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Skolas ekai – 60. gadskata
Mācību gada 2. semestris mūsu skolā
iesākās ar svarīgu un īpašu no kumu. Pirms
60 gadiem 18. janvārī svinīgi ka atklāta
jaunā skolas ēka, kas tagad stāv balta un
aicinoša pašā Lejasciema pagasta centrā.
Šo no kumu k īpašu padara interesan e
vēstures fak .
Ideja par savas skolas celtniecību radās skolotajam Robertam Kalniņam, to tālāk virzīja direktori Olga Ozoliņa un Vitālijs
Rumaks. Būvniecības darbos iesais jās arī
skolēni un skolotāji, strādājot stundu laikā, brīvlaikos, vasarā un pat nakts stundās.
Darbi, kuros piedalījās skolēni, bija visdažādākie – pamatu izbūve, ķieģeļu pārkraušana visos posmos – sākot no iekraušanas
vilcienā Aucē līdz to piegādei mūrniekiem,
kokmateriālu sagatavošana, smilšu sijāšana u.c.

turpinājums 2. lpp.

VIDUSSKOLĀ

turpinājums no 1. lpp.

Svētku nedēļā katra
klase apmeklēja skolas vēstures istabu, lai klausītos
skolotāja Alda Doropoļska
stās jumā par skolas ēkas
celtniecību, ska tos senās
fotogrāfijas un izjustu to
nesav bu un entuziasmu,
ko savai skolai vel ja tā
laika skolēni. 17. janvārī uz

tējas pēcpusdienu ka aicinā visi, kuru atmiņu stās
savijušies gan ar skolas ēkas, gan sporta zāles celtniecību. Paldies par jaukajiem stās em un interesantajām atmiņām Jānim Bašķeram, Līgai Verlei, Dzintrai
Igaviņai, Līgai Kazākai, Inārai Mednei, Modrītei Gusarei, Modrim Jozepam, Intai Balodei, Gitai Gargažinai,
Ligitai Krieviņai! Paldies Ozolu ģimenei par maizī un
pīrādziņiem! Lai mūsu skola vēl ilgi turpina būt par
„gaismas pili” un spēka avotu apkārtnes jauniešiem!
Skolas administrācija

Vēstules skolai 60 gadu jubilejā

Labdien, mana skola!
Tuvojas Tava dzimšanas diena,
tāpēc man gribas ar Tevi parunāties.
Zinu, ka skaļi neatbildēsi, bet zinu arī
to, ka Tavi sirds ritmi pukst kopā ar
katru, kurš Tevi sauc par savējo.
Es esmu to cilvēku vidū. Tu – mana
pirmā skola no 1961. gada 1. septembra (tad Tu pati biji tik tikko dzimusi)
līdz 1963. gadam. Tu – mana darba
vieta tikai vienu gadu, bet tas nolikts
sirds kambarītī dziļi, dziļi.
Tā bija liela laime – ienākt kolektīvā un kļūt par savējo, un palikt ar
tādu piederības sajūtu vēl joprojām
pēc 12 gadiem.
Tas ir brīnišķīgs Tava skolotāju
kolektīva spēks – neaizmirst tos, kuriem skola ir nozīmīga – gan savus
absolventus, gan skolotājus un skolas
darbiniekus.
Tu esi tik balta – tādu Tevi pirms
60 gadiem uzcēla skolēni, skolotāji,
vecāki. Balta ir Tava dvēsele. Baltas
domas ir cilvēkos, kas Tevī mājo. Lejasciema vidusskola, Tu esi skola ar
mūsdienīgu mācību vidi, vienmēr atvērta inovācijām. Tu esi vietējās kultūrvides un tradīciju nesēja un turpinātāja, to pilnveidotāja.
Domāju, ka Tu man piekritīsi, ka
Tava vislielākā vērtība ir skolotāju kolektīvs – izcils sava darba veicējs. Tu
vari būt pilnīgi mierīga – 152 bērni un
jaunieši ir drošās rokās.
Es gribu apgalvot, ka ir ļoti, ļoti
daudz Tavu absolventu, kuri ar tīru
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sirdsapziņu var teikt: „Pasaulē ir tikai
viena skola – mūsējā. Un tikai viens
līdz pēdējam sīkumam pazīstams ceļš
uz skolu – manējais.”
Tavi skolēni mācās rakstīt, lasīt,
rēķināt, izvilkt kvadrātsaknes, veikt
eksperimentus, rakstīt esejas 3 dažādās valodās. Vilkt nošu līnijas, zīmēt,
locīt savu balsi, noskriet daudzus kilometrus. Mācās dzīvot. Sadzīvot. Piedot.
Un tikai Tu un Tavi skolotāji zināt,
kādas pārmaiņas pa šiem daudzajiem
gadiem notikušas izglītībā – mainījušās mācību programmas, mācību grāmatas, darba metodes, zināšanu vērtēšanas sistēma. Atceries, kā Tu nevarēji
saprast, kas notiek, kad skolēni sāka
darboties ar datoriem un mobilajiem
telefoniem? Viss jau mainās, attīstās,
pilnveidojas. Tev ir nācies noskatīties,
kā tiek liktas maijvaboles aiz apkakles,
pilnas kapuces ar sniegu, zīmīšu lipināšana pie muguras, tik rūpīgi sagatavotie špikerīši, kāda mīļa vēstulīte
viņai vienīgajai vai mīļa saruna skolas
visklusākajā stūrītī…
Mīļā skola, Tu redzi un jūti visu,
kas notiek. Tu atceries visu. Un laikam
tieši tāpēc Tu vēlies, lai tā tas būtu
vienmēr, ka, ienākot skolā, absolventi
aizmirstu par saviem gadiem, bet atcerētos tos, ko mēs dēvējam par skolas
gadiem. Tad skolas laiks vienmēr būs
dzīvs.
Ko vēlēt Tavai laimei un Tev Tavā

dzimšanas dienā? Pedagogiem – veiksmi un izdošanos, vienmēr gūt gandarījumu un sirdsprieku par savu darbu.
Skolēniem – zināšanu apgūšanas
prieku, profesionālus, saprotošus,
modernus skolotājus. Vienmēr izvirzīt
drosmīgus mērķus un virzīties uz to
sasniegšanu!
Vecākiem – lai nepietrūkst spēka,
pacietības un izpratnes, vadot savus
bērnus skolas gaitās!
Darbiniekiem – izturību, darba
prieku, pozitīviem notikumiem bagātus turpmākos gadus, izdarot milzīgu
darbu gan agros rītos, gan vēlos vakaros.
Mūsu skolai vēlu vienmēr rast jaunas izaugsmes iespējas! Vēl daudzus,
daudzus gadu desmitus saklausīt savās klasēs un gaiteņos priecīgas bērnu
čalas! No sirds vēlu visai skolas saimei
būt laimīgiem! Laimīgiem par to, ka
esat tieši te un tieši tagad, ka nekur citur pasaulē nav un nevar būt labāk kā
mājās, savā skolā, savā Lejasciemā!
Šogad droši vien agrāk kā citus
gadus ziedēs ceriņi – Lejasciems slīgs
ceriņziedu kupenās. Lai visiem skolas
ceļš ceriņziedu laimīšu noklāts!
Tev, skola, gribu teikt – uz redzēšanos nākošajā skolas salidojumā!
Vienmēr par Tevi domājošā –
Ligita Krieviņa
P.S. Īpašs sveiciens svētkos 60. izlaiduma absolventiem! Jūs esat labākie!
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VIDUSSKOLĀ/ LAUKSAIMNIEKIEM

Dārgā
Lejasciema
vidusskola!

Dārgā skola!

Skola – mūsu otrās mājas; un es patiesi varu teikt, ka Lejasciema vidusskola ir
labākā skolas izvēle Gulbenes novadā. Jau
gandrīz deviņi gadi man šeit pavadīti; laiks
ātri skrien, bet šajā pamatskolas posmā Tu
kā skola esi devusi man visu iespējamo, lai
ik dienu es nāktu ar sajūtu, ka esmu šeit gaidīta un svarīga.
Pirmsākumā skola ir tikai celtne, ēka,
bet, laikam ejot, skola kļūst par skolēnu otro
māju, zināšanu templi, kur dodamies vispirms ar bijību, bet vēlāk, kad esam te iedzīvojušies, mēs paši to turpinām bagātināt ar
jaunām idejām, kā arī neaizmirstam to slavēt un pieminēt tālākajās dzīves gaitās ejot.
Skolas gadi ikvienam paliek atmiņā, un
Lejasciems man paliks sirdī kā lieliskāko
pedagogu, atsaucīgāko skolēnu vidusskola
un vieta ar gudrākajiem, inteliģentākajiem,
radošākajiem, darbīgākajiem un zinātkārākajiem ļaudīm.
Gaidīšu ielūgumus uz skolas salidojumiem un vēlu nepazaudēt ēkas spožumu! Novēlu, lai arī visiem nākamajiem Lejasciema
vidusskolas skolēniem šī ir visu iespēju skola
un labāko dzīves gadu pavadīšanas vieta!
2020. gada 15. janvārī Lejasciemā
9. klases skolniece Jana Blūma

Mēs esam bijuši kopā deviņus
gadus. Vārds „skola” citiem varbūt
asociējas ar kaut ko ne visai patīkamu, taču man šis vārds saistās ar
prieku, kurš izstaro no bērnu sejām
un ar ko piesūkušās šīs ēkas sienas.
Tu mums iemāci un atdod no
sevis tik daudz, ka, šķiet, vairāk
vispār nav iespējams. Egils Levits
ir teicis, ka „skolā mēs katrs veidojam savu „Es””, un tā tiešām ir,
mans „Es” šeit ir izveidojies spēcīgs
un stabils.
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2020. gada 15. janvārī Lejasciemā
R. Lapkašs, 9. klase

Sveika, Lejasciema vidusskola!
Tu esi ļoti laba skola, ļoti liela un
draudzīga! Atšķirībā no citām skolām, Tu izcelies ar gudrību un centies ar to piepildīt arī manu galvu un
sirdi. Es šeit mācos 3.gadu. Pavadīju šeit 1. un 2. klasi un šogad atgriezos kā septītās klases skolniece.
Šī ir labākā skola, kur esmu
mācījusies, un es uzskatu, ka Tu
esi arī mana vienīgā un skaistākā
skola.
Šajā septembrī, atgriežoties šeit
pēc četru gadu prombūtnes, es biju
noraizējusie, vai nebūsi mani aizmirsusi, vai ar mani kāds draudzēsies. Bet izrādījās, ka manas bažas

Ziņas lauksaimniekiem
1. LLKC Gulbenes konsultāciju birojs
organizē kursus augu aizsardzības līdzekļu
lietotājiem.
Plašāka informācija pagasta mājas
lapā www.lejasciems.lv vai zvanot man
26541865.
2. Lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem.
Latvijā 2020. gadā jāveic lauku saimniecību integrētā sta s kas datu apkopošana
par lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas
un kūtsmēslu uzglabāšanas veidiem novietnē. Informācijas iesniegšana ir obligāta par
šādām dzīvnieku sugām un minimālo skaitu:
liellopi – no pirmā dzīvnieka, aitas + kazas –
no 5 dzīvniekiem, zirgi – no 5 dzīvniekiem,
mājputni – no 10 putniem, cūkas – no 1 sivēnmātes, pārējās cūkas – no 3.
Anketa jāaizpilda līdz 1. februārim. Pēc
iespējas ātrāk dodie es uz LDC Gulbenē, lai
aizpildītu šo anketu. Neskaidrību gadījumā
zvaniet man 26541865.
3. Degvielas tvertņu deklarācija VIDā.

Man Tu, skola, esi tuva un dārga, Tevī ir ieslēgts tik daudz atmiņu, prieka un asaru, kuras Tu noteikti pacietīgi glabāsi.
Es Tev novēlu arī turpmāk sargāt mazo bērnu smieklus un lielo
noslēpumus! Izaudzināt tādus cilvēkus, kas Tevi mīlēs un cienīs, kā
to daru es!

 deklarē VID degvielas uzglabāšanas tvertnes ar lpumu, sākot no 1 m3. Un
šis viss stājas spēkā ar šī gada 1. janvāri.
Tātad jādeklarē visas tvertnes, kuru lpums ir vismaz 1 m3, ieteicams arī IBC tvertnes (tautā sauktas par kubiem). Un tas viss,
neskato es uz to, ka 2012. gada 12. jūnija
LR MK noteikumu Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes
stacijām, na as bāzēm un pārvietojamām
cisternām” izpratnē IBC nav uzskatāma par
rezervuāru (stacionāra virszemes, pazemes
vai uz peldoša līdzekļa izvietota degvielas
glabātava degvielas uzpildes stacijā vai naftas bāzē). Un te der atcerē es, ka to pašu
noteikumu izpratnē, fak ski mums katram
mājās ir degvielas uzpildes stacija – jebkurš
objekts, kurā degvielu pārsūknē no stacionāriem glabāšanas rezervuāriem uz transportlīdzekļu degvielas tvertnēm.
Ja mūsu rīcībā ir degvielas glabāšanas
rezervuāri, kuru lpums pārsniedz 10 m3,
tad tā ir vēl komplicētāka situācija, jo mums

bija veltīgas, jo skolēni šeit ir jauki
un draudzīgi, bet skolotāji laipni un
pretimnākoši. Manas klasesbiedrenes Annija, Sigita un Gerda mani
ļoti atbalstīja. Man ļoti patīk savi
klasesbiedri kā cilvēki.
Tā kā Tev paliek 60 gadi, šeit
arī mazs sveicieniņš no manis:
„Tu mīļa, mīļa skola,
Tu mīļākā no visām!
Man patīk Tava laipnība
Kā māmiņas sirsniņa.”
2020. gada 15. janvārī
Ar dzīvespriecīgu sveicienu
Tava skolniece – Sanija Zvejniece
likuma izpratnē ir darīšana ar bīstamajām iekārtām.
 Kā no ek deklarēšana?
Iesniegums jāiesniedz EDS sadaļā „Reģistri” par katru tvertni atsevišķi (detalizētāka instrukcija atrodama h ps://www.vid.gov.
lv/lv/par-degvielas-tvertnu-registraciju#_ nref1) un tajā jānorāda šāda informācija:
1. tvertnes atrašanās vietas adrese
(nepieciešamības gadījumā būs iespēja norādīt arī papildu informāciju par tvertnes atrašanās vietu);
2. tvertnes numurs (nav obligā );
3. tvertnes nominālais lpums;
4. datums, no kura tvertne ks izmantota (reģistra aizpildīšanas datums vai
datums nākotnē, piemēram, ja no ek tvertnes lietotāju maiņa).
Gadījumā, ja vienu tvertni izmanto vairāki lietotāji kopā, tad informācija par tvertni ir
jādeklarē katram lietotājam, sadaļā „Papildu
informācija par tvertnes atrašanās vietu”, norādot, ka tvertni kopīgi lieto vairāki lietotāji.
Anita Rozenberga,
lauku a s bas konsultante
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SPORTS

Baltijas valstu karavīru 7. Ziemas sporta spēlēs
Latvijas komandu pārstāv pieci Lejasciema jaunsargi
No 6. līdz 10. janvārim Latvijā norisinājās jau 7. Bal jas valstu karavīru Ziemas
sporta spēles. Spēlēs bez Bal jas vals m
piedalījās arī karavīri no ASV un Zviedrijas.
Kā jau katru gadu, Latvijas komandu līdzās
karavīriem pārstāv arī jaunsargi distanču
slēpošanā un biatlonā. Šogad sniega trūkuma dēļ slēpošanas disciplīnas bija aizstātas
ar krosu, biatlons ar krosu un šaušanu.
7. janvārī 12 jaunsargi no Vidzemes
devas uz Cēsīm, lai piedalītos sacensībās,
pieci no Lejasciema, 3 no Madonas, 2 no
Vecpiebalgas un 2 no Priekuļiem. 7. janvāris
jaunsargiem sākās ar došanos uz Valmieras
Hokeja halli, kurā no ka spēļu atklāšana ar
Latvijas – Igaunijas spēli hokejā.
8. janvārī jaunsargi sacentās biatlona sacensībās. Bal jas valstu konkurencē
jauniešu grupā 1. vietu izcīnīja Arvis Arvīds Jekimovs (Vecpiebalga ) un jaunietēm
2. vietu Kima Krūmiņa (Madona). Krosā
ļo sīvā cīņa 2. vietu izcīnīja Artūrs Filips
Igaviņš (Lejasciems), piekāpjo es igauņu
spor stam Sok Kristjan par 2,8 sek., 3. vietā Silvestrs Švauksts (Madona), atpaliekot
no uzvarētāja 6,8 sek.
Jaunsardzes no Lejasciema palika nepārspētas 3 km krosā – 1. vietā pārliecinoši
Jolanta Pence, 2. vietā Gerda Asnāte Berkolde, 3. vietā Elizabete Galvane.
9. janvārī Bal jas valstu jaunsargi
sacentās MIX stafetēs. Deviņu komandu
konkurencē biatlonā parliecinoši uzvarēja
Latvijas pirmā komanda. Komandā startēja
Arvis Arvīds Jekimovs un Kima Krūmiņa.
Mix stafetēs distanču slēpotājiem visa
kaluma medaļas Latvijas komandām. Distances gaitā mainījas līderi, līdz finiša līnijai
nebija skaidrs, kura komanda uzvarēs. Cīņa
bija spraiga, dinamiska, bet uzvarēja pareizi izvēlēta tak ka no trešās komandas puses. Pirmajā vietā Latvijas trešā komanda:
Elizabete Galvane un Jānis Kubuliņš, otrajā

Bibliotēkas ziņas!
Steidzīgi rit jaunā gada dienas, atgādināšu, ka 2020. gadā Lejasciema pagasta bibliotēkā būs iespēja lasīt laikrakstu „Dzirkstele” un šādus žurnālus: „GEO”, „Prak skais
Latvie s”, „Dārza Pasaule”, „Pa esā Dzīve”,
„Prak skie Rokdarbi”, „Santa”, „Kas Jauns”,
„Ieva”, „Ievas Veselība”, „Ievas Stās ”, „Ievas Dārzs”, „Ievas Māja”, „Avene”, „Privātā
Dzīve”, „100 Labi Padomi”, „Ilustrētā Zinātne”, „Ilustrētā Pasaules Vēsture”, „Ilustrētā
Junioriem”, „Ko Ārs Tev Nestāsta”, „Nezināmā Vēsture”, „Pērle”, „Una”, „Zintnieks”,
„Copes Lietas”, „Deko”, „Veselība”, „Citādā
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vietā Latvijas pirmā komanda: Jolanta Pence un Artūrs Filips Igaviņš, trešajā vietā Latvijas otrā komanda: Gerda Asnāte Berkolde
un Silvestrs Švauksts.
Paldies jaunsargiem (visiem, kas šoreiz ne ka komandā uz spēlēm, bet bija
sparinga partneri ikdienā) par izturību, par
darbu nodarbībās un treniņos visa gada garumā, par neatlaidību, rakstura s ngrību,
apņēmību un nepadošanos nometnēs ok-

tobrī, novembrī, decembrī un pat janvāra
pirmajās dienās. Rudens un ziemas sākums
ir bijis grūts, jo nometņu bez lietus, bez
slapjām kājām un dubļiem nav bijis. Paldies
visiem atbals tājiem, vecākiem, skolotājiem, ēdinātājiem, šaušanas treneriem, bez
jums uzvaras izcīnīt būtu daudz grūtāk!

Pasaule”, „Dari Pats”, „Klubs”.
Vairākus gadus Lejasciema pagasta
bibliotēka saņem dāvinājumā „Latvijas Avīzi” no Ainas Kazaines ģimenes. Pagājušajā
gadā žurnālus bibliotēkai dāvināja Andis
Suntažs, Ināra Medne, Dace Allika, Vineta
Rieks ņa, Inese Posse. 2019. gadā bibliotēkai ka dāvinātas arī grāmatas. Dāvinātāji:
firma La o, Elīze Keita Ozoliņa, Aldis Doropoļskis, Sandra Biksīte, Gundars Ģērmanis,
Gaidis Dille, Nauris Gekišs, Marta Lapiņa,
Iluta Visocka, Laima Gūtmane, Milnu ģimene, Lauris Krēsliņš.
Paldies visiem dāvinātājiem!
Lejasciema pagasta bibliotēkā iespē-

jams lasīt ne kai grāmatas un žurnālus,
bet printēt, kopēt, skenēt, iegūt konsultācijas par e- pakalpojumiem.
Ja kāda grāmata neatrodas Lejasciema
pagasta bibliotēkas fondā, ir iespēja grāmatu pasū t no citu Gulbenes novada bibliotēku krājumiem.
Ja ir vēlme apgūt pirmos soļus datoru
apmācībā, jāpiesakās personīgi bibliotēkā
un, ja izdosies nokomplektēt grupu ar vismaz 4 interesen em, kursi no ks Lejasciema pagasta bibliotēkas telpās.
Uz kšanos Lejasciema pagasta bibliotēkā!

Lāsma Gabdulļina,
Jaunsargu instruktore

Maira un Agnese
2020. gada janvāris

BĒRNUDĀRZĀ

„Kamenīte” gadu mijā
Atskato es uz 2019. gada nogali, mēs,
Lejasciema PII „Kamenīte” kolek vs, varam
jus es gandarī , jo tā ir bijusi ļo ražīga un
panākumiem bagāta. Vispirms, audzēkņu
skaits ir pieaudzis nu jau līdz 63. Darbinieku kolek vs stabils un nemainīgs, kurš
nepārtrauk turpina pilnveidot savas zināšanas kursos un semināros. Skolotājas visa
mācību gada garumā piedalās Gulbenes
novada Izglī bas pārvaldes organizētajās
apmācībās „Izglī bas iestāžu (PII) skolotāju
komandu atbalstam, gatavojo es īstenot
kompetencēs bals tu mācību saturu”. Apmācības no ek Gulbenes 3. PII „Auseklī s”.
Decembrī visas darbinieces atkārto apguva „Neatliekamās medicīniskās palīdzības
sniegšanas” pamatzināšanas. Skolotāju
palīdzes janvāra pirmajās dienās kās seminārā Lizumā, kur varēja dalī es pieredzē
un smel es iedvesmu jaunajam darba
cēlienam. Novēlu visam kolek vam ne kai radošu un panākumiem bagātu Jauno
gadu, bet arī prieku ikdienā, esot eši šajā
iestādē, kopā ar domubiedriem, kuri vienmēr atbals s un palīdzēs.
Lepojamies ar mūsu logopēdi Sandru
Biksī , kura ka izvirzīta konkursam „Gada
skolotājs 2019” un nominācijā „Par ieguldījumu darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām” ieguva galveno balvu.

2019. gada nogalē beidzot izdevās
realizēt iestādes un atbals tāju kopīgo projektu un uzstādīt rotaļu laukumiņos jaunās
konstrukcijas. Vēlreiz liels paldies visiem
2020. gada janvāris

vecākiem un uzņēmējiem, kuri ziedoja
naudiņu šim projektam! Paldies ak vajai
iestādes padomei, tās vadītājai Lienei Didriksonei, kura bija šī projekta galvenais atbals tājs un dzinējspēks.
Gads noslēdzās ar brīnišķīgu „Ziemassvētku pasaku”, kuru kopā ar mazajiem
iestādes audzēkņiem izdzīvoja arī vecāki.
Sirsnīgs paldies vecākiem par atbalstu un
līdzdalību Ziemassvētku uzvedumā! Sevišķi
priecājamies par atsaucīgajiem tē em, kuri
iejutās Rūķu lomās. Paldies arī Ziemassvētku vecī m, kurš, neskato es uz sniega trūkumu, bija ieradies ar ragavām uz riteņiem!

Jaunais gads PII „Kamenīte” ir iesācies ar jauniem izaicinājumiem. Šajā gadā
esam plānojuši mūsu iestādē ieviest e-klasi. E-klase ir bū ska izglī bas sistēmas sastāvdaļa, ko ikdienā lieto 25 000 skolotāju
un 150 000 ģimeņu visā Latvijā. E-klases
uzdevums ir veicināt kvalita vu izglī bas
procesu, nodrošināt efek vu informācijas
apmaiņu, sadarbojo es ar dažādām iesaistajām pusēm – audzēkņiem, vecākiem,
skolotājiem, mācību satura veidotājiem,
pašvaldībām, kā arī izglī bas un valsts iestādēm.
PII „Kamenīte” vadītāja Irisa Puidze
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JAUNIEŠU CENTRĀ

Jauniešu centra „Pulss” aktivitātes
Laiks rit k strauji uz priekšu, mainās
gadalaiki, gadi un maināmies mēs paši,
kļūstam ar katru mirkli bagātāki. Pieredze,
tā ir mūsu lielākā bagā ba, ko mēs rodam
it visur: ģimenē, darbā, ceļojot... Ar jaunā
gada sākšanos, pēc pieredzes zinām, ka
mēs vēlamies kļūt labāki a ecībā pret sevi
un ci em. To arī mēs, jaunatnes darbinieki, novēlam mums visiem šajā gadā, piepildīt savus skaistākos sapņus un ieceres. Mēs
esam atvēr ikvienam – gan lielam, gan
mazam cilvēciņam – un ļo priecāsimies
redzēt vecākus kopā ar bērniem, lai kopīgi spēlētu dažādas spēles, kopīgi pavadītu
brīvo laiku, un kāpēc gan lai neizvēlētos to
pavadīt jauniešu centrā „Pulss”!
30. novembris, šķiet, tas jau bija sen,
bet pa esībā nemaz
k sen kā mums
Lejasciema kultūras
namā no ka ikgadējais jauniešu centra
„Pulss” pasākums –
konkurss „Popiela”,
kā arī ka svinēta
jauniešu centra 10.
dzimšanas diena! Paldies ikvienam viesim,
kas bija kopā ar mums
šajā vakarā, lai svinētu
šos svētkus kopā ar
mums, paldies dalībniekiem, kuri piedalījās
popielā – jūs ikviens
bijāt brīnišķīgs un unikāls, jūsu
priekšnesumi mūsu dzimšanas dienu padarīja daudz krāsaināku un
pozi vāku! Esam ļo priecīgi, ka
pasākumu ar savu dalību atbals ja
arī jaunieši no Alūksnes jauniešu
centra „PaGALMS”, kā arī Gulbenes
u.c. vietām. Kopumā popielā piedalījās 7 grupas, no kurām pēc žūrijas vērtējuma 1. vietu izcīnīja grupa
Rednex (Linda Ļapere ar māsu un
saviem draugiem no Liepājas, Valmieras un Smiltenes un arī lejaciemiešiem) ar dziesmu „Co on eye
joe”, otrā vietā un ska tāju simpā ja grupai A-eiropa (mazie lejasciemieši – Nellija
Bērziņa ar brāli Rinaldu un māsīcu Katrīnu)
– „Tur, kur lietus līst”, trešo godalgoto vietu
ieguva Chris na Aguilera (Alūksnes jauniešu centra pārstāvji) – „Candyman”. Pasākumā mums bija arī īpašie viesi – Lejasciema
vidusskolas jaunā vokāli instrumentālā grupa „Enjoy”, kuri iepriecināja mūs ar dziesmām „Zemenes” un „Neska es pulkstenī”!
Liels paldies visiem sponsoriem, kas gadu
no gada mūs nesav gi atbalsta! Paldies
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kurā ka pasniegtas balvas dažādās nominācijās,
pasākumu vadīja mūsu
jaunie s – Ar s Gailis!
Liels prieks par Arta pārliecību un drosmi vadīt k
lielu psākumu, kurš bija kā
sarunu šovs.

pasākuma
vadītājam,
paldies žūrijai, skaņu un
gaismas
pavēlniekiem
un vismilzīgākais paldies
mūsu jauniešiem, kas
bija brīvprā gie palīgi, lai
šis pasākums izdotos kā
plānots!
18. janvārī Gulbenē
no ka Gulbenes novada jauniešu pasākums
„Gada atsi ens 2019”,
2020. gada janvāris

JAUNIEŠU CENTRĀ/ KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ

Lejasciema kultūrvēsturiskā
mantojuma un tradīciju centrs

„Gada atsi ens 2019” nominācijā JAUNIETIS JAUNIEŠU CENTRĀ balvu saņēma LINDA ĻAPERE. Linda ir jauniete, kas zina, ko vēlas, un zina, kā to mērķ ecīgi sasniegt! Lindai
piemīt īpašs talants saska t lietas citādāk,
īpašāk. Linda lieliski prot filmēt un montēt
video, ko jauniešu centrā ir daudzus gadus
darījusi. Runājot par mākslu, šķiet Linda ir
piedzimusi ar zīmuli rokās, jo tādu talantu,
kāds ir Lindai, var kai apbrīnot, arī šajā
ziņā Linda nav žēlojusi ne savu laiku, ne citus resursus, lai kādam pasākumam veidotu
dekorācijas vai foto sienu un daudzas citas
lietas, kuras nav iespējams uzskai t. Linda
ir ļo sabiedriska, labprāt iesaistās pasākumos, projektos, jauniešu centra ak vitātēs,
protams, kad viņa ek. Viņa spēj mo vēt
draugus no dažādām pilsētām, lai piedalītos
jauniešu centra „Pulss” organizētajā popielā
un sniegtu ska tājiem lielisku priekšnesumu
– viņi bija arī 2019. g. popielas uzvarētāji. Lai
arī šobrīd ikdienā Lindu nesastopam jauniešu centrā, jo viņa šogad uzsākusi mācības
Liepājas augstskolā, viņas darbus un interesi
par jauniešu centru jūtam vienmēr.
Jauniešu centrs „Pulss”

Svētki aizvadī , un sācies jauns gads
ar jaunām idejām, plāniem un iecerēm.
Noslēgusies arī izstāde, kurā bija apskatāmi
vairāk nekā 330 dažādi Ziemassvētku eglīšu rotājumi. Senākie no izstādē skatāmajiem rotājumiem eglī greznojuši jau 20. gs
vidū, tālāko ceļu uz Latviju un šoreiz jau uz
izstādi veikuši rotājumi no ASV. Pašu rokām
radī , mīles bas un sirdsiltuma piepildī
rotājumi.
Īpašs paldies visiem 18 izstādes līdzautoriem, bez jums šī izstāde nevarētu tapt!
28. janvāris – 25. februāris Kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā Lejasciema vidusskolas audzēkņu mājturībā
un tehnoloģijās veidoto darbu izstāde „Rokas darba nebijās”.
Vēl arvien aicinu ikvienu, kurš sirdī ir
lejasciemie s un ir aizrāvies ar fotografēšanu, un vēlas piedalī es fotogrāfiju kopizstādē, kura plānota no 3. līdz 25. martam;
pieteikumus sū et uz lejasciemamuzejs@
gulbene.lv vai zvaniet t. 28352466.

Annai Saksei 115
„- Es lūdzu, neglaimojiet man. Es esmu
vienkāršākā starp savām māsām, kas aug
tur, dārzā, un bauda dārznieka cieņu un
mīles bu.
- Vienkāršība uzliek kroni tavam
skaistumam, bet pazemība atklāj tavu
dziļo un ro dvēseli, – jūsmoja Rīta vējš.
Izbrīnā Mežaroze pacēla galviņu uz augšu
un ielūkojās Rītavēja zeltainajās acīs.
- Ak, jūs esat pirmais, kas ieraudzījāt
arī manu dvēseli. Paras visi apdzied kai
manu skaistumu, bet skaistums taču nav
mūžīgs.” Šo vārdu autore ir mūsu pasaku
meistare Anna Sakse (1905 – 1981), kura
dzimusi Lejasciema pagasta „Lauzās”, un
kurai 16. janvārī apritēja 115 gadi, kopš
rakstniece dzimusi. Lejasciems – vieta, kur
dzejniece pavadīja savu bērnību, skolas
gadus, kur Ministrijas skolas literārajā žurnālā pirmo reizi publicē viņas darbi.
Dana Puidze

Aicinājums cienīt citu
veikumu!

Vairāki „Sajūtu
parka” kociņi
pavasarī vairs
nebūs k krāšņi.

Anna Sakse pie kādreizējās
Lejasciema vidusskolas
ēkas 1962. gadā, tagadējās
Lejas draudzes. Pie ēkas,
kurā iegūta vidējā izglī ba.
Anna Sakse: „Ar vidusskolu
man palaimējās, es tā
arī būtu palikusi ar sešu
klašu izglī bu, ja nebūtu
nodibināta vidusskola.”

Vērīgs
lejasciemie s
2020. gada janvāris
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KULTŪRA

Kultūras dzīve
Pirms atveram Jaunā gada pirmo lapu,
palūkosimies vēl uz aizgājušo – cik panākumu, prieka vai arī smeldzes tas ir devis.
Sajūsmā un lepnumā esam izjutuši mīles bu, redzot mūsu cilvēku, ama erkolek vu
darbību, koncertus, pasākumus. Tā paceļ
no ikdienas smaguma. Ikviens no mums ir
guvis to garīgo bagā bu, ko devis aizgājušais gads.
Aizvadītais gads Lejasciema kultūras
dzīvē ir bijis ražens, radošs, daudzveidīgs
un darbīgs. Šogad visi kopā esam spējuši
izdarīt daudz labu darbu, par ko ir pa ess
prieks. Jaunā gada sākumā katrs varam izvērtēt, ko aizgājušais gads ir atnesis mums,
ko esam paveikuši sava pagasta, sava kolek va labā. Ja vien ir vēlēšanās, mēs katrs
varam dot savu pienesumu!
Un vēl joprojām ikkatrs laipni aicināts
iesais es kādā no ama erkolek viem –
dziedāt, dejot, spēlēt teātri, muzicēt, darbo es rokdarbu kopā!!!
Kopīga darba augļi un prieks tad noteik neizpaliks.
Arī šogad es informēšu mūsu pagasta
avīzes „Pagalms” lasītājus par no kumiem
kultūras namā, ama erkolek vu darbošanos, koncer em, izbraukumiem, citām
ak vitātēm.
Decembris, kā vienmēr, paiet Ziemassvētku noskaņās, gaidās.
6. decembrī senioru ansamblis „Satekas” devās ar labdarības koncertu uz
Jaugulbeni pie sociālās aprūpes centra
„Alejas” iemītniekiem, lai sveiktu Ziemassvētkos ar dziesmām un dāvanām.
28. decembrī senioru ansamblis „Satekas” piedalījās Ziemassvētku koncertā
Lizumā. Ražīgs bija senioru ansamblim aizgājušais gads – 13 reizes piedalījušies koncertos – gan mūsu novada pagastos, gan
Valmierā un Amatā.
11. janvārī mūsu pagasta seniori un
ansamblis „Satekas” piedalījās Gulbenes
novada senioru Gada pasākumā Gulbenē.
Ziemassvētki ir laiks, kad mēs dāvājam
prieku viens otram un ci em. Arī mēs, Lejasciema senioru jauktais vokālais ansamblis „Satekas”, pēc vadītājas Vijas inicia vas
īsi pirms otrās Adventes nolēmām dāvāt
koncertu Jaungulbenes sociālās aprūpes
centra „Alejas” iemītniekiem. „Dalīts prieks
ir divkāršs prieks” – ar šādu domu braucām iepriecināt savus vienaudžus aprūpes
centrā.
Mūs laipni uzņēma „Aleju” aprūpes
personāls, tās iemītnieki un centra jaukās,
sakoptās telpas. Dziedājām no sirds savas
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Ansamblis „Satekas” Jaungulbenes sociālās aprūpes centrā „Alejas”.
mīļākās un jautrākās dziesmas! Šķiet, ka
dziesmas aizkus nāja arī klausītāju sirdis.
Noslēgumā kopā ar klausītājiem pēc viņu
vēlēšanās nodziedājām „Es dziedāšu par
tevi, tēvu zeme” un noslēdzām ar vienu
jautru tautas dziesmu.
Sa kām un parunājāmies arī ar Lejasciema pagasta iedzīvotājiem, kas tagad mīt

aprūpes centrā. Kā dāvanu aizvedām dārza
un meža veltes no saviem pagraba ziemas
krājumiem – pašu pagatavotos ievārījumus,
sulas un citus vitamīniem bagātus gardumus.
Jaunajā gadā visiem vēlam labu veselību un
izturību!
Ansambļa „Satekas” vārdā Maiga
2020. gada janvāris

KULTŪRA
7. decembrī Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma centra pagalmā bija
iespēja apmeklēt rdziņu, piedalī es un
izgatavot dāvaniņai ko mīļu un interesantu
radošajās darbnīcās, bērni varēja pavizināes ar ponijiem.
Paldies rokdarbu kopas „Rades” dalībniecēm, kas ar saviem darbiņiem piedalījās
rdziņā – Anitai, Lūcijai, Zintai. Kad sāka
krēslot, iededzām pagasta lielo egli. Sniga
liels un slapjš sniegs, bet ska tāji ar prieku
baudīja Uguns šovu!

Lejasciems Ziemassvētkos bija skaists,
spožs, vizuļojošs! Paldies visiem, kas izdekorēja savas mājas, māju logus, pagalmus!
Paldies Ingai Naglei par darbu, palīdzību!
22. decembrī Lejasciema kultūras
namā savus mazuļus vecāki un vecvecāki
atveda uz Ziemassvētku pasākumu. Bērni
kopā ar rūķiem rotaļājās, dziedāja un, protams, saņēma saldās dāvanas! Pagasta pārvaldes vadītājs Māris Milns sveica ar sudraba piederības zīmēm bērnus, kuri dzimuši
2019. gadā.

2020. gada janvāris
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KULTŪRA
25. decembrī līnijdeju meitenes koncertēja Zel ņos, kur noslēdza
savu ak vo koncertēšanu 2019. gadā!
Aizgājušajā gadā 13 reizes kolek vs
koncertējis – gan braucot ciemos, gan
pašu mājas pasākumos. Apsveicami!
Ziemassvētku sajūtu nav iespējams viltot. Tajā ir egles skuju svaigums, svecītes liesmas siltums, cerību
un prieka smarža. Ar pa esu svētku
noskaņu ska tāji baudīja Ziemassvētku koncertu „Skan Ziemassvētku
zvani” 26. decembrī, kurā skanēja
Ziemassvētku dziesmas kora „Kaprīze” un ansambļa „Akcents” izpildījumā un mūsu viesu – Cēsu zvanu ansambļa SOLI DEO GLORIA brīnišķīgais
koncerts.
Jauno gadu iesākām ar pūtēju orķestra „Lejasciems” koncer em –
4. janvārī PO „Lejasciems” kopā
ar 6 Ziemeļvidzemes pūtēju orķestriem no Valmieras, Smiltenes, Dikļiem, Cēsīm un Pociema kās ikgadējā kopkoncertā un
5. janvārī Lejasciema kultūras
namā muzicēja Zvaigznes dienas koncertā. Koncertā ar prieku klausījāmies
Lejasciema mazākos mūziķus, kas
mācās Gulbenes mūzikas skolas Lejasciema pūšamo instrumentu klasē
un klavieru klasē.
Ska tājiem muzicēja Laine Aploka un Dārta Luīze Melle, kas mācās
klarne , Ki ja Tomiņa – saksofonu,
Mairis Krēsliņš un Valdis Grīslis –
trompe .
Klavieru skaņdarbus atskaņoja
Katrīna Vita Žīgure, Amanda Einberga, Artūrs Jānis un Amanda Ziemeļi.
Paldies mazajiem mūziķiem un
skolotājiem Mārai Aizupietei un Jurim
Ivanovam!
25. janvārī deju kolek vs „Unce”
izdejoja Sadanci Lizumā.
Visus Lejasciema kultūras nama
kolek vus varēsiet redzēt un dzirdēt
1. februāra pasākumā, mīļi visi aicinā !
Atveras durvis. Jauns gads aicina
mūs ienākt, dod svē bu un mudina
piedzīvot. Darīsim to ar prieku! Dzīvosim ar cerību! Saredzēsim ar sirdi!
Dalīsimies mīles bā!
Tik dažādas ir šīs mīles bas sejas, taču jebkura no tām paceļ no ikdienas smaguma. Vēlu šo mīles bu
izjust ikkatram gan svētku reizēs, gan
ikdienā!
Lejasciema kultūras nama vadītāja
Rita
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SPORTS

Ziemas revelīta turnīrs Lejasciemā

Noslēdzies revelīta turnīrs Lejasciemā.
Turnīrs norisinājās trīs kārtās, savu meistarību revelītā pārbaudīja 24 revelīta cienītāji.
1. kārta noritēja 2019. gada 28. decembrī,

šajā Vecgada kārtā uzvarēja Ojārs Jegurs,
2. vietā Jevgēnijs Petrovičs, 3. vietā Māris
Milns. 5. janvārī 2. kārtā uzvarēja Dainis
Švika, 2. vietā Dāvis Žuks, 3. vietā Rolands

Puidze. 12. janvārī 3. kārtā uzvarēja sacensībās un 1. vietu izcīnīja Rolands Puidze,
2. vietā Aivars Spalva un 3. vietā Lauris
Krēsliņš.

Galda spēļu turnīrs Lejasciemā

2020. gada 11. janvārī lejasciemieši
pulcējās Lejasciema vidusskolas sporta zālē
uz galda spēļu sacensībām: galda tenisā,
novusā, šautriņu mešanā. Galda tenisā vīriešu konkurencē nepārspēts palika un
1. vietu izcīnīja Konstan ns Kauliņš, 2. vietu
nosargāja Edgars Milns, Agnis Račāns, zaudējot 1 punktu otrajai vietai, izcīnīja godalgoto 3. vietu.
Sieviešu grupā 1. vietā Lāsma Gabdulļina, 2. vietā Tamāra Ābrama, 3. vietā
Dainuvīte Brūniņa. Novusā vīriešu konkurencē sīvās cīņās godalgotās vietas sadalīja
Arnis Tipāns – 1. vieta, Andis Konstan novs
2. vieta, Vilnis Kan ševs 3. vieta. Novusā
sievietēm – 1. vietā Lāsma Gabdulļina, 2.
vietā Dainuvīte Brūniņa, 3. vietā Evija Švarca Švampāne. Interesantās cīņās šautriņu
spēles laikā 1. vietu izcīnīja Agnis Račāns,
2. vietu Māris Milns, 3. vietu Valerijs Gabdulļins. Sieviešu konkurencē 1. vietā Dana
Puidze, 2. vietā Evija Švarce Švampāne, 3.
vietā Dainuvīte Brūniņa.
Lejasciema sporta darba organizators
Valerijs Gabdulļins
2020. gada janvāris
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Ak vitātes februārī, martā

28. janvāris – 25. februāris kultūrvēsturiskā
mantojuma un tradīciju centrā Lejasciema vidusskolas audzēkņu mājturībā un tehnoloģijās
veidoto darbu izstāde „Rokas darba nebijās”
1. februārī 19.30 Lejasciema KN
Ama erkolek vi aicina uz atpūtas pasākumu – koncertu „Sveiks, Jaunais gads!” Amaerteātra „Paradokss” viencēliens – Z. Pamše „Vēlēšanu meistars ķis Spruks ņciemā”.
Ieeja brīva
1. februārī Lejasciema KN 22.00 – 02.00
Balle kopā ar grupu „Deep Silence”. Ieeja:
3,00 EUR
5. februārī Lejasciema KN kinofilma „Pilsēta pie upes”. Anotācija par filmu – Ansim ir
nevainīga profesija – daiļkrāsotājs, un viņš
ir pieprasīts pie visām varām, kas nomainās
īsā laika posmā pagājušā gadsimta 30. gadu
beigās. Patosa pilnos ulmaņlaikus nomaina
skarbie komunistu, tad nacistu režīmi... Viņa
iecerētā ir ebreju meitene Zisla, taču jaunās
sievietes tēvs liek mīlai šķēršļus. Sagadās tā,
ka šajā laikā Anša dzīvē uzrodas arī glītā latviete Naiga. Starp trīs varām, kas sabradā
Anša pilsētu, divām sievietēm, kas plosa viņa
sirdi, iespējama kai viena izvēle... Režisora
Viestura Kairiša filmas scenārijs tapis pēc Gunara Janovska tāda paša nosaukuma romāna
mo viem. Kairišs filmu veido kopā ar saviem
ilggadējiem radošajiem partneriem – mākslinieci Ievu Jurjāni un operatoru Gintu Bērziņu; viņu iepriekšējais kopdarbs – spēlfilma
„Melānijas hronika”.
12. februāris – korim „Kaparīze” kopmēģinājums Kubulos
15. februāris – korim „Kaprīze” un ansamblim
„Akcents” koncerts Apē
21. februārī – Lejasciema KN Lejasciema vidusskolas Žetonu vakars
29. februāris – vokālajiem ansambļiem „Akcents” un „Satekas” Gulbenes novada vokālo
ansambļu skate Gulbenē
6. martā 17.00 Lejasciema KN kinofilma –
Andreja Ēķa komēdija „Klases salidojums 2”.
Ieeja: 3,00 EUR
7. martā 17.00 Lejasciema KN mul ilma „Karalienes Korgijs”. Ieeja: 2,00 EUR
Rekss, britu karalienes iemīļotākais korgijs,
pazūd no Bakingemas pils un nonāk Londonas
ielās raibā suņu klanu sabiedrībā, kurā valda
nemi gas domstarpības un kau ņi. Cenšo es
atgriez es mājās pie savas saimnieces, Rekss
mēro garu un piedzīvojumiem bagātu ceļu,
kura laikā atrod mīles bu un iepazīst pats sevi.
7. martā 19.00 Lejasciema KN jauniešu vokāli instrumentālā ansambļa „Deep silence”
5 gadu jubilejas koncerts. Ieeja: 2,00 EUR
7. martā 22.00 – 02.00 Lejasciema KN balle
kopā ar grupu „Bruģis”. Ieeja: 4,00 EUR. Iespējama galdiņu rezervācija
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11. martā – korim „Kaprīze” kopmēģinājums Gulbenē
14. martā 15.00 Lejasciema KN Stāmerienas ama erteātra „Spēle” izrāde „Pieklīdušais kaķēns”. Ieeja: 2,00 EUR
29. martā – pūtēju orķestrim „Lejasciems” konkurss – skate Ogrē

Izdevējs –
LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDE
Tālr. 64473660,
e-pasts: lejasciems@gulbene.lv
Informāciju apkopoja: Izglītojošā darba
un darba ar apmeklētājiem vadītāja
Dana Puidze
Iespiests: SIA Erante” tipogrāfijā
“
Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801,
tālr. 25767030
Tirāža 800 eks.
2020. gada janvāris

