
29. un 30. maijā Lejasciema veco 
ļaužu dzīvojamā mājā tika organizēts 
projekts „Vesels siers”. Šis projekts no-
tika Gulbenes novada domes jauniešu 
projektu konkursa ietvaros, un to reali-
zējām mēs – Linda, Vika un Monta jeb 
„Livimo”.

29. maija pasākums, kas bija siera 
siešana un dalīšanās ar receptēm, laik-
apstākļu dēļ mums bija jāpavada veco 
ļaužu dzīvojamās mājas telpās, jo lija 
lietus. Tomēr lietus netraucēja iemācī-
ties siet 3 dažādus sierus, kurus mums 
ierādīja Velta Ivanova (sēja saldo sieru 
ar rozīnēm, aprikozēm  un vaniļas cuku-
ru), Modrīte Gusare (sēja ātro Jāņu sieru 
ar citronskābi) un Valda Riekstiņa (sēja 
tradicionālo Jāņu sieru ar biezpienu). 
Paldies viņām par dalīšanos pieredzē! 
Dienas beigās tapa buklets, kurā mēs 
pierakstījām sieru receptes, un to izda-
lījām nākamajā dienā sanākušajiem cil-
vēkiem.

30. maijā laiks bija jauks, spīdēja 
saule, bija atgriezies siltums. Dienu, kurā 
bija paredzēta sieru degustācija, pavadī-
jām mājas pagalmā. Pasākumu sāka Le-
jasciema vidusskolas sākumskolas de-
jotāji Ingas Dambrovas vadībā (paldies 
viņai par atbalstu šim pasākumam), tika 
nogaršoti sieri, ēsta aukstā zupa un de-
siņas, bet, lai nebūtu tā, ka ir tikai ēšana, 
tika minētas mīklas par sieru un vasaru. 
Mūsuprāt, 30. maijs bija izdevies!

Turpinājumā 3 siera receptes, ko ie-
mācījāmies projekta laikā:

SALDAIS SIERS 
(Velta Ivanova)

5 l piena
2 olas
1 paciņa rozīņu (mazā)
1 paciņa aprikožu (mazā)
1 paciņa vaniļas cukura
2 ēd. k. cukura 
1 ēd. k. etiķa esences
Sagatavo traukus nokāšanai – spai-

nis, caurduris, samitrināta marle, šķīvis 
(pēc izmēra tāds, kas ietilpst caurdurī), 
slogs. Sakuļ olas, ielej katlā mazliet auk-
sta ūdens un pienu, pieber rozīnes, sil-
da pie 80oC pievieno aprikozes un olas. 
Pienu silda līdz 95oC, pievieno esenci. 
Kad piens atsulojas, nokāš caurdurī, 
kurā ieklāta mitra marle, atstāj caurdurī, 

Projekts „Vesels siers” noslēdzies
sieru marlē sasien pauniņā, atstāj caur-
durī, uzliek virsū šķīvi un uzliek slogu, 
atstāj notecēties, kamēr siers ir tik ciets, 
cik vēlams.

* Jo vairāk olu pievieno, jo cietāks 
siers.

* Jo pienam vairāk olbaltumvielu, jo 
vairāk siera.

ĀTRAIS JĀŅU 
SIERS 
(Modrīte Gusare)

4 – 5 l piena (svaigs, atdzesēts)
2 olas
Citronskābe (apmēram 1 – 2 tējk.)
Ķimenes (apmēram 1 tējk.) 
Sāls ½ ēdamkarote
Kad piens nostādināts, nosmeļ 

krējumu, lai siers nebūtu trekns. Sakuļ 
olas, katlā ielej mazliet aukstu ūdeni, 
tad pienu, silda, nemaisa. Pienā ieber 
ķimenes, pie 85oC (plēvīte sāk vilkties 
pāri, burbulīši sāk nākt gar malu) pielej 
olu, sāk maisīt. Citronskābi ber pēc va-
jadzības (apm. 1 – 2 tējk.), kamēr piens 
atsulojas un sūkalas iegūst zaļganu krā-
su, nokāš caurdurī, kurā ieklāta aukstā 
ūdenī samitrināta marle, piejauc sāli (ja 
nevēlas ķimeņu sieru, šajā brīdī sieram 
var pievienot arī citas garšvielas, piemē-
ram, sakapātas dilles, saspiestus ķiplo-
kus vai arī tikai sāli), tad sieru saņem ciet 
marlē, lai veidotos pauniņa, uzliek slogu 
– viens dēlis apakšā, viens virsū, ķieģe-
lis/akmens virsū smagumam – un patur 
apmēram 10 min., tad patausta – ja grib 
sieru cietāku patur vēl notecēties.

* Dažādu ražotāju cukurs, esence, 
citronskābe utt. nav vienādi, tādēļ siers 
katram iznāk citāds, un to lietošanas 
daudzums var būt dažāds.

* Sūkalas var dzert, mazgāt seju, 
apliet rododendrus, dot mājlopiem.

* Nokāšanas ātrumam nav nozī-
mes.

* Pienam nevar ļaut piedegt – ja pie-
nu sāk maisīt, tad jāmaisa visu laiku.

* Tūlīt pēc nokāšanas katla apakšā 
ielej aukstu ūdeni, lai pēc tam vieglāk 
izmazgāt.

Cerot, ka būs iespēja katram uzsiet 
savu Jāņu sieru,
 Monta Pavlova, 

projekta koordinatore
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Jānīts nāca par gadiņu 
Savus bērnus aplūkot,  
Ir ēduši, ir dzēruši,  
Ir no Dieva veselība.
 /Dūrē pierakstīta t. dz./ 
 
Kas tos Jāņus ielīgoja? 
Mūsu pašu ciema ļaudis: 
Pirmie gani, pēc arāji, 
Visupēc(i) jaunas meitas. 
 /Mālmuižā pierakstīta t. dz./

Līgodama vien staigāju 
Šo garo vasariņu, 
Būs visiem pieminēt 
Manu skaistu līgojumu. 
  /Lejasciemā pierakstīta t. dz./

Jāņa tēva pagalmā 
Trīs sidraba avotiņi. 
Vienā dzēra govis, vērši,  
Otrā bēri kumeliņi,  
Trešā pats tēvs ar māti 
Ik rītiņa mazgājās.
 /Sinolē pierakstīta t. dz./ 

 
Sveiciens Līgo svētkos un 
Jāņu dienā visām pagasta 
Līgām un Jāņiem!
Pagasta ļaudīm vēlam 
līksmus Saulgriežu 
svētkus, saulainu, jauku 
un ražīgu vasaru!

Pagasta 
pārvalde
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PAGASTA PĀRVALDE INFORMĒ/ LAUKSAIMNIEKIEM

Peoniju 
izstāde  

Kas jauns jauniešiem?

Ziņas lauksaimniekiem Pagasta pārvalde 
informē

Darbu pārtrauc Hipotēku bankas 
bankomāts.

Lejasciema pagasta pārvaldē sa-
ņemta informācija, ka 2013. gada 30. 
jūnijā Lejasciemā darbu pārtrauc Hi-
potēku bankas bankomāts.

Pagasta pārvalde jau ilgstoši veic 
sarunas ar SEB banku un pastāv cerī-
ba, ka, iespējams, Lejasciemā nākot-
nē varētu tikt uzstādīts SEB bankas 
bankomāts.

1) Lad vērtēs, vai atbalsts preten-
dents ir zemes apsaimniekotājs.

LAD vērš uzmanību, ka 2013. gada 
platību maksājumu sezonā rūpīgi tiks vēr-
tēts vai persona, kas piesaka lauksaim-
niecības zemi ES platību maksājumiem, 
ir faktiskais zemes apsaimniekotājs.

Izvērtējot 2013. gada platību maksā-
jumu iesniegumus, LAD pastiprināti pie-
vērsīs uzmanību dokumentiem, kas ap-
liecina, ka pretendents ir patiess zemes 
apsaimniekotājs un veicis lauksaimnie-
cisko darbību konkrētajos lauksaimnie-
cības zemes hektāros. Piemēram, kvītis 
par izdevumiem degvielas, sēklas vai mi-
nerālmēslu iegādei vai saņemtiem lauk-
saimniecības pakalpojumiem. LAD lūgs 
iesniegt attiecīgos dokumentus, lai pār-
liecinātos par veiktajiem ieguldījumiem 
lauksaimniecības produktu saražošanai. 
Gadījumos, ja tiks konstatēts, ka zemes 
īpašnieks piesaka platību maksājumiem 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi, ko 
apsaimnieko cits, īpašniekam tiks liegta 
iespēja saņemt atbalstu.

2) pārskats par stāvokli ganāmpul-
ka novietnē.

Lauksaimniecības datu centram „Pār-
skats par stāvokli ganāmpulka novietnē” 
ir jāiesniedz mēneša laikā par stāvokli uz 
attiecīgā gada 1. jūliju reģionālās klien-
tu apkalpošanas nodaļas pieņemšanas 
punktā Gulbenē. Lūdzu, iesniedziet datus 
par saimniecībās esošajiem dzīvniekiem 
(mājputniem, trušiem, bišu saimēm), jo 

šie skaitļi būs pamatā dzīvnieku blīvuma 
aprēķināšanai 2013. gada platībmaksāju-
mu iesniegumos MLA atbalstam. Uz ne-
lielām platībām tas ir būtiski. 

3) Modernizācijas projekti.
Drīzumā LAD plāno izsludināt pie-

teikšanās kārtu Lauku saimniecību mo-
dernizācijas projektiem. Būs iespēja 
pieteikties mēslu krātuvju izbūvei, piena 
dzesētāju iegādei, ražas novākšanas teh-
nikai (kombaini un lopbarības sagatavo-
šanas tehnika) un kautuvēm aprīkojuma 
iegādei. Priekšroka būs tiem pretenden-
tiem, kuri ar projektu līdzfinansējumu 
šādu tehniku vēl nav iegādājušies. Pado-
mājiet, kas būtu nepieciešams saimniecī-
bās, bet par šo aktivitāti vēl būs precīzāka 
informācija.

4) izsludina konkursu Latvijas sko-
lu jaunatnei „Mūsu mazais pārgājiens”. 

ZM izsludina jau par tradīciju kļuvušo 
konkursu Latvijas skolu jaunatnei „Mūsu 
mazais pārgājiens”, ko šogad atbalsta 
Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā 
ar Latvijas publiskajām un skolu biblio-
tēkām. Konkurss notiek septīto reizi. Tajā 
aicināti piedalīties visu Latvijas vispārizglī-
tojošo un profesionālo izglītības iestāžu 
skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi 
un mazpulki.

Pirms doties ceļā, šā gada konkurss 
„Mūsu mazais pārgājiens 2013” aicina ie-
lūkoties Imanta Ziedoņa un Rimanta Zie-
doņa grāmatā „Mežu zemē Latvijā. Aici-
nām ceļā!” un izvēlēties kādu rosinājumu 

kā moto savam ceļojumam. 
Konkurss notiek līdz 4. oktobrim. 

Konkursa darbus vērtēs četrās vērtēša-
nas grupās: 1. – 4. klase, 5. – 9. klase, 
10. – 12. klase un profesionālo izglītības 
iestāžu grupā, atsevišķi tiks vērtēti izglītī-
bas interešu pulciņi un mazpulki. Plašāka 
informācija mājas lapā www.zm.gov.lv.

Līdz vasaras Saulgriežiem zemkop-
jiem jāuzspēj visvairāk – iesēt un iestādīt, 
tikt vaļā no nezālēm. Lai mošķiem nebūtu 
kur patverties, jāsapoš arī māja, saimnie-
cības pakši un apkārtne. Lai gaišas un 
augstas Jāņugunis katrā sētā apmirdz 
tīrumus un laukus, un nes auglību!

anita rozenberga, 
lauku attīstības speciāliste, 

tel. 26541865

Kad beigusies lielā pavasara ziedē-
šana, laiks īrisiem un peonijām. 14. un 15. 
jūnijā iespēju iepazīt dažādas peoniju šķir-
nes deva šo puķu audzētāji Guna Jundze 
un Rihards Kūlis. Izstādē bija apskatāmas 
ap 50 šķirnes, kaut gan viņu dārzos to ir 
krietni vairāk. Kokveida peonijas un dažas 
citas agrās šķirnes jau noziedējušas, bet 
daļa vēl tikai gaida savu laiku. Tveicīgais 
laiks tā īsti izbaudīt ziedu krāšņumu ļāva 
tikai rīta stundās, tomēr peoniju pasaules 
daudzveidība  pārsteidza daudzus ap-
meklētājus. Līdzās pierastajām 3 krāsām 
skatījām dažādas krāsu nianses – lašu 
krāsu, violētā nokrāsas, zaļganbalto, da-
žādus rozā toņus un arī dzelteno peoniju. 
Skatītāju augstākos vērtējumus izpelnījās 
šķirnes „Coroll”, „Akron”, „Mother choi-
se”, „Zobendeja”, „Neons”, „Alba Plena” 
un citas. Vēl svētdien Saulkrastu amatier-

KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ

teātra dalībnieki ar interesi skatīja telpās 
saglabātos ziedus,  priecājoties par dzel-
teno peoniju un minot, ka daudzas šķir-
nes redzot pirmo reizi. 

Paldies izstādes atbalstītājiem un pa-

līgiem. Pēc šīs izstādes palika iespaids, 
ka Lejasciema dārzos peonijas ieviesīsies 
vēl  plašāk.

 Inta Balode, Kultūrvēsturiskā 
mantojuma centra darbiniece
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Kas jauns jauniešiem?

JAUNIEŠU CENTRĀ/ VIDUSSKOLĀ

Iekļaujoties un aktīvi līdzdarbojoties 
Gulbenes novada īstenotajā trīs gadu 
projektā „Globālās izglītības sabiedrības 
veidošana”, Lejasciema vidusskola no 3. 
līdz 7. jūnijam organizēja nometni „Mana 
un tava pasaule – vienāda pasaule”, kurā 
piedalījās 25 skolēni līdz 8. klasei un čet-
ri brīvprātīgie- vidusskolēni un skolotāji: 
Antra Paegle, Ilva Bērziņa, Laila Medne un 
Aigars Bērziņš. Nometnes mērķis bija ie-
pazīstināt bērnus ar globālām problēmām 
– nabadzību, trūkumu un vientulību, kā arī 
veidot izpratni par to, ka visi dzīvojam vie-
nādā pasaulē un ka visiem ir jābūt vienā-
dās iespējām. 

Pirmajā- adaptācijas dienā – skolēni 
iepazina viens ar otru, nometnes kārtī-
bu, lai varētu sekmīgi darboties. Tika at-
klāts nometnes nosaukums, orientējoties 
apvidū, tapa pirmais darbs – logo, kuru 
nometnes beigās atspoguļoja uz skolē-
nu sertifikātiem, kā arī uz krekliņiem. Lai 
skolēni izprastu labāk nometnes tematiku, 
viņi pirmajā dienā noskatījās filmu („Solar 
mamas”) un diskutēja par to, kas tad īsti ir 
nabadzība, atstumtība. 

Visas nedēļas garumā skolēni cītīgi 
darbojās radošajās darbnīcās, strādāja 
par prieku sev un citiem. Ja bija gadījumi, 
ka bija jāuzmundrina, lai aktīvāk iesaistī-
tos, tad lielākoties tikai tāpēc, ka dalībnieki 
bija jau noguruši. Izvērtējot katru dienu, 
ar pārsteigumu varēja secināt, ka skolēni 
nebaidās no fiziska darba, to viņi darīja ar 
prieku. Vēl jo vairāk priecēja fakts, ka sko-
lēni, neviena nemudināti, izlēma rīkoties, 
piemēram, sakopt savu tuvinieku kapus, 
kad bija beiguši kopt ievērojamu lejascie-
miešu atdusas vietas. 

Nedēļa aizritēja draudzīgā gaisotnē. 
Katrs rīts iesākās ar rotaļām, kas nostip-
rināja komandas garu, sadarbību un uzti-

projekts „Globālās izglītības 
sabiedrības veidošana”      
Līguma Nr. DCI-NSAED/2012/287-929

Nometne vieno skolēnus        
cēšanos savā starpā. Tas arī bija pamats 
veiksmīgai darbībai kopā, kad skolēni 
veica arī daudz citu labu darbu: palīdzēja 
vecāka gadagājuma cilvēkiem sakrāmēt 
malku, ciemojās Alūksnes dzīvnieku pat-
versmē „Astes un ūsas”, veda pastaigā 
četrkājainos draugus, arī paši labprāt zie-
doja barību patversmē nonākušajiem dzīv-
niekiem.

Dalībnieki veidoja trauciņus un citus 
priekšmetus, ko pārdeva labdarības tirdzi-
ņā un krāja naudu stādu (krūmu melleņu) 
iegādei, lai tos uzdāvinātu Lejasciema 
pagasta sociālās mājas iedzīvotājiem, lai 
citugad viņiem būtu tā priecīgā sajūta, ka 
mežs atnācis pie viņiem ciemos ar savā 
veltēm. Skolēni arī palīdzēja šos stādus 
iestādīt. Pārējo ietirgoto naudu nodeva šī 
nama iemītniekiem, lai viņi varētu turpināt 
labiekārtot savu sakņu un augļu dārzu.  

Ne tikai intensīvs darbs, bet arī atpūtas 
mirkļi skolēniem paliks atmiņā. Pēc sma-
gas darba dienas nometnes dalībniekiem 
pietika spēka kopīgi spēlēt bumbu pat tad, 
kad jau bija laiks doties mājās.

Kāds varētu sūdzēties par to, ka jā-
pavada vēl nedēļu skolā, bet ne šīs no-
metnes dalībnieki. Šeit viņi guva pieredzi 
darbojoties grupās, uzzināja daudz jauna 
ne tikai par globalizācijas jautājumiem, bet 
arī kā no vecām platēm pagatavot trauci-
ņus. Katru dienu skolēni saņēma pozitī-
visma lādiņu. Tagad šos skolēnus vienos 
kopīgas atmiņas, smiekli, paveiktie darbi, 
kā arī dzeltenie krekliņi, uz kura ir skolēnu 
veidotais logo. Ikviena dalību nometnē ap-
liecināja sertifikāti.

Projekta partneri:

Šis projekts tiek 
finansēts ar Eiropas  
Savienības atbalstu

Aicinām piedalīties vasaras 
nometnē

Projekta „Mēs varam un darām” ietvaros, kas notiek, pateicoties Gulbenes 
novada domes jauniešu projektu konkursā iegūtajam finansējumam, tiks 
organizētas vasaras dienas bērniem vecumā vidēji no 9 līdz 13 gadiem. 
Vasaras dienas notiks Lejasciema pagasta Pokanos „Veclauku” mājās no 
15. līdz 18. jūlijam. Programmā – dažādas aktivitātes brīvā dabā, kā arī 
neformālas spēles, iespēja parādīt savu talantu utt. Dalības maksa – Ls 6. 
Vairāk informācijas jauniešu centrā, zvanot pa tālruni 27883564 (Anna), 
vai rakstot uz e-pastu anna.zigure@gulbene.lv.

Pieteikšanās līdz 1. jūlijam.

Jauniešu centra darbinieces un projekta koordinatore Linda Ļapere

Muzicē, mācās 
un atpūšas

Jau otro gadu mūzikas pedagogs Ju-
ris Ivanovs piedalās Gulbenes novada Iz-
glītības, kultūras un sporta nodaļas izsludi-
nātajā nometņu konkursā, lai rastu iespēju 
Lejasciema vidusskolas skolēniem, kam in-
teresē mūzikas instrumenta spēle, nedēļu 
pavadīt domubiedru kompānijā – vasaras 
nometnē „Spēlē pats un māci draugam!” 

Šogad nometnei pieteicās 15 dalībnie-
ki – gan tie, kas muzicē skolas vokāli ins-
trumentālajā ansamblī, gan pūtēju orķestra 
dalībnieki, gan tie, kas vēlējās apgūt ģitā-
ras spēles pamatus. Atbilstoši nometnes 
nosaukumam skolēni mācīja cits citu, kā 
arī tika turpināta iepriekšējā gada tradīcija 
un nometnē uzaicināti viesi, kas vadīja sko-
lēniem meistarklases. Atsaucīgi bija gan 
lejasciemieši Inga Deigele, Eižens Petrovi-
čs, gan Alūksnes mūzikas skolas pasnie-
dzējs Mārcis Kalniņš, Gulbenes mūzikas 
skolas pasniedzējs Jānis Dimants, grupas 
„Vēja runa” un džeza grupas mūziķis Mār-
tiņš Roziņš, kuri palīdzēja apgūt pareizas 
dziedāšanas prasmi, pūšamo instrumentu, 
sitamo instrumentu un sintezatora spēles 
noslēpumus.

Nometnes dalībniekiem spēlēt  ģitāru 
mācīja Eiropas brīvprātīgais Fabio no Por-
tugāles, kas ieradies Latvijā, lai darbotos 
Gulbenes jauniešu centrā „Bāze”. Tādējādi 
skolēniem bija lieliska iespēja uzlabot sa-
vas angļu valodas zināšanas.

Piektdien, 14. jūnijā, ikviens dalībnieks 
piedalījās pasākumā „Rādi, ko māki!, lai 
apliecinātu, ka nometnē uzlabojis savas 
muzicēšanas prasmes vai apguvis kaut ko 
pavisam jaunu, kā arī atpūtās jautrā noslē-
guma pasākumā.

Nometnes noslēguma pasākumā.
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PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ
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turpinājums 6. lpp.

VIDUSSKOLĀ

Mācību darba rezultāti Lejasciema vidusskolā
Kārtējais mācību gads ir noslēdzies. 

Ir laiks izvērtēt padarīto un izvirzīt uzdevu-
mus nākošajam darba cēlienam.

Mācību gada laikā gatavojāmies skolā 
realizēto izglītības programmu akreditāci-
jai. Aprīlī šis process veiksmīgi noslēdzās: 
izglītības programmas tika akreditētas uz 
6 nākošajiem mācību gadiem. Jaunums 
bija arī tas, ka CE angļu valodā notika jau 
marta mēnesī. 

Skolēnu mācību sasniegumu jomā 
gan pamatizglītības, gan vispārējās vi-
dējās izglītības programmās rezultāti ir 
uzlabojušies. Zelta liecības (vidējais vēr-
tējums 8,5 balles un augstāk) saņēma 8 
skolēni – Anete Antiņa, Madara Lācīte, 
Niks Vanags, Dāvis Oņiskivs,  Alise In-
driča,  Agneta Švarce-Švampāne, Evita 
Doropoļska un Dita Žviriņa. Sudraba lie-
cības (vidējais vērtējums 7,5 balles uz 
augstāk)  – arī 8 skolēni – Anete Liepiņa, 
Dāgs Kauliņš, Linda Ļapere, Dita Grīsle, 
Ilva Ritmane, Liene Rautmane, Sigita Sta-
biņa un Ance Zaķe. Visaugstākie vidējie 
vērtējumi no šiem skolēniem bija 4. klases 
skolniecei Anetei Antiņai – 8,78 balles un 
11. klases skolniecei Ditai Žviriņai – 8,6 
balles. Vēl 11 skolēni saņēma pateicības 
par labu mācību darbu. Kā balva par cen-
tību visiem skolēniem tika dāvinātas vērtī-
gas grāmatas. Mācību gada laikā noritēja 
konkurss „Autoritāte 2013”. Galvenie no-
teikumi, lai kļūtu par uzvarētāju, bija: gada 
vidējais vērtējums 7 balles un augstāk, 
dalība mācību priekšmetu olimpiādēs un 
konkursos, sasniegumi sportā un interešu 
izglītībā. 37 skolēniem no 4. līdz 12. klasei 
izdevās izpildīt šos kritērijus un saņemt 
balvu – Lejasciema vidusskolas apmaksā-
tu mācību ekskursiju.

Mācību priekšmetu olimpiāžu jomā 3 
skolēniem šogad bija augsti sasniegumi.  
Tie bija 12. klases skolniece Ilva Ritma-
ne,  3. klases skolēns Gustavs Galvans un 
11. klases skolniece Dita Žviriņa. Paldies 
skolotājiem Antrai Paeglei, Vēsmai Sta-
pānei, Vijai Nuržai un Inesei Konošonokai 
par ieguldīto darbu.  Skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu rakstīšanas jomā šajā 
mācību gadā vislielākie panākumi bija 11. 
klases skolēniem Laumai Antai Tipānei, 
Ditai Žviriņai, Evitai Doropoļskai un Kris-
tapam Vēverbrantam. Pateicība arī darbu 
vadītājiem: skolotājiem Ritai Vēverbrantei, 
Vēsmai Stapānei, Inetai Maltavniecei un 
jauniešu centra vadītājai Ingai Deigelei.

Liela uzmanība sko-
lā tiek pievērsta speciālās 
pamatizglītības program-
mas izglītojamajiem ar mā-
cīšanās grūtībām. Šo prog-
rammu apgūst 11 skolēni 
no 1. līdz 6. klasei. Mācību 
sasniegumi šiem skolēniem 
kopumā ir stabili un pozitīvi 
gan ikdienas darbā, gan valsts 
ieskaitēs. Mācīšanās procesā 
palīdz individuālie izglītības plā-
ni mācību priekšmetos, kuros tas 
nepieciešams, atbalsta pasākumi 
un laika pagarinājums dažādu dar-
bu veikšanā, logopēda nodarbības, 
psihologa izpēte. Skolas atbalsta koman-
da regulāri savās sēdēs izvērtē skolēnu 
mācību sasniegumus un vispārējās attīs-
tības tendences. Ļoti svarīga ir sadarbība 
ar vecākiem. Ja apvienojas visi atbalsta 
veidi, tad rezultāti noteikti būs pozitīvi.

Mācību gada pēdējā dienā 31. maijā 
notika skolas tradicionālais pasākums – 
Gada balva. Laika apstākļi bija labvēlīgi 
tam, ka tas notika Lejasciema estrādē. 
Skolēni saņēma liecības un balvas par 
sasniegumiem mācību, interešu izglītības 
un sporta jomā. Katra klase varēja lepoties 
ar savu nomināciju. Konkursa „Autoritāte 
2013” uzvarētāji saņēma dalības karti eks-
kursijai. Savukārt skolotāji, saņemot pa-
teicību par sasniegumiem un veiksmēm 
šajā mācību gadā, izvēlējās katrs vienu 
skolēnu, kuram pasniegt Lejasciema vi-
dusskolas 2013. gada laureāta nozīmīti. 
To piešķīra gan par lielāko kāpumu mācī-
bās un uzvarām konkursos, gan par labu 
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Gada balvas noslēgumā 
debesīs paceļas 
krāsainie baloni, lai 
piepildītos cerības par 
jauku, krāsainu vasaru. 

sadarbību ikdienas darbos un īpašām 
prasmēm kādā jomā. Skolēnu dome pa-
sniedza savas balvas nominācijās, kuras 
bija veidojuši paši skolēni. Pasākuma laikā 
ar priekšnesumiem uzstājās skolēni, kas 
mācās mūzikas skolā vai muzicē savam 
priekam. Noslēgumā, skanot dziesmai 
par krāsainajiem sapņiem, katrs klases 
kolektīvs saņēma balonus, kurus visi reizē 
palaida zilajās debesīs. 

Mācību gads ir beidzies. Lai vasarā 
daudz saulainu dienu, piedzīvojumu un 
spilgtu emociju!

ineta Maltavniece,
Direktores vietniece izglītības jomā

4. klases skolēnam Nikam vanagam tiek pasniegta zelta liecība.

6. klases skolniecei 

Lindai Ļaperei tiek 

pasniegta sudraba 

liecība.

12. klases skolēnam 
emīlam Galvanam tiek 

pasniegta laureāta nozīmīte.

Saulainā diena Vidzemē
Lejasciema vidusskola allaž rūpē-

jusies, lai izceltu tos skolēnus, kuri labi 
mācās, piedalās sabiedriskajās aktivitātēs 
un prot adekvāti uzvesties dažādās situā-
cijās. Jau vairākus gadus skolā tika rīkots 
konkurss par labāko klasi, bet šajā mācī-

bu gadā tas tika pārveidots par konkursu 
labākajiem skolēniem „Autoritāte 2013” . 
Galvenais kritērijs bija – lai skolēna mācību 
sasniegumu gada vidējais vērtējums būtu 
7 balles un augstāk. Tad tika ņemts vērā 
kāpums starp abu mācību gada semes-

tru vērtējumiem un sasniegumi mācību 
priekšmetu olimpiādēs un konkursos, kā 
arī sporta un interešu izglītības veiksmes.

Konkursā uzvarēja 37 skolēni, tas ir 
32% no visiem 4. – 12. klašu skolēniem, 
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kuru mācību sasniegumi tiek vērtēti bal-
lēs. Lejasciema vidusskolas apmaksātā 
ekskursija notika 13. jūnijā. Maršruts veda 
cauri Vidzemei uz jūras pusi un bija izvē-
lēts tā, lai varētu ko jaunu uzzināt un apgūt, 
kā arī kārtīgi atpūsties.

Ekskursijas pirmais pieturas punkts 
bija Cēsīs, ZINOO. Šajā skolēniem iekār-
totajā zinātnes centrā iespējams redzēt, iz-
pētīt, kā arī praktiski darboties jomās, kas 
saistītas ar dabas zinībām, īpaši fi zikālām 
parādībām. Mūsu skolēni ļoti aktīvi un ie-
interesēti darbojās ar visiem pieejamajiem 
rīkiem. Tālāk ceļš veda jūras virzienā. Vi-
dzemes mazpilsētā Limbažos apmeklējām 
Dzīvā sudraba muzeju, kuru iekārtojuši un 
vada rotkalis un mākslinieks Oļegs Auzers 
un Ligita Auzere. Ekskursijas dalībniekiem 
ļoti patika izstādītie eksponāti: sudraba 
pils, kas simbolizēja mūsu nākotni un 
kuras izgatavošanai bija vajadzīgi 30 kg 
augstvērtīga sudraba, kā arī interesantas 
rotas lietas un svečturi. Visi pagaršojām 
sudraba ūdeni, kas iznicina mūsu organis-
mā daudz baktēriju. Uzzinājām to, ka pie 
meistara Oļega Auzera var apgūt rotkaļa 
profesiju. Noslēgumā katram bija iespēja 
izveidot no stieplītes savu laimes simbo-
liņu un salodēt to ar sudraba gabaliņu. 
Nākošā pieturas vieta bija Minhauzena 
muzejs Duntē. Te mūs sagaidīja ļoti jauks 

Konkursa „autoritāte 2013” uzvarētāji un skolotāji mācību ekskursijas laikā.

gids, un ekskursija pa muzeju noritēja īsti 
Minhauzena garā. Skolēniem patika viss: 
Jakobīnes buduārs, daudzie dzīvnieku iz-
bāzeņi, vaska fi gūras u.c.

Ekskursijas otrajā daļā baudījām at-
pūtu pie jūras Tūjā. Te varēja sauļoties un 
peldēties, salasīt dzintara gabaliņus un in-
teresantus akmentiņus, vienkārši pastaigā-
ties gar jūras krastu. Laika apstākļi bija ļoti 
piemēroti, un ūdens tiešām silts.

Mācību ekskursija bija izdevusies. 
Skolotājiem, kas bija šajā dienā kopā ar 

Sēžot zem viena koka, varam iedomāties, ka esam pa-
saules viducī, varam nelikties ne zinis, kas visapkārt notiek, 
bet varam arī paplašināt savu garīgo apvārsni un iepazīt pat 
tās norises, kas Visuma tālēs sakņojas. Cilvēkam jācenšas 
gan robežas apjaust, gan uz bezgalību tiekties. Tas ir nebei-
dzams darba lauks un mūžam jaunas iespējas.

/Lija Brīdaka/

Sveicam 9. klases skolēnus ar 
pamatizglītības iegūšanu un 12. klases 

jauniešus Lejasciema vidusskolu 
absolvējot!

Pagasta pārvalde

skolēniem, bija prieks par dalībnieku at-
saucību, ieinteresētību un uzvedību, ko 
pozitīvi novērtēja arī Cēsu zinātnes centra 
darbinieki. Mājupceļā, izvērtējot piedzīvo-
to, skolēniem bija dažāds viedoklis par to, 
kurš ekskursijas posms bijis tas labākais, 
bet visi kopā atzina, ka bija ļoti jauki. Šī 
tradīcija noteikti jāturpina. Cerams, ka nā-
košgad uzvarētāju skaits konkursā būs vēl 
lielāks. 

ineta Maltavniece,
Direktores vietniece izglītības jomā

Skolā izlaidumu laiks

Pirmajā rindā (no kreisās): Signe Siliņa, Zane Kauliņa, 
Malvīne Rautmane, Sindija Aleksandroviča, 
klases audzinātāja Ingrīda Vanaga, Ance Zurkova, 
Barba Poda, Agneta Švarce-Švampāne, Alise Indriča. 

Otrajā rindā (no kreisās) Andis Apkalns, Pēteris Rūdolfs 
Uiska, Renārs Einbergs, Kārlis Kaminskis,
Rihards Lūkins, Toms Girnis. 

Attēlā nav Indra Jākobsone.

Klases audzinātāja Rita Vēverbrante, Madara Stabiņa, 
Laura Pelēce, Ilva Ritmane, Emīls Galvans, 
Evija Ābrama, Sigita Stabiņa, Liene Rautmane, 
Dita Berkolde, Lāsma Krile, Liāna Turka, Laura Tipāne, 
Ance Zaķe, Kristiāna Liekniņa, Elīna Sarmule, 
Sintija Pušpure. Attēlā nav Anna Bukāte, 
Dinārs Bērziņš un Āris Lazdiņš.



7
2013. gada jūnijs

Kad pasakas izskan

BĒRNUDĀRZĀ

reiz... 1. jūnijā Lejasciema estrādē 
tika laipni aicināts ikviens bērns un viņa 
vecāki, lai kopā, priecājoties un atpūšo-
ties, svinētu starptautisko Bērnu aizsar-
dzības dienu – izdzīvojot Gulbenes nova-
da bērnu svētkus „Kā pasakā”. 

Galveno darbu šinī dienā paveica Da-
bas māte, atvēlot jauku un saulainu laiku, 
kas ikvienā no mums radīja vēlmi doties 
laukā, izbaudīt vasaru pilnībā.

Par saturīgu svētku norisi šogad gā-
dāja Lejasciema PII „Kamenīte” darbinie-
ki. Svētkos  dalību jau savlaicīgi pieteica 
visas trīs Gulbenes pirmsskolas izglītības 
iestādes, Rankas PII „Ābelīte” un Stāme-
rienas pamatskola.  Svētku viesu acis 
varēja priecāties par košajiem bērnu tēr-
piem, kas iejutās pasaku varoņu tēlos, 
par bērnudārzu darbinieku emocionalitā-
ti, profesionālo radošumu un spēju allaž 
būt jauniem – kopā ar bērniem, līdzās ar 
viņiem gan izpriecās, gan svētku brīžos.

Sen solīti, nu arī tika sagaidīti tālie 
ciemiņ i – gan pelīte Minnija un Runcis 
zābakos, gan svešzemju Burvis, kas visi 
kopā gādāja par neatslābstošu interesi 
gan bērnos, gan pieaugušajos.     

  Par pasākuma izdošanos un sekmī-
gu tā norisi gādāja daudzskaitlīga  lejas-
ciemiešu komanda, kuras darbs, tagad 
uz pasākumu vairs tikai fotogrāfi jās atska-
toties, ir zelta vērtē un ir pelnīti novērtē-
jams.

Visu garo ziemu, klusām idejas auk-
lēja Lejasciema bērnudārza kuplā saime. 
Pavasarim nākot radošās domas kā tau-
reņi no kūniņām spraucās laukā, neskato-
ties uz to, ka ikdienas darāmajos darbos 
nebija pieļaujamas ne mazākās atlaides. 
Dziļa cieņa lai izskan „Kamenītes” darbi-
niekiem par viņu prasmi, idejām un iegul-
dīto darbu svētku izlološanā un īstenoša-
nā. Ir liels gandarījums par paveikto darbu 
un priecē atziņa – varam!

Sirsnīgs paldies tiem brīvprātīgajiem, 
kas atsaucās uzaicinājumam iesaistīties 
svētku pasākuma organizēšanā un norisē, 
uzņemoties un ar augstu atbildības sajūtu 
veicot savus pienākumus: Mirdzai Anku-
pai, Līgai Ritmanei, Laurai Pelēcei, Sigitai 

Stabiņai, Madarai Bik-
sānei, Ievai Stalovskai, 
Oskaram Suntažam, 
Reinim Briežem, Mairim 
Ābramam, Kristapam 
Vēverbrantam, Sandim 
Biksānam, Kristapam 
Stalovskim.

Liels paldies par 
emocionāla, sadzīviska 
un praktiska atbalsta 
sniegšanu Lejasciema pagasta pārval-
des vadītājam Mārim Milnam, komunā-
lās saimniecības izpilddirektoram Jānim 
Kupcim un tehniskajiem darbiniekiem 
Imantam Ozolam, Eiženam Petrovičam, 
Ojāram Vanagam, kuri, neizvērtējot dar-
ba laika robežas, darbdienās  spēja būt 
līdzās ar „izpalīdzīgu plecu”, kā arī  svētku 
dienā, kas bija brīvdiena.

Paldies Gundegai Bērziņai, Zigmun-
dam Vanagam, Dainim Livkišam, San-
dim Brektem, Andrim Stepem, Uldim 
Usāram – atsaucīgajiem bērnu vecā-
kiem, kas spēja atrast laiku nākt palīgā 
radīt svētkus 1. jūnijā.

Mīļš paldies māksliniecei Ilutai Zelčai  
par rasto iespēju  būt kopā ar mazajiem, 
pārsteigumu un jaunatklājumu alkstoša-
jiem Gulbenes novada bērniem un vēlmi 
dalīties ar viņiem sava amata noslēpu-
mos.

Par pasaku meža zvēru labklājību 
un sapošanu svētkiem sirsnīgs paldies  
Sandrai Semenkovičai un Ingai Naglei.  
Paldies arī tādēļ, ka šie zvēri tagad savas 
jaunās mājas ir raduši Lejasciema bērnu-
dārzā, kur priecē mazuļus ar savu klātbūt-
ni ik dienu.

Un daudzkārtīgs paldies kultūras 
nama vadītājai Ritai Gargažinai, kuras ide-
jiskais atbalsts, bagātā pieredze brīvda-
bas pasākumu organizēšanā un emocio-
nālā atsaucība sadarbojoties, bija viens 
no stūrakmeņiem svētku organizēšanas 
laikā.

Kā jau katrai pasakai, arī šiem svēt-
kiem ir sava galvenā doma – Lejasciemā 
mīt ļoti daudz gaišu, darbīgu, atsaucīgu 
un radošu cilvēku – gan jauniešu, gan 

pieaugušo, gan vecāku! Un tas Lejascie-
mu dara bagātu un apveltī ar citiem nezi-
nāmu spēku, kas atļauj darīt daudz lielas, 
labas, skaistas lietas un darbus. 

Paldies par svētkiem gan tiem kas 
palīdzēja tos radīt, gan svētku dalībnie-
kiem un viesiem!

NU GAN PASAKA GALĀ, kas klausī-
jās, lai paiet malā....

sandra Brieže,
PII „Kamenīte” vadītāja

Lejasciema PII „Kamenīte” 
informē par iestādes darbu 

vasaras mēnešos
Jūnijā un augustā iestādē darbo-

sies viena grupa jaukta vecuma bēr-
niem (no plkst. 7.30 līdz 19.00).

jūlijā iestāde slēgta. 
Ja administrācijas atvaļinājumu 

laikā ir nepieciešama informācija, vai 
risināmi jautājumi ar dokumentācijas 
noformēšanu bērniem, lūgums:

jūnijā – iestādē griezties pie dežū-
rējošā personāla, vai zvanīt 64471941, 
m.t. 26456107.

jūlijā – iesniegumu bērnu reģis-
trēšanai mācībām 2013./ 2014. mācību 
gadā būs iespējams aizpildīt pie Lejas-
ciema pagasta pārvaldes speciālistiem. 
Ja nepieciešama cita veida informācija 
vai dokumentācija, lūgums zvanīt m.t. 
26456107, 26361073.

Jauku vasaras atpūtu novēlot, 
PII „Kamenīte” vadītāja Sandra
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Šī vasara Lejasciema kultūras namā 
ir iesākusies ļoti darbīga. Pāršķirot kalen-
dāru, redzi – klāt ir Līgo svētki – nav laika 
ļauties slinkumam! Īstie svētki ir gatavo-
šanās tiem. 

Sakopjot visu sev apkārt, cilvēks 
sakopj pats sevi. Pa notīrītiem logiem ie-
rauga, ka apkārt ir daudz vairāk gaišuma, 
nekā iepriekš šķita. Slaukot pagalmu, ar 
katru slotas vēzienu izmēž netīrumus no 
sevis. Un, pārlaižot skatienu padarītajam, 
ieskatās sevī. Meklē spēku griezt dzīvi vai 
nu pret sauli, vai pa sauli.

15. un 16. jūnijā Lejasciemā valdīja 
teātra spēlēšanas drudzis, jo notika ama-
tierteātru festivāls „Kaudzēm smieklu”.  
Festivālu organizēja Lejasciema amatier-
teātris „Paradokss”, Lejasciema kultūras 
nams un Lejasciema pagasta pārvalde. 
Festivālu atbalstīja Vidzemes plānošanas 
reģions VKKF „Vidzemes programma”.

Mēs priecājamies, ka šogad Lejas-
ciems bija vieta, kurā pulcējās teātra ļau-
dis no Dobeles, Daugmales, Tilžas, Vectil-
žas, Saulkrastiem, Grundzāles, Saikavas, 
Līgo pagasta un mūsu pašu „Paradokss”, 
un pūtēju orķestris.

Festivāla teātra kolektīvus vieno tas, 
ka režisori ir beiguši Nacionālā Kultūras 
centra tālākizglītības kursus, ko vadīja 
režisors un šī kursa iedvesmotājs Valdis 
Lūriņš. Un Lejasciemā notika jau 3. kolek-
tīvu, režisoru tikšanās!

Festivāls sākās ar kolektīvu gājienu 
pa Lejasciema ielām līdz estrādei. Paldies 
mūsu brašajam pūtēju orķestrim – no vie-
siem mēs dzirdējām daudz labu vārdu 
par mūziķiem!

Atklāšanas pasākumā visus klāteso-
šos sveica Lejasciema pagasta pārvaldes 
vadītājs Māris Milns, Gulbenes novada 
domes priekšsēdētājs Nikolajs Stepa-
novs, festivāla „krusttēvs” Valdis Lūriņš, 
amatierteātra mākslas eksperte Dace Vil-
ne, kopā ar visiem bija skatuves kustību 
pasniedzēja Rita Grīnfelde, dramaturgs 
un režisors Lauris Gundars.

Pasākumu atklāja un ar savām dzies-
mām skatītājus priecēja Rīgas vokālās 
studijas „Tev un man” soliste, konkursa 
„Balss pavēlnieks” uzvarētāja Roberta 
Kumsāre un viņas skolotāja Igeta Gaiķe.

Katram lejasciemietim un viesiem bija 
iespēja divu dienu garumā baudīt teātra 
mākslu, gūt pozitīvas un patiesas emoci-
jas, smelties vērtīgas atziņas!

Emociju un smieklu šo divu dienu 
laikā kultūras namā netrūka, jo ikvienam 
ir jāatrod iemesls smieties – tas mun-
drina omu, stiprina organismu, mazina 
spriedzi!

Nu vismaz pasmaidīt – pat ja tā tikai 
grimase sejā, smadzenes līdz ar ziņu par 

Aizritējis festivāls „Kaudzēm smieklu”

Lejasciema pūtēju orķestris festivāla gājiena priekšgalā.

Lejasciema amatierteātris „paradoks”.

Lejasciemieši klausās Kenčinas pūtēju orķestra sniegumu.

KULTŪRAS NAMĀ
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smaidu saņem rīkojumu ražot labsajūtas 
hormonus! 

Paldies visiem, kas palīdzēja pasāku-
ma organizēšanā – Lejasciema pagasta 
pārvaldei, Jānim Kupcim, Eiženam Pet-
rovičam, Kristapam Vēverbrantam, Antrai 
Zelčai, Jānim Deigelim, Ingai Deigelei, 
Jurim Ivanovam, Intai Balodei, Zaigai Do-

ropoļskai, Inesei Šmitei, Madarai 
Šmitei, Sofijai Drozdovai, kas Mālu 
muižā uzņēma Līgo pagasta ama-
tierteātri, paldies skolas ēdnīcas 
saimniecītēm par garšīgajām pus-
dienām.

Milzīgu paldies saku ama-
tierteātra „Paradokss” dalīb-
niekiem – Inetai, Zintai, Inesei, 
Diānai, Sandrai, Dainai, Edga-
ram, Mairim, Dzintaram. Jūs 
esat paveikuši lielu darbu un visi 
kopā esat lieliska komanda! Kad 
piedzīvots ir kas ļoti patīkams, 
nenoslinkosim, ierakstīsim to 
iedvesmas dienasgrāmatā. Kad 
iekšējā saule slēpsies aiz bēdu 
mākoņiem, blociņā ielipināts 
jasmīna zieds atgādinās – dzīve 
ir skaista!

pirms jāņiem novēlu visiem 
– sasiet savu jāņu sieru vai 
nopirkto pasniegt citādi nekā 
gadu gadiem! saplūkt puķes 
un sakārtot tās skaistā gleznā! 
iztrenkāt putekļus un ielaist mā-

jās tīrību, prieku, apmierinātību! Katrā 
ģimenē gaidīt un radīt svētkus!

izsmaržosim zāles leknumu, izgar-
šosim zemenes, izbridīsim rasu, sa-
plūksim zāles pļavas aptiekā. Ne tikai 
tālab, ka noderīgi – tāpēc, ka  sKaisti 
uN BaudpiLNi. 

rita Gargažina
Lejasciema kultūras nama vadītāja 

tilžas amatierteātris „spogulis”.

vectilžas amatierteātris „Melnais kaķis”.

daugmales amatierteātris „urga”.

saikavas amatierteātris.

Festivāla dalībniekus sveic režisors 
valdis Lūriņš.

vectilžas amatierteātra izrāde 
Lejasciema kultūras namā.

dobeles amatierteātris pēc izrādes Lejasciema estrādē.

Ketčinas (polija) pūtēju orķestris. 

tilžas amatierteātra aktieri izrādes laikā.

KULTŪRAS NAMĀ
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KULTŪRAS NAMĀ/ SPORTS

Lejasciema pagasta komandai pirmā vieta 
senioru sporta svētkos 

2013. gada 25. maijā Litenē notika 
Gulbenes novada senioru sporta svētki 
„Nāc un sporto”.

Senioru sporta sacensībās piedalījās 
Gulbenes novada pagastu un pilsētas 
iedzīvotāji, kā arī uzaicinātās komandas, 
kas sasnieguši 50 gadu vecumu un ve-
cāki seniori. Sacensības notika astoņos 
sporta veidos un individuāli nūjošanā.

Lejasciema pagasta komanda sa-
censībās startēja ļoti veiksmīgi, izcīnot 
Gulbenes novada senioru sporta svētkos 
„Nāc un sporto” pirmo vietu.

Uzvaru Lejasciema komandai iz-
cīnīja – soļošanā Juris Zaķis (2. vieta) 
un  Rita Gargažina (2. vieta),  dambretē 
Jevgēnijs Petrovičs un Māra Kurzemnie-
ce (komadai 2. vieta), dvieļbolā Tatjana 
Ļapere un Āris Kalniņš (3. vieta),  Boc-
cio (bumbiņu mešana uz precizitāti) sa-
censībās Dace un Māris Milni, Modrīte 
Skaistkalne, Indulis Čablis (3. vieta), lielā 
loma ķeršanā Līga Verle un Māris Milns 
(1. vieta), tālmešanā Rita Gargažina, 
Tatjana Ļapere, Indulis Čablis un Āris 
Kalniņš (komandai  1. vieta), nūjošanas 

soļošanas 
sacensībās startē 

juris zaķis.

sacensībās piedalījās Dzintra Igaviņa un 
Elvīra Balode.

 Paldies visiem dalībniekiem un ko-
mandas dvēselei Modrītei Skaistkalnei 
par pozitīvajām emocijām, labajiem star-
tiem un fantastisko komandas garu.

Lāsma Gabdulļina,
sporta darba organizatore

senioru sporta svētku dalībnieki 
atklāšanas pasākumā.

tatjan Ļapere un āris Kalniņš startē 
dvieļbola sacensībās.

senioru 
sporta svētkos 

nūjošanas 
sacensībās 

piedalās elvīra 
Balode.

Kad būs izdzisuši pē-
dējie Jāņu ugunskuri un 
pagājusi Pēterdiena, Lejas-
ciema pagasta pašdarbnieki 
dosies uz Rīgu, lai piedalītos 
XXV Latvijas Dziesmu un XV 
Deju svētkos. 

Deju kolektīvs „Unce” 
un vadītāja Inga Dambrova 
uz Rīgu dodas 2. jūlija rītā, jo 
dejotājiem uz mēģinājumu 
Daugavas stadionā jābūt jau 
pusdienas laikā. Deju ko-
lektīvs deju svētkos Rīgā piedalīsies deju 
lieluzvedumā „Tēvu laipas”. Latviskās dzī-
vesziņas vērtības tiks izdejotas 7 deju pī-
nēs jeb 7 laipās. Šie koncerti notiks 5. un 
6. jūlijā Daugavas stadionā.

Koris „Kaprīze” uz svētkiem brauc 
3. jūlija vakarā, nākamās dienas agrā 
rītā dziedātājiem ir jābūt uz mēģinājumu 
Mežaparkā. 6. jūlijā notiks divi noslēguma 
koncerta ģenerālmēģinājumi un 7. jūlija 
vakarā Mežaparka Lielajā estrādē Dzies-
mu un Deju svētku noslēguma koncerts 
„Līgo”.

Pūtēju orķestris „Lejasciems” uz 
svētkiem brauc 4. jūlija rītā.  6. jūlijā no 
plkst.17.00 orķestris piedalās Dižkoncertā 

Domu laukumā.
7. jūlijā notiks svētku dalībnieku gā-

jiens. Gājiena maršruts – Bastejkalns – Brī-
vības piemineklis – Brīvības iela – Dailes 
teātris. Viss gājiens būs redzams LTV – ar 
intervijām, komentāriem, dzīvajām repor-
tāžām.

Gatavojoties Dziesmu un deju svēt-
kiem pēc svētku režisora Uģa Brikmaņa 
ieceres Latvijas pilsētās un pagastos tika 
iedziedātas Dziesmu svētku zīmes. Pār-
veidojot dziesmas notis latvju zīmēs kat-
ram pagastam ir izveidots savs dziesmu 
svētku karogs. Lejasciema pašdarbnieki 
par savu Dziesmu svētku dziesmu ir izvē-
lējušies skanīgo „Neba maize pati nāca”. 

Lejasciema pašdarbnieki pošas ceļam uz 
Dziesmu un deju svētkiem

Tā tagad ir pārtapusi rakstos un 
ieausta karogā. 

30. jūnijā visā Latvijā brīdī, 
kad saule būs zenītā, no pulk-
sten 13.12 līdz 13.40, visos pa-
gastu un pilsētu karogu mas-
tos uzvilks īpaši Dziesmu svēt-
kiem veidotus karogus, kuros 
būs attēlota katra pagasta un 
pilsētas pašdarbnieku iedzie-
dātā zīme, dziesmas un vietas 
nosaukums. Lejasciemā tas 
notiks 30. jūnijā 13.30 Lejas-

ciema centra laukumā, kad, dziedot ko-
rim „Kaprīze” un dejojot deju kolektīvam 
„Unce”, mastā tiks pacelts Lejasciema 
dziesmu svētku karogs.

Karoga pacelšanas mirklis tiks fo-
tografēts, lai 30. jūnija vakarā Dziesmu 
un deju svētku atklāšanas brīdī Dzies-
mu svētku parkā Rīgā lielajā ekrānā un 
pēc tam arī televīzijā parādītu kopainu. 
Latvijā šajā laikā tiks pacelti 595 karogi 
Novēlam Lejasciema pašdarniekiem izturī-
bu un enerģiju mēģinājumos un ar prieku 
izbaudīt to gaisotni, ko dod šie brīnišķīgie 
svētki, kas pulcina kopā latviešu tautu.

rita Gargažina,
Kultūras nama vadītāja 
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Maija nogalē Lejasciema pa-
gasta bibliotēka kopā pulcināja 
tos lasītājus, kuri piedalījās pro-
jektā „Bērnu un  jauniešu  žūrija 
2012”. Projektā piedalījāmies vien-
padsmito gadu, jo tā ir iespēja ie-
gādāties  grāmatas, neizmantojot  
pašvaldības līdzekļus. Finansiālais 
atbalsts tika sarūpēts  plaši rekla-
mētajā akcijā „Sirsniņa prasa, lai 
bērniņš lasa”.

Šogad projekta organizētāji  
piedāvāja lasīt grāmatas ne tikai 
bērniem un jauniešiem, bet arī  
viņu vecākiem. Paldies sakām 
tām atsaucīgajām māmiņām, kuras atrada 
laiku, lai izlasītu grāmatas un par tām deva 
arī savu vērtējumu.

Pavisam projektā piedalījās 33 dalīb-
nieki – 27 bērni un 6 pieaugušie.

Noslēgusies „Bērnu un jauniešu žūrijas” sezona

„Bērnu un jauniešu žūrijas” dalībnieki sezonas 
noslēguma pasākumā.

1. – 2. klašu grupā lasīja 6 bērni. Par 
labāko atzina Z. Millera un E. Petiška  grā-
matu „Kurmītis un bikses” .

3. – 4. klašu grupā lasīja 8 bērni. Par 
labāko atzina M. Karenena  grāmatu „No-

zagts oranžs divritenis”.
5. – 7. klašu grupā lasīja 5 bērni. 

Par labāko atzina R. Regera un Dž. 
Gruneres grāmatu „Emilija dīvaine”.

8. – 12. klašu grupā lasīja 8 bēr-
ni.  Par labāko atzina R. Sepetis  grā-
matu  „Starp pelēkiem toņiem”.

Vecāku žūrijas godalgotā grā-
mata Dž. Sjerra i Fabra „Kafka un 
ceļojošā lelle”.

Noslēguma pasākumā kopīgi 
darbojāmies atrakcijās un spēlēs. 
Visi dalībnieki saņēma atzinības ap-
liecinājumus un piemiņas dāvaniņas. 
Kā katru gadu – mielojāmies ar Bērnu 

žūrijas svētku torti. 
Paldies visiem dalībniekiem un aici-

nām gatavoties jaunajai sezonai!
     Maira Lūkina,

      Bibliotēkas vadītāja  

SPORTS/ BIBLIOTĒKĀ

Lejasciemieši piedalās Gulbenes novada sporta 
spēlēs vieglatlētikā 

 2. jūnijā Gulbenē norisinājās Gulbe-
nes novada sporta spēles vieglatlētikā. 
Sacensībās piedalījās dalībnieki no Gul-
benes pilsētas un  pagastu pārvaldēm. 

Vieglatlētikas sacensības norisinājās 
trīs vecuma grupās dāmām un trīs – kun-
giem. Kopvērtējumā vērtēja 12 labākās 
ieskaites.

Komandu vērtējumā sporta spēlēs 
pirmo vietu izcīnīja Gulbenes komanda, 
otrajā vietā ierindojās Beļavas pagas-
ta komanda, trešo vietu izcīnīja Lizuma 
komanda, ceturtajā vietā Jaungulbenes 
sportisti. Lejasciema pagasta komanda 
novada vieglatlētikas spēlēs startēja veik-
smīgi, izcīnot 21 godalgotu vietu un sa-
censību kopvērtējumā izcīnot 
5. vietu.

Sacensībās savās vecu-
ma grupās labus rezultātus 
uzrādīja:

Tāllēkšanā – Sandis Buk-
sāns 5.vieta, Āris Lazdiņš 7. 
vieta, Guntars Spalva 3. vieta, 
Dace Biksāne 3. vieta, Rita 
Gargažina 2. vieta.

Šķēpa mešanā – Āris 
Lazdiņš 1. vieta, Māris Bara-
novskis 3. vieta, Ilva Ivaškina 
3. vieta, Sņežana Rautmane 
2. vieta.

Diska mešanā – Ilva 
Ivašķina 3. vieta, Sņežana 
Rautmane 2. vieta, Līga Verle 
2. vieta.

Lodes grūšanā – Māris Baranovskis 
3. vieta, Lāsma Gabdulļina 1. vieta, Līga 
Verle 1. vieta.

100 m skrējiens – Miks Gabdulļins 

vieglatlētikas sacensībās startē 
Miks Gabdulļins.

vieta, Benita Pilsnibure 1. vieta, Rita 
Gargažina 4. vieta.

1500 m skrējiens – Mairis 
Ābrams 4. vieta, Artis Maksims 5. 
vieta, Lauma Tipāne 5. vieta.

3000 m skrējiens – Renārs Gal-
vans – 5. vieta.

3x100m stafete – Āris Lazdiņš, 
Mairis Ābrams, Sandis Biksāns – 
2. vieta, Guntars Suntažs, Guntārs 
Šmits, Guntars Spalva – 3. vieta, 
Sņežana Rautmane, Dace Biksāne, 
Lāsma Gabdulļina – 3. vieta.

Liels paldies sacensību dalīb-
niekiem par atsaucību un veiksmīgajiem 
startiem novada vieglatlētikas sacensī-
bās!

Lāsma Gabdulļina,
Sporta darba organizatore 

Gulbenes novada sporta spēļu 
apbalvošanas ceremonijā. Lejasciema 

sporta darba organizatore 
L. Gabdulļina otrā no labās.

Lejasciema pagasta sportisti – novada vieglatlētikas sa-
censību dalībnieki.

4. vieta, Guntars Spalva 3. vieta, Guntārs 
Šmits 5. vieta, Guntars Suntažs 6. vieta, 
Dace Biksāne 3. vieta, Benita Pilsnibure 
1. vieta, Tatjana Ļapere 3. vieta.

300 m skrējiens – Miks Gabdulļins 3. 
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INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI

LĪDZJŪTĪBA

Izdevējs –
LejascieMa paGasta pārvaLde
Tālr. 64473660
e-pasts: lejasciems@gulbene.lv

Iespiests: SIA 
“
Erante” tipogrāfi jā 

Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801
tālr. 64860983

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

SPORTS

Dārzā novīst zieds pēc zieda,
Cilvēks aiziet viņiem līdz.
Un bezgala skumjš un vientuļš
Kādā mājā atnāk rīts.
 /N. Dzirkale/

Mūžībā aizgājuši Lejasciema 
pagasta iedzīvotāji

voldemārs dubovskis, 
artūrs Gailis, andis dzegūze, 

Līvija ievāne
Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko 

līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem

Laiks cauri gadiem neaizslīd, –
tas visu laiku piestāj Tavā sirdī
un Tevi uzrunājot, maigi 
pieglaužas
kā bērns, kam vajag, lai to 
paauklē...
Viss projām dotais vienmēr 
atgriežas, –
laiks sakrāj dienas, kurās bija 
silti,
lai tajās sasildīties vari arī rīt.
Viss paliek cilvēkos, kas arī iet 
caur sirdi
kā pēdas, kuras nekur nepazūd,
kā pasaule, kas nekad 
neizbeidzas.
 /M. Svīķe/

Sveicam Lejasciema 
pagasta iedzīvotājus, 
kam skaistas dzīves 

jubilejas tiek svinētas 
jūnijā:

70 gadu jubilejā
Dzintru Ivanovu
Guntu Kurpnieci
75 gadu jubilejā
Intu Livkišu
Līgu Šmiti

85 gadu jubilejā
Aiju Apsīti

90 gadu jubilejā
Annu Bukāti

Laime, Laime, māte, māte,
Ko jūs abas domājat?
Domājat vienas domas,
Lieciet manim vieglu mūžu.
      /Latv. t. dz./

Sveicam 
Sarmīti Bujāni un 
Indaru Iesaliņu ar 
dēliņa Riharda 
piedzimšanu,
Daigu un Raivi Baložus ar 
dēliņa Teodora piedzimšanu!

Lejasciema pagasta pārvalde

„PAGALMA” KRIKSIS
Nepatīkamu pārsteigumu un 

rūgtumu sirdī piedzīvoja kāda lejas-
ciemiešu ģimene, kas, iegriežoties 
Lejasciema kapsētā uz sava mīļā tu-
vinieka kapu kopiņas, starp nesen 
stādītajām puķēm ieraudzīja tukšu 
vietu. Sirds sāp ne jau par materiā-
lo zaudējumu, jo puķu stādiņu viņi 
varētu arī kādam uzdāvināt, bet gan 
par „garnadža” necieņu pret aizgā-
jēju piemiņu.

Mīļš paldies par patiesu līdzjū-
tību un skaistajiem ziediem radiem, 
draugiem, klasesbiedriem un visiem, 
kas bija kopā ar mums dalot bēdu 
smagumu notikušajā un pavadot 
Andi Dzegūzi pēdējā gaitā.

Dziļa pateicība izvadītājai Judītei 
Cinglerei un Ingai Zomerovskai par 
sirsnīgo muzikālo pavadījumu.

Pateicība apbedīšanas biroja 
„Ritums A” vadītājai un darbiniekiem 
par rūpīgo darbu.

Paldies par garšīgo mielastu ēd-
nīcas „Gaujmales” kolektīvam.

Mamma, meita, dēls, 
māsa ar bērniem

paKaLpOjuMi
Topogrāfi skie darbi;• 
Izpilduzmērījumi;• 
Inženierģeodēziskie darbi;• 
Tilpuma aprēķini;• 
Kadastrālā uzmērīšana;• 
Detālplānošana un zemes ierīcība;• 
Vietējie ģeodēziskie tīkli;• 
Aeronavigācijas šķēršļu katalogs;• 
Cauruļvadu CCTV inspekcija;• 
Sporta sacensību apkalpošana.• 

Gulbenes biroja vadītājs Andis Linga-Bērziņš. A. Sakses iela 3, Lejasciems, Gulbenes nov.
Mob. tālr.: +371 27880071  Fakss: +371 636 28551 e-pasts: andis.linga-berzins@geodezists.lv

www.geodezists.lv 

21. jūnijā amatierteātris „Para-
dokss” ar izrādi viesosies Zeltiņos

22. jūnijā folkloras kopa „Smar-
žo siens” viesosies Virešos

23. jūnijā 23.00  Lejasciema es-
trādē Līgo svētku Nakts izdancoša-
nās pie ierakstu mūzikas dažādām 
gaumēm 

Kurināsim lielo ugunskuru
Ieeja Ls 1,00, Lejasciema pagas-

ta Līgām un Jāņiem ieeja brīva 
Pēterdienā, 29. jūnijā, Lejascie-

ma estrādē ar izrādi „Limuzīns Jāņu-
nakts krāsā” viesosies Jaungulbe-
nes amatierteātris. Ieeja Ls 1,50

30. jūnijā 13.30 Lejasciema 
centra laukumā Lejasciema pagas-
ta Dziesmu un Deju svētku karoga 
pacelšana, dziedās koris „Kaprīze”, 
dejos deju kolektīvs „Unce”

27. jūlijā plkst.16.00 pie Mālmui-
žas pils Mālmuižnieku 6. salidojums


