Tāds pilnbrieds! Viss smaržo,
līksmo un san.
ārt –
Tāda debesu svētība visā, kas apk
, ķīvītes balsī
Madaru ziedos, bezdelīgas spārnā
Un pļavu zilajos zvaniņos skan.
s rītu,
Ļauj dvēselei ieelpot austošo vasara
s stūrīšus,
Tad tā, rasā izskalojusi klusos sird
Atkal gaiša un tīra tālāk varēs iet,
ildītu.
Lai visu pasauli ar mīlestību piep
tu,
arī
lāsi
Pasmel no tā brīnuma kādu
Ko draugiem dot vai dalīt tāpat!
/I. Puidze/
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„Kaprīzes”
dziesmotais Vasaras saulgriežu rīts

21. jūnijs – tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad Lejasciema jauktais koris „Kaprīze” pievienojās LR2 „Gadsimta garākajai Līgodziesmai”, 8.15 no rīta Gaujas krastā, netālu no „Ķemeru” sēravota, izdziedot latviešu tautas
dziesmu „Visas upes klusu tecēj”.
22. jūnija vakarā atpūtas vietā pie
dīķīša Vasaras saulgriežu sadziedāšanās un sadancošanās pasākumā
pie kopīgi aizdegtā ugunskura kopā
pulcējās lejasciemieši un kultūras
nama amatiermākslas kolektīvi.
Burvīgā vakara gaisotnē tika izdziedātas latviešu tautas dziesmas, līgo
dziesmas, izdancoti danči. Paldies
visiem par kopā būšanas prieku!
Paldies pagasta pārvaldei par cienastu! Jāņu dienas zaļumballes vakarā līņāja lietus, bet tas netraucēja dancot
gribošajiem Jāņa bērniem tā kārtīgi
izlustēties līdz gaismiņa ausa!

LAUKSAIMNIEKIEM / PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ
Ziņas lauksaimniekiem
1. LAD projektu pieņemšana „Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā
un attīstīšanā”.
Projektu iesniegumu pieņemšana
aktivitātēs „Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība”, „Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību
dažādošana” un „Tūrisma aktivitāšu
veicināšana” notiks 2017. gadā no
1. augusta līdz 31. augustam.
Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums:
1.1. aktivitātēm „Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība”
un „Ar lauksaimniecību nesaistītu
saimniecisko darbību dažādošana”
ir 10 000 000 EUR (desmit miljoni
euro), sadalot to pēc reģionalizācijas
principa, ievērtējot teritorijas attīstības
indeksu un esošo uzņēmumu skaitu,
šādi:
izsludināmais finansējums Ziemeļaustrumu RLP – EUR 549 687.
1.2. aktivitātei „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” ir EUR 10 000 000
(desmit miljoni euro), sadalot to pēc
reģionalizācijas principa, ievērtējot
teritorijas attīstības indeksu un esošo
uzņēmumu skaitu, šādi:
 izsludināmais finansējums Ziemeļaustrumu RLP – EUR 549 687.
Projekta iesnieguma veidlapa un
pasākumu nosacījumi pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā „Atbalsta
veidi” „Projekti un investīcijas”.
1. Atbalsts jaunu procesu, preču vai pakalpojumu radīšanai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.
No 2017. gada 1. jūlija līdz 31. jūlijam var pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā „Sadarbība”. Atbalsts
pieejams divos apakšpasākumos:
 „Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības
ražīguma un ilgtspējas darba grupu
projektu īstenošanai”;
 „Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei”.
Plašāki nosacījumi atbalsta saņemšanai ir skatāmi LAD mājaslapā
www.lad.gov.lv izvēlnē „Atbalsta pasākumi”.
2. Lauku diena Priekuļu pētniecības centrā 8. jūlijā.
Plašāka informācija www.arei.lv
sadaļā Notikumi
3. Lauku diena Viļānos 13. jūlijā.
Plašāka informācija www.vilani.lv
Lauku attīstības konsultante
Anita Rozenberga
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„Rūķīši” uz „Avārijas brigādi”

23. maijā „Rūķīšu” grupas bērni kopā
ar vecākiem, brāļiem un māsām devās
uz jauno izklaides parku „Avārijas brigāde”, kurš atrodas Lielvārdes novada
Lēdmanes pagastā.
Lai gan parkā vēl jūtams būvniecības
process, tas mūs neatturēja no piedzīvojumu meklēšanas.
Apskatījām milzīgos dinozaurus, kas
ir pielīdzināti to īstajiem izmēriem. Daži
no dinozauriem kustas un izdod patiesi
baismīgas skaņas tā, ka pat pieaugušos
nepameta sajūta, ka tie varētu būt īsti.
Bija iespēja sēdēt dinozaura mugurā,
kurš piedevām kustas un rūc.
Lēnām ejot, vērojot, nokļūstam
mežā, kurā bērni var izmēģināt spēkus
virvju trasē vai arī atpūsties šūpuļtīklos.

Ne par velti parks nosaukts par
„Avārijas brigādi”, jo šeit ir īpaša
vieta tieši šīs animācijas filmas varoņiem. Ieejot mazajā ciematiņā,
mūs draudzīgi sagaida Sily, Pote
un Bembijs. Viss šeit ir neliela izmēra, kas arī piesaista bērnu uzmanību. Visur var iekāpt, ielīst, atvērt un aizvērt.
Parkā ir velokatu trase, kurā bērni var
braukt pa vienam vai kopā ar draugu. Uz
lielā lecamspilvena var ‘izlādēt” savu atlikušo enerģiju vai arī atpūsties uz milzīgā
ūdens spilvena.
Cālis.lv takā bērni apskatīja dažādus
latviešu pasaku varoņus: velniņus, zaķīšu pirtiņas varoņus, iepazīties pat ar Ķenci un Lāčplēsi.
Šis ir ļoti plašs, mūsdienīgs izklaides
parks, kas ir interesants dažāda vecuma
bērniem, kā arī pieaugušajiem. „Rūķīšu”
grupas bērni iesaka ikvienam paciemoties „Avārijas Brigādes” izklaides parkā.
„Rūķīšu” grupas skolotāja
Ramona

Ar skatienu nākotnē
Pagājis skaistais ievziedu laiks, noziedējuši ceriņi un izskanējušas izlaidumu
dziesmas.
Arī Lejasciema mazās „kamenītes“ arvien retāk ver bērnudārza durvis. Klāt vasara …vasariņa! Lejasciema PII „Kamenīte”
pārgājusi uz vasaras režīmu. Jūnija sākumā
bija atvērtas divas apvienotās grupiņas, bet
no 16. jūnija sakarā ar bērnu mazo skaitu
nācās apvienoties vēlreiz un dzīvot draudzīgi visiem kopā.
Jūlijā PII „Kamenīte” būs slēgta. Vēlam
saviem audzēkņiem jauku vasaru, pēc ie-

spējas vairāk izbaudīt saulītes siltumu un
brīvību; skriet, braukt ar velosipēdu, peldēties, uzkrāt spēkus jaunajam mācību
cēlienam, jo jau augustā gaidīsim pie sevis
visus tos, kuri būs noilgojušies pēc mīļākajām rotaļlietām un saviem rotaļu biedriem,
bet visus pārējos tikpat nepacietīgi gaidīsim
1. septembrī!
Jau tagad domājam par to, kāds būs
nākamais mācību gads, kādu to veidosim
paši un kādu to gribētu piedzīvot, izbaudīt,
sajust mūsu audzēkņi. Viens gan ir skaidrs
pavisam noteikti, tas būs gads, kad paturē2017. gada jūnijs
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sim visu labāko, kas ir uzkrāts „Kamenītes”
pūra lādē, un reizē meklēsim kaut ko jaunu,
lai ienestu vairāk dzirkstoša prieka mūsu
ikdienā. Priecāsimies par ikvienu priekšlikumu un jaunu ideju, kuras gaidīsim atceļojam pie mums no vismaz 50 ģimenēm.
Aicinu visas ģimenes, kurās ir pirmssko-

las vecuma bērni, kuri šobrīd vēl neapmeklē mūsu iestādi, padomāt un izvērtēt, varbūt
ir pienācis laiks jūsu mazulim piebiedroties
kuplajai saimei? Daudzu gadu pieredze
ļauj apgalvot, ka savlaicīga un mērķtiecīga
bērna apmācība ir lieliska investīcija bērna
nākotnē. Pieteikties nākamajam mācību

Vēl viens cēliens noslēdzies

Visiem mūsu „Kamenītes“ iemītniekiem 19. maijs bija īpašs, tik ļoti, ļoti gaidīts! Gan bērni, gan pieaugušie bija tik
savādi satraukti un saviļņoti, ka nevarēja mierīgi nosēdēt ne mirkli. Pieaugušie

raizējās par to, vai viss ir sagatavots, vai
nekas nav piemirsies, bet bērni tāpēc, ka
tik ilgi gaidītais mirklis ir jau tepat, pavisam tuvu.
Kā vienmēr svinīgi, tērpušies tautas

gadam var pie vadītājas jūnijā un augustā vai pa m. t. 26 456 107 jebkurā laikā. Arī
tad, ja jūs šobrīd vēl šaubāties un neesat izlēmuši, droši varat vērt „Kamenītes” durvis,
lai vienkārši parunātos, kliedētu nedrošību,
iepazītos ar iestādi un pedagogiem.
Visas kuplās „Kamenīšu” saimes vārdā
vadītāja Irisa

tērpos, 9 mazie censoņi, skanot dziesmai
„Dar` man tēvis pastaliņas“, ienāk zālē,
lai pēdējo reizi pārliecinātu klātesošos par
savu varēšanu, par drosmi un apgūtajām
prasmēm. Vēl gan dažus uzdevumus uzdod viens no „Zaķēniem“, „Rūķis“ un pati
„Gudrā Pūce“, bet bērni ar to visu tiek lieliski galā. Drīz vien visi nākamie skolēni saņem „Kamenītes“ apliecības, dāvanas un
ziedus, mīļus un siltus ceļa vārdus, lai varētu septembrī droši vērt lielās skolas durvis.
Pie kopīgās tortes visi vēl ilgi atceras
interesantus notikumus, dalās atmiņās
par piedzīvoto un ļaujas interesantām
spēlēm un rotaļām.
Paldies visiem, kas ar savu līdzdalību, ar atbalstu un padomu palīdzēja
šiem svētkiem būt! Paldies visiem „Kamenītes“ darbiniekiem, kuri katrs savā
darba vietā nemanāmi un apzinīgi veica
savu uzdevumu, lai mūsu kopīgais mērķis tiktu sasniegts!
Paldies visiem bērnu vecākiem, kuri
mūs atbalstīja un palīdzēja!
Vadītāja Irisa

Visu labu, bērnudārzs... !

9 „Kamenītes” absolventi gatavi doties uz skolu.

19. maijā bērnudārzā notika ļoti svarīgs notikums – mazajiem izlaidums.
Pabeigta pirmsskolas apmācība, un 9
bērni nākamgad jau mācīsies 1. klasē. Izlaidums ir viens no skaistākajiem
notikumiem, šie svētki ir kā pietura,
kurā var apstāties un padomāt par to,
cik tāls vēl ceļš priekšā. Sveicot visus
bērnu izlaidumā, gribas teikt tikai pašus skaistākos vārdus, gribas lepoties
ar viņiem, atbalstīt un mudināt virzīties
uz priekšu.
2017. gada jūnijs

Ko es gribēju tev šodien līdzi dot:
Savu laimi katram pašam jāatrod,
Savi draugi katram pašam jāsatiek,
Katram pašam jāsasalst un jāapsnieg,
Katram pašam marta saulē jāatkūst,
Un kā ābelei no augļu svara jānolūst.
Katram pašam jārūgst līdzi raugam –
Tikai tā par cilvēkiem mēs augam.
(I. Ziedonis)
Noteikti katrs no bērniem ir saņēmis
kādu brāzienu no „audzītēm”, bet nu, at-

skatoties uz visu šeit pavadīto laiku, visvairāk tomēr bērnu atmiņā paliks tas labais,
un tāpēc gribas pateikties tiem cilvēkiem,
kas ik dienas bijuši un joprojām ir mums
blakus.
„No skolas sākas ceļš uz nezināmām tālēm,
Un sākas domātājs, kas dzīvi veidos rīt.
Kaut gan nav pieņemts teikt par
mīlestību paldies
Mēs galvas noliecam un sakām
paldies jums.“
Kristenas mamma Inita
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Rannametsa – Tolkuse
dabas takās Igaunijā.

Pavisam nemanot, jau ir paskrējis
viens no skaistākajiem, krāšņākajiem
vasaras mēnešiem – jūnijs! Laiks atskatīties uz paveikto šajā mācību gadā.
Kā jau katru mācību gadu skolā
4. – 12. klašu skolēniem norisinājās
konkurss „Autoritāte 2017”. Konkursa
uzvarētāju prasības bija šādas: vidējais vērtējums mācību gadā 7,5 balles
un augstāk, aktīva iesaistīšanās skolas
dzīvē, kā arī kārtīgi jāievēro skolas iekšējie kārtības noteikumi. Kā pateicība
šiem skolēniem, kas cītīgi visu mācību gadu ir mācījušies atbilstoši savām
spējām un reizēm pat šķiet, ka pārspējuši paši sevi, tika organizēta bezmaksas ekskursija uz kaimiņzemi Igauniju –
Pērnavu. Šogad šo nomināciju ieguva
24 skolēni.
Mācību gada noslēgumā skolā
norisinājās tradicionālais pasākums –
„Gada Balva”. Arī šajā
pasākumā tika godināti šie skolēni, saņemot
Zelta, Sudraba liecības
vai arī pateicības par labām un teicamām sekmēm.
Salīdzinoši ar iepriekšējo mācību gadu
šogad Zelta liecības saņēma vairāk skolēnu –

Atskats uz paveikto
Lejasciema vidusskolā
kopā 12 skolēni (iepriekšējā mācību
gadā 10). Zelta liecību no 4. klases saņēma Gerda Asnāte Berkolde, Ernests
Pauls Mednis, no 5. klases Elizabete
Galvane, Jānis Kubuliņš un Monta Zauriņa, no 6. klases – Elīze Keita Ozoliņa
un Jana Blūma, no 7. klases – Gustavs
Galvans, Ričards Didriksons un Dāvis
Elmārs Mellis, savukārt no 8. klases –
Anete Antiņa un Alise Tuļķe.
Sudraba liecības saņēma Linards
Žīgurs (4. klase), Tīna Tuļķe (5. klase),

Ērika Jermacāne un Elvis Dambrovs
(abi no 7. klases) un Alise Prancāne
(10. klase) – kopā 5 skolēni (iepriekšējā
gadā arī 5).
Pateicības par labām un teicamām
sekmēm tiek piešķirtas skolēniem no
1. līdz 12. klasei. Šogad tās saņēma
šādi skolēni: 1. klase – Dārta Luīze Melle, Ralfs Kupcis, Jēkabs Kubuliņš, Dace
Groševa, Artūrs Jānis Ziemelis, Amanda
Jozepa, Laine Aploka, Laura Guste, Samanta Ice, 2. klase – Kitija Tomiņa, Nellija Bērziņa, Karlīne Dārta Lankovska,
Karlīna Keita Stivka, Agate Paula Žīgure, 3. klase – Martins Kristers Celms
un Ernests Kikučs, 4. klase – Annija
Lapkaša, Karlīne Elizabete Usāre,
Sudraba liecību
saņēmēji.

Olimpiāžu un konkursu uzvarētāji.

Foto: Silva Milne

Pateicību par
labām un teicamām
sekmēm saņēmēji.
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Zelta liecību saņēmēji.
2017. gada jūnijs
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Skolotāju izvirzītie skolēni.

Artūrs Filips Igaviņš, 6. klase – Ance Žīgure un Megija Rīza Liepiņa, 7. klase –
Horens Stalidzāns un 8. klase – Madara
Lācīte – kopā 23 skolēni (iepriekš – 8).
Visaugstākie vērtējumi šajā mācību
gadā bija 7. klases skolēniem Gustavam
Galvanam (vid. vērt. 9,33), Ričardam
Didriksonam (8,93) un Dāvim Elmāram
Mellim (8,87).
Lejasciema vidusskolas skolēni ir aktīvi piedalījušies dažādos konkursos un
olimpiādēs. Šajā mācību gadā labākie rezultāti: Rinalds Lapkašs (6. klase) – Gulbenes novada matemātikas olimpiāde –
Atzinība, Gustavs Galvans (7. klase) –
Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde – Atzinība, Anete Antiņa (8. klase) – Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde – 1. vieta,
Alise Tuļķe (8. klase) – Mājturības un
tehnoloģiju olimpiāde – 2. vieta, Nellija
Bērziņa (2. klase) – Gulbenes novada
vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
konkurss ”Latvijas toņi un pustoņi” –
II pakāpe, Rinalds Lapkašs (6. klase) –
Gulbenes novada vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas konkurss ”Latvijas
toņi un pustoņi” – II pakāpe, Madara

2017. gada jūnijs

Lācīte (8. klase) –
Gulbenes novada
vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
konkurss „Latvijas toņi un pustoņi” –
I pakāpe, Karlīne Elizabete Usāre (4. klase) – Gulbenes novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Latvijas
toņi un pustoņi” – I pakāpe, Nellija Bērziņa (2. klase) – Vidzemes vēsturiskā novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
konkurss ”Latvijas toņi un pustoņi” –
III pakāpe, Karlīne Elizabete Usāre
(4. klase) – Vidzemes vēsturiskā novada
vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
konkurss ”Latvijas toņi un pustoņi” –
II pakāpe, Madara Lācīte (8. klase) – Vidzemes vēsturiskā novada vizuālās un
vizuāli plastiskās mākslas konkurss ”Latvijas toņi un pustoņi” – I pakāpe, Rinalds
Lapkašs (6. klase) – Vidzemes vēsturiskā novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Latvijas toņi un
pustoņi” – III pakāpe, Elīze Keita Ozoliņa, Megija Rīza Liepiņa (6. klase), Anete Antiņa (8. klase), Dāvis Elmārs Mellis
(7. klase) – Gulbenes novada vokālo ansambļu skate „Balsis” – I pakāpe, Karlī-

Lejasciema vidusskolas spo

rtisti.

ne Elizabete Usāre (4. klase) – Latvijas
Republikas vizuālās un vizuāli plastiskās
mākslas konkurss „Latvijas toņi un pustoņi” – II pakāpe.
Pasākuma laikā tika godināti arī
mūsu skolas sportisti, kuri novada sacensībās guvuši 1. – 3. vietas.
Iepriekšējos mācību gados skolotājiem bija uzdevums izvirzīt kādu skolēnu,
kuram ir talants kādā no mācību priekšmetiem. Šogad – uzdevums bija grūtāks
– izvēlēties to vienu skolēnu, kurš visa
mācību gada laikā ir aktīvi darbojies,
paužot radošas idejas, bijis ļoti centīgs
un apzinīgs vai arī vienkārši par personīgo skolēna izaugsmi. Katrs skolotājs tad
arī pasākuma laikā pasniedza šo pateicības diplomu savam izvirzītajam skolēnam, pasakot, par ko tas tiek piešķirts!
Tad, kad visi skolēni bija saņēmuši
pateicības par savu ieguldīto darbu šajā
mācību gadā, pienāca brīdis atslodzei –
mūs priecēja bērnu – jauniešu deju grupa no Madonas.
Saulainu vasaru vēlot,
Inese Ozoliņa
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Foto: Zanda Kupce

Skolas dejotāji – Cēsīs

Lejasciema vidusskolas 3. – 6. klašu
deju kolektīvs 27. maijā devās uz Cēsīm,
lai piedalītos Vidzemes novada skolēnu deju kolektīvu festivālā „Latvju bērni
danci veda”. Svētkos katrs novads rādīja

savu sagatavoto programmu 15 minūšu
garumā. Gulbenes novada uzvedums
patīkami pārsteidza ar skaistajiem deju
rakstiem, dejotāju tērpiem un teicamo
dejotprasmi. Paldies deju kolektīva va-

dītājai Zaigai Mangusai par labi padarīto darbu skolas deju kolektīvu prasmju
paaugstināšanā! Svētkos piedalījās
skolēni: Ralfs Kupcis, Zane Bāre, Marta
Bambule, Martins Kristers Celms, Valdis
Grīslis, Adrians Stepe, Annija Lapkaša,
Karlīne Usāre, Artūrs Filips Igaviņš, Elizabete Galvane, Krista Čable, Eduards
Groševs, Jolanta Pence, Gunita Žīgure,
Rinalds Lapkašs. Kopā ar skolēniem bija
skolotājas Elita Jermakova un Ineta Maltavniece. Paldies visiem par atsaucību
un izturību!
Mūsu skolas dejotāji sevi ļoti labi un
atraktīvi parādīja gan mēģinājumā, gan
svētku gājienā un koncertā. Bērniem
patika gājiens, kura laikā tika izveidots
deju kamols, izdejoti dažādi soļi. Skolēnus atbalstīja vecāki, kas bija ieradušies noskatīties koncertu. Brīvajā laikā
apmeklējām bērnu rotaļlaukumu Cēsu
pils parkā, spēlējām spēles. Laiks tika
pavadīts draudzīgi. Interesanti, ka šajā
dienā tika nostaigāti apaļi 18 kilometri.
Lai laba atpūta vasarā mūsu dejotājiem, un rudenī atkal visi kopā uz deju
pulciņu!
Ineta Maltavniece, Lejasciema
vidusskolas direktore

Skolotāju kolektīvs vasarā izmanto iespēju mācīties
Pēc dinamiska mācību gada, kas piepildīts ar mācību procesa un citām skolas
dzīves aktivitātēm, tā vien prasās pēc atvaļinājuma, atpūtas un sevis pilnveidošanas.
Skolotāju kolektīvs 3 dienas no 19. līdz 21.
jūnijam izmantoja tālākizglītībai. 36 stundu kursu autorprogrammu „Skola visiem.
Atbalsta programma skolotājiem darbā ar
bērniem ar īpašām vajadzībām” Lejasciema kultūras namā vadīja Mūžizglītības un
kultūras institūta „VITAE” lektore Ilga Kušnere. Lejasciema vidusskolas skolotājiem
pievienojās Stāmerienas pamatskolas kolektīvs, kā arī pārstāvji no Lejasciema PII
un Stāķu PII, kopā 40 cilvēku komanda,
kas ļoti draudzīgā un radošā gaisotnē apguva lektores piedāvāto apmācību.
Savā programmas anotācijā I. Kušnere rakstīja: „Skola Latvijā paredzēta visiem.
Taču daudziem Latvijas bērniem, lai tie
varētu apgūt jaunas zināšanas, mācītos
tās pielietot praktiskā darbībā, ir vajadzīga īpaša pieeja. „Tēmas, ko skolotāji apguva šajās 3 dienās, skāra bērna būtības
un dzīves sūtības atklāsmi caur Humānās
pedagoģijas atziņām, sevis izzināšanas un
saprašanas rīkus skolotājam, zināšanas
psiholoģijā, psiholoģiskā atbalsta sniegšanas prasmes, saskarsmes tehnikas darbā
ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Īpaši
novērtējām iegūtās zināšanas par atbalsta
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mehānismiem skolotāja dzīves spēka
uzturēšanai, fraktālu
zīmēšanas metodi,
kas dod iespēju cilvēka harmonizēšanai un personības
izaugsmei, jo skolotājs mācību gada
laikā iztērē daudz
savas enerģijas.
Lektore Ilga Kušnere
.
Lektore deva ļoti
daudz praktisku padomu darbā ar skolēniem, jo pati 30 gadus
bijusi latviešu valodas
skolotāja Smiltenē,
lieliski izprotot skoloDraudzīgā un radošā
tāja vajadzības pēc
gaisotnē tiek apgūtas
efektīvām metodēm,
vērtīgas zināšanas.
sadarbības prasmēm
un gandarījuma par
skolas virtuves darbiniesavu darbu.
cēm Dainai un Ingai par
Apmācību
vēl
garšīgajām pusdienām!
pievilcīgāku
darīja
Priekšā visa vasara, lai
sapostais
kultūras
nams, īpaši izvietotie galdi, ap kuriem sē- atpūstos, atjaunotu enerģiju un ar prieku
dēja 5 – 6 cilvēki, veidojot interešu gru- rudenī tiktos ar skolēniem Lejasciema vipas, kopējā saulgriežu ielīgošana, siera dusskolā.
Ineta Maltavniece, Lejasciema
un mūsu pagasta Ozolu ģimenes maizes
vidusskolas direktore
baudīšana. Liels paldies Lejasciema vidus2017. gada jūnijs

VIDUSSKOLĀ

Izlaidumu laiks Lejasciema vidusskolā

12. klases absolventi kopā ar
audzinātāju Agitu Līdumnieci.

12. klases absolventi kopā
ar skolotājiem.

Ar reibinošu ceriņu smaržu Lejasciema vidusskolā
3. jūnijā tika sagaidīts 63. izlaidums. 12. klasi absolvēja
4 skolēni: Arita Brokāne, Dainuvīte Rudzīte, Valters Lubiņš un Elvijs Kokarēvičs. Tā bija skaitliski mazākā klase
skolā, lai gan pa 3 vidusskolas gadiem viņu ir bijis vairāk. Bet dzīvē tā mēdz notikt, ka situācijas un plāni mainās. Vidusskolas izglītība dod dzīvē daudz iespēju – mācīties tālāk vai strādāt, pilnveidot sevi. Katra paša ziņā ir
izvēlēties sev piemērotāko ceļu. Klasi audzināja skolotāja Agita Līdumniece. Šīs klases skolēni paliks skolotāju
atmiņās kā teicami aktieri dažādos skolas pasākumos,
kā Skolēnu domes dalībnieki, kā IT pārzinātāji.
Ziedošajā 10. jūnija sestdienā notika 9. klases izlaidums. Visi 9. klases skolēni – Artis Gailis, Jānis Jermacāns, Rolands Pencis, Ulla Pērkone, Ivo Kristiāns Polis,
Edžus Eduards Siliņš, Evita Vējiņa, Spartaks Žiļins –
sekmīgi nokārtoja valsts pārbaudes darbus, saņēma
apliecības par pamatskolas beigšanu. Šīs klases skolēni ne vienmēr bija labākie mācībās, toties izcēlās ar
panākumiem sportā un dziesmas mīlestību. Viņu īpašā priekšrocība bija tā, ka Ulla iepriekš beigusi bērnu
mūzikas skolu un teicami spēlē klavieres, savukārt Artis
apguvis ģitārspēli. Arī izlaidumā skolēni priecēja skolotājus, savus vecākus un viesus ar brīnišķīgu koncertu.
Liels paldies skolotājai Vinetai Riekstiņai par klases audzināšanu, saliedēšanu un motivēšanu!
Marija Augusta Trapa ir teikusi, ka viena no brīnišķīgākajām lietām cilvēka dzīvē ir spēja kalt plānus. Pat ja
tie nekad nepiepildās, prieks, ko dod šī sapņošana, ir
neatņemams. Mīļie absolventi, lai jūsu kaltie dzīves plāni ir drosmīgi un apjomīgi!
Ineta Maltavniece,
Lejasciema vidusskolas direktore

2017. gada jūnijs

9. klases absolventi kopā ar audzinātāju Vinetu Riekstiņu.

Lejasciema vidusskola

2017. /2018. m. g. uzņem skolēnus visās klašu grupās
(no 1. līdz 12. klasei)
Skolas īpašie piedāvājumi
MĀCĪBU JOMĀ
Mūsdienīga un sakārtota
mācību vide
Iespēja apgūt zinātniski
pētniecisko darbību
Bezmaksas mācību ekskursijas
Skolēniem ar labām un
teicamām sekmēm mācību
gada noslēgumā bezmaksas
ekskursija
Skolēniem ar mācīšanās
grūtībām nodrošināts atbalsta
personāls – logopēds, psihologs,
pedagoga palīgi, pagarinātā
grupa
KARJERAS IZVĒLES
JOMĀ
Panākumu universitātes
nodarbības Rīgā vidusskolēniem
Dalība Ēnu dienās
Starptautisku projektu
aktivitātes

ĀRPUSKLASES
IZGLĪTĪBAS JOMĀ
Dažādi interešu izglītības
pulciņi mūzikā, mākslā, sportā
Gulbenes bērnu mūzikas
skolas klavieru un pūšamo
instrumentu klases
Gulbenes mākslas skolas klase
Gulbenes bērnu un
jaunatnes sporta skolas ﬁliāles
orientēšanās sportā, slēpošanā
un basketbolā
Jaunsardzes pulciņš
SADZĪVES JOMĀ
Labiekārtots bezmaksas
internāts
Kopgalds 1. – 9. klasēm
bez maksas
Vidusskolēniem pusdienas
kopgaldā 0. 95 EUR
Skolas autobuss ikdienas
nokļūšanai skolā un uz mājām
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NOMETNE

Nometne „Spēlē pats un māci draugam”

Uzstājas ciemiņi no
Cesvaines.

gatavojās nometnes tradīcijai –
noslēguma koncertam, kuru
nometnes pēdējā dienā skolas iekšpagalmā bija sanākuši skatīt nometnes dalībnieku
draugi, ğimene, kā arī citi lejasciemieši. Uzstājās nometnes dalībnieki un grupa „Deep
Grupa „Deep Silence” uzstājas kopā ar
Nometnes vadītājs Juris Ivanovs atklāj silence”. Paldies draugu konometnes dalībniekiem.
koncertu. lektīviem no Cesvaines, kuri
ciemojās, lai skatītājus prieJau 6. gadu pēc kārtas Lejasciemā Juri Ivanovu mācījās dziedāt, uzstāties cētu arī ar savu mūziku! Taču vislielākais
no 12. līdz 16. jūnijam norisinājās jauno publikas priekšā un spēlēt dažādus mū- paldies ir jāsaka nometnes vadītājam Jumūziķu nometne „Spēlē pats un māci zikas instrumentus. Nometnes dalībnieki rim Ivanovam par nu jau kārtējo iespēju
draugam”. Nometnes dalībnieki kopā ar sevi varēja pierādīt stafetes uzdevumos, piedalīties šādā pasākumā!
Nometnes dalībniece
Antru Aizupieti apguva dažādas dejas un kā arī brīvajos brīžos piedalīties damLinda Ļapere
jogas pozas, bet ar nometnes vadītāju bretes turnīrā. Bērni un jaunieši cītīgi
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INTERVIJA
Mālu 1. pakāpes
pamatskola.

Mālmuižnieku salidojumu gaidot
29. jūlijā, dienā, kad Gulbenē norisināsies novadnieku dienas, Mālmuižas
pils parkā tiksies esošie un bijušie mālmuižnieki, lai kopā atcerētos un dalītos
skaistajos mirkļos, kas pavadīti Mālmuižā.
Salidojumu organizēšana aizsākusies jau
2004. gadā, kad Modrīte Gusare, kura arī
pati ir dzimusi un augusi Mālmuižā, gājusi
Mālu skolā, uzņēmās sapulcināt mālmuižniekus. Kopā ar palīgiem – Ausmu Zaķi un
Sofiju Drozdovu –, jau noorganizēti septiņi salidojumi: 2004., 2005., 2007., 2009.,
2011., 2013. un 2015. gadā, katrs no tiem
bijis īpašs: kādā ieradušies vistālākie viesi, citā viesojusies LTV7 filmēšanas grupa,
aicinot salidojuma dalībniekus uz intervijām, viesojušies Lejasciema pagasta
amatierkolektīvi un Zeltiņu amatierteātris

ar priekšnesumiem. Tomēr tikšanās vieta
vienmēr ir bijusi Mālmuižas muiža, ko varētu dēvēt arī par Mālmuižas simbolu un lepnumu, kurā no 1929. gada līdz pat 1976.
gadam darbojās skola. Kopš 1947. gada
tajā darbojas Mālu bibliotēka, pēdējos 22
gadus bibliotēku vada Sofija Drozdova,
kura aktīvi ir iesaistījusies visu salidojumu organizēšanā. Šobrīd Mālu bibliotēka
ir praktiski vienīgā vieta mālmuižniekiem,
kur tikties, jo bez bibliotēkas, lai cik tas arī
nebūtu skumji, neviena cita sabiedriska
iestāde nepastāv.
Šī salidojuma iniciatore ir mālmuižniece Maija Kirillova (Aizupiete) un kā neatsverams balsts un palīgs viņai ir Sofija Drozdova. Tādēļ uzaicināju katru no viņām uz
nelielu sarunu.

Mūsu ģimenes oāze Mālmuižā,
vieta kur jūtos laimīga.

Maija kopā ar brāli un vecākiem.
2017. gada jūnijs

Maija Līgo svētkos
Mālmuižā.

M

aija, kā radās ideja par salidojuma organizēšanu?
Parasti uz salidojumiem Mālmuižā
vairāk tomēr ieradās vecāka gadagājuma
ļaudis, un pagājušajā vasarā mums ar brāli
radās doma, ka vajadzētu mēģināt arī jaunākus mālmuižniekus sapulcināt kopā. Tā
lolojām šo domu un ap gadu miju ar šo
ideju braucu uz bibliotēku pie Sofijas. Viņai
arī šī ideja patika, un tad pamazām sākām
plānot. Sofija man iedeva sarakstu ar Mālmuižā dzimušajiem, un tā meklēju viņus
sociālajos tīklos, cik tas bija iespējams, un
aicināju uz salidojumu.
Salidojuma diena sakrīt ar Velēnas
kapu svētkiem, tas ir apzināti, jo tad arī
visvairāk mālmuižnieki pulcējas kopā, tā ir
bijis vienmēr.
Bet... tajā pašā dienā Gulbenē ir arī
novada svētki, tādēļ īsti nevaram realizēt,
to, kas sākotnēji tika plānots – sarunāt
pašdarbības kolektīvus no Lejasciema nelielam koncertiņam. Tā radās ideja – apzināt pašu mālmuižnieku talantus, cerot, ka
tomēr izdosies arī neliels koncertiņš.
Par vēsturi... pārlapoju savus un radu
albumus, jautāju mammai, radiniekiem.
Meklēju internetā, bet tur samērā skopa informācija. No bibliotēkas paņēmu albumu
ar mālmuižnieku atmiņām... ļoti interesanti
un aizraujoši, jo tur aprakstīta skolas, bibliotēkas, meža darbu un kultūras dzīves
vēsture. To arī mēģinu apkopot un ik pa laikam publicēt grupas lapā facebook.com.
Man pašai ir ļoti interesanti, un cik saprotu,
arī pārējiem, jo mēs patiesībā ļoti maz zinām par savu dzimto vietu, un diemžēl to,
kas zina, kļūst arvien mazāk. Negribas, ka
pazūd šīs atmiņas.
Un prieks, ka ik pa laikam kāds sarosās,
pāršķirsta savus albumus un iesūta man
kādu senu fotogrāfiju. Ir vērts ko tādu darīt!
Ikdienā Tu dzīvo Rīgā, kāpēc Tev ir
svarīgi sapulcināt mālmuižniekus, ko
Tev tas nozīmē?
Jā, pēc skolas beigšanas, kā jau daudzus mālmuižniekus, dzīve aizveda uz
Rīgu. Tā jau ir kļuvusi par manu dzīves
sastāvdaļu. Tomēr katru brīvu brīdi ar savu
ģimeni esmu „Avotiņos”, jo sirds vienmēr
ir Mālmuižā, savās dzimtajās mājās, miera
ostā, pie savas ģimenes.
Patiesībā skolotāja Modrīte ir tā, kas
gadu no gada pulcē mālmuižniekus, un
atsaucība lielākoties ir no vecāka gadagājuma cilvēkiem.
Grūti pat tā viennozīmīgi atbildēt, kāpēc
man tas ir svarīgi? Vienkārši dzīvē ir brīži,
kad rodas neizskaidrojama sajūta, ka ir jādara, un to daru. Šoreiz tā bija sajūta, ka
ir laiks sapulcināt visus bijušos un esošos
mālmuižniekus. Varbūt tā ir nostaļģija, atmiņas, mirklis. Man ir svarīgi, lai Mālmuiža
kā tāda – nepazūd, vismaz mūsu sajūtās.
Svarīgi, lai mēs, kā arī jaunā paaudze, zi-
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INTERVIJA
nām vēsturi, par to, cik aktīvi, talantīgi, gaiši bijuši mūsu senči. Par tradīcijām, lai tās
nepazūd, bet tiek turpinātas. Tāpēc, cik nu
laiks atļauj, mēģinu bibliotēkā atstāt kādu
albumiņu ar informāciju nākamajām paaudzēm. Jo – Mālmuiža – tie esam mēs paši,
tā ir mūsu ģimene, mūsu saknes. Tieši te
mēs iemācījāmies spert pirmos soļus pretī
lielajai, nezināmajai dzīvei. Te mēs guvām
pamatus dzīvei. Te mums katram izveidojās
savu vērtību sistēma, darba tikums. Pirmie
draugi, kopā darītie darbi un nedarbi. Un tā
taču ir laba sajūta, sasaukt atkal visus mājās… kaut uz mirkli, kā vienu lielu ģimeni.
Kādu Tu atceries Mālmuižu bērnībā?
Bērnības atmiņas par Mālmuižu ir pašas gaišākās. Lai arī kāda pastāvošā iekārta toreiz bija, man kā bērnam šī bija pati
labākā vieta, kur jutos laimīga. Es te jutos
drošībā, te bija mana ģimene. Kad lasīju
grāmatas, vienmēr nodomāju, ka dzīvoju
vislabākajā vietā uz pasaules, jo te nav
ne zemestrīču, ne lauvu, ne daudz indīgo čūsku. Cilvēki bija priecīgi, draudzīgi,
izpalīdzīgi, kopā strādāja, kopā atpūtās.
Visspilgtāk Mālmuiža bērnībā man palikusi
atmiņā ar vairākiem notikumiem, mirkļiem.
Daži no tiem ir pateicoties Laimai Martinsonei. Viņa mūs, meitenes, sestdienas rītos
pulcēja pie sevis bibliotēkā, lai dziedātu.
Tas tik bija piedzīvojums, kad Ziemassvētkos ar kamanās iejūgtu zirgu braucām ķekatās pie veciem cilvēkiem un pie veikala
ar visām kamanām ieslīdējām grāvī. Līgo
dienā ar izpušķotu zirga pajūgu braucām
dziedāt līgo dziesmas pie visiem Mālmuižas Jāņiem un Līgām. Tad Līcīša sakopšanas talkas un pēc tam jestrās Līgo balles.
Un tad fermās pirmās ganu dienas, lielā
laistīšanās ar ūdeni, smiekli un jautrība. Vēl
es Mālmuižu bērnībā atceros kā vietu, kur
bija daudz jauniešu, ar kuriem kopā varēja
gan futbolu, gan hokeju, gan volejbolu uzspēlēt. Vieta, kur mutuļoja dzīve.
Kā tā ir mainījusies?
Jāatzīst, ka tā ir ļoti, ļoti mainījusies.
Darba dienās tā ir klusa un šķiet vientuļa.
Tikai brīvdienās dzird, ka visi sabraukuši
un apkārt darbarīku skaņas. Ir tik daudz
tukšu māju. Maz cilvēku. Protams, Mālmuiža tāda nav vienīgā vieta Latvijā. Tādu
ir daudz.
Par ko varbūt ir skumjas, par ko
prieks?
Un par to arī ir skumjas, ka Mālmuiža
kļūst tukšāka un tukšāka. Reizēm pārņem
tāda smeldze, izmisums, ka tā notiek, bet
paši taču arī esam prom. Vienkārši ir jāpieņem šis fakts, jo ir lietas, ko īsti nevaram
mainīt, laiks iet, mainās viss, bet mīlēt šo
vietu un glabāt sirdī varam mēs visi.
Bet man milzīgs un patiess prieks ir par
to, ka mums ir savs mazais kultūras centrs –
bibliotēka. Sirsnīgs paldies Sofijai, vienmēr
prieks tur paciemoties! Paldies Gunāram
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Babrim, ka šajos Līgo svētkos pulcēja tuvākos kaimiņus mūsu mīļajā Līcītī uz sirsnīgu līgošanu. Prieks par sakoptajām sētām,
prieks par visiem, kas brīvdienās steidz uz
Mālmuižu, būt šeit, kopt savu dzimto vietu,
būt pie savām saknēm, savas ģimenes.
Patiess prieks par tiem, kas Mālmuižā
dzīvo ikdienā, par to, ka viņi te ir palikuši
un tāpēc vēl joprojām ir Mālmuiža. Man
ir prieks, ka te ir mana ģimene, manas
mājas, vieta, kur uzlādējos. Un vienmēr ir
prieks dzirdēt par Mālmuižu ārpus tās.
Man būs patiess gandarījums, ja cilvēki būs atsaucīgi un būs vēlme visiem uz
mirkli satikties savās mājās – Mālmuižā. Un
ļoti ceru, ka izdosies sarīkot nelielu koncertu, parādot pašu mālmuižnieku talantus un
radošumu. Vienkārši, lai būtu sirsnīgs un
jauks kopā būšanas laiks.

S

desmitajos gados Mālmuižā bija 280 iedzīvotāju, no kuriem 40 bērni brauca uz
Lejasciema vidusskolu mācīties, šobrīd te
ir 92 iedzīvotāji un tikai 5 bērni, kuri dodas
skolas gaitās uz Lejasciema vidusskolu.
Apmēram 1996. /97. gadā tika likvidēta pienotava un feldšerpunkts, veikals un
pasts tika likvidēti ap 2000. gadu. Tā nu
Mālmuižā vienīgā vieta, kur cilvēkiem atnākt, ir palikusi bibliotēka.
Kādas ir sajūtas, strādājot tik vēsturiskā, lielā ēkā – pilī vienai pašai?
Man ļoti patīk šeit, tā aura ir īpaša, vienreizēja. Ēkai ir ļoti biezas sienas, te neko
nevar dzirdēt, kas ārā notiek, ja ārā ir negaiss, es te mierīgi varu dzīvot, un man tas
netraucē. Nekad man šeit nav bijis bail,
meitai gan ir bail, viņa negribētu šeit viena
uzturēties.
Mālu bibliotēka šobrīd ir vienīgā
iestāde Mālmuižā, tad jau Tev noteikti
sanāk pildīt ne tikai bibliotekāres pienākumus?
Tas tiešām tā ir, jo šī ir vieta, kur mālmuižnieki var atnākt parunāties, palūgt padomu vai palīdzīgu roku jautājumos, kas
ne vienmēr ir saistīti ar bibliotekāres pienākumiem. Šī ir palikusi vienīgā vieta, kur
atnākt. Cilvēkiem ir nepieciešama socializēšanās, kad vēl bija pasts un veikals, tad
aizgāja uz turieni parunāties, tagad vairs tikai ir palikusi iespēja atnākt uz šejieni. Priecājos, ka ir uzstādīta jaunā bibliotēkas āra
lasītava, kur tagad būs iespēja satikties,
palasīt un baudīt muižas parka ainavu.
Lai arī ir skumji un sāpīgi, ka Mālmuiža
kļūst tukšāka, bet kā Maija saka: „Vienkārši
ir jāpieņem šis fakts, jo ir lietas, ko īsti nevaram mainīt, laiks iet, mainās viss, bet mīlēt šo vietu un glabāt sirdī mēs taču varam
tāpat. ” Novēlu, lai organizatorēm izdodas
īstenot savas ieceres, mālmuižniekiem jauku, sirsnīgu atkalredzēšanos!

ofija Drozdova nāk no Velēnas,
skolā gājusi Lizumā, bet dzīves ceļi
atveduši uz Mālmuižu. Dzīvojot Velēnā, nekad nebija iznācis pabūt Mālmuižā, kaut tā
turpat netālu.
Pirmo reizi uz Mālmuižu devos tikai
tad, kad tiku tur norīkota darbā 1971.
gadā, braucu ar autobusu un lūdzu autobusa šoferim, lai pasaka, kad būsim Mālmuižā, izrādījās, ka autobusa gala pietura
ir Mālmuiža.
Pēc profesijas esmu lauksaimniece, 5
gadus nostrādāju kā zootehniķis SIA „Rainis”, pēc tam 20 gadus strādāju pienotavā
un nu jau vairāk kā 20 gadus esmu bibliotēkā.
Kā šo gadu laikā ir mainījusies Mālu
bibliotēka?
Kopš es strādāju bibliotēkā par 30 %
ir samazinājies lasītāju un bibliotēkas apmeklētāju skaits. Bibliotēkā saglabājusies
1975. gadā Laimas Martinsones rakstīta
atskaite, kurā ir dati, ka bibliotēkā šajā
gadā bijuši 180 lasītāji, 985 apmeklējumi un 5000 izsniegto izdevumu,
Sofija ar mazmeitiņu 2011. gada
2016. gadā bibliotēkai bija 76 lasalidojumā.
sītāji, 473 apmeklējumi un izsniegumi – 3383.
Kā ir mainījusies dzīve Mālmuižā?
Izmaiņas visskaidrāk un arī
skaudrāk redzamas iedzīvotāja
skaita samazināšanās. Deviņ-

Mālmuižnieku salidojums
2013. gadā.

Dana Puidze

Mālmuižnieku
salidojums 2011. gadā.
2017. gada jūnijs

BIBLIOTĒKĀ

Āra lasītava Mālu bibliotēkā ir atklāta
Āra lasītavas atklāšana.

10. jūnijā pie muižas ēkas tika atklāta āra
lasītava. Koku paēnā ir novietota ērta nojume
ar soliem un galdu. Bibliotēka saviem apmeklētājiem piedāvā WiFi bezvadu internetu, brīvā dabā palasīt presi, satikties ar draugiem un
domubiedriem vai vienkārši atpūsties. Bērni
var brīvo laiku pavadīt, spēlējot
Spēles jau tiek aktīvi
izmantotas.

lielizmēra āra spēles (riču – raču, dambreti un samezglojies). Man prieks,
ka mālmuižnieku un kaimiņu pagasta bērni aktīvi bauda šo iespēju. Spēles bibliotēka piedāvā izmantot bērnu pasākumos pagasta teritorijā un
arī ārpus tā.
Paldies Danai, Annai, Jānim, Mārim un Dacei par sniegto atbalstu
pasākuma rīkošanā! Paldies Ingai un Ditai par garšīgo torti! Paldies dzejniecei Irisai par sirsnīgo dzeju pašas autores izpildījumā, un, protams,
visiem mīļš paldies, kuri atrada laiku apmeklēt šo pasākumu!
Bibliotekāre – Sofija

Joga senioriem

Joga nav reliģija, tā ir sistēma jeb sena
mācība, kā pareizi lietot savu ķermeni.
Joga, tas ne vienmēr nozīmē prātam
neaptveramu lokanību. Tas ir laiks, ko mēs
veltām tikai savai dvēselei un savam ķermenim. Mēs praktizējam mieru un klātbūtni. Tas ir un būs svarīgi, kamēr vien mēs
esam šajā nemierīgajā pasaulē. Mūsu
ķermenis, gadiem ejot, iemācās kļūt stīvs,
salīcis un pavisam ne tāds, kādu mēs to
vēlētos redzēt. Nodarbības ir veidotas
speciāli šai vecuma grupai ar saudzīgāku
jogas vingrinājumu atlasi, ņemot vērā vecuma fizioloģiskās īpatnības. Parasti katrs
no klātesošajiem vingrojumu veic „savā
tempā” – izvērtējot sava ķermeņa varēšanu un iespējas.
Nodarbības parasti notiek lēni un mierīgi. Pirms katra vingrojuma tiek precīzi parādīts, kā tas jāizpilda un, ja nepieciešams,
parādīts arī atvieglotais pozas variants.
Nodarbības palīdzēs Jums palielināt savu
enerģiju. Tās dos Jums iespēju saglabāt
mundrumu un ikdienas aktivitāti.
2017. gada jūnijs

Arī jautājums par sēdēšanu jogas nodarbībā un meditācijā tiek risināts individuāli. Atrašanās uz jogas paklājiņa, sēžot
zemē ar sakrustotām kājām, pietiekami
ilgu laiku var nebūt pa spēkam katram, tāpēc nodarbības laikā var sēdēt gan krēslā,
gan arī uz neliela paaugstinājuma (spilvena, salocīta paklājiņa) kas atvieglo muguru. Pēc katra vingrojuma ir pietiekams laiks
atelpai. Viss notiek nesteidzīgi.
Ieguvumi no hatha jogas nodarbībām –
ķermenis kļūst elastīgāks, nomierinās
prāts, palielināta labsajūta, noskaņojums,
lielāka kopības un piederības sajūta, darbojoties kopā, samazinās ķermeņa spriedze, uzlabojas miega kvalitāte, palielinās
imunitāte. Lai gan tie ir tikai daži no ieguvumiem, sarakstu varētu turpināt vēl un vēl.
Nodarbības notiks katru ceturtdienu
Lejasciema kultūras namā, pirmā nodarbība 21. septembrī plkst. 12.00, maksa par
nodarbību 2. 50 euro, līdzi jāņem pleds vai
sedziņa, ērts apģērbs.

Karjeras vasaras
dienas jauniešiem!
13. – 15. jūlijs, Lejasciema pagasta
viesu mājā „Pincikājas”
Vecums 12 – 19 gadi
 Tikšanās ar iedvesmojošiem
profesiju pārstāvjiem
 Ekskursija (ugunsdzēsēju
glābēju depo Apē)
 Saliedēšanās un sportiskās
aktivitātes
Pieteikšanās līdz 7. jūlijam
jauniešu centrā „Pulss” vai zvanot:
28748276
Pasākums (aktivitātes) organizēts
projekta „Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs”
ietvaros, Nr. 8.3.5.0./16/I/001.

Antra Aizupiete
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KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA UN TRADĪCIJU CENTRĀ

Starp pavasari un vasaru

Ar savu priekšnesumu
uzstājas Valdis Grīslis.

Mazie mākslinieki izstādes atklāšanā.

10. maijā Kultūrvēsturiskā mantojuma
un tradīciju centru pieskandināja bērnu
balsis, jo tika atklāta Gulbenes Mākslas
skolas Lejasciema 1. klases audzēkņu un
jauniešu klases radošo darbu izstāde.
Audzēkņu skolotāja Laila Uiska katram bērnam bija sagādājusi īpašu dāvaniņu, apsveikuma kartīti ar paša bērna
veidotā mākslas darba reprodukciju, kas
būs kā īpaša piemiņa par šo dienu un
Mākslas skolā pavadīto laiku un mudinājums turpināt iesākto.
Atklāšanas pasākumu skanīgāku darīja Gulbenes mūzikas skolas Lejasciema
pūšamo instrumentu klases audzēkņu
priekšnesumi (koncertmeistare Ineta Maltavniece, skolotājs Juris Ivanovs).
Ļoti daudzi apmeklētāji bija izbrīnīti,
ieraugot, cik fantastiskus darbus skolotājas vadībā radījuši mazie mākslinieki.
21. maijā starptautiskās Muzeju nakts
ietvaros, Lejasciema kultūrvēsturiskā
mantojuma un tradīciju centram sadarbojoties ar jauniešu centru „Pulss”, notika
Muzeju naktij veltīts pasākums „Laika rata
griežos”.
Vakara gaitā:
• skatījāmies prezentāciju „Lejasciems agrāk un šodien”, vecākajai paau-

Vilnas sukāšanas un vērpšanas process.
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dzei bija iespēja kavēties atmiņās, jaunākajai – gūt priekšstatu par Lejasciemu
pirms 40 gadiem un vēl senāk;
• iepazināmies ar senlatviešu darbu
secību, kā no vilnas tikt līdz audeklam,
izmantojot bezmēnu, centāmies nosvērt
vilnas maisu
• ne tikai bērni, bet arī pieauguši labprāt iesaistījās senajās spēlēs un rotaļās.
Paldies visiem brīvprātīgajiem palīgiem, it īpaši Lucijai par vilnas vērpšanas
prasmju ierādīšanu, Guntaram par ķekatu
izgatavošanu, Aivai par siera un siena sagādāšanu!
25. jūlijā, kā jau iepriekš (pēc veiksmīgi notikušām auto orientēšanās sacensībām pirms gada) tika solīts, notika
auto orientēšanās sacensības Nr. 2.
Šaubījāmies, vai šogad pasākums
būs tikpat kupli apmeklēts kā pagājušajā
gadā, jo 25. jūnijs bija svētdienā, un otrā
dienā pēc garajām brīvdienām jāatgriežas atkal darbos. Tomēr, raizēm nebija
pamata, dalībnieku skaits šogad bija gandrīz tāds pats kā pagājušajā gadā, piedalījās tikai par vienu ekipāžu un diviem
dalībniekiem mazāk nekā pirmajās auto
orientēšanās sacensībās, šogad startēja –
16 komandas, 70 dalībnieki.

Adrians cenšas nosvērt
vilnas maisu.

Niks Svenne jau saņēmis
savu īpašo kartīti.

Dalībnieku uzdevums bija apmeklēt
13 kontrolpunktus, kas gandrīz visām ekipāžām arī veiksmīgi izdevās. Tām komandām, kuras kādu kontrolpunktu bija izlaidušas, lai arī nebija vairs iespējas cīnīties
par ļoti augstām vietām, tomēr, kā atzina
viena no šādām komandām, tad kopā
pavadītais laiks bija lielisks, un rezultāts
nemaz nav tas svarīgākais.
Kontrolpunktos dalībniekiem bija iespēja gan izkustēties: braucot ar skeletonu, meklējot īstos vides objektus, gan
„palauzīt” galvu: šifrējot tekstu, domājot,
kurš vides objekts jāmeklē, gan izkustināt
mēli, mēģinot izlasīt pēc iespējas vairāk
vārdus minūtē.
Uz ātrlasīšanas sacensībās dalībnieki
tika gaidīti jaunajā Mālu bibliotēkas āra lasītavā, kur dalībniekus sagaidīja bibliotēkas vadītāja Sofija un brīvprātīgais palīgs
Gundega, kuras bija patīkami pārsteigtas
par dalībnieku ātro lasītprasmi. Visvairāk
vārdus izlasīja Zane Doropoļska no komandas „Baltais spēks”.
Viens no grūtākajiem uzdevumiem

Spēles spēlēt var ne tikai bērni.
2017. gada jūnijs

KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA UN TRADĪCIJU CENTRĀ
Saliedētākā sacensību komanda
„Salmaņu luksofors”.

dalībniekiem bija saskaitīt priedes un
egles, kuras aug Sandras Semenkovičas dārzā, nevienai komandai precīzi šo uzdevumu veikt neizdevās.
Par sacensību uzvarētājiem ar
15,5 punktiem kļuva komanda „Imantas 20” (Matīss Gabdulļins, Laura
Stradiņa, Miks Gabdulļins), 2. vieta
ar 30,5 punktiem komandai „Krēsliņi” (Bruno Eduards
Krēsliņš, Agris Krēsliņš), 3. vieta ar 33
punktiem „Atpūtniekiem” (Jānis Švika,
Indra Vildere, Lauma
Vildere, Elza Vildere).
Sacensību uzvarētājiem īpašā balva
šogad bija dāvanu
karte
Lejasciema
Dita no komandas „Kā no zila gaisa” dodas
Laivu nomā un pir-

Godalgotie sacensību dalībnieki.

mo trīs vietu ieguvējiem vietējo ražotāju gardumi.
Paldies sacensību dalībniekiem par piedalīšanos, paldies brīvprātīgajiem palīgiem, paldies
„Ozolu maizei” un „Lejasciema Laivu nomai” par
atbalstu!
Uz tikšanos citu gadu!
Dana Puidze

izbraucienā ar skeletonu.

Lejasciema vidusskolas skrējēji piedalās arī
„Stirnu buks 2017” 2. posmā

Foto: Ģirts Freijs

27. maijā Madonā, Smeceres silā, tika aizvadīts „Stirnu buka 2017” 2. posms. Šajā posmā
Lejasciema vidusskolas skolēniem izdevās izcīnīt divas medaļas. Arī šoreiz 1. vieta U12V grupā
Artūram Filipam Igaviņam, 2. vietas ieguvēju apsteidzot par 44 sekundēm, Evai Bērziņai 3. vieta
U18S grupā, Gustavam Galvanam U16V grupā
5. vieta, Gerdai Asnātei Berkoldei U12S grupā
6. vieta. Ļoti labi nostartēja arī pārējie Lejasciema
vidusskolas skolēni – Ernests Pauls Mednis, Anna
Nikola Berkolde, Monta Zauriņa, Ričards Didriksons, Dāgs Bačuks, Kristīne Pence, Ērika Jermacāne un Gvido Bambulis.

3. vietas ieguvēja Eva Bērziņa.

Jauniešu vasaras dienas – „Staigā dabā!”
Jauniešu centrs „Pulss” piedalījās
Gulbenes novada jauniešu iniciatīvu
konkursā 2017, tā ietvaros no 4. līdz
8. jūlijam notiks apstiprinātā projekta
„Staigā dabā” realizācija. Jaunieši dosies divu dienu pārgājienā (Lejasciemā), kura laikā tiks veikti dažādi uzdevumi un vākti materiāli baskāju takas
izveidei. Projekta dalībniekiem līdzdarbojoties ar piedzīvojumiem saistītās aktivitātēs neierastā vidē, dos iespēju uzzināt vairāk par to, kas notiek
viņiem apkārt, kā arī attīstīt pašpaļāvību, izkopt komandas darba prasmes
un stiprināt veselību. Sadarbojoties
ar Ingu Nagli, viens no galvenajiem
uzdevumiem būs izveidot baskāju
taku Lejasciemā. Šis būs kā pirmais
solis sajūtu parka izveidē, kuru tuvā2017. gada jūnijs

kajā nākotnē (stāsta Inga) ir plānots
izveidot Lejasciemā. Pirms divu dienu
pārgājiena notiks sagatavošanas darbi, kur Lejasciema jaunieši sagatavos
vietu dabas takai (sadarbība ar SIA
„GM mežs”). Šoreiz būs iespēja jauniešiem gūt labu pieredzi un gandarījumu par paveikto darbu. Iespējams,
jaunieši vēlēsies biežāk iziet ārā un
aiziet tieši uz savu izveidoto baskāju taku, kuras atrašanās vieta ir tuvu
skolai un jauniešu centram. Dodoties
takā ar basām kājām, ir iespēja izbaudīt dažādas sajūtas, ko pēdām rada
akmentiņi, čiekuri, smiltis, mizu mulča un citi dabas materiāli. Siltā laikā
ir vērts pēc iespējas biežāk atteikties
no apaviem un izbaudīt pastaigas ar
basām kājām. Šādi ne tikai uzlabosies

jauniešiem noskaņojums, bet arī gūs
neaprakstāmu brīvības sajūtu un ievērojami stiprinās veselību, imunitāti un
garīgo labsajūtu.
Iniciatīvas mērķis ir radīt jauniešiem piederības sajūtu savam novadam un pagastam. Veicināt Lejasciema pagasta bērnus un jauniešus būt
fi ziski aktīviem un piekopt veselīgu
dzīvesveidu, radīt piedzīvojumu gara
un atklājumu prieku.
Jaunieti, ja vēlies būt kopā ar mums
šajās dienās, lūdzu, piesakies līdz
30. jūnijam (vecums 13 – 18 gadi) jauniešu centrā „Pulss”, vai zvanot: 27883564
Jauniešu centrs „Pulss”

13

KULTŪRAS ZIŅAS

Kultūras īsziņas
maijā un jūnijā!

Izskan Dziesmu dienas noslēguma
„Brāli Brāli, skani tāli!” koncerts.

6. maijā Gulbenes novada amatierteātri rādīja savas izrāde skatē.
Gulbenē savu izrādi spēlēja arī Lejasciema amatierteātris „Paradokss”, un
tika iegūta II pakāpe. Paldies visiem
aktieriem un režisorei Inetai Krastiņai!
26. maijā Gulbenes novadā (Gulbenē, Ozolkalnā un Lejasciemā) izcilo
kordiriģentu Imanta un Gido Kokaru
zīmē tika aizvadīta Vidzemes 5. – 9.
klašu skolēnu Dziesmu diena „Brāli
Brāli, skani tāli!”. Šajā dienā Lejasciema estrādē kopā sadziedāja 825
koru dalībnieki no Ādažiem, Alūksnes,
Babītes, Gulbenes, Ķekavas, Lubānas,
Madonas, Ogres, Smiltenes novadiem, no Jelgavas, Limbažiem, Ogres,
Strenčiem, Valmieras, Valkas un Rīgas.
Svētkos piedalījās arī 2 skolēnu pūtēju orķestri no Gulbenes un Madonas.
Pasākumu organizēja Gulbenes novada
dome un Lejasciema pagasta pārvalde.
27. maijā kultūras namā uz atpūtas
pasākumu „Prieks kopā būt” sanāca
mūsu pagasta seniori. Ar dziesmām un
dejām klātesošos priecēja viesi – Lizu-

ma senioru
deju kolektīvs „Ozoli”,
komponista Ērika Eglīša vokālā grupa
„Vitam Canticum” no Rīgas un, protams, mūsu pašu ansamblis „Satekas”.
Jaukā gaisotnē, dziedot un dejojot, tika
aizvadīta pēcpusdiena. Paldies jauniešu grupai „Deep Silence” par ballīti,
paldies visiem, kas atnāca, jo šogad seniori bija sasparojušies un uz pasākumu ieradās kuplā
skaitā! Rīgas viesi
Lejasciemā ciemojās vēl arī svētdien – iepazinās

Uzstājas vokālā grupa „Vitam Canticum”.

14

ar mūsu ciema skaistākajām vietām.
Paldies Danai Puidzei par stāstījumu
muzejā un mazo pārgājienu pa Lejasciemu! Pirms došanās uz Rīgu ansamblis „Satekas” pie Sēravota cienāja viesus ar Līgas Verles garšīgo zupu.
3. jūnijā Lejasciema estrādi pieskandināja vasaras pasākums „Lecam
pa vecam”, ko organizēja stagefiesta.lv.
Visas dienas garumā notika aktivitātes
bērniem, šlāgermūzikas mīļotājiem dzie-

Viesi apmeklēja arī mūsu skaisto estrādi.
2017. gada jūnijs

KULTŪRAS ZIŅAS / SPORTS
1. vietas ieguvēji – Litenes pagasta
komanda.

dāja grupas „Galaktika”, „Mākoņstūmēji”, „Tranzīts”, „Baltie lāči”,
„Lauku muzikanti”, Normunds
Rutulis un citi, pašā vakarā varēja
ballēties jaunieši un izbaudīt dūmburbuļu šovu.
9. jūnijā Lejasciema estrādē un tai tuvu esošajos pagalmos notika Gulbenes novada
„Vasaras senioru spēles – Lejasciema krāsās”, kuras šogad organizēja Lejasciema pagasta pārvalde, SK
„LEJASCIEMS” sadarbībā ar Gulbenes novada pensionāru biedrību

Foto: Silva Milne

Sēravotā tika baudīta zupa un
dziedātas dziesmas.

Spraiga cīņa būrī Gulbenes senioru
izpildījumā.

„Atspulgs – 5”. Paldies visiem brīvprātīgajiem palīgiem par atsaucību
sacensību organizēšanā un tiesāšanā,
Intai Balodei par doto iespēju vienu
no sacensību uzdevumiem organizēt
viņas dārzā. Dalībnieki savus spēkus

Kur tā vislielākā zivs?

pārbaudīja 14 dažādos sporta veidos.
1. vietu spēlēs ieguva Litenes pagasta komanda, 2. vietu – Lejasciema
pagasta komanda, 3. vietu – Rankas pagasta komanda.
Rita Gargažina

Pludmales volejbols

Pirmo trīs vietu ieguvēji.

Lejasciemā 3. jūnijā, neskatoties
uz laikapstākļiem, notika pludmales
volejbola turnīrs. Piedalījās 16 ko-

mandas, dalībnieki bija no Gulbenes,
Alūksnes, Rīgas, protams, arī paši lejasciemieši. Šajā spēlē sīvā cīņā uzva-

KAPUSVĒTKI LEJASCIEMA
KAPSĒTĀ
2017. gada 9. jūlijā
plkst. 14.00

No 28. jūlija Lejasasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju
centrā būs SKATĀMA SANDRAS
SEMENKOVIČAS GLEZNU IZSTĀDE

2017. gada jūnijs

ru guva komanda „Sinra” (Arnis Uzuls,
Marta Nipāne), otrā vietā „Ar grābekli
pa muguru” (Emīls Galvans, Viesturs
Grapmanis), trešā godalgotā vietā
„Spīdošie” (Kārlis Sudrabs, Ingus Kazjukovičs). Dāvanā komandas saņēma
īpašos krekliņus ar Silvas Milnes veidotu dizainu, kā arī cepurītes. Liels prieks
par atsaucību, paldies brīvprātīgajiem
palīgiem, īpaši Ditai Žviriņai un Mikam
Gabdulļinam.
Noteikti atkārtosim šāda veida turnīru jau pavisam drīz!
Jauniešu centrs „Pulss”

21.septembrī plkst. 12.00 Lejasciema
kultūras namā notiks pirmā jogas
nodarbība senioriem. Maksa: 2.50 euro
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INFORMĀCIJA / APSVEIKUMI

1. jūlijā koris „Kaprīze” piedalījās
XXVI Vispārējo latviešu un XVI Deju svētku Ieskaņas koncertā Dikļos
8. jūlijs 18.00 Lejasciema estrādē
Stāmerienas un Litenes amatierteātru
izrāde „Seši mazi bundzinieki”. Ieeja uz
izrādi bez maksas
8. jūlijā 22.00 Lejasciema estrādē
Zaļumballe – spēlē GREGS. Ieeja: EUR
3.00
9. jūlijā 17.00 Lejasciema estrādē
brāļu Auzānu un Jersikas orķestra koncertprogramma „Uzliec veco gramofonu” . Biļetes cena: EUR 4.00
16. jūlijā 10.00 Līča ielā 8 Vijas
Sondares lekcija „Sievietes misija uz zemes”. Ieeja par ziedojumiem
28. un 29. jūlijā Lejasciema amatiermākslas kolektīvi piedalīsies Gulbenes
novada svētkos Gulbenē

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši.
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!
Sveicam Ingu Kaņepi un Arni Zīli ar dēliņa
Daniela piedzimšanu un
Natāliju Orlovu un Gati Vidzi ar meitiņas
Alises piedzimšanu!
Lejasciema pagasta pārvalde

Dārzā novīst zieds pēc zieda,
Cilvēks aiziet viņiem līdz.
Un bezgala skumjš un vientuļš
Kādā mājā atnāk rīts.
Mūžības ceļos aizgājuši
Lejasciema pagasta iedzīvotāji:
Velta Bička, Guntars Lejavs, Aina Zaķe,
Astra Švindere, Vilis Tošs.
Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko
līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem

Mūža viļņi
Gaujas ūdeņi viļņiem vien
Mūžu pa straumei nes,
Saules mirkļi un miglas vāli
Liekas tik tāli, liekas tik tāli.
Bērnu dienas un jaunības gadi,
Nu jau briedums, ko vadi,
Viss šķiet ātri un nejaušot
pagājis –
Kā tas bijis, kā skrējis un nācis?
Vienmēr jūtu – sirdī tas siltums,
Laimes un prieka mirkļi tos nes.
Tik daudz ir redzēts,
tik daudz ir gūts,
Kaut arī katrs mirklis bij’ grūts.
Tomēr gribas, lai nebēdne Gauja
Nav vairs tik strauja, nav vairs tik
strauja,
Lai tās ūdeņi mūža viļņus
Straumē skaisti un saudzīgi nes.
/I.Vītola/
Sveicam Lejasciema pagasta
iedzīvotājus, kuriem skaistas
dzīves jubilejas tiek svinētas
jūlijā un augustā:
70 gadu jubilejā
Guntu Riekstiņu
75 gadu jubilejā
Ausmu Baltiņu
Veltu Līviju Melli
Āriju Milni
80 gadu jubilejā
Veltu Giluču
Zinti Medni
Ausmu Roni
Adolfu Suntažu
85 gadu jubilejā
Zinaidu Brieži
Lejasciema
pagasta pārvalde

Biļetes cena: EUR 4.00
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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 izglītojošā darba un
darba ar apmeklētājiem vadītāja
Dana Puidze
Tirāža 1000 eks.
2017. gada jūnijs

