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Lejasciemā piemin 1949. gada notikumus

1949. gada 25. martā no Lejasciema pagasta dzimtās mājas nācās pamest 226 iedzīvotājiem. Viņus piespiedu kārtā aizveda Austrumu virzienā.
Par padomju varas nelabvēļiem tika
atzīti gan 54 bērni vecumā līdz 16 gadiem, gan 40 sirmgalvji vecāki par 60
gadiem. Lielākā daļa represēto lejasciemiešu nonāca Amūras un Tomskas
apgabalā. 1949. gada martā pēdējo
reizi savu Dzimteni vēroja 31 no izsūtītajiem lejasciemiešiem, kuriem liktenis
bija lēmis kapa vietu svešumā – Sibīrijas plašumos...
Atceroties šos 1949. gada pavasara notikumus, 25. martā Lejasciemā
notika Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas pasākums. Tas iesākas Lejasciema kapsētā pie Piemiņas zīmes
svešumā mirušajiem lejasciemiešiem,
skanēja sirdi aizkustinoši vārdi skolotājas Vēsmas Stapānes lasījumā,
skanēja Jura Ivanova atskaņotās melodijas, kopīgi tika dziedāta izsūtījumā
bijušo cilvēku sacerētā dziesma. Pie
piemiņas zīmes sagūla ziedi un tika
aizdegtas svecītes. Pēc piemiņas mirkļa kapsētā Lejasciema kultūras namā
notika tikšanās ar grāmatas „Caur sirdi
plūstošā dzīve” autori, izsūtījumā bijušo cilvēku, Gulbenes skolotāju – INTU
VILKU.

Foto: Rita Gargažina un Jana Igaviņa

MŪŽIZGLĪTĪBA / LAUKSAIMNIEKIEM

Projekts pieaugušo izglītībai

Sestdien uz Lejasciema kultūras namu
aicinājām Lejasciema pagasta aktīvos iedzīvotājus, topošos un esošos uzņēmējus uz
Uzņēmējdarbības kompetenču pilnveidošanu, izmantojot konceptu „Tematiskais ciems
- Lejasciems”.
Šis projekts ir tapis kā pieaugušo neformālās izglītības programma, lai veicinātu uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības attīstību Lejasciema pagastā, pilnveidojot vietējo
iedzīvotāju kompetences.
Piecas stundas, lektores Marijas Zeltiņas vadībā, aktīvi darbojās Lejasciema iedzīvotāji, kas bija atraduši laiku, lai ierastos
uz apmācību pirmo daļu. Diskutējām par
Koncepta būtību, tā sasaisti ar Lejasciemu.
Mēģinājām veidot komandas un saprast tās
stiprās un vājās puses. Iejusties uzņēmēja
lomā un diskutēt par katra paša izvēlēm savā
dzīvē.
Lektore Lāsma Kronberga no Veclaicenes
stāstīja par savu pieredzi uzņēmējdarbības
jomā. Skaidroja siera siešanas tradīcijas un
atbildību pret pircēju.
Uz apmācību izskaņu, mums pievienojās Ieva Garjāne no Gulbenes, kas centās
saprast mūsu ieceres, paveikto un ieskicēja
turpmāko.
Tāpēc aicinu ikvienu, kam tas liekas interesanti un noderīgi uz apmācību otro daļu.
Tās notiks sestdien, 29. martā plkst. 10.00,

Lejasciema kultūras namā. Kur turpināsim iesākto, izcelsim idejas, kā padarīt Lejasciemu
interesantu sev un citiem, mēģināsim saprast
ko mēs katrs varam darīt Lejasciemā.
Agnese Usāre,
mūžizglītības konsultants
Lejasciema pagastā

„Apmācības tiek finansētas ar Gulbenes
novada domes finansiālu atbalstu”

Ziņas lauksaimniekiem
1) Izmaiņas tiešo maksājumu saņemšanas nosacījumos:
a) Par lauksaimniecības zemi, kas 2003.
gada 30. jūnijā nebija labā lauksaimniecības
stāvoklī, lai iekļautu lauku blokos atbalsta saņemšanai 2014. gadā, līdz šī gada 1. maijam
LAD RLP iesniedzams lauku bloku precizēšanas iesniegums.
b) Atcelta prasība par samazinājumu piemērošanu pārejas posma valsts atbalstam saņēmējiem, kuri kopumā tiešajos maksājumos
saņem vairāk par 5000 eiro gadā.
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c) Grozīta laba lauksaimniecības un vides
stāvokļa prasība par minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu, platības slieksni samazinot no 50 ha uz 30 ha. Šogad atbalsta
pretendentiem, kuru VPM platība būs 30 ha
vai lielāka un ja zālāju īpatsvars būs lielāks par
50%, būs jānodrošina minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,2 liellopu
vienības uz zālāju ha. Izņēmumu noteikumi
netiek grozīti.
2) Rāmavā „Pavasaris 2014” no 3. - 6.
aprīlim.

Izstāžu kompleksā „Rāmava” no 3. - 6. aprīlim norisināsies 22. starptautiskā lauksaimniecības, lopkopības, mežkopības, celtniecības,
vides veidošanas un labiekārtošanas izstāde.
Lai Rāmavas izstāde ievada svētku laiku
zemniekiem pirms lielā pavasara darba cēliena. Lai priecīgas Lieldienas jeb Lielādiena,
kad diena ir kļuvusi lielāka par nakti. Lai izdodas izripināt pļavā krāsainas olas un iešūpot
sauli Lieldienu šūpolēs!
Anita Rozenberga,
lauku attīstības konsultante
2014. gada marts

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Seno laiku prasmes un amati mūsdienās
Acis darba izbijās,
Rokas darba nebijās,
Rokas darba nebijās,
Zinājās padarot.
Laikā no 10. - 14. februārim Lejasciema
PII „Kamenīte” tika izdzīvoti senu tradīciju,
amata prasmju ciemiņu svētki.
Gan bērnu, gan pieaugušo ikdiena tapa
par 5 dienām skanīgāka un bagātāka. Tika
izpurinātas senās pūralādes, pārcilāti klētiņu
un bēniņu pieputējušie plaukti. Goda vietā
stājās vilnas suka un vērpjamais ratiņš, izrādījās vārpstiņa, tītavas, spole un saivas. Vilnas
pūkainie sāni paviesojās naskajos un zinātkārajos pirkstiņos, bet acis mulsa no pieredzētajiem pārsteigumiem – kad radās dzijas pavediens, kā pats satinās kamols, kā veidojās
audekls un no tā – apģērbs.
Tagad zinām, ka arī govīm un kazām patīk
„vizināties karuselī”. Esam piedzīvojuši-kā no
piena rodas krējums, bet no krējuma sviests
un vēl arī paniņas. Ko nozīmē „pienu ēdu, pienu dzēru, pienā muti nomazgāju” un – kas ir
sūkalas un kā tās rodas.
Pašu acīm ir redzēts, kā no koka pagales
rodas karošu gludie sāni, pamēģinot i’grebt,
i’ieeļļot jaunās karotes. Nu zinām un pazīstam
koka mizu mulču un zaru slotiņu doto spēku.
Novērtējām atšķirības kā mežā strādāja senāk-kopā cilvēki un zirgs un, kā tagad visu ātri
vien paveic traktors. Kā top mājas, durvis logi
un mēbeles, kādus instrumentus lieto amatnieki, kas strādā ar koku. Vai jūs zināt kas ir
„slīmests” un ko viņš prot? Ja nezināt, brauciet pie mums – mēs pastāstīsim!
Pašu acīm nu ir redzēts, kā no miltiem un
ūdens pamazām rodas smaržīga un tumīga
mīkla, kas vēlāk, roku samīļota, no krāsniņas
omulīgi izveļas jau kā gardum gards maizes
klaipiņš. Un ziniet, mīklu smaržot un veidot,
glaudot un mīļojot, ir ļoti patīkami.
Tagad zinām un saprotam, ka mūsu vecvecmāmiņas un vecvectēvi bija ļoti strādīgi
un gudri: viņi prata tik daudz ko pagatavot un
izveidot paši. Un to visu viņi prata arī pateikt
skanīgās tautasdziesmās, trāpīgos sakāmvārdos, jautrās dziesmās un rotaļās.
Ceram, ka tieši šajā nedēļā „piedzima ”
kāda prasmīga amatnieka mīlestība uz darbu, kas bija ļoti dārgs arī mūsu senčiem- vai
rokdarbniecei ,vai amatniekam- veikts ar sirds
gudrību un lielu, prātā glabātu, mīlestību.
Daudzbalsīgs „PALDIES!” mūsu ciemiņiem- amatu pratējiem, kas bija mīļi gaidīti
„Kamenītē” un paliks labi draugi arī turpmāk:
Modrītei GUSAREI, Sanitai UISKAI, Laumai un
Ligitai EINBERGĀM, Lāsmai LAPKAŠAI, Lūcijai BAČINSKAI un Sandrai BIKSĪTEI, Inesei
ŠMITEI, Laimonim LAPSAM un maizes ceptuves „Donas” cepējām!
PII „Kamenīte” vadītāja Sandra Brieže

Lāsma Einberga

Modrīte Gusare

Lauma Einberga

„Kamenītes” ciemiņi –
amatu pratēji
Laimonis Lapsa

Inese Šmite

Lūcija Bačinska
2014. gada marts

turpinājums 4. lpp.
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PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ
turpinājums no 3. lpp.

Sanita Uiska

Maizes ceptuvē „Dona”

Skatuves māksla „Kamenītē”
No 24. februāra līdz 28. februārim Lejasciema bērnudārza lielie un mazie aizvadīja
darbīgās sarunās un runātīgos darbos – jo
nedēļas mācību tēma bija „ES un TEĀTRIS”.
Teātra spēlēšana allaž ir iecienīta mūsu
bērnudārza ikdienā un svētkos. Šī joma ir
ļoti tuva pasakām, brīnumiem, pārvērtībām,
sapņošanai un citām iztēles pasaules tēmām.
Tādēļ pirmsskolas vecumā, kad bērniem izteikti piemīt tēlainā domāšana, cenšamies
radīt prieku iejūtoties un iztēlojoties sevi par
dažādu pasaku varoņiem: mācoties ne tikai
runāt iemācītus teikumus, bet – rast bērniem
iespēju būt kopīgā piedzīvojumā, priecāties
par savu prasmi, drosmi un saņemto atzinību.
Kopīgie iestādes pasākumi veicina arī biedrisku draudzību starp grupiņu bērniem, spēju
uzticēties cits citam un sniegt/saņemt atbalstu
no saviem biedriem izrādes spēlēšanas laikā.
Prieku gūst arī pieaugušie – redzot kā nedrošie pārvar savu mulsumu, kā klusie savā
lomā atraisās, kļūstot par drošsiržiem. Prieks
par iespēju pamanīt pašu bērnu radošo izdomu, novēršot neparedzētas ķibeles, par „draudzīga pleca” sniegšanu un kopīgā prieka starojumu bērnu sejās. Šogad skatītāju sniegumam
tika piedāvātas izrādes „Zaķīšu pirtiņa”, „Ezīša
Pukšķīša dāvana”, „Ābolu maiss” un latviešu
tautas pasakas dramatizācija „Glābjas kas var”.
Paldies bērniem par patiesu un emocionālu sniegumu, pedagogiem – par ieguldīto
enerģiju, vecākiem – par atbalstu tērpu un dekorāciju gatavošanā un izrāžu apmeklēšanu!
PII „Kamenīte” vadītāja Sandra Brieže
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2014. gada marts

VIDUSSKOLĀ

Lejasciema vidusskolas skolēnu pasākumi sev un citiem

Pavasaris jau lūkojas skolas logos
un skolēnu domas arvien vairāk sliecas
uz vasaras noskaņu, taču daudzie darbi
neļauj vēl nodoties atpūtai. 28. februārī
mūsu skolā ciemojās visu novada 1. klašu skolēni, lai kopējā pasākumā rādītu
savas prasmes iejusties M. Stārastes pasaku varoņu tēlos, uzstāties ar sagatavotajām vizītkartēm, darboties mūsu skolas
veidotajās darbnīcās un svētku noslēgumā kopkorī nodziedāt iemācīto dziesmu.
Pasākuma sagatavošana prasīja ne mazums pūļu no mūsu skolas pedagogiem,
taču atstāja gandarījuma sajūtu par labi
padarīto darbu un ciemiņu priecīgajām
sejām.
Ne mazāk interesants 6. martā izdevās vecmāmiņu un vectētiņu rīts, uz kuru
jau vairākus gadus 1. – 4. klašu skolēni
un viņu audzinātājas aicina savus mīļos
vecvecākus. Svētku sagatavošanā vislielāko darbu ieguldīja 4. klases skolēni
un audzinātāja Vija Nurža. Ar teatralizētu
uzvedumu skolēni saistīja svētku koncerta priekšnesumus, sveica vecmāmiņas
un vectētiņus, sadancoja kopējās rotaļās
un noslēgumā kopīgi mielojās ar garšīgo
svētku kliņģeri.
Februāra beigās katru gadu skolā
tiek organizēta Tēvu diena, kurā skolēni
sacenšas vīrišķīgos sporta veidos – ierindas skatē, ieroča jaukšanā, militāro zināšanu konkursā un florbolā. Skati vērtēt
ierodas zemessardzes pārstāvji un vienmēr aicinātie vecāki, bet skolēnus šīm
sacensībām sagatavo Lāsma Gabdulļina. Vislabāk šajās sacensībās veicās 7.
un 12. klases komandām.
Marta sākumā skolas volejbolisti startēja novada sacensībās – vidusskolas zēni
A grupā izcīnot 3. vietu, bet B grupas komanda atkal ieguva tiesības pārstāvēt novadu „Lāses” kausa izcīņā 29. martā Rīgā.
Aprīlī notiks novada koru, deju kolektīvu un vizuālās mākslas skates, tāpēc
pašdarbniekiem darba pilnas rokas. Novēlēsim viņiem veiksmi!
Ingrīda Vanaga
2014. gada marts
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VIDUSSKOLĀ

„Nāk mazbērni pie Jums ar baltu labudienu’’
6. martā Lejasciema kultūras namā
notika Vecmāmiņu un vectētiņu rīts. Kā
jau katru gadu to rīkoja 4. klases skolēni audzinātājas vadībā. Ar ielūgumiem
ciemos tika aicināti 1. – 4. klašu skolēnu
vecvecāki.
Mēs sākām gatavoties pasākumam
laikus. Iestudējām nelielu ludziņu par
meiteni Anniņu, kura vienmēr bija skumja. Viņas vecāki savā ikdienas steigā un
aizņemtībā bija aizmirsuši, ka bērniem ir
nepieciešama ģimenes mīlestība, uzmanība un draugi.
Skolēni ar lielu rūpību bija sagatavojuši arī nelielas dāvaniņas un koncertu, lai iepriecinātu savus vecvecākus.
Uzrunu teica mūsu audzinātāja Vija
un skolas direktore Ineta. Mēs apsveicām visus vecākus un vecvecākus ar
pirmajiem pavasara vēstnešiem – pūpoliņiem. Pēc tam mēs spēlējām teātra izrādi. Šajā rītā dziesmas dziedāja 1. - 4.
klašu ansamblis un koris. Skolēni spēlēja mūzikas instrumentus. Mēs dejojām četras dejas.
Pasākuma noslēgumā kopīgi ar viesiem gājām rotaļās un cienājāmies ar
garšīgu kliņģeri.
Paldies skolotājām, kuras mūs iemācīja un palīdzēja noorganizēt skaitu pasākumu!
Mīļie vecvecāki! Lai priekos un bēdās
ar Jums mēs vēl ilgi varētu būt!
Ričards Didriksons,
Dāvis Elmārs Mellis, 4. klase

6

2014. gada marts

VIDUSSKOLĀ

Mācās dzīvot gudri

Mūsdienu pasaule ir mainīga un steidzīga. Lai kā gribētu, nevaram novērst (un vai
to vajag?) globālās pasaules ietekmi mūsu
ikdienā. Katra paša ziņa, cik daudz pieņemt
svešo, kā saglabāt identitāti un „neapmaldīties globālos džungļos”. Svarīgi ir zināt, izprast un tad vērtēt.
Lejasciema vidusskola ir iesaistījusies
Gulbenes novada domes īstenotajā ESF
projektā „Globālās izglītības sabiedrības veidošana” un mācību procesu, ārpusklases
aktivitātes saistām ar globālās izglītības tēmām – taisnīgums pasaulē, ilgtspējīga vide,
miers, starpkultūru komunikācija, cilvēktiesības – un pamatvērtībām: tolerance, solidaritāte, vienlīdzība, taisnīgums un iekļaušana.
Mēs piedalāmies domes iniciētos pasākumos un paši organizējam savus.
Februārī, iedziļinoties vides izglītības jautājumos, notika projektu dienas „Mācies no
dabas!” 2. - 11. klašu skolēniem. Klašu audzinātāji kopā ar skolēniem mācījās par vides jautājumiem: pētīja un mācījās pareizu atkritumu
šķirošanu, citi no otrreizējām izejvielām, piemēram, iesaiņojums maisiņiem, PET pudelēm,
kartona kastēm darināta derīgas lietas – puķes,
putnu būrus un citu. Skolotāji kopā ar skolēniem devās uz Litenes atkritumu šķirošanas
poligonu, kur izzināja visu pārstrādes procesu.
Pavisam atšķirīgi darbojās 6. klase, kas
pētīja ārstniecības augus un to veselīgo ietekmi
uz cilvēka organismu, 8. klase kopā ar ornitologu Aldi Freibergu devās mežā, lai iepazītu koku
un putnu pasauli, uzzinātu vienkāršam dabas
vērotājam nezināmus faktus. Vidusskolnieki
apmeklēja bijušo armijas poligonu Galgauskā,
lai noskaidrotu, vai šajā vietā daba ir dzīva.
Pēdējā projektu dienā, kad katra klase prezentēja savu veikumu, Lejasciema vidusskolā
viesojās TV raidījuma „Vides fakti” vadītājs,
dabas pētnieks, ihtiologs Māris Olte, kas gan
pauda savu viedokli par globalizāciju un tās
pozitīvo un negatīvo ietekmi, gan stāstīja par
neseniem filmētiem sižetiem, gan piedzīvoto
daudzajos ceļojumos. Diskusijā izkristalizējās
daža laba dzīvas atziņa par vērtībām attieksmi
pret sevi un pasauli. Tikšanās nepiespiestā,
brīvā atmosfēra bija jauks projektu nedēļas
noslēgums. Jā, viesis noklausījās arī vecākās
klašu grupas prezentācijas, deva padomus, kā
pareizāk filmēt sižetus, diskutēja ar skolēniem.
2014. gada marts

Globālā izglītība audzina pilsoni, kas ir
atbildīgs par savu dzīvi, pieņemtajiem lēmumiem, jo tie ietekmē sabiedrību kopumā,
savu pagastu, novadu, pat valsti un iekļaujas
pasaules kontekstā. 10. - 12. klašu audzēkņi
marta sākumā piedalījās diskusijā, ko vadīja uzņēmējs, mācību spēks Jānis Stabiņš.
Viņš skolēnus vedināja domāt, kas vajadzīgs
veiksmīgam cilvēkam. Saruna mudināja domāt jauniešus par mērķu sasniegšanu, par
naudas pelnīšu un tās pareizu tērēšanu, par
vērtībām. J. Stabiņš rosināja katram būt noteicējam par savu dzīvi un nākotnē veidot savus
mikrouzņēmumus. Lai to panāktu, ir jākrāj zināšanas jāpilnveido prasmes.
Arī sadarbības, komunikācijas prasmju
pilnveidošana, citu valstu iepazīšana ir viens
no globalizācijas projekta uzdevumiem. No
21. - 25. martam kopā ar skolēniem no Gulbenes, Lizuma mūsējie – Dāvis Kauliņš, Artūrs
Kauliņš, Alise Jermacāne, Vika Bambule, Laila Trībere un skolotāja Laila Medne piedalījās
nometnē Velsā, Lielbritānijā. No viņiem esam
saņēmuši sajūsmas pilnas ziņas, bet to, ko
viņi piedzīvojuši, jūs varēsiet lasīt nākamajā

„Pagalmā”. Jāteic, ka minētajiem skolēniem
brauciens bija arī balva par aktīvu darbošanos pērnās vasaras nometnē Lejasciemā.
Nākamais brauciena galamērķis būs Spānija.
Tomēr tās nav visas projekta aktivitātes.
Projekts paredz arī skolotāju aktīvu līdzdalību. Apmācības, lekcijas, skolotāju dienasgrāmatu un stundu plānu veidošana, piedalīšanās ideju laboratorijās ir veidi, metodes,
kā skolotāji paplašina zināšanas par globālās
izglītības jautājumiem. Marta brīvdienās Lejasciema vidusskolas skolotājas Ilva Bērziņa,
Vija Nurža, Ineta Maltavniece, Antra Paegle
vadīja vienu no darba grupām „Globālā pilsonība un sadarbība” citiem Gulbenes novada skolotājiem sabiedrības forumā „Kas labi
domā, tas gudri dara!”
Pedagoģes lika aizdomāties par iecietīgu
attieksmi starp cilvēkiem, bērnu nodarbinātību dažādās pasaules valstīs un Latvijā, „zaļo”
domāšanu, godīgu tirdzniecību, vienlīdzīgu
resursu sadali un citu.
Skola māca dzīvot gudri.
Ineta Stāvavena,
Lejasciema vidusskolas direktore
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JAUNSARGU VIENĪBĀ / JAUNIEŠU CENTRĀ

Jaunsargu ziņas
Sākoties siltajiem laika apstākļiem, marta
sākumā jaunsargi āra nodarbībās apgūstot
lauku kaujas iemaņas izmantoja Airsofts ieročus. Airsoft pamatā lieto kaujas ieroču kopijas, kas šauj ar 6 mm plastmasas lodītēm.
No Airsoft šauteņu lodītēm neizdalās nekāda krāsa, tāddēļ tā ir spēle uz godīgumu un
katram tās dalībniekam pašam ir jākonstatē
trāpījums. Šāda veida ieročus Lejasciema
jaunsargu vienība varēja izmantot pirmo reizi
un to testēšanā piedalījās lejasciema vidiusskolas astotās klases jaunsargi.
Ieroču darbība tika pārbaudīta Gulbenes
novada jaunsargu pārgājienā ,,Baltais lācis”,
kas notika 11. martā. Pārgājiena laikā jaunsargi pārbaudīja orientēšanās, tūrisma un
lauku kaujas iemaņu zināšanas praksē.
Jaunsargu instruktore
Lāsma Gabdulļina

Jaunieši piedalās pasākumā „POP” iela Tirzā
24. martā biedrība “Your Way” organizēja pasākumu jauniešiem ar mērķi saliedēt
jauniešus. Pasākumā piedalījās piecas grupas, bija dalībnieki pat no Līgatnes atbraukuši. Priecājamies par aktīvajām meitenēm
Lindu Ļaperi, Līvu Kampi, Annu Dambrovu,
Evitu Vējiņu, Keitu Bačuku, Inesi Deguni,
par viņu izrādīto interesi, mērķtiecību, vēlmi iesaistīties starpnovadu pasākumā. Liels
paldies Ingai Dambrovai, ka meitenēm palīdzēja sagatavoties POP ielai. Pēc pasākuma
norises ar pozitīvām domām un jaunām idejām devāmies mājās. Un viena no meiteņu
idejām, ka Lejasciemā arī vajadzētu līdzīgu
pasākumu. Kāpēc gan nē?! Kopā mēs varam daudz !
Jauniešu centra darbiniece
Anna Žīgure

Jauniešu centra „Pulss” darba laiki pavasara / vasaras sezonā
Vēlamies informēt par jauniešu centra
un darbinieku darba laiku pavasara un vasaras sezonā. Jāatzīmē, ka:
darba laiks līdz 31. maijam un tālāk līdz
31. augustam atšķiras;
pastāv atšķirīgi noteikumi bērniem līdz
5. klasei (ieskaitot) un jauniešiem;
jaunatnes darba specifika nosaka to, ka
darbinieki var nebūt uz vietas arī noteiktajā
darba laikā, ja, piemēram, tiek organizētas
kāda projekta aktivitātes, plašākas jaunatnes
darbinieku tikšanās novada līmenī vai tml.
Līdz 31. maijam:
Jauniešiem, sākot no 6. klases, centra
darba laiks ir no otrdienas līdz piektdienai
13.00 – 19.00, sestdienās 13.00 – 16.00.
Bērniem līdz 5. klasei (ieskaitot), ap-
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meklējuma laiks ir no otrdienas līdz ceturtdienai 14.30 – 15.30, piektdienās 13.00 –
15.30, bet sestdienās 13.00 – 16.00.
Jaunatnes darbinieki parasti darba dienu sāk jau no rīta, tādēļ, iepriekš vienojoties, ir iespējams tikties ar mums no plkst.
9.00 darba dienās un pēc vajadzības sestdienās. Tas neattiecas uz skolas vecuma
bērniem un jauniešiem, kuriem darba dienās ir mācību stundas.
Jauniešiem, iepriekš vienojoties, ir iespējams apmeklēt jauniešu centru citā
laikā.
Ja centrs ir iesaistījies kādā pasākumā
vai organizē aktivitātes ārpus centra telpām, tas var būt slēgts arī darba laikā.
No 1. jūnija līdz 31. augustam:

Centra darba laiks visiem apmeklētājiem darba dienās ir 9.00 – 15.00, sestdienās – 12.00 – 15.00.
Ar jaunatnes darbiniekiem, iepriekš
vienojoties, ir iespējams tikties līdz plkst.
19.00.
Jauniešiem, iepriekš vienojoties, ir iespējams apmeklēt centru citā laikā.
Tā kā vasaras periodā vairāk tiek plānoti un organizēti pasākumi ārpus centra
telpām, to laikā centrs būs slēgts.
Saziņai ar jauniešu centru: pulss@
gulbene.lv, anna.zigure@gulbene.lv, tel.
26157445 (vadītāja Inga). Aktuālā kontaktinformācija ir atrodama arī Lejasciema mājas lapā www.lejasciems.lv un Gulbenes novada jauniešu mājas lapā www.labisbabis.lv.
2014. gada marts

KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ

Pasākumi kultūrvēsturiskā mantojuma centrā
Kultūrvēsturiskā mantojuma centrā februāra nogale tika veltīta Kārļa
Sebra atcerei. 22. februārī Lizuma un
Lejasciema pagastos organizētos pasākumus ievadīja atceres brīži muzejmājā Lejasciemā un pie Kārļa Sebra
dzimtās mājas Sinoles “Ārēs”. Pie
mums viesojās K.Sebra cienītāji no Lizuma, Stāmerienas, Gulbenes un tālākām vietām, lai pakavētos atmiņās par
mākslinieku un godinātu viņa vecākus
atdusas vietā Sila kapos.Tālākie pasākumu risinājās Lizuma pagasta kultūras iestādēs. Vēl 28. februārī izstādi
Lejasciemā apmeklēja un atmiņās par
aktieri un goda vīru Kārli Sebri ieklausījās arī Gulbenes novada skolotāji,
kuri viesojās vidusskolā.
Marta mēnesis veltīts darbīgu cilvēku, Ievānu – Einbergu dzimtas sieviešu
rokdarbu apskatei. Piektdienās izstāžu
zāles durvis veras ik pa brīdim, jo interesentu izrādās daudz. Izstāde piesaista
ne tikai ar darbu daudzumu un dažādību, bet liek apbrīnot rokdarbiem atvēlēto
laiku, izdomu un tehnisko izpildījumu. Kā
atzina Lāsma un Ilona izstādes atklāšanā, rokdarbi ir vecmammas, mammas,
Ligitas, viņu pašu un arī jau nākošās
paaudzes interese un vaļasprieks. Katra jauna, no interneta vai citiem avotiem
aizgūta ideja tiek izmēģināta praksē, tāpēc skatīties darbus un mācīties brauc
interesenti arī no tālākas apkārtnes.
Paldies par atsaucību, padomiem
un dažādu knifiņu atklāšanu, jo meitenes savas prasmes labprāt nodod tālāk.
Šo izstādi vēl varēs aplūkot 28. martā
un 4. aprīlī. Pēc tam ieplānots atskats
uz Raiņa kolhoza un SIA Rainis vēsturi
un attīstību. 17. maijā Gulbenes novada
35 vietas, to skaitā arī Lejasciemu, apmeklēs tūrisma rallija ekipāžas. Par aktivitātēm šajā sakarā informēsim vēlāk.
Bez tam aicinu ik pa laikam ielūkoties
laikrakstā “Dzirkstele”publicētajos Lejasciema ugunsdzēsēju biedrības vēstures apskatos, ko pēc mūsu materiāliem
sagatavojis Gulbenes novada muzeja
vēsturnieks A. Savickis.Par interesantām
fotogrāfijām paldies Zigrīdai Kamerūtei,
Baibai Vanagai, ar retiem vai nezināmiem faktiem un materiāliem iepriecina
Vilis Kazainis, par skolotāja A. Vīksnas
ģimeni ziņas papildināja Ruta Treja. Ja
būs atbalsts un ieinteresētība, tad darbs
sekmēsies.                                 
Kultūrvēsturiskā mantojuma centra
darbiniece Inta Balode
2014. gada marts
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KULTŪRAS NAMĀ

Kultūras dzīves aktivitātes

„Gada balva kultūrā” nominanti (no kreisās)Laila Medne,
Rita Gargažina, Ineta Maltavniece, Vija Nurža

Lejasciema vokālais ansamblis „Kaprīze”

Pasākuma viesi no Kubulu pagasta

„Satekas” K. Sebra piemiņas pasākumā Lizumā

Amatierteātris „Paradokss”

Koru sadziedāšanās pasākumā Kolberģī

Kad pirmā zāle dīgst, tad zeme lūgšanu skaita... Cik skaistus vārdus ir teicis Fricis Bārda. Zeme lūdz, mēs ticam. Pavasaris ir atnācis kā atmošanās, sākums un jauna cerība! Pūpoli ir nometuši brūnās cepurītes un rāda pasaulei savu maigi pūkaino vaigu un tik skaists šajā laikā ir sniegpulkstenīšu ziedēšanas brīnums!
Bet... kā ir pagājis sveču mēnesis – februāris?
4. februārī Gulbenes tautas teātris viesojās ar Laura Gundara izrādi „Tiritomba”. Ir patīkami skatīties šī kolektīva izrādes – laba aktierspēle,
interesanta scenogrāfija. Ar nepacietību gaidām jau nākamo viesošanos.
14. februārī Gulbenē notika novada pasākums „Gada balva kultūrā”. Patīkami, ka no Lejasciema tika izvirzīti pretendenti 7 nominācijās.
15. februārī Lejasciemā, mīlestības svētku iedvesmā, notika pasākums „Šūpuļdziesma tam, ko mīli”. Ansamblis „Akcents” uzņēma dziedošos kolektīvus no Beļavas, Tirzas, Jaungulbenes, Jaunannas, Ilzenes, Kubuliem. Paldies līnijdeju grupas „Dzinteles” meitenēm par jestrajām
dejām, kas papildināja šo vakaru ar patīkamām emocijām. Paldies grupai „Vārti vaļā” par ballīti!
22. februārī Lejasciemā notika liela rosība – 12. klase gatavojās žetona vakaram, ansambļi „Akcents” un „Satekas” devās uz novada vokālo
ansambļu skati Tirzā, un jau 15.00 Kultūrvēsturiskā mantojuma centrā tika gaidīti viesi, lai sāktos Kārļa Sebra 100 gadu jubilejas pasākums,
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turpinājums 11. lpp.

2014. gada marts

SPORTS
turpinājums no 11. lpp.

kas turpinājās Lizumā. Paldies „Sateku ” dziedātājiem, kas nedaudz atpūšoties pēc skates
dziedāšanas, vakarā dziedāja arī K. Sebra pasākumā Lizumā.
Sērsnu mēnesis marts atnāca ar Lejasciema vidusskolas organizēto vecmāmiņu un
vectētiņu pēcpusdienu un 8. marta – grupas
„Dricānu Dominante” – koncertu.
9. martā amatierteātris „Paradokss” ar
izrādi „Jo pliks, jo traks”, pirms reģionālās
skates, devās uz Ozolkalnu, 15. martā izrādi
spēlēja lejasciemiešiem un 16. martā Gulbenē izrāde tika rādīta reģionālajā skatē. Paldies
visiem aktieriem un režisorei Inetai Krastiņai
par ieguldīto darbu.
15. martā līnijdeju grupa „Dzinteles” ar vadītāju Elīnu Krēsliņu viesojās Palsmanē uz sadancošanās pasākumu „Krodziņā pie Šveika”.
Šīs sezonas 2 sadančus ir izdejojuši deju
kolektīvs „Unce”. Dejotāji, vadītājas Ingas
Dambrovas vadībā, aktīvi gatavojas arī savam
18 gadu jubilejas pasākumam, kas notiks 5.
aprīlī un, uz kuru tiek aicināti visi, kas kādreiz
ir dejojuši „Uncē”, visi, kuriem patīk latviešu
tautas deja.
Koris „Kaprīze”, vadītājas Inetas Maltavnieces iedvesmoti, 22. martā devās uz sadziedāšanās koncertu Kolberģī. Šis bija ļoti labs
„ģenerālmēģinājums” pirms kora 25 gadu jubilejas koncerta, kas notiks 12. aprīlī. Paralēli
jubilejas koncerta programmai, koris 15. martā apmeklēja kopmēģinājumu, kur tika dziedātas dziesmas no Pasaules koru Olimpiādes
Lielkoncerta repertuāra.
Tuvojoties Pūpolsvētdienai un Lieldienā,
gribas vēlēt visiem, lai ir skaisti, saulaini, labām
domām pildīti pūpolzara pamodināti rīti, lai maigās pūpolpogas palīdz atvērt pavasari! Lieldienas lai svinam krāsainībā un maza bērna priekā!
Lejasciema kultūras nama vadītāja
Rita Gargažina

Spēlē Anete,
Sporta kluba „Lejasciems” slēpotāji
Renāte un Dāvis
noslēdz sezonu

Gustavs Galvans

Slēpotāji noslēguma sacensībās Madonā

Bronzas godalgas un
trešā vieta Lejasciema
volejbolistiem
Slēpotāji pēc VFS (pēc vispārējās fiziskās sagatavotības)
testiem Gulbenes sporta skolā atpūtās Gulbīšu parkā Gulbenē

Lejasciema volejbola komanda
15. februārī noslēdzās novada 2013./14.
gada čempionāts volejbolā vīriešiem, kurā trešo vietu izcīnīja Lejasciema volejbolisti Sandis
Ķemers, Matīss Gabdulļins, Mikam Gabdulļinam, Āris Lazdiņš, Artis Maksimovs, Mārtiņš
Naglis, Edgars Milns, Vents Vēverbrants,
Sergejs Bērziņš un Edžus Suntažs. Apsveicam komandu ar veiksmīgi pabeigto sezonu,
kura nebūt nebija viegla, jo daža spēle tika
uzvarēta pateicoties fantastiskam komandas
cīņas sparam un pašaizliedzīgai katra spēlētāja spēlei. Par čempioniem kļuva Gulbenes
komanda, otro vietu ieguva Litenes komanda.
2014. gada marts

2014. gada 12. martā notika Madonas novada Madonas BJSS atklāto sacensību distanču slēpošanā „Smecere-2014” 5. posms.
Sacensībās piedalījās arī Lejasciema slēpotāji, labākos rezultātus savās grupās uzrādīja
Gustavs Galvans un Jānis Jermacāns iegūstot 6. vietas.
Sporta kluba „Lejasciems” slēpotāji, neskatoties uz aizvadītās ziemas sliktajiem sniega apstākļiem, paspēja piedalīties Madonas
BJSS atklāto sacensību distanču slēpošanā
četros posmos un Latvijas čempionāta dis-

tanču slēpošanā otrajā posmā, kas notika 15.
un 16. februārī Cēsīs, Priekuļu sporta bāzē.
Rezultāti bija šādi – starp 2002./2003. gadā
dzimušajām meitenēm astotā vieta 22 dalībnieču konkurencē Ērikai Jermacānei, starp šā
vecuma zēniem 59 dalībnieku vidū sešpadsmitā vieta Gustavam Galvanam, 29. un Ričards Didriksons un 30. vietā Raitis Kaspars.
2000./2001. gadā dzimušo zēnu konkurencē
Jānim Jermacānam 25 dalībnieku konkurencē. Sezona ir noslēgusies, ļoti ceram uz kārtīgu, ar sniegu bagātu ziemu nākošgad.

Revelīta turnīrs
14. martā Lejasciema kultūras namā
norisinājās revelīta (zolītes) turnīrs. Pirmo
vietu izcīnīja Mareks Dille, otrajā vietā Mar-

kuss Tipāns un trešajā Āris Kalniņš.
Sporta darba organizatore
Lāsma Gabdulļina
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INFORMĀCIJA / APSVEIKUMI / līdzjūtības
Lejasciema vidusskola lūdz interešu pulciņa vajadzībām piedāvāt vecas, īpašniekam nevajadzīgas skaņu
plates.
Tālrunis saziņai
6510508, 64473136.

Cik labi ir labi justies
kad sirdi nenospiež naids
kad izdzēris sāpes savas
tev palicis laiks
Kas elpo tīri un dzīvi
kā pumpurs ābeles zarā
kā plaukstošs ābeles ziediņš
kas domā par pavasari
Cik labi ir labi justies
cik labi ir vienkārši dzīvot
mīlot šo dzīvi savu
kad visu visu spēj piedot
No sevis novilkt kā čaulu
sāpīgo atmiņu svaru
un atstāt tik vienīgi laimi
un domas par pavasari
Cik labi ir labi justies
cik labi ir ziedošam būt
un nelīkt zem gadu nastas
vien atļaut sev laimīgam kļūt...
I. Tora

Pēc koncerta, 5. aprīlī 22.00
Lejasciema kultūras namā Pavasara
balle kopā ar grupu „Brīvdiena”.
Ieeja 3.00 EUR

Izsaku vissirsnīgāko pateicību
Lejasciema pagasta vadībai par man
negaidīto patīkamo dāsno rīcību. Mīļš
paldies, lai visi labie gariņi stāv jums
klāt.
Ar cieņu, Ilga

Sveicam Lejasciema pagasta iedzīvotājus, kam skaistas dzīves jubilejas svinētas janvārī un februārī:
75 gadu jubilejā
Ādolfu Gabrānu
Mirdzu Gailīti
Ausmu Valdīšanu
80 gadu jubilejā
Viju Svikli
90 gadu jubilejā
Elzu Krieviņu

Es iesāku mazs bērniņš
Savu dzīves ceļu iet.
Šķir, Dieviņ, ceļu man,
Ārdi manu valodiņ’.
Laime, laime tam dēlam,
Kas piedzima saulītē,
Tam Laimiņa piešus kala,
Sudrabā mērcēdama.
Latv.t.dz.
Sveicam Natāliju un Jāni Siliņus
ar dēliņa piedzimšanu
Pagasta pārvalde
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Lejasciema vidusskola uzsāk bērnu reģistrēšanu 1. klasē 2014./2015.
mācību gadam.
Nepieciešams:
1) vecāka iesniegumu,
2) uzrādīt bērna dzimšanas apliecību,
3) bērna medicīnas karte 026/U
(pēc bērnudārza beigšanas),
4) vēlamas 3x4 fotogrāfijas skolēna apliecībai.
Ja fotogrāfijas neiesniedz, bērnus
fotografē septembrī skolā.

12. aprīlī Deju kolektīvam „Unce”
novada skate Gulbenē
19. aprīlī 19.00 Lejasciema kultūras
namā Amatierteātra „Paradokss”
pirmizrāde – Braiens Frīls „Dejas
Lūnasas svētkos”
Ieeja 2.00EUR
19. aprīlī 22.00 Lieldienu balle kopā
ar grupu „Bruģis” – Ieeja: 3.50 EUR
20. aprīlī 13.00 (labos laika
apstākļos) Lejasciemā Tirzas krastā
pie lielajām šūpolēm Lieldienu
pasākums ar šūpošanos, olu
ripināšanu, olu izstādi, pankūku
cepšanu un citām jautrām izdarībām.
Uzspēlēs Lejasciema pūtēju
orķestris, uzdziedās ansamblis
„Satekas”, uzdancos „Unce”
26. aprīlī 18.00 Lejasciema
kultūras namā sadancošanās,
sadziedāšanās pasākums „Rikšiem
bērīti es palaidu”.
Folkloras grupa „Smaržo siens” aicina
ciemos folkloras grupas no Gulbenes,
Alūksnes, Madonas novada.
Pēc koncerta – Danču vakars –
spēlē danču grupa „Dārdi”
Aicinām un gaidām ikvienu - līdzi
ņemam dancojamus apavus.
2. maijā Lejasciema kultūras namā
– Gulbenes novada amatierteātru
skates noslēguma pasākums.

Viss satīts nu kamolā ciešā,
Kur katrai dienai mezgls siets.
Tā pavediens tinies no dienas dienā,
Līdz mūžibas slieksnis sniegts.
M. Jansone
Pagasta pārvalde izsaka
visdziļāko līdzjūtību Elvīras
Ozoliņas tuviniekiem viņu
mūžības ceļos pavadot.

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.
2014. gada marts

