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Lejasciema vidusskolas „Jaunsargu dienas”
sacensības par godu pulkvedim O. Kalpakam
Savulaikt diriģents Jānis Erenštreits,
daudzus gadus vadot jaunākās paaudzes
korus un pārdomājot patrio sma izpausmes
Latvijā, ir teicis, ka tas ir a eksmes, rīcības
un stājas kopums. Es gribētu teikt, ka šis
kopums ļo spilg izpaudās ceturtdien, 12.
martā, Jaunsargu dienā Lejasciema vidusskolā. Jau piecpadsmito gadu Lejasciema
vidusskolas un citu novada skolu skolēni
četrās disciplīnās – ierindas skate, automāta
AK-4 jaukšana un salikšana, militāro pakāpju
un roku signālu noteikšana un florbols – demonstrēja s ngru stāju un komandas spēku,
ātru, konkrētu rīcību un pozi vu a eksmi
un piederību savai vals j.
Sacensību jaunākajā grupā (4. kl. – 8.
kl.) 1. vietu izcīnīja Lejasciema vidusskolas
8. klases komanda; 2./3. vietu dalīja Lejasciema vidusskolas 7. klase un Gulbenes
jaunākās grupas jaunsargi. Sacensību vecākajā grupā (9. kl. – 12. kl.) 1. vieta Lizuma
vidusskolas komandai; 2. vieta Gulbenes 2.
vsk. 10. klasei un 3. vieta Lejasciema vsk.
komandai.
Jaunsargu kus ba Lejaciemā un visā
Gulbenes novadā, instruktores Lāsmas Gabdulļinas darba un personības ietekmē, ir
pozi vi veidojusi vietējo jauniešu a eksmi
pret valsts aizsardzību, sabiedrības vēr bām,
personības pilsonisko izaugsmi. No mazotnes piedalo es dažādos jaunsardzes pasākumos, pārbaudījumos vai arī kai vērojot tos
no malas, daudzus Lejasciema vidusskolas
absolventus ir ieinteresējusi militārā karjera
un viņi izvēlējušies savu nākotni cieši sais t
ar savas valsts drošību. Skolēni, kuri pirms
gada un vairākiem droši soļoja pa Lejasciema
vidusskolas sporta zāli ierindas skatē, šobrīd
dienē Latvijas bruņotajos spēkos vai mācās
Aizsardzības akadēmijā, un pilnīgi noteik
daļa no skolēniem, kas 12. martā soļoja, jauca un salika ieročus, pavisam drīz soļos pa
Alūksnes un Ādažu poligoniem.
Lana Černoglazova

KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ

Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un
tradīciju centrs
2. februārī Rīgas starptau skajā tūrisma izstādē
„Bal our 2020” kopā ar kolēģiem no Gulbenes tūrisma un
kultūrvēsturiskā mantojuma
centra un IIC „Dzelzceļš un
Tvaiks” bija iespēja prezentēt
Gulbenes novada un Lejasciema pagasta daudzpusīgo un
plašo tūrisma piedāvājumu.
Paldies „Ozolu” mājas maizei
par iespēju cienāt Gulbenes novada stenda apmeklētājus ar gardo maizi!

No 28. janvāra līdz 25. februārim centrā bija skatāma
Lejasciema vidusskolas audzēkņu izstāde „Rokas darba
nebijās”, darbi veido mājturības un tehnoloģiju mācību
stundu ietvaros, skolotāji – Vineta Rieks ņa, Rota Salmiņa, Vija Nurža, Guntārs Šmits. Liels paldies skolotājiem
par atbalstu izstādes tapšanā un audzēkņiem par drosmi
savus darbus parādīt izstādē.
Bija paredzēts, ka no 4. līdz 27. martam būs apskatāma fotogrāfiju kopizstāde „Daba un cilvēki Lejasciemā”,
kurā izstādītas četru lejsciemiešu – Mirdzas Ankupas,
Silvas Milnes, Guntāra Šmita un Kristapa Siliņa fotogrāfijas. Tomēr izstādi varēsiet apska t kai tad, kad vals
noteiktā ārkārtas situācija būs beigusies, tāpēc nesatraucie es, ja izstādi neesat redzējuši, tās apskates termiņš
ks pagarināts un, domājams, arī kšanos ar autoriem
un noslēguma pasākumu būs iespēja noorganizēt.
Dana Puidze

„Solis pretī uzņēmējdarbībai”
25. aprīlī Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā sāksies
pieaugušo neformālās izglī bas apmācības „Solis pre uzņēmējdarbībai” (20 astronomiskās stundas). Pirmajā nodarbībā
fotogrāfes Ilzes Mezītes vadībā būs iespēja
apgūt sociālo klu un fotogrāfijas nozīmi
produkta/pakalpojuma pārdošanā, kā arī
iemācī es mini fotostūrīša iekārtošanu mājas apstākļos un foto uzņemšanu ar viedtālruni, lai savu produktu, pakalpojumu
pēc iespējas veiksmīgāk varētu prezentēt
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publiskajā telpā. Nākamajās četrās nodarbībās, kuras no ks Lejasciema vidusskolas datorklasē,
Mudītes Mo vānes vadībā varēs
apgūt nepieciešamās zināšanas saimnieciskās darbības uzsākšanai un grāmatvedības
organizēšanai. Grāmatvedības nodarbības
no ks jūnijā, jūlijā un augustā.
Ja programma ir ieinteresējusi, droši
piesakie es laicīgi, jo, ņemot vērā situāciju
vals , programmas norises izmaiņu gadījumā būs vieglāk un ērtāk jūs informēt!

Pieaugušo neformālās izglī bas
programma “Solis pre
uzņēmējdarbībai” ek realizēta
ar Gulbenes novada pašvaldības
finansiālu atbalstu 287,50 EUR.
Līdzfinansējums piešķirts Gulbenes
novada pieaugušo neformālās
izglī bas programmu konkursā.

Pieteikšanās
apmācībām
līdz
22.aprīlim – lejasciemamuzejs@gulbene.
lv, t.28352466 (Dana)
Dalībnieka līdzmaksājums – 10 eiro
par visu programmu kopā.
Dana Puidze,
izglītojošā darba un darba ar
apmeklētājiem vadītāja
2020. gada marts

KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ/ AKTUĀLI

Interesanti atradumi Gaujā pie Lejasciema
Aizpagājušajā, 2018. gada, vasarā netālu
no Ķemeru sēravota Gaujas gultnē Viļņa Kriškāna vērīgā acs starp upes oļiem pamanīja
savādu veidojumu, kas izska jās kā kopā saaugušu neregulāras formas caurulīšu sakopojums. Nācās ilgi lauzīt galvu – kas tas varētu
būt? Pirmā doma bija, ka tas varētu būt mamuta zoba fragments, jo šeit netālu ir tā vieta, kur 1959. gadā krasta atsegumā tāds ka
atrasts. Taču zināms, ka mamuta zobi sastāv
no cietu un mazāk cietu kaula audu plāksnīšu
mijas, nevis no cauruļveidīgiem veidojumiem.
Varbūt tas ir korallis, ko ledājs atnesis no Igaunijā izpla tajiem silūra perioda nogulumiem?
Bet priekšmets ar skābi nereaģē, tātad to neveido kaļķiezis. Arī tā ārējais izskats liecina, ka
tas veidots no kaula. Beigas izrādījās visai prozaiskas – mīklainais atradums ir nekas cits kā
zirga zobs. Tiesa, tas izskatās ļo sens. Zoba
mīks e audi (pulpa) ir pilnīgi sadalījušies, saglabājušies kai pulpu aptverošie viscietākie
audi, kas izskatās kā caurulītes. Dabas muzeja
paleontoloģe L. Lukaševica pieļauj domu, ka
zobs varētu būt no akmens laikmeta vai pat
piederējis savvaļas zirgam. Pa esībā gan pētniekiem nav īs skaidrs, vai mūsu zemē savvaļas zirgi vispār ir bijuši un kad mūsu senči
ir sākuši zirgus izmantot. Tāpēc būtu ļo interesan noteikt šī atraduma absolūto vecumu,
kas varētu palīdzēt šo mīklu atminēt.

Zirga zobi.
***
Vēl vienu neparastu atradumu Gauja
netālu no Satekām dāvājusi arī Dzintaram
Mednim. Pēc ārējā izskata tas atgādina pārakmeņojušos koka stumbru ar kreveļainu mizu,
lūzumā pat tādas kā gadskārtas saskatāmas.
Taču „stumbra” viens gals ir noapaļots, un
gadskārtas nav koncentriskas. Tātad koks
tas nav. Varbūt tas ir stalagmīta fragments,
ko ledājs, ārdot biezos Igaunijas kaļķakmens
slāņus, atnesis pie mums? Jā, arī stalak tos
un stalagmītos ir vērojamas gadskārtas, pēc
kurām pētnieki nosaka to veidošanās laiku.
Bet Igaunijā alu ar stalak em nav! Ir jālūdz
Dabas muzeja paleontoloģes padoms. Viņa
atzīst: tā ir stromatoporāta fosīlija.
Stromatoporā ir pilnībā izmiruši īpatnēji sūkļi ar masīviem slāņainiem kalcīta

Par līgumiem par sadzīves
atkritumu savākšanu un izvešanu
Ikviena atkritumu radītāja – Lejasciema
pagasta iedzīvotāja, iestādes un komersanta
– pienākums ir iekļau es pašvaldības kopējā
sadzīves atkritumu savākšanas sistēmā, atbildēt par atkritumu savākšanu un izvešanu
no tā īpašumā vai valdījumā esošas teritorijas.
Vēl aizvien ir ļo daudz iedzīvotāju, kuri
savus atkritumus tā vietā, lai oficiālu nodotu,
izmet uz citu cilvēku rēķina daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju konteineros, pagasta pārvaldes iestāžu konteineros, kapsētas konteineros, mežā, grāvjos un citviet. Un kāds
par šo iedzīvotāju negodīgo rīcību vienmēr
maksā.
Gulbenes novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr. 19 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Gulbenes novadā” 5.3. punktā noteikts, ka ikvienas fiziskas
un juridiskas personas pienākums ir obligā
noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu ar atkritumu apsaimniekotāju. Gulbenes novada pašvaldība sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas pienākumus
ir deleģējusi SIA „Pilsētvides serviss”. Tādēļ,
2020. gada marts

ja neesat vēl noslēdzis līgumu par atkritumu
savākšanu, aicinām to izdarīt uzņēmuma
„Pilsētvides serviss" Gulbenes filiālē, e-pasts:
gulbene@pilsetvide.lv, tālrunis: 25749599;
64495050.
Tā kā pašvaldībai ir pienākums pieprasīt, lai ikviens atkritumu radītājs iesaistās kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
sistēmā, Lejasciema pagasta pārvalde griezīsies Gulbenes novada pašvaldības policijā
ar lūgumu veikt mājsaimniecību un iestāžu,
kurām nav noslēg līgumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, apsekošanu.
Informējam, ka par līguma neslēgšanu
par īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu var iestā es administra vā
atbildība, atbilstoši Latvijas administra vo
pārkāpumu kodeksa 75. panta otrajai daļai
„Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā
sadzīves atkritumu savākšanā”, kas paredz
uzlikt naudas sodu no 70 līdz 700 eiro fiziskajām personām, bet no 430 līdz 1400 eiro
juridiskajām personām.
Pagasta pārvalde

skele em, kas paleozoja ērā bieži piedalījās
rifu būvēšanā. To fosīlijas gan nekāds retums
nav: tās sastopamas devona sistēmas Gaujas,
Pļaviņu, Daugavas un S pinu svītas nogulumiežos. Pama ežu virsmā pirmās trīs svītas
atsedzas ziemeļos no Lejasciema, bet S pinu
svītas iežus pie mums ledājs ir „noskalpējis”,
saglabājies kai neliels paliksnis Tirzas un Galgauskas apkārtnē, kur kādreiz darbojās vienīgā dolomīta atradne Gulbenes novadā. Atrastā fosīlija pieder kādai no minētajām svītām.
Fosīlija saglabājusies pateico es plānam, bet
ļo izturīgam krama apvalkam.
Lūk kā, Medņa kunga atradums ir liecinieks dzīvai radībai, kas dzīvojusi siltas jūras
rifos vismaz 375 miljonus tālā pagātnē. Jā,
tajā tālajā laikā klimats pie mums bija k silts,
ka jūrās varēja būvēt rifus gan koraļļi, gan dažādas citas radības. Pareizāk gan būtu teikt,
ka nevis klimats pie mums bija tropisks, bet
tā tektoniskā plātne, uz kuras mēs tagad dzīvojam, toreiz atradās tropiskajā zonā un devona periodā šķērsoja ekvatoru, pārceļo es
no dienvidu puslodes uz ziemeļu puslodi. Ceļojums turpinās, un mēs nezinām, kur mūsu
zemīte atradīsies un kas uz tās mi nāsies pēc
gadu miljoniem.
J. Zaķis
***
Apraks tos eksponātus interesen var
aplūkot Kultūrvēsturiskā mantojums centrā.

Paldies Zanei, Mār ņam un Ritai
par video, kurš lejasciemiešus aicina
būt radošiem un pozi viem arī karan nas laikā.
„Mēs visi piedzīvojam laiku, kad IR
LAIKS. Ikdienas darbi un steiga irapstādinā .
Šis ārkārtas stāvoklis liek domāt, saprast, izvērtēt un būt lieliem savā cilvēcībā. IR LAIKS
strādāt pie idejām un darīt kaut ko radošu. Arī esot karan nas apstākļos – paliekot
mājās, mēs varam viens otru iedvesmot un
radīt. Paldies visiem lejasciemiešiem, kuri atsaucās un piedalīājās šajā radīšanas priekā,”
saka idejas autori Zane Gargažina, Rita Gargažina un Mārtņš Šalmis.
Dana
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VIDUSSKOLĀ

Skaļās lasīšanas konkurss
Nu jau par tradicionālu pasākumu
Lejasciema vidusskolā var uzska t Skaļās
lasīšanas konkursu. Šis ir konkurss, kurā
piedalās skolēni no 1. līdz 12. klasei un
apliecina savu prasmi publiski lasīt latviešu, angļu un krievu valodā. Ierosmi
šāda veida konkursam deva Nacionālās
skaļās lasīšanas sacensība 5. – 6. klašu
skolēniem, kas jau vairākus gadus no ek
visā Latvijā un arī daudzās ārvals s, kuras rezultātā ek noskaidrots lasīšanas
as
čempions. Sacensības mērķis ir pilnveieidot bērnu prasmes izvēlē es piemērotu
tu
un interesantu literatūru skaļai lasīšaanai, sekmēt interesi par lasīšanu un
n
grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām
lasīšanas ak vitātēm, kā arī veicināt
lasītprieku. Mūsdienu tehnoloģiju
laikmetā atrast un izvēlē es atbilstošu lasāmvielu, uzstā es ar publisku
lasījumu, aizraut ar to klausītājus ir
īsts izaicinājums, taču mūsu skolas
skolēni izrādīja ļo lielu ieinteresē bu
un izcili ka ar to galā.
Šogad Lejasciema vidusskolas skaaļās lasīšanas konkurss aizritēja Annas
as
Sakses zīmē, jo janvārī apritēja 115 gadi,
di,
kopš dzimusi mūsu novadniece, burvīgo
„Pasaku par ziediem” autore. Skolēni arī
mūsdienās prot novērtēt A. Sakses pasaku tēlaino valodu un tajās ietverto dzīves
gudrību. Un arī par uzvarētāju vienā no
vecumposmiem kļuva Normunds Kaspars
ar izvēlēto A. Sakses pasaku „Narcise”.

Šogad konkursa pirmajā kārtā (klases
ietvaros) pavisam piedalījās 62 skolēni,
finālam ka izvirzī 27 lasītāji – 20 lasīja
latviešu valodā, 7 – kādā no svešvalodām.
1. – 4. klašu grupā 1. vietas ieguvēja Evelīna Uiska (4. kl.), 2. vietā – Dāvids Stepe (2. kl.) un 3. vietā – Teodors Balodis

(1. klase). 5. – 12. klašu
grupā latviešu valodā:
1. vieta – Normundam
Kasparam (9. klase), 2. vieta
– Kristai Čablei (8. klase), dalīta 3.
vieta Nellijai Bērziņai (5. klase) un Ma sam Salmiņam (5. klase). Savukārt lasītājiem svešvalodā šāds vietu sadalījums: 1.
vieta Katrīnai Kalvītei (6. klase), 2. vieta
Ernestam Paulam Mednim (7. klase),
dalīta 3. vieta Elvim Dambrovam (10.
klase) un Dagnim Lisovskim (10. klase).
Tā kā vals šis konkurss no ek kai 5., 6.
klašu skolēniem un kai latviešu valodā,
tad uz Nacionālā konkursa novada kārtu
ka izvirzī Nellija Bērziņa un Ma ss Salmiņš.
Lana Černoglazova,
Lejasciema vidusskolas bibliotekāre

12. klases Žetonvakars!
Ko tad mums nozīmēja šie
svētki? Tas ir kā pārējas posms
no viena etapa uz nākamo. Žetonvakars mūs lēnām pievirzīja
tuvāk eksāmenu gaisotnei! Lika
saspringt domās un lēmumos,
lai sakoncentrētos kam ļo svarīgam – tam, kas mūsu nākotni
noteiks!
Viss šis pirmssvētku laiks
aizgāja gaidot – kā nu būs, jo
taču izrāde jāspēlē. Bijām satraukušies, bet zinājām, ka esam
labākie! Mums bija jāizdodas
visam, kas iecerēts. Un sanāca!
Mēs izdarījām visu kā pienākas!
Režisore laimīga, audzinātāja
sajūsmā! Paši – protams, gandarī !
Ja runājam par Žetonvaka-
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ru, tad tas, manuprāt, ka aizvadīts ļo sirsnīgā un ļo aizraujošā
gaisotnē – mūzika, uzdevumi, mīļi
vārdi, ziedi, dāvanas.. Pasākums
ilga apmēram pusotru stundu,
un šajā laikā jutāmies pacilā un
laimīgi -– jo žetons bija kabatā!
Mūsu klases „ģimenē", protams, neiz kt bez mūsu mīļās
audzinātājas - skolotājas Vinetas
Rieks ņas! Viņa ir mūsu dzinējspēks, mūsu mo vators, mūsu
prāta asinātājs un arī mūsu vislabākais ceļrādis! Viņa ieveda mūs
vidusskolā – un no tās arī pavadīs! Paies laiks, bet mēs, „PIECĪŠI", viņu nekad neaizmirsīsim ar
viņas smiekliem, sirsnību un neatlaidību!
Ko šis žetons nozīmē man?
2020. gada marts

VIDUSSKOLĀ
Tas ir kā apliecinājums pašam
priekš sevis, ka drīz sekos ļo
svarīgs posms, kurš izpildīs lielu
lomu manā nākotnes profesijas
izvēlē! Katra kļūda šajā svarīgajā posmā var novest pie sarežģītām sekām iekļūt augstskolā,
studēt koledžā vai iekļūt darbā
pēc vidējās izglī bas iegūšanas!
Bet es ceru uz visu to labāko!
Un priecājos, ka man apkārt ir
daudzi cilvēki, kā arī draudzene,
kuri mani atbalsta un mo vē.
Paldies visiem par to!
Protams, esam no sirds pateicīgi mūsu
režisorei Inetai Kras ņai, kura vel ja mums
savu laiku, lai atbrauktu un iemācītu mūs
nospēlēt ko ešām interesantu! Vēl gribam
teikt paldies Jānim Mellim par tehnisko at-

jiem „mazajiem brāļiem un māsām" – 11. klasei,
kuri sarīkoja mums šos svētkus!
Vēl priekšā ir k daudz ko piedzīvot, bet gan
jau viss no ks tā, kā tam jāno ek! Mēs esam solī tuvāk nākotnei! Aiziet!
Ar s Gailis, 12. klase

balstu, Ritai Gargažinai
par atbalstu, ko sniedz
mums kultūras nams!
Paldies no visas sirds!
Paldies arī mūsu labāka-

Radoši un izzinoši aizrit ikdiena mākslas skolā
Gulbenes Mākslas skolas Lejasciema
klašu skolēni ikdienas procesā apgūst dažādus mācību priekšmetus, kā piemēram,
teks la dizains, dizaina pama , kompozīcija, mākslas valodas pama , zīmēšana,
gleznošana.

Skolēni piedalās dažādos konkursos,
šobrīd aktuālie – „Dzīvnieku sapņu dārzs",
„Lauku sadzīves aina", kā arī Friča Bārdas
dzejoļu ilustrāciju konkurss.
Gulbenes mākslas skolas Lejasciema 4.
klases audzēkņi 04.03.2020. devās mācību
ekskursijā uz Rīgu. Apmeklēja Rīgas Jūgends la centru, kur skolēni gan klausījās gides
stās to par Jūgends lu un tā laika dzīvi,
gan radoši darbojās, fotografējās, veidoja
interak vus diplomus un celtnes.
Cosmos ilūziju muzeja apmeklējums,
kurā skolēni atklāja dažādus acu apmānus
gan caur mākslas prizmu, gan ikdienas, radot smaidus un ak vu darbību.
Carnikavas promenādes dabas parka
2020. gada marts

„Piejūra” apskate, kur skolēniem, protams, pa ka visvairāk, jo kas gan var vairāk iepriecināt kā jūra!

Gulbenes mākslas skolas Lejasciema audzēkņu darbu izstāde būs apskatāma Lejasciema vidusskolas 2. stāvā.
Beāte Medne
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JAUNIEŠU CENTRĀ/ SPORTS

Jauniešu centrā „Pulss”
Veselība ir fiziskā, garīgā un sociālā labklājība. Veselība lielā mērā ir atkarīga no cilvēka dzīvesveida. Vairums cilvēku apzinās,
ka veselība jāsaudzē un par to jārūpējas. Tomēr ikdienas dzīvē mēs bieži redzam pretējo. Tādēļ mēs, Gulbenes novada jaunatnes
darbinieki, februāra un marta mēnesi pavadām veselīgi – piedāvājot bērniem un jauniešiem dažādas izklaides, kas saistās ar veselības izzināšanu. Jauniešu centrā „Pulss”
regulāri, divreiz nedēļā, dodamies nelielā
pastaigā un izspēlējam dažādas spēles. Var
just, cik bērniem tas ir svarīgi, jo viņi gaida
tās dienas, kad dosimies kopā pārgājienā,
protams, ir dienas, kad atceļas pārgājiens,
jo nav piemēro laikapstākļi. Esam gatavojuši auzu pārslu cepumus, kuri ir
vienkārši pagatavojami un ļo
garšīgi. Piedāvājām meitenēm
„Meiteņu pēcpusdienu”, kurā
ska jāmies video par sejas ādas,
matu kopšanu un izrunājām to,
cik svarīgi ir ēst veselīgu pār ku
un, protams, dzert ūdeni. Ikdienā daudz spēlējam dažādas spēles, kas veicina atmiņu un a sta
radošo domāšanu.
Turpmāk katru nedēļas
trešdienu dosimies ciemos pie
veco ļaužu dzīvojamās mājas
iemītniekiem, kur katrā reizē
piedāvāsim atšķirīgas ak vitātes, kā piemēram, saliedēšanās spēles, prāta spēles,
radošās un kulinārijas darbnīcas, kā arī reizi

mēnesī būs kino pēcpusdiena.
12. februārī mēs, jaunatnes darbinieki,
devāmies pieredzes apmaiņas braucienā

uz Aizkraukles bērnu un jauniešu interešu
centru un Olaines jauniešu centru „Popkorns”, bija interesan dzirdēt, kā darbojas
ci jauniešu centri, kā ek organizētas ikdienas ak vitātes un kāda ir jauniešu līdzdalība u . Bijām gandarī par redzēto un
dzirdēto, protams, gribas vienmēr salīdzināt, kā no ek mums un citur, iegūt kādas
labas idejas un, iespējams, jaunus sadarbības partnerus.
Šobrīd sais bā ar Covid-19 vīrusu strādājam a ālinā un jauniešus mudinām vairāk do es dabā, piedalī es konkursos, ko
publicējam sociālajā vidē.
Novēlam ikvienam labu veselību, domāt pozi vas domas un būt atbildīgiem!
JC „Pulss”

Distanču slēpotājiem neparasta sezona
Šī ziema noteik iespiedīsies atmiņā ar neparas em laikapstākļiem, kad īstu ziemu ar
kupenām varējām izbaudīt vien
dažas dienas un nācās ķert mirkļus, lai būtu iespēja trenē es uz
slēpēm.
Neskato es uz grūtajiem
apstākļiem gan mums, jo nebija
iespējams pilnvēr gi sagatavoes, gan Latvijas čempionāta
organizatoriem, viens sacensību posms tomēr no ka. Tā 15.
un 16. februārī Madonā no ka
Latvijas čempionāts distanču
slēpošanā. Tajā, protams, piedalījās arī Gulbenes BJSS/SK „Lejasciems’’ slēpotāji, treneri – Lāsma un Valerijs Gabdulļini. Divās spraigās sacensību
dienās izdevās izcīnīt arī 4 medaļas. Pir-
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Foto: Agnese Kubuliņa

majā sacensību dienā slēpotāji sacentās
sprinta disciplīnās, visveiksmīgāk startēt
izdevās Gerdai Asnātei Berkoldei, kura

1. km distancē 28 dalībnieču konkurencē
S14 grupā ieguva 3. vietu.
Otrajā sacensību dienā lejasciemie2020. gada marts

SPORTS
šiem trīs medaļas: V14 grupā 42 dalībnieku konkurencē 2.vieta Artūram Filipam Igaviņam, kuru no čempiona tula
šķīra vien 1,3 sekundes, V12 grupā 2 km
distancē 3.vieta Jēkabam Kubuliņam
44 dalībnieku konkurencē, S14 grupā 2
km distancē 21 dalībnieču konkurencē
3.vieta Gerdai Asnātei Berkoldei.
Latvijas čempionātā debijas sacensības arī četriem jaunajiem slēpotājiem,
lieliska iespēja krāt pieredzi un izjust sacensību atmosfēru!

22. februārī SK „Lejasciems”/Lejasciema vidusskolas distanču slēpotāji
aizvadīja šīs sezonas trešās sacensības.
Šoreiz Siguldā „S-Fischer Ziemas skolēnu čempionāta 2020” 1. posmu. Visās
vecuma grupās slēpotāji sacentās 200 m
super sprintā. Arī šajās sacensības ka
izcīnītas vairākas medaļas: S10 grupā 1.v
ieta Martai Žīgurei un S16 grupā 3. vieta Montai Zauriņai. Kā jau super sprintā,
cīņa par medaļām bija ļo saspringta un
dažiem mūsu slēpotājiem līdz medaļām
pietrūka vien dažu sekunžu vai pat sekunžu desmitdaļu.
Tā kā īstu ziemu ar sniegu varējām
izbaudīt vien dažas dienas, ieplānoto
sacensību vietā mūsu distanču slēpotāji
– jaunsargi varēja do es ekskursijās. Tika
apska ta Siguldas bobsleja un kamaniņu
trase, izstaigātas Līgatnes dabas takas,
ak vi pavadīts laiks un gūtas neparastas
izjūtas klu parkā, esot dažus metrus virs
zemes, un noķerta viena no pēdējām iespējām izbaudīt slēpošanu Fisher slēpošanas centrā.

2020. gada marts

Gada balva sportā 2019
1. februāra vakarā Gulbenes sporta
centrā no ka konkursa „Gulbenes novada Sporta laureāts 2019” apbalvošana.
Divās no nominācijām bija izvirzī Lejasciema jaunie spor s .
Kā „Gada Gulbenes novada Bērnu
un jaunatnes sporta skolas spor sts” –
Mar ns Kristers Celms, kurš lieliski startēja iepriekšējā distanču slēpošanas sezonā, Latvijas čempionātā kopā izcīnot
piecas medaļas, no tām divas zelta medaļas, vienu sudraba (komandu stafetē)
un divas bronzas.
„Gada Gulbenes novada Bērnu un
jaunatnes sporta skolas spor ste” – Jolanta Pence, kura Latvijas čempionātā

distanču slēpošanā izcīnīja trīs medaļas,
no tām vienu sudraba un divas bronzas.
Savukārt Latvijas čempionātā taku skrējienos skolu jauniešiem 2018.gada kopvērtējumā Jolantai 1.vieta un 2019.gada
kopvērtējumā 2.vieta.
Gulbenes novada Pateicības rakstu
saņēma Guntars Spalva – par ak vu dalību Lejasciema pagasta sporta dzīvē un
sasniegumiem novada sacensībās.
Dana Puidze
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BĒRNUDĀRZĀ

„Kamenītes” lielie un mazie darbi!
„Zaķēni”
Arī paši mazākie „Kamenītes” bērniņi – „Zaķēni”- šajā mācību gadā čakli
darbojas. Piedalās iestādes pasākumosMār ņdienā, Latvijas dzimšanas dienā,
Ziemassvētkos.
Svētki, protams, ir jauki un gaidī ,
bet „Zaķēnos” arī ikdiena ir piepildīta ar
vieglākiem un grūtākiem darbiņiem.

Šogad bērni īpaši daudz darbojas ar
Montesori materiālu:
 ber smil s vai zīmē tajās,
 sijā mannā, griķus,
 lej ūdeni, zvejo vai ripina krāsainas
un s kla bumbiņas,
 šķiro dažādu krāsu pogas, pupas,
 arī kinē skās smil s un krāsainā sāls
mīkla ne ek aizmirstas
Darbiņu saraksts ir ļo plašs – piemērojams katra bērna vecumam, spējām, interesēm. Pats labākais – visi šie
darbiņi bērniem ļo pa k, jo piesaista ar
krāsainām paplātēm un ci em traukiem,
kā arī materiālu, ko dažreiz mammas noslēpj dziļākajā virtuves plauktā.
Pašiem nemanot, bērni:
 pierod pie lietu kār bas, jo darbiņš jāizdara līdz galam, kā arī jānokārto,
 veido pareizu satvērienu, jo visu
laiku rociņas strādā,
 vingrinot pirks ņus, paši palīdz
raisī es savai valodiņai.
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“Nedariet manā vietā to, ko es varu pats!” – ešām, lai sekmētu bērnu patstāvību
un pašapkalpošanās iemaņas, svarīgi ir ļaut bērniem pašiem prak ski darbo es.
„Zaķēnu” skolotāja Lija

„Gudrās Pūce”
Februāris ir ziemas pēdējais mēnesis. Šogad
tas vairāk līdzinās pavasarim – ar dobēs ziedošajām sniegpulkstenītēm, krokusiem un prīmulām.
Kopā ar „Gudrās Pūces” bērniem kalendārā izlasī-

jām, ka 27. februāris ir sniega diena. Mazliet noskumām, jo plāno e ziemas sporta
svētki būs jāaizvada bez sniega. Brīnumi tomēr no ek, ja em ļo , ļo c...
Tieši 27. februāra nak sāka snigt! Sporta skolotāja Inese bija sagatavojusi dažādus uzdevumus, lai pārbaudītu veiklību, izturību, sadarbības prasmes. Bērni startēja
gan individuāli, gan
pa pāriem. Jautrība
grupas
laukumiņā valdīja visu rīta
cēlienu! Bijām izmirkuši, noguruši,
cīno es ar sniegu,
bet laimīgi! Svētki
izdevās lieliski, pozi vām emocijām
bagā !
„Gudrās Pūces” skolotāja Ināra

2020. gada marts

BĒRNUDĀRZĀ/ BIBLIOTĒKĀ
„Rūķīši”
Februāris ir gaismas un mīles bas mēnesis. Iestājo es
februārim, dienas kļūst garākas un gaišākas. „Rūķīšu” grupā
februāris allaž ir ak vs un no kumiem bagāts mēnesis. Šogad par mēneša tēmu ka izvirzīta „Draudzēšanās”, un visa
mēneša ietvaros daudz ka runāts par draudzību, par to, kā
būt labam draugam un kā cienīt citus cilvēkus. Tika pārrunā
arī dažādi mīļvārdiņi, kādos bērni mēdz dēvēt savus draugus
un ģimenes locekļus. Tema kas ietvaros 28. februārī ka ieplānots pasākums, uz kuru ciemos ka aicinā vecākās grupas „Gudrās Pūces” bērni. Lai sagatavotos ciemiņu uzņemšanai, audzinātājas kopā ar bērniem gatavoja ielūgumus, svētku
cepures un dekorēja grupas telpas. Pasākuma dienā jau kopš
rīta bija jūtama svētku atmosfēra, jo bērni ar nepacie bu gaidīja ciemiņus no vecākās grupas. Pasākums bija ešām izdevies – bērnu sejās bija manāms neviltots prieks un bērni ar
lielu degsmi iesais jās dažādās rotaļās, spor skās ak vitātēs
un konkursos. Un kas gan tā būtu par ballī bez svētku galda?
Abu grupiņu vecāki bija sagādājuši cienastu, kas deva iespēju
nodrošināt pa esi bagā gu svētku galdu, kas bērniem vēl vairāk radīja svētku un kopības sajūtu.
Ļo ceram, ka šī kļūs par tradīciju, kas turpinās priecēt
bērnus ikkatru februāri. Paldies vecākiem par sarūpēto cienastu!
„Rūķīšu” grupas audzinātāja Ilze

„Pasaciņa”
„Pasaciņas” grupas bērni februārī pievērsa uzmanību
draudzībai. Kopā darbojāmies gan centriņos, gan individuāli,
gan pāros. Iejutāmies mākslinieku lomā – mēģinājām a ēlot
jau esošas gleznas, mēģinājām gleznot klauso es klasisko
mūziku. Pievērsām uzmanību dažādu konfliktsituāciju risināšanai un sadarbības prasmju pilnveidošanai. Draudzības
tēmā pievērsām uzmanību saviem grupas biedriem, pārrunājām draugu nozīmi. Kopā gatavojām sev svētkus, kuros cepām cepumus, klājām galdu un runājām par jaukām lietām.
Darbojo es kompetenču pieejā, mācamies kļūt patstāvīgāki,
mācamies sadarbo es, mācamies radoši izpaus es!
„Pasaciņas” grupas audzinātāja
Ramona

Bibliotēkas ziņas
Līdz 14. aprīlim Lejasciema pagasta
bibliotēka apmeklētājiem ir slēgta, sakarā ar vals izsludināto ārkārtas situāciju
(Korona vīruss). Par bibliotēkas grāmatu
apmaiņu, lūdzu, zvanīt uz bibliotēkas tālruni 64472875.
Pēc karan nas ierobežojumiem bibliotēka gaidīs savus apmeklētājus veselus un priecīgus, lai piedāvātu jaunākās
grāmatas un apska t gulbenietes Hertas
sēņu fotogrāfiju izstādi „Myxomycota
u.c.“ Labu, s pru veselību visiem!
Jaunākās grāmatas Lejasciema pagasta bibliotēkā
Bibliotēkas plauktos plašs latviešu
2020. gada marts

autoru grāmatu klāsts: J. Egle „Dzimšanas
diena“, D. Avo ņa „Ceļā“, D. Judina, A.
Nīmanis „Mēmais“, A. Līce „Ceļadomas“.
Detek vu autores ir četras kundzes: S.
Amberga „Versija. Tēvi“, L. Kovaļova „Svešinieki”, I. Dimante „Skaistuma impērija“,
R. Bula „Sīnāja kalna lieta”.
Teātra un kino mīļiem pa ks L. Šmites grāmata par ak eri Valen nu Skulmi
„Raibs taurenis uz dadža lapas”. Daigas
Mazvērsītes grāmata ”Melnbaltās dziesmas“ stāsta par latviešu estrādes māksliniekiem, par laiku no Alfrēda Vintera līdz
Zigfrīdam Račiņam.
Roman kas cienītājiem savus darbus
piedāvā K. Kelija „Laimīgas laulības noslēpums”, S. Lundberija „Sarkanā adrešu

grāma ņa”, M. Kīza „Mazliet precējušies“, M. Makinernija „Dzīves ceļojums”,
D. Andžoni „Sardu balāde”.
Ārzemju detek vus papildina D. Devero „A aisnotā slepkavība”, kas ir turpinājums rakstnieces romānam „Nāve pēc
pieprasījuma”. D. Kouls „Lupatu lelle”, Č.
Abdulajevs „Diletanta sapnis”, D. Elliss
„Pēdējais alibi” ir kungu iecienī e autori.
Jauniešiem K. Olsone saraks jusi aizraujošu stāstu „Ērgļu klints noslēpums”.
D. Hanas grāmata „Visiem zēniem, kurus
esmu mīlējusi”, meitenes mīles bas vēstules.
Lai katram izdodas atrast savu grāmatu!
Maira,
Lejasciema pagasta bibliotēkas vadītāja
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KULTŪRA

Jaunumi kultūras jomā
Katru gadu pavasaris nāk ar prieku
par saulī , pirmajiem sniegpulksteņiem,
bet šogad mums pavasaris atnesa ziņu
par bīstamu vīrusu, rīkojumiem, paziņojumiem un ierobežojumiem!
Augos briest sulas, bet cilvēkos – vēlmes. Dzīvosim cerībā un cībā, ka viss
nokārtosies labvēlīgi un vīruss pie mums
nebūs uz ilgu laiku!
Atska simies, ko esam paveikuši februārī un paspējuši izdarīt martā!
1. februāra vakarā uz pasākumu
„Sveiks, Jaunais gads!” pulcējās Lejasciema kultūras nama ama erkolek vi, lai
ar smiekliem, jautrību, humoru priecētu
viens otru un ska tājus!
10 kultūras nama kolek vi vairāk kā
divas stundas aizrāva ska tājus ar dejām,
dziesmām, muzicēšanu, sarunām, stās jumiem...noslēgumā ama erteātris „Paradokss” spēlēja viencēlienu “Vēlēšanu
meistars ķis Spruks ņciemā”.
Klātesošos sveica Gulbenes novada
Kultūras pārvaldes vadītāja Gundega Ķikuste.

Lejasciema pagasta pārvaldes vadītājs Māris Milns darbīgu
sezonu novēlēja un paldies vārdus teica visiem kolek viem un
kolek vu vadītājiem – jauktajam korim „Kaprīze” – vadītāja Ineta Maltavniece, kormeistars Vitauts Bošs, koncertmeistare Ulla
Pērkone, ansamblim „Akcents” – vadītāja Evelīna Cielava, senioru ansamblim „Satekas” – vadītāja Vija Nurža, deju kolek vam
„Unce” – vadītāja Daiga Tipāne, ama erteātrim „Paradokss” –
režisore Ineta Kras ņa, līnijdeju grupai „Dzinteles” – vadītāja Marika Kamarūte, folkloras kopai „Smaržo siens” – vadītāja Sarmīte
Supe, rokdarbu kopai „Rades” – vadītāja Lūcija Bačinska, pūtēju
orķestrim „Lejasaciems” – vadītājs Juris Ivanovs, Normunds Dzelme, jauniešu vokāli instrumentālajam ansablim „Deep silence”
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KULTŪRA
– vadītājs Juris Ivanovs. Paldies šī vakara vadītājām Ilvitai Kļaviņai un Jolantai
Šķirpānei, skaņas un gaismas meistaram
Jānim Mellim! Pasākuma laikā varēja apska t rokdarbnieču jaunā gada veikumu.
Esam vienmēr priecīgi par jauniešiem,
kas ar savu klātbūtni, muzicēšanas prasmi kuplina kolek vu priekšnesumus –
paldies Bruno Eduardam Krēsliņam, Dāvim Elmāram Mellim, Lindai Bošai!
Februāris un marta sākums amaerkolek viem ir bijis ak vs ar vieskoncer em, mēģinājumiem, gatavošanos
skatēm  15. februārī koris „Kaprīze” un
ansamblis „Akcents” piedalījās sadziedāšanās koncertā Apes kultūras namā.
Uz šo pasākumu kora dziedātājas varēja
kāpt uz skatuves jaunajos tērpos – meitenēm ka uzšū jauni svārki!
 Koris „Kaprīze” ir apmeklējis
koru kopmēģinājumus Kubulos un Gulbenē
 8. februārī ansamblis „Akcents”
viesojās Malienā
 29. februārī Gulbenē no ka
Gulbenes novada vokālo ansambļu skate,
kurā piedalījās senioru ansamblis „Satekas” un ieguva II pakāpes diplomu ar 39,08
punk em un ansamblis „Akcents” ieguva
I pakāpes diplomu ar 41,91 punktu.

 Deju kolkek vs „Unce” februārī un martā izdejoja Sadančus Tirzā un
Variņos

Tradīcija turpinās – Lejasciema jauniešu grupa „Deep silence” ar pavasara koncertu 7. marta vakarā sveica savus ska tājus, atbals tājus un fanus! Arī šogad, jo ir taču
pieci gadi! Ar sirdsmīļām dziesmām ka
izdziedā 5 gadi! Koncerts bija interesants,
skaists, enerģisks un
jaudīgs, jo dziesmas
ka „ietērptas” gaismās
un projekcijās.
Paldies
visiem,
kas piedalījās koncerta
tapšanā – vecākiem,
atbals tājiem, gaismu
meistaram Ivaram, koncerta vadītājam Jānim,
un, protams, grupas
vadītājam Jurim un skaņas meistaram Jānim!
Vēl viens jauks un
pa kams mirklis „Deep
silence” dziesmotajā
dzīvē no ka 22. februārī, kad jaunieši, gatavojo es XII Latvijas
skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkiem,
piedalījās
konkursā
„No baroka līdz rokam”
Cesvainē un ieguva
augstāko pakāpi ar 47,15 punk em – šis rezultāts ir augstākais visā Latvijā savā vecuma grupā! Prieks un lepnums par mūsu jauniešiem!
Februāra mēnesī kultūras namā bija iespēja noska es jaunākās filmas „Pilsēta pie upes”, „Karalienes Korgijs”, „Klases
salidojums”. Ir noslēgts līgums ar „Kultūrpunktu” - arī turpmāk
varēsim ska tājiem demonstrēt jaunākās filmas.
8. marta pēcpusdienā Lejasciema kultūras namā ka rādītas 2 teātra izrādes – Lejasciema vidusskolas 12. klases izrāde –
Rasa Bugovičute “Tikai nesaki nevienam” un ama erteātra
„Paradokss” izrāde – Zane Pamše „Vēlēšanu meistrars ķis
Spruks ņciemā”

Lejasciema KN vadītāja Rita
2020. gada marts
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Tālākās ak vitātes, pasākumi, mēģinājumi pie mums
un visā Latvijā ka pārtrauk un atlik pašreiz
līdz 14. aprīlim.
Tātad – arī Lieldienu pasākumi ek atcel !
Būsim disciplinē , izturēsimies atbildīgi! Sargāsim sevi,
savus mīļos, līdzcilvēkus!

Gulbenes novada pašvaldības
paziņojums par Covid-19
ierobežošanas pasākumiem
Gulbenes novadā
Pamatojo es uz Ministru kabineta 12. martā izsludināto ārkārtas situāciju vals sais bā ar Covid-19 izpla bu,
Gulbenes novada pašvaldība no 2020. gada 13. marta līdz
14. aprīlim:
 pārtrauc mācību procesa norisi klā enē izglī bas
iestādēs, nodrošinot mācības a ālinā (izņemot pirmsskolas
izglī bas iestādes, kuras atļauts apmeklēt kai em vecākiem un viņu bērniem, kuri var apliecināt, ka nav apmeklējuši Covid-19 skartās vals s un nav bijuši kontaktā ar vīrusa
nēsātāju);
 slēdz pašvaldības iestādes apmeklētājiem (izņemot
pašvaldības administrāciju un pilsētas un pagastu pārvaldes);
 atceļ visus pašvaldības rīkotos kultūras, sporta un
citus publiskus pasākumus;
 pārtrauc visas interešu izglī bas un ama ermākslas
norises – treniņus, sacensības, nodarbības, mēģinājumus.

no 2020. gada 16. marta
Gulbenes novada Lejasciema
pagasta pārvalde apmeklētājiem slēgta

Aktivitātes aprīlī, maijā, jūnijā –
sekosim reklāmām,
jo var būt izmaiņas!

15.04. Korim „Kaprīze” kopmēģinājums Alūksne
25.04. Deju kolke vam „Unce” skate Gulbenē
01.05. Korim „Kaprīze” skate Alūksnē
04.05. 13:00 Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas pasākums parkā pie Lejasciema kultūras nama
23.05. 14:00 Senioru diena Lejasciemā –
 Piedalās Gulbenes novada senioru kolek vi
 Spēlēs kapella
23.05. Korim „Kaprīze” un ansamblim „Akcents” koncerts Apekalna baznīcā
06.06. 19:00 Lejasciema estrādē Mūsdienu deju grupu koncerts
06.06. 22:00 – 02:00 Lejasciema estrādē Zaļumballe – spēlē grupa „Zelta kniede”
07.06. Koris „Kaprīze” piedalīsies Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī
11.06. Ansamblis „Satekas” piedalīsies Latvijas senioru pasākumā „Zelta ritmi” Rīgā
19.06. pl. 21:00 pasākums dabā „Klausies Gauju”
 Pulcēšanās pie Šķūnenieku mājām
 Klusuma pārgājiens uz Sēravotu gar “Ķemeru” mājām
 „Laimes kāpņu” atklāšana
 Skanēs mūzika un dziesmas
20.06. 19:00 Lejasciema estrādē – Gulbenes novada deju kolekvu koncerts „Jautrais dancis vasarā”
20.06. 22:00 Zaļumballe – spēlē grupa „Deep silence” Ieeja:
4,00EUR
21.06. PO „Lejasciems” koncerts Madonā
Esam plānojuši 4. jūlijā organizēt BĒRNĪBAS SVĒTKUS. Ja ir vēlēšanās ģimenē sarīkot svētkus bērniem, lūgums pieteikt bērnus
Lejasciema kultūras namā, t. 29392051.

Lūdzam iedzīvotājus maksājumus veikt ar pārskai jumu
uz Gulbenes novada pašvaldības norēķinu kon em.
Pakalpojumu saņemšanu lūdzam izmantot a ālinā .
Informāciju var iegūt:
 zvanot uz tālruni 28379485 (pagasta pārvaldes vadītājs); 64473660, 26381769 (lietvede), 64473664, 26485287
(grāmatvede);
 rakstot uz e-pastu lejasciems@gulbene.lv;
 atstājot dokumentus, iesniegumus un citus dokumentus pastkas tē pie Lejasciema pagasta pārvaldes ēkas
Lejasciemā, Rīgas ielā 11A
Gulbenes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem par savu un līdzcilvēku veselību, ievērojot visus
noteiktos Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus!
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.
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Ieeja 5 EUR
2020. gada marts

