Lejasciema pagasta pārvaldes izdevums

Jauna ceļa jūtīs...
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Ceļš ir tik ļoti vienkāršs.
Ceļš ir tik vienkāršs kā
rēbuss.
Ceļš ir tik smaržīgs kā jūlijs
Un dubļains kā marts.
Finiša nav un nebūs.
Finiša nav un nebūs.
Finiša nav un nebūs.
Ir tikai – starts.
/I.Ziedonis/

Tāpat kā iepriekš un vienmēr- arī šogad Lejasciema vidusskolas 9. klases absolventiem bija
izlaidums. Šovasar viss notiek tāpat, un vienlaikus nekas vairs nav
tāpat, kā bijis, šis laiks visapkārt
pasaulē ir iezīmējis jaunas līnijas,
un tā ir jauna ceļa jūtīs, un arī paši
devītie ir mainījušies, nogājuši
būtisku attīstības ceļu- no bērniem, no spurainiem pusaudžiem
izauguši par interesantiem, radošiem, domājošiem, atbildīgiem,
gudriem mūsu skolas absolventiem.

Tāpat kā pēdējie divi mācību gada mēneši, tā arī izlaidums
diemžēl bija jāpieskaņo valstī un
pasaulē esošajai situācijai – absolventi nevarēja svinīgo mirkli
dalīt ar saviem draugiem, radiem
un paziņām, nevarēja baudīt to
skaisto brīdi, kad tuvinieki ar
ziedu pasniegšanu svinīgajā pasākumā apliecina, ka priecājas
par viņu sasniegumiem. Bet skolēni varēja būt kopā ar vecākiem
un skolotājiem – cilvēkiem, kas
viņu izaugsmē ir ielikuši visvairāk
darba un mīlestības, varēja bau-

dīt svinīgo un sirsnīgo noskaņu,
ko mums palīdzēja radīt Dāvja
un Anetes brīnišķīgie muzikālie
priekšnesumi, saņemt apliecības,
pateicības un paldies vārdus, kā
arī paši pateikties visiem no sirds.
Savukārt es savā un absolventu vārdā vēlos pateikt paldies
par sadarbību šajā dienā un visu
deviņu gadu garumā Lejasciema
pagasta pārvaldei, JC “Pulss” un
tā vadītājai Annai Žīgurei, Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centra vadītājai
Danai Puidzei, sporta kluba “Le-

jasciems” treneriem un it īpaši
Lāsmai Gabdulļinai, Lejasciema
pagasta bibliotēkai, Jānim un
Dāvim Meļļiem un Lejasciema
kultūras nama vadītājai Ritai Gargažinai!
Un, protams, PALDIES maniem mīļajiem absolventiem un
viņu vecākiem par kopā pavadītajiem gadiem, skaistajiem mirkļiem, sirsnību un mīlestību, ko
pa šiem gadiem bagātīgi tiku saņēmusi no jums!

9.klases audzinātāja
Lana Černoglazova

Bibliotēkā/ jauniešu centrā

Bibliotēka jūnijā

Jūnijā Lejasciema pagasta bibliotēkas
apmeklētājus priecēja cēsnieka Andra Vētras
foto izstāde “Latvijas kaleidoskops”. Pēc profesijas sporta skolotājs, šobrīd pensionārs. Fotogrāfa iecienītākā tēma ir daba: jūra, meži un
upes, daudz tiek fotografēta arī dzimtā pilsēta
Cēsis visos gadalaikos.
Izstādes noslēgumā, 30.jūnijā, bibliotēkā notika tikšanās ar fotogrāfu. Viņš stāstīja
par savu hobiju - fotografēšanu 60 gadu garumā, kopumā radot desmit tūkstošus foto.
Andris ir arī Reiki skolotājs, un par
lielu pārsteigumu klātesošajiem skatītājiem
demonstrēja, kā basām kājām var staigāt pa
saplēstiem stikliem.
Paldies Andrim Vētram par iespēju
tikties pašā vasaras vidū! Tālāk izstāde tiks
nodota Stradu pagasta bibliotēkas lietotāju
vērtējumam.

Vasara jauniešu centrā!
Es kopā ar vēl trīs
piedzīvojumu meklētājiem 17. jūnijā devos
jauniešu centra "Pulss"
rīkotā velosipēdu izbraucienā.
Vasaras
saule, 28 km, laba kompānija un atvēsinoša
pelde galapunktā - Ādmiņu ezerā. Kas var būt
labāks par šādi pavadītu vasaras dienu... Galvenais ir nepadoties, galvenais ir izbaudīt, pat, ja karstums liek apstāties.
19.jūniju pavadīju jauniešu centra “Bāze” pagalma svētkos. Iesildījām tuvojošos “Līgo” un
“Jāņus”. Pinām vainagus, mācījām citiem, dejojām “Pankūkas”, cepām desas, spēlējām spēles,
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Jauniešu centra
“Pulss” aktivitātes
Laikā, kad visa pasaule ir nonākusi zem
"Covid" zīmes, kas, protams, ietekmēja arī jauniešu centrus, mēs šo laiku izmantojām lietderīgi un pašas saviem spēkiem realizējām sen
izlolotu sapni - atjaunojām jaunās krāsās mūsu
jauniešu centra "Pulss" telpas. Mums ir liels
gandarījums un prieks par paveikto darbu. Kā ir
pierādījies, ikviens darbs nav iedomājams bez
palīdzības un sadarbības. Lielu paldies gribam
teikt Lindai Ļaperei par māksliniecisko noformējumu, esam ļoti lepni, ka mums ir tik talantīga un atsaucīga jauniete. Liels paldies Lejasciema pagasta pārvaldes vadītājam Mārim, kurš
atbalstīja dažādās saimnieciskās un tehniskās
lietās! Protams, kur nu bez Līvas, arī viņa ir pielikusi roku mūsu kopdarbam! Kopumā mums
izdevās visas idejas realizēt un ļoti ceram, ka arī
ikviens, kas apmeklēs jauniešu centru, atzinīgi
novērtēs jauno telpu "apdeitu". Kā saka Rainis
"Pastāvēs, kas pārvērtīsies!".
Jūlijā jauniešu centrā par jaunatnes dabinieku strādās jaunietis Dāvis Elmārs Mellis,
ikdienā bērni un jaunieši tiek aicināti uz sportiskām aktivitātēm, kā, piemēram, volejbolu un
futbolu, kā arī kopā ar Dāvi ir iespējams apgūt
dīdžejpulti.
13. – 17.jūlijā notiks “Vasaras dienas bērniem”, par to, kā mums gāja, pastāstīsim nākamajā “Pagalmā”.
Augustā jauniešu centrā "Pulss" notiks
atvērtā dienas nometne „Sporto, esi laimīgs!“
Nometnes mērķis ir veicināt Gulbenes novada
jauniešus uz aktīvu un veselīgu dzīvesveidu,
sniedzot jaunas prasmes un zināšanas par dažādiem sporta veidiem. Aicinām laicīgi pieteikt
dalībniekus (Gulbenes novada) vecumā no 10
līdz 14 gadiem.
Nometnē jauniešiem būs iespēja iepazīt
un pašiem izmēģināt dažādus sporta veidus,
piedalīties sacensībās, kā arī pašaizsardzības
nodarbībās, kuras vadīs kluba Krav Maga Rīgas
treneri.

Jauniešu centrs “Pulss”

Informācija Lejasciema pagasta
bibliotēkas lietotājiem!
No 13.jūlija līdz 10.augustam Lejasciema
pagasta bibliotēkas vadītāja dosies ikgadējā
atvaļinājumā. Šajā laikā bibliotēka būs slēgta,
jo reorganizācijas rezultātā no maija bibliotēkā
strādā tikai viens darbinieks.
20.jūlijā un 3.augustā no plkst. 9.00 12.00 bibliotēka būs atvērta tiem apmeklētājiem, kas vēlēsies samainīt grāmatas, žurnālus
vai veikt kādas darbības elektroniskajā vidē.
Paldies par sapratni! Baudīsim vasaru, krāsim
enerģiju un pozitīvus mirkļus rudenim!
Maira, Lejasciema pagasta
bibliotēkas vadītāja
2020. gada jūlijs

jauniešu centrā
minējām mīklas, lasījām ticējumus un dalījāmies ar Jāņu pantiņiem. Un kur nu bez kvasa
un Jāņu siera! Viennozīmīgi - pasākums izdevās!
Ar jauniešu centru esmu draugos jau
kopš pirmajiem skolas gadiem. Tāpēc, lai arī
aizeju mācīties uz citām skolām un citām pilsētām, vienmēr priecājos atgriezties “Pulsā”.
Es ļoti labprāt palīdzu un iesaistos dažādās
aktivitātēs. Tāpēc man bija ļoti patīkams pārsteigums, saņemot sertifikātu par brīvprātīgā
darba veikšanu. Biju jau piemirsusi par stundām, kuras krāju jau labu laiciņu, filmējot un
montējot video, palīdzot aktivitāšu realizēšanā, vides iekārtošanā, kā arī jauniešu centra
telpu atjaunošanā un citos darbiņos. Paldies
par iespēju!
Gaidu vēl daudz šādu vasaras piedzīvojumu, kurus izbaudīt un ar kuriem dalīties.
Iesaku arī citiem - nenogulēt vasaru, bet piedzīvot to!

Linda Ļapere

Par “Sajūtu parka” ideju konkursu
2019.gada maijā pagasta pārvalde izsludināja konkursu topošā Sajūtu parka Lejasciemā centrālā vides objekta idejai. Tā kā atsaucība nebija liela, konkursa pieteikumu termiņš
tika pagarināts līdz 2020.gada 31.martam.
Konkursa mērķis – izmantojot radošu
sacensību, iegūt labāko ideju parka attīstībai
ar radošiem, mūsdienīgiem un daudzfunkcionāliem risinājumiem. Parka centrā vēlamies
veidot interesantu vides objektu vai objektu
kopu, lai parka apmeklētājiem būtu iespēja iz2020.gada jūlijs

just dažādas sajūtas un tiktu darbināta maņu
sistēma (redze, dzirde, oža, garša un tauste),
lai tas veidotos interaktīvs, interesants dažādu
paaudžu cilvēkiem.
Aicinot iedzīvotājus iesaistīties ideju konkursā, pagasta pārvaldes vēlme ir izzināt iedzīvotāju domas un viedokli, kopīgi iepazīties ar
idejām un izvēlēties visiem tīkamāko Sajūtu
parka tālākās izveides gaitu.
Pagasta pārvaldē Sajūtu parka ideju
konkursam esam saņēmuši tikai vienu pie-

teikumu. Mūsu aicinājumam ir atsaukusies
daiļdārza īpašniece, fonda “Zeme. Cilvēks.
Stari” Svētbirzs līdzautore, māksliniece-floriste Sandra Semenkoviča. Liels paldies viņai par
atsaucību un konkursam iesniegto interesanto piedāvājumu!
Konkursa ideju vērtēšanas komisija ir
pieņēmusi lēmumu 2020.gada septembrī izsludināt ideju – skiču konkursa “Sajūtu parks”
Lejasciemā 3.kārtu.

Pagasta pārvalde
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Kultūra

Kultūras dzīves notikumi
Tieši šobrīd mums ir unikāla iespēja aizdomāties un pārdomāt – kā dzīvojam, kā attiecamies pret dabu, kāda ir mūsu vērtību izvēle.
Šis laiks katram no mums ir jaunu pārbaudījumu un izaicinājumu pilns.
Kopš 13. marta Latvijā ir izsludināta ārkārtas situācija, kura vairākkārt tika pagarināta, un
ir joprojām, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību Latvijā. Ir jāievēro dažādi piesardzības pasākumi, ierobežojumi pasākumu organizēšanā,
apmeklēšanā.
Martā, aprīlī bija nedaudz jocīga sajūta,
stāvot tādā tukšā kultūras namā. Vakaros nav
mēģinājumu, plānotie pavasara, vasaras pasākumi, aktivitātes, skates jāatceļ.
Šis laiks parāda tik labi zināmo patiesību,
ka kultūras nami paredzēti tautas kopā sanākšanai un vietējās kultūras dzīves bagātināšanai,
bet diemžēl – atcelts, atcelts, atcelts...
Mēs – visi kolektīvi un to vadītāji, esam optimisti un ceram, ka šī pauze nebūs uz pārāk ilgu
laiku. Kolektīvu WhatsApp grupās notiek sazvanīšanās, sarakstīšanās, mēģina, ieraksta dziesmas, šuj attālināti utt. Tomēr, katru reizi ieejot
zālē, iesūrstas sirds. Gribas sapulcēt cilvēkus,
gribas sanākt kopā ar vai bez pīrādziņiem. Gribas redzēt vakaros kultūras nama logos gaismu
un dzirdēt ritmisko soļu skaitīšanu. Gribas teātra jokus un smieklus, bet... mēs esam atbildīgi
optimisti un pagaidām paliekam mājās.
Paldies katram kultūras nama aktīvajam
apmeklētājam un atbalstītājam!
Paldies, ka jūs esat! Man ir prieks, ka jūsu
ir tik daudz. Izturēsim un tiksimies drīz!
Šajā laikā mainījies daudz kas. Laiks sakārtot domas, atpūsties, pārdomāt nākotnes plānus, var beidzot sākt darīt lietas, kam ikdienā
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nav atlicis laika. Šis ir brīdis, kad apstāties ikdienas steigā, novērtēt to, kas patiešām mūsu dzīvēs ir dārgs, un pavadīt laiku ar ģimeni.
Vai tiešām klusums un miers? – Nē, katru
dienu ir ko darīt. Pa šo laiku ir bijusi iespēja izdarīt to, ko darba steigā, kā vāverei ritenī griežoties, nevarēju paspēt. Tik daudz materiālu sakrājušies, kuri jāapkopo, jāsakārto, jāsaliek pa
tēmām. Ko darīt ir pietiekami. Visus darbus uzskaitīt nemaz nevar, un tomēr – ir izdarīti un vēl
procesā svarīgi saimnieciskie darbi, aktivitātes • tiek šūtas “ Unces” dejotājiem bikses
• kultūras namam ieliktas jaunas sānu durvis
• kultūras namā
tualetēs ielikts siltā
ūdens boileris
• ar Zanes un
Mārtiņa palīdzību tika
uzfilmēta uzmundrinoša video filmiņa – aktieru anekdotes un video pastaiga Lieldienās
• tika realizēta
ideja videofilmiņu akcijai “ Paldies aplausi
mediķiem, pārdevējiem”
• sagatavoti, izlikti
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Kultūra

Lieldienu, Jāņu dienas dekori
• kultūras nama lielajai zālei tiks iegādāti
jauni krēsli
• tiek izgatavots inventāra skapis
• Gulbenes novada Kultūras pārvaldes iedvesmoti, pagastu amatierkolektīvi uzfilmēja
Līgo svētku sveicienu visiem “ Teātris ap limuzīnu”, kurā piedalījās arī Lejasciema ļaudis – Elīnas
un Agra Krēsliņu ģimene, Sandra Brieže, Mirdza
Ankupa, Edmunds Stabiņš, motociklu filmēšanas ainai mums sagatavoja braukšanas kārtībā
Māris Kauliņš.
• 4. maija svētki tika visā novadā tika atzīmēti ar Latvijas karoga pacelšanu, himnas
atskaņošanu un latviešu mūziku 3 stundu garumā. Paldies Jānim Mellim par mūzikas atskaņošanu Lejasciema centra laukumā!
• Koris “ Kaprīze” un deju kolektīvs “Unce”
piedalījās virtuālajā gājienā “Uzvelc tautas tērpu
par godu Latvijai!”
• Tika uzfilmēts video sveiciens Latvijas
Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai.
Paldies visiem bērniem un jauniešiem, kuri nenobijās un iesaistījās video sveiciena radīšanā,
latviešu valodas un literatūras skolotājai Lanai
Černoglazovai un Annai Žīgurei!
Tā ir tikai maza saujiņa redzamu un taustāmu darbu, bet ir vēl jāsaplāno darbi, notiku2020.gada jūlijs

miem līdzi jāseko, jāpiedalās zoom semināros. Ir
tikai vairāk laika padomāt, apkopot idejas, rast
iedvesmu jauniem projektiem. Ieceres pamazām jau top. Tagad ir dažādas iespējas strādāt
attālināti.
Jā! Ir jāmeklē jauni veidi, kā svinēt svētkus. Bet nenoliedzami pietrūkst arī ierasto
veidu. Mums, kultūras nozares ļaudīm, jo īpaši
pietrūkst šī vakara pirms svētkiem – ar satraukumu, vai viss būs kārtībā, vai laikapstākļi mūs
nepievils, vai apmeklētāju pulks būs kupls? Tas
ir skaisti – redzēt vairākus simtus cilvēku vien-

kopus svinam, dziedam un dejojam, bet šajā
pārmaiņu laikā jāpamēģina svētkus svinēt arī
vienam vai mazā bariņā, jo citas iespējas nav.
Arī vasaras saulgriežus šogad svinējām
savādāk.
20. jūnija vakarā pie Sēravota jau ceturto
gadu pulcējāmies uz pasākumu dabā - Klausies
Gauju! Šogad Gaujas čalošana mijās ar dziesmām un trompetes mūziku. Godinājām jaunās
Laimes kāpnes. Cilvēkiem ir vajadzīgs mirklis
pirms saulgriežiem, lai mierīgi ieklausītos dabas
skaņās un sajustu sevi kā daļu no tās. Paldies
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Kultūra
Egonam Kliesmetam par trompetes mūziku un
ansamblim “ Akcents” par latviešu tautas dziesmā!
Teicām paldies Laimes kāpņu meistariem
- Aigaram un Artūram Igaviņiem, Aivaram Galejam. Sveicienus sūtījām uz Kanādu Laurai Igaviņai - paldies, Lauriņ, par projektu!
Uz Jāņiem rotājām Lejasciema pagastu ar
vienotiem vides objektiem- Līgo zārdiem – aicinājām ikvienu uzpīt Jāņu vainagu, sasiet ziedu
pušķi vai zāļu tējas slotiņu un izrotāt savā dzīves
vietā zārdus.
22. jūnija pēcpusdienā Lejasciema folkloras kopa “ Smaržo siens” ielīgoja Jāņu pie 5 Līgo
zārdiem pagasta ciematiņos.
Paldies Sinoles ļaudīm par Līgo zārdiem,
paldies Dāvim Uiska par atsaucību pasākuma
organizēšanā!Mālmuižā pie pils dīķa mūs sagaidīja Sofija Drozdova, paldies Sofija par šo dienu!
Pēc karstās saulītes, baudījām ēnu.
Dūrē iebraucām skaisti sakoptā vidē! Paldies Aldai Žīgurei un Dūres cilvēkiem par Līgo
noskaņu!
Umari mūs sagaidīja ar dziesmu un Jāņuguni! Pārsteigums un prieks! Paldies Vizmai
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Kultūra
Petrovai par aktīvu darbošanos un dāvinātajām
piparmētru slotiņām!
Lejasciemā iebraucām saulītes sakarsētas, mazliet nogurušas, bet gandarītas! Bijām
izdziedājušās no sirds! Paldies Sarmītei, Intai un
folkloras meitenēm par izturību! Paldies līnijdeju meitenēm par dejām Lejasciemā!
Lejasciema rokdarbu kopas “ Rades” dalībniecēm šis laiks ir bijis radošs un interesants,
darbojoties, strādājot, sazinoties, konsultējoties, mācoties attālināti.
Attālināti un klātiene meitenes mācījās
šūšanu – iepirkuma somu, kosmētikas maciņu,
lielo somu šūšana – šos darbus varēja apskatīt
izstādē Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma centrā.
Rokdarbu kopas divas meitenes ar saviem
darbiem piedalījās konkursā “Uzšuj iepirkuma
maisiņu no vecajiem džinsiem!”, ko organizējas
sujmasinas.lv
Kopā tika iesūtīti 38 darbi.  Žūrijas komisija
piecu dalībnieku sastāvā klātienē izvērtēja iesūtītos darbus. Liels prieks bija
uzzināt, ka galveno balvu - šujmašīnu
“ELNA 3210 Jeans” ir ieguvusi lejasciemiete Zinta Kalniņa. Apsveicam!

Kā teicis Imants Ziedonis: „Laiki nav svarīgi. Svarīgs ir cilvēks.”
Tāpēc gribētu, lai laikā, kad fiziski
esam distancēti, protam būt vienoti gara spēkā. Lai jūtam cits cita
labo domu spēku. Kopsim un audzēsim pacietību, uzturēsim mīlestību – pret sevi, savu ģimeni un
apkārtējiem!
Saulainu vasaru! Lejasciem kultūras
nama vadītāja Rita
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KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRS

Dodamies piedzīvojumos tepat Lejasciemā
Šī, protams, ir nedaudz savādāka vasara
nekā citkārt, ir jūtams, ka cilvēki vairāk dodas
dabā, piedzīvojumos kopā ar ģimenēm. Tāpēc
arī Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un
tradīciju centrs pielāgojas situācijai un domā
jaunus risinājums, ko piedāvāt gan vietējiem
iedzīvotājiem, gan Lejasciema viesiem. Tāpēc
jau 1.-4.maijā Lejasciemā piedāvājām iespēju
sajust brīvības un svētku noskaņu, dodoties
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nelielā piedzīvojumā kopā ar saviem tuvākajiem. Šajās dienās ikvienam, kurš vēlējās tepat
bija iespēja apmeklēt 14 punktus, un katrā no
tiem, noskenēt QR kodu, varēja noklausīties
piedāvātās dziesmas, ko izpildīja Lejasciema
folkloras kopa “Smaržo siens”, koris “Kaprīze” vai ansamblis “Akcents”, noskatīties deju
kolektīva “Unce” dejas, uzzināt vēsturisku informāciju par vietu, kur nokļuvuši, vai izlasīt

iedvesmojošus Zentas Mauriņas citātus. Šajās
dienās Lejasciemā varēja redzēt daudz viesu
no dažādām vietām: Gulbenes, Gulbenes novada, Alūksnes, Zeltiņiem, Ilzenes, Rīgas u.c.
Aktīvākie un atraktīvākie dalībnieki, katrā
no punktiem uzņēma fotogrāfijas un 5.maijā
saņēma pārsteiguma dāvaniņu.
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KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRS/ bērnudārzā
Mazliet savādākā, bet nedaudz līdzīgā
piedzīvojumā varēja doties ceriņu ziedēšanas
laikā no 1.-15.jūnijam, kad lejasciemiešiem
un Lejasciema viesiem bija iespēja izbaudīt
šo brīnumaino mirkli un doties pa “Ceriņziedu ceļu” tuvplānu meklējumos. Dodoties pa
kartē iezīmētu ceļu, pastaigas dalībnieki meklēja 14 nofotografētus tuvplāna kadrus. Šī bija
iespēja nesteidzīgā pastaigā sajust ceriņziedu
smaržu, lūkojoties vērīgi, pamanīt nianses,
kurām ikdienas steigā paskrienam garām - nepamanām. Pastaigas dalībniekiem bija iespēja
reģistrēties un atsūtīt visus tuvplāna kadrus,
un viens no veiksminiekiem saņems gardumu
grozu no Lejasciema mājražotājiem. Dalībai
izlozē piereģistrējās 15 komandas (50 dalībnieki) un burvīgu Lejasciema saldumu grozu

ieguva Sanda Skopāne no Šķieneriem. Paldies mājražotājiem par sarūpētajām balvām:
Ingunai Ozolai par gardo maizi, Ingai Grīslei
par brīnumainajiem franču cepumiņiem “Makarūniem” un Lāsmai Einbergai par “Bumbiņnašķiem”.
Ārkārtīgi liels prieks bija redzēt gan mazos, gan lielos lejasciemiešus ceriņziedu ceļā.
Bieži vien ikdienas gaitās mēs dodamies pa
konkrētām ielām un taciņām nemaz nepamanot, kas notiek blakus ielā, bet šāds piedzīvojums ļauj pamanīt gan aizmirstas, gan
neredzētas vietas, lietas tepat mums blakus.
Ja arī Tu vēlies doties šādā piedzīvojumā, droši nāc uz centru un varēsi saņemt izdrukātus
tuvplāna kadrus.

Līdz 26.jūnijam Kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā bija skatāma Lejasciema rokdarbu kopas "Rades" izstāde, kurā
varēja skatīt vairāk nekā 70 dažādus šūtus
darbus, pārsvarā tās bija dažādas somas un
kosmētikas maciņi. Prieks, ka rokdarbniecēm
šī ir bijusi ļoti radoša un darbīga sezona, kura
noslēgusies ar skaistu izstādi. Paldies par to
rokdarbu kopas vadītājai Lūcijai Bačinskai un
šūšanas meistarei Zintai Kalniņai par savu profesionālo zināšanu nodošanu rokdarbniecēm,
kuru rezultātā tapušas fantastiskas somas!
Dana Puidze,
Izglītojošā darba un
darba ar apmeklētājiem vadītāja

Pavasaris – vasara PII “Kamenīte”
Nemanot un savādāks nekā citus gadus
atnāca pavasaris. Daba, ziemā sniegu nesagaidījusi, nesteidzās mūs priecēt ar siltumu un
pirmajiem ziediem.
Pēc divu mēnešu pārtraukuma tikāmies
maijā, lai kopā pabeigtu mācību gadu. Protams, viss bija savādāk ... vairāk svaiga gaisa,
vairāk telpas sev apkārt, vairāk zināšanu, kuras apgūtas, strādājot mājās kopā ar vecākiem. Liels bija atkalredzēšanās prieks! Pāris
nedēļu laikā „Gudrās Pūces” un „Pasaciņas”
bērni kopā ar audzinātājām atcerējās, ko interesantu šajā mācību gadā apguvuši.
Tāpat kā citus gadus, arī šogad „Kamenītē” maija beigās notika ilgi gaidītais Lielais notikums – izlaidums! Tas nekas, ka šis pasākums
bija citādāks nekā gada sākumā plānots, bet
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bērnudārzā
ne mazāk saviļņojošs un mīļš! Piecpadsmit
„Kamenītes” lielie bērni ar dziesmām, rotaļām
un smiekliem pieskandināja iestādes telpas.
Paldies mūzikas skolotājai Lāsmai par sirsnīgo
muzikālo stundu! Kopā jauki pavadījām rīta
cēlienu savās otrajās mājās! Mūsuprāt, diena
bija izdevusies! Neviens nejutās noskumis un
bēdīgs. Bērni bija priecīgi, ka arī vakarā mājās
būs ballīte kopā ar draugiem un radiem!
Paldies bērnu vecākiem par atsaucību,
atbalstu šajā laikā! Novēlam jauku atpūtu
vasarā un veiksmi, izturību, mācību gadu uzsākot!

„Gudrās Pūces” audzinātāja Ināra

Līgo svētki ir laiks, kad cilvēks saplūst ar
dabu, tāpēc arī PII “Kemenīte” vasaras apvienotā “Zaķēnu” un “Rūķīšu” grupa 19.jūnijā svētkus ieskandināja bērnudārza rotaļu
laukumā. Arī mēs atsaucāmies aicinājumam
izrotāt vides objektu - siena zārdu, ko rotājām ar pašu gatavotiem papīra un ziedu vainagiem. Jau iepriekš bērnu vecāki tika rosināti
sagādāt jāņuzāles, no tām tapa vainagi, ar ko
rotāties pašiem. Pinot vainagus, mācījāmies
Līgo dziesmas, kurās visskanīgākie, protams,
bija piedziedājumi. Laukumiņā bija izveidots
arī improvizēts ziedu ugunskurs, kuram aktīvākie lēca pāri, lai vasarā nekostu kukaiņi! Kad
dziesmas izdziedātas un rotaļas izdejotas, tad
bija laiks baudīt tradicionālo Jāņu sieru, taču
kvasu šoreiz aizstājām ar pašgatavotu piparmētru “spēka dzērienu”, kas guva īpašu atsaucību, jo puišiem deva spēku un meitenēm
enerģiju un skaistumu.
Ceram, ka šo svētku noskaņu katrs bērns
ienesa arī savā ģimenē!

Daina un Agija, PII “Kamenīte” skolotājas
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Sports

Rollerslēpošanas sacensības Madonā
Pēc neierasti ilga pārtraukuma, 27.jūnijā,
Sporta un atpūtas bāzē “Smeceres sils” Gulbenes BJSS/SK “Lejasciems” distanču slēpotāji
piedalījās sacensībās. Šoreiz tās bija rollerslēpošanas sacensības, kas ir kā distanču slēpošanas vasaras paveids. Sacensībās startēja 16
mūsu sportisti, lielākajai daļai no viņiem šīs
bija pirmās rollerslēpošanas sacensības, bet,
neskatoties uz to, starti izdevās un mājās varēja doties ar gandarījuma sajūtu – ir gūta jauna
pieredze un augusta sākumā varēs aizvadīt arī
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Latvijas čempionāta rollerslēpošanā 1.posmu.
V, S, V16, S16, V14, S14 vecuma grupās
sacensības sākas ar kvalifikācijas braucieniem
kā individuālās sacensībās, pēc uzrādītajiem
rezultātiem ātrākie dalībnieki kvalificējas pusfināliem un vēlāk jau finālam. Visās šajās grupās distances garums bija 1,1 km.
Pusfinālos iekļuva seši mūsu sportisti:
S14 grupā Anna Nikola Berkolde (7.vieta), kurai pavisam nedaudz pietrūka, lai iekļūtu arī finālā, un Gerda Asnāte Berkolde (9.vieta); S16

grupā Jolanta Pence (6.vieta) un Monta Zauriņa (5.vieta); V16 grupā Niks Berģis (10.vieta);
V14 grupā Martins Kristers Celms (7.vieta) un
Artūrs Filips Igaviņš (5.vieta). Finālā iekļūt izdevās Artūram, Jolantai un Montai.
Jaunāko grupu dalībniekiem bija jāveic
400 m un 800 m distances, starp viņiem visaugstāko vietu izcīnīt izdevās Martai Žīgurei
S10 grupā, iegūstot 4. vietu.
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Vidusskolā

Lejasciema vidusskola vasaras vidū
Vasara ir pilnbriedā. Pēc satraukuma pilnajām ārkārtas situācijas dienām un veiksmīga mācību gada noslēguma lielākā daļa Lejasciema vidusskolas saimes ir devusies vasaras
atpūtā, lai sakrātu sauli un prieku nākamajam
mācību gadam. Tomēr arī šajā laikā skolas dzīvē notiek dažādas lietas. Joprojām turpinās
vidusskolēnu eksāmeni, kuru termiņi tika pārcelti ārkārtas situācijas dēļ. Nākamās 1.klases
skolēnu vecāki aktīvi nāk uz skolu, lai pieteiktu
savus bērnus mācību uzsākšanai Lejasciema
vidusskolā. Jūlija pēdējā nedēļā tiks organizētas karjeras dienas 7.-9.klašu skolēniem.
Gulbenes novada pašvaldības domes
sēdē jūnija beigās tika apstiprināts Lejasciema vidusskolas Attīstības plāns 2020.-2022.
gadam. Tajā tika rūpīgi izvērtēts iepriekšējā
periodā sasniegtais un definētas tālākās vajadzības. Lejasciema vidusskolas attīstībai
nākamajā periodā ir 3 virzieni. Pirmkārt, izglītības kvalitāte, nodrošinot pilnvērtīgu jaunā
standarta ieviešanu pamatizglītībā un mācību
stundas efektivitātes paaugstināšanu. Otrkārt,
izglītības kvalitātes celšana tādā vidē, kurā kā
galvenās vērtības ir nosauktas atbildība, cieņa
un sadarbība. Treškārt, pilnveidot skolas fizisko vidi tā, lai optimāli izmantotu telpas mācību priekšmetu kabinetiem, nomainītu galvenās ieejas fasādi, sakārtotu celiņu uz internāta
un ēdnīcas ēku. Lai to paveiktu, nepieciešami
ne tikai finanšu līdzekļi, bet arī labas idejas,
atsaucība un visu pušu ieinteresētība.
Vēlreiz izsaku pateicību visiem vecākiem

par sadarbību un ieinteresētību attālinātās
mācīšanās laikā. Tas nebija viegli, prasīja pacietību un ieguldījumu no visām ieinteresētajām pusēm. Ārkārtas situācijas laikā iznāca
bieži braukt pie skolēniem uz mājām, lai nodotu informāciju, IT ierīces, skolotāju sagatavotos darbus. Augsti novērtēju iespēju satikt
skolēnus un viņu vecākus, aprunāties, uzklausīt viedokļus, palīdzēt risināt radušās problē-

mas. Manuprāt, mūsu sadarbība no tā ir augusi un pilnveidojusies.
Nākamajam mācību gadam ir daudz ieceru, ideju. Ļoti ceram, ka mācības atsāksies
klātienē. Lai saulaina vasara un pilnvērtīga atpūta visiem!
Lejasciema vidusskolas direktore Ineta
Maltavniece

Nekas jau neapstājas....

Lai arī cik grūti un neparasti
bija mācību gada pēdējie divi mēneši, mūsu skolēni pamanījās piedalīties dažos konkursos attālināti
un gūt panakumus arī šajā laikā.
Tā kā Nacionālās Skaļās lasīšanas 5. - 6. klašu sacensības reģionālais fināls šoreiz nevarēja notikt
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klātienē, skolēni savus lasījumus
filmēja un sūtīja vērtēšanai uz Gulbenes novada bibliotēku, kurus tur
vērtēja žūrija. Lai arī formāts bija
neierasts, tika saņemti 14 videolasījumi, no kuriem žūriju pārliecināja, iepriecināja un godalgotās vietas ieguva Lejasciema vidusskolas

5. klases skolēni Kitija Tomiņa (2.
vieta) un Matīss Salmiņš (3. vieta).
13. maijā tika vērtēts vizuālās
un vizuāli plastiskās mākslas darbu
konkursa “Radi rotājot” paveiktais.
Skolēnu darbi tika atzinīgi
novērtēti un pieteikti nākamajai
kārtai, kas norisināsies jau rudenī.
Pirmo pakāpi ieguva 9.klases skolniece Kate Ceriņa ar darbu “Ietērpies sarkanā” un augstāko pakāpi
ieguva 1.-3.klases vizuālās mākslas
pulciņa dalībnieki ar darbu “Ru-

dens raksti danco”.
Vairāki mūsu skolas skolēni divu gadu
garumā aktīvi ir piedalījušies "Panākumu Universitātes" nodarbībās
un aktivitātēs, un šopavasar veiksmīgi nokārtoja noslēguma testu.
11. klases skolnieces Sabīne Evelone,
Anete Antiņa un 8.klases skolnieks Markuss Lauris Vīksniņš "Panākumu Universitātes"
noslēguma testu nokārtoja ļoti
labi, iegūstot balvā 10% atlaidi studijām augstskolā "Turība".
Piedaloties "Panākumu Universitātes" erudīcijas konkursā, 11.
klases skolniece Ronda Hauka ieguva 4. vietu (Atzinība) un saņēma
balvu no Delfi.lv.
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Informācija
Lejasciema PII
“Kamenīte”

aicina vecākus pieteikt
audzēkņus
jaunajam mācību gadam!
Pirms ierašanās lūgums sazināties
ar iestādes administrāciju
pa tālruni: 26456107

SIA “Gulbenes autobuss”
informē, ka sākot ar 2020.gada
1.jūliju Valsts SIA “Autotransporta
direkcija” ir atjaunojusi maršruta
Nr. 5037 Gulbene–Puidzulis–Gulbene reisu Nr. 13 plkst. 7:00 un
Nr. 15 plkst. 13:35 izpildi pirmdienās un piektdienās.

No labas sirds labai sirdij dāvina
stādiņus - etiķkoka, zemeņu,
kumelīšu, piparmētru u.c.
Saziņai – Daina (T.25422330)

•10 km aplī var piedalīties dalībnieki, kuri sasnieguši 14 gadu vecumu.
• Dalībnieks vai viņu pavadošā persona uzņemas pilnu atbildību par
dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai un apliecina to ar
savu parakstu, saņemot dalībnieka numuru. Skriešanas seriāla organizatori nenes atbildību par dalībnieka iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem
sacensību laikā.
• Trasē ir sastopamas dažas automašīnu iebrauktuves un izbrauktuves no
iekšējām teritorijām, kā arī būs jāveic ceļu šķērsošana. Šajās vietās jābūt īpaši
uzmanīgiem!
Skrējiens vijas pa meža ceļiem.
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Lūdzam būt
atbildīgiem!
!!! Šķirošanas atkritumu konteineri NAV paredzēti nešķirotiem
sadzīves atkritumiem.
!!! Atkritumu dedzināšana, pie
kā pieskaitāma dedzināšana
ugunskurā, ir videi un cilvēku
veselībai bīstams un mūsu valstī
AIZLIEGTS process.
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INFORMĀCIJA
Aktivitātes
jūlijā, augustā

Kapusvētki
Lejasciema pagasta kapos
12. jūlijā plkst. 14.00

No 10.jūlija līdz 4.augustam Kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju
centrā Ozolkalna lietišķās mākslas studijas “Superzīle” izstāde “Vasaras krāsās”
12. jūlijā 16:00 Lejasciema estrādē koncertprogramma “Īsas pamācības mīlēšanā”
18.jūlijā 10:00 Skrējiens apkārt Lejasciemam
18. jūlijā 21:00 parkā pie Lejasciema kultūras nama noskaņu pasākums
"Mirklis saulrietā" ar izgaismotu parku, ar Ingas Deigeles dziesmām, ar Irisas Puidzes dzeju.
Paņemsim līdzi plediņus ērtākai vakara baudīšanai.
25.jūlijā rokdarbu kopas “ Rades” meitenes piedalīsies Gulbenes pilsētas svētku viena no koncerta
vietas dekorēšanā
22. jūlijā līnijdeju kolektīvs dosies koncertēt uz Smilteni
No 8.augusta plkst.10.00 Kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā izstāde ““Šķūnenieku
kauss” 25”.

Svecīšu vakars
Lejasciema pagasta kapos
13. septembrī plkst. 18.00

Par decentralizētās
kanalizācijas sistēmu
reģistrēšanu
Rūpēs par vides aizsardzību un iedzīvotāju dzīves kvalitāti Gulbenes novada pašvaldībā 2019.gada 31.janvārī tika pieņemti
saistošie noteikumi Nr.3 “Par decentralizētas
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Gulbenes pilsētā un Gulbenes
novada ciemu teritorijās”.
Saskaņā ar noteikumiem Lejasciema
un Sinoles ciematu iedzīvotājiem, kuri nav
pieslēgušies centralizētajai kanalizācijas sistēmai, līdz 2020.gada 31.decembrim pašvaldībā ir jāreģistrē sava īpašuma decentralizētā
kanalizācijas sistēma.
Ar saistošajiem noteikumiem un iesnieguma veidlapu var iepazīties Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā https://www.
gulbene.lv.
Iesniegumu var iesniegt gan Lejasciema
pagasta pārvaldē, gan Gulbenes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā.

Izdevējs –
LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDE
Tālr. 64473660
e-pasts: lejasciems@gulbene.lv
Informāciju apkopoja: Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja
Dana Puidze
Iespiests: SIA Erante” tipogrāfijā
“
Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801
tālr. 64860983
Tirāža 800 eks.
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