 
Interese tika izrādīta arī par video apmā-
cībām „Lai top video”(filmēšana, apstrā-

Bibliotēka gaida lasītājus

domas par grāmatām un lasīšanas prog-
rammu.

Noslēguma pasākumā aicināsim cie-
mos uz bibliotēku, lai saņemtu balviņas 

un diskutētu par izlasīto.
Uz tikšanos!

agnese usāre,
 bibliotekāre

Aktivitātes jauniešu centrā

Lejasciema jauniešu komanda sacensībās „superknaģis”.

no Vācijas – joprojām smaidīgs 
un jauks. Viņam klājas labi, stu-
dē un strādā. Daniels bija ļoti 
priecīgs atkal būt Latvijā kaut uz 
dažām dieniņām.

rudenī plānojam•	  sen 
gaidīto VELO pārgājienu, kas 
solās būt vērienīgs pasākums, 
ar uzdevumiem un sacensības 
garu. Tā, kā noprotat, nebūs 
vienkārša pabraukāšanās ar 
mazu mērķi, bet gan ar lieliem 
mērķiem un neaizmirstamiem 
pārbaudījumiem (sīkāka infor-
mācija sekos).

Fotokonkurs „jau-•	
nietis rudenī”. Darbus iesūtīt līdz 
18.10.2014 uz e-pastu pulss@
gulbene.lv Bildei pievienot no-

saukumu, iesūtītāja vārdu, uzvārdu un 
telefona Nr. Lai veicas!

j.c. „pulss”

de, montāža), kas notiek Gulbenē. 
Mums bija patiess prieks, ka augus-

tā mūs apciemoja brīvprātīgais Daniels 

„ satekas” senioru svētkos tirzā.„paradokss” saulkrastos.
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KULTŪRVĒSTURISKĀS ZIŅAS

Par Rīgas ielu 
(turpinājums) 
Sākums „Pagalma” 2014. gada jūlija 
numurā

Ēdnīcas „Gaujmales” priekšteči Rī-
gas ielā 10 zināmā pagātnē saistīti ar 
sabiedrisko ēdināšanu. Māras Breieres 
kafejnīca „Viktorija”, pavāre Baiba Vana-
ga, padomju laikā ēdnīca un bufete, kur 
strādāja Lucija Lielķikute, Mirdza Čonka. 
Māju cēlis Čonka.

Ēka Rīgas ielā 8 sākotnēji bijusi linu 
tirgotāja Juliusa Knapes  māja, viņš iegā-
dājies pirmo gruntsgabalu. Par Knapi un 
viņa dubulto grāmatvedību linu iepirkša-
nā ar humoru stāsta Roberts Eidemanis 
darbā „Miestiņš starp divām upēm”. 1960. 
– 1980. gados šī ēka bijusi Lejasciema 
bērnudārza mājvieta. Blakus esošā ceļu 
daļas māja Rīags ielā 8b celta padomju 
laikā. 

Rīgas ielā 6 senāk atradusies pod-
nieka Jēkaba Ābeļa lielā divstāvu sarkanu 
ķieģeļu ēka, kurā no 1913. līdz 1915. ga-
dam darbojās Zelmara Lancmaņa privāta 
ģimnāzija, kādu laiku arī Ābeļu madāmas 
privātskola, apakšstāvā ebreja Zifka bode. 
Arī Zifkas niķus un stiķus savā darbā ap-
rakstījis Roberts Eidemanis. Šajā mājā 
dzīvojis pasta darbinieks Pinķis. Māja no-
degusi 1944.gada novembrī pēc mīnas 
sprādziena.

Otra Ābeļu māja Rīgas ielā 6 būvēta 
no koka, tagadējā veco ļaužu dzīvojamā 
māja. Tur bijusi Viļa Berga tējnīca, mājas  
pagrabā ceptuve. Bez tam Bergam piede-
rējusi arī ēka Lejasciema centrā, sākotnē-
ji kā šķūnis jeb klēts, kur Bergs ierīkojis 
„augļūdens iestādi”, ko daži dēvēja par 
„fruktvasera fabriku”. Tā atradusies starp 
aptiekas pagalmu un mācītājmājas dārzu, 
apmēram tagadējā centra laukuma vietā.

Rīgas ielā 4 atrodas viena un vecāka-
jām Lejasciema ēkām ar raibu vēsturi.To 
cēlis Kārlis Zommers, kalējs, kas piepratis 
arī zobu ārstēšanu. Mājā pabijusi cāļu fer-
ma, pilsētiņas laikā grāmatu veikals (pie-
minēts kolportiera Ata Freināta grāmatā 
„Dzimtenes āres”), tūristu mītne, kurp-
nieku darbnīca. Šo māju savās atmiņās 
pieminējis arī Austrālijā dzīvojušais, 1905. 
gadā dzimušais pulksteņmeistars A. Pā-
rums. Māja ļoti mīnēta otrā pasaules kara 
laikā, tomēr saglabāta un atjaunota.

inta Balode, 
kultūrvēsturiskā mantojuma 

centra darbiniece
Fotoattēli no kultūrvēsturiskā mantojuma 

centra  krājumiem, S. Milnes foto
Turpinājums nākamajā

 „Pagalma” numurā

rigas iela 10.

rigas iela 8.

rigas iela 6.

rigas iela 4.
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SPORTS/ INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI

Izdevējs –
Lejasciema pagasta pārvaLde
Tālr. 64473660
e-pasts: lejasciems@gulbene.lv

Iespiests: SIA 
“
Erante” tipogrāfijā 

Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801
tālr. 64860983

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

PALDIES darba kolēģēm, kaimi-
ņiem un maniem mīļajiem par sveicie-
niem jubilejā!

Jānis

PALDIES kaimiņiem Andrim un 
Adrianam par sirsnību, iejūtību un at-
saucību, palīdzot malkas sagatavoša-
nas darbos.                                                                                                                               

Kaimiņiene Modrīte

14. septembrī  18.00
SVECĪŠU VAKARS
Lejasciema kapos

Finišē „Šķūnenieku kauss 2014”
Augusta otrā sestdiena un svētdiena 

Lejasciemā tradicionāli pieder riteņbrau-
cējiem – „Šķūnenieku kauss” pulcina 
lielus, mazus, jaunus un cienījamu gadu 
sportistus, kas spēkiem mērojas mazuļu 
braucienā, 10 km distancē, velokrosā, 
triatlonā, futbolā un dubļubolā vai vienkār-
ši jūt līdzi visam, kas notiek šajās gaidīta-
jās, pozitīvi noskaņotajās dienās.

Arī šogad sacensības izdevās! Jau 
19. reizi tās pulcinaja krietnu dalībnieku 
skaitu. Sporta sacensību „Šķunenieku 
kauss 2014” organizatori saka lielu pal-
dies 262 sportistiem 10 km individuālajā 
sacīkstē, 30 bērniem – bērnu distancē, 63 
dalībniekiem velokrosā, 150 futbolistiem, 
63 stiprajiem triatlona un 40 azartiskajiem 
dubļubola spēlētājiem. Kopā mūsu sa-
censībās piedalījās vairāk nekā 600 da-
lībnieku! Paldies! Visi sacensību rezultāti 
www.skunenieki.lv.

jana igaviņa,
sacensību līdzjutēja Lejasciema bērni.

Ar ābolu garšu
un smaržu
augusts sirdis,
gūstā vēl tur,
bet kaut kur
jau mākoņu baržās
gruzd septembra
ugunskurs.
Kad bērzu mati 
būs zeltā
un liepu
dālderi degs,
reiz sacītie
vārdi dzeltēs,
bet vasara šī
uz mūžu
ar zaļiem spārniem 
mūs segs.
 /K. Apškrūma/

Sveicam Lejasciema 
pagasta iedzīvotājus, kam 
skaistas dzīves jubilejas 
tiek svinētas augustā:

70 gadu jubilejā 
Jāni Balodi

80 gadu jubilejā
Raiti Bomi
Jāni Milnu

Bija man, bija man
Trīs lietiņas glabājamas:
I guntiņa, atslēdziņa,
I bērniņš šūpulī.
Kas varēja izglabāt
Maza bērna dvēselīti, –
Glabā Dievs, glabā Laima,
Glabā paša māmuliņa.

  /Latv.t.dz./

 Sveicam 
Ivetu un Jāni Grīnvaldus ar 
dēliņa Arta piedzimšanu
Ingu un Jāni Deigeļus ar 
meitiņas Madaras piedzimšanu

Lejasciema pagasta pārvalde

Sveicam Jāni Kubuliņu – 
2014. gada Baltijas čempionāta 

motokrosā MX50 klases 
vicečempionu! 


