
Lieldiena vaicāja,
Kur kārs šūpules:
Avota kalnā
Sudraba stulpos.

Kar, brālīti, šo Lieldienu
Māsiņai šūpulītes!
Kārsi citu Lieludienu
Savai jaunai līgavai.

Ko es došu metējam,
Ko šūpuļu kārējam?
Olu došu metējam,
Olas šūp’ļu kārējam.

Lejasciemā 
pierakstītas latviešu 
tautas dziesmas

Lai Pūpolsvētdienas 
pēriens ikvienam 
atnes spēku, 
izturību un 
veselību!

Priecīgas un 
saulainas 
Lieldienas!

Lejasciema 
pagasta 
pārvalde

Pirms 64 gadiem 1949. gada 25. 
martā notika visplašākā Latvijas iedzī-
votāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem 
attāliem Padomju Savienības reģio-
niem. Kopā no Latvijas deportēja aptu-
veni 44 000 cilvēku – ģimenes ar bēr-
niem un sirmgalvjiem. No Lejasciema 
pagasta dzimtās mājas nācās pamest 
226 iedzīvotājiem no 61 ģimenēm. 
Par padomju varas nelabvēļiem bija 
atzīti gan 54 bērni vecumā līdz 16 ga-
diem, gan 40 sirmgalvji vecāki par 60 

25. marts – 
Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena

gadiem. Lielākā daļa represēto lejas-
ciemiešu nonāca Amūras un Tomskas 
apgabalā. 1949. gada martā pēdējo 
reizi savu Dzimteni vēroja 31 lejascie-
mieši, kuriem liktenis bija lēmis kapa 
vietu svešumā – Sibīrijas plašumos.

Atceroties 1949. gada 25. marta no-
tikumus un pieminot svešumā mirušos 
Lejasciema pagasta iedzīvotājus, 25. 
martā 13.00 Lejasciema kapsētā pie 
piemiņas zīmes notiks Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas pasākums.

28. martā plkst. 10.00. 
Lejasciema kultūras namā

Informatīvā diena 
lauksaimniekiem un 

mežsaimniekiem
1. Aktuālākā informācija par Eiropas 

Savienības un valsts likumdošanas iz-
maiņām lauksaimniekiem.

2. Citas fi nansējuma piesaistes ie-
spējas laukos, LEADER projekti un ie-
spējas.

3. Aktuālās izmaiņas meža likumdo-
šanā un atbalsta iespējas mežsaimniecī-
bā.

4. Aktualitātes un izmaiņas nodokļu 
likumdošanā 2013. gadā.

Informatīvajā dienā piedalīsies LLKC 
Alūksnes un Gulbenes fi liāļu vadītāja Viola 
Kaparšmite, Gulbenes nodaļas uzņēmēj-
darbības konsultante Aija Supe, Meža 
konsultāciju pakalpojumu centra Ziemeļ-
austrumu nodaļas vadītājas vietniece Lin-
da Vladimirova, grāmatvedības un ekono-
mikas speciāliste Dace Zvirgzda.

Laipni aicināti!

2013. gada aprīlī 
Lejasciema ambulancē 
darbu uzsāks zobārste 
Maruta Filipenoka. Pie-
teikties pie dakteres, 
zvanot pa t. 20621824.

Jūlijā svinēsim 

Pagasta svētkus
Pirms 140 gadiem 

1873. gadā Lejascie-
ma pagasts ieguva 
miesta tiesības. Par 
godu šim notikumam 
šovasar vasaras piln-
ziedā no 12. līdz 14. 
jūlijam svinēsim Pagasta 
svētkus. Sīkāk par svētku pasākumiem 
informēsim nākošajos „Pagalma” nu-
muros.

Lejasciemam – 140
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KULTŪRAS NAMĀ

Lai gan astronomiskais pavasaris 
gaidāms tikai 20. martā, gaisā jau jūtama 
tā īpašā, cerību pilnā smarža, kas nav 
sajaucama ne ar ko citu. Un šajā skais-
tajā laikā Lejasciema kultūras namā no-
rit dažādas aktivitātes, jo nedēļas dienas 
kā rožukroņa septiņas krellītes aizskrien 
katra ar kaut ko svarīgu, nozīmīgu, ar 
savu uzdevumu – uzsmaidīt, palīdzēt, 
uzslavēt, atbalstīt, uzklausīt, mierināt, 
mīlēt.

Februāra nogalē uz novada skati 
Galgauskā devās mūsu vokālie ansam-
bļi – ansamblis „Akcents” (vadītāja Rita 
Vēverbrante) un senioru ansamblis „Sa-
tekas” ( vadītāja Vija Nurža). Kaut arī 
šis laiks daudzus mocīja ar slimošanu 
– dziedātāji, dzerot karstas tējas ar cit-
ronu, saņēmās un finišs izrādītājās ļoti 
labs abiem ansambļiem. Abu ansambļu 
dziedājums tika novērtēts ar I pakāpi. 
Ansamblis „Akcents” uzrādīja visaugstā-
ko vērtējumu – 43 punkti un tika izvirzīts 
uz Latvijas vokālo ansambļu konkursa II 
kārtu Vidzemē.

9. marts bija viena skaista, veiksmīga 
un jauku emociju pārņemta diena – deju 
kolektīvs „Unce” (vadītāja Inga Dambro-
va) novada skatē Gulbenē izcīnīja I pakā-
pi. Lai gan pirms dejošanas bija jaušams 
satraukums, tomēr gaisā virmoja emo-
cionāls pacēlums un liels gribasspēks, 
arī jaunajos tautas tērpos dejotāji izska-
tījās brīnišķīgi! Tā ir liela atbildība – nest 
savu tērpu godam! Paldies dejotājiem un 
vadītājai par ļoti labi padarītu darbiņu! 

9. marta vakarā pūtēju orķestris „Le-
jasciems”  un vadītājs Juris Ivanovs  ska-
tītājus aicināja uz koncertu „Lai skan!”.  
Ikdienā regulāri strādājot ar jaunajiem 
mūziķiem un tad, kopā sanākot uz kop-
mēģinājumiem ar lielajiem vīriem, kolek-
tīvs ir izveidojis koncertprogrammu un 
vēlējās sveikt skatītājus pavasara svēt-
kos. Tas viņiem izdevās! Paldies mūzi-
ķiem un vadītājam par skanīgo koncer-
tu! Jau 16. martā orķestris startēja skatē 
Valmierā un izcīnīja ceļazīmi uz Dziesmu 
svētkiem Rīgā.

Paldies Lejasciema pagasta pārval-
dei, kas ir radusi iespēju šajā pašdarbī-
bas sezonā sarūpēt jaunus tērpus pūtēju 
orķestrim „Lejasciems”, deju kolektīvam 
„Unce” un pašreiz vēl top tautas tērpi 
korim „Kaprīze”. Prieks, ka uz Dziesmu 
un Deju svētkiem kolektīvi varēs doties 
jaunos, skaistos tērpos!

Kaut arī siltais laiks un atmoda dabā 
nāk sīkiem solīšiem, nesteidzoties, tomēr 
klāt ir Pūpolsvētdiena un Lieldienas! Lai 
ikviens saņem savu pavasara pērienu – 
slimība ārā, veselība iekšā! Ar mīkstām 
pūpolu aitiņām iepērsim veselību katrā 

Pašdarbības kolektīvu panākumi skatēs

Ansamblis „Akcents” Galgauskā.

„Unce” skatē Gulbenē.

Pūtēju orķestris.
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Koncertā skanēja kopdziesma ar 
ansambli „Satekas”.

KULTŪRAS NAMĀ/ SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ/ LAUKSAIMNIEKIEM

Koncertā piedalījās Jura Ivanova  
audzēkņi Renāte, Anete, Dāvis un Ulla.

Ziņas 
lauksaimniekiem

1) Iespēja elektroniski iesniegt lau-
ku bloku precizēšanas pieprasījumus 
jaunajai platību maksājumu sezonai

Lauku atbalsta dienests (LAD) infor-
mē, ka no š. g.1. marta, izmantojot LAD 
Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS 
– https://eps.lad.gov.lv/login), ir iespē-
jams iesniegt lauku bloku precizēšanas 
pieprasījumus 2013./2014. gada Platību 
maksājumu sezonai.

LAD aicina klientus pārliecināties par 
savām apsaimniekotājam platībām  LAD 
ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā 
ir apkopota informāciju par lauksaimnie-
cībā izmantojamo zemi lauku blokos,  
izmantojot saiti  http://karte.lad.gov.lv/, 
un nepieciešamības gadījumā savlaicīgi 
iesniegt lauku bloku precizēšanas pie-
prasījumu.

Lauku bloku precizēšanu ir jāveic, 
ja LAD lauku bloku kartē zemei, kuru 
apstrādājat un, kura ir bijusi labā lauk-
saimniecības stāvoklī uz 2003. g. 30. 
jūniju:

•    nav uzrādīts lauku bloks (Lau-
ku blokam ir savs identifikācijas numurs, 
kas sastāv no 10 cipariem, piemēram, 
12345-12345. Vienu lauku bloku var ap-
saimniekot vairāki lauksaimnieki. Lauku 
bloka numurs nav tas pats, kas kadastra 
numurs);

•     situācija LAD lauku bloku kar-
tē un dabā atšķiras, piemēram, dabā ir 
izcirsts krūmu puduris, kurš kartē vēl ir 
atzīmēts. 

IESNIEDZOT BLOKU PRECIZĒŠA-
NAS PIEPRASĪJUMU, JŪS NEIESNIE-
DZAT PLATĪBU MAKSĀJUMU IESNIE-
GUMU 2013. GADAM!

2) Līdz 2. maijam vēl var pieteikties 
LAP pasākumam „Meža ekonomiskās 
vērtības uzlabošana”

LAD informē, ka ZM aicina savlaicīgi 
pieteikties Lauku attīstības programmas 
pasākumam (LAP) „Meža ekonomiskās 
vērtības uzlabošana", jo ar 2013. gada 
2. maiju ir plānots pārtraukt projektu pie-
ņemšanu šajā pasākumā. Patlaban šim 
pasākumam pieejamais finansējums ir 
2,5 miljoni latu. 

Plašāka informācija pieejama www.
lad.gov.lv.

3) Rāmava 2013
Šogad 21. Starptautiskā lauksaim-

niecības, lopkopības, mežkopības un 
lauku celtniecības izstāde „PAVASARIS 
2013” notiks no 4. līdz 7. aprīlim.

Anita Rozenberga, 
lauku attīstības speciāliste

Latvenergo dāvanu kartes
Valsts akciju sabiedrība „Latvener-

go” sadarbībā ar Latvijas pašvaldību sa-
vienību uzsāk sociālā atbalsta kampaņas 
3. posmu, kuras mērķis ir palīdzēt sociāli 
mazaizsargātām ģimenēm ar bērniem. 
Jaunās „Latvenergo” dāvanu kartes 
„Elektrības norēķinu karte – LVL 53,70” 
varēs saņemt pēc 2013. gada 1. aprīļa 
pie sociālajiem darbieniekiem.

No 2012. gada janvāra dāvanu kar-
tes var saņemt sociāli mazaizsargātās 
ģimenes ar bērniem pēc sekojošiem kri-
tērijiem:

1) trūcīgās ģimenes ar bērniem (ie-
nākumi nepārsniedz Ls 90,00 uz vienu 
ģimenes locekli), izņemot, ja tās iepriek-
šējās akcijas „Dāvanu karte 500 kWh” ie-
tvaros jau saņēmušas 2 kartes);

2) ģimenes ar bērniem – invalīdiem;
3) ģimenes ar audžubērniem un aiz-

bildnībā esošiem bērniem;
4) daudzbērnu ģimenes (ar trīs un 

vairāk bērniem), ja nav saņēmušas „Lat-
venergo” atbalstu 2400 kWh kompensā-
cijas ietavaros.

Jaunā vienošanās (3. posms) pa-
redz, ka „Latvenergo” dāvanu kartes va-
rēs arī saņemt:

1) ģimenes, kurās ir bērni, kas slimo 
ar celiakiju;

2) ģimenes ar jaundzimušajiem (bēr-
ni, kas dzimuši sākot ar 2013. gada 1. 
janvāri);

3) Černobiļas AES avārijas seku li-
vidēšanas dalībnieku ģimenes, kurās ir 
bērni;

4) nepilnās ģimenes, kurās zaudēts 
kāds no apgādniekiem vai viens no vecā-
kiem audzina bērnu;

5) ģimenes ar bērniem, kurās kāds 
no vecākiem ir invalīds.

Atgādinām, ka viena mājsaimniecība 
var saņemt tikai vienu Dāvanu karti (arī ja 
tā atbilst vairākām mērķu grupām). Augs-
tāk minētās jaunās mērķu grupas dāvanu 
karti varēs saņemt tikai tad, ja tās vēl nav 
saņēmušas nevienu karti. Savukārt atkār-
toti karti varēs saņemt tikai daudzbērnu 
ģimenes (t.i. daudzbērnu ģimenes, kas 
jau ir saņēmušas vienu Dāvanu karti, va-
rēs saņemt otru karti).

Šīs sociālā atbalsta kampaņas 3. pos-
ma beigu termiņš ir 2013. gada 31. decem-
bris.

Sīkāka informācija pie Sociālā die-
nesta darbiniecēm Iritas un Dzintras.

ķermeņa šūnā. Sens un vienkāršs rituāls, 
bet kam ir dziļa jēga.

Lieldienās lai augšāmcelšanās no-
tiek katra domās un dvēselē. 

Rita Gargažina,
Lejasciema kultūras nama vadītāja 
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KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ

Vārds „kolhozs” jaunākajai paau-
dzei  ir tikai dzirdēts un teorētiski ap-
gūts jēdziens, bet vecākajai paaudzei 
tā ir gandrīz visa darba dzīve. Atceroties 
vairāk kā 40 kopsaimniecību pastāvē-
šanas gadus, kultūrvēsturiskā manto-
juma centrā skatāma pirmā izstāde par 
tematu „Tā mēs strādājām”. Šogad aprit  
66 gadi kopš kolhozu kustības aizsā-
kumiem  Lejasciema pagasta teritorijā, 
bet kolhoza „Komunārs” izveide saistās 
ar 1949. gada marta mēnesi, tāpēc pir-
mā izstāde veltīta „Komunāra” ļaudīm. 
Paredzams, ka līdzīga izstāde par kop-
saimniecību attīstību Sinoles pusē būs 
skatāma rudenī. Izstādē var apskatīt fo-
togrāfi jas, dokumentu veidlapas, darba 
grāmatiņas, atskaišu ziņojumu tekstus, 
satīriskos  izdevumus „Zibens”, „Cīņas 
lapiņa”. Skolēniem interesanti liekas pir-
majos kolhozu gados lietoto darba rīku 
maketi, grāmatvežu palīgi – aritmometri, 
ko grūti salīdzināt ar datoru iespējām. Ir 
saglabājušās fotogrāfi jas – liecinieces 
par kukurūzas sēju, ko veica ar rokām, 
kartupeļu stādīšanu no skalu groziem, 
zirga vilkmes ratiem, vienlemeša arklu. 
Jo tālāk attīstās sabiedrība, jo pārmai-
ņas pat vienas paaudzes ietvaros ir ie-
vērojamas. Atkarībā no nodzīvoto gadu 
skaita izstāde ir tikšanās ar savu jaunību 
un spēka gadiem vai iespēja uzzināt vai-
rāk par savu vecāku un vecvecāku dar-
bu. Izstāde vēl skatāma martā un aprīļa 
pirmajā piektdienā.

Uzkrājot laikmeta liecības, liels pal-
dies Maigai Dillei. Ar viņas dāvināto sko-
las lādi papildinājās  liecības par skolu 
apmēram  pirms 100 gadiem. Interesanti 
ir dāvinātie darba rīki – miltu liekšķere, vir-
vju vijamie krāģīši, dēlīši nīšu siešanai, ta-
bakas lapu griežamais. Laika zoba pabo-
jāto atjaunot palīdzēja skolotājs Guntars  
Šmits. Paldies arī visiem, kuri piedāvāja 
fotogrāfi jas izstādei, palīdzēja vēsturnie-
kam Raimondam Prankam  materiālu 
vākšanā par ugunsdzēsēju biedrības 
darbību un Sieviešu palīdzības korpusa 
dalībniecēm Lejasciemā pirms II Pasau-
les kara. Cerams, ka šos fotomateriālus 
redzēsim publicētus grāmatās, kas jau 
top.

      Inta Balode,
Kultūrvēsturiskā mantojuma 

centra darbiniece

Izstāde par kolhozu laikiem Lejasciemā

Izstādē „Tā mēs strādājām”.

Maigas Dilles dāvinājums muzejam.
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PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ/ BIBLIOTĒKĀ

Vecmāmiņu un vectētiņu rīts „Kamenītē”

Jaunumi Mālu bibliotēkā

 Jau laukā jūtama pavasara dvesma, 
saulīte mostas no ziemas miega un cen-
šas sasildīt, bet sals, tai spītējot, joprojām, 
spēcīgi kož vaigos, degunā un plucina aiz 
ausīm. Šai gadalaiku nomaiņas laikā, PII 
„Kamenīte” logopēdiskās grupas „Pasaci-
ņa” bērni un audzinātājas grupiņas telpās 
aicināja vecvecākus uz „Vecmāmiņu un 
vectētiņu rītu”, lai , līdzīgi kā saulīte, snieg-
tu omītēm un opīšiem sirds siltumu, mīles-
tību, maigumu, kas mīt mazajās sirsniņās, 
lai parādītu, ko pa ziemu viņi iemācījušies 
un kopā padarbotos.

Pasākuma sākumā mazbērniņi pa-
sniedza vecvecākiem pašu gatavotas dā-
vanas – glezniņas – skaistas un krāsainas. 
Paldies par dāvanu sagatavošanā ieguldī-
to darbu, pacietību, rūpību!

Ko mēs bērni darīsim? Pasaciņu rādī-
sim! 

Teātra uzvedums – pasaka „Zaķīša 
namiņš”, piedaloties visiem grupiņas bēr-
niem:

saulītei (Elizabete), kura sildīja tik silti, 
ka izkausēja lapsas ledus mājiņu un kā re-
zultātā sākās viss šis jampadracis;

galvenajam personāžam, zaķītim (lo-
mas atveidotājs Rihards), kuram piederēja 
koka namiņš, kurš bija draudzīgs un ļoti 
viesmīlīgs;

viltīgajai lapsai (Valdis), kura izman-
toja garausīša labsirdību, iekārtojās viņa 
mājiņā un pašu no turienes padzina, un 
zaķīša izpalīgiem cīņā pret lapsu kūmiņu: 
pelītei (Amanda), putniņam (Keita), ezītim 
(Kristiāns), vāverītei (Nellija), aitiņai (Kitija), 
sunītim (Kristers), vilkam (Matīss), lācim 
(Nauris) un drošsirdīgajam gailītim (Li-
nards), no kura „Ku-ku-rekū!

Teku,teku kājniekos,
Sarkanos zābakos,
Asu knābi tevi knābšu
Un aiz astes grābšu” nobijās lapsa un 

prom bija no zaķīša mājiņas. Bet zaķītis ar 
gailīti mājiņā dzīvoja ilgi un saticīgi. Mācī-
ba – nelaid kuru katru savā mājā padzīvot, 
jo lišķīgāks un pieglaimīgāks, jo mazāk tā-
dam var uzticēties.

  Pēc labi padarīta darba, var parota-
ļāties, neaizmirstot iesaistīt rotaļās omītes 
un opīšus.

Un tālāk jau uzdevums – pārbaudī-
jums vecvecāku garšas kārpiņām. Sešu 
veidu tēju uzlējumi. Jāpagaršo un jāno-
saka, kas tā ir par tēju. Absolūti pareizu 
atbilžu nebija, pie šī visiem vēl jāpiestrādā. 
Mājās jāvāra tējas un vairāk jāizgaršo, jā-
izbauda to garša. Kad pārbaudījuma re-
zultāti tika noskaidroti, bērni un vecvecāki 
kopīgi varēja cienāties ar tēju, kura viņiem 
degustējot vislabāk garšoja, mieloties ar 
bērnu ceptajiem cepumiem un citiem sa-
rūpētajiem gardumiņiem. Tējas un cienas-
tu baudīšana arī bija aktīva, kopīgi minot 

mīklas.
Kad ar garšas kārpiņu darbību viss ir 

noskaidrots, ķērāmies klāt pie izdomas at-
tīstīšanas. Materiāls – tapetes, kreppapīrs, 
diegi, līmlenta, skavotājs. Nu tad, mīļie 
vecvecāki, uzbursim saviem mazbērniem 
tērpus no šī visa. Rāpus, tupus, sēdus, 
stāvus tika locīts, griezts, siets, skavots un 
tērpi tapa – princeses, taurenīši, puķītes, 
sprīdīši, rūķīši…

Grupiņā varēja skatīt bērnu vecvecā-
ku vaļasbrīžos veidoto darbiņu – rokdarbu 
izstādi.

Paldies audzinātājām Inārai un Dai-
nai, logopēdei Elgai un auklītei Vijai par 
doto iespēju kopā būt un darboties ar 
mazbērniem! Paldies par pārdomāto, inte-
resanto un piesātināto pasākumu! Paldies 
par vāzē ziedošo ķiršu zaru! 

 Kristera ome Tatjana

Kamēr pavasaris kavējas un dārza dar-
bi vēl nav sākušies, Mālu bibliotēka aicina 
savus lasītājus iegriezties bibliotēkā un ie-
pazīties ar jaunāko literatūru.

2012. gada beigās un šā gada sākumā 
bibliotēkas fonds ir papildinājies ar 32 jau-
nām, interesantām dažādu žanru grāma-
tām. 18 grāmatas saņemtas pēc projekta, 
sadarbībā ar Gulbenes bibliotēku „Jaunas 
grāmatas Gulbenes novada bibliotēkām”, 
ko atbalstīja Kultūrkapitāla fonds, 14 grā-
matas pirktas par pagasta pārvaldes līdzek-
ļiem

Latviešu oriģinālliteratūrā ir iznācis jau-
ns Skaidrītes Gailītes romāns „Neredzamo 
važu gūstā”, klajā nācis ķirurģes un rakst-
nieces, „Auni un ārsti” autores L. Miķelso-
nes trešais darbs „Vai nāks tava valstība”. 

Ēriks Hāmbergs savus lasītājus iepazīstina 
ar stāstu izlasi „Mantojuma kumeļš”. Riman-
ta un Imanta Ziedoņu grāmata „Leišmalīte” 
tapusi desmit gadus. Autori ir aptvert visu 
Lietuvas pierobežu. Grāmatā ir centušies 
ieguldīts fantastisks darbs, savāktas vēstu-
res liecības un biogrāfi ski dati par ievēroja-
miem cilvēkiem, kas nāk no šīm vietām.

No ārzemju autoru darbiem gribas iz-
celt vācu rakstnieces S. Larkas  trešo grā-
matu „Kivi aicinājums”, kas ir turpinājums 
iepriekš izdotajiem diviem darbiem  „Balto 
mākoņu zeme”  un „Maoru dziesma”.

Detektīvromānu plauktā lasītājus gai-
da Dz. Grišama romāns „Pelikānu lieta” un 
latviešu autores Daces Judinas  darbs „Tik 
vienkārši”.

Daudzi lasītāji ir iecienījuši autobiogrā-

fi skus darbus. Šajā žanrā ir iznākušas divas 
grāmatas: E. Blaua „Tintē, bet balts”  par 
Jāņa  Paukštello dzīvi un radošo darbu un 
Veras Āboltiņas-Singajevskas darbs „Mans 
mūžs”.

Ceļojumu cienītājiem iznākusi Lato 
Lapsas jaunā grāmata „Dzīvības un nāves 
Disnejlenda”, kas stāsta par Indonēziju, Fili-
pīnu, Kambodžu un Laosu.

Roku darbu cienītājiem piedāvājam 
grāmatu „Grozu pīšana”, kura soli pa solim 
iemāca pašrocīgi izgatavot skaistus sēņu 
grozus un citus pinumus.

Ezotēriskās literatūras cienītājiem arī 
ir jaunumi Agneses Bērziņas grāmata „Cil-
vēks uz gaismas viļņa” un V. T. Tihoplavu 
grāmata „Dzīve uz pēcmaksu”.

Sporta tēmas cienītājiem bibliotēkā 
pieejama grāmata par slaveno latviešu ho-
kejistu Kārli Skrastiņu. 

Sofija Drozdova, bibliotekāre
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LEJASCIEMA VIDUSSKOLĀ

Lejasciema vidusskolas darba ritms 
turpinās ierastajā gaitā, taču, līdz ar saulī-
tes biežāku parādīšanos pie debess juma, 
visu domās arvien biežāk ielavās pavasa-
rīgas noskaņas, arī apjausma par mācību 
gada noslēguma straujo tuvošanos, kas 
izlaiduma klases, protams, sagaida ar no-
pietnu darbu. To apliecināja arī 12. klases 
skolnieces Ilvas Ritmanes iegūtā 1. vieta 
novada latviešu valodas un literatūras 
olimpiādē (skolotāja Vēsma Stapāne).

Marta mēnesis, kaut arī auksts, sko-
lēnu kolektīvus uzkarsē ar daudzajām 
skatēm un konkursiem.  

1. martā ikgadējā novada vokālās 
mākslas konkursā „Balsis” mūsu pamat-
skolas kolektīvs (D. Mellis, A. Kaspare, A. 
Liepiņa, R. Einberga, J. Balodis, E. Puļ-
ļa, P. Ivanova) ieguva I pakāpes diplomu 
un tiesības pārstāvēt novadu reģionālajā 
konkursā Valmierā (pedagoģe Rita Vēver-
brante, koncertmeistare Ineta Maltavnie-
ce).

6. martā Gulbenē norisinājās skatu-
ves runas konkurss, kurā ar ļoti labiem 
rezultātiem startēja skolotājas Annas Pet-
rovičas sagatavotais 1. klases skolēns Jā-
nis Kubuliņš. Viņš novadu pārstāvēja arī 
reģionālajā konkursā. 

Šajā pašā dienā skolas volejbola ko-
manda (G. Bambulis, E. Vaļickis, A. Kau-
liņš, H. Kauliņš, P.  Rautmanis, N. Zeiļuks, 
M. Burka, R. Bukāts) izcīnīja I vietu nova-
dā un ceļazīmi uz „Lāses” kausa izcīņu 
Rīgā.

8. martā uz skolu aicinājām 1. – 6. 
klašu skolēnu vecvecākus un bērni snie-
dza plašu apsveikuma koncertu, kurā arī 
samīļoja un apsveica omītes un opīšus ar 
pašdarinātām dāvaniņām. Pēc koncerta 
vecvecāki tika aicināti uz mazbērnu klašu 
telpām, bet visa pasākuma noslēgumā 
lūgti uz krūzi tējas un iespēju dalīties ie-
spaidos par redzēto. Vēl šajā dienā sko-
las pūtēju orķestris sava diriģenta Jura 
Ivanova vadībā piedalījās Vidzemes re-
ģiona skatē Smiltenē, iegūstot III pakāpes 
diplomu. Orķestris piedalījās arī defilē 
programmā.

Šai pašā dienā Gulbenes ģimnāzijā 
notika arī skolēnu zinātniski pētniecisko 
darbu lasījumi, kuros mūsu skolu pārstā-
vēja Lauma Anta Tipāne, Dita Žviriņa Evita 
Doropoļska un Kristaps Vēverbrants. Ap-
rīlī skolēni piedalīsies ZPD lasījumos Val-
mieras augstskolā.

12. martā skolā veselības nedēļas 
ietvaros notika 9. klases skolēnu organi-
zēts pasākums „Proti un dari”, kura laikā 
komandas sacentās prasmēs sniegt pir-
mo palīdzību dažādos nelaimes gadīju-
mos. Ļoti lielu atbalstu pasākuma organi-
zēšanā un vērtēšanā skolēniem sniedza 

Lejasciema vidusskolā gaida pavasari

Iveta Zurkova.
3. klases skolēni Dāvis Mellis un Gus-

tavs Galvans  piedalījās novada trešklas-
nieku olimpiādē Gulbenes Bērzu sākum-
skolā.

Līdz pavasara brīvdienām atlikušas 
dažas dienas, tās sākumskolas skolēni 

Lejasciema vidusskolas vokālais 
ansamblis (vadītāja R. Vēverbrante).

Skolotāja A. Petroviča un skatuves 
runas konkursa dalībnieki (no kreisās) 

Dāvis Mellis, Krista Čable, 
Jānis Kubuliņš.

Lejasciema vidusskolas pūtēju orķestris Vidzemes reģiona skatē Smiltenē.

Konkursā „Proti un dari”.

sagaidīs darbojoties dažādu priekšmetu 
darbnīcās, kas aptvers kopējo Lieldienu 
tēmu. 

Novēlot visiem „Pagalma” lasītājiem 
drīzāk sagaidīt silto pavasara laiku un 
priecīgu Lieldienu svinēšanu!

                                 Ingrīda Vanaga
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JAUNSARGU VIENĪBĀ

Madonā „Smecere sila” sporta un 
atpūtas bāzē 2013. gada 5. martā noti-
ka pulkvedim Oskaram Kalpakam veltī-
tās sacensības militarizētajā stafetē. Šīs 
sacensības norisinājās jau 20. reizi, un 
tajās piedalījās 37 jaunsargu komandas. 
Militarizētajā stafetē startē pieci dalībnie-
ki, veicot 700 m distanci, pirmajā etapā 
papildus skriešanai šauj ar pneimatisko 
šauteni, otrajā etapā met granātas mēr-
ķī, trešajā slēpo ar armijas koka slēpēm, 
ceturtajā šauj ar mazkalibra šauteni pa 
biatlona krītošiem mērķiem, piektajā veic 
gludo distanci un guļas nestuvēs, kuras 
pirmo četru etapu veicēji nes uz finišu, 
30m jaunākie un 50m vecākās grupas 
dalībnieki. Jaunietēm jaunākajā grupā 
startēja 6 komandas un uzvarēja Vestie-
nas pamatskolas komanda. Jaunietēm 
vecākajā grupā uzvarēja Madonas Valsts 
ģimnāzijas komanda, bet otro vietu iegu-
va Lejasciema un Gulbenes apvienotā 
komanda, kurā startēja Dita Žviriņa, Kris-
tiāna Liekniņa, Lauma Tipāne, Laura Iga-
viņa un Inese Brezinska. Trešo vietu izcī-
nīja Jaungulbenes Profesionālās vidus-
skolas komanda. Jauniešiem jaunākajā 
vecuma grupā startēja 13 komandas,  
uzvarēja Bērzaunes pamatskolas koman-
da. Mūsu, Lejasciema vidusskolas, ko-
manda ierindojās 6. vietā. Komandā star-
tēja Mārtiņš Burka, Ričards Bukāts, Emīls 
Vaļickis, Gvido Bambulis, Valters Lubiņš. 
Jauniešiem vecākajā vecuma grupā star-
tēja 15 komandas. Uzvaras laurus arī šo-
gad saglabāja 208. Lejasciema un 206.
Gulbenes jaunsargu apvienotā koman-
da, kurā startēja Renārs Galvans, Emīls 
Galvans, Miks Gabdulļins, Andris Beķeris 
un Gvido Bambulis. Kopumā cīņas bija 
sīvas, jo katrā grupā uzvarētāja komanda 

O. Kalpaka balvas izcīņas sacensībās 
militarizētajā stafetē

bija priekšā tikai par dažām sekundēm. 
Sacensībās startēja 12 skolu komandas 
un 25 jaunsargu komandas. Kopumā 

O. Kalpakam veltīto sacensību 
atklāšanas pasākumā karogu paceļ 

Emīls un Renārs Galvani un 
Miks Gabdulļins.

sacensības noritēja pozitīvā gaisotnē, un 
dalībnieki bija apmierināti. 

Lejasciema jaunsargu komanda.

Vecākās grupas meiteņu komanda sacensību apbalvošanas ceremonijā.

Vecākās grupas jauniešu komanda pēc sacensību apbalvošanas ceremonijas.
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JAUNSARGU VIENĪBĀ/ SPORTS

28. februārī Lejasciema vidusskolā 
notika tradicionālās jaunsargu un tēvu 
dienas sacensības.

Klašu komandas sacentās ierindas 
skatē, lauku kaujas iemaņu teorijas testā, 
triecienšautenes AK-4 daļējā izjaukšanā 
un salikšanā, un florbola spēlē. Sacensī-
bās piedalījās 8 komandas. Savās klašu 
grupās 1. vietu izcīnīja 6. klase, 8. klase 
un 11. klase.

Lāsma Gabdulļina,
RJC JD 2. novada nodaļas 

208. Lejasciema  jaunsargu vienības 
instruktore

Jaunsargu un tēvu dienas sacensības 
Lejasciema vidusskolā

11. klases komanda ierindas skatē. 7. klases komanda ierindas skatē.4. klases komanda ierindas skatē.

Ierindas skates žūrija.

Gulbenes novada telpu futbola čempionātā 
Lejasciema komandai 3. vieta

Marta sākumā ir noslēdzies Gulbe-
nes novada telpu futbola čempionāts, 
kurā ar labiem panākumiem piedalījās 
Lejasciema komanda, izcīnot 3. vietu 
čempionāta otrajā līgā. Komandā startēja 
Edmunds Stabiņš, Uldis Stukovs, Kris-
taps Vēverbrants, Kaspars Suntažs, Juris 
Spalva, Sandis Biksāns, Rinalds Siliņš, 
Haralds Pelēcis, Oskars Zurkovs, Sandis 
Putniņš, Emīls Galvans un Kristaps Sta-
lovskis.

Sveicam futbolistus ar panākumiem! 
Paldies par aktīvu darbošanos un Lejas-
ciema vārda popularizēšanu!

Lejasciema futbola komandas 
dalībnieki – Haralds Pelēcis, 

Edmunds Stabiņš, 
Kristaps Stalovskis, Kaspars 

Suntažs, Juris Spalva, 
Sandis Biksāns.
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SPORTS

Noslēdzies novada 2012./2013. gada sezonas 
volejbola čempionāts

9. un 10. martā Madonas slēpoša-
nas bāzē „Smecer sils” norisinājās Latvi-
jas Slēpošanas savienības un Madonas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas orga-
nizētais Latvijas čempionāta noslēdzo-
šais trešais posms distanču slēpošanā. 
Sestdienā dalībnieki sacentās stafešu 
slēpojumos. Komandas veica trīs etapus, 
divus klasiskajā stilā un noslēdzošo brī-
vajā stilā. 

V-12 grupā desmit komandu konku-
rencē, cīnoties ar Madonas, Cēsu, Arkā-
dijas sporta skolu audzēkņiem lejascie-
mietis Jānis Jermacāns  un divi Krišjāņa 
Voldemāra skolas audzēkņi Artis Ame-
ļčenko un Aleks Kanders izcīna 2. vietu 
un saņēma sudraba medaļas.

Svētdienā,10. martā, norisinājās sa-
censības garajās distances. S-12 grupā 
2,5 km distancē Ērikai Jermacānei 10. 
vieta. V-12 grupā zelta medaļa un uzvara 
Jānim Jermacānam. Cīņa nebija viegla 
gan ar konkurentiem, gan pašam ar sevi. 
Jānis pēc pirmā apļa 2,5 km līderim zau-
dēja 2 sekundes. Prieks par Jāni, kurš at-
rada spēku un prata likt lietā padomus un 
atvinnēt otrajā aplī 17 sekundes.

Apsveicam Jāni Jermacānu ar trīs 
Latvijas čempionāta medaļām! 

Latvijas čempionāts distanču slēpošanā

Dana Puidze (no labās) tautas 
slēpojuma „Fans” sacensību 
apbalvošanas ceremonijā.

Jānis Jermacāns un viņa trenere 
Lāsma Gabdulļina pirms starta. 

Jānis Jermacāns – Latvijas čempi-
ons distanču slēpošanā V-12 grupā 

Svētdien, 10. martā notika arī trešais 
posms „FANS” tautas slēpojumam, kas 
tiek rīkots kopā ar Latvijas čempionāta 
posmiem. Sacensībās piedalījās arī le-
jasciemieši  un uzrādīja labus rezultātus  
– Danai Puidzei 2. vieta, Madarai Šmitei 
4. vieta un Edgaram Puidzem 4. vieta.

Gulbenes novada 2012./2013. gada 
volejbola čempionātā piedalījās 10 vīrie-
šu komandas, savstarpēji izspēlējot divus 
apļus un, summējot izcīnītos punktus, tika 
noskaidroti novada labākie volejbolisti šo-
sezon. Pirms sacensību pēdējām spēlēm 
3. martā vietu sadalījums godalgotajā trij-
niekā vēl nebija zināms, viss izšķīrās tikai 
ceturtajā spēlē. Pēc pirmās rīta spēles tika 
radīta intriga par vietu sadalījumu no 1. 
līdz 4. vietai. Tā Lejasciems ar 2:0 (25:20; 
26:24) lika kapitulēt Litenes volejbolis-
tiem, kas lejasciemiešiem pavēra iespēju 
„aizķerties” godalgotajā trijniekā. Nākoša-
jā cīņā Litene/veterāni trīs setos bija pārā-
ki pār gulbeniešiem (2:18; 14:25; 18:16). 
Un, lai gan Gulbene trīs setos (16:25; 
25:19; 15:8) pārspēja Litenes vienību, 
kas bija izdevīgi Lejasciema spēlētājiem, 
tomēr viņi ar rezultātu 0:2 (19:25; 24:26) 
piekāpās Litene/veterāni vienībai, tādejā-
di, saskaitot iegūtos punktus, par Gulbe-
nes novada 2012./13. gada čempioniem 
volejbolā šosezon kļuva Litene/veterāni. 
Tikai par vienu punktu mazāk izcīnīja un 
otro vietu sev nodrošināja Gulbenes ko-
manda. Trešajā vietā ierindojās Litenes 

vienība un augstajā ceturtajā vietā mūsu, 
Lejasciema, komanda. Komandā startēja 
Sandis Ķemers, Vents Vēverbrants, Mār-
tiņš Naglis, Edgars Milns, Māris Milns, 

Matīss Gabdulļins, Edžus Kalniņš, Āris 
Lazdiņš, Artis Lazdiņš, Raitis Kalniņš, Jā-
nis Vanags, Normunds Liepa.

Uz laukuma Lejasciema volejbola komandas dalībnieki Sandis Ķemers, 
Matīss Gabdulļins, Mārtiņš Naglis.
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Februāra beigās sākušās Gulbenes novada 2013. gada atklātā 
basketbola čempionāta spēles. Ar labiem panākumiem čempionātu 
ir uzsākusi Lejasciema komanda, kas čempionāta I apakšgrupā aiz-
vadījusi trīs spēles un visās izcīnījusi uzvaras:

Nr.
p.k. Komanda 1. 2. 3. 4. 5.

1. Lejasciems 2 
75:46

2 
80:76

2 
106:71

2. Draugi 1 
46:75

2 
90:41

3. Rugāji 1 
74:79

2 
99:74

4. Ozolkalni 1 1 
76:80

2 
79:74

5. Saimnieks 1 
71:106

1 
41:90

1 
74:99

Lāsma Gabdulļina,
Sporta darba organizatore 

Sācies Gulbenes novada basketbola čempionāts
SPORTS

Basketbola čempionāta spēlē soda metienu izpilda 
Gatis Gargažins.

16. martā plkst. 9.00 Sudala ezera 
krastā pulcējās zemledus makšķerēša-
nas piekritēji. Pēc dalībnieku reģistrācijas 
un nelielas instrukcijas cīņa par medaļām  
varēja sākties. Sacensības ilga četras 
stundas, uz zivju svēršanu bija jāierodas 
13.00. Sacensību lielākais loms – 1630 g, 
lielākā zivs un pirmā vieta Indulim Lapka-
šam, otrajā vietā ar 1336 g smagu lomu 
Māris Milns,  Trešajā vietā Intars Zurkovs 
ar 1250 g lomu. Šā gada sacensības ie-
ies vēsturē ar to, ka pirmo reizi tajās pie-
dalījās zemledus makšķernieces. Pirmo 
vietu izcīnīja Aina Pulča ar 954 g smagu 
lomu, otrajā vietā Anda Baķe un trešajā 
vietā Dace Biksāne.

Lāsma Gabdulļina,
Sporta darba organizatore 

Zemledus makšķerēšanas sacensības

Zemledus makšķerēšanas sacensību dalībnieki.

Zemledus makšķerēšanas sacensības uz Sudala ezera, priekšplānā sacensību 
uzvarētājs Indulis Lapkašs.

Digna Baltiņa-Kārkliņa.

Āris Kalniņš.

Endijs Ozols.

Māris Milns.
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SPORTS

Bagāta ar sniegu, slēpošanai labvē-
līgiem laika apstākļiem un interesantām 
sacensībām – tāda ir bijusi aizvadītā 
ziemas sezona Lejasciema slēpotājiem. 
23. februārī  ar sacensībām Imantas – 
20 trasē noslēdzās slēpošanas mara-
tons, ko organizēja sporta klubs „Lejas-
ciems”. 

Slēpošanas sezonas noslēguma pasākuma 
foto mirkļi

Sacensību dalībnieku apbalvošana 
dažādās vecuma grupās:

Sacensību dalībnieki uz starta.

Siltas zupas baudīšana pēc sacensībām.
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INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI

LĪDZJŪTĪBAS

Izdevējs –
LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDE
Tālr. 64473660
e-pasts: lejasciems@gulbene.lv

Iespiests: SIA 
“
Erante” tipogrāfi jā 

Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801
tālr. 64860983

Informāciju apkopoja Lejasciema 
pagasta pārvaldes lietvede Dace Milne
Tirāža 1000 eks.

Pēdējais sniegs –
Tas ir marta puteņi logā
Un gaistoši ledus ziedi uz stikliem.
Tas ir balsts klusums
Un miers ceļa galā...
 /J. Silazars/

2013. gada februāra beigās un martā 
mūžībā aizgājuši Lejasciema pagasta 

iedzīvotāji
Vilma Peipa, mirusi 26. februārī 

80 gadu vecumā
Ženija Neimane, mirusi 3. martā 

88 gadu vecumā
Vera Poda, mirusi 6. martā 

86 gadu vecumā
Daina Kļaviņa, mirusi 14. martā 

92 gadu vecumā
Skaidrīte Bušmane, mirusi 16. martā 

89 gadu vecumā
Rita Ozoliņa, mirusi 18. martā 

89 gadu vecumā
Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko 

līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši.
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!

Sveicam Montu 
Liepiņu un 
Ojāru Ceriņu ar 
dēliņa Kristiāna 
piedzimšanu!

Lejasciema pagasta 
pārvalde

Kaut visapkārt
kupenu villaines dzirkstī,
Kaut vēl paklusa
dārzā zīlītes balss,
Vij jau vainagā
pumpurus saules pirksti,
Gaidot dienu, kad
beidzot sāks padoties sals.
Tava diena starp
sniegiem un sniegpulksteņiem,
Draugus priecējot, pretī
kā vizbule zied.
Kaut vēl ilgi mūs
sildītu saulainā gaisma,
Ko tu proti kā
pūpolkoks dvēselē liet!
                          /K. Apškrūma/
Daudz baltu dieniņu vēlam 

Monikai Siliņai, kura 
23. martā sagaidīs savu apaļo 

jubileju!
Tavi radiņi

25. martā 13.00 Lejasciema 
kapsētā pie piemiņas zīmes Komu-
nistiskā genocīda upuru piemiņas 
pasākums

31. martā 19.00 Lejasciema kul-
tūras namā pavasara koncerts „..bet 
cilvēki avoti ir”. Koncertā piedalās 
jauktais koris „Kaprīze”, ansamblis 
„Akcents” un deju kolektīvs „Unce”

31. martā 22.00 Lejasciema 
kultūras namā Lieldienu balle, spēlē 
grupa „Vēja runa”. Ieeja Ls 2.50

13. aprīlī 19.00 Lejasciema 
kultūras nama amatierteātra „Para-
dokss” pirmizrāde J. Jaunsudrabiņš 
„Jo pliks, jo traks”. Ieeja Ls 1.50

27. aprīlī 14.00 Lejasciema 
kultūras namā ģimeņu talantu kon-
kurss – koncerts „Cīrulīši”

Martā un aprīlī Lejasciema kul-
tūras nama pašdarbības kolektīvi 
piedalīsies pasākumos, skatēs, kon-
kursos:

23. martā  korim „Kaprīze” kop-
mēģinājums Alūksnē

7. aprīlī  ansamblim „Akcents” 
vokālo ansambļu II kārtas konkurss 
Gulbenē

6. aprīlī vokāli instrumentālajam 
ansamblim „Vārti vaļā” konkurss 
Skrīveros

17. aprīlī  korim „Kaprīze” kop-
mēģinājums Gulbenē

19. aprīlī  amatierteātrim „Para-
dokss” izrāde Lizumā

27. aprīlī  amatierteātrim „Para-
dokss” novada skate Gulbenē

Tev dzīve ierakstīta tajā panorāmā,
Ko atkārto arvien no jauna marts.
Kad ziema savās atvadās kļūst 
rāma,
Kad pumpuriem un jauniem asniem 
starts.
Tev dzīve ierakstīta līksmā 
pūpolkokā,
Ko Gaujas krasts pār palu 
straumi tur.
Un tajā lazdām kļautā pļavas lokā,
Kur zilo vizbulīšu ugunskurs.
Tev dzīve ierakstīta straujās palu 
urdzēs,
Kas noreibušas Gauju satikt skrien,
Un tāpēc mums kā saules pilnas 
spurdzes
Ik gads ar Tevi izliksies arvien.
Lai ilgi vēl Tev pieder brīnumvara,
Mums sniegputenī zaļu mētru dot
Un turpu vest pa mīlestības staru,
Kur zvaigžņu stundu 
dārgakmeņus rod!

 /K. Apškrūma/

Sveicam Lejasciema 
pagasta iedzīvotājus, 
kam skaistas dzīves 

jubilejas tiek svinētas 
martā:

70 gadu jubilejā
Baibu Berkoldi
Tinu Spilvu
75 gadu jubilejā
Ojāru Kazaini
80 gadu jubilejā
Birutu Burku
Rūtu Dubovsku
Maigu Samsoni
Moniju Siliņu
85 gadu jubilejā
Luciju Irbi
90 gadu jubilejā
Elvīru Bernhardi
Ritu Bērziņu


