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Senioru ansamblim „Satekas”-50

11. maijā Lejasciema kultūras
namā valdīja svētku noskaņa – senioru
ansamblis „Satekas” svinēja kolektīva
50 gadu jubileju un uz pavasara koncertu bija aicinājis Lejasciema pagasta
seniorus un savus dziesmu draugus.
Apbrīnojama šo, zem smagās
gadu nastas sīksti turoties, enerģisko
cilvēku darbošanās, bet, acīmredzot
mīlestība uz dziesmu, dod viņiem
možumu un stiprumu katrai dienai.
Siltums un mīļums, dzīvesprieks bija
jūtams pasākumā, katrā izskanējušajā
dziesmā.
Tika dziedātas un skatītājus priecēja gan latviešu tautas dziesmas,
gan arī humoristiskas dziesmas. „Satekām” jauka sadarbība ir ar pūtēju
orķestri „Lejasciems”, kas kuplināja
koncertu ar saviem skaņdarbiem. Protams, skanēja arī kopdziesma.
Daudzu gadu garumā ar ansambli
kopā ir vadītāja Vija Nurža, kas iegulda lielu darbu repertuāra izvēlē, ir prasīga, stingra un jauka vadītāja. Par to
viņai lielu paldies teica kolektīva dalībnieki, Lejasciema pagasta pārvaldes
vadītājs Māris Milns. Gulbenes novada
domes priekšsēdātājas vietnieks Dainis Švika jubilāriem pasniedza Gulbenes novada Atzinības rakstu. Jubilārus
sveikt bija ieradušies dziesmu draugi
no Jaungulbenes, Rankas, Zeltiņiem,
Lizuma, Gulbenes novada pensionāru
biedrības „Atspulgs 5” valdes priekšsēdētāja Anna Vīgante un citi.
Paldies Vēsmai Stapānei par sirsnīgo pasākuma vadīšanu, kas koncerta
gaitā runāja skaistu dzeju, skatītājus
iepazīstināja gan ar kolektīva vēsturi,
gan dažādiem kurioziem no kolektīva
dzīves.
Īpaši lielu paldies saku ansambļa
vecākajai Līgai Verlei un Baibai Vanagai par aktivitāti un lielo enerģiju gata-

Senioru ansamblis „Satekas”.

Kopdziesma ar pūtēju orķestri.
vojoties pasākumam.
Priecāsimies par vasaru! Līdz pēdējam gaismas stariņam būsim laukā un izbaudīsim garās vakara stundas.
Nav pat tik svarīgi, vai ārā ir silti vai drusciņ vēsāks. Lai
sasilda tas, ka viss līksmi plaukst, zied un smaržo!
Rita Gargažina,
Kultūras nama vadītāja

Koncertu vadīja
Vēsma Stapāne.

Lejasciemam – 140
12. – 14. jūlijā

PAGASTA PĀRVALDE INFORMĒ/ LAUKSAIMNIEKIEM

Aicina nodot sadzīves elektropreces
Lai elektropreču utilizāciju padarītu iedzīvotājiem
ērtāku, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA „AP
Kaudzītes” un Gulbenes novada dome no 3. līdz 5. jūnijam
visās pagastu pārvaldes teritorijās organizē sadzīves elektropreču vākšanas akciju, kuras laikā ikviens iedzīvotājs uz norādīto
vietu varēs nogādāt nevajadzīgās
sadzīves elektropreces.
Kas ir elektroprece?
Elektroprece ir iekārta, kas tiek darbināta ar elektrisko strāvu no kontakta
vai baterijām:
1. Lielās mājsaimniecības iekārtas
– ledusskapji, veļas un trauku mazgājamās mašīnas, elektriskās krāsnis,

elektriskie radiatori, ventilatori u.c.;
2. Mazās mājsaimniecības iekārtas – putekļu sūcēji, gludekļi, kafijas automāti,
dzirnaviņas, tosteri, fēni, bārdas skuvekļi u.c.;
3. Informācijas tehnoloģiju
iekārtas – datori, monitori, printeri, elektriskās rakstāmmašīnas,
telefoni u.c.;
4. Patērētāju iekārtas – televizori, video un audio magnetofoni,
atskaņotāji, radioaparāti u.c.;
5. Apgaismes iekārtas – gaismekļi,
spuldzes u.c.;
6. Elektriskie instrumenti – urbji,
šujmašīnas, zāģi u.c.;
7. Elektriskās rotaļlietas, sporta un

atpūtas preces.
Jāatceras, ka uz atkritumu šķirošanas laukumiem vedamajām elektroprecēm jābūt neizjauktām, piemēram,
ledusskapim jābūt ar kompresoru, televizoram – ar kineskopu, datoram – ar
mātes plati utml. Ja elektroprece būs
izjaukta un visas otrreizējai pārstrādei
derīgās sastāvdaļas izņemtas, atkritumu apsaimniekotājs par tās utilizāciju
var pieprasīt samaksu kā par sadzīves
atkritumiem. Parastās kvēlspuldzes un
halogēnspuldzes tiek uzskatītas par videi relatīvi nekaitīgām, tāpēc tās drīkst
izmest sadzīves atkritumos.
Elektropreču nodošanas vieta Lejasciema pagastā – pie Lejasciema pagasta katlu mājas Lejasciemā.

Ziņas lauksaimniekiem
1) Izsludināts konkurss mežizstrādes pakalpojumu sniedzējiem par
atbalstu tehnikas iegādei.
LAD izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu ELFLA
un LAP pasākuma „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar
lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" aktivitātē „Esošās saimniecības darbības attīstība vai dažādošana", atbalstot tikai mežkopības un citas
mežizstrādes darbības (NACE 2. red.
A sadaļas 02.10. klase), izņemot meža
koku audzētavu darbību, un mežsaimniecības palīgdarbības (NACE 2. red. A
sadaļas 02.40) – tikai mežizstrādes pakalpojumu sniegšana.
Devītās kārtas projektu iesniegumu
pieņemšana notiks no 2013. gada 3. jūnija līdz 2013. gada 3. jūlijam ar kopējo
publisko finansējumu LVL 1 000 000 apmērā.
Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ražošanas pamatlīdzekļu
iegādei ir astoņi mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas
par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Būvniecība aktivitātes ietvaros nav
atbalstāma.
Projekta iesnieguma veidlapa un
metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai
ir atrodami mājas lapā www.lad.gov.
lv sadaļā „ES atbalsts”.
2) Atgādinājums!
Vēl līdz 1. jūnijam LAD notiek iesniegumu pieņemšana dīzeļdegvielas
atbrīvojumam no akcīzes nodokļa lauk-

2

saimniecības produkcijas ražotājiem.
3) Konkurss „Sējējs – 2013”.
ZM aicina lauku uzņēmējus pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam
konkursam „Sējējs – 2013”, kurš norisināsies jau divdesmito gadu. Izvirzīt
pretendentus konkursam aicinātas ne
tikai pašvaldības, bet arī lauksaimnieku
un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas. Konkursa dalībniekus šogad
vērtēs vienpadsmit grupās un tiks pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu
lauksaimniecībā.
Dalībnieki konkursā „Sējējs – 2013”
tiks vērtēti nominācijās – „Lopkopība”,
kurā vērtēs piena un gaļas ražošanas
saimniecības, kā arī jau tradicionālajās
nominācijās „Augkopība”, „Lauksaimniecības kooperatīvs” un „Ģimene lauku
sētā”. Trešo gadu konkursā tiks vērtēti
dalībnieki nomināciju grupā „Lauku attīstības projekts”, kurā tiks vērtēti sekmīgākie projekti lauksaimniecībā, inovācijās un pārtikas ražošanā. Savukārt
otro gadu konkursā tiks vērtēti dalībnieki
nominācijā „Gada LEADER grupa”, kurā
tiks vērtētas vietējās rīcības grupas, kas
aktīvi darbojas vismaz trīs gadus. Tāpat
šogad dalībniekus vērtēs arī nominācijās „Jaunais veiksmīgais zemnieks”,
„Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks”
un „Zinātne lauku attīstībai”.
Pieteikumi dalībai šajās konkursa
grupās jāiesniedz līdz 2013. gada 7.
jūnijam. Iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kritērijiem, pieteikuma
veidlapām un citu ar konkursu saistīto
informāciju var ZM interneta mājasla-

pas sadaļā „Sējējs – 2013”.
4) Konkurss zemnieku saimniecību īpašniekiem „ Skaistākā lauku
saimniecība 2013”.
Jau otro gadu pēc kārtas skaisti
iekārtotu un sakoptu zemnieku saimniecību īpašnieki aicināti pieteikties
konkursam „Skaistākā lauku saimniecība 2013”, kuru kopīgi organizē žurnāls
„IEVAS MĀJA” un Latvijā vadošā piena
pārstrādes uzņēmuma „Food Union”
produktu līnija „MANA SAIME”.
Konkursā var piedalīties visi zemnieku saimniecību īpašnieki, kuri veic
lauksaimniecisko darbību un ir izveidojuši sakoptu lauku sētu.
Konkursā tiks vērtēts gan saimniecības tēls, sākot no ceļa rādītāja un
izpļauta grāvja līdz pagalmā lepni paceltam karogam, gan tas, kā saimniekošana sadzīvo ar koptu dārzu. Īpaša
uzmanība tiks pievērsta latviešu tradicionālo un kultūrvēsturisko elementu
saglabāšanai, kā arī jaunām, neparastām idejām, atradumiem un risinājumiem.
Pieteikšanās konkursam, aizpildot
anketu, līdz 18. jūlijam! Ja Jūsu lepnums un acuraugs ir skaisti iekārtota
un sakopta zemnieku saimniecība vai
viensēta, pienācis īstais laiks to paradīt
arī citiem!
Konkursa nolikums, papildus informācija un pieteikšanās anketa: www.
ieva.lv
Anita Rozenberga,
lauku attīstības konsultante
2013. gada maijs

JAUNIEŠU CENTRĀ
Mēs esam trīs jaunietes no Lejasciema: Vika Bambule, Monta Pavlova,
Linda Zeiļuka un ar Lejasciema Jauniešu centra „Pulss” jaukajām darbiniecēm Annu Žīguri, Ingu Deigeli esam radījušas ideju projektam „Vesels siers”.
Projekta mērķis ir atklāt jaunas siera receptes un iemācīties gatavot sieru – latvisku un veselīgu produktu, radīt prieku
un mīļas sajūtas vientuļajiem pensionāriem, veidot starppaaudžu sadarbību.
Iesakām arī tieši Tev apmeklēt
šo projektu, kas risināsies divas
dienas, 29.05. – 30.05.2013., Lejasciema pagasta veco ļaužu mājā Rī-

gas ielā 6. Pirmajā dienā no plkst.
10.00 līdz 14.00 siesim dažādus sierus un pusdienosim brīvā dabā, savukārt otrajā dienā no plkst. 14.00
līdz 17.00 nogaršosim sierus, dalīsimies ar siera receptēm, skatīsimies
Lejasciema vidusskolas mazo dejotāju priekšnesumus Ingas Dambrovas vadībā un kopīgi uzdziedāsim.
Tiem lejasciemiešiem – senioriem

un citiem interesentiem, kas vēlas piedalīties šajā pasākumā, ir iespēja pieteikt transportu uz pasākumu un atpakaļ uz mājām līdz 27. maijam, zvanot
Dzintrai Jegurei, tel. 29442058.
Līdz šim datumam aicinām pieteikties arī tos, kas prot gatavot sieru un
vēlētos padalīties ar savu recepti (veco
ļaužu dzīvojamā mājā vai jauniešu centrā). Nepieciešamie produkti tiks nodrošināti no projekta līdzekļiem.
Šo projektu atbalsta Gulbenes novada dome. Projekts tiek īstenots Jauniešu iniciatīvu konkursa 2013 ietvaros.
„Livimo” jeb – Linda, Vika, Monta

„Mēs varam un darām” – radošās brīvdienas „Pokanos”
Es, Linda, un manas draudzenes
Līva un Alise sadarbībā ar jauniešu centru „Pulss” organizējam projektu „Mēs
varam un darām.” Nometnes mērķis ir
organizēt bērniem un jauniešiem no 11
līdz 13 gadiem četru dienu aktivitātes,
kas popularizēs saturīgi pavadīt brīvo
laiku pie dabas.
Pati esmu bijusi līdzīgā pasākumā,
kas tika rīkota „Kalna Pakalniešos” pagājušajā gadā. Tur es daudz iemācījos
un piedzīvoju, un tieši tādēļ es vēlos

īstenot ko līdzīgu. Šogad programmā
ir pārgājieni, biškopība, talantu šovs,
avīzes veidošana, herbārija veidošana,
improvizācijas teātris, nakts trase u.c.
aktivitātes.
Projekts notiks atpūtas vietā „Pokani” laikā no 15.07. līdz 18.07.2013.

Ja Tu vēlies piedalīties, tad nāc un
piesakies jauniešu centrā vai zvani
– 27883564 (Anna). Pieteikties var
līdz 1. jūlijam (nepieciešama vecāku
parakstīta pieteikuma anketa). Sīkāka
informācija un anketas tiks izdalītas Lejasciema vidusskolā tuvākajā laikā.
Šo projektu atbalsta Gulbenes
novada dome. Projekts tiek īstenots
Jauniešu iniciatīvu konkursa 2013 ietvaros.
Linda

KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ

Gleznu un fotogrāfiju izstāde muzejmājā.
Kultūrvēsturiskā mantojuma centrā šobrīd apmeklētāji var
apskatīt Sandras Semenkovičas gleznu un mandalu un Mirdzas Ankupas fotogrāfiju izstādi.
Izstāde vēl apskatāma 24. un 31. maijā un 7. jūnijā.
Aicinām palīdzēt grāmatas veidošanā
Vēsturnieks Raimonds Pranks gatavo izdošanai grāmatu
par sabiedriskajām organizācijām starpkaru periodā, tāpēc
lūdz atsaukties cilvēkus, kuriem ir dokumenti, apbalvojumi,
atšķirības zīmes, fotogrāfijas un citas liecības par dažādu organizāciju /skautu, gaidu, aizsargu, ugunsdzēsības, sieviešu
palīdzības korpusa u.c./ darbību vai piederību kādai organizācijai. Par iespējām materiālus fotografēt, skenēt vai nodot uz
laiku lietošanā lūdz sazināties ar kultūrvēsturiskā mantojuma
centra darbinieci Intu, tel. 26141536.
2013. gada maijs

9. maijā muzejmājas pagalmā
bija tikšanās ar darbu autorēm un
dzejnieci Inesi Toru.
Dzejniece Inese Tora un
Mirdza Ankupa.
Paldies Maigai Samsonei par papildinājumu seno darba
rīku krājumam –
pašgatavotu kāpostu
smalcinātāju.
Kultūrvēsturiskā
matojuma centra
darbiniece Inta Balode
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PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Māmulīt, saņem nu atkal šo dienu
Mīļu un jauku – gadā tik vienu!

un rotaļām, „Zaķēniem” vēl sagatavota dāvana saviem mīļajiem – vissaldākā
buča un vesels klēpis ziediņu, salīmētu
uz kartiņas:
Saņem nu ziediņus, kurus nesam,
Nākam ar sveicieniem tādi kā esam!
Kādi tad esam? Savām māmiņām
un tētiem vismīļākie. Kādi tad ir māmiņas
un tēti? Saviem bērniņiem vislabākie visā
pasaulē. Neatkarīgi no vecuma, no attāluma. Visiem novēlam savas māmiņas
atcerēties ne tikai svētkos, bet arī biežāk
ikdienā – lieku reizi apciemot, pazvanīt,
samīļot, iepriecināt.
Lija un Lūcija,
„Zaķēnu” skolotājas

1. jūnijā plkst. 11.11

Lejasciema estrādē
Gulbenes novada bērnu svētki

„KĀ PASAKĀ”!
Tā- maija sākuma visskaistākā diena, ir klāt! „Zaķēnos” Ģimenes dienai veltīts svētku rīts – 10. maijā, kad ciemos mīļi
gaidīti – māmiņas un tēti. Svētkus gaidot,
bērni kopā ar skolotājām gatavojuši apsveikumus māmiņām, posuši telpas.
Bitīte- skolotāja Lija bērnus un vecākus aicina uz zāli – pamodināt lācīti –
skolotāju Lūciju. Lācītis, tāpat kā bērni,
sapošas svētkiem un ir priecīgs kopā ar
bērniem svinēt svētkus. Mazajiem „Zaķēniem” laikam māmiņas vismīļākās, jo
neļauj tām sēdēt maliņā – piemēram, kā
„Gudro pūču”, „Pasaciņas” vai „Rūķīšu”
grupiņās. Bērni aicina vecākus svētkos
dziedāt, rotaļāties un dejot kopā – lai solis
raitāks, lai dziesmiņa skaistāka...
Pārliecinājušies, ka māmiņas un tēti
nekur nepazudīs, mazuļi arvien drošāk
sniedz savus muzikālos priekšnesumus.
Mūzikas skolotāja Antra ar dziesmiņas palīdzību bērniem iemācījusi gan
sasveicināties, gan no rīta piecelties, un
tas viss – bērnu iemīļotajā rotaļā „Staigā,
staigā!”. Neizpaliek arī rotaļa „Bitītes un
lietus”, kad, atskanot lietus mūzikai, visi
bērniņi paslēpjas kur kurais. Braši skan
sitamie instrumenti – bērni samācījušies
spēlēt bizmārīšu bundziņas – ātrāk – lēnāk, klusāk- skaļāk.
„Zaķēni” lepni, jo novada dziesmu
konkursā „Cālis” veiksmīgi piedalījās tieši mūsu grupas mazā soliste Kristena. Arī
svētkos Kristena iepriecina savus un citu
bērnu vecākus, dziedot dziesmiņu „Aijā
žūžo, lāču bērni!”
Lielajam Lācītim bērni iemāca: kā
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dzied putniņi pavasarī, cik klusu lido krāsaini taureņi. Kad Lācītis cīnās ar bizmārīšu uzlidojumu, tās kopā savākt – bērni
čakli palīgi. Kas zina, kā lācītis ar tām
bizmārītēm būtu ticis galā, ja bērni nepalīdzētu!
Kurš gan nezin, kas Lācītim garšo
– protams, medus. Labi, ka rotaļā „Lāci,
lāci, ko tu dari?” tiek lācītis pabarots. Kad
lāča cepure galvā, Lācīša lomā iejūtas arī
bērni, atdarinot medus ēšanu ar lielo karoti un aši ķerot pārējos bērnus – bitītes,
kas iztraucē Lācīti garšīgajā mielošanās
brīdī. Tikai dažreiz nevarēja saprast, kurš
kuru ķer – lācītis bitītes vai otrādi – bitītes
lācīti. Tā kā mazuļiem ļoti patīk rotaļas ar
lellēm, skolotāja Antra ciemos aicina lelli
Daci ar saviem draugiem. Kā tik visa nebija lelles Daces dziesmiņā – gan jēriņš,
gan sunītis, gan ezītis.
Tā kā „Zaķēni” pavasari sagaida jautri
čalodami, jo bērnu valodiņa sprēgāt sprēgā un žestu valoda pamazām tiek atcelta,
dziesmiņā „Kā saka sunītis!” bērni pastāsta arī par sunīša, kaķīša, gotiņas valodiņu.
Un ne tikai. Tā kā ir ģimenes svētku rīts,
bērni dziedot pastāsta arī par vectētiņa,
vecmāmiņas, māmiņas un tēta mīļumu.
Mūsu bērniņi ļoti, ļoti mīl savu māmiņu
un tēti, vecmāmiņu un vectētiņu, jo tieši
šo dziesmiņu dzied ar tādu aizrautību un
azartu, ka skolotājai Antrai nevajadzēja
vis mudināt: „Bērniņi, dziediet skaļāk!”
Viss jau notika.
Iepriecinājuši savas vismīļākās māmiņas un visgādīgākos tētus ar dziesmām

Ciemos gaidām Runci Zābakos ,
Pelīti Minniju, un… pašu īstāko Burvi!
Būs pārsteigumi, brīnumi un milzu burbuļi. Ja vēlies vienu dienu pavadīt uz
krāsainas varavīksnes, kopā ar smaidošiem bērniem – atnāc!
Pasākuma norises vietu atradīsiet, ja iebraucot Lejasciemā pa Rīgas ielu, nogriezīsities Smilšu ielā un
brauksiet līdz pat Pasaku karaļvalstij.
Satiekamies jau plkst. 11.00, lai
pasākuma pirmās skaņas var atskanēt
tieši plkst. 11.11.
Pasākuma organizatori: Lejasciema PII „Kamenīte”.
Finansē: Lejasciema pagasta pārvalde, Gulbenes novada dome.
Pasākumā piedalās: SIA „Pārsteigumu karuselis”.

Lejasciema pirmsskolas
izglītības iestādē „Kamenīte”
uzsākta bērnu (1 – 7 g.)
uzņemšana mācībām
2013./ 2014. mācību gadā.
Pieteikšanās pie iestādes vadītājas, līdzi ņemot bērna dzimšanas
apliecību. Ja nepieciešama logopēda
konsultācija (bērna skaņu izrunas un
valodas attīstības pārbaudei), par plānoto ierašanās laiku lūgums vienoties
iepriekš, telefoniski.
Iestādes adrese: Rīgas ielā 11a,
Lejasciems, Gulbenes novads
Kontaktiem:
tālrunis/fakss: 64471941;
m. t. 26456107
e-pasts: kamenite@gulbene.lv
2013. gada maijs

KULTŪRAS ZIŅAS

Latvijas amatierteātru festivāla
„Kaudzēm smieklu” programma
Lejasciems, 2013. gada 15. –16. jūnijs
gan vēlāk, pašu mājās, gan Dobelē,
V. Lūriņa kursantu salidojumā. Spēlētprieks rodas spēlējot, un tā drīz vien
mums pievienojās arī vīri! Nu jau bija
jālūko tikai pēc izrādes, un tā šķietami
pati nāca mums pretī – tuvojas taču
pašvaldību vēlēšanas! Tādēļ arī šāda
izvēle.

15. jūnijs
10.00 – festivāla amatierteātra
kolektīvu un pūtēju orķestra „Lejasciems” gājiens no Lejasciema kultūras nama uz estrādi
10.30 – festivāla atklāšana
11.00 – muzikāls sveiciens – Rīgas, Liepājas bērnu vokālā studija
„Tev un man” – vadītāja Igeta Gaiķe
12.00 – Lejasciema estrādē
Dobeles amatierteātra „Smaids” izrāde – A. Niedzviedzis „Pacel vabolīti” – režisors Aivars Mešķis
14.00 – Lejasciema pagasta
Mālu muižā Grundzāles amatierteātra „Cik jaudas” izrāde – K. Melbārdis „Gaidāmais laiks jeb Zelta laiki
„Žagaros” – režisore Dzintra Ķikase
14.00 – Beļavas tautas namā
Daugmales amatierteātra „Urga”
izrāde – A. Niedzviedzis „Trīsarpus
atraitnes” – režisors Māris Belovs
14.00 – Lejasciema kultūras
namā – Tilžas amatierteātra „Spogulis” izrāde – A. Skailis „Kas citam
bedri rok, pats tajā iekrīt” – režisore
Inese Daukste
14.40 – Lejasciema kultūras
namā Vectilžas dramatiskā kolektīva izrāde – Z. Donis „Sietiņsons nav
muļķis” – režisore Inese Daukste
15.00 – Kenčinas (Polija) pūtēju
orķestris koncertēs Lejasciema centra laukumā
15.40 – Lejasciema kultūras
namā Rundāles novada Bērsteles
amatierteātra „Ursula” izrāde – S.
Matulēna „Kaimiņu būšana” – režisore Sarmīte Rutka

16. jūnijs
12.00 – Lejasciema muzeja sētā
Saulkrastu amatierkolektīva izrāde –
P. Putniņš „Ar būdu uz baznīcu” – režisore Vija Skudra
14.30 – Lejasciema centra laukumā – festivāla „Kaudzēm smieklu” noslēgums
Neliels ieskats dažu vieskolektīvu
izrāžu anotācijās:
Dobeles pilsētas kultūras nama
amatierteātris
„Smaids”,
Andris
niedzviedzis „Pacelt vabolīti”, rež.
Aivars Mešķis
Lugas darbība notiek 80-tajos ga2013. gada maijs

Dobeles amatierteātris.
dos. Kolhoza parkā pie paša centra.
Lugā ļoti daudz ir runāts par mīlestību
un cilvēku attiecībām. Kā jau visos laikos runājam un cīnāmies par alkohola
kaitīgumu, ar kuru cīņa nekad nebeigsies. Par kandžas tecināšanu, kura tajos
laikos bija noliegta. Ļoti daudz cilvēku
emocijas un pārdzīvojumi. Humors un
vieglums vijās cauri visai lugai. Taču visi
mērķi tiek sasniegti.
Daugmales amatierteātris „Urga”,
A. niedzviedzis „Trīsarpus atraitnes”,
rež. Māris Belovs
Karā un mīlā visi līdzekļi ir labi. Uz
priekšu trīs un viena pusatraitne! Augusts ir brīvs un dabūjams, bet, cik vērts
ir vientuļš un brīvs vīrietis? Divas kaudzītes siena, vai desmit maisi cūku kartupeļu? Kādus līdzekļus liks lietā dāmas,
un kura galu galā iegūs visu? Ko darīs
zaudētājas?
Daugmales amatierteātra kolektīvs
„Urga” izveidots 2012. gada pavasarī, kad, beidzot Amatierteātra režisoru
kursus pie V. Lūriņa, Daugmales kultūras daļa piedāvāja jaunajam režisoram
Mārim Belovam izveidot amatierteātra
kolektīvu, lai ne tikai iestudētu latviešu
un ārvalstu autoru oriģināldramaturģijas
darbus, bet arī aktivizētu Daugmales iedzīvotājus, iesaistot tos kultūras un sabiedriskajā dzīvē.
Saulkrastu amatierteātris, P. Putniņš „Ar būdu uz baznīcu”, rež. Vija
Skudra
Saulkrastos teātra spēlēšanai ir dziļas un nopietnas saknes, bet pašreizējā
trupa kopā ir kopš 2010. gada nogales,
kad spontāni radās ideja – vajag! Vajag
Saulkrastos spēlēt teātri! Un tad tika iestudēta izrāde „Čaukstenes” – A. Brigaderes darbs, kas tika izrādīts gan skatē,

Vokālā studija „Tev un man”
Vokālā studija „Tev un man” dibināta 1996. gadā, un darbojas gan Liepājā,
gan Rīgā. Studijas dalībnieki ir bērni un
jaunieši vecumā no 3 līdz 17 gadiem.
„Tev un man” ir atraktīvs kolektīvs, piedāvā klausītājiem daudzveidīgas programmas. Studijas grupas un solisti ir
daudzu konkursu un festivālu laureāti,
studija koncertējusi Vācijā, Spānijā, Somijā, Ungārijā, Beļģijā, Luksemburgā,
Brazīlijā.
Uzstāšanās reizē Lejasciemā „Tev
un man” repertuārā skanēs dziesmas no
šā gada sezonas repertuāra, ko klausītāji jau dzirdējuši LTV konkursā „Balss pavēlnieks”, konkursos „Nāc sadziedāt!”,
„Tonis-pustonis”, u.c.un studijas solistu
diskiem.
Studijas vadītāja ir Igeta Gaiķe.
Bērsteles amatierteātris „Ursula”
Rundāles novada Viesturu pagasta
Bērsteles amatierteātra kopu turpmāk
dēvēs skanīgā vāciskas cilmes vārdā
„Ursula”.
Teātra spēlēšana Bērstelē aizsākusies pirms 13 gadiem. Kolektīva darbiniece, skolotāja Gunta Šurna, atceras,
ka teātra dibināšanai bērsteliešus mudinājusi kāda publikācija „Bauskas Dzīvē”, kurā mazais pagasts nodēvēts par
Sūnu ciemu: „Tāds salīdzinājums mūsos
uzdzina dusmas, sanācām kopā bariņš
aktīvu cilvēku un nolēmām, ka pierādīsim visiem – Bērstele nav nekāds Sūnu
ciems. Pirmā izrāde, ko iestudējām, bija
„Sūnu ciema zēni”. Publika mūs uzņēma ar sajūsmu, un tā teātra spēlēšanas
prieks auga augumā.” Amatierkopa 13
gadus ilgajā pastāvēšanas vēsturē tā arī
nebija tikusi pie vārda. Režisore Sarmīte
Rutka, kura ar Bērsteles aktieriem strādā
trešo gadu, stāsta – beidzot nolemts rīkot kristības un dot kolektīvam nosaukumu. Spriests ilgi, beidzot nolemts saukt
teātri vāciskas cilmes vārdā „Ursula”.
„Oriģināli un skanīgi, kā nevienam,” par
jauno vārdu teic režisore.
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KULTŪRAS ZIŅAS/ BIBLIOTĒKĀ

Jaunumi
Lejasciema
bibliotēkā
Lejasciema pagasta bibliotēka aicina ciemos. Atsaucoties lasītāju interesēm, ir iegādāta jaunākā literatūra.
Sagaidot Olgas Dreģes apaļo jubileju, teātra zinātniece I. Lagzdiņa ir sarakstījusi grāmatu „Izslāpums”. Stāsts
par Dailes teātra aktrisi, viņas dzimtu,
kā arī analizējusi citu aktieru vērtējumus. Ilggadējās „Ievas” žurnālistes Līgas Blauas aizraujošais darbs „Dzīves
stāsti”, atklāj izcilu Latvijas kultūras
personību dzīves līkločus. Vitas Jaunzemes grāmata, veltījums savai mammai, izcilai sportistei Inesei Jaunzemei
„Mana mamma – Dieva lutekle”.
Atvaļinājumu laikā lieliska lasāmviela, viegli un romantiski darbi – Dž.
Devero „Lavandas rīts”, N. Robertsas
„Dzīvot vēlreiz”, K. O’Riordena „Romas
brīvdienas”.
Detektīvromānu cienītājiem A. Mariņinas „Tīģeru cīņa ielejā” otrā grāmata, savukārt, Daņila Korecka grāmatu
ciklam „Rokenrols kremļa dzīlēs” izdots
piektais sējums „Spiega atbrīvošana”.
Latviešu autoru darbi – mūsu novadnieka O. Mauriņa „Viss nāk un aiziet
tālumā”, plaši pazīstamās žurnālistes
Monikas Zīles „Vientuļo spīganu dārzs”,
Austras Zīles „Slapjo gadu stāsti”.
Jauniešu pieprasītā grāmata – jaunās amerikāņu autores Veronikas Rotas spraigais, satraucošais stāsts par
pusaudžu grūto ceļu uz sevis izzināšanu - „Citādie”.
Mazākiem bērniem ir atsevišķas
grāmatas, jauka lasāmviela vakara pasaciņai – „Stāsti zēniem” un „Stāsti meitenēm”.
Daudzi bērni jau ir pamanījuši, ka
pirms kāda laika J. Vīsladere aizsāka
stāstus par Mūmammu. Šogad izdota
grāmata „Mūmamma lasa”.
Veselīga dzīvesveida piekritējiem
būs Ineses Ziņģītes trešā grāmata, kas
izdota sadarbojoties ar ārstu, profesoru Anatoliju Danilānu „Speķītim nav ne
vainas”.
Un vairākas citas interesantas un
iedvesmojošas grāmatas! Aicinām izzināt šo pasauli, jo kā teicis Pēteris Bankovskis: „Grāmatas vienmēr ir bijušas
noslēpums. Jau tādēļ vien, ka ar cilvēku
tās sarunājas bez skaņām.”
Agnese Usāre, bliotekāre
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„Kaprīzes” Dziesmusvētku stāsts

Rita, Iveta, Ineta un kora dalībnieki filmēšanas procesā.
Dziesmu un deju svētki kā viens
no Latvijas kultūras stūrakmeņiem kļuvis par tautas simbolu un ik reizi vieno
tūkstošiem dalībnieku un skatītāju, taču
daudziem ir arī savs personīgais Dziesmusvētku stāsts – satraukums pirms
uzstāšanās, notikumi un situācijas skatēs, negaidītas tikšanās, kopā izdziedātās un izdejotās naktis vai saviļņojums
skatītāju rindās.
Latvijas Televīzija, gatavojoties šovasar vērienīgi atspoguļot Dziesmu un
deju svētku norisi, aicināja Lejasciema
jaukto kori „Kaprīze” līdzdarboties šī

notikuma vēstures tapšanā, iesaistoties
akcijā „Mans Dziesmusvētku stāsts”.
Un tā – 8. aprīļa pēcpusdienā Lejasciema kultūras namā ieradās LTV filmēšanas komanda, lai uzfilmētu kora „Kaprīze” stāstu – kora vīriem zaļo kaklautiņu
vietā skaista papīra salvete.
Paldies sakām lejasciemietei Zanei
par piedāvājumu arī mūsu korim piedalīties akcijā un izstāstīt savu stāstu, savu
kuriozu. Un šo stāstu var redzēt LTV raidījuma „Dziesmusvētku stāsti” rullītī.
Rita Gargažina,
Kultūras nama vadītāja

Koru skatē

„Kaprīze” pēc dziedāšanas skatē.
5. maijā Gulbenē notika Alūksnes,
Balvu, Gulbenes apriņķu koru skate,
kur Lejasciema koris „Kaprīze”, dziedot
A grupas repertuāru, tika novērtēti ar

39.56 punktiem. Tas ir ļoti labs rezultāts,
startējot A grupā. Paldies visiem dziedātājiem, diriģentei Inetai Maltavniecei
un kormeistarei Ritai Vēverbrantei!
2013. gada maijs

KULTŪRAS NAMĀ

Ģimeņu talantu konkurss
„Cīrulītis”
Ir atnācis pavasaris. Saulīte ir tā, kas
palēnām pārvērš visu, kas ir ap mums
dabā – strazdi ir atlidojuši, kādās dzīvnieku migās jau apvēlušies pūkaini mazuļi.
Arī katrā mājā noteikti raisās jauna dzīvība – bērni, mazbērni, kucēni, kaķēni,
arī kūtīs kūņājas mazas dzīvībiņas. Jauni
šīs pasaules centri. Pasaules centrs katram ir tur, kur atrodas viņam šajā dzīvē
vissvarīgākais – bērni, vecāki, darbs. 27.
aprīlī pasaules centrs bija Lejasciema
kultūras nams, kur notika ģimeņu talantu koncerts „Cīrulīši”. Kultūras nams tika
piepildīts ar īpašu noskaņu – smiekliem,
prieku, jautrību, mīļumu un tam visam
klāt – neliels uztraukums!
Paldies visām ģimenēm, kas ar saviem priekšnesumiem priecēja ikvienu,
deva ļoti daudz pozitīvu emociju – Jozepu ģimenei, Krēsliņu ģimenei, Ļaperu
– Akmeņu ģimenēm, Žīguru ģimenēm,
Riekstiņu ģimenei, Dambrovu ģimenei
no Lizuma, „Dzēvenītēm” no Jaungulbenes un Lejasciema PII „Kamenītes”
ģimenei.
Paldies visiem labajiem cilvēkiem,
kas palīdzēja izauklēt „Cīrulīša” pasākumu. Milzīgs paldies skolotājai Antrai,
kas ieguldīja lielu darbu, palīdzot vairākām ģimenēm sagatavoties priekšnesumam, un arī apskaņoja šo koncertu,
paldies „Kamenītes” darbiniekiem par
palīdzību, paldies Lejasciema pagasta
pārvaldei, pasākuma vadītājai Sarmītei
Supei – Stabiņai , pasākuma atraktīvajai
žūrijai – Inetai, Dacei, Zanei un Eiženam
un fotogrāfei Lienei.
Un vēl es gribu piebilst, ka mēs šo
projektu realizējām ar Eiropas gada pašvaldības 2012 saņemtās balvas ietvaros
ar Taipejas misijas Latvijā finansiālu atbalstu un Lejasciema pagasta pārvaldes
atbalstu. Paldies!
Rita Gargažina,
Kultūras nama vadītāja

Riekstiņu ģimene.
2013. gada maijs

Žīguru ģimenes.

Jozepu ģimene.

Dambrovu ģimene no Lizuma

.

Krēsliņu ģimene.

Ļaperu – Akm

eņu ģimenes

PII „Kamenīte” kolektīvs.

.

Žūrija pasniedz balvas ģimenēm.

Pasākuma vadītāja Sarmīte un Jaungulbenes bērnu popgrupa „Dzērvenītes”.
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INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI
Laime, laime tai meitai,
Kas piedzima saulītē,
Tai Laimiņa saktas lēja,
Sudrabā mērcēdama.
Laime, laime tam dēlam,
Kas piedzima saulītē,
Tam augs mieži, tam
augs rudzi,
Tam augs bēri kumeliņi.
/Latv.t.dz./

Sveicam Ramonu un Uldi
Liepiņus ar meitiņas Loretas
piedzimšanu un
Aritu Eglīti un Gunti Uisku
ar dēliņa Ričarda piedzimšanu!
Lejasciema pagasta pārvalde

Lejasciema
amatierteātra
panākumi skatē

Lai dzīvē vienmēr ir iespējams
atklāt
patiesu atziņu, cilvēku mīļu,
par ko Tev gribētos bieži domāt
un ieslēgt sirdī to dziļi, jo dziļi!
Lai svētkos izdodas izbaudīt
mirkli,
ko ikdienā parasti nenovērtējam, –
tas lai ir glābiņš nedienu jūklī,
kā karote medus visrūgtākai tējai!
Un durvīs, kas vērtas,
uz cilvēkiem ejot,
ne saulriets lai skumtu,
ne pagurtu rīts!
un labākos malkus no dzīves
dzerot,
lai dvēsele atdzimst kā miesa
pēc pirts!
/M. Svīķe/

Sveicam Lejasciema
pagasta iedzīvotājus,
kam skaistas dzīves
jubilejas tiek svinētas
maijā:
70 gadu jubilejā
Mirdzu Svikli
75 gadu jubilejā
Lugru Uisku

Jetes mātes lomas spēlētāja
Inesei Konošonoka un Lazdiņu tēvs –
Dzintars Liepiņš.
26. aprīlī Lejasciema kultūras namā
notika Gulbenes novada amatierteātru
skate, kur savas izrādes žūrijai – Valdim
Lūriņam, Edītei Siļķēnai – rādīja lejasciemieši un Beļavas pagasta amatierteātris.
„Zelta aktiera”titulu Gulbenes TT aktieri
piešķīra Jetes mātes lomas spēlētājai
Inesei Konošonokai un Lazdiņu tēvam –
Dzintaram Liepiņam. 27. maijā Tirzā notika skates noslēguma pasākums un bija
liels prieks par paziņotajiem rezultātiem –
Lejasciema amatierteātrim „Paradokss”ar
45 punktiem ir piešķirta I pakāpe un kolektīvs izvirzīts Vidzemes reģiona skatei
„Gada izrāde 2013”! Paldies visiem aktieriem par spēli un režisorei Inetai Krastiņai
par ieguldīto darbu izrādes tapšanā!
Rita Gargažina,
Kultūras nama vadītāja
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80 gadu jubilejā
Ēriku Akmentiņu
Herbertu Bisenieku
Albertu Galvanu
Jāni Ģērmani
Juri Lūkinu
„PAGALMA” KRIKSIS
Vēstule zaglei
Naktī uz 15. maiju Tu nekautrējies
apzagt veco ļaužu namiņa iedzīvotājus, paņemdama tikai sev skaistākos
ziedus, kuri bija mūsu un arī Lejasciema skaistumam rūpīgi kopti.
Lūdzu, nekad vairs šurp nenāc
ar saviem netīrajiem nodomiem.
Un tomēr, paldies, ka neizrāvi
puķes ar visiem sīpoliem.
Dārzniecītes

1. jūnijā 22.00 Lejasciema estrādes vasaras sezonas atklāšanas
zalumballe. Spēlē Kaspars Maks un
grupa „Brīvdiena”
Ieeja Ls 2,00, pēc plkst. 24.00 Ls 3,00
Darbosies bufete
15. un 16. jūnijā Lejasciemā
Latvijas amatierteātru festivāls „Kaudzēm smieklu”
21. jūnijā amatierteātris „Paradokss” ar izrādi viesosies Zeltiņos
23. jūnijā 23.00 Lejasciema estrādē Līgo svētku Nakts izdancošanās pie ierakstu mūzikas dažādām
gaumēm.
Kurināsim lielo ugunskuru.
Ieeja Ls 1,00, Lejasciema pagasta Līgām un Jāņiem ieeja brīva.
Darbosies bufete
29. jūnijā 19.00 Lejasciema estrādē ar izrādi „Preilenīte” viesosies
Jaungulbenes amatierteātris. Ieeja
Ls 1,50
30. jūnijā 13.30 Lejasciema
centra laukumā Lejasciema pagasta
Dziesmu un Deju svētku karoga pacelšana

LĪDZJŪTĪBA
Paliks atmiņu kāši,
Atspulgi no nebeidzamajiem
darbiem,
No mirkļiem, prieka pilniem,
Un no mirkļiem skarbiem.
/J. Osmanis/
2013. gada maijā mūžībā aizgājis
Lejasciema pagasta iedzīvotājs
Viesturs ābrams
Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko
līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem
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.
2013. gada maijs

