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Pēdējais zvans

16. maijā skolas zālē svinīgi noritēja
12. klases un 9. klases absolventu pēdējā zvana svētki. Pirmklasnieki sirsnīgi
sveica savus vecākos skolas biedrus un
aicināja uz kopēju deju.
9. klases skolēni atbildēja uz skolēnu domes dalībnieku, kuri vadīja pasākumu, jautājumiem par skolu. Divpadsmitie
izteica savus novēlējumus skolai, kurus
kā lapas iestiprināja skolas simboliskajā
ziedošajā ābeles kokā.
Direktores, skolas biedru un skolotāju vārdos izskanēja vēlējumi veiksmīgi
nokārtot eksāmenus un visiem tikties
skolas krāšņākajā pasākumā – izlaidumā.

Lejasciema vidusskolā
9. klases izlaidums
13. jūnijā plkst. 19.00
12. klases izlaidums
21. jūnijā plkst. 19.00

Ekskursija skolēniem
ar labām un
teicamām sekmēm
Jau otro gadu pēc kārtas 4. –12.
klašu skolēniem, kuru vidējais vērtējums

mācību gadā ir 7,5 balles un augstāk, ir
iespēja doties mācību ekskursijā. Tā ir
balva par apzinīgu un centīgu mācību
darbu, visus izdevumus sedz Lejasciema pagasta pārvalde. Šogad ceļojums
tika ieplānots 27. maijā, maršruts veda
gar Daugavas krastu. 23 skolēni kopā ar
3 skolotājām pavadīja skaistu dienu, apskatot, darbojoties, atpūšoties. Pirmais
objekts, kur aizveda mūsu autobuss, bija
Cesvaines pils. Te mūs sagaidīja jauka
gide, kuras vadībā tika izstaigāti visi pils
stāvi, skatu tornis, pagrabi, redzēta Aijas
Baumanes gobelēnu izstāde. Prieks, ka
Cesvaines pils saimnieki savu iespēju
robežās ir pratuši atjaunot šo brīnišķīgo
vēstures kompleksu.
Tālāk mūsu ceļš veda uz Aizkraukli,
tur iepazināmies ar Pļaviņu HES darbību.
Gidei un pavadošajiem skolotājiem par
prieku lielu erudīciju un zināšanas parādīja 4. klases skolēni. Nemaz nebija tik
grūti ar īpašajām aizsargcepurēm galvās
uzkāpt 10. stāvā (lifts nedarbojās), kur
atradās aizsprosta augšējā daļa. Mūs
pārsteidza Daugavas ūdens, krāšņie dabas skati un milzīgā tehnika, kas atradās
šajā HESa daļā.
Koknesē nodarbība
amatnieku
centrā „Mazā kāpa” bija ļoti interesanta.
Pašu rokām tika gatavoti atslēgas piekariņi no ādas gabaliņiem. Redzējām
dažus senlaicīgus instrumentus, kuri vēl
joprojām darbojās perfekti. Skolotāji sa-

ņēma atzinīgus vārdus par skolēnu erudīciju, prasmi uzvesties un ieinteresētību
piedāvātajā nodarbībā.
Pēdējā aktivitāte šajā dienā bija „Trušu karalistes” apmeklējums Lēdmanē. Tā
ir ļoti interesanta vieta, tur var redzēt ne tikai trušus, bet arī zosis, interesantu sugu
cūciņas, mandarīnpīles, kaziņas. Atpūtas
vieta tiek pilnveidota, projektā iecerēts izveidot dabas takas, nelielu estrādi, tikko
iekārtots kempings. Daudz tiek domāts
par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
turpinājums 2. lpp.
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Liels paldies skolotājām Inesei Ozoliņai un Rūtai Misānei par maršruta izveidošanu, kopgalda saimniecēm par garšīgajām maizītēm! Mājupceļā visi bijām
vienisprātis – nākošgad atkal brauksim
kopā, tikai vēl kuplākā skaitā!

Gada balva

Zelta liecību ieguvēji.

Pēdējā skolas diena ir vienmēr gaidīta. Ne tikai tāpēc, ka pēc tās seko garās,
priecīgās vasaras brīvdienas, bet arī tāpēc, ka šajā dienā tiek apbalvoti labākie
skolēni gan mācībās, gan sportā un interešu izglītībā. Kultūras namā pulcējās
skolas saime, lai kopā būtu pasākumā
„Gada balva”. Lejasciema vidusskolas
kolektīvs lepojas ar tiem 9 skolēniem,
kas šogad beidza skolu ar Zelta liecību:
4. klasē – Ričards Didriksons, Gustavs
Galvans, Dāvis Elmārs Mellis, 5. klasē –
Anete Antiņa un Madara Lācīte, 7. klasē
Linda Ļapere un Dāvis Oņiskivs, 12. klasē Evita Doropoļska un Dita Žviriņa.
Tikpat liels prieks par 7 Sudraba liecības ieguvējiem: 5. klasē – Alise Tuļķe
un Niks Vanags, 6. klasē – Anete Liepi-

Sudraba liecību ieguvēji.
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ņa un Anna Alise Dambrova, 11.
klasē – Līga Ritmane un Guna Žīgure, 12. klasē – Kristīne Trībere.
13 skolēni par labu mācību darbu
saņēma skolas dāvanu – grāmatu:
2. klasē – Elizabete Galvane, Jānis
Kubuliņš un Tīna Tuļķe, 3. klasē –
Jana Blūma, Rinalds Lapkašs un
Elīze Keita Ozoliņa, 4. klasē – Ērika Jermacāne un Ance Kaspare,
7. klasē – Dāgs Kauliņš un Alise
Prancāne, 8. klasē – Dita Grīsle
un Katrīna Uiska, 12. klasē Lauma Anta
Tipāne.
Vēl šajā pasākumā ar goda rakstiem
tika sveikti talantīgākie skolēni mācību
priekšmetos. Pretendentus izvirzīja skolotāji, ievērojot mācību priekšmetu sadalījumu pa jomām. 3 skolēni tika izvirzīti un
apbalvoti kā talantīgākie vairākos mācību priekšmetos: Dita Grīsle – bioloģijā,
ķīmijā un ģeogrāfijā, Dita Žviriņa – latviešu valodā un matemātikā, Eduards
Keišs – angļu valodā, fizikā un vēstures

priekšmetos. Talants un spējas kādā no
mācību priekšmetiem būtu jāpilnveido,
jāpiedalās olimpiādēs un konkursos, ce-

ļot savu un skolas pašvērtējumu.
„Gada balvā” tika sveikti veiksmīgākie skolas sportisti, mākslas konkursa
uzvarētāji, „Panākumu universitātes” dalībnieki. Lai labāk atcerētos visus mācību
gada laikā notikušos pasākumus, tika rādīts kāds neliels fragments no tiem – gan
Latvijas gadadienas koncerta dzejolis un
ziemassvētku uzveduma „Sūnu ciema
zēni” dziesma, gan 4. klases ludziņas
fragments no „Omīšu un opīšu
pēcpusdienas” un COMENIUS
projekta dalībnieku sagaidīšanas
dziesma skolas brašāko puišu
izpildījumā. Noslēgumā uzstājās
skolas vokāli – instrumentālais
ansamblis.
Vasara noteikti jāizmanto atpūtai, domu sakārtošanai, jaunu
ideju un enerģijas uzkrāšanai. Lai
saule, zemenes, draugi un ģimene mums visiem ir atbalsts šajā procesā!
Ingrīda un Ineta,
direktores vietnieces

Skolēni apgūst instrumenta spēli
2. jūnijā, kad tikko beidzies
mācību gads, Lejasciema vidusskolas mūzikas skolotājs
Juris Ivanovs pulcē bērnus
muzicēt kopā.
Trešo gadu izglītības iestāde organizē nometni dažāda vecuma skolēniem „Spēlē
pats un māci draugam!” Ik
gadu atšķirīgs ir galvenais uzdevums – pirmajā gadā jaunajiem mūziķiem vajadzēja
sagatavot koncertprogrammu
un uzstāties Gulbenes novada
svētkos Stāmerienā, šogad galvenais uzdevums ir ieinteresēt bērnus muzicēt, lai
stiprinātu un atjaunotu skolas pūtēju orķestri, ko skārusi paaudžu maiņa. Šobrīd
skolēni, kas spēlē pūšamos instrumentus,
uzstājas pārsvarā individuāli un aug par
kolektīva mūziķiem, vairums no tiem ir sākumskolas skolēni.
Skolā darbojas arī vokāli instrumen-

tālā grupa, kurā spēlē 4., 6. un 7. klases
skolēni, pārsvarā meitenes. Šogad manāmi augusi grupas uzstāšanās kvalitāte, ko
pierādīja arī dalība mūzikas saietā „Cesvaines burziņš” un skolas gada noslēguma pasākumā.
Pūtēju orķestra un vokāli instrumentālās grupas esošie un potenciālie dalībnieki darbojas nometnē un atbilstoši

nosaukumam pilnveido savas
prasmes, kā arī palīdz instrumenta spēli apgūt iesācējiem.
Protams, dalības iespēja nav
liegta arī citiem interesentiem.
Atšķirībā no citiem gadiem,
kad nometnē tika organizētas
meistarklases un pieaicināti
vokālie un instrumentu spēles
pedagogi, šoreiz paredzēts
iztikt pašu spēkiem, nometnē
kopā ar J. Ivanovu strādā mūzikas skolotāja Ineta Maltavniece, labs palīgs skolotājiem būs
Bruno Eduards Krēsliņš.
Piektdien, 6. jūnijā, bija nometnes noslēgums, un skolēni kāps uz estrādes, lai
rādītu, ko katrs iemācījies. Ja nejaušs garāmgājējs vai pastaigu mīļotājs pēc plkst
14.00 atradās tuvumā, varēja noklausīties
veikumu.
Ineta Stāvavena,
Lejasciema vidusskolas direktore

Tiekas ar
karavīriem
Afiša pavasara pēcpusdienā aicināja kopā visus tos, kam interesē armijas
lietas, kas paši iesaistījušies jaunsargos,
kas vēlējās piedalīties diskusijā par nopietniem jautājumiem. Skolotāji labprāt
atkalredzējās ar Lejasciema vidusskolas
absolventu, tagad Kaujas atbalsta bataljona komandieri pulkvežleitnantu Gunāru Kauliņu.

turpinājums 4. lpp.
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G. Kauliņš bija skolēniem sagādājis
iespēju tikties ar pieciem Amerikas Savienoto Valstu jūras kājniekiem, Igaunijas armijas karavīru un Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku pārstāvjiem. Šādā
daudznacionālā sastāvā sarunas galvenokārt risinājās angļu valoda.
Karavīri iepazīstināja ar sevi, savu
ikdienu, pastāstīja par armijas prestižu
dažādās valstīs. Skolēnus interesēja
gan disciplīnas jautājumi armijā, gan

fiziskā noslodze, atpūtas brīži dienestā un daudzi citi jautājumi. Arī Ukrainas
notikumi un attieksme pret tiem. Savukārt viesi interesējās, vai skolā, no kuras
nākuši 14 dažādu dienesta pakāpju un
rangu karavīri, aug jaunā maiņa un savu
profesionālo nākotni kāds no jauniešiem
vēlas saistīt ar armiju.
G. Kauliņš pastāstīja par mācību
un dienesta iespējām, par uzņemšanas
prasībās skolās, kur sagatavo karavīrus.

Interesants bija fakts, ka mūsdienās armijā arvien biežāk izteic vēlēšanos dienēt meitenes un nereti fiziski viņas pārspēj zēnus.
Saņēmuši balvas par interesentiem
jautājumiem un atbildēm, kopīgi pacienājušies ar tēju, skolēni pavadīja karavīrus ar aicinājumu: „Atbrauciet pie mums
atkal!”
Ineta Stāvavena
Lejasciema vidusskolas direktore

Maija pirmā nedēļa Lejasciema vidusskolā bija īpaši rosīga un spraiga. Ilgāku laiku gatavojušies, mēs uzņēmām
ciemiņus no valstīm, kurās paši tikām
viesojušies, – no Somijas, Lielbritānijas,
Spānijas, Grieķijas un Vācijas.
Šī tikšanās bija pēdējais posms
Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas
daudzpusējās partnerības projektā „Pakāpieni ceļā uz vienlīdzīgu un iekļaujošu
izglītību”, kas tika realizēts no 2012. līdz
2014. gadam. Projekts paredzēja 21 mobilitāti, tas ir, 19 skolotāji un divi bērnudārza logopēdi devās pieredzes braucienos
uz sadarbības skolām, lai vērotu un vēlāk
savā praksē izmantotu metodes un paņēmienus darbam ar skolēniem ar speciālām vajadzībām.
Šī projekta pamatdoma: ikviens cilvēks ir tiesīgs dzīvot vidē, kur viņš ir uzaudzis, dzīvot ģimenē, savā pagastā vai
pilsētā, apkārtējās sabiedrības pieņemts
un saprasts.
Ciemojoties pie partneriem skolotāji vēroja pavisam atšķirīgu valsts pieeju,
finansējumu un risinājumus, lai nodrošinātu pilnvērtīgu dzīvi bērniem ar īpašām
vajadzībām. Mūsu sadraudzības skolās
iekļaujošā izglītība nostiprinājusies gadu
desmitos, bet Latvijas pieredze ir pavisam nesena. Arī mūsējā.
Par Latvijas skolu mūsu viesiem interese bija liela – uzņēmām 25 pedagogus.
Lielo interesi izraisīja zināma skepse un
neticība, katrā gadījumā viņu izprātotais
nesakrita ar acīmredzamo. Lejasciema vidusskola viņus pārsteidza labā nozīmē –
gan sakoptība un kārtība, gan draudzīgie
skolēni un skolotāji, gan skolēnu talanti,
gan jauki šeit pavadītais laiks. Pat kritiskai acij labi ir atšķirams, vai esi sasteidzis
visu tikai svētkiem, vai tāda ir arī ikdiena.
Projekta dienas bija saplānotas, lai
darbs mītos ar kultūrpasākumiem. Projekta partneri dalījās pieredzē par galveno tēmu – iekļaujošo izglītību, piedaloties
semināros, prezentējot savu skolu iekļaujošās aktivitātes. Viesi iepazina mūsu skolas speciālās izglītības programmas ar
mācīšanās traucējumiem specifiku, vie-

sojās Gulbenes 2. vidusskolas speciālās
izglītības klasē, kā arī Sveķu pamatskolā.
Laipni gaidīti viņi bija Lejasciema pagasta
pārvaldē, Lejasciema pirmsskolas iestādē, jauniešu centrā, bibliotēkā, vēsturiskā
kultūrmantojuma centrā – rādījām visu,
ar ko paši ikdienā lepojamies. Jauka tikšanās izvērtās Gulbenes novada domes
Izglītības, kultūras un sporta nodaļā, kur
viesus iepazīstināja ar novadu, izglītības
sistēmu un skolu tīklu.
Otra tikšanās daļa bija kultūras
programma: ar bānīti devāmies apskatīt
Stāmerienu, viesi iepazina Vecgulbenes
muižu. Likteņdārzā visi kopā iestādīja
ozolu, par ko pretim saņēma Kokneses
novada domes priekšsēdētāja pateicības
apliecinājumu, vizinājās vikingu laivā pa
Daugavu, noraudzījās Siguldas krāšņumā no vagoniņa augstumiem un visbeidzot Rīgas ievērojamākās vietas.
Īpaši jautrs un interesants izdevās
Tradīciju vakars, kur ar folkloras kopas
„Smaržo siens” palīdzību viesi iepazina
latviešu dziedāšanas, dancošanas un
maskošanās tradīcijas, baudīja latviešiem
raksturīgu cienastu.
Sirsnīgs, emocionāls un līdz asarām
aizkustinošs bija Mātes dienas koncerts,
kad ar Sprīdīša, vecāsmātes, Lienītes,

Meža mātes, Vēja mātes, Sīkstuļa, Velna,
princeses (lomās iejutās skolēni un skolotāji) palīdzību, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu priekšnesumiem atklājām
atkal no jauna patiesību, ka laimīgā zeme
ir mūsu katra mājas un ģimene.
Projekta vadītāja Antra Paegle joprojām saņem daudz jaukus pateicības vārdus un cieņas apliecinājumus par projekta nedēļas norisi un gaisotni. Par to rūpējās visu skolotāju komanda, kas darbojās
kā saskaņots veselums, un katram bija
kāds nozīmīgs un nenovērtējams darbs.
Kā allaž nozīmīgos brīžos skolotājiem
talkā nāca vidusskolēni – pavadīja viesus
ekskursijā pa skolu un pagastu, sagatavoja svētku koncertuzveduma tulkojumu
un vadīja pasākumu arī projekta, tas ir,
angļu valodā.
Savukārt mazākās klases bija sagatavojošās ciemiņus uzņemt savās klasēs,
kur ierasto skolotāju vietā stundu angļu
valodā vadīja viesi.
Noslēdzies divu gadu starptautiskas
pieredzes projekts, un neviens, kas tajā
piedalījies, nesauc sevi par zaudētāju – ir
vairojusies pieredze, paplašinājies redzesloks.
Ineta Stāvavena,
Lejasciema vidusskolas direktore

Vidusskola uzņem viesus
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Mācāmies, dzīvojam, ciemojamies
„Kamenītē” biežāk gadās, ka tuvākās un tālākās ekskursijās brauc lielo
grupu bērni. Šopavasar sadūšojāmies
arī mēs – „Zaķēni”, jo saņēmām jauku
uzaicinājumu ciemos no mūsu pašu
grupas Miķelīša un viņa vecākiem.
Tā nu– visi „Zaķēni”, kopā ar vecākiem un dažu lielāku brāli un māsu – ar
pagasta autobusu posāmies uz Ilzeni.
Kā ļoti gaidītus ciemiņus mūs sagaidīja visa ģimenīte – Miķelis, Matīss,
māmiņa Dace un tētis Gatis. Miķelis,
mazliet gan sakautrējies, nāk pacienāt
bērnus ar konfektēm. Māmiņa Dace aicina nolikt mantas pirtiņā un doties pāri
plašajam pagalmam aplūkot kūti. Ko tad
mēs tur redzējām? Protams, daudz govju, arī viņu mazuļus telēnus. Viena lieta
ir šos mājdzīvniekus skatīt grāmatiņu
ilustrācijās un attēlos. Pavisam kas cits
– redzēt savām acīm tik tuvu. Bērni droši – dažs papaijā, dažs pabaro ar sienu,
dažs vienkārši vēro ikvienu gotiņas kustību. Kad gana vērots gotiņas un teliņus
modernajā kūtī, dodamies uz ganībām.
Tur aplokā zāli ēst sanākušas vairāk kā
20 gotiņas. Saimniece pastāsta, ka katrai piena devējai – arī savs vārds.
Tad ejam pa nesen nopļautu taciņu
uz dīķi , kur saimnieks lepni pastāsta, kā
veicas ar zivju audzēšanu. Meldros pēkšķēdama iepeld pīle, bet dīķī gar malām
savu ziedēšanas laiku pacietīgi gaida
ūdensrozes.
Miķelis ar brāli Matīsu mūs mudina
doties pie mīlīgās trušu saimes. Paši
žigli rāda mums ceļu, basās kājeles vien
nozib. Braši turamies līdz!
Esam klāt pie Miķelīša mīluļiem –
trušu māmiņas un četriem trusēniem.
Par godu mūsu atbraukšanai šai saimei
sagādāta jauna trušu māja. Tāda zema,
lai „Zaķēnu” grupiņas bērni labāk var
trusēnus aplūkot. Abi brālīši droši ķer pa
trusēnam un lepni nes citiem bērniem –
papaijāt, apskatīt.
Vēl mūs vilināt vilina rotaļlaukums
pagalma vidū. Izmēģinām gan batutu un
šūpoles, gan smilšu kasti un slidkalniņu,
gan daudz un dažādus braucamrīkustraktorīšus, ritenīšus.... Mazā Nellija īpaši priecīga – rāda māmiņai ne jau lelles,
bet gan lielos un mazos traktorus...
Tā nav joka lieta – apstaigāt šīs
saimniecības plašumus. Esam mazliet
noguruši, tātad nu ir īstais laiks atpūtai:
sāk kārdinoši smaržot ceptas desiņas...
Iestiprināmies, lai atgūtu spēkus un izdalām bērniem diplomus par „Zaķēnu”
zinību programmas veiksmīgu apgūšanu, jo mūsu trīsgadnieki rudenī ir gatavi
uzsākt gaitas lielākajās grupiņās.
2014. gada jūnijs

Sakām daudzbalsīgu un mīļu paldies
Miķelīša ģimenei par
viesmīlību, laipno sagaidīšanu un iespēju vērot
dzīvi rosīgā lauku sētā!
Lai viņiem veicas
un izdodas īstenot it visas ieceres!
Mums būs prieks
saglabāt šajā dienā gūtos iespaidus un emocijas: vienkāršība, sirsnība, čaklums, dabiskums un nebeidzams
mīļums!
Lija un Lūcija,
„Zaķēnu” skolotājas

Lejasciema PII „Kamenīte” darba
organizācija vasaras mēnešos
•

Jūnija mēnesī piedāvājam apmeklējumu vienā, jaukta vecuma
bērnu rotaļu grupā.
Darba laiks 7.30 – 19.00. Vadītāja atvaļinājumā dosies ar 16. jūniju (lūgums
absolventu vecākiem – izmantot laiku
no 2. līdz 13. jūnijam dokumentu pilnīgai sakārtošanai).
• Jūlija mēnesī Lejasciema PII „Kamenīte” darbs ar bērniem nenotiks sakarā ar zemo pieprasījumu
un darbinieku atvaļinājumiem.
Saziņa ar iestādes administrāciju
šajā laikā iespējama zvanot – m.t.

26456107 un/vai 26361073.
Jūlija mēnesī vecākiem tiek piedāvāta iespēja pieteikumus bērnu uzņemšanai PII (mācībām 2014./2015.
mācību gadam) aizpildīt Lejasciema
pagasta pārvaldē.
• Ar 4. augustu iestāde darbu atsāks, piedāvājot apmeklējumu
vienā, jaukta vecuma bērnu rotaļu
grupā. Darba laiks 7.30 – 19.00.
Jauku vasaras atpūtu vēlot,
Sandra Brieže,
PII vadītāja
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PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Netradicionālā modes skate „Rūķīšos” PII „Kamenīte”
Pavasaris atskrējis vēja spārniem. Saulīte sasildījusi zemi un pļavas kļuvušas pavisam zaļas. Šur tur
jau parādās pirmie pieneņu ziedi
un putni skandina savas dziesmas.
Katru gadu Kamenītē ir projektu nedēļa. Šogad Rūķīšu grupa izvēlējās tēmu
„Apģērbs”. Bērni apguva zināšanas par
apģērbu – iepazina apģērba materiālu, krāsu un to pielietojumu. Tēlojošās
nodarbībās bērni zīmēja, līmēja, aplicēja apģērbu lellēm un pielaikoja to.
Šajā nedēļā vecāki tika aicināti piedalīties
modes skatē, darinot bērniem tērpus no
netradicionāliem materiāliem. Vecāku
izdoma un ieguldītā darba rezultāts bija
fantastisks. Tērpus gatavoja no agroplēves, krāsaina kreppapīra, žurnālu vākiem
un diskiem. Kā aksesuāri tika izmantoti
pogas, putnu spalvas, krāsaini dzijas
kamolīši, burti, zīmulīši. Tērpi bija viegli, ērti, saulaini, mitruma necaurlaidīgi,
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praktiski, mākskinieki, eksotiski, koši, pūkaini, silti pavasara noskaņās un krāsās.
Bet kas gan ir tērps bez frizūras? Tāpēc
uzaicinājām Elīnu veidot frizūras meitenēm un zēniem modes skatei. Varam
tikai apbrīnot ar kādu pacietību un izdomu Elīna veidoja frizūras. Tās bija brīnišķīgas, orģinālas pieskaņotas darinātajam tērpam. Pasākums notika mūzikas
zālē. Mūzikas skolotāja Antra, atbilstoši
bērna raksturam un tērpam, izvēlējās
piemērotu mūziku. Katram mazajam
māksliniekam bija liels satraukums, izejot uz skatuves, taču audzinātājas un
mūzikas skolotāja tos uzmundrināja.
Paldies bērnu vecākiem, kas izrādīja iniciatīvu piedalīties modes skatē, bet īpašs paldies Maira māmiņai
Elīnai par skaisto frizūru veidošanu.
Ilze un Andra,
„Rūķīšu" grupas skolotājas

mācību gads
skaitļos

Pavisam nesen PII „Kamenīte” pedagogi sanāca kopā uz pēdējo pedagoģiskās padomes sēdi šajā mācību
gadā, lai atskatītos un izvērtētu padarīto, dalītos pārdomās un emocijās, lai
ieskicētu idejas un plānus jau nākamajam mācību gadam. Atceroties aizvadītā
mācību gada galvenos notikumus, sēdes gaisotni piepildīja emocijas un gandarījums savu par varēšanu, par prieku
bērnu acīs daudzo pasākumu laikā, par
vecāku atsaucību. Darbs, kas tiek darīts
mūsu iestādē, ir sajūtams vairāk ar sirdi, un noteikti nepakļausies sausai statistikai vai skaitļu valodai. Tomēr šoreiz
ļaušu runāt skaitļiem, lai parādītu to, cik
mūsu iestādē ir padarīts deviņu mēnešu
laikā – no 1. septembra līdz 30. maijam.
Tātad, PII „Kamenīte 2013./2014. m.g.:
•
Svinētie svētki un notikušie
tematiskie pasākumi –14 (visi latvisko
gadskārtu ieražu svētki, valsts svētki, ģimenes diena, teātra dienas, seno amatu
nedēļa, daiļlasītāju koncerts, izlaidums,
u.c.);
•
Ekskursijas – 8 (Ates dzirnavu muzejs, maizes ceptuve „Donas”
Smiltenes n., Alūksnes „Vides labirints”,
u.c.);
•
Notikušās teātru izrādes,
koncerti, muzikāli uzvedumi iestādē –
10 (5 no 10 izrādēm ir bijuša pašu iestudētas un sagatavotas);
•
Bērnu un pedagogu gatavotās izstādes – 8 (dārzeņu, trauku, māla
izstrādājumu, grāmatu, rotaļlietu, olu
u.c.).
Šeit ir nosaukta tikai daļa no tiem
daudzveidīgajiem, saturiski bagātajiem
un emocionāli ļoti piesātinātajiem notikumiem, kas mācību gada laikā sagatavoti un izdzīvoti kopā ar mūsu audzēkņiem, un tas viss darīts paralēli ikdienas
pienākumiem – nodarbību sagatavošanai un vadīšanai, pastaigu un vērojumu
organizēšanai, telpu rotāšanai, un vēl,
un vēl neskaitāmiem darbiem un darbiņiem.
Tāpēc, paldies saku visam pedagogu kolektīvam un viņu palīgiem par bagātu un skaistu aizvadīto mācību gadu!
Un tik pat sirsnīgu paldies sūtu bērnu
vecākiem, kas savai darba ikdienai pieskaitījuši – atbalstu, palīdzību un līdzi
jušanu saviem bērniem šajā – lielo un
mazo darbu maratonā!
Irisa Puidze,
PII „Kamenīte” metodiķe
2014. gada jūnijs

TŪRISMS/ BIBLIOTĒKĀ/ LAUKSAIMNIEKIEM/ JAUNIEŠU CENTRĀ

„Gulbju ligzdu meklējot” arī Lejasciemā
Šā gada 17. maijā Gulbenes novadā
norisinājās tūrisma rallijs „Gulbja ligzdu meklējot”, un viens no šī pasākuma
kontrolpunktiem bija arī Lejasciemā pie
kultūrvēsturiskā mantojuma centra. Tūrisma rallija dalībniekiem bijām sarūpējuši
uzdevumu – atpazīt 10 ziedus no Annas
Sakses darba „Pasakas par ziediem”. Uzdevums nebija viegls, bet rezultāti uzdevumā bija labi. Mūs apciemoja 102 ekipāžas un vienlaicīgi dažbrīd bija pat vairāk
kā 5 komandas reizē, kas bija jānodrošina
ar uzdevumu un smaidu. Lai viss mums
noritētu labi, mums bija brīvprātīgie palīgi
(Linda Ļapere, Inese Degune, Alise Prancāne, Līva Kampe, Līva Tuļķe, Alise Tuļķe.) Šo garo darba dienu meitenes savu
darbu pildīja ar lielu atbildības sajūtu un
interesi. Kā pateicību par teicamo darbu

meitenes saņēma dažādus Lejasciema
suvenīrus no pagasta pārvaldes. Liels
paldies meitenēm, pagasta pārvaldei un
Intai Balodei par atbalstu un labu sadarbošanos. Kopā mēs varam daudz!
Anna Žīgure,
pagasta tūrisma darba organizatore

Ziņas
lauksaimniekiem
1) Informācija par
platībmaksājumiem
Ikviens lauksaimnieks var pretendēt
uz platību maksājumiem par lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platību tikai tad, ja tā ir lauksaimnieka īpašumā vai
lietošanā kārtējā gada 15. jūnijā.
Ja šī zeme nav lauksaimnieka īpašums, ko apliecina ieraksts Valsts zemes
dienesta Kadastra reģistrā, tad saimniecībā ir jāglabā rakstiski apliecinājumi par
tiesībām apsaimniekot atbalstam pieteikto LIZ un tie būs jāuzrāda pēc LAD pieprasījuma. Rakstisks apliecinājums var
būt: nomas līgums; pirkuma līgums; patapinājuma līgums; dāvinājuma līgums;
mantojumu apliecinošs dokuments; pagasta lēmums u.c.
2) Par meliorācijas kontrolakām.
Lūgums zemju īpašniekiem un apsaimniekotājiem – sakārtot meliorācijas
aku vākus! Īpaši jaunapgūtajās zemju
platībās – lai neaizietu bojā ne mājdzīvnieki, ne meža dzīvnieki!
Anita Rozenberga,
lauku attīstības konsultante

Jaunumi Lejasciema bibliotēkas plauktos
Maija mēnesī Lejasciema pagasta
bibliotēka apzināja šā gada pirmajā pusgadā saņemtās grāmatas, sarindoja grāmatu plauktos un grib pateikt lielu paldies
dāvinātājiem.
Visaktīvāk ar Lejasciema bibliotēku
sadarbojas: Andra Gulbe un Arnolds Dzilna, Baiba Melle, Antra Guļkeviča, Aldis
Doropoļskis, Andis un Andris Leitis, Vilis
Kazainis.
Arnolda Dzilnas dāvinājums ir ļoti
plašs, dažādu valstu autoru literārie darbi laikraksta „Diena” bibliotēkā – H. Bells
„Biljards pusdesmitos”, A. Eglītis „Līgavu
mednieki”, Dž. Keruaks „Ceļā”, A. Kristi „Desmit mazi nēģerēni”, I. Makjuans
„Svešinieku mierinājums”, H. Millers
„Vēža trops” u.c.
Vēsturisko grāmatu plaukts kļuvis bagātāks ar „Latvieši un Latvija” četros sējumos, A. Bīvors, Ļ. Vinogradova „Rakstnieks karā” sērijā „Dzīvā vēsture”, Č. Gevara „Atmiņas par Kubas revolūciju”, M.
Soloņins „Melu tīmeklī”: Lielā kara viltus
vēsture.
Zinātnieka E. Muldašova slavenās
2014. gada jūnijs

grāmatas „Dievu pilsētas meklējumos”
visas četras daļas. Visas grāmatas ir sarakstītas aizraujošā valodā un stāsta par
globālām filozofiskām problēmām.
Latviešu autoru jaunākie darbi: E.
Venters „Mainīgā intervence”, A. Zeibots
„Okeāniskais Es”, V. Rūmnieks, A. Migla
„Kuršu vikingi”, G. Repše „Dzelzs apvārdošana”.
Dzejas un eseju cienītājiem – I. Tora,
E. Dambis „Es būšu tavs eņģelis baltais..”,
I. Trimalniece „Lai paliek tavs vārds” un
„Zvaigznes plaukstā”, N. Gekišs „Dzeja
par ziediem”. Paldies Mirdzai Ankupai par
atbalstu jaunāko literāro darbu apzināšanā!
Dž. Klārksons „Sasodīts! Pasaule
Klārksona acīm” ir slavenā žurnālista atziņas un secinājumi par ikdienas dzīvi ar
humora pieskaņu.
Un apgāds „Zvaigzne ABC” dāvina
grāmatu „Mans Ziedonis”, kas ir veltījums
mūsu tautā mīlētajam dzejniekam – Imantam Ziedonim – jubilejā.
Agnese Usāre,
bibliotekāre

Aicinām piedalīties
vasaras nometnē
Jauniešu centrs „Pulss” aicina jauniešus no visa novada pavadīt trīs vasaras
dienas Lejasciema pagasta „Vecolekšos”
pie Sudalu ezera. Ko darīsim? Kopā ar zinošu meistaru gatavosim koka spēli. Veidosim rotaslietas no dažādiem kokmateriāliem. Nodarbībā kopā ar mednieku uzzināsim par mednieka amatu. Paredzēts
šaušanas treniņš ar pneimatisko šauteni.
Būs dažādas saliedēšanās un komandas
veidošanas aktivitātes. Nakšņosim teltīs
(nepieciešamības gadījumā JC „Pulss”
var nodrošināt teltis un guļammaisus).
Kad? Astotajā, devītajā un desmitajā
jūlijā. Dalībnieku skaits ir ierobežots – 15
cilvēki, tāpēc pieteikties vēlams savlaicīgi. Pēdējais pieteikšanās datums ir 20.
jūnijs. Pieteikties var zvanot pa tālruni
27883564 Annai, vai sūtot e-pasta vēstuli uz pulss@gulbene.lv. Aktivitātes paredzētas jauniešiem no 12 gadu vecuma.
Dalības maksa – 8 euro. Uz tikšanos!
Eižens,
jauniešu centra „Pulss” vadītājs
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JAUNSARGU VIENĪBĀ
Kopīgā braucienā ar
laivām
15. un 16. maijā Gulbenes novada
jaunsargi devās laivu braucienā pa Gauju
maršrutā Lejasciems – Puidzulis. Kopīgais
ceļojums izvērtās interesants, piedzīvojumiem un notikumiem bagāts. Brauciena
laikā Gaujas krastā tika iztraucētas divas
meža cūku ģimenes un stirnas, upē tika
sastaptas pīles ar pīlēniem. Ievas priecēja braucējus ar baltajām ziedu kupenām
un smaržām. Jaunieši secināja, ka nekas
nevar būt labāks par laivošanu saulainā
pavasara dienā.

Vīru spēles Rēzeknē
17. maijā Rēzeknes novada Griškānu pagastā Valsts robežsardzes poligonā Janapolē notika Rekrutēšanas un
jaunsardzes centra Jaunsardzes departamenta 2. novada nodaļas rīkotās ,,Vīru
spēles – 2014” . Sacensībās piedalījās
14 komandas, kas bija ieradušās cīnīties
par ceļazīmi uz Zviedrijas militārajām spēlēm Vēlingē. Distances laikā bija jāveic
orientēšanās, šaušanas, pirmās palīdzības sniegšanas, tūrisma, ieroču mācības
uzdevumi. Trešo vietu spēlēs izcīnīja Rēzeknes jaunsargi, otro Tilžas, bet pirmo
vietu un ceļazīmi uz militārajām spēlēm
Zviedrijā ieguva Lejasciema jaunsargu
vienība. Komandā startēja Matīss un Miks
Gabdulļini, Emīls un Renārs Galvani.

jaunsargos. Pasākuma laikā jaunsargi
deklamēja L. Breikša, K. Skujenieka,
J. Jaunsudrabiņa dzejoļus par Latviju,
skatījās filmu par Jaunsardzi, deva svinīgo solījumu, pēc kura jaunsargu instruktori A. Cāns un L. Gabdulļina izsniedza jaunsargu apliecības. Jaunsargi
muzejā iepazinās ar izstādi „Liktenis” –
stāsts par kādu Gulbenes novada dzimtu, kura 20. gadsimta vētraino notikumu
laikā tika izpostīta un līdzīgi kā dzintara
gabaliņi izskaloti jūras krastā dažādās
pasaules vietās. Pasākuma dalībnieki nolika svecītes pie Brīvības pieminekļa. Paldies muzeja direktorei Valdai un muzeja
komandai par atbalstu, sirsnīgo uzņemšanu un interesanto stāstījumu.

Uzņemšana jaunsargu
rindās

21. maijā Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā notika Gulbenes
novada jaunsargu kandidātu uzņemšana
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Sacensības
„Spēkavīrs – 2014”
27. maijā Jaungulbenē Gulbenes
novada jaunsargi piedalījās sacensībās
„Spēkavīrs – 2014”. Kopš 2009. gada
sacensības notiek katru gadu, jaunsargi
mācību gada garumā gatavojas sacen2014. gada jūnijs

JAUNSARGU VIENĪBĀ/ SPORTS
sībām un katrs, kurš ir piedalījies, cer ,ka
nākošajā gadā izdosies uzvarēt. Sacensībās jaunsargi sacenšas traktora stumšanā, riepas velšanā, fermeru pastaigā,
akmeņu celšanā, svaru bumbu turēšanā. Sporta veidi ir ļoti smagi, tāpēc dalībnieku skaits nav liels, jo piedalās tikai
labākie, tie, kas apzinās, ka var pacelt
100 kg smagu akmeni vai stumt tautā
saukto „buņģīti”. Pirmo reizi ceļojošais
kauss ir ticis līdz Lejasciemam, jo pirmo vietu izcīnīja sīvā cīņā izcīnīja Edžus
Suntažs, otrajā Dzintars Lācis, trešajā
Kārlis Bajaruns.
Lāsma Gabdulļina

Gulbenes novada ģimeņu sporta svētki
17. maijā Gulbenē jau trešo gadu
pēc kārtas Gulbenē norisinājās Ģimeņu
sporta svētki.
Uz sportiskajām aktivitātēm bija ieradušās deviņpadsmit ģimenes gandrīz
no visiem novada pagastiem un pilsētas.
Programmā bija iekļauti septiņi
sporta veidi. „Mini badmintonā” un „Labirinta pārvarēšanā” precīzākie un veiklākie izrādījās mūsu Stepju ģimene no
Lejasciema, viņi uzrādīja arī trešo labākorezultātu stafetē. Sacensību laikā tika
noskaidrotas sportiskākās ģimenes Gulbenes novadā. Par 2014. gada Ģimeņu
sporta svētku uzvarētājiem kļuva Skangaļu ģimene no Līgo pagasta, godpilno
otro vietu ieguva lejasciemieši – Stepju
ģimene.

Sacenšas Gulbenes novada seniori
30. maijā Lizuma stadionā pozitīvā gaisotnē norisinājās otrie Gulbenes
novada senioru sporta svētki. Pirmajos
senjoru sporta svētkos 2013. gadā Litenē uzvarēja Lejasciema senioru komanda.. Atklāšanas ceremonijā uzmundrinošus vārdus teica Gulbenes novada
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas
vadītājs Arnis Šķēls, Gulbenes novada
pensionāru biedrības „Atspulgs 5” valdes priekšsēdētāja Anna Vīgante un
Lizuma pils baronese. Sporta svētku ietvaros dalībnieki varēja piedalīties deviņos sporta veidos, no kuriem kopvērtējumā vērtēja sešus labākos. Pasākumā
piedalījās divpadsmit Gulbenes novada
pagastu un pilsētas komandas.  Par uzvarētājiem kļuva Jaungulbenes pagasta
komanda. Otro vietu ieguva Litenes pagasts, bet trešajā vietā ar piecpadsmit
punktiem Beļavas komanda. Tikai vienu punktu aiz goda pjedestāla Rankas
pagasta vienība, viņiem ceturtā vieta.
Piektie – Lejasciems, bet sestajā pozī2014. gada jūnijs

cijā Daukstes. Lejasciemieši ieguva pirmo trīs vietu buķeti – 1. vietu šautriņu
mešanā (M. Milns, D. Švika, V. Gabdulļins, J. Zaķis.), 2. vietu atrakcijā „Ķertās
mājsaimnieces” (R. Gargažina, T. Ļape-

re), 3. vietu stafetē (J. Zaķis, G. Šmits,
R. Gargažina, T. Ļapere). Dalībniekiem
individuāli bija iespēja piedalīties nūjošanā, trešo vietu izcīnīja Elvīra Balode
turpinājums 10. lpp.
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SPORTS
turpinājums no 9. lpp.

un viņas komandas biedri Vija un Evija.
Paldies senioru izlasei un komandas
stūrakmeņiem Līgai, Dzintrai, Modrītei
un Jurim.

Lejasciemieši iegūst ceļazīmi uz
Joker Beach Ball’ 14 lielo finālu
31. maijā Siguldas pludmalē norisinājās Joker Beach Ball’ 14 pirmais jeb
atklāšanas posms. Sacensībās piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 23
sieviešu un 45 vīriešu komandas. Sacensības norisinājās no 9.30 līdz vēlam
vakaram – 22.30. Lejasciema pagastu
sacensībās pārstāvēja Matīss Gabdulļins un Andrejs Baburovs.
Vīriešu komandas sacensībās tika sa-

dalītas 10 grupās un no grupu spēlēm
tālāk cīnījās 24 komandas, kurām pirmā
bija izslēgšanas kārta un pēc tam sekoja divmīnusa sistēma 12 komandām.
3. vietu izcīnīja Beachball.lv (Arnis Reliņš
un Gatis Slavēns), 2. vietu izcīnīja Celmi
(Jānis Celmiņš un Māris Martuzāns) un
1. vietu izcīnīja Lejasciems (Matīss Gabdulļins un Andrejs Baburovs), kuri ieguva ceļazīmi uz lielo finālu.

Lāsma Gabdulļina,
sporta darba organizatore

Veiksmīgi piedalās motokrosa sacensībās
Bērnu aizsardzības dienā – 1. jūnijā jau otro gadu pēc kārtas Stelpes
„Pīlādžu” mototrasē norisinājās BMA
Austrumeiropas čempionāta 2. posms.
Mazākajā no klasītēm – MX50 – lieliski
kārtējo reizi bija mūsu pašu mazie sportisti – goda pjedestāls latviešiem. Mūsu
Jānis Kubuliņš (8 gadi) „izcēla” abus
startus, pirmajā braucienā ilgi bija līderis, sekoja muļķīgs kritiens līkumā un
pazaudēta pirmā vieta. Otrajā braucienā otrais, posma kopvērtējumā otrais.
Sacensību pirmais posms notika Lietuvā 24. un 25. maijā, kur Jānis kāpa
uz goda pjedestāla trešā pakāpiena.
Ar rezultātiem sportists ir apmierināts,
jo, kā zināms, aprīlī Jānis lauza roku,
kas liedza trenēties un braukt veselu mēnesi. Nu Jānis ir atgriezies trasē
un ir gatavs atgūt iekavēto un uzvarēt!
Jūlijā plānojam doties uz sacensībām Francijā, kur tiksies pasaules labākie mazie MX50 braucēji.
28. maijā tika atklāts Mini Motokross, kur
savās pirmajās sacensībās piedalijās arī
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Jāņa brālis Jēkabs Kubuliņš (4 gadi), startējot ar tādu pašu motociklu, kā brālim.
Turējās ļoti braši un nepalika pēdējais!
Paldies trenerim, atbastītājiem,
sponsoriem un visiem, kas tur par mums
īkšķus!
Jāņa mamma Agnese
2014. gada jūnijs

KULTŪRAS NAMĀ

Kultūras dzīves aktivitātes ziedu mēnesī
Katra diena ir mūsu dzīves miniatūra, tātad – kā tu pavadi savu dienu, tu
pavadi savu dzīvi – ļoti patiesa Robina
Šarma doma! Un tā noteikti var būt veiksmīgi pavadīta dzīve, ja patīk tas, ko tu
dari. Un tas, vai diena ir jauka vai nē, ir
atkarīgs no paša – no tā, ko pats dari, lai
to uzlabotu vai mainītu. Nav mazsvarīgu
profesiju vai amatu, mēs visi esam saslēgti kopā kā barības ķēdē. Arī piedaloties pašdarbībā, katrs no mums izvēlas
savu – sev tīkamu, sev atbilstošu kolektīvu vai nodarbošanos, kurā vēlamies
pabarot savu dvēseli. „Ikvienam jāuzņemas atbildība par rezultātiem, ikvienam
jābūt pozitīvam, ikvienam jācenšas paveikt labāko, uz ko viņš ir spējīgs”, saka
Šarma. Tukša runāšana. Nedomāju vis...
Tā ir attieksme. Un man šķiet – kāda ir
attieksme pret darbu, ko dari, tāda ir attieksme pret savu dzīvi. Līdzīgi, kā ēdienu gatavojot! Nu, ir tajā garšīgajā ēdienā
mīlestības garša jūtama, ir!
Lejasciema kultūras nama pašdarbības kolektīvu sezona ir aizvadīta darbīga,
notikumiem bagāta. Paldies gribas teikt
visiem kolektīvu vadītājiem par godprātīgi, no sirds un ar mīlestību veikto darbu,
par pūlēm, strādājot ar kolektīvu, par izdomu izvēloties repertuāru! Paldies par
gūtajiem panākumiem un gandarījumu
skatēs, koncertos, paldies par godam
nesto Lejasciema vārdu ārpus mūsu pagasta un novada robežām! Paldies saku
Inetai Maltavniecei, Ritai Vēverbrantei,
Vijai Nuržai, Ingai Dambrovai, Ingai Deigelei, Elīnai Krēsliņai, Inetai Krastiņai,
Jurim Ivanovam, Kristapam Vēverbrantam, kas kultūras namā strādā ar skaņas
un gaismas aparatūrām! Paldies visiem
kolektīvu dalībniekiem par to darbu, ko
esat paveikuši sava kolektīva labā!

17. maijā Gulbenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā notika Gulbenes novada koru
skate – koncerts, kurā piedalījās koris „Kaprīze”. Baznīcā koncerts izskanēja īpaši –
romantiski, patriotiski, saviļņojoši un koncerta īpašais viesis bija Gulbenes novada
leģenda, cilvēks, kas veltījis visu savu dzīvi latviešu kora mūzikai – Gido Kokars!
Novada kori šajā reizē netika vērtēti punktu sistēmā kā iepriekšējos gados. Koristu sniegumus vērtēja Gido un Uldis Kokari, izsakot ieteikumus koriem, lai to dziesmas būtu vēl pārliecinošākas un skanīgākas, atzīstot, ka šajā gadā kori ir strādājuši
ļoti radoši un muzikāli kvalitatīvi.

Kā esam aizvadījuši Ziedu mēnesi
maiju?
8. maijā folkloras grupa „Smaržo
siens” ar programmu piedalījās Lejasciema vidusskolas starptautiskā projekta „Comenius” organizētajā pasākumā
kultūras namā un 9. maijā piedalījās Eiropas dienu pasākumā Gulbenē.

31. maijā ar līnijdeju festivālu tika atklāta vasaras sezona estrādē. Šajā skaistajā,
siltajā sestdienas vakarā, lielākā vai mazākā sastāvā, ar saviem priekšnesumiem sveica un vairāk kā 80 dejas izdejoja grupas no Smiltenes, Plāņiem, Trapenes, Palsmanes,
Alūksnes, Gulbenes, Valmieras, Sauleskalna, Dzelzavas un, protams, mūsu „Dzinteles”. Paldies Elīnai par lielo darbu pasākuma organizēšanā, Inesei par pasākuma vadīšanu, Līgai par gardo zupu un Kristapam par pasākuma apskaņošanu!

Eiropas dienu pasākumā.
2014. gada jūnijs

turpinājums 12. lpp.
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Dzīves jūra
Varenā un skaistā.
Tavās skavās
Mūžu mūži rit.
Ceļi katram dzīvē
Ir tik plati,
Kādā solī proti
Pa tiem iet.
Cik ir spēcīgas
Tev darbā rokas.
Cik no sevis vēlies
Dzīvei dot.
Cik tu ieplūdini
Savā mūža jūrā –
Tik tavs darbs
Spēj tevi pilnveidot.
Gados dienas,
Gaiši dzīves mirkļi,
Gados rūpes,
Nespēks kopā mīt.
Ja tu atskaties
Uz pagājušo laiku –
Redzi, mūžs tavs
Daudzkrāsaini zied.
/V. Kokle-Līviņa/

Sveicam Lejasciema
pagasta iedzīvotājus, kam
skaistas dzīves jubilejas
tiek svinētas jūnijā:
70 gadu jubilejā
Uldi Palderu
75 gadu jubilejā
Līgu Babri
Akvelinu Leiti
80 gadu jubilejā
Dzidru Akmeni
85 gadu jubilejā
Ritu Voroni

12. – 14. jūnijā senioru ansamblis
„Satekas” dodas uz festivālu Tallinā
22. jūnijā plkst. 21.00 Pienotavas
kalnā vasaras saulgriežu Ielīgošanas
pasākums kopā ar folkloras grupu
„Smaržo siens”
22. jūnijā plkst. 23.00 Lejasciema
estrādē Zaļumballe, spēlē grupa „Galaktika”. Ieeja EUR 4,00
5. jūlijā Litenē ceturtie Gulbenes
novada svētki

Pasākuma laikā būs gan sacensības „Litenes pļāvējs", konkurss
„Gulbenes novada torte", putnu vērošana, gan, atceroties Liteni kā
Latvijas armijas vasaras mītnes vietu, Bruņoto spēku paraugdemonstrējumi un militārās stafetes. Kā ik
gadu, notiks arī amatnieku tirdziņš.
Svētku lielais pārsteigums ir mūzikls,
kas radīts īpaši Gulbenes novada svētkiem „Litenes ritenī".

LĪDZJŪTĪBA

12. jūlijā Lejasciemā Ielu Mūzikas
diena (aicinām sekot līdzi reklāmai)
12. jūlijā plkst. 22.00 Lejasciema
estrādē Zaļumballe. Spēlē pūtēju orķestri „Lejasciems” un „Cesvaine”,
šlāģermūzika kopā ar DJ Jāni. Ieeja
EUR 3,00
13. jūlijā koris „Kaprīze” piedalās
Pasaules koru olimpiādē Rīgā
No 25. līdz 27. jūlijam amatierteātris „Paradokss” dodas uz Latvijas
amatierteātra festivālu Ventspilī un izrādi „Jo pliks, jo traks” spēlē Tārgales
pagastā

Bērnības svētki

Lejasciema pagasta pārvalde aicina pieteikt bērnus Bērnības svētkiem,
kas notiks 19. jūlijā
Pieteikumus gaidām Lejasciema kultūras namā līdz 4. jūlijam, tālr.
64472677, mob. t. 29392051 (kultūras
nama vadītāja Rita)
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Vakars tika aizvadīts dejojot piecu
stundu garumā ar smaidiem, labu omu!
Tas ir brīnišķīgi – līdz pēdējam gaismas
stariņam būt laukā un izbaudīt garās
vakara stundas. Nav pat tik svarīgi, ir
vēss vai silts. Sasilda tas, ka viss līksmi
plaukst, apkārt visiem labs noskaņojums, mūzika.
Jūnijs latviešiem paiet Jāņu zīmē.
Gaidīšanā, svinēšanā, pavadīšanā. Un,
kā jau tas ar svētkiem mēdz notikt, parasti tai gaidīšanai tiek vairāk nekā svinēšanai, kur nu vēl pavadīšanai. No vienas puses, tas ir labi, jo, gaidot svētkus,
daudz kas tiek izdarīts: mājas sakoptas,
pagalmi izslaucīti, viss dārzos un dobēs
izravēts. No otras puses – ja tik ļoti gaida, tad gribas, lai arī pati svinēšana izdodas godam un mēģināsim visu sadalīt
tā, lai paliek pāri arī pavadīšanai!
Ieiesim pļavā kā svētnīcā! Sasveicināsimies, plūksim un pateiksimies! Lai
skaists un izdevies svētku laiks! Līgo!
Rita Gargažina,
Kultūras nama vadītāja

Pļavas dvesmos kā senāk
un svelmainā saulē sils,
Tik kapu kalnā pār kādu mūžu
plauks ziediņš zils.
/A. Balodis/
Mūžībā aizgājuši
Lejasciema pagasta iedzīvotāji
Ausma Dille, Uldis Upmalis,
Ērika Cīrule
Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko
līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem
Izdevējs –
LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDE
Tālr. 64473660
e-pasts: lejasciems@gulbene.lv
Iespiests: SIA Erante” tipogrāfijā
“
Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801
tālr. 64860983
Informāciju apkopoja Lejasciema
pagasta pārvaldes lietvede Dace Milne
Tirāža 1000 eks.
2014. gada jūnijs

