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Lejasciema vidusskola Jaunajā gadā
Jaunais 2014. gads skolas dzīvē
un ar lielu pienākuma apziņu. Prieks bija
Dziesmu un deju svētkiem, kas notiks
atnācis ar jauniem darbiem un jauniem
dzirdēt ar kādu lepnumu šie cilvēki at2015. gadā. Mūsu skolu pārstāvēja divi
uzdevumiem.
cerējās savus skolas gadus un iespēju
kolektīvi, kurus vada Inga Dambrova – 1.
Mūsu skolas 12. klases skolniece
būt skolas celtniekiem, ar kādu sirsnību
klases un 2. – 4. klašu dejotāji.
Dita Žviriņa janvārī piedalījās Gulbenes
viņi šodien skatās uz mūsu kopējo māju
Februāra mēnesis mūs sagaida ar
novada latviešu valodas un literatūras
– Lejasciema vidusskolu. Paldies visiem
dažādiem jaunsargu pasākumiem, Ēnu
11. – 12. klašu olimpiādes otdienu, kura notiks 12. februrajā posmā, iegūstot 1. vietu.
ārī, kā arī projektu dienām
Skolnieci sagatavoja skolotā(12. – 14. 02.), kuru tēma
ja Vēsma Stapāne, kurai šajā
šogad „Mācies no dabas”.
jomā ir ļoti labi un stabili panā20. februārī kā katru gadu
kumi jau vairāku mācību gadu
skolotājas Ritas Vēverbrantes
garumā.
vadītais vokālais ansamblis
Otrā semestra pirmajās
piedalīsies novada konkurdienās skolā tika organizēts
sā „Balsis”, 22. februārī 12.
interesants pasākums – glītāklases skolēni un audzinātāja
ko darba burtnīcu un pierakstu
Laila Medne mūs aicinās uz
klažu izstāde. Varēja apskatīt
žetonu vakaru, bet 27. febarī skolas glītāko skolēna dieruārī tradicionālā Tēvu diena,
nasgrāmatu, kura pieder 4.
kuras laikā skolēni rādīs saklases skolēnam Dāvim Elmāvas prasmes ierindas skatē
ram Mellim. Iekārtojot izstādi,
un militārajās zināšanās. Pēatklājās, ka 6. klases skolnieLejasciema vidusskolas absolventi tikšanās laikā. dējā februāra dienā Lejasciecei Anetei Liepiņai ir viskārtīgāNo kreisās Dz. Igaviņa, L. Ramka, L. Ievāne, L. Verle, ma vidusskola uzņems visus
kās un glītākās darba burtnīcas
J. Baškers, M. Jozeps. novada pirmklasniekus, lai
un pierakstu klades vairākos
priekšmetos. Šajā jomā labi rezultāti ir
arī 7. klases skolniecei Keitai Bačukai,
8. klases skolniecei Katrīnai Uiskai, 12.
klases skolniecēm Kristīnei Trīberei un
Ditai Žviriņai. Vēl jāpiemin, ka 9. klases
skolēni ir labi saglabājuši un kārtīgi raksta savās pierakstu kladēs angļu valodā
vairāku mācību gadu garumā. Šī tradīcija ir jāturpina.
Jau trešo gadu skolā 18. janvāri
atzīmējam kā jaunās skolas ēkas, kura
Lejasciema centru grezno 53 gadus,
dzimšanas dienu. Pirms trīs gadiem šajā
dienā atklājām skolas vēstures istabu,
pagājušajā gadā tikāmies ar bijušajiem
skolas pedagogiem, bet šogad 17. janvārī aicinājām ciemos vidusskolas absolventus, kas 50-to gadu beigās piedalījās
skolas ēkas un vēlāk arī sporta zāles
celtniecībā. Uz tikšanos ar skolas kolektīvu bija ieradušies Jānis Aivars Baškers,
Lija Ramka, Dzintra Igaviņa, Līga Ievāne,
skolas celtniekiem par viņu pašaizliedzīkopējā pasākumā saliedētu novada
Līga Verle un Modris Jozeps. Skolēni
go darbu!
skolu 1. klašu skolēnus un viņu audzivispirms pastāstīja par darbu, kas veikts,
31. janvārī mūsu skolā pulcējās visi
nātājas. Jānovēl visiem, lai šie pasākumi
iekārtojot skolas vēstures istabu. Viesi
Gulbenes novada skolu deju kolektīvi,
nestu veiksmi un izdošanos!
dalījās savās atmiņās par skolas celtlai kopējā sadancī ne tikai paustu savu
niecības darbiem, par tā laika celtnieku
dejas prieku, bet arī rādītu, ko šajā laika
Ingrīda Vanaga un
darba grūtībām un garajām darba stunposmā paveikuši gatavojoties skolēnu
Ineta Maltavniece
dām, kuras skolēni strādāja nesūdzoties

PAGASTA PĀRVALDE INFORMĒ

Par izmaiņām komunālo pakalpojumu maksājumos
Sakarā ar jauno aukstā ūdens patēriņa normu apstiprināšanu un ūdens
skaitītāju uzstādīšanu dzīvokļos un individuālajās mājās ar 2014. gada 1. janvāri
ir izmaiņas norēķinu kārtībā:
1) daudzdzīvokļu māju A.Sakses
iela 1, Rīgas iela 19A, Rīgas iela 19B,
Rūpnieku iela 4 Lejasciemā un „Gaujmalas”, „Staburags” Sinolē un „Veros”
iedzīvotājiem līdz katra mēneša 10. datumam jāveic ūdens skaitītāju rādītāju
nolasīšana. Rādītāju lasījumi jāievieto
pie mājām izvietotajās pastkastītēs. Pēc
ūdens skaitītāju rādījumu saņemšanas
pagasta pārvaldes grāmatvedībā tiks
veikts aprēķins un iedzīvotājiem nosūtīts
rēķins. Pēc rēķina saņemšanas maksājumus varēs veikt skaidrā naudā pagasta pārvaldes kasē vai ar pārskaitījumu uz
pagasta pārvaldes bankas kontu;
2) individuālo māju īpašnieki,
kas izmanto centralizētā ūdens un kanalizācijas pakalpojumus un ir uzstādījuši
ūdens skaitītājus, lai veiktu norēķinus
par saņemtajiem pakalpojumiem veic
ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanu un
dodas uz pagasta pārvaldes grāmatvedību, kur pēc iesniegtā rādījuma tiek
veikts aprēķins. Ja iedzīvotāji maksājumu par ūdeni un kanalizāciju vēlas veikt
ar pārskaitījumu, tad maksājuma uzdevumā noteikti jānorāda īpašuma adrese,
ūdens skaitītāja numurs un rādījums;
3) iedzīvotājiem, kuri savos
mājokļos nav uzstādījuši ūdens skaitītājus, aprēķins par patērēto ūdens
daudzumu un kanalizāciju tiks veikts saskaņā ar Gulbenes novada domes apstiprinātajām normām uz vienu faktiski
dzīvojošo personu.

ATGĀDINĀM, ka ar Gulbenes novada domes 2013. gada 25. jūlija sēdes lēmumu
Nr. 17.&, protokols Nr. 10 (redakcionālie labojumi 29.08.2013. sēdes lēmumu Nr. 16.&,
protokols Nr. 12) lēmumu „Par aukstā ūdens patēriņa normu apstiprināšanu Gulbenes
novada administratīvajā teritorijā” ir apstiprinātas aukstā ūdens patēriņa normas Gulbenes novada pagastu administratīvajā teritorijā vienai faktiski dzīvojošajai personai:
1. daudzdzīvokļu ēkās ar centralizētu ūdens apgādi aukstā ūdens patēriņu 5 m³
mēn.uz vienu faktiski dzīvojošu personu pie nosacījuma, ja nav uzstādīts aukstā ūdens
patēriņa skaitītājs;
2. individuālajās dzīvojamās mājās ar centralizētu ūdens apgādi aukstā ūdens
patēriņu 5 m³ mēnesī uz vienu faktiski dzīvojošo personu pie nosacījuma, ja nav uzstādīts aukstā ūdens patēriņa skaitītājs.
Noteiktās aukstā ūdens patēriņa normas stājas spēkā ar 2014. gada 1. janvāri.
ATGĀDINĀM, ka ar Gulbenes novada domes 2013. gada 29. augusta sēdes
lēmumu Nr. 28.&, protokols Nr. 12 „Par Gulbenes novada pagastu pārvalžu maksas pakalpojumiem komunālās saimniecības jomā” ar 2014. gada 1. janvāri noteikta
maksa par šādiem Lejasciema pagasta pārvaldes komunālajiem pakalpojumiem:
Nr.p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Pakalpojuma veids
Maksa par ūdeni, m3
Lejasciema ciemā
Sinoles ciemā
No „Veru” ūdenstorņa
Maksa par kanalizāciju, m3
Lejasciema ciemā
Sinoles ciemā
Maksa par jaunu pieslēgumu pie
ūdensvada un kanalizācijas, 1 pieslēgums
Maksa par apkuri
iedzīvotājiem, m2 mēnesī
juridiskām personām, m2 mēnesī
juridiskām personām, MWh

Cena bez PVN, euro
0,34
0,45
0,48
0,61
0,45
42,69

1,00
1,00
39,84

Lūdzam iedzīvotājus, kas izmanto komunālos pakalpojumus (apkure,
ūdens, kanalizācija), pagasta pārvaldē pārslēgt komunālo pakalpojumu
līgumus.
Līgumus lūdzam pārslēgt visus pakalpojumu saņēmējus, arī tos, kam
šobrīd mājokļos vēl nav uzstādīti ūdens skaitītāji.

Pagalma kriksis
Savā ikdienā cilvēks ap sevi rada
milzīgu atkritumu daudzumu – izlietotais
papīrs, vecās avīzes un žurnāli, iztukšotās plastmasas un stikla pudeles, plastmasas iepirkumu maisiņi un dažnedažādi sadzīves atkritumi. Šo ikdienā izlietoto
lietu pārpalikumu nodošana atkritumu
apsaimniekotājiem ir mūsu pienākums,
ko nosaka valstī pastāvošā kārtība un
likumi. Ir cilvēki, kas šo pienākumu veic
precīzi un ar atbildības sajūtu – mājas
pagalmā atrodas atkritumu konteiners, ir
noslēgts līgums ar SIA „Alba” par atkritumu izvešanu, regulāri tiek veikti maksājumi. Daudzi papildus tam vēl izmanto
iespēju veikt atkritumu šķirošanu – bez
maksas tos ievietojot šķiroto atkritumu
konteineros tam speciāli iekārtotajās
vietās – Lejasciema centrā un Sinolē pie
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daudzdzīvokļu mājas Staburags.
Bet diemžēl viss nav tik skaisti un
kārtīgi kā tam vajadzētu būt...
Gadās arī tā – sieviete cienījamos
gados seko līdzi jauninājumiem un piedalās atkritumu šķirošanā, viņa rūpīgi iepazīstas ar norādījumiem, sašķiro savus
sadzīves atkritumus, pat izskalo plastmasas krējuma un piena trauciņu, un
dodas uz šķiroto atkritumu konteineriem
Lejasciema centra laukumā. Diemžēl viņas nestajiem atkritumiem nav vietas...,
jo konteiners pilns ar maisiem, kuros
ievietots viss kādā mājā nevajadzīgais
un liekais, pat kartupeļu mizas un ēdienu atliekas. Kā lai izprot šo „atkritumu
šķirotāju” – viņš negrib vai neprot šķirot
atkritumus, vairāk gan tas izskatās pēc
bezatbildības un bezkaunības – ka tik

man labi!
Ir jau mums pagastā arī tādi „atkritumu šķirotāji”, kam māju pagrabi pilni
ar tukšām alus pudelēm un atkritumu
maisiem, kas atkritumus „ģenerāltīrīšanas dienās” dedzina māju pagalmos vai
vienkārši iemet Gaujā..., tas nekas, ka
turpat netālu tukši stāv šķiroto atkritumu
konteineri, par kuru izmantošanu nav jāmaksā.
Un kur tad vēl tie naskie krēslas
stundu atkritumu „izmetēji”, kas iemanās savus saražotos ikdienas pārpalikumus veikli izmest daudzdzīvokļu māju
pagalmu konteineros, konteineros pie
pagasta iestādēm un veikaliem – gan jau
viņi samaksās!
Cik žēl, ka tālāk par savu degungalu
mēs negribam redzēt!
2014. gada janvāris/ februāris

LAUKSAIMNIEKIEM/ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Ziņas lauksaimniekiem
1. Mācības Gulbenē augu
aizsardzības līdzekļu lietotājiem.
Ar 2013. gada 1. jūniju stājas spēkā
MK 2013. gada 19. marta noteikumi Nr.
147 „Noteikumi par profesionālo augu
aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru,
augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un
augu aizsardzības konsultantu apmācību
un apliecību izsniegšanas kārtību”.
Ar šo noteikumu stāšanos spēkā
būtiski mainījusies augu aizsardzības
līdzekļu (AAL) lietotāja, konsultanta un
tirgotāja apliecības saņemšanas kārtība, kā arī izveidots vēl viens apliecības
veids – augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operators.
Apmācības apliecības pagarināšanai
notiks 19. un 25. februārī Gulbenē, biroja
telpās Ozola ielā 2.
Jaunai apliecībai mācības sāksies
27. februārī Gulbenes novada administratīvās ēkas lielajā zālē Ābeļu ielā 2. Šīs
mācības būs 4 dienas, ieskaitot vienu dienu praktiskās nodarbības un šīs dienas
nobeigumā arī eksāmens.
Maksa par mācībām LLKC Gulbenes
birojam – pagarināšanai EUR 15; jaunas
apliecības iegūšanai – EUR 35.
Obligāta pieteikšanās! Plašāka informācija: Iesniegumu mācībām var ie-

sniegt elektroniski e-pastā: aija.supe@
llkc.lv, ingrida.steinberga@llkc.lv
līdz
17. februārim; tel. 29465820 Aijai un
29337806 Ingrīdai.
Katram klausītājam būs jāmaksā arī
Augu aizsardzības dienestam par apliecību un arī par eksāmenu tiem, kas to kārtos. Līdzi jābūt fotogrāfijai.
2. LAD informācija.
Ø Vienotā platības maksājuma
VPM atbalsts valstī 2013. gadā pārsniedz
kopējo pieejamo atbalsta apmēru, tāpēc,
veicot atbalsta izmaksu, VPM 2013. gada
atbalsta likmei jāpiemēro samazinājuma
koeficients 0,920622. VPM likme 2013.
gadā pēc samazinājuma koeficienta piemērošanas ir 60,54 Ls/ha.
Ø Vienotā platības maksājuma
saņemšanai var pieteikt visu zemi, kas
ir labā lauksaimniecības stāvoklī.
No 2014. gada vienotā platības
maksājuma saņemšanai var pieteikt visu
zemi, kas ir labā lauksaimniecības stāvoklī un tiek apsaimniekota, jo ir atcelts
2003. gada nosacījums. Līdz šim vienoto platības maksājumu varēja saņemt
par lauksaimniecībā izmantojamo zemi,
kura tika apsaimniekota un bija bijusi labā
lauksaimniecības stāvoklī 2003. gada
30. jūnijā. Šis nosacījums neļāva saņemt
maksājumu par to lauksaimniecības zemi,

ko lauksaimnieki bija iekopuši pēc 2003.
gada, piemēram, bija atbrīvojuši no krūmiem. Šobrīd šis nosacījums ir atcelts.
1) Par zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā ražošanā.
ZM vērš sabiedrības uzmanību uz to,
ka ar šā gada 1. janvāri ir stājušies spēkā
grozījumi Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā, kas laikposmā no šā gada 1.
jūlija līdz 2016. gada 1. jūnijam paredz
atbrīvot no iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas tos zemes īpašniekus, kuri
lauksaimniecības zemi izvēlēsies pārdot
ražojošam lauksaimniekam.
2) Par izmaiņām nodokļos.
Ir pieņemti grozījumi likumā „Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Likumā
tiek ieviests minimālais nodoklis neaktīviem saimnieciskās darbības veicējiem.
Tas ir tā, ka, ja Jūs esiet saimnieciskās
darbības veicējs un 2014. gadā nebūs
gūti ar nodokli apliekami ienākumi (deklarācijā ierakstītas nullītes), 2015. gadā
iesniedzot deklarāciju VID, būs jāmaksā
50 eiro nodoklis par neesošu saimniecisko darbību. Ja 2014. gadā tiek izbeigta
saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process, minimālais nodoklis
nebūs jāmaksā. Par saimnieciskās darbības pārtraukšanu jāvēršas Valsts ieņēmumu dienestā.
Anita Rozenberga,
lauku attīstības konsultante

Latviešu tautas folklora mūsu ikdienā
Laikā kad mums visapkārt (gan dzīvē,
sadzīvē, gan medijos) aizvien vairāk ienāk
eiropeiskais, latviskumam, nacionāli patriotiskajai sajūtai, šķiet, nāktos atvēlēt arvien lielāku mūsu vērību.
„Vai un kāpēc latviskās kultūras mantojuma iepazīšana ir vajadzīga mums- pieaugušajiem, bērniem, ģimenēm, sabiedrībai?” – jautā folkloras grupas „Iļģi” mākslinieciskā vadītāja I. Reizniece.
Vai tikai lai godinātu senčus? Varbūt
ne tik daudz pagātnes, cik nākotnes dēļ.
Protams, mums svarīga mūsu vēsture,
mūsu saknes, bet vēl svarīgāk ir apzināties savu identitāti mūsdienu daudzveidīgajā Eiropā. Svarīgs ir uz savas kultūras
pazīšanu balstīts patriotisms, kura trūkums
mūsdienu jauniešos rada satraukumu. Ir
svarīgi apzināties savas tautas unikalitāti
līdzās citu tautu kultūrvēsturiskajam mantojumam – pasaules globalizācijas procesā.”
Varam piekrist, ka mūsdienās folkloras apguvi, izpratni un pieņemšanu kā
vērtību aktualizē šādas situācijas:
•
savas tautas reprezentācija, aizbraucot uz citām zemēm;
•
iepazīstināšana ar savas tau2014. gada janvāris/ februāris

tas kultūru, kad ciemiņi atbraukuši pie
mums,
•
dabas norišu izjušana un saprašana;
•
savas valodas bagātināšana;
•
prieks un labs garastāvoklis;
•
saturīga laika pavadīšana;
•
pašizpausme.
Mūsu pagastā folkloras kopa „Smaržo siens” jau iekrāso pagasta gadskārtu
svētkus un citus sabiedriskos pasākumus, rodot atbalsi mūsu emocijās. Bet,
cik paši zinām un izprotam latvisko kultūrvēstures mantojumu, cik tas ieaudies
mūsu pašu veidotajā ikdienā? Vai esam
stipri savā nacionālajā pārliecībā, vai ļaujamies visam eiropeiskajam, aizmirstot
pašu tautas jau esošās vērtības?
„Latviešiem katrs gads ir Saules gads
(nevis pērtiķa, žurkas, suņa… gads), jo
„Saule ir Dieva pulkstenis”. Svarīgākie latviešu svētki saistīti ar Saules gaitu debesīs. Tādēļ arī folkloras apguve ir pakārtota
gadskārtām.” /I. Reizniece/
Folklora latviešiem nekad nav bijis
mācību priekšmets, bet gan pati dzīve.
Kā lai mūsdienās sākam mācīt folkloru, ar
ko sākt?

AR SEVI. Ar tuvāko. ar to, kas
apkārt. ar to, kas mīļš. atceroties par savu bērnību un iztaujājot vecākus par viņējo.
Runājot par tautisko, tradicionālo kultūru tomēr jāatceras, ka galvenie ir bērni,
kas nav šo kultūru baudījuši, nevis mācīšana. Svarīgākais – kādas sajūtas rada
viņos piedzīvotais un runātais folkloras
apguves laikā. Cik patiesi un ieinteresēti ir ģimenes locekļi runājot tautasdziesmu, stāstot pasaku, minot mīklas.
„Folklora, patiesībā, ir mūsu senču
dzīve, un viņi prata dzīvot, tāpēc kaut kas
no viņu padoma var noderēt arī mums.
Tradicionālā kultūra ar savu stingri noteikto ētikas kodeksu ir kā rietoša saule, no
kuras vēl varam pagūt saņemt pēdējo zaļo
staru, un, lai tas stars būtu dzīvs, JUMS
jākļūst par lielo stāstnieku, dziedātāju,
joku plēsēju, dancotāju, spēlmani, raušu
cepēju un jostu audēju. Ne tikai skaņas
un raksti, bet arī garšas un smaržas jāliek
lietā, lai uzburtu to pasauli, uz kuru mēs
gribam atvērt durtiņas.
Kāpēc tas jādara? Tāpēc, ka jebkuras
tautas tradicionālā kultūra ir pamats tautas
turpinājums 4. lpp.
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KULTŪRAS NAMĀ
turpinājums no 3. lpp.

izdzīvošanai, lai vai kādi vēji pūš pāri.
Diemžēl liela daļa mūsdienu ģimeņu
tradīcijas vairs cieņā netur, jo nesaprot, ka
tradīciju trūkums ir viens no iemesliem,
kāpēc ģimeņu saites tik viegli irst, kāpēc
arvien biežāk mūsos iemājo vienaldzība,
agresija, depresija.” /I . Reizniece/
Tradicionālo kultūru no pašdarbības
atšķir tas, ka tajā visi ir dalībnieki. Nav
skatītāju/klausītāju un izpildītāju/mākslinieku. Visi KOPĀ piedzīvo, svin, dzied,
danco… Tradicionālajā kultūrā VISI VAR
VISU! Tas ir visdemokrātiskākais veids kā
pašizteikties un veidot saskarsmi ar līdzcilvēkiem. Folklora ir tas, ko spēj
katrs!
Šis mācību gads mūsu bērnudārzā
tiek pastiprināti veltīts tradicionālo vērtību godā celšanai, par to runājot ne tikai
ar bērniem, bet arī ar vecākiem. Lai dzīves straujajā ikdienā apstājamies un aizdomājamies – kas ir tās vērtības, kas darīs stiprākus mūsu bērnus, ļaujot viņiem
būt personībām, līdzvērtīgiem globālo
pasaules procesu dalībniekiem.
Aptaujājot audzēkņu vecākus par

viņu ikdienu, folkloras izpratni, nacionālo tradīciju pieredzi, atbildes ļāva secināt, ka:
•
daļēji paši apzināmies, ka mūsu
izpratne par folkloras būtību, tās apguvi,
iespējām, veidiem – nav pietiekami laba;
•
lielākoties vienkāršojam folkloras jēdzienisko izpratni – līdz mutvārdu
daiļradei;
•
izsakot domu, ka folklora jāmāca no konkrēta vecuma (3, 4 gadi, skolā
vai bērnudārzā), noliedzam iespēju par
sevi kā folkloras daļu, kas, ikdienu izdzīvojot, PATS ir instruments tās mācīšanai
ģimenē;
•
atzīstam, ka mūsu ikdienā folkloras ir maz, mācām saviem bērniem
to nepietiekami un maz arī veidojam paši
savas ģimeņu tradīcijas.
Pamatojoties uz aptaujā gūtajām atziņām, pašreiz bērnudārzā veidojam metodiskos materiālus, kas ļaus vecākiem
gūt pilnīgāku priekšstatu par folkloras
mantojuma bagātību. Ļaus saskatīt katram savas prasmes, iespējas – kā ģimenē esošās vērtības un tradīcijas radot un

turpinot, varam darīt krāsaināku ģimenes
savstarpējo saskarsmi, veidot „to stipro
pamatu”, kas mūsu bērnu dzīves veidos
drošas, stabilas un perspektīvas.
Laikā no 10. līdz 14. februārim bērnudārzā tiks izdzīvoti senu tradīciju, amata
prasmju ciemiņu svētki.
Pie mums ciemosies – vilnas sukātāji un vērpēji; audekla audēji un šuvēji;
kokgrebēji; krējuma seperētāji un sviesta
kūlēji; biezpiena un siera sējēji; adītāji,
tamborētāji un tapotāji; maizītes cepēji
un baudītāji.
Bērniem sagatavotas gan mūsdienīgas prezentācijas un video par produktu
tapšanas pirmsākumiem („no – līdz”),
gan iespēja skatīt seno laiku sadzīves
lietu un priekšmetu attīstību līdz pat mūslaiku tehnoloģijām, to visu bagātinot ar
tautasdziesmās un mīklās likto latviešu
dzīves gudrību.
Būs darbs visām maņām – redzēt,
dzirdēt, saost, sagaršot, taustīt, sajust, runāt un atmiņās paturēt! Par to kā mums
būs veicies – nākošreiz rakstīsim vēl…
PII „Kamenīte” vadītāja Sandra

Kultūras dzīves aktivitātes gada nogalē un
Jauno gadu iesākot
Jau vairāk nekā mēnesi
dzīvojam Jaunajā 2014. gadā.
Mūsu platuma grādos tas jau
ir sagaidīts, bet izrādās, ka
Jauno gadu var sagaidīt vairākkārt. Pēc austrumu kalendāra Zirga gads iestājās tikai
30. janvārī. Nu re – ikvienam
tika dota iespēja nosvinēt Jauno gadu atkārtoti un tika dota
vēl viena iespēja sākt visu no
jauna. Zirga gads būšot pilns
ar spilgtiem notikumiem, nebūs garlaicīgi un skumji – zirgs to neļaus nevienam.
Pirms ieejam Jaunā gada dzīvē, vēl daži foto mirkļi no
aizgājušā gada decembra pasākumiem.
4. decembrī senioru interešu klubiņš organizēja tikšanos
ar psiholoģi – notika sarunas par saskarsmi, par sasvstarpējām attiecībām ģimenē.

13. decembrī kopā ar Smurfiem iededzām lielo pagasta egli. Tas nekas, ka nebija
sniega, pūta stiprs vējš, bet svētku sajūta
bija – bērnu dziedātas dziesmas, rotaļas,
mazo lejasciemiešu prieks, cienasts ar Līgas
vārītajiem zirņiem! Paldies!

15. decembrī folkloras grupa „Smaržo siens” ar uzvedumu „Kūru, kūru uguntiņu” priecēja mālmuižniekus un
beļaviešus, bet 26. decembrī kolektīvs viesojās Staros.
21. decembrī uz Ziemassvētku pasākumu tika aicināti
pagasta seniori. Paldies Sinoles, Dūres, Sudalu puses aktīvajiem ļaudīm, paldies lejasciemiešiem, kas, nesūdzoties
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2014. gada janvāris/ februāris

KULTŪRAS NAMĀ

ne par kādām likstām, pabija kopā – uzdancoja, padziedāja. Senioru ansamblis „Satekas” un vadītāja Vija Nurža klātesošos sveica ar savām dziesmām. Šoreiz ciemos bijām aicinājuši Lubānas
lauku kapelu.
25. decembrī
savas izjūtas,
mieru, cerības,
labestību
Ziemassvētku
koncertā
izdziedāja brāļi
Puncuļi.

22. decembrī uz Ziemassvētku pasākumu kopā ar vecākiem, brāļiem, māsām, vecvecākiem nāca mūsu pagasta paši
mazākie iedzīvotāji – pirmskolas vecuma bērni, kas neapmeklē bērnudārzu.
Nu jau tā ir tradīcija, ka janvārī ansamblis
„Akcents” tiek aicināts uz pasākumu Ilzenē.
Arī šogad 11. janvārī tika gatavota uzstāšanās
pasākumā „Man ir zirgs, kas naktī dzied”.

16. un 17. janvārī Lejasciema kultūras namā notika novada teātra režisoru kursi, kurus vadīja režisors Valdis
Lūriņš.
Jaunā gada janvāra mēnesī, pēc
Ziemassvētku brīvdienām, atsākās amatierkolektīvu mēģinājumu darbs, sākās
aktīva kolektīvu gatavošanās skatēm,
koncertiem, tiek plānots darbs visam
gadam. Un kur tad nu vēl atskaites! Tika
sagatavota viena no lielākajām atskaitēm kultūras iestādē – statistiskā atskaite Latvijas digitālajai kultūras kartei. Es
gribu arī „Pagalma” lasītājus iepazīstināt
ar vienu no atskaites sadaļām – norises
kultūras iestādē:
• Valsts un tradicionālie pasākumi – 10;
• novada, pagasta svētki – 2;
• informatīvās, izglītojošās norises (ieskaitot citu iestāžu organizētās norises) – 16;
• festivāli – 1;
• kino izrādes – 2;
• skates, konkursi – 6;
• teātra izrādes (ieskaitot izbraukuma
izrādes) – 15;
• koncerti (ieskaitot izbraukuma koncertus) – 46;
• izklaides pasākumi (ieskaitot slēgtos
vakarus) – 19.
tāda ir statistika par pagājušo
gadu!
2014. gada janvāris/ februāris

Amatierteāris „Paradokss”.
Sveču mēnesis
kultūras namā iesākās ar pašdarbnieku
vakaru, kura tēma
bija „Mūsu profesija
zirgā”. Šoreiz kolektīvi savu atpūtas
vakaru pavadīja uz
kruīza kuģa „Zirgā”.
Paldies visiem kolektīviem un vadītājiem, kas bija parūpējušies, lai priekšnesums būtu jautrs, atraktīvs un ar humora
pieskaņu. Ciemos pie mums bija atbraukušas vēderdejotājas no Ilzenes. Paldies
pagasta pārvaldei par sarūpētajām dāvanām katram kolektīvam. Šoreiz kolektīvu
vadītājiem tika dāvināta mīļa dāvaniņa –
labo sapnīšu spilventiņš.
Rita gargažina,
Lejasciema kultūras nama vadītāja

Svētkus un arī kādu brīdi
priekam var atrast vienmēr –
vajag tikai gribēt, tādēļ būvēsim ik dienu kā sviestmaizi –
sūra darba riecienam pārziedīsim gandarījuma kārtiņu,
uzliksim prieka un atpūtas
aizdaru. Iekodīsimies ar baudu – ir vērts dzīvot!

Paldies pašdarbības kolektīvu vadītājiem.
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KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ/ JAUNIEŠU CENTRĀ

Novadniekam K. Sebrim
veltīta izstāde

Kultūrvēsturiskā mantojuma centrs
aicina apskatīt novadnieka Kārļa Sebra
simtgadei veltīto izstādi „Skaists latvieša mūžs”. Fotogrāfijas, afišas, vēstules,
veltījumi un publikācijas gan atklāj tikai
daļu no garā un piepildītā 95 gadu gājuma, tāpēc 22. februārī ir iespēja atcerēties mums tuvo mākslinieku pasākumos, kas risināsies gan Lejasciema, gan
plašāk Lizuma pagastā. Sākums Lejasciema muzejmājā plkst. 15.00. K. Sebra
simtgade rosina atcerēties viņa vienaudzi, aktiera piemiņas istabas veidotāju

Ēriku Baroni. Viņas simtgade
šogad, 20. septembrī. Pateicoties Ērikas darbībai ekslibristu
klubā, savāktas Kārlim Sebrim
un citiem mūsu novadniekiem
veltītās grāmatzīmes, organizētas tikšanās Sinolē un Lejasciemā. Šā gada
jubilāru vidū pieminams arī skolotājs un
dzejnieks Jānis Kārstenis – Šmits, kura
130. gadskārta apritēs 25. maijā. Lielu
jubileju gaida skola, jo kopš skolas dibināšanas Lejasciemā pagājuši 325. gadi,
bet vidusskolas statusā jau 60 gadi.Lai
tikšanās un gaiši atceres brīži bagātina
šī gada dienas!
Inta Balode,
Kultūrvēsturiskā mantojuma centra
darbiniece

Novadnieka
Kārļa Sebra simtgadei
veltītie pasākumi Lizuma
pagastā un Lejasciemā
Kārlis Sebris un kino
No 18. līdz 21. februārim Lizuma pils lielajā zālē ieskats Kārļa Sebra
kino lomu pasaulē:
18. februārī 15:00 kinofilma „Kapteinis Nulle”
19. februārī 15:00 kinofilma „Purva bridējs”
20. februārī 15:00 „Pie bagātās
kundzes”
21. februārī 15:00 „Klāvs Mārtiņa
dēls”
22. februārī
Kārlis Sebris un dzimtā puse
15:00 Atmiņu brīdis Lejasciema
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā un
pie novadnieka K. Sebra dzimtās mājas „Āres” Sinolē
Kārlis Sebris un
mūžības izjūtas
16:00 Lizuma pagasta Sila kapos
piemiņas brīdis pie K. Sebra vecāku
atdusas vietas
Kārlis Sebris un
būtiskā izpratnes mantojums
17:00 Lizuma vidusskolas novadpētniecības muzejā ekspozīcijas „Kārlis Sebris un Lizums” atklāšana
Kārlis Sebris, Kihnu Jens
un gaujmalieši
18:00 Lizuma kultūras namā teatrāls pasākums ar atmiņu smaržu
20:00 Lizuma kultūras namā tikšanās ar Nacionālā teātra aktieri – Kārļa
Sebra teātra krustdēlu – Mārci Maņjakovu un komponistu Valdi Zilveri
Ieeja uz pasākumiem brīva

„Zaļās brīvdienas” novada jauniešiem
Jauniešu centra „Pulss” jauniešiem
radās ideja izveidot SAVAS „Zaļās brīvdienas”, kurās tiktu pavadīts interesants
un lietderīgs brīvais laiks. Lai realizētu
šo ideju, kopīgi uzrakstījām projektu izsludinātajam Gulbenes novada jauniešu
iniciatīvu konkursam 2014, kas tika veiksmīgi apstiprināts. Pasākums notiks divas dienas, kurās būs gan saliedēšanās
aktivitātes, gan izglītojoši informatīvā daļa
un praktiskā daļa par „zaļāku” ikdienu.
Mērķis ir pievērst jauniešu uzmanību apkārtējai videi, rosināt palīdzēt dabai kļūt
tīrākai, kā arī motivēt jauniešus pavadīt
brīvo laiku aktīvi, izmantojot āra aktivitā-
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Projekts „Globālās izglītības sabiedrības veidošana”, Līguma Nr. DCI-NSAED/2012/287-929.

EIROPAS SAVIENĪBA

tes arī ziemā. Aktivitātes tiks organizētas
gan Stāmerienā, gan arī Gulbenē 1. un 2.
martā. Pasākumā piedalīties tiek aicināti
15 Gulbenes novada jaunieši, kas mācās

6. – 9. klasē. Sīkāka informācija vēl sekos
mājas lapā www.labisbabis.lv.
Anna Žīgure
Jauniešu centra „Pulss” darbiniece

Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību
par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
2014. gada janvāris/ februāris

SPORTS
SPORTS

Sacensībās piedalās jaunsargi un slēpotāji
30. janvārī Jaungulbenes arodvidusskolā norisinājās šaušanas sacensības „SNAIPERIS – 2014”. Jaunsargi
no Gulbenes novada sacentās šaušanā
ar pneimatikas šauteni trīs šaušanas
stāvokļos – guļus, no ceļa un stāvus.
Kopvērtējumā 24 dalībnieku konkurencē jauniešiem 1. vietu izcīnīja Emīls Vaļickis, 2. vietu Gvido Bambulis , 3. vietu
Ričards Bukāts. Jaunietēm 1. vietu izcīnīja Alise Jermacāne.
29. janvārī sporta kluba „Lejasciems” slēpotāji piedalās distanču slēpošanas sacensībās Madonā. Šoreiz
slēpotāji vairāk priecājās par iespēju

slēpot kvalitatīvā trasē, jo par labiem rezultātiem nevarēja būt ne runas, jo šoziem tikai trešo reizi uz slēpēm. Starp
2004. gadā dzimušajiem un jaunākiem
zēniem Jānis Kubuliņš ieņēma 14. vietu,
meitenēm Elizabete Galvane 4. vietā.
Ja iepriekšējā gadā, kad pie mums
bija slēpošanai piemēroti apstākļi, 2002.
un 2003. gadā, 2000. un 2001. gadā
dzimušo grupā līdzvērtīgi ar Madonas
slēpotājiem cīnījās Gustavs Galvans,
Ričards Didriksons, Ērika Jermacāne,
Jānis Jermacāns, tad šogad mēs varējām piedalīties un izbaudīt slēpošanas
prieku, bet sastādīt konkurenci pašrei-

zējos sniega apstākļos Madonas slēpotājiem vēl nevaram.
Papildus lielajiem slēpotājiem, savas gaitas Gulbenes novada sporta
skolā distanču slēpošanas Lejasciema
grupā ir uzsākuši deviņi pirmās klases
un trīs otrās klases skolēni. Paldies viņu
vecākiem un audzinātājām Elitai Jermakovai un Annai Petrovičai. Četru gadu
garumā savas klases slēpotājiem palīdz arī audzinātājas Vija Nurža, Dzintra Miesniece. Paldies par sapratni un
sadarbību.
Lāsma Gabdulļina
(t. 26165827)

Lejasciema pagasta komandai Gulbenes
novada ziemas sporta spēlēs trešā vieta
31. janvārī Staru sporta zālē un
1. februārī Gulbenē norisinājās Gulbenes
novada ziemas sporta spēles septiņos
sporta veidos, kas pulcināja aptuveni 250
dalībniekus no visiem novada pagastiem.
Komandu vērtējumā šogad pirmo vietu
izcīnīja Gulbenes pilsētas komanda.
Ļoti sīva cīņa izvērtās par otro vietu,
uz kuru ar vienādu punktu skaitu pretendēja četras komandas. Mazliet vairāk
veiksmes šoreiz bija un otro vietu izcīnīja
Lizuma pagasta komanda, trešajā vietā
Lejasciems, ceturto vietu šogad ieguva
Stāmerienas pagasta komanda, piektajā
vietā – Beļavas pagasta komanda, bet
olimpisko sešnieku noslēdza Daukstu
pagasts.
31. janvāra vakarā Staru sporta
namā sacensības uzsāka galda tenisisti.
Komandu cīņā Lejasciemam 3. vieta. Lejasciemu galda tenisa sacensībās pārstāvēja un vīriešu konkurencē 2. vietu izcīnīja Aigars Rubenis, sieviešu konkurencē
5. vietā Vaira Kalniņa.
Novada ziemas sporta spēļu galvenā diena bija 1. februāris, kad Gulbenes sporta centrā sacentās galda spēļu
dalībnieku, novusisti un šautriņu metēji,
neskatoties uz bargajiem laika apstākļiem slēpošanas trasē startēja slēpotāji
un zemledus makšķernieki sacentās uz
Stāmerienas ezera.
Zemledus maksķerēšanas sacensībās komandu vērtējumā lejasciemieši
izcīnīja 1. vietu, individuāli 2. vieta Indulim
Lapkašam.
Diastanču slēpošanā savās vecuma
grupās 2. vietu izcīnīja Lāsma Gabdulļina
un Gunārs Rubenis, damretes sacensībās godalgotā 3. vieta Daigai Krēsliņai.
2014. gada janvāris/ februāris

Gulbenes novada ziemas sporta spēļu apbalvošanas pasākumā.
Lejasciema komandai trešo vietu izcīnīt palīdzēja šautriņu metēji Ilva Ivaškina, Guntars Spalva, Valerijs Gabdulļins,
novusa sacensību dalībnieki Inga un Māris Dambrovi, dambretisti Daiga Krēsliņa
un Jevgēnijs Petrovičs, zemledus makšķernieki Intars Zurkovs, Indulis Lapkašs,
Māris Milns, šahisti Aivars Aizkalnietis un
Laima Rēdmane. Distanču slēpošanā pagasta komandā startēja Dana Puidze, Jānis Švika, Gerda Āboliņa, Lāsma un Miks
Gabdulļini un Gunārs Rubenis.
Paldies visiem sporta spēļu dalībniekiem par atsaucību, par ieguldīto darbu
un sportam ziedoto laiku! Paldies jauniešiem, kuri ieradās palīdzēt savam pagas-

tam, paldies nakts maiņas darba cilvēkam par neaizmigšanu sacensību laikā!
Gulbenes novada sporta spēļu apbalvošanas pasākumā tika sveikti arī
pagasta pārvalžu izvirzītie labākie 2013.
gada sportisti. Lejasciema pagasta sportistu saime apbalvojumam izvirzīja Daigu
Krēsliņu par aktīva dzīvesveida popularizēšanu un sasniegumiem orientēšanās
sportā.
Mēs priecājamies par un lepojamies
ar mūsu cilvēkiem, sporta entuziastiem
un sporta atbalstītājiem. Paldies jums visiem!
Lāsma Gabdulļina,
Sporta darba organizatore
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INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI
Ziemas nakts tumsā un klusumā
Sapņu kamolu tinu.
Ai, cik lielu to satinu
Krāsām visdažādām.
Tur netrūkst ne gaišu, ne tumšu,
Ne zelta, ne sudraba diegu!
Gan pamatā zaļzaļais – dzīvības
nesējs
Tam blakus rudens un zemes –
brūns!
Tāds laikam jau dzīves kamols
ikvienam,
To reizēm gan tīt, gan šķetināt drīkst.
Cik labi, ja šķetinot atrast varam
Gan cerību zilganos toņus,
Gan saules zeltzeltainos starus,
Ja arī tajā pa brīžam, kaut īsam –
Deg kamīna sarkanā liesma.
Tik nomodā domājot jāmet
Šis kamols Lieldienu sīpolu mizās
Klāt krietnu sāls sauju –
Nožēlu asaru rūgtu,
Un tad taču visam par spīti
Daudz gaišākam – vismaz no
ārpuses
Jākļūst šim atmiņu jūklim...
/A.Vanaga/

Sveicam Lejasciema
pagasta iedzīvotājus, kam
skaistas dzīves jubilejas
svinētas
janvārī un februārī:
70 gadu jubilejā
Dzintru Dauksti
Kārli Siliņu
Luciju Tukumu
Vilni Žīguru
75 gadu jubilejā
Juri Ciekurzni
Modrīti Gusari
Mirdzu Karlsoni
Rutu Ragu
80 gadu jubilejā
Ausmu Graudu
Ritu Vēju-Āboliņu
Aldonu Lācīti
Ilgvaru Stīpnieku

Atvelc, pelīte, bērniņam
miedziņu,
Caur klēti, caur namu, caur
istabiņu,
Caur krāsns caurumu, ka kaķis
neredz.
Klusiņi, klusiņi, viegliņi, viegliņi
Ieliec šūpuļa galā.
Čučiet, guliet mazi bērni
Kamēr lieli izaugsiet;
Kad jūs lieli izaugsiet,
Tecēsiet kājiņām.
/Latv.t.dz./

Sveicam
Sabīni Puķi
un Jāni
Melngaili ar
dēliņa Ralfa
piedzimšanu
Lailu Uisku un Armandu
Lūkinu ar dēliņa Everesta
piedzimšanu
Inesi un Jāni Šteinbergus ar
meitiņas Lauras piedzimšanu
Sandu Gutāni un Arturu
Gurovu ar meitiņas Kristelas
piedzimšanu
Lejasciema pagasta pārvalde

Domu graudi

Tas, kas pasmejas tā vietā, lai
plosītos, vienmēr ir stiprākais.
(japāņu gudrība)

LĪDZJŪTĪBA

Uzpūš vējš un pārrauj sveces mūžu,
Aust diena un pārrauj
zvaigznes mūžu,
Krīt zvaigzne un pārrauj
cilvēka mūžu.
/M. Bičuka/
Mūžībā aizgājuši
Lejasciema pagasta iedzīvotāji
Čable Austra, Gaujenietis
Juris, Čudarāne Alīda, Vēciņš Jānis.
Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko
līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem.
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15. februārī 19.00 Lejasciema
kultūras namā
Vokālo ansambļu koncerts „Šūpuļdziesma tam, ko mīli”
Ciemos tiek gaidīti ansambļi no
Gulbenes, Balvu, Alūksnes novada,
no Gaigalavas
Ieeja uz koncertu bez maksas
22. februārī Lejasciema vokālie ansambļi „Satekas” un „Akcents”
dodas uz novada skati Tirzā
8. martā 19.00 Lejasciema kultūras namā grupas „Dricānu Dominante” koncerts
Ieeja EUR 2,00 (biļetes varēs
iegādāties iepriekšpārdošanā)
8. martā 22.00 Lejasciema kultūras namā Sieviešu dienas balle.
Spēlē grupa „Vēja runa”
Ieeja EUR 3,00

22. februārī 19.00

Lejasciema kultūras namā

Žetonu vakars

Lejasciema vidusskolas 12. klases skolēni aicina noskatīties izrādi
„Čārlija krustmāte”
Pēc izrādes balle
Ieeja uz balli EUR 1,-

Piedāvāju
nagu kopšanas
pakalpojumus
A. Sakses ielā 1, frizētavas telpās:
• Gēla nagu pieaudzēšana
• Manikīrs
• Pedikīrs
• Gēla lakas tehnika
pieteikties pa telefonu 26489785.
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 janvāris/ februāris

