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Mācības un mācīšanās ir ļoti svarīga lie-
ta katram cilvēkam. Ideālā variantā katram 
būtu jāsasniedz savām spējām atbilstošs 
zināšanu līmenis. Bet reizēm tas tā neno-
tiek. Pedagoga ziņā ir palīdzēt katram sko-
lēnam attīstīt savas spējas. Tāpēc vienlīdz 
svarīgi ir strādāt ar bērniem, kam ir zema 
motivācija un sliktas sekmes, kā arī ar tiem, 
kam ir interese un spējas apgūt kādu mācī-
bu priekšmetu pamatīgāk, uzzinot dauz ko 
jaunu un aizraujošu. 

Šogad mācību priekšmetu olimpiādēs 
piedalījās 11 mūsu skolas skolēni.  Savas 
zināšanas un erudīcija tika parādīta lat-
viešu valodā pamatskolai un vidusskolai, 
angļu valodā, bioloģijā, mājturībā,  sākum-
skolas 3. klašu matemātikā. Vislabākie re-
zultāti ir 12. klases skolniecei Ilvai Ritma-
nei, kura piedalījās 3 mācību priekšmetu 
olimpiādēs, divās no tām parādot spožus 
rezultātus un iegūstot  1. vietu: angļu va-
lodā un latviešu valodā un literatūrā. Ilva 
saņēma uzaicinājumu piedalīties Latvijas 
skolu jaunatnes latviešu valodas un lite-
ratūras 39. olimpiādē Rīgā. Liela atzinība 
un pateicība pienākas skolotājām Vēsmai 
Stapānei un Antrai Paeglei, kas sagata-
voja Ilvu šiem pārbaudījumiem. Ļoti liels 
prieks ir par 3. klases skolēnu Gustavu 
Galvanu, jo viņš ieguva 3. vietu Gulbenes 

novadā 3. klašu olimpiādē matemātikā. 
Gustavs pārstāvēja mūsu novadu Val-
mierā – Vidzemes reģiona matemātikas 
olimpiādē. Par to paldies skolotājai Vijai 
Nuržai. Vēl mācību priekšmetu olimpiādēs 
piedalījās 3. klases skolēns Dāvis Elmārs 
Mellis, 7. klases skolniece Katrīna Uiska, 
9. klases skolēni Alise Indriča, Rihards Lū-
kins, Agneta Švarce-Švampāne, Ance Zur-
kova, 11. klases skolēni Evita Doropoļska, 
Eduards Keišs un Dita Žviriņa. Skolēniem 
ir iespēja savas zināšanas pārbaudīt arī 
dažādos mācību priekšmetu konkursos. 
Šajā mācību gadā tādu bija daudz, kopā 
mūsu skolas skolēni ir piedalījušies 8 mā-
cību priekšmetu konkursos. Par to paldies 
skolotājiem Vēsmai Stapānei, Ligitai Anti-
ņai, Antrai Paeglei, Elitai Jermakovai, Al-
dim Doropoļskim. 

Arī šajā mācību gadā mūsu skolas 
11. klase cītīgi gatavojās savu skolēnu 
zinātniski pētniecisko darbu pabeigšanai 
un aizstāvēšanai. Temati bija ļoti intere-
santi: par gaisa temperatūras izmaiņām, 
idejām ģimenes budžeta plānošanā, 
mājturības stundās izmantojamām koku 
sugām, trimdā izsūtītajiem Lejasciema ie-
dzīvotājiem, jūgendstila interjeru, jaunat-
nes politiku, grafoloģiju, mūzikas ietekmi 
u.c. Vērtēšanas komisija, kuras vadītāja 

bija skolas direktore I. Stāvavena, bet 
sastāvā I. Maltavniece, I. Vanaga, I. Bēr-
ziņa, V. Stapāne, I. Konošonoka, izvirzī-
ja tālākai dalībai Gulbenes ģimnāzijā un 
Valmieras augstskolā 4 skolēnu darbus. 
Tie bija Ditas Žviriņas „Grafoloģija – tās 
pielietojums praksē” (darba vadītāja V. 
Stapāne), Kristapa Vēverbranta „Mūzi-
kas ietekme uz cilvēku”(darba vadītāja I. 
Maltavniece), Evitas Doropoļskas „Gaisa 
temperatūras izmaiņas Latvijas teritorijā 
pēdējo 13 gadu laikā” (darba vadītāja R. 
Vēverbrante) un Laumas Antas Tipānes 
„Jaunatnes politika Gulbenes novada Le-
jasciema pagastā” (darba vadītāja I. Dei-
gele).  Gulbenes novada valsts ģimnāzijā 
atzinīgi vērtēja mūsu jauniešu ieguldījumu 
šajā jomā. Skolēni tika uzaicināti aizstāvēt 
savus SZPD Valmierā Vidzemes reģiona 
4. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 
konferencē, kas notika 23. martā. Vislabā-
kie rezultāti bija Laumai Antai Tipānei – 3. 
vieta politoloģijas sekcijā. Uz Latvijas 37. 
skolēnu zinātnisko konferenci Rīgā šoreiz 
mūsu skolēnu darbi netika izvirzīti. Šī mā-
cību metode prasa ieguldīt daudz darba 
un laika, bet tā ir ļoti noderīga, turpinot 
savu izglītošanos.

Ineta Maltavniece,
direktores vietniece mācību darbā

Lejasciema vidusskolas skolēnu panākumi 
mācību olimpiādēs un konkursos

Dita Žviriņa Lauma Anta Tipāne Evitu Doropoļsku sveic Gulbenes novada domes Izglītības, 
kultūras un sporta nodaļas vadītājs Arnis Šķēls
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PAGASTA PĀRVALDE INFORMĒ

Pagasta iedzīvotājiem zināšanai publi-
cējam Gulbenes novada domes Attīstības 
un īpašumu nodaļas teritorijas plānotājas 
M. Mikolajas sniegto informāciju par zemes 
lietošanas mērķu maiņu:

„Lai mainītu zemes lietošanas mērķi no 
lauksaimniecības zemes uz meža zemi, ne-
pieciešams veikt šādas darbības: 

1. Veikt dabiski aizaugušās lauksaim-
niecības zemes taksāciju (uzaicināt tak-
satoru, kas veiks aizaugušo platību mē-
rījumus un mežaudzes vērtējumu-vai tā ir 
uzskatāma par mežu atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām);

2. Saskaņot taksatora vērtējumu vietējā 
mežniecībā;

3. Iesniegt novada domē iesniegumu 
par zemes lietošanas mērķa maiņu platībai 
saskaņā ar taksatora vērtējumu un mež-
niecības saskaņojumu (apstiprinājumu), to 
pievienojot iesniegumam.

zemes lietošanas mērķi vienkārši tā-
pat nomainīt nevar, ja īpašnieks izdomā, 
ka viņam jau tur ir mežs. Lai Liz pārvēr-
stu par mežu, tai jāatbilst meža un meža 
zemes definīcijai, lai šo atbilstību kon-

statētu, jāveic pirmās 2 darbības.
Šos soļus nosaka Meža likums un Mi-

nistru kabineta 2012. gada 2. maija noteiku-
mi Nr. 308 „Meža atjaunošanas, meža ieau-
dzēšanas un plantāciju meža noteikumi”. 

Darbības, kas veicamas, ja lauksaim-
niecībā izmantojamo zemi vēlas apmežot:

1. Jāiesniedz iesniegums Gulbenes 
novada domei par plānotās apmežošanas 
darbības atbilstību teritorijas plānojumam 
(TP) (veidlapa iesniegumiem par atbilstī-
bu TP atrodama Gulbenes novada mājas 
lapā).

2. Ja piesaista Eiropas Savienības nau-
du, mežniecībā jāsaskaņo apmežošanas 
projekts, pievienojot izziņu par atbilstību 
plānojumam.

Ja apmežo ar saviem līdzekļiem, tad 
vienkārši kokaudzētavā iepērk stādāmo 
materiālu, saglabājot uz sava vārda nofor-
mēto pirkuma dokumentu, ko īpašnieks 
uzrāda virsmežniecībā.

3. Apstāda nodomāto platību.
4. Veic uzmērījumu un uzzīmē skici, ko 

var izdarīt pats, var pasūtīt mērniekam, ja 
pats nevar.

5. Aizpilda veidlapu par meža ieaudzē-
šanu, kas atrodama mežu dienesta mājas 
lapā, to pielīdzina meža ieaudzēšanas pār-
skatam un iesniedz virsmežniecībā. 

Ja vēlas audzēt plantāciju mežu, jāaiz-
pilda veidlapa, lai stādījumu atzītu par plan-
tāciju mežu, to izveidei un izmantošanai ir 
citi noteikumi nekā parastam mežam. 

Par šiem jautājumiem vislabāk pakon-
sultēties ar mežu dienesta speciālistiem.

(ZA virsmežniecības Gulbenes biro-
ja Lejasciema nodaļas vecākais mežzinis 
Pēteris Drozdovs t. 26557051). Vislabāk 
to darīt pirms stādīšanas, lai darbs nav pa 
velti izdarīts, bet atbilst Meža likuma un MK 
noteikumu prasībām.

6. Virsmežniecība 30 dienu laikā pār-
bauda stādījumus un pieņem lēmumu par 
atbilstību.

7. Zemes īpašnieks raksta domei ie-
sniegumu par zemes lietošanas mērķa 
maiņu no LIZ uz meža zemi, pievienojot 
virsmežniecības lēmumu.

8. Dome pieņem lēmumu par zemes 
lietošanas mērķa maiņu.”

Jau ceturto mēnesi Lejasciemā intensī-
vi norit projekta „Ūdenssaimniecības attīs-
tība Gulbenes novada Lejasciema pagasta 
Lejasciema ciemā” realizācijas darbi. Aprīlī 
tiek izbūvētas jaunas bioloģiskās attīrīša-
nas iekārtas, tiek veikti darbi pie jaunā cen-
trālā ūdensvada pieslēgšanas, vienlaicīgi 
tiek demontēts vecais ūdenstorņa baseins. 
Projekta ietvaros Lejasciemā ir izbūvēts 
jauns artēziskais urbums 100 m dziļumā, 
notiek atdzelžošanas iekārtu ēkas pārbūve. 
Diemžēl projekta realizēšanas laikā esam 
uzklausījuši lejasciemiešu neapmierinātību 
par to, ka ir pārraktas ielas, sabojāti zālāji, 
ūdensvadā brīžiem ir saduļķots ūdens u.c. 
Gribu atgādināt, ka šo ūdenssaimniecī-
bas projektu – tīru ūdeni, vides prasībām 
atbilstošas un darbojošās notekūdeņu at-
tīrīšanas iekārtas, jau ilgus gadus gribējām 
mēs paši, pagasta pārvalde un iedzīvotāji, 
arī normatīvie akti un vides prasības ūdens 
un  notekūdeņu attīrīšanas kvalitātei tiek 
paaugstinātas. Neviens mums šo projektu 
nav uzspiedis. Tāpēc aicinām lejasciemie-
šus izprast šobrīd esošo situāciju, paciest 
uz laiku radītās neērtības, nekūdīt vienam 
otru, netraucēt būvniekus, kas veic pro-
jekta realizāciju, bet neskaidrību gadījumā 
zvanīt uz pagasta pārvaldi. Droši varam ap-
galvot, ka pēc pilnīgas darbu pabeigšanas 
visi rakumi, urbumi, griezumi asfaltā, kā arī 
sabojātie zālāji un ceļmalas tiks salaboti. Tā 
tas ir paredzēts projektā. Vēlreiz atvainoja-
mies par radītajām neērtībām un ceram uz 
iedzīvotāju sapratni.

Saskaņā ar Gulbenes novada domes 
rīkojumu visā Gulbenes novadā šogad 
2013.gadā tiks ieviesta jauna kārtība no-
rēķinos par ūdeni – maksa pēc patērētā 
daudzuma katrā mājā, dzīvoklī un iestādē. 
Līdz ar to visiem ūdens patērētājiem savos 
īpašumos būs jāuzstāda ūdens skaitītāji. 
Tā kā ūdensmērītāju uzstādīšana nova-
dā nenorit tā kā bija plānots un apjoms 
ir ļoti liels, tad termiņš ūdens skaitītāju 
uzstādīšanai tiek pagarināts līdz 1. au-
gustam. Tas nozīmē, ka Gulbenes novada 
domei ir jāpieņem lēmums par ūdens pa-
tēriņa tarifiem katrā pagastā, katrā ūdens-
apgādes vietā pēc aprēķinātās ūdens 
padeves cenas. Šī cena tad arī būs reā-
lā ūdens cena, jo pašreizējā situācijā visi 
novada pagasti dotē ūdens patērētājus, 
neprasot patērētājiem reālo maksu par 
patērēto ūdeni un kanalizāciju. Gulbenes 
novadā jaunā sistēma norēķinos par ūdeni 
jau vairākus gadus darbojas Stāmerienā, 
Rankā un Gulbenes pilsētā. Pēc novada 
domes lēmuma pieņemšanas par ūdens 
tarifu izmaiņām pagasta iedzīvotājiem būs 
jāmaksā par patērēto ūdeni saskaņā ar 
skaitītāja rādītājiem un jaunajiem tarifiem, 
kas atšķirsies Lejasciemā, Sinolē, Veros, 
Mālmuižā. Ūdens lietotājiem, kuriem ne-
būs uzstādīti ūdens skaitītāji, tiks noteik-
ta norma 5 kub.m ūdens uz vienu cilvēku 
mēnesī. Šāda veidā iedzīvotāji tiek mudi-
nāti uzstādīt ūdens mērītājus, jo pēc statis-
tikas datiem viens cilvēks mēnesī nepatērē 
tādu apjomu ūdens. Maksa par kanalizāci-

jas pakalpojumiem būs attiecībās 1:1 no 
patērētā ūdens daudzuma. Aicinām iedzī-
votājus un pagasta iestādes, kas izmanto 
pagasta pārvaldes sniegtos ūdens pakal-
pojumus, savlaicīgi iegādāties ūdensskai-
tītājus. Ja nepieciešama informācija un 
palīdzība ūdensskaitītāju uzstādīšanā var 
zvanīt pārvaldes vadītājam vai pagasta 
pārvaldes komunālās saimniecības vadī-
tājam. Norēķini pēc jaunās sistēmas pēc 
ūdens skaitītāju rādītājiem nenotiks ātrāk 
par šā gada rudeni. Līdzko būs precīzāka 
informācija par jaunajiem tarifiem un jauno 
norēķinu sistēmu, informēsim pagasta avī-
zē un mājas lapā.

Saistībā ar ūdenssaimniecības attīstību 
Lejasciema pagastā šajā vasarā pagasta 
pārvaldes darba plānos ietilpst arī ūdens 
kvalitātes uzlabošanas darbi Sinolē. Pa-
redzēts Sinolē pie abiem artēziskajiem 
urbumiem uzstādīt atdzelžošanas iekārtas 
par līdzekļiem, ko pagasta pārvalde iegūst 
no SIA „Rainis” zemes izpirkuma maksas, 
tādejādi šo naudu atgriežot Sinoles iedzī-
votājiem, uzlabojot ūdens kvalitāti. Artēzis-
kajā urbumā Veros atdzelžošanas iekārtas 
plānots uzstādīt nākošajā gadā. Sinolē šo-
gad ir uzsākta bioloģisko attīrīšanas iekār-
tu rekonstrukcija, darbi tiks pabeigti maija 
sākumā. Līdz ar to arī Sinolē Gaujā ieplūdīs 
normatīvajām prasībām atbilstoši notek-
ūdeņi. Šie darbi tiek veikti par pagasta pār-
valdes budžeta līdzekļiem.

Pagasta pārvaldes vadītājs
māris milns

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Ūdenssaimniecības projekts rit pilnā sparā
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   LAUKSAIMNIEKIEM

1) Lauku atbalsta dienestā ar š.g. 15. 
aprīli sākas „platību maksājumu iesnie-
gumu 2013. gadā” pieņemšana.

Aizpildīts iesniegums (tai skaitā iesnie-
guma pielikumi, ja ir aktīvas vides un lauku 
ainavas uzlabošanas pasākumu saistības) 
un lauku bloku kartes ar precīzi iezīmētām 
platībām LAD jāiesniedz līdz 2013. gada 
15. maijam. Dokumenti tiks pieņemti arī līdz 
10. jūnijam (ieskaitot), taču piemērojot 1% 
atbalsta apjoma samazinājumu par katru 
nokavēto darba dienu pēc 15. maija.

Sīkāka informācija par Elektronisko 
pieteikšanās sistēmu un tās lietošanu, kā 
arī 2013. gada platību maksājumu atbal-
sta saņemšanas nosacījumi atrodama LAD 
mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā Tiešie 
maksājumi.

2) Lad uzsāk iesniegumu pieņemša-
nu dīzeļdegvielas atbrīvojumam no akcī-
zes nodokļa. 

No šī gada 10. aprīļa līdz 1. jūnijam 
notiks iesniegumu pieņemšana dīzeļdeg-
vielas atbrīvojumam no akcīzes nodokļa 
lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. 

2013./2014. saimnieciskajā gadā no 
akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela, 
kuru izmanto lauksaimniecības produkci-
jas ražošanai, lauksaimniecības zemes vai 
tādas meža vai purva zemes apstrādei, kur 
kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī ze-
mes apstrādei zem zivju dīķiem. 

Atbrīvojumu no akcīzes nodokļa var sa-
ņemt lauksaimniecības produkcijas ražo-
tājs par to ES tiešo maksājumu atbalstam 
deklarēto un apstiprināto hektāru skaitu vai 
pieteikto zemes hektāru skaitu zem zivju 
dīķiem, par kuriem ieņēmumi no lauksaim-
nieciskās ražošanas vai akvakultūras pro-
dukcijas ražošanas ir vismaz 200 Ls/ha, 
neieskaitot saņemto valsts un ES atbalstu.

Noteiktajos minimālajos ieņēmumos 
iekļauj 2012. gadā saņemtos ES maksā-
jumus par pasākuma „Agrovides maksā-
jumi” apakšpasākumiem, izņemot apakš-
pasākumu „Lauksaimniecības dzīvnieku 
ģenētisko resursu saglabāšana” un „Biolo-
ģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”.

Atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes 

nodokļa par pastāvīgo pļavu un ganību vai 
aramzemē sēto ilggadīgo zālāju apstrādā-
šanu ir tiesīgs saņemt lauksaimniecības 
produkcijas ražotājs, kas minētajās platībās 
nodrošina minimālo lauksaimniecības dzīv-
nieku blīvumu vismaz 0,2 nosacītās liello-
pu vienības uz vienu hektāru vai reģistrējies 
LDC kā dzīvnieku barības primārais ražotājs 
līdz kārtējā gada 1. jūnijam un kam datu 
centrā nav reģistrēts ganāmpulks, novietnes 
un lauksaimniecības dzīvnieki.

Lai varētu operatīvi piešķirt dīzeļdegvie-
lu, LAD aicina lauksaimniecības produkci-
jas ražotājus kopā ar iesniegumu iesniegt 
arī gada ienākumu deklarācijas D3 pieliku-
ma vai D31 pielikuma kopiju.

3) mežizstrādes pakalpojumu snie-
dzēji varēs saņemt atbalstu tehnikas ie-
gādei.

Tuvojoties LAP 2007.-2013. gadam 
noslēgumam, tiek plānots izsludināt pēdē-
jo projektu pieņemšanas kārtu pasākumā 
„Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstī-
bai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu 
darbību dažādošanu)” ar kopējo publisko 
finansējumu viens miljons latu. Izmaiņas at-
balsta piešķiršanas kārtībā paredz iespēju 
tikai mežistrādes pakalpojumu sniedzējiem 
saņemt atbalstu tehnikas iegādei ar atbal-
sta intensitāti 40 un 50 procentu apmērā 
par kopējo attiecināmo izmaksu summu 
līdz 100 000 eiro. Grozījumi MK ir jau ap-
stiprināti, drīzumā plašāka informācija būs 
Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.

4) jautājums par kūtsmēslu savākša-
nu un uzglabāšanu.

Lūdzu pieteikties saimniekus, kuriem ir 
aktuāli kūtsmēslu savākšanas un uzglabā-
šanas jautājumi. 628. MK noteikumi „Īpa-
šās vides prasības piesārņojošo darbību 
veikšanai dzīvnieku novietnēs” nosaka, ka 
C kategorijas dzīvnieku novietnēm, kurās 
atrodas virs 10 dzīvnieku vienībām, ir sais-
toši šie noteikumi. Organizēsim informatīvo 
dienu ar Valsts vides dienesta inspektora 
ieteikumiem; iespējams, kādā saimniecībā. 
Zvaniet tel. 26541865.

anita rozenberga,
lauku attīstības konsultante

valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūra informē par 
traktortehnikas tehnisko 
apskašu grafiku 2013. gada 
vasarā Lejasciema pagastā:

Lejasciemā (pie darbnīcām) 12. jūnijā 
plkst.11.00 un 14.augustā plkst. 11.00
Mālmuižā (pie darbnīcām)   11. jūlijā 
plkst.11.00

Pie traktortehnikas īpašniekiem, 
kuriem ir vairākas tehnikas 
vienības, pēc iepriekšējas 
saskaņošanas, izbrauksim uz 
traktortehnikas atrašanās vietu.

Tuvāka informācija Valsts 
tehniskās uzraudzības aģentūrā O. 
Kalpaka ielā 62, Gulbenē, vai pa 
tālr.64471410, mob.29120673 vai 
29493096.

Par āra 
trenažieru 
laukuma 
izveidi

Izglītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas programmas „At-
balsts jauniešu centra labiekārtošanai 
un to darbības nodrošināšanai paš-
valdībās, attīstot jaunatnes informāci-
jas punktu pieejamību, kā arī pilnvei-
dojot infrastruktūru jauniešu veselīgā 
un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai” 
atklātā projektu konkursa ietvaros fi-
nansējuma saņemšanai ir atbalstīts 
Lejasciema pagasta pārvaldes pro-
jekts „Fizisko aktivitāšu laukuma izvei-
de Lejasciema jauniešu centra piegu-
ļošajā teritorijā”.  Projekta realizēšanai 
ir piešķirts finansējums 4200 Ls. Par 
projektam piešķirtajiem līdzekļiem Le-
jasciema mazajā sporta laukumā tiks 
izveidots bruģēts laukums un uzstādīti 
7 brīvdabas trenažieri. Ar trenažieriem 
var iepazīties Lejasciema pagasta mā-
jas lapā www.lejasciems.lv 

Trenažieru laukuma atklāšana plā-
nota 13. jūlijā pagasta svētku laikā.

Paldies projekta iesnieguma izstrā-
dātājai Lejasciema jauniešu centra va-
dītājai Ingai Deigelei.

Lejasciemā 
strādā
zobārste

Lejasciema ambulancē no 2013. 
gada martā darbu uzsākusi zobārste 
Maruta Filipenoka. 

Pieteikšanās trešdienās darba 
laikā no 9.00 līdz 16.00, zvanot pa 
tālruni 20621824.

ziņas lauksaimniekiem 
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Pavasaris grupiņā „Gudrā pūce”

Grupiņas „Gudrā Pūce” bērni Lielās dienas pasākumā

Uzvedums „Diskotēka dīķī”

Pēc garās un grūtās ziemas pava-
saris pirmsskolas izglītības iestādes 
„Kamenīte” „Gudro Pūču” grupiņā ir 
atnācis darbīgs un radošs. Šķiet, ka 
gan mazie, gan lielie tās iemītnieki to 
vien būtu gaidījuši, kad kalendārs rādīs 
20. martu, pavasara sākumu. Tieši šajā 
dienā ar pašu krāsotām oliņām, pašu 
ceptiem cepumiem, atbilstoši sentēvu 
tradīcijām, tika svinēta Lielā diena, jo 
kā gan citādi bērni varētu uzzināt, kas 
ir pavasara saulgrieži, ja ne pašiem dar-
bojoties, piedaloties, svinot. Pēršana ar 
pūpoliem, šūpošanās, saulītes saukša-
na, tautas dziesmu skandēšana, mīk-
lu minēšana, rotaļas, tā ir tikai daļa no 
Lielās dienas rituāliem. Pats galvenais 
tomēr ir prieks bērnu acīs, bet mums, 
pieaugušajiem, prieks par to, ka kāda 
daļiņa no mūsu tautas kultūras manto-
juma, iesēta mazajās sirsniņās, aizies 
viņiem līdz turpmākajā dzīvē.

Jau ziemas nogalē grupiņas „Gudrā 
Pūce” audzēkņi kopā ar skolotājām sāka 
iestudēt Sandras Šteinbergas ludziņu 
„Diskotēka dīķī”. Taču mazo aktieru sli-
mošana neļāva to nodot skatītāju vērtē-
jumam, līdz beidzot tas izdevās 4. aprīlī, 
kad izrādi redzēja visi „Kamenītes” au-
dzēkņi un darbinieki. Bērni iejutās var-
dīšu, krupīšu, stārķa, pļavas, pienenīšu, 
saulītes, vēja, mākonīšu, lietutiņa tēlos 
un ar vislielāko nopietnību realizēja ko-
pīgo ieceri. Liels paldies vecākiem, kas 
parūpējās par interesantiem kostīmiem 
mazajiem māksliniekiem! Jāteic, ka tie-
ši caur rotaļu- dramatizāciju, kad bērns 
atveido kādu tēlu, cenšas atbilstoši 
uzvesties, runāt, ir visvieglāk iemācīt 
pareizas, izteiksmīgas runas pamatus, 
pie kā mēs, sagatavošanas grupas sko-
lotājas, strādājam īpaši nopietni. Tāpēc 
arī 11. aprīlī notika vēl viens pasākums 
– „Dzejas diena”. Šī diena bija kā sava 
veida daiļlasītāju konkurss, kurā šoreiz 
gan netika sadalītas vietas, bet tāpēc 
nebija mazāk nozīmīgs, un ieguvēji bija 
visi, jo nācās pārvarēt satraukumu, stā-
ties publikas priekšā pa vienam un vēl 
atcerēties tos mazos knifiņus, kas dze-
jas lasīšanu dara izteiksmīgu. Satrau-
kums bija milzīgs, bet, veiksmīgi tikuši 
ar visu galā, bērni kā gandarījuma bal-
vu saņēma saldējumu. Vēlāk gan paši 
dalībnieki atzina, ka bijuši ļoti uztrau-
kušies, bet tomēr būtu ar mieru to da-
rīt vēl. Šogad šis pasākums „Gudrajās 
pūcītēs” noritēja jau ceturto reizi, tāpēc 
ceram, ka nākamgad varēsim organizēt 
5 gadu jubilejas pasākumu!

skolotāja irisa
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Nekas šajā pasaulē nav tik patiess kā 
bērni. Mēs, pieaugušie, varam no viņiem 
daudz ko mācīties. Kaut vai to, ja bērns 
ir priecīgs, viņš gatavs samīļot visu pa-
sauli, ja bēdīgs,tad  no sirds izraudāties, 
ja skumjš – ieritināsies mammas klēpī un 
meklēs mierinājumu. Tik patiesas un ne-
viltotas emocijas viņš dzīvo ar sirdi....

Bērni „Gudrajas pūces” ir pilni dzī-
vesprieka, patiesuma, atklātības un mī-
lestības. Kur viņi to rod?   Tepat, mums 
apkārt, viņi spēj paņamt visu  pozitīvo, 
nesamāksloto un sev noderīgo.  Viņi ir 
priecīgi ik dienas satikt savus draugus, 
samīļot savas audzītes, jau zināmajā un 
ierastajā vidē atrast  kaut ko jaunu un ne-
bijušu, viņos vēl joprojām dzīvo pasaku 
brīnumi.

Šajā kopīgi pavadītajā mācību gadā 
mēs viņiem ļāvām šos brīnumus izdzī-
vot vēl vairāk, un mums šķiet, ka tas 
izdevās. Tas brīnums ir viņu pašu ve-
cāki – māmiņa un tētis. Ieraugot viņus 
neierastās situācijas, negaidītās tikša-
nās, bērnu sejas pārvēršas neizsakāmā  
priekā. Tā pavisam neparasti mēs kopā 
ar bērniem iepazināmies ar viņu vecā-
kiem, viņu profesijām, viņu vaļasprie-
kiem, viņu ikdienu.

Liels pārsteigums ikvienam bija svi-
nēt Mārtiņus, kur bērni gaidot ķekatnie-
kus ar izbrīnu ieraudzīja savas mīļās mā-
miņas un vecmāmiņas. Lūk, kā viņas arī 
prot gatavot maskas, iet rotaļās, dziedāt 
dziesmas, smieties un cept pīrāgus.  Vi-
sus stūrus tā pieskandināt, izrībināt, kad 
bērni šo prieku nespēj aizmirst līdz nāko-
šajam pārsteigumam. Vai nav jauki!

Vēlā rudenī gluži neierasti viesojā-
mies svešajās zemēs, turp doties mums 
palīdzēja Artūra Filipa mamma.  Viņa 
mums pastāstīja un parādīja daudz in-
teresanta par tālām un svešām zemēm, 
kā tajās dzīvo cilvēki, kādus augus un 
dzīvniekus tur var sastapt. Bērni ar in-
teresi sekoja  daudzajām fotogrāfijām, 
līdzi atnestajiem suvenīriem. Un visu to, 
mums ļava aptaustīt, paskandināt, paci-
lāt, pasmaržot, ja gribējās arī pagaršot. 
Vēlāk ik pa laikam kāds atcerējās dienu, 
kad pie mums ciemojās Artūra Filipa 
mamma.

Ir dienas, kad kāds uz dārziņu atnāk 
noskumis, bēdīgs, sliktā garastāvoklī un 
nevar samierināties, kad māmiņa vai tē-

tis saka: „Man jāsteidzas uz darbu!” Kas 
tas patiesībā ir – darbs? Arī to mums gri-
bējām uzzināt.  

 Visi kopā devāmies pie Karlīnes Eli-
zabetes mammas un iepazināmies ar 
bibliotekāres profesiju, kā izrādās, viņa 
sargā visas tās grāmatas, kurās dzīvo 
mūsu iemīļotie pasaku varoņi. Nu tagad 
mēs zinām, kas notiek bibliotekā, kuros 
plauktos savus lasītājus gaida bērnu grā-
matas, kuros pieaugušo, kā var paņemt 
grāmatu uz mājām, kas jādara, ja tā sa-
plīst. Protams, vienu grāmatu arī mēs 
izvēlējamies  pusdienlaika sapnīšiem 
un ikreizi atcerējāmies, kā grāmatiņa 
pie mums nokļuva. Atkal jauns piedzī-
vojums, līdz šim neatklāts brīnums, ko 
palīdzēja izzināt Karlīnes Elizabetes mā-
miņa.

Bērniem ik dienas rodas kāds jau-
tājums, kuram gribās atrast atbildi. Visi 
kopā to meklējam, ja nezinām, kādam 
jautājam. Tā kādu dienu bērni jautā: „Au-
dzīt, kā tagad mežā klājas zvēriņiem?” 
Vai kāds par to bieži aizdomājas? Bet kā-
dam mazulim tas ir ļoti svarīgi, rast atbildi 
uz šo jautājumu.

Tā ar mums par meža dzīves stāstu 
labprāt padalījās Jura tētis. Mēs varējām 
vērot dažādu dzīvnieku ragus, tos pa-
celt, izpētīt un salīdzināt. Varējām aplū-
kot lapsas un lūša ādas. Un rast atbildes 
uz daudziem jautājumiem par dzīvnieku 
dzīvi ziemā. Atkal bija kāds, kas ar sa-
vām zināšanām spēja bērniem atklāt 
kādu jaunu, viņam nezināmu lietu. 

 Katru dienu savā ceļā mums nākas 
sastapt kādu noderīgu atziņu.  Un brī-
numi vēl nebeidzas, vislielākie vēl tikai 
priekšā, jo Ernesta Paula un Annijas 
māmiņas mums ļaus baudīt un izzināt 
mākslas pasauli, visi kopā radīsim brīnu-
mus par kuriem paši vēl nezinām...

Tā kopīgi ar vecākiem sadarbojoties 
rodas skaistas teātra izrādes, mīļi svētki 
un interesantas nodarbības. Ikviens no 
jums ir pelnījis vārdos nepasakāmu un 
dāvanu maisiņā neieliekamu PALDIES. 
Ikviena jūsu pozitīva doma, ideja, ieros-
me, kas atnesta līdz mums, ir palīdzējusi 
radīt vislielāko brīnumu – zinātkāru, lai-
mīgu un smaidīgu bērnu.

Ar lielu pateicību vecākiem
par atbalstu „Gudro Pūču”

skolotāja sandra

1. jūnijā Lejasciema estrā-
dē ikviens  no jums tiek mīļi 
aicināts uz starptautiskajai 
bērnu dienai veltītajiem gul-
benes novada  bērnu svēt-
kiem  „Kā pasakā” !

 
Pasākumā bērniem būs iespē-

ja darīt trakas un ne tik trakas lie-
tas,  piedzīvot lielus un ne tik lielus 
brīnumus,  satikt dažādus pasaku 
varoņus, pacienāties Raganas 
ķēķī, un vēl… un vēl… un vēl…

Pasākuma noslēgumā Pasaku 
feja ir izsludinājusi ballīti uz kuru 
jāierodas kādā pasaku varoņa tēr-
pā (kas ir ļoti viegli, ātri  uzvelkams 
un netraucē bērniem aktīvi kustē-
ties, dejot), lai kopīgi priecātos ar 
tāltālās karaļvalsts viesiem !

Ikviens, kam jau nosvinētas 15 
un vairāk dzimšanas dienas, tiek 
laipni aicināts pieteikties Lejascie-
ma PII „Kamenīte” , lai kā brīvprā-
tīgais palīdzētu pasākuma norisē!

Atkarībā no katra ieinteresē-
tības un vēlmes  ļauties  jauniem 
izaicinājumiem, pasākuma laikā  
būs iespēja uzņemties gan statista 
lomu, gan vadošus amatus.

 Zvaniet: 64471941 un  
26456107   vai atnāciet uz bērnu-
dārzu!

Sīkāka informācija par pasāku-
ma norisi maijā – krāsainās afišās.

Ar sirdi dzīvojot...
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andris riekstiņš
Vecums – 24 gadi
Strādā – tāmētājs „RCI Gulbene”
Izglītība – augstākā profesionālā, būvdar-

bu vadītājs, iegūta Rēzeknes Augstskolas Ma-
donas filiālē

Ģimenes statuss – aizņemts
Brīvajā laikā – sporto (skriešana, velo-

braukšana, basketbols, volejbols, trenažieri), 
dejo kolektīvā „Unce”

Kā tava dzīve ir veidojusies Lejasciema 
pagastā?

Sarežģīti tā pateikt... Dzimis lejasciemie-
tis, vecāki lejasciemieši. Pats arī sāku apmek-
lēt skolu Lejasciemā, tad pa Gulbeni apbur-
zījos pāris gadus, un vidusskolu arī beidzu 
tepat. Tā arī viss palika – sāku strādāt un ne-
klātienē mācīties. Nav jau tik garš mūžs bijis, 
lai varētu stāstīt, kas un kā. (smejas) Skola, 
darbs, skola – un viss. Un visi draugi pārsvarā 
te vietējie. Tas jau arī ir, kas notur Lejasciemā 
– draugi un ģimene. 

Kā tu kā jaunietis jūties, dzīvojot Lejas-
ciemā? 

Domāju, ka kā jaunietim te ir diezgan 
grūti, jo iespēju, salīdzinot ar pilsētu, teiksim, 
Rīgu, ir ļoti maz gan brīvā laika pavadīšanā, 
gan hobijos, gan izglītībā un sevis pilnveido-
šanā – kursos un tādās lietās. Kāpēc es te 
esmu palicis... Stabils darbs noturēja (tas jau 
ir visiem cilvēkiem, kas piespiež mainīt dzīves 
vietu), draugi un dzimtā vieta. 

Īstenībā es vēl tagad atceros to 1. sep-
tembri pēc 12. klases, kad visi draugi bija 
aizgājuši uz Rīgu mācīties, es te strādāt un 
mācīties neklātienē. Man bija tāda cemme – 
ko es te daru? Kāpēc es esmu sabojājis savu 
dzīvi, paliekot te? Visi pēc tam brauc brīvdie-
nās mājās, stāsta, cik Rīgā ir forši. Es domā-
ju – kāds es esmu zaudētājs. Tas bija smags 
laiks, tā gribējās uz Rīgu! Bet te mani pieturēja 
Viktors (Ševcovs), mācījāmies kopā. Sanāca 
tā, ka visu nedēļu jāstrādā, sestdien, svētdien 
uz skolu, pēc pirmā gada bija jau apnicis. Tajā 
laikā gribējās tusēt. Un tad pagāja kādi 2 gadi, 
un viens draugs atnāca atpakaļ, otrs, trešais... 
Arī es pats paliku nopietnāks, sapratu, ka sko-
la tomēr ir jābeidz, tas nav nekāds joks. 

Ja tā padomā, es neko nenožēloju. Ja 
būtu aizgājis uz Rīgu, domāju, ka dzīve pa-
visam savādāk iegrozītos, varbūt nebūtu tik 
labi, kā tagad ir. 

Jaunietis Lejasciemā
Ko pozitīvu tu saskati Lejasciemā? 
Es tāds lauku cilvēks laikam esmu, visvai-

rāk man patīk miers, un Lejasciems ir skaista 
vieta. Nav jau te nemaz tik slikti – ir sporta lau-
kums un tā tālāk. Ja tu pats gribi vasarā ne tikai 
sēdēt mājās pie televizora, tad jau ir, ko darīt. Ir 
tepat ezeri apkārt, upes, var aiziet nopeldēties, 
nav kā Gulbenē, kur 20 km jābrauc meklēt, kur 
ir kāda ūdens peļķe. Viss ir uz vietas. Labāk kā 
Gulbenē dzīvot. Bērniem skola tepat, bērnu-
dārzs. Tas tāds ieskats nākotnē... (smejas) Vei-
kali pat trīs – ko vairāk var gribēt! (smejas) Tajā 
pašā laikā es esmu jauns cilvēks un domāju, 
ka man vēl viss ir priekšā, un dzīvē daudz kas 
var mainīties. Jāiet ir uz priekšu, jācīnās, jāpa-
mācās, kaut kas jādara vēl. Salīdzinoši Lejas-
ciemā darba vietu ir maz, lai varētu te palikt 
un strādāt uz vietas. Kas te ir – viens „Aivico”, 
pašvaldība un tas gandrīz arī viss. 

parasti saka, ka jauniešiem pašiem 
būtu jāveido uzņēmumi laukos. Kā tu uz to 
skaties?

Tas jā, bet otrs variants ir tāds, ka laukos 
ir mazāk iespēju, salīdzinot ar pilsētu. Vairāk 
vajag līdzekļu, lai kaut kādu biznesu attīstītu, 
jo ģeogrāfiskais novietojums, kāds ir, tāds 
ir. Ja sāksi kādu ražošanu, jādomā, kā gala 
produktus aizvest uz Rīgu, kur būs kaut kāds 
pieprasījums, noiets. Var jau būt, ka te varētu 
attīstīt kādus ekskluzīvus biznesus, lauku tū-
rismu varbūt, bet kaut ko ļoti nopietnu – grūti. 

Kas, pēc tavām domām, ir Lejasciema 
problēmas, kas būtu jārisina?

Problemātiskais ir tas, ka darba vietu nav. 
Paskatoties uz vietējiem cilvēkiem – tie, kas 
grib, jau ir aizlaidušies projām. Varbūt to var 
kaut kā atrisināt, ja piesaista kādus uzņēmē-
jus, bet uzņēmējam ir jābūt reālai interesei 
par šo vietu, lai viņi ieguldītu savas investīci-
jas šeit. Vienīgais variants Lejasciemā ir visu 
sākt no nulles – pērc zemi, būvē ēku, jo tādu 
nopietnu industriālo ēku te nav, kur uzsākt 
ražošanu. Vari veidot pats sev un kādiem 2-4 
cilvēkiem, kādu galdniecībiņu vai kaut ko tādu 
savai iztikai, bet, lai sāktu lielu ražošanu, nezi-
nu, grūti, man liekas. 

Ceļi arī te ir sāpīgs temats. Tas jau sen, es 
vēl mazs biju, vismaz 10 gadi atpakaļ, kad visos 
veikalos vāca parakstus, lai ceļu salabotu. Aiz-
sūtīja, bet nekas jau nemainījās. Tas jau nekas, 
ka autoceļu kartē šis jau skaitās sabrucis ceļš 
– nekas jau nemainās. Naudas nav un nebūs. 

Kādu tu redzi Lejasciemu pēc 10 – 15 
gadiem?

Nu, ja godīgi, man jau kā optimistam ne-
vajadzētu teikt tādas sliktas lietas, bet pašlaik 
bēdīgi izskatās. Tas īstenībā ir atkarīgs no 
iedzīvotāju skaita. Tiklīdz vairs nebūs skolas, 
tā arī viss pagasts aizies zem ūdens. Tas to-
mēr tur pagastu un ciemu kopā. Tad, kad es 
gāju sākuma klasēs, man likās tik forši, kad es 
būšu vidusskolā, sēdēju gaiteņa malā, skatī-
jos uz 12-tajiem – visi tur skraida, gaidīju, kad 
beidzot būšu tik liels, pieaugšu. Pienāca tā 
11. – 12. klase, sēžam 10 cilvēki klasē, nekāds 
foršums vairs nav. Atceros, ģimnāzijā bijām 30 
cilvēki klasē, tad interesanti – visa stunda, viss 
pavisam savādāk. Ja nekas nemainīsies de-
mogrāfiskajā situācijā, tad grūti. Lejasciems 
būs kā pilsētā guļamrajons. 

Kas to varētu izmainīt?
Es domāju, ka tādu pāris gadu griezumā to 

ir nereāli izmainīt, bet varbūt 10 gadu griezumā 
tas var mainīties. Ja būs bērni, tad vecākiem 
būs iemesls tepat palikt – te ir skola, bērnu-
dārzs, viss. Domātu varbūt mazliet savādāk – 
izbraukāt uz darbu to pašu Smilteni, Gulbeni. 

Man liekas, ka valsts ir to bardaku uztaisī-
jusi. Kā smejas anekdotē: „Ienāk kontā 8 lati, 
domāju, kurš tā par mani pajokojis. Skatos – 

valsts ieskaitījusi bērnu pabalstu.” Ja tas ne-
mainīsies, tad nezinu... No saviem draugiem 
jau esmu saņēmis aizrādījumus, ka man vēl 
bērnu nav. Tas jau nav arī slikti, tas ir forši, 
man patīk, ka mazie apkārt skraida. Tas jau 
ir labi. Draugi jau ir sākuši par to domāt, ka 
vajag Lejasciemu turēt, vajag demogrāfisko 
sprādzienu. (smejas) Ģimenei jau sevi vismaz 
ir jāatražo, tas ir kā minimums. 

Kā tu domā, kāda ir Lejasciema vieta 
gulbenes novadā?

Es domāju, uzreiz aiz Gulbenes. Tur nav va-
riantu. Tik skaistas vietas novadā citur noteikti 
nav, pat Gulbenē nav tik forši kā Lejasciemā.

Šobrīd, īpaši tuvojoties pašvaldību vēlē-
šanām, tiek uzsvērts, ka jauniem cilvēkiem ir 
jāiesaistās politikā. Tu esi par to domājis?

Strīdēties par politiku es varu, bet pats lai 
iesaistītos, pašlaik tāda doma nav bijusi. Pa-
rasti par deputātiem nekad labi neizsakās, un 
es negribu, lai par mani slikti izsakās.

tu dejo deju kolektīvā „unce”, šogad 
skatē ieguvāt pirmo pakāpi un dosieties uz 
dziesmu un deju svētkiem rīgā. Ko tev no-
zīmē piedalīties šajos svētkos?

Es līdz šim pats esmu bijis tikai ar pūtē-
ju orķestri, bija kaut kāds salidojums, svētki 
Ogres estrādē. Līdz gala koncertam es do-
māju, kāpēc es esmu te atbraucis, ko mēs te 
vispār darām, ej, mēģini, esi pārguris. Bet tas 
beidzamais noslēguma koncerts, kad visi or-
ķestri sakāpa uz estrādes un sāka spēlēt ko-
pējās dziesmas, tas bija... wow! Tas ir tā vērts, 
ko tu, sēžot skatītāju rindās, nekad neizjutīsi. 
Protams, tas ir grūti, un domā, priekš kam man 
tas ir vajadzīgs, bet pēc tam koncertā skudri-
ņas skrien pār kauliem. To nevar izstāstīt, tas 
pašam ir jājūt. Es domāju, tas pats ir visiem 
deju un dziesmu svētkiem, jo citreiz jau paklau-
sies „Saule, pērkons, Daugava” kaut vai tele-
vizorā – ir spēcīga. Tie ir vieni lieli svētki, kas 
vieno Latvijas tautu, spēcīgi svētki, to nevajag 
pazaudēt. Agrāk, kādā vidusskolas klasē, kad 
esi pret visu pasauli nostājies, kad viss ir slikti 
un visi tev visu laiku kaut ko pārmet, un tu vienī-
gais zini, kā pareizi darīt, likās – kāda dejošana, 
kāds koris, ir citas lietas, ko darīt, bet pieaudz, 
un domas mainās. Kāda vaina – sanākt piekt-
dienas vakarā padejot, pasmieties.

Kā tu sevi raksturotu?
Grūti jau sevi raksturot, jo pēc tam kāds 

lasīs un pateiks: „Nē, tā nav! Ko viņš tur stās-
ta!” Bet tie, kas mani pazīst, arī pazīst tādu, 
kāds esmu, neko netēloju. Esmu uzticams, 
praktisks cilvēks. Ar pozitīvu skatu uz dzīvi, 
optimists, jo ir laba humora izjūta. Ātri adaptē-
jos dažādās situācijās un protu atrast kopēju 
valodu ar cilvēkiem. Iesākto darbu gribas iz-
darīt pedantiski, tāpēc daudzreiz citus darbus 
daru pats, nevis uzticu citam. Principā neno-
kaitināms cilvēks, bet to nevajadzētu pārbau-
dīt! (smejas) Negatīvās īpašības droši, ka zi-
nās labāk citi cilvēki! (smejas)

tavs novēlējums citiem? 
Varbūt skanēs mazliet banāli, taču lejascie-

miešiem novēlu labu veselību, jo neviena nauda 
to neaizstāj. Pašam Lejasciemam, protams, no-
vēlu, lai tā būtu vieta, kur cilvēki vēlētos atgriez-
ties un ar lepnumu sauktu par savām mājām.

visbeidzot – kādu jaunu cilvēku tu ie-
teiktu intervēt kā nākamo?

Rūdolfu Krēsliņu. Kā viņš ar automašīnām 
strādā! Daudz ko dzīvē ir redzējis.

Intervēja – inga deigele,
jauniešu centra „Pulss” vadītāja

Foto no personiskā arhīva
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Ikviens, kurš vēlas pavadīt katra 
mēneša pirmās sestdienas vakaru 
saturīgi, ir aicināts apmeklēt impro-
vizācijas teātra kafejnīcu (ITK) Gul-
benes jauniešu centrā „Bāze”. Tā 
kā Lejasciemā šāda tradīcija vēl nav 
aizsākusies, tad ar jauniešu izrādī-
to interesi arī mēs 6.aprīlī devāmies 
uz ITK. Ja braucam, tad braucam 
un piedalāmies arī ITK mēģināju-
mā, kuru vadīja Anita Birzniece. 
Mēģinājumā mēs daudz strādājam 
ar metodēm, kas palīdz pārvarēt 
kautrību un sniedz iespēju iepazīt 
sevi, pilnveidot savas komunikāci-
jas prasmes, skatuves mākslu, liek 
domāt ātri un radoši. Savukārt vaka-

ra improvizācijas teātra priekšnesu-
mu mēs izbaudījām un skatījāmies 
ar lielu interesi. Uzzinājām vairākas 
metodes, kādas var izmantot impro-
vizācijas teātrī.

Gribējās dzirdēt arī jauniešu at-
sauksmes. Lūk, ko saka Laila ar 
Aritu: „Patika, bija jautri, mēs bijām 
iesaistīti mēģinājumā, radoša pieeja 
tajā visā. Vakara izrāde bija jautra un 
ļoti patīkama. No sākuma domājām, 
ka nepatiks, taču pēc tam it nemaz 
nenožēlojām. Diena bija izdevusies!” 
Savukārt Rolanda un Dāvja domas 
bija šādas: „Patika iesaistīties teātrī 
un saprast, kas tas ir. Vakara daļā im-
provizatori bija ļoti labi un smieklīgi. 

Iesakām visiem aizbraukt!”
Mums ir priecīga ziņa, ka pie 

mums Lejasciemā 25. maijā būs 
„Brīvais mikrofons”. Ko tas nozīmē? 
Jauniešu centrs „Bāze” brauks pie 
mums ciemos un popularizēs impro-
vizācijas teātri. 14.00 būs apmācības 
jebkuram interesentam improvizā-
cijas teātra spēlētāju vadībā un pēc 
tam, 18.00 – improvizācijas teātra 
izrāde. Noteikti atnāc arī Tu!!!

Vairāk informācijas sekos so-
ciālajos tīklos un uz jauniešu afišu 
dēļiem pie volejbola laukuma un 
skolā.

Jauniešu centra darbiniece
anna Žīgure

piektdien, 12. jūlijā
Lejasciema estrādē
19:00 Jaunā muzikālā projekta 
„Normunds Jakušonoks & Tipa 
orķestris” (grupas „Labvēlīgais 
tips”) brīvdabas koncerts
Pēc koncerta aicinām Jūs kopā 
ar ģimenēm baudīt Lejasciema 
naksnīgo burvību, apmeklējot 
svinīgo strūklakas atklāšanu dīķī 
netālu no  Rūpnieku ielas, kā arī 
ielūdzam uz brīvdabas kino seansu.

sestdien, 13. jūlijā
pienotavas kalnā
12:00 Koka ceļrāža atklāšana kopā 
ar folkloras kopu „Smaržo siens”

rīgas ielā 14/16
12:40 Sienas gleznojuma atklāšana 
kopā ar Lailu Uisku un mīmiem.

skolas sporta laukumā
13:00 Āra trenažieru laukuma 
atklāšana kopā ar ielu vingrotājiem.

Kultūrvēsturiskā mantojuma 
centrā un Lejasciema pagasta 
bibliotēkā
14:00 Aicinām apmeklēt izstādi 
Lejasciema kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrā, kā arī iesakām 
izbaudīt dzeju Lejasciema pagasta 
bibliotēkā.

Lejasciema centrā
Paralēli norisināsies amatnieku 
tirdziņš, radošās darbnīcas, 
izbraucieni zirga pajūgā vai retro 
auto un citi pārsteigumi gan 
lieliem, gan maziem Lejasciema 
iedzīvotājiem un viesiem.
Sporta laukumā mazie lejasciemieši 
un viesi varēs aktīvi baudīt 
piepūšamās atrakcijas.

Lejasciema estrādē
19:00 Lejasciema pašdarbnieku 
kolektīvu brīvdabas lielkoncerts 
„Lejasciemam 140”
21:00 Pēc koncerta balle kopā ar 
grupu „Vēja runa”

svētdien, 14. jūlijā

Kapusvētki Lejasciema kapsētā

Būsiet mīļi gaidīti 
Lejasciema 140 gadu 
jubilejas svinībās 2013. 
gada jūlijā! Uz tikšanos!

Aicinām atsaukties brīvprātīgos 
Lejasciema iedzīvotājus, kuri vēlētos 
piedalīties svētku organizēšanā! 
Lai pieteiktos zvaniet Ilvai pa tālruni 
28759611

Lejasciemam – 140 
Lejasciema pagasta svētku programma 2013

Improvizācijas teātris... Aizraujoši!

 PAGASTA SVĒTKI / JAUNIEŠU CENTRĀ
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Pašdarbības kolektīviem darbīgs pavasaris
Beidzot ir atnācis pavasaris! Strauji 

nokūstot sniegam, mūsu upes parādīja 
savu varenumu, bet skaists šajā laikā ir 
pirmo pavasara ziedu – sniegpulkstenī-
šu, krāsaino krokusu ziedēšana un bēr-
za sulu baudīšana. 

Tuvojas pašdarbības kolektīvu sezo-
nas noslēgums, bet kā izskatās, vasarā 
kolektīviem vēl priekšā dažādi pasākumi 
– Dziesmu un Deju svētki Rīgā, Lejascie-
ma pagasta svētki, novada svētki. Darba 
pilnas rokas!

Lieldienas šogad atnāca ar sniega 
kupenām un aukstumu. Kad dienas 
garumā ģimenes lokā tika sakrāsotas 
olas, uzrīkotas olu kaujas, vakarā paš-
darbnieki sveica savus skatītājus ar kon-
certu. Dziesmas un dejas mijās ar mīklu 
minēšanu un tautas dziesmām. Paldies 
dziedātājiem, kas izdziedāja ne tikai pa-
vasarīgas, bet arī dziesmas no Dziesmu 
svētku repertuāra, dejotājiem paldies 
par lustīgiem dančiem.

Dejo „Unces” meitenesDejo „Unces”puiši

Koncertu vadīja Sandra Brieže. Paldies!

Dzied Lejasciema vidusskolas 
ansamblis

Lejasciema pūtēju orķestris 
Lieldienās priecēja Lizuma 
skatītājus.
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20. aprīlī koris „Kaprīze” Lizumā pie-
dalījās koncertā „Ceļamaize Dziesmu- 
svētkiem”, kur sadziedājās seši kori.

7. aprīlī vokālais ansamblis „Ak-
cents” veiksmīgi startēja Latvijas vokālo 
ansambļu konkursa II kārtā.

„Akcents” skatē

13. aprīlī amatierteātrim „Paradokss” 
notika pirmizrāde J. Jaunsudrabiņa lugai 
„Jo pliks, jo traks”. Kolektīvs paldies 
saka tiem cilvēkiem, kas palīdzēja 
izrādes tapšanā Guntaram Šmitam par 
dekorāciju gatavošanu, Ingai Dambrovai 
par Viļa Vites kunga „ielauzīšanu” mazur-
kas dejas soļu pamatos, Zintai Kalniņai 
par šūšanu, Santai Kalvei par padomiem 
dekupāžā, Almai Eglītei par patafonu.

„Paradokss” pēc pirmizrādes. No 
kreisās:  Daina Račāne, Dzintars 
Liepiņš, Inese Konošonoka, Edgars 
Puidze, Diāna Berkolde, Zinta Kalniņa, 
režisore Ineta Krastiņa, Sandra Brieže, 
Mairis Ābrams un sēž Agris Ankups

„Kaprīze”dzied Lizumā

KULTŪRAS NAMĀ
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19. aprīlī amatierteātris „Paradokss” 
ar izrādi viesojās Lizumā

Lai katrs saules stars un spirdzinošo 
bērza dzīvības dzēriens dod pacietību, 
mīlestību un enerģiju.

Un augšu, uz labu!
Lejasciema kultūras nama

vadītāja rita

KULTŪRAS NAMĀ
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20. aprīlī noslēdzās Gulbenes no-
vada atklātais basketbola čempionāts. 
Starp vīriešu komandām otro gadu pēc 
kārtas uzvarēja Lejasciema basketbola 
komanda. Čempionāta noslēdzošā die-
nā pusfināla spēlē Lejasciema komanda 

tikās ar Rugāju vienību. Spēle noslēdzās 
ar rezultātu 97:62. 

Otrajā pusfināla spēlē sacentās ko-
mandas BJSS 97 un Respect You. Šajā 
mačā ar rezultātu 86:73 uzvarēja Gulbe-
nes komanda Respect You, līdz ar to fi-

 N O L i K u m s
“Lejasciema kausu” izcīņas sacensībās
mērķis un uzdevums
Veicināt sporta attīstību novadā un 
pagastā.
Noskaidrot  sacensību „Lejasciema kau-
si” uzvarētājus.
vieta un laiks
Sacensības notiks 2013. gada 1. maijā 
Lejasciema sporta bāzēs.
Pulcēšanās 2013. gada 1. maijā 
Lejasciema šautuvē, pieteikumu (pa 
sporta veidiem) iesniegšana līdz 
plkst.9.30.
Sacensību atklāšana plkst.10.00
dalībnieki
Sacensībās piedalās visi interesenti. Ko-
mandas tiek veidotas uz brīvprātības un 
sirdsapziņas principiem.
apbalvošana
Sacensību uzvarētājus komandu 
vērtējumā – 1. vietas, 2. vietas, 3. vietas 
ieguvējus apbalvo ar attiecīgās pakāpes 
kausiem un diplomiem.
Individuālos uzvarētājus - 1. vietas, 2. 
vietas, 3. vietas ieguvējus apbalvo ar 
attiecīgās pakāpes diplomiem un balvām.
dalībnieku uzņemšana
Sacensībās noteikta dalības maksa 

dalībniekiem:
- stenda šaušana             Ls 6,-
- makšķerēšana               Ls 2,

steNda ŠauŠaNa
1. ŠAUŠANA PA SKREJOŠU ZAĶI.
Dalībnieks izpilda 6 dubletus (12 šāvieni).
Uzvar dalībnieks ar labāko rezultātu. 
Munīciju iegādājas uz vietas.
2. ŠAUŠANA AR GLUDSTOBRA IEROCI 
– attālums 50m
Ieroči un munīcija atbilstoša šaušanai pa 
stāvošu mērķi.
Katrs dalībnieks izpilda 6 šāvienus. Uzvar 
dalībnieks ar labāko rezultātu.
3. ŠAUŠANA AR VĪTŅSTOBRA IEROCI 
–  attālums 100m
Sacensībās var izmantot vītņstobru 
ieročus, izņemot mazkalibra šautenes.
Katrs dalībnieks izpilda 10 šāvienus (6 
šāvieni pa skrejošu alni, 4 šāvieni pa 
stāvošu alni).
Uzvar dalībnieks ar labāko rezultātu.
Kopvērtējumā šaušanā vērtē divas 
labākās izcīnītās vietas katrā šaušanas 
veidā. Vienādu punktu skaita gadījumā 
augstāku vietu iegūst komanda, kurai 
vairāk 1. vietas, 2. vietas, 3. vietas  u.t.t.
Dalībnieki drīkst startēt gan individuāli, 
gan komandu cīņā.

maKŠĶerĒŠaNa
Makšķerēšanas sacensību norise 
atkarīga no laika apstākļiem un ūdens 
līmeņa upē.
Makšķerēšana notiek Gaujas upes abos 
krastos, posmā no „dārzniecības lai-
pas” līdz „Lejas muižas tiltam”.
Makšķerēšana notiek no krasta saskaņā 
ar pastāvošajiem makšķerēšanas notei-
kumiem. Uzvar dalībnieks ar lielāko zivju 
svaru, vienāda rezultāta gadījumā pēc 
zivju skaita, pēc smagākās zivs svara.
Katras komandas sastāvā 2 dalībnieki.
KOmaNdas spĒLe
Komandas sastāvā 4 dalībnieki. Spēļu 
sistēma tiks noteikta atkarībā no pieteikto 
komandu skaita. 
Spēlē nepieciešams:

• labs garastāvoklis,
• trāpīga roka,
• ticība, ja mājās palikusi veiksme.

Sacensību galvenais tiesnesis
Jānis Naglis
Telefons 26427273
Makšķerēšanas tiesnesis Māris Milns
Telefons 28379485
Lejasciema sporta dzīves organizatore 
Lāsma Gabdulļina
Telefons 26165827

Lejasciema basketbola komanda – Gulbenes novada čempioni
nālspēlē otrā pusfināla uzvarētāji tikās ar 
Lejasciema komandu.

Finālspēle par 1.vietu izvērtās inte-
resanta un neprognozējama, ar kāpu-
miem un kritumiem. Ļoti strauji spēli uz-
sāka Respect You basketbolisti, panā-
kot rezultātu 7:0. Lejasciems iespēlēties 
sāka tikai ceturtdaļas vidū, tomēr pir-
mās ceturtdaļas beigās bija iedzinējos 
(18:23). Otrajā ceturtdaļā lejasciemieši 
ļoti ātri panāca neizšķirtu (27:27) un 
izrādīja nopietnu apņemšanos kļūt par 
čempioniem. Pārtraukumā viņi devās 
ar 12 punktu pārsvaru (48:36). Trešajā 
ceturtdaļā ļoti aktīvi laukumā darbojās 
Respect You. Ceturtdaļas beigās rezul-
tāts bija 62:62. Līdz ceturtās ceturtdaļas 
septītajai minūtei mačs ritēja punkts 
punktā, bet spēles beigās Lejasciema 
basketbolisti nospēlēja ļoti meistarīgi un 
izcīnīja zelta godalgas, atkārtoti kļūstot 
par Gulbenes novada čempioniem bas-
ketbolā. 

Čempionu titulu aizstāvēja lejas-
ciemieši Gatis Gargažins, Andris Riek-
stiņš, Edgars Milns, Miks Gabdulļins, 
Matīss Gabdulļins, Didzis Stāvavens un 
viņu draugi Gundars Rauza, Māris Ba-
ranovskis, Dainis Mikolajs, Daumants 
Dreiškens, Toms kindzulis, Raitis Garais.

Lejasciema basketbola komanda pēc izcīnītās uzvaras.
No kreisās pirmajā rindā: Māris Baranovskis, Andris Riekstiņš, Gundars Rauza, 
Dainis Mikolajs, otrajā rindā: Gatis Gargažins, Miks Gabdulļins, Edgars Milns

1. maijā notiks tradicionālās sacensības „Lejasciema kausi”

SPORTS
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Mazs pumpurs dzīves dārzā 
                                    plaukst 
Un izplaukst mazā sārti baltā 
                                          ziedā, 
Mums visiem gribas zināt, kāds 
                                   viņš augs, 
Būs vēja zieds, vai briedīs augļu 
                                      briedā.

Sveicam Kristīni un Rihardu 
Tiltiņus ar dēliņa Riharda 
piedzimšanu un 
Kristiānu Ruču un Dairi 
Buliginu ar meitiņas Stefānijas 
piedzimšanu!

Pagasta pārvalde

27. aprīlī 14.00
Lejasciema kultūras namā 
Ģimeņu talantu koncerts „Cīrulīši”
Ieeja 1.00 Ls, bērniem līdz 10 
gadiem ieeja brīva

No 3. – 7. maijam
Lejasciema kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrā 
Sandras Semenkovičas gleznu 
un mandalu un Mirdzas Ankupas 
fotogrāfiju izstāde

5. maijā
Lejasciema kultūras nama koris 
„Kaprīze” piedalīsies koru skatē 
Gulbenē. Skates sākums 12.00

10. maijā 19.30
Lejasciema kultūras namā 
Gulbenes Tautas teātra brīvā stila 
humora šovs „Soliņš Nr. 3” „Par 
sievietēm un dzīvniekiem” 
Ieeja 1.00 Ls

11. maijā 14.00
Lejasciema kultūras namā 
Lejasciema kultūras nama senioru 
ansambļa „Satekas” 50 gadu 
jubilejas pasākums „Ievziedu laiks...”

17. maijā 11.00
Lejasciema kultūras namā
Liliputu cirks
Ieeja 2.00 Ls. Notiek biļešu 
iepriekšpārdošana (t. 64472677, 
29392051)

25. maijā
Lejasciema kultūras namā 
Improvizācijas teātris
14.00 – 16.00 treniņš, nodarbība 
visiem interesentiem 
18.00  izrāde

1. jūnijā
Lejasciema estrādē vasaras 
sezonas atklāšanas balle
 

15. – 16. jūnijā
Lejasciemā notiks Latvijas 
amatierteātru festivāls „Kaudzēm 
smieklu”

Precīzākai informācijai un 
iespējamajām izmaiņām lūdzam 
sekot līdzi pasākumu afišās 

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.

INFORMĀCIJA / APSVEIKUMI / LĪDZJŪTĪBAS

Noriet saule vakarā
Sidrabiņu sijādama;
Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Dzintrai Jegurei un pārējiem 
tuviniekiem māmuļu mūžības ceļos 
pavadot.

Travinu ģimene

Gaiss briest kā pavasara pildīts 
                                      pīrāgs,
Un putni Tavu sirdi nolūko par 
                                     ligzdu.
Nu jūti, kurš no gadalaikiem 
                             dārgāks,-
Tas Tevi uzrunā un lūdz uz 
                            vienu deju...
Ar rīta saules stara rasto prieku 
                                     vaigā
Reibst Tavas domas, sapnis gaida 
                                       vēju,
Silst pumpurs dvēselē, lai 
             uzziedētu Tavā dienā...
                            /M. Svīķe/

Sveicam Lejasciema pagasta 
iedzīvotājus, kam skaistas 
dzīves jubilejas tiek svinētas 
aprīlī:

70 gadu jubilejā
Ainu Gobu

75 gadu jubilejā
Daci Tuliju

80 gadu jubilejā
Ainu Upīti

Tāds dīvains klusums šodien priedēs,
Tur dzenis serdei laukā sāpi kaļ...
Bet brūci sirdī putnēns nesadziedēs,
Nav spēka dzīvību griezt atpakaļ.
                                 A. Vējāns

2013. gada marta beigās un aprīlī 
mūžībā aizgājuši Lejasciema 
pagasta iedzīvotāji
vija garā, jānis serģis,
maiga zurkova, valentīna zurkova

Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko 
līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem


