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„Kamenīte” par Pasakām
20. februārī bērnudārzā noritēja otrais, iestādes 50. gadadienai veltītais,
pasākums „Pasaciņa, pasaciņa”, uz kuru
tikai aicināti, un sagaidīti gan zināmi, gan
svešāki ļaudis.
Skatītāju rindās varēja skatīt gan bijušos bērnudārza darbiniekus, gan bijušos
audzēkņus – gan jau par vecākiem kļuvušos, gan vēl skolas solos sēdošos. Līdzās
viņiem, mīļam aicinājumam atsaukušies,
bija arī tie mazuļi, un viņu vecāki, vecvecāki kuri nav „Kamenītes” audzēkņi, un atnākušie, vienkārši jaukie pagasta ļaudis.
Prieks un gandarījums par šo tikšanos un kopīgi pavadīto laiku „Kamenītē”
un pasakās! Šīs krāsainās un skanīgās
minūtes, šķiet, bija īpaša dāvana gan
mūsu bērnudārzam, gan mums pašiem – audzēkņiem un darbiniekiem!
Skatītāju prieks un pateicības vārdi kā
sīkas sēkliņas krīt auglīgā augsnē, lai
nākotnē, mīlestības lolotas, uzplauktu
par krāšņiem ziediem, priecējot arvien
vairāk un vairāk ļaužu.
Iestādes pedagogu izlolotais, teatralizētais uzvedums sevī apvienoja visiem
zināmas un mīļas pasaciņas: Vistiņa Raibīte, Kukulītis, Zvēri un abru taisītājs un
Trīs sivēntiņi. „Kamenītes” bērni piedalījās
kopīgā uzveduma noskaņojuma kuplināšanā: savu reizi dziedot un uzdejojot.
Laiks, pasakas klausoties un skatoties ar nedalītu uzmanību, aiznesa visus
līdz pasaciņas beigām: „Ko šī pasaka
mācīja mums, to tūliņ mēs kopā pateiksim

jums: Vienmēr esiet mīļi un draudzīgi...
Draugiem vienmēr ir jāpalīdz… Mānīties
ir slikti, nedariet tā... Pasakām vienmēr ir
laimīgas beigas... Pasakās notiek visādi
brīnumi… Pasakas ir labas un gudras...
Mācieties lasīt, bērni, un jūs varēsiet tās
visas izlasīt!”
Šī uzveduma sagatavošanā ieguldīts
apjomīgs darbs, gatavojot maskas, kostīmus un dekorācijas, ko turpmāk varēs
lietot bērnudārza audzēkņi gan ikdienā,
gan svētku reizēs, iejūtoties pasaku varoņu tēlos.
Paldies skolotājas palīdzei Sanitai

Uiskai un veļas pārzinei Dainai Riekstiņai – par radošām idejām, uzņēmību un
neatlaidību šujot un darinot tērpus aktieriem.
Un, kā allaž, mīļš un godbijīgs Paldies
skolotājām, kas savu enerģiju un sirdsprieku prot dāvāt bērniem un apkārtējiem tik
daudzos un dažādos veidos! Mēs, kopā
ar bērniem un vecākiem, lepojamies, ka
„Kamenītē” strādā gaiši domājošas, atraktīvas, radošas un enerģiskas skolotājas!
Sandra,
Lejasciema PII „Kamenīte” vadītāja

„Kamenīte” par saviem mīļajiem
Lejasciema bērnudārzam
veltījušas 28 gadus:

Sanita Uiska
Ar atzinību un pateicību
par ikdienā veikto un
gadu gaitā sasniegto,
turpinām stāstīt par
Lejasciema bērnudārza
darbiniekiem!

Kam rokas dotas, tam jāstrādā.
/L.t. sakāmvārds/
1986. g.– iegūst šuvējas kvalifikāciju.
Kopš 1986. g.
strādā kā auklīte/
skolotājas palīdze.
PALDIES PAR:
iniciatīvas bagāto
turpinājums 2. lpp.

1. aprīlī plkst. 09.15
Lejasciema bērnudārzā viesosies
Rīgas leļļu teātra aktieri ar izrādi

„Brīnumdārzs”
Ja jūsu mazulis ir pirmsskolas
vecumā – nāciet ciemos!
Maksa par izrādes apmeklējumu –
1,50 euro

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ
turpinājums no 1. lpp.

entuziasmu iesaistoties iestādes mācību
materiālās bāzes papildināšanā; sirsnību
un atsaucību un nemainīgi kvalitatīvo veikumu ikdienā!

Tamāra Kubuliņa

Darbs ir dzīves dvēsele.
/L.t. sakāmvārds/

1986.–1992. g.
strādā par grāmatvedi.
1989. g. iegūst
grāmatveža kvalifikāciju.
1992.–2012.
g. strādā kā audzinātājas palīdze/
naktsaukle.
Kopš 2012. gada strādā kā saimniecības pārzine.
PALDIES PAR: ilggadējo ieguldījumu
darbā ar bērniem, kam speciālas vajadzības; dzīvesprieku, atbildīgumu; profesionālo kompetenci; pragmatisku attieksmi
problēmu risināšanā.

Irēna Liepiņa

Darbs, daudzreiz darīts, viegls top.
/L.t. sakāmvārds/

1978. g. iegūst
konditora kvalifikāciju.
1986.– 2012.
g. strādā par saimniecības pārzini.
Kopš 2012.g.
strādā par veļas
pārzini.
PALDIES PAR:
ilggadējo un kvalitatīvo darbu iestādes saimnieciskās darbības nodrošināšanā; konditoru “skoliņas” darbiniekiem vadīšanā un entuziasmu iestādes fiziskās vides labiekārtošanā
un mācību līdzekļu gatavošanā.

Vija Liepiņa

Kas darbu strādā, par to
darbs gādā.
/L.t. sakāmvārds/
1973. g. iegūst
adītājas kvalifikāciju.
1975. g. iegūst
kulināres kvalifikāciju.
1978. g. iegūst
skaitļošanas operatores kvalifikāciju
1986. – 1991.
g. strādā kā audzinātāja.
1991.– 2000. g. strādā kā audzinātā-
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jas palīdze/ naktsaukle.
Kopš 2000. g. strādā kā skolotājas
palīdze.
PALDIES PAR: sniegto atbalstu pedagogiem, ilggadēji strādājot ar bērniem,
kam speciālas vajadzības, iesaistīšanos
mācību un audzināšanas darbā; allaž
enerģisku un optimizējošu sadarbību ar
kolēģiem.
Lejasciema bērnudārzam
veltījušas 26 gadus:

Lija Sirmace

Darbs – tā ir mīlestība, kas kļuvusi
redzama.
/L.t.. sakāmvārds/
1987. g. absolvē Rīgas pedagoģisko skolu, iegūstot bērnudārza
audzinātājas kvalifikāciju.
Kopš 1988. g.
strādā kā audzinātāja/ skolotāja.
2002. g. specializējas Montessori pedagoģijā.
2007. g. absolvē Rīgas pedagoģijas
un izglītības vadības augstskolu, iegūstot pirmsskolas un sākumskolas skolotāja kvalifikāciju, profesionālo maģistra
grādu pirmsskolas pedagoģijā.
PALDIES PAR: atbildīgumu; profesionālo un emocionālo kompetenci; prasīgumu pret bērniem un viņu motivēšanu
mācībām; iniciatīvas bagāto entuziasmu;
sirsnību un atsaucību; darbā raksturīgo –
nemainīgi kvalitatīvo veikumu!

Ilze Gusare

Labs darbs divus mūžus dzīvo.
/L.t.. sakāmvārds/

1988. g. absolvē Rīgas pedagoģisko skolu, iegūstot bērnudārza
audzinātājas kvalifikāciju.
Kopš 1988. g.
strādā kā audzinātāja/ skolotāja.
2006. g. absolvē Latvijas Universitāti, iegūstot profesionālā maģistra
nosaukumu pirmsskolas pedagoģijā un
pirmsskolas skolotājas kvalifikāciju.
5 gadus strādājusi ar bērniem kam
speciālas vajadzības.
PALDIES PAR: radošumu un inovatīviem risinājumiem, veidojot mācību
materiālo bāzi; uzcītību un pedagoģisko
konsekvenci, nodrošinot ikdienā optimālu pedagoģisko, mācību un audzināšanas darbu un veidojot emocionālu

saskarsmi ar bērnu vecākiem!
Apbalvojums: Lejasciema pagasta
padomes Atzinības raksts 2003. g.
Lejasciema bērnudārzam
veltījušas 25 gadus:

Sandra Biksīte

Darbam sudraba saknes un
zelta augļi.
/L.t. sakāmvārds/

1989. g. absolvē Rēzeknes pedagoģisko skolu,
iegūstot bērnudārza
audzinātājas
kvalifikāciju.
Kopš 1989. g.
strādā kā bērnudārza audzinātāja/
skolotāja.
2003. g. absolvē Latvijas Universitāti, iegūstot profesionālā maģistra nosaukumu pirmsskolas pedagoģijā un pirmsskolas skolotājas kvalifikāciju.
1 gadu strādājusi kā pirmsskolas
iestādes izglītības metodiķis.
2005. g. iegūst papildus prasmes
floristikā.
PALDIES PAR: enerģisku ieinteresētību sava darba kvalitātes izkopšanā,
radošu pašizpausmi, veidojot mācību
materiālo bāzi un veidojot emocionālu
saskarsmi ar bērnu vecākiem!
Apbalvojums: Lejasciema pagasta
padomes Atzinības raksts 2003. g.

Sandra Brieže

Maize ēdājam pakaļ neiet
/L.t.sakāmvārds/

1989. g. absolvē V. Lāča Liepājas
Valsts pedagoģisko
institūtu, iegūstot
pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzējas,
audzinātājas kvalifikāciju.
1989. – 1997.
g. strādā kā bērnudārza audzinātāja.
Kopš 1997. g. strādā kā bērnudārza
vadītāja.
2000. gadā absolvē Liepājas pedagoģijas akadēmiju, iegūstot logopēdes
kvalifikāciju.
2006. g. absolvē Rīgas Pedagoģijas
un izglītības vadības augstskolu, iegūstot
akadēmisko maģistra grādu skolvadībā.
Apbalvojumi: Gulbenes novada domes Atzinības raksts 2010. g.; Latvijas
Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas Atzinības raksts 2011.g.
2015. gada marts

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ/ LAUKSAIMNIEKIEM
Daina Račāne

Lejasciema bērnudārzam
veltījusi 24 gadus
Darbam laime, centībai gods.
/L.t. sakāmvārds/
1990. – 1998.
g. strādā kā auklīte.
1998. g. absolvē Gulbenes 1.
vispārizglītojošās
vidusskolas pedagoģisko klasi, iegūstot bērnudārza
audzinātājas kvalifikāciju.
Kopš 1998. g.
strādā kā audzinātāja/ skolotāja.
2003. g. absolvē Latvijas Universitāti,
iegūstot pirmsskolas skolotājas kvalifikāciju, profesionālā maģistra grādu pirmsskolas pedagoģijā.
2005. g. iegūst papildus prasmes
floristikā.
2010.g. iegūst sertifikātu darbam ar
bērniem, kam speciālas vajadzības.
9 gadus strādā ar bērniem kam spe-

ciālas vajadzības.
PALDIES PAR: sirsnību un atsaucību, enerģisku un optimistisku sadarbību
ar kolēģiem; pedagoģisko nenogurdināmību darbā ar bērniem, kam speciālas
vajadzības!

Elga Zariņa

Lejasciema bērnudārzam
veltījusi 23 gadus
Atdod darbam sevi, darbs tevi
godās.
/L.t. sakāmvārds/
1990. g. absolvē Latvijas Valsts
fiziskās kultūras institūtu, iegūstot fiziskās kultūras pasniedzēja kvalifikāciju.
1993. – 1997.
g. strādā kā fizkultūras skolotāja.
1996. – 2004.
g. strādā kā audzinātāja – skolotāja.
Kopš 2004. g. strādā kā skolotāja logopēde.

2005. g. absolvē Liepājas pedagoģijas akadēmiju iegūstot skolotāja logopēda kvalifikāciju, profesionālo maģistra
grādu.
2008. g. specializējas darbam ar bērniem ar dzirdes traucējumiem.
2010. g. iegūst sertifikātu darbam ar
bērniem, kam speciālas vajadzības.
2014. g. profesionālās pieredzes apmaiņa Vācijā.
PALDIES PAR: atbildīgumu; profesionālo ētiku un emocionālo kompetenci
ikdienā; prasīgumu pret bērniem un viņu
motivēšanu mācībām; sirsnību un atsaucību; ieguldījumu darbā ar bērniem, kam
speciālas vajadzības!
Kas darbu nedara, tas par darbu
runā. Kas darbu nespēj,
tas darbu kritizē. Kas darbu dara, tas
klusē, un darbs par
viņu runā.
/Rainis/

Ziņas lauksaimniekiem
1. 26. martā plkst. 10.00 Lejasciema kultūras namā Informatīvā diena.
Visas svarīgākās aktualitātes lauksaimniecībā un mežsaimniecībā 2015.
gada sezonā – platībmaksājumi; zaļināšanas prasības; Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. g. ieviešanas pasākumi, t.sk. projektu pasākumi; aktualitātes mežsaimniecības jomā; svarīgākais
par dzīvnieku reģistrēšanu datu centrā;
u.c. Visi laipni aicināti, jo šogad daudz izmaiņu un jaunu nosacījumu finansējuma
saņemšanai.
2. LAD publiskajā lauku reģistrā
ir publicēti ainavu elementi – aicinām
iesniegt lauku bloku precizējumus, ja
nepieciešams!
No š.g. 2. februāra LAD ir publicējis
LAD publiskajā lauku reģistrā ainavu elementus (koku, krūmu grupas un dīķus).
Lauksaimnieki tiek aicināti pārskatīt šos
LAD iezīmētos elementus un iesniegt
precizējumus, ja tādi ir nepieciešami. Ir
iespējams pievienot arī jaunus ainavu
elementus. Lai precizētu vai iezīmētu jaunus ainavu elementus, ir jāiesniedz bloku
precizēšanas pieteikums. Gala termiņš
bloku precizēšanas pieteikumu iesniegšanai ir 2015. gada ir 1.aprīlis.
3. ! Par ziņojumu iesniegšanas
termiņiem Lauksaimniecības datu centrā!
 Saskaņā ar MK noteikumiem
Nr. 393 „Lauksaimniecības un akvakultū2015. gada marts

ras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu
reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība” un
ES regulu ievērošanu par datu ziņošanu,
– informācija datu centrā par visiem notikumiem ar lauksaimniecības dzīvniekiem
(pārvietošana, atnešanās, apzīmēšana,
sēklošana u.c.) ir jāiesniedz 7 dienu
laikā pēc notikuma un jāatceras, ka iesniegtā informācija ir spēkā ar tās reģistrēšanas brīdi datu bāzē.
 Cūku kustības ikmēneša kopsavilkums jāiesniedz līdz 10. datumam par
iepriekšējo mēnesi; pašpatēriņa cūkām
ziņojums iesniedzams mēneša laikā pēc
cūku pirmreizējās ievietošanas novietnē
un turpmāk reizi pusgadā līdz 31. janvārim un 31. jūlijam. Cūku kustība obligāti
jāpaziņo ar pārvietošanas deklarāciju.
 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē jāiesniedz 2 reizes gadā ar
datiem uz 1. janvāri un 1. jūliju, dati jāpaziņo attiecīgā mēneša laikā. Pārskatu aizpilda tikai par tajā norādītajām dzīvnieku
sugām.
Lauksaimniecības Datu Centram paredzētos dokumentus Jūs varat iesniegt:
- elektroniski (noslēdzot līgumu par
datu ievadi);
- pa pastu – Rīga, Republikas laukums 2, LV-1010;
- informatīvais tālrunis 67095000.
! Pārkāpjot šo 7 dienu reģistrācijas
kārtību, dzīvnieka nepiereģistrēšana

likumā noteiktajā termiņā var negatīvi atsaukties uz ES un Valsts atbalsta
pasākumiem visās nozarēs, kuros aprēķinos tiek skatīti dati no LDC datu
bāzes.
4. Par bioloģisko lauksaimniecību.
2015. gadā būs iespēja uzsākt bioloģisko saimniekošanu jauniem atbalsta
pretendentiem. Jāsertificē būs visa saimniecība. Ja kāds vēlas uzsākt bioloģisko
saimniekošanu, tad līdz 1. aprīlim ir jāiesniedz pieteikums Sertifikācijas institūcijai, ar kuru turpmāk sadarbosies. Latvijā
ir 2 sertifikācijas institūcijas un Pieteikumi
atrodami mājas lapās:
1) sertifikācijas institūcija „Vides kvalitāte” Salaspilī – www.videskvalitate.lv/
sadaļā Dokumenti sertifikācijai.
2) bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu sertifikācija Priekuļos – www.
stc.lv.
5. Rāmava Pavasaris 2015.
No š.g. 9. līdz 12. aprīlim Izstāžu
kompleksā „Rāmava” norisināsies gada
lielākā un nozīmīgākā lauksaimniecības,
mežizstrādes, vides veidošanas un labiekārtošanas izstāde Latvijā „PAVASARIS
2015”, kura divdesmit trešo reizi pulcēs
augstākminēto nozaru pārstāvjus, uzsākot jaunu cēlienu pavasara – rudens darba sezonai.
Anita Rozenberga,
lauku attīstības konsultante
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BIBLIOTĒKĀ

Bibliotēkā noris
Bibliotēkai
jauna norāde datorapmācības kursi
Iepriekšējā gada nogalē Lejasciema
pagasta bibliotēkas fasāde kļuva vizuāli
pievilcīgāka. Pateicoties Lejasciema pagasta pārvaldes atsaucībai, ēka ieguva
jaunu piebūvi. Paldies par darbu lejasciemietim Kārlim Uiskam. Rūpīgo meistara
darbu jau ir novērtējuši tuvāki un tālāki
Lejasciema viesi.
Šogad, marta sākumā, tika īstenota
sen lolotā ideja. Pie bibliotēkas nojumes
tika pielikta jauna, skaista norāde. Bibliotēkas darbinieces saka lielu paldies idejas realizētājam – mājturības skolotājam
Guntaram Šmitam, par ieguldīto darbu.

Ziemā Lejasciema pagasta bibliotēka, sadarbībā ar Gulbenes novada bibliotēku, aicināja interesentus izmantot
iespēju – apmeklēt bezmaksas datorapmācības kursus.
Atsaucās dažāda vecuma lejasciemieši, un tika nokomplektētas 3 apmācību grupas. Kursi norisinājās laika posmā
no 10. februāra līdz 6. martam.
1. grupā piedalījās seniori bez
priekšzināšanām.
2. un 3. grupā – dalībnieki ar priekšzināšanām datoru lietošanā.
Kursus vadīja Gulbenes novada bibliotēkas mācību centra pasniedzēja Liene Baranovska.
Apliecinājumus par kursu apmeklējumu ieguva Gunārs Lapkašs, Anna Kudraša, Inta Livkiša, Alda Kude, Elvīra Balode, Maija Ševcova, Tamāra Kubuliņa,
Anita Preimate, Maiga Bergmane, Vija
Liepiņa, Līga Lācīte un Inese Šmite.
Paldies dalībniekiem par atsaucību!

Jauns pakalpojums – grāmatu piegāde lasītājiem

Līdz septembrim vēl plānojam bibliotēkai nomainīt ārdurvis, jo iepriekšējos
gados sniega, sala un lietus iespaidā tās
zaudējušas savu izturību un izskatu.

Lejasciema pagasta bibliotēka informē, ka sākot ar šā gada janvāri, Lejasciema pagasta iedzīvotājiem tiek piedāvāts jauns pakalpojums – grāmatu
piegāde lasītājam.
Ja nav pieejams transports, ja esi invalīds, ja kādu laiku atrodies uz slimības lapas vai ir citi objektīvi iemesli, tad sazinoties ar Lejasciema pagasta
bibliotekārēm, vari pasūtīt nepieciešamo literatūru.
Iespēju robežās grāmatas tiks piegādātas Tev uz mājām.
Informācija: Lejasciema pagasta bibliotēkā, telefons 64472875.
Maira un Agnese, bibliotekāres

Jaunumi Mālu bibliotēkas plauktos
Jaunais gads Mālu bibliotēkā ir iesācies ar jaunumiem grāmatu un preses
plauktos. Ir pasūtīti un saņemti pirmie
žurnāli: „Ilustrētā pasaules vēsture”, „Ievas veselība”, „Praktiskais latvietis”, „Leģendas”, „Auto Bild Latvija”, „ Ievas stāsti”, „Dārza pasaule”, „Planētas noslēpumi”, „Ieva”, „100 labi padomi”, „Privātā
dzīve”, „Mājas viesis” un „Una”. Paldies,
bibliotēkas lasītājiem, kas paplašina žurnālu daudzveidību ar saviem dāvinājumiem. Šādā veidā bibliotēka ir saņēmusi
„Lillit”, „Mistērija” un „Māja”.
Jaunākā literatūra bibliotēkas
plauktos.
Nozaru literatūra
Luānas Loinertes darbā „Latgales
sāga” ir stāsts par latgales ļaudīm – Skuteļu un Sedolu dzimtām, kas ar saknēm
vienmēr ir bijuši dzimtajos lauku plašumos. Sanitas Reinsones „Meža meitas”
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ir divpadsmit sieviešu stāsti par piedzīvoto dzīvi mājās, mežā un cietumā. Tiem,
kam interesē zivju audzēšana, var iepazīties ar I. Sprūža darbu „Dīķsaimniecība”.
Latviešu autoru darbi
Jaunajā Dainas Avotiņas darbā „Rūdis” turpinās lasītāju iecienīto romānu
„Kad lauskis sper” un „Jūlija” varoņu
gaitas uz 20 gadsimta vidus vēsturisko
notikumu fona. Ingas Puriņas „Sirds valoda” ir par dzīvniekiem, kuri reiz kādam
šķituši vajadzīgi, bet tad kļuvuši lieki. Lidas Pakrastes grāmatā „Spārīte” Latvijā
mītošo varoņu kaislības uzkurina stāsts,
kas vienlaikus risinās viņu un draugu peļņas zemēs.
Ārzemju autoru darbi
Angļu rakstnieces Lūsindas Railijas
romāns „Lavandu dārzs” ir aizraujošs
un spriedzes pilns stāsts, kurā lasītājs
no mūsdienām nonāk Otrā pasaule kara
laika vēsturiskajos notikumos kādas ģi-

menes dzīvē. Ne mazāk aizraujošs ir
otrs rakstnieces romāns „Meitene uz
kraujas”. Vācu rakstnieces Šarlotes Linkas darbu cienītāji var iepazīties ar viņas
jaunāko romānu „Lapsas ieleja „. „Maoru
zelts” ir Sāras Larkas jaunās, aizraujošās
Jaunzēlandes triloģijas pirmā grāmata.
Romāna darbība aizsākas mazā nabadzīgā Īrijas ciematā un turpinās Jaunzēlandē, kas 19. gadsimtā bada laikos bija
daudzu izceļotāju galamērķis un cerība
uz labāku dzīvi. Džodžo Moja romāns
„Pēdējā vēstule no mīļotā” ir romantisks
stāsts par zaudētu un atgūtu mīlestību.
Kriminālromānu cienītāji var iepazīties ar
jaunāko D. Korecka darbu „Spiegi un visi
pārējie” un norvēģu rakstnieka Jū Nesbē
romānu „Sikspārnis”.
Visi mīļi gaidīti bibliotēkā.
Sofija Drozdova,
Mālu bibliotēkas vadītāja
2015. gada marts

PAGASTA ZIŅAS

Cienījamie
lejasciemieši
Lejasciemā un citur
Latvijā un pasaulē!
Dzejolī „Sudaliņa”mūsu novadniece Rūta Berķe raksta:
„Upīte mana, sudraba ķēdīte mazā,
Tev uzticēts bērnības sapni glabāt –
Līkloču vijies caur zaļajām pļavām,
Caur aizaugušu krastu, alkšņu
puduriem,
Brīvībā tu klusi, klusi lauzies kā
izmukusi...”
Viņa ir viena no daudzajiem, kas
veltījuši skaistus, mīlestības pilnus vārdus mūsu jaukajam Lejasciemam.
Pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma centra vadītāja Inta Balode gadu
gaitā ir savākusi daudz skaistu vārdu,
kas veltīti mūsu novadam. Tieši šopavasar reizē ar palu ūdeņiem tie ir uzsākuši
jaunu ceļu. Ir iecerēts izdot pagastam
veltītu skaistu grāmatu, kurā būs apkopoti veltījumi Lejasciemam, ko rakstījuši
ievērojami mūsu novadnieki. Tajā goda
vietu ieņems arī mūsu pagasta iedzīvotāju teiktie vārdi savai dzimtajai pusei.
Aicinu ikvienu, kas vēlas rakstu rindiņās
izteikt savas izjūtas, par to, kas mums
katram ir Lejasciems, uzrakstīt tās uz
papīra un iesniegt pagasta pārvaldē vai
bibliotēkā, elektroniski lūdzu iesūtīt uz
epastu ilona.vitola1@gmail.com.
Izdevumu papildinās skaisti attēli
par pagasta dzīvi un dabu.
Aicinu ikvienu piedalīties izdevuma
veidošanā, iemūžināt savas izjūtas šajā
jaukajā izdevumā!
Lūdzam zvanīt:
Inta Balode 64471926
Dace Milne 29377485
Ilona Vītola 29275166
grāmatas redakcijas vārdā Ilona Vītola

Cienījamie
Lejasciema pagasta
iedzīvotāji!
Lejasciema pagasta pārvalde
INFORMĒ, ka pie nekustamā īpašuma „Mauriņi” nav sadzīves atkritumu un būvgružu izgāztuve. AICINĀM iedzīvotājus būt saprotošiem,
nevest un neizbērt šajā īpašumā
atkritumus.
2015. gada marts

Paldies lejasciemiešiem par
Ziemassvētku brīnumu!
25. februārī Gulbenes pilsētas savu
87.dzimšanas dienas pasākuma laikā
tika sumināti Ziemassvētku un Jaunā
gada noformējuma konkursa „Sniegpārslu brīnumu radot” laureāti.
Uzvarētāji tika noteikti četrās kategorijās – uzņēmumi, iestādes, privātmājas,
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Nominācijā „Iestādes” 1. vieta un balva – 150
euro tika piešķirta Lejasciema pagasta
pārvaldei par eglīšu ielu.
Paldies visiem, visiem, kas atsaucās
aicinājumam un palīdzēja Lejasciemā radīt svētku brīnumu! Mūsu viesi Lejasciemu ir nosaukuši par Ziemassvētku ciematiņu. Kopā mums ir izdevies sagādāt
prieku sev un pārsteigumu ciemiņiem.
Varbūt šis ir iemesls, lai iesākto turpinātu
un nākamajos Ziemassvētkos atkal izrotātu un sapostu mūsu Lejasciemu svētku
rotā.

Lejasciema pagastā pabeigta
ūdenssaimniecības sistēmas
rekonstrukcija
EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Ar Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) līdzfinansējumu, darbības
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros, Lejasciema pagastā tiek īstenots
projekts „Ūdenssaimniecības attīstība
Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā – II kārta” (ID Nr.
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/019/073).
Projekta realizācijas termiņš ir no 2013.
gada 9. septembra līdz 2015. gada
8. septembrim, kopumā 24 mēneši.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR
434 385,53. ERAF līdzfinansējums projektam ir EUR 305 136,87 jeb 85% no
attiecināmajām izmaksām, bet Gulbenes
novada pašvaldības līdzfinansējums projektam ir EUR 129 248,66.
2014. gada 19. decembrī tika pabeigta būvniecība projekta ietvaros: būvniecību veica SIA „Rubate”, būvuzraudzību nodrošināja SIA „Rifs-1/4”, tehniskā
projekta izstrādi veica un autoruzraudzī-

bu būvniecības darbiem nodrošināja SIA
„C projekti".
Sakarā ar to, ka būvniecības darbi
tika pabeigti decembrī, kad laika apstākļu
dēļ nevarēja pabeigt teritorijas labiekārtošanas darbus, projekta atliktie darbi – teritorijas labiekārtošana un nepabeigtie Rīgas ielas asfaltēšanas darbi tiks pabeigti
līdz 2015. gada 31. maijam.
Ar SIA „Rubate” ir noslēgts līgums arī
par papildus darbu veikšanu – A.Sakses
ielas afaltēšanu, kas saskaņā ar līguma
nosacījumiem jāpabeidz līdz 2015. gada
31. maijam. Šie darbi tiek finansēti no
pašvaldības līdzekļiem.
Projekta ietvaros ir veikta esošo
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, jaunu
ūdensapgādes tīklu izbūve, esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Lejasciema ciematā
Rīgas un A. Sakses ielās.
Projekta rezultātā Lejasciema pagastā uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte un
kopumā uzlaboti ūdenssaimniecības pakalpojumi iedzīvotājiem, līdz ar to Lejasciema pagasta Rīgas ielas iedzīvotājiem
tagad ir iespēja pieslēgties pie ciemata
centralizētā ūdensvada un kanalizācijas.
Maksa par pieslēgumu saskaņā ar Gulbenes novada domes noteiktajiem maksas
pakalpojumu izmaksām ir EUR 42,62.
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VIDUSSKOLĀ

Mācību darbs Lejasciema vidusskolā
Šogad liekas, ka pavasaris pie mums
ir atnācis daudz ātrāk nekā citugad. Saulīte
aiz loga paliek arvien siltāka un dienas garākas, bērni vairāk laiku pavada ārā. Tas ir
labi, jo pēc ziemas visiem ir nepieciešams
uzņemt saules enerģiju, lai pietiktu spēka
labi pabeigt mācību gadu. Ne tikai vērtējumi dienasgrāmatās liecina par lielo darbu,
ko katrs ir ieguldījis mācību procesā, bet arī
labie rezultāti dažādās olimpiādēs un konkursos. Jau iepriekš rakstīju, ka mūsu skolas skolēni aktīvi iesaistās dažādās šāda
veida aktivitātēs. Arī februārī un martā mūsu
skolēni ir guvuši labus rezultātus. Gulbenes novada valsts ģimnāzijā 20. februārī
norisinājās novada matemātikas olimpiāde
5. – 8. klašu skolēniem. No mūsu skolas
piedalījās divi 5. klases skolēni – Gustavs
Galvans un Ričards Didriksons (sagatavoja
skolotāja I.Ozoliņa). Abi puiši guva labus rezultātus. Ričards Didriksons ieguva 3. vietu.
Novēlu viņiem arī turpmāk sevī rast prieku
un gandarījumu, risinot šādus matemātikas
uzdevumus ar „āķīti”. Savukārt, 10. martā

norisinājās divi pasākumi, kuros piedalījās
arī mūsu skolas skolēni. Gulbenes Bērzu
sākumskolā notika 3. klases olimpiāde matemātikā un latviešu valodā, kuru pārstāvēja Jānis Kubuliņš un Elizabete Galvane
(sagatavoja skolotāja A.Petroviča) un Gulbenes 2. vidusskolā notika 8. klašu fizikas
konkurss „Fizika mums apkārt”. Konkursā
piedalījās komanda, kuru pārstāvēja un
labas zināšanas rādīja Linda Ļapere, Alise
Prancāne, Dāvis Oņiskivs, Aleksis Alberts
Girnis (sagatavoja skolotāja I. Ozoliņa).
Komanda kopvērtējumā ieguva 1. vietu,
apsteidzot Gulbenes 2. vidusskolas, Stāķu
pamatskolas un Gulbenes novada valsts
ģimnāzijas komandas.
Savukārt, skolā februārī un martā notika valsts pārbaudes darbu rakstīšana. Šie
darbi bija diagnosticējošie darbi, kuru rezultāti tika izteikti procentos. 3. klase savas
zināšanas pārbaudīja matemātikā un latviešu valodā, 6. klase – matemātikā, latviešu
valodā un dabaszinībās, 8. klase – matemātikā un 9. klase – dabaszinātnēs (apvie-

nots darbs, kurā bija dažādi uzdevumi no
fizikas, ķīmijas, bioloģijas un ģeogrāfijas).
Mērķis šāda veida darbiem ir noskaidrot,
cik daudz katrs skolēns zin no konkrētā
mācību priekšmeta prasībām. Aplūkojot rezultātus, skolotājs izvērtē to, kurām tēmām
ir jāpievērš lielāka uzmanība un plāno savu
darbību līdz mācību gada beigām.
Pēc labi padarīta darba, skolēni ir
pelnījuši atpūtu. No 16. līdz 20. martam
skolēniem ir pavasara brīvdienas, izņemot
12. klasi, jo šiem skolēniem šajā nedēļā ir
pirmais nopietnais šā gada pārbaudījums –
eksāmens angļu valodā. Viņiem brīvdienas
būs nākošajā nedēļā – no 23. līdz 27. martam, kā to nosaka MK noteikumi. Aizejot
brīvdienās, katrs skolēns saņēma pagaidu
liecības izdruku. Novēlu, lai, atlikušajā laikā līdz mācību gada beigām, katrs spētu
gūt mācīšanās prieku un sasniegtu savām
spējām atbilstošus rezultātus! Lai izdodas!
I. Ozoliņa,
direktores vietniece izglītības jomā

Pārdomas par to, ko mēs saņemam bez maksas un
nenovērtējam tā vērtību
Šobrīd ir tāda situācija, ka laukos dzīvojošajām ģimenēm ar bērniem nereti ir
ļoti jāpiedomā pie sava ģimenes budžeta,
lai varētu saplānot un iegādāties visu vajadzīgo gan pieaugušajiem, gan pirmām
kārtām jau bērniem. Mēs pieaugušie nereti
vainojam valsti un valdību par daudzām
neizdarībām un viņu, mūsuprāt, pieļautajām kļūdām, taču patiesībā, skatoties kā
šodien tiek nodrošināta skolas materiālā
bāze – mācību kabineti, mācību līdzekļi,
mācību grāmatas un darba burtnīcas, skolēnu bezmaksas ēdināšana un transports
uz skolu un mājām, gribas jautāt – vai gan
ir iespējams no valsts puses vēl labāk rūpēties par skolēnu labsajūtu skolā? Ja
bērns atnāk uz skolu neapmierināts, ar
sliktu omu, vai brokastis nepaēdis un tieši
tāpēc uzsāk kašķi ar skolas biedriem vai izaicinoši izturas pret priekšmeta skolotāju,
kā jūs domājat, kas zem tā slēpjas?
Pēdējos gados es saskaros ar tādām
materiālām vērtībām kā skolēnu mācību
grāmatas, kuras nu jau vairākus gadus
skolēni saņem par velti. Pēdējos divus
gadus arī darba burtnīcas skolas bērniem
ir bezmaksas. Visus gadus Lejasciema
pagasta pārvalde rūpējās un skolas bibliotēka varēja iegādāties visas mācībām
nepieciešamās grāmatas. Pēdējos divus
gadus šo finansējumu mums piešķir Gulbenes novada dome. Kā mēs visi zinām,
grāmatu cenas ir augstas (pagājušajā
gadā iztērējām EUR 2552, šogad novads
piešķīris EUR 2220 tikai mācību grāmatu
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un darba burtnīcu iegādei). Cik bieži agrāk tika runāts par to, kādu triecienu ģimenes budžetam radīja mācību grāmatu
pirkšana. Taču šodien, kad par mācību
grāmatām vairs nav jātērē vecāku nauda, ļoti daudzos gadījumos skolēni pilnīgi
nesaudzīgi vai pat ļaunprātīgi izturas pret
grāmatu saglabāšanu, bet tās taču būs
vajadzīgas arī nākošajā gadā – citam skolēnam. Rudenī, tās saņemot bibliotēkā, nevienam gan nepatīk ņemt rokās sasmērētu
un saņurcītu grāmatu. Klases audzinātāju
un priekšmetu skolotāju cīņa par grāmatu
saudzēšanu ir tikai viena puse, ļoti gribētos
sagaidīt arī vecāku atbalstu. Te jau parādās šī ģimenes attieksme – tas man neko
nemaksā, nu kāda man tur daļa, kāda šī
grāmata sagaidīs savu nākošo saimnieku,
ka tik manam bērnam labi.
Otra lieta, kuru arī mēs jau divus gadus
saņemam par velti – skolēna dienasgrāmata. Pirmkārt, šī dienasgrāmata tiek speciāli iespiesta mūsu skolas vajadzībām – ar
skolas foto, ar skolas himnu un citiem simboliem. Otrkārt, dienasgrāmatu veidojot,
tika veikts pētījums, kāda forma un saturs
būtu pats piemērotākais mūsu skolēniem.
Nogurdinošais stundu rakstīšanas darbs ir
novērsts, izmantojot nogriežamās maliņas,
vecāku rakstītajām kavējumu zīmēm nav
jāmeklē atsevišķs papīrs – īpaša lappuse
tam ir ietverta dienasgrāmatā. Jautājums,
kāpēc vecāki bieži pat neieskatās sava
skolēna dienasgrāmatā, to neparaksta,
tātad neinteresējas par bērna atzīmēm,

skolas ziņojumiem, no kā izriet secinājums
– tad jau tiešām skolēnam šo dienasgrāmatu nav vērts sakārtot, jo skolotājs taču
viņa atzīmes zin no galvas. Daudzi uzreiz
iebildīs – mums taču ir MYKOOBs – mācību
sociālais tīkls, kur viss redzams. Atbilde ir
viena – šo iespēju izmanto salīdzinoši maz
vecāku (sākumskolā – 72%, pamatskolā –
62%, bet vidusskolas klašu skolēniem tikai
21% vecāku), un tieši tādēļ skola nevar
atmest dienasgrāmatas pastāvēšanu, jo
tās galvenā būtība ir mācību iestādes saikne ar skolēna ģimeni un, galu galā, arī kā
piederības simbols mūsu skolai un Lejasciema pagastam.
Mēs visi esam cilvēki un visi gribam
būt labi sev un apkārtējiem, ar kaut ko
īpašu sevi pierādīt sabiedrībai un tāpēc,
pašsaprotami, savas kļūmes un neizdošanās cenšamies attaisnot, mēģinot padarīt
tās par neesošām, bet tā vietā vainojot
citus – sabiedrību, valdību, skolu, citu ģimeņu neaudzinātos bērnus. Ne par velti
latviešu sakāmvārds saka: „Cita acī adatu
redz, savā baļķi nevar saskatīt”. Vai mums
biežāk nevajag ieskatīties savā attieksmē pret citu cilvēku labi paveikto darbu,
labo gribu vai jauko ieceri? Cik bieži mēs
protam blakusstāvošajam pateikt paldies,
pasmaidīt, uzmundrināt vai vienkārši pieiet
pie sava bērna un noglāstīt viņam plecu.
Tas mūsu attieksmi pret apkārtējo pasauli
padarītu gaišāku.
Ingrīda Vanaga,
Lejasciema vidusskolas bibliotekāre
2015. gada marts
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Projekts „Globālās izglītības sabiedrības
veidošana”
Šī projekta ietvaros laika no 23. līdz
27. februārim Spānijā LA Selvā bija organizēta projektu koordinatoru, finansu
speciālistu un līderskolu skolotāju sanāksme. Sanāksmē piedalījās projektā
iesaistīto valstu pārstāvji no Katalonijas,
Velsas un Latvijas. Latviju projektā pārstāv Gulbenes novads. Kā līderskolas ir
Lizuma vidusskola, Lejasciema vidusskola, Gulbenes novada valsts ģimnāzija un Gulbenes 2. vidusskola. Tikšanās
laikā Velsā tika runāts par to, kas paveikts projekta pirmajā gadā, analizēta
skolu aktivitāte, runāts par nometni, kas
šogad no 30. maija līdz 5. jūnijam notiks
Latvijā – Gulbenes novada Lācītēs. Nometnē varēs piedalīties no katras līderskolas 5 skolēni.
Projekta koordinatori ir Velsas pārstāvji. Viņu sniegtajā ziņojumā bija patīkami dzirdēt, ka salīdzinoši liels skolēnu
un skolotāju skaits no Latvijas ir iesaistījušies projekta aktivitātēs. Skolotājiem,
protams, tas ir papildus darbs, jo jāraksta gan globālās izglītības stundu plāni,
gan arī jāaizpilda īpašas skolotāja dienasgrāmatas. Globālās izglītības tēmas
visās valstīs kopumā visvairāk apskatītas mācību priekšmetos – angļu valoda
un māksla. No visām valstīm projektā
iesaistīti 298 skolotāji, katra valsts skola vidēji noorganizējusi 12 aktivitātes.
Pagājušā gada aktivitāšu skaits mūsu
skolā bija 15.
Šajā tikšanās reizē bija iespēja apmeklēt divas skolas. Kas īpašs – pirmkārt
jau tas, kas skolās mācās dažādu tautību
bērni, otrkārt, skolu norobežotība no apkārtējās vides. Vestcomtat de Cambrera
Hostarlic institūtā – skolā (skolas tiek dēvētas par institūtiem) mācās 930 skolēni,
pamatvaloda kataloniešu, spāņu valodu
apgūst skolā. Obligātā ir izglītība līdz 16
gadu vecumam, bet no 16 – 18 gadiem
ir iespēja iegūt kvalifikāciju un tad pēc
izvēles mācīties tālāk vai arī strādāt.
Skolā līdzsvarotas ir tā dēvētās zēnu un
meiteņu profesijas (pavāri un elektriķi,
būvstrādnieki ). Mācību stundu skaits
atsevišķos priekšmetos, salīdzinot ar pie
mums esošo, ir atšķirīgs. Piemēram matemātikas stundu skaits, nedēļā tikai 3
vai 4 stundas, programma plašāka, tiek
apskatītas vairāk tēmas, bet ne padziļināti.
Sanāksmēm spāņu kolēģi bija ļoti
veiksmīgi sakārtojuši visu dienu programmu. Bija iespēja iepazīt, baudīt.
Viena no tradicionālo ēdiena tortilla
receptēm (ēdiena gatavošanā bija pa2015. gada marts

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu

Šis projekts tiek finansēts ar
Eiropas Savienības atbalstu. Projekts „Globālās izglītības sabiedrības veidošana”, līguma Nr. DCINSAED/2012/287-929. Šis paziņojums
atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un
Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Tikšanās dalībnieki.

Spānijas skolas Vestcomtat de Cambrera Hostarlic ēka.
šiem jāpiedalās). Izejvielas 6 lieli kartupeļi, 6 olas, 3 sīpoli, olīveļļa, saulespuķu
eļļa. Process – kartupeļus un sīpolus sasmalcina, cep lielā saulespuķu eļļas daudzumā, kas tie ir gatavi, no pannas noņem un sietiņā notecina lieko eļļu. Traukā sakuļ olas un tām pievieno saceptos
sīpolus un kartupeļus, visu samaisa un
ar kausiņu lej uz pannas (ne īpaši biezā slānī), kā taukviela šeit tiek izmantota
olīveļļa, cep. Kad viena pusīte gatavo, uz
pannas uzliek vāku un sacepumu „uzgāž” uz vāka, tad no vāka „aizslidina”
atpakaļ uz pannu, tad saceptā pusīte ir
virspusē. Vāks, ko uzliek uz pannas, gan
bija īpašs, bet varot pamēģināt vāku aizstāt ar šķīvi. Šādi var grozīt sacepumu

vairākas reizes. Iznākums bija labs. Pavārs Koldo mums paskaidroja, ka spāņu
restorānos šo ēdienu pasniedzot ar dažādām piedevām, bet īsteni nacionālais
esot šis, ko gatavojām. Pamēģiniet!
Spānijā iegūtas jaunas atziņas, jauni iespaidi.
Šī projekta ietvaros aicinām piedalīties 26. martā plkst. 14.00 Lejasciema
kultūras namā organizētajā pasākumā
„Nenokavē pavasari!”, kuru vadīs Agrita
Gailīte – farmaceite un veselīga dzīvesveida popularizētāja. Gaidīsim!
Ligita Antiņa,
Lejasciema vidusskolas skolotāja

7

VIDUSSKOLĀ

Ēnu dienas
Visā Latvijā 11. februāri jau 14. reizi
notika Ēnu diena. Ar prieku varam teikt,
ka visās notikušajās Ēnu dienās piedalījušies mūsu skolas audzēkņi. Šī ir lieliska
iespēja „ēnot” izvēlētās profesijas pārstāvjus un redzēt, kāda ir viņu ikdiena un
darba gaitas. Mēnesi pirms Ēnu dienas
uzņēmumi un iestādes piedāvā vakanču
reģistrā izvēlēties „ēnojamo” uzņēmumu
un darbinieku. Jaunieši rakstīja motivācijas vēstules ar pamatojumu, kādēļ vēlas
„ēnot” izvēlētās profesijas pārstāvi. Un tad
konkurss – darbinieks izvēlas savu „ēnu”.
Šogad divdesmit divi skolēni apmeklēja
dažādus uzņēmumus gan pagastā, gan
novadā, gan Rīgā.
Ēnu dienas izvērtējums „ēnotāju”
skatījumā:
Endijs Puļļa (8. klase) Es „ēnoju”
S. Liepiņas ģimenes ārsta prakses ārsta
palīdzi Ivetu Zurkovu. Viņa man pastāstīja par sava darba pienākumiem, izrādīja
aparatūru. Mēs runājām par slimībām un
to simptomiem. Daudz uzzināju par Ivetas
darbu NMPD. Viņa pastāstīja arī to, kādās
skolās mācījusies. Arī ārsta palīgam regulāri jāapmeklē kursi un jāmācās. Ēnot
Ivetu man ļoti patika, viņa ir ļoti jauka un
laba ārsta palīdze. Mani uzrunāja ārsta
palīga profesija.
Austris Kaparšmits (8. klase)” Ēnoju” Lejasciema JC Pulss darbinieci Annu
Žīguri. Viņa pastāstīja par savu darbu jauniešu centrā. Tas nemaz nav tik viegls, kā
sākumā šķiet. Jauniešu centrs ir bērnu
un jauniešu brīvā laika pavadīšanas vieta.
Anna organizē ikdienas aktivitātes bērniem un jauniešiem, piemēram, radošās
darbnīcas, prāta spēles un citus tematiskus pasākumus. Jauniešu centrs ir jauka
un mājīga vieta.
Jānis Balodis (8. klase) Es „ēnoju”
Gulbenes novada sabiedrisko attiecību
speciālisti Janu Igaviņu. Daudz uzzināju par žurnālista darbu, par to, cik daudz
jāzina šīs profesijas pārstāvjiem. Skolā
nepieciešams mācīties daudzas svešvalodas un apgūt komunikācijas prasmes.
Bija interesanti.
Arvīds Kauliņš (8. klase) Ēnu dienā
es apmeklēju Valsts robežsardzes galveno pārvaldi, kur iepazinos ar Valsts robežsardzes darbu. Uzzināju, ka robežsarga
profesiju var apgūt Valsts Robežsardzes
koledžā. Bija iespēja apmeklēt robežsardzes ekspertīžu dienestu Nacionālo koordinācijas centru. Mums tika piedāvāta arī
ekskursija uz Valsts robežsardzes kuģa.
Diena bija interesanta un uzzināju daudz
ko jaunu.
Linda Ļapere, Līva Kampe un Keita Bačuka (8. klase) Mēs „ēnojām” BJC
„Daugmales” laboranti. Iepazināmies ar
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aktīvā laboranta profesiju, kā arī uzzinājām cik daudzveidīga ir interešu izglītība. Iepazināmies ar BJC „Daugmalales”
jauniešu paveiktajiem darbiem, piedalījāmies radošās aktivitātēs. Zinām, kā
strādā fotogrāfi, kā top afišas. Diena būtu
bijusi interesantāka, ja būtu piedalījušās
visās paredzētajās aktivitātēs līdz vēlam
vakaram.
Dāvis Oņiskivs (8. klase) Ēnu dienā
biju „RAKUS Gaiļezers”. Man bija unikāla iespēja vērot
mikroķirurga Dzintara Ozola darbu
operāciju laikā. Cik
saskaņoti darbojas
visi, kas iesaistīti
operācijas veikšanā, tas ir apbrīna
vērts. Ārsta profesija, tas ir atbildīgs
un grūts darbs.
Ēnu dienās ir neatkārtojama iespēja
saprast – gribu šo
profesiju vai nē.
Alise Prancāne (8. klase) Es „ēnoju” žurnāla „Sīrups” galveno redaktori
Lauru Lauzinieci . Man pastāstīja par redaktora darbu, izrādīja redakcijas telpas.
Es iepazinos ar šova „Okartes skatuves”
dalībnieku Kašeru jeb Kasparu Blūmu –
Blūmani.Viņš ir pārsteidzošs, muzikāls,
radošs un stilīgs brīvmākslinieks. Mēs
apmeklējām arī modes kritiķa Denisa Ševeļova darba vietu un Rīgas TV24. Aktīvi
piedalījos visās radošajās aktivitātēs. Bija
ļoti interesanti. Nākamajā gadā arī noteikti piedalīšos Ēnu dienās.
Jorens Rūniks (10. klase) Es Ēnu
dienās apmeklēju Latvijas Republikas
Saeimu. Mana „ēnojamā” persona bija
partijas „No sirds Latvijai” priekšsēdētāja
un deputāte Ingūna Sudraba. Viņa man
pastāstīja par frakcijas darbu, par saviem

deputātes darba pienākumiem. Atklāja
arī to, kas viņai patīk darbā Saeimā un
kas nepatīk. Šajā dienā notika Saeimas
sēde. Iepazinos arī ar telpām Saeimā –
Balto zāli, Dāvanu zāli un citām. Man patika. Redzēju to, ko ikdienā nav iespējams
redzēt.
Kārlis Kaminskis (11. klase) Ēnoju
NBS komandieri Raimondu Graubi. Viņam bija piecas ēnas. Mūs iepazīstināja
ar NBS darbu. Apvienotajā štābā pastāstīja par bruņoto spēku vēsturi, ekipējumu,
tērpiem. Bija tikšanās ar Valsts prezidentu, Ministru prezidenti un ministriem. Vai
kādreiz vēl vienā dienā spēšu satikt tik
daudzas Valsts amatpersonas – šaubos.
Patika Ēnu diena ļoti, ļoti. Bija interesanti.

Dainuvīte Rudzīte (10. klase) Ēnoju
Rīgas 49. pirmskolas izglītības iestādes
vadītājas un mūzikas skolotājas darbu.
Ļoti patika aktīvie mazuļi, kas labprāt ar
mani komunicēja. Audzinātājas bija laipnas un atsaucīgas, bērni priecīgi, jautri.
Arī es dienu pavadīju labi, iepazinu ne
tikai bērnudārza audzinātājas darbu, bet
apguvu prasmi orientēties Rīgas satiksmes labirintos.
Aleksis Alberts Girnis (8. klase)
Man bija iespēja vērot SIA DBC autocentra virsbūves remonta centra vadītāja
Raimonda Freimaņa darbu. Iepazinu dažādu marku automašīnas, vēroju, kā tās
tiek sagatavotas pārdošanai. Arī pats izmēģināju slīpēt automašīnām krāsu. Bija
interesanti.
Inese Degune (8. klase) Mani „ēnu”
devēji bija Lejasciema pagasta bērnudārza „Kamenīte” mazo zaķēnu grupas
audzinātājas un auklīte. Iepazinu darba
pienākumus, kādi jāveic bērnudārza personālam, palīdzēju mazajiem saģērbties,
2015. gada marts
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kad viņi gāja pastaigā. Mani ieinteresēja
darbs bērnudārzā. Ja nākamajā gadā
būs iespēja, tad turpināšu iepazīt bērnudārza darbinieku pienākumus.
Madara Biksāne un Maija Kauliņa (12. klase) Mūsu Ēnu dienas nebija
11. februāris, bet divas dienas vēlāk, jo
Latvijas Nacionālā teātra aktrise Madara
Botmane mūs kā „ēnas” pieņēma 13.
februārī, kad viņai bija izrādes „Prāts”
mēģinājums, režisors Valsts Sīlis. Tā bija
lieliska iespēja klātienē redzēt mēģinājumu, kurā aktieri analizē tekstu, iejūtas
lomās. Mums bija iespēja apskatīt teātra
telpas, atklājām, ka teātrī ir ne tikai sava
šūšanas darbnīca, bet arī galdniecība. Tā
mums bija lieliska iespēja gūt atbildes uz
interesējošajiem jautājumiem.
Par piedalīšanos Ēnu dienās jaunieši
saņem apliecinājuma zīmes, kuras raksta darba devējs – „ēnojamās” profesijas
pārstāvis.
Daži izraksti no Apliecinājumiem
Par Renāru Galvanu (12. klase)
Komunikabls puisis ar visām iespējām attīstīties komunikācijas virzienā.
Aktīvs, uzdod daudz un dažādus jautājumus, kas liecina par aizrautību šajā jomā!
Veiksmi turpmākajā sevis pilnveidošanā!
„Transcom” personāldaļas speciāliste
Gunta Ģeida.
Par Tiju Ziediņu (11. klase)
Skolniece bija labi sagatavojusies
Ēnu dienai, izpētīja uzņēmuma mājas
lapu, uzdeva dažādus interesējošus jautājumus. Ja tiks izvēlēta ēnojamā profesija,
būtu vairāk jāattīsta organizatoriskās prasmes un komunikācijas prasmes. Tija ir ļoti
punktuāla, atsaucīga un inteliģenta. Latvia

Tours SIA biznesa attīstības vadītāja
Tija: no ēnu dienām sapratu, ka
darbs tūrisma nozarē ir interesants, kurā
ietilpst daudz atbildības. Tomēr šī profesija nav domāta kuram katram.
Par Rihardu Lūkinu (11. klase )
Izsakām pateicību ēnotājam par
mērķtiecību, zinātkāri un entuziasmu
vēlmē izdibināt un atklāt „Lattelecom”
pārstāvēto profesiju noslēpumus. Gita
Jākabsone SIA „Lattelecom” Mārketinga
un Ražošanas nodaļas vadītāja.
Rihards: projektu vadītājs izklausās
vienkārša profesija, bet patiesībā tā ir ļoti
komplicēta. Pārsteidza milzīgā sadarbība
starp cilvēkiem un biroju blokiem.
Par Tomu Girni (11. klase)
Toms Ēnu dienā iepazinās ar pavāra
profesijas ikdienas darbu. Piedalījās liela
banketa sagatavošanas procesā, pirms
banketa veicamos pienākumus veica ļoti
labi. Tā kā Tomam ir interese par pavāra arodu, tad vēlam viņam veiksmi un
radošus panākumus izvēlētajā profesijā.
Ainārs Volodka, restorāna „MUUSU” šefpavārs.

Toms: bija labi organizēta un pilnvērtīgi pavadīta diena, arī iespēja pašam darboties un izjust pavāra ikdienas darbu.

Par Armandu Mukstiņu (10. klase)
Iepazinās ar bārmeņa ikdienas pienākumiem. Veica pasūtījumu reģistrāciju,
pavadzīmju reģistrācijas uzskaiti, sagatavoja klientiem pasūtījumus. Armands
visus pienākumus veica atbilstoši prasībām. SIA „ Tērbatas steiki” bārmenis.
Par Ditu Grīsli
Aktīvi iesaistījās Oftalmoloģijas klīnikas ikdienas darbā un ar interesi vēroja
acu ārsta darba pienākumus. P. Stradiņa
KUS Oftalmoloģijas klīnikas vadītāja RSU
profesore Gunta Laganovska.
Par Sindiju Aleksandroviču
Ēnu dienas laikā S. Aleksandrovičai tika dota iespēja
uzzināt robežsarga
uzdevumus Rīgas
lidostā un rīgas
ostā, kinologu dienesta specifiku, un
citu saistītu informāciju. Vērtējam
S. Aleksandroviču
kā ļoti uzmanīgu un
vērīgu skolnieku, kurai novēlam nākotnē
izvēlēties robežsarga profesiju.
Sindija: ieguvu sev nepieciešamo
informāciju un biju ļoti apmierināta ar redzēto.
Par Ēnu dienām dzirdamas tikai labas atsauksmes. Apmierinātības sajūtas
ir, bet pirms tam visbiežāk grūtākais ir
motivācijas vēstules uzrakstīšana.
Paldies pagasta pārvaldei par atsaucību un ieinteresētību!
Materiālu sagatavoja Lejasciema
vidusskolas skolēni un skolotāji

Pasākumi un notikumi Lejasciema vidusskolā
No 11. Līdz 13. februārism skolā
noritēja projektu dienas, kuras laikā klašu kolektīvi ar globalizāciju saistītajos
jautājumos pašu izvēlētajā tēmā pētīja,
apkopoja informāciju un veidoja prezentācijas.

Lejasciema vidusskolas skolēni un
pedagogi februāra mēnesi aizvadījuši
daudzu interesantu un saistošu pasākumu gaisotnē.
6. februārī notika 1. klases svētki
„Mēs to protam”, kura laikā pirmklasnieki
rādīja savas prasmes, ko apguvuši pirmajā mācību pusgadā.
2015. gada marts
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turpinājums no 9. lpp.

Lejasciema
vidusskolā 13. februārī
notika skolas skatuves runas konkurss,
kurš, kā viss šis 2015.
gads, bija veltīts Raiņa un Aspazijas lielajām jubilejām. Skolas konkursā Raiņa
un Aspazijas dzeju,
kā arī latviešu autoru
prozas darbus runāja
Gerda Asnāte Berkolde, Karlīne Elizabete
Usāre, Krista Čable,
Jana Blūma, Dāvis Elmārs Mellis, Elvis
Dambrovs, Madara Lācīte, Keita Bačuka
un Endijs Puļļa. Uz Gulbenes novada
skatuves runas konkursu tika izvirzīti Krista Čable, Dāvis Elmārs Mellis un Keita Bačuka. Vislabākās veiksmes no mūsējiem
bija Dāvim Elmāram Mellim, kurš piedalījās konkursa atlases otrajā kārtā. Dāvi
konkursam sagatavoja latviešu valodas
skolotāja Jana Solovjova.
19. februārī skolā risinājās tradicionālās Jaunsargu dienas pasākumi, kuras
laikā notika ierindas skate, sacensības
militāro zināšanu konkursos un florbola
sacensības.
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21. februārī Lejasciema vidusskolas
12. klases skolēni un viņu audzinātāja
Ligita Antiņa rīkoja žetonu vakaru, kas
atbisltoši mūsu skolas ilggadīgām tradīcijām, saistās ar teātra izrādes iestudēšanu, šogad tā bija izrāde „Kā ziemeļmeitas
gāja puisi lūkoties”.

3. martā skolas 1. – 2. klašu vokālais
ansamblis, kuru vada mūzikas skolotāja
Evelīna Maltavniece, piedalījās novada
vokālās mūzikas konkursā „Balsis”. Bērni
dziedāja latviešu tautas dziesmu „Kur tad
tu nu biji” un J. Sildega „Kartupelis”. Par
savu priekšnesumu ansamblis saņēma
žūrijas pateicību.
Februāra un marta mēnesī skolas
komandas piedalījušās vairākās sporta
sacensībās, iekļaujoties novada skolēnu
sporta spēlēs, kas dažādos sporta veidos piecās vecuma grupās turpinās visa
mācību gada garumā. 18. februārī, piedaloties novada skolēnu slēpošanas sacensībās, A grupā, skolotāja Aigara Bērziņa audzēkņi Dainuvīte Rudzīte izcīnīja
III vietu, bet Leonards Kaspars – II vietu.
25. februārī noritēja „Tautas bumbas sacensības” D grupā un mūsu skolas komanda, kurā startēja Gustavs Galvans,
Ērika Jermacāne, Ance Kaspare,Dāvis
Elmārs Mellis, Ričards Didriksons, Jolanta Pence, Elvis Dambrovs, izcīnīja godpilno I vietu (sporta skolotāja Ilva Bērziņa).
E grupas sportisti pārstāvēja mūsu skolu
gan „Tautas bumbas”, gan „Drošie, veiklie” stafetēs un abos sacensību veidos
ieguva II vietas starp novada 10 skolu
komandām. Šajos sporta veidos startēja
E. Galvane, M. Zauriņa, K. Čable, E. Groševs, R. Kramiņš, K. Riekstiņš, K. Balodis,
J. Kubuliņš un M. Polis.
Ingrīda Vanaga
2015. gada marts
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Gulbenes novada jaunsargu sacensības florbolā
2015. gada 6. un 12. martā Stāķu pamatskolā norisinājās Gulbenes jaunsargu
sacensības florbolā.
Pirmajā sacensību dienā Stāķu pamatskolas sporta zālē uz sacensībām
pulcējās sešdesmit divi jaunāko grupu
jaunsargi no deviņām komandām. Florbola turnīrā piedalījās piecas zēnu un
četras meiteņu komandas no Lizuma,
Lejasciema, Stāķu, Gulbīša skolām un
Gulbenes skolu jaunsargu apvienotā ko-

Tikšanās ar
skolas ābolu
piegādātāju
Februārī pie mums bija atbraucis
Jānis Akmentiņš no Z/S „Svitkas”,
kas atrodas Kaugaru pagastā. Šī
saimniecība Lejasciema vidusskolai
piegādā ābolus Eiropas komisijas
programmas „Augļi skolai” ietvaros,
kurus mēs labprāt ēdam, jo tie ir ļoti
garšīgi.
Jānis Akmentiņš stāstīja kā Z/S
„Svitkas” tika radīta un kā, visai ģimenei kopīgi strādājot, vectēva Modra Eliasa mantotajā zemē no mazas
saimniecības pārvērtās 7,6 hektāru
lielā ābolu ražotnē. Viņiem ir lielākas
un mazākas ābelītes. Jānis pastāstīja, kā viņa gimene kopj un audzē savu
ābeļdārzu. Viņiem ir dažādas ābeļu
škirnes. Jānis stāstīja visādus trikus,
kurus viņi izmanto, lai būtu labāka un
vieglāka ražošana. Piemēram, nozāģējot pusi zarus, var ietaupīt vietu
citām ābelēm un padarīt lielākus un
sulīgākus ābolus, tāpēc, ka ābele var
sadalīt savas minerālvielas efektīvāk.
Z/S „Svitkas” ābolus uzglabā ļoti
vēsās un nemainīgās temperatūrās,
kas ļauj tos ilgāk saglabāt svaigus, un
tur ābolus izšķirotus, lai būtu vieglāk
tos pārdot.
Šī zemnieku saimniecība ir ļoti
populāra ar saviem āboliem. Viņiem
ir daudz atzinības balvu.
Pasākuma noslēgumā skolēni
varēja uzdot jautājumus, uz kuriem
ciemiņš labprāt atbildēja.
Ričards Didriksons,
5. klases skolēns
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manda.
Ceļojošo kausu florbola turnīrā izcīnīja jaunsargi no Stāķu pamatskolas, otrajā vietā Lizuma jaunsargi, trešajā vietā
Gulbīšu skolas komanda, ceturtajā vietā
Lejasciema jaunsargi. Mūsu komandā
startēja N. Kaspars, R. Kaspars, N. Vanags, R. Didriksons, G. Galvans, D.E.
Mellis.
Ceļojošo kausu meiteņu komandu
starpā izcīnīja Lejasciema komanda –

A. Jermacāne, Ē. Jermacāne, A. Kaspare, J. Pence, K. Pence un D. Grīsle. Otrajā vietā Stāķu pamatskolas jaunsardzes,
trešajā vietā Gulbīšu skolas meitenes.
12. martā florbola turnīrā tikās vecāko grupu jaunsargi, sacensībās piedalījās piecas komandas no Lejasciema,
Lizuma, Jaungulbenes, Stāķiem un Gulbenes. Pirmo vietu spraigās cīņās ieguva
jaunsargi no Jaungulbenes arodvidusskolas.

Kultūras notikumi,
gaidot pavasari
Apsveicami – ir iestājies pavasaris!
Reizēm termometra stabiņš tāds svārstīgs un mānīgs, bet pavasaris ir! Gaisā
jau jūtama tā īpašā smarža. Ar pavasari daba mostas un piedzimst no jauna!
Dzīvība mostas katrā zāles stiebrā, katrā
pļavas ielokā, katrā sētā un dārzā, bet
tam visam pāri biežāk varam redzēt varavīksni ar saviem neskaitāmiem krāsu
toņiem... bet vēl atskatīsimies, kā ir gājis
ziemas mēnesī februārī.
Gatavojot LR Kultūras ministrijai
atskaiti par Lejasciema kultūras nama
darbību 2014. gadā, jāsecina, ka kultūras nama apmeklētāju skaits uz maksas
pasākumiem ( koncertiem, izrādēm,
atpūtas pasākumiem) ir samazinājies,
bet uz bezmaksas pasākumiem – palicis apmēram 2013. gada līmenī. Tā tas
ir – laukos cilvēku paliek arvien mazāk,
bet manuprāt ir ļoti svarīgi palīdzēt atrast
cilvēkiem ceļu pie kultūras, kultūrai pie
cilvēkiem. Iespējams, tas ir brīvā laika
trūkums, varbūt finansiālo līdzekļu trūkums, bet varbūt vienkārši slinkums...
Kultūras namā vienmēr tiek gaidīts ikvienu ar ieteikumiem, piedāvājumiem,
radošām, interesantām idejām kopīgam
darbam!
Profesionālās mākslas koncerti un
izrādes ir ļoti dārgas, mākslinieki izvēlas
lielās skatītāju zāles un laukiem piedāvā
iesēsties autobusā un doties uz pilsētām. Lejasciemieši ne reti to arī izmanto,
dodoties uz Goru Rēzeknē, uz Valmieras
teātri, uz Cēsu koncertzāli. Aizvadītajā
sezonā aktīvi, darbīgi, ar labiem rezultātiem strādājuši Lejasciema kultūras
nama amatiermākslas kolektīvi – piedalījušies kultūras nama organizētajos
pasākumos, veiksmīgi startējuši novada, reģiona skatēs, koncertējuši Gulbenes novada pagastos, Gulbenes pilsētā,
kaimiņu novados, Ventspilī, Tallinā, popularizējot Lejasciema pagasta vārdu.

Un dažubrīd ir arī tā, ka pašdarbniekiem
jābūt vienlaicīgi vairākās vietās, un tad
nu paldies jāsaka šoferiem Uldim, Jurim un Lejasciema pagasta pārvaldei, jo
kārtojot transporta jautājumus, vienmēr
ir atrasts risinājums!
Šajā gadā organizēsim pasākumus,
kuros piedalīsies kultūras nama kolektīvi, aicināsim ciemos Gulbenes novada citu pagastu kolektīvus. Galvenais
pasākums – Gulbenes novada svētki
Lejasciemā! Paldies visiem, kas ir pieteikušies strādāt kā brīvprātīgie! Darāmā
būs daudz, bet es zinu – mēs visi kopā
esam spēks! Jau 24. martā Lejasciema
kultūras namā pulcēsies novada floristi,
nodarbībā tiks gatavoti putni no dabas
materiāliem Novada svētkiem Lejasciemā.
Janvārī un februārī ar Lejasciema pagasta atbalstu, kultūras namā tika veikti
remontdarbi – kosmētiskais remonts
aktiertelpās, priekštelpā un vadītājas
kabinetā. Paldies Ojāram un Jānim par
darbu! Pateicoties Imantam aktiertelpās,
mazajā zālē ir jauns apgaismojums, lielajā zālē gaisma ir tapusi spožāka. Paldies! Paldies Guntaram par plauktiem
noliktavas telpā.
7. februārī vokālais ansamblis „Akcents” devās koncertēt uz Malienu, bet
senioru ansamblis „Satekas” viesojās
Rankā. Ir liels prieks, ka mūsu pašdarbniekus labprāt koncertēt aicina arī citi
kultūras nami, jo zina, ka lejasciemiešu
programmas, repertuārs būs kvalitatīvs, interesants un atraktīvs!
13. februārī Gulbenes kultūras centrā jau ceturto gadu notika Gada balva kultūrā 2014 noslēguma pasākums.
Patīkami, ka arī šogad no Lejasciema
tika izvirzīti pretendenti 3 nominācijās.
Lejasciema amatierteātris „Paradokss”
ar vadītāju Inetu Krastiņu tika nominēti
turpinājums 12. lpp.
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turpinājums no 11. lpp.

kā Gada amatierkolektīvs, nominācijā
Gada mūzikas koncerts kultūras namā,
tika nominēts jauktā kora „Kaprīze” 25
gadu jubilejas koncerts un nominācijā
Gada novada literāts laureāta lauru plūca dzejoļu krājums „Mani un tavi dvēseles putni” – autores Inese Tora un Mirdza
Ankupa.
Paldies kora „Kaprīze” dziedātājiem
un vadītājai Inetai Maltavniecei par muzikālo priekšnesumu un piedalīšanos
pasākumā! Sveicam!
26. februārī Gulbenes kultūras centrā uz atpūtas vakaru „Pilsētai un pavasarim” pulcējās Gulbenes novada seniori. Pasākuma laikā tika dziedātas dziesmas un dejotas dejas, kā arī izskanēja
vairāki pateicības vārdi aktīvajiem senioriem un Gulbenes novada domei. Pateicības vārdus par aktīvu darbu saņēma
arī lejasciemietes Līga Verle un Maiga
Bergmane. Paldies aktīvajām seniorēm!
21. februāri kultūras namā uz Žetona
vakaru pulcējās Lejasciema vidusskolas
kolektīvs un viesi. Pēc žetonu izsniegšanas varējām skatīt 12. klases teātra izrādi
K. Štrāles-Dreikas izrādi „Kā ziemeļmeitas brauca puisi lūkoties”.
2014. gada sezonā amatierteātris
„Paradokss” novada teātru skatē ar izrādi Braiens Frīls „Dejas Lūnasas svētkos”
tika izvirzīti uz reģionālo skati. 27. un 28.
februārī pie amatierteātra aktieriem cie-
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mojās Rita Lūriņa, lai dotu padomu, kā
labāk sagatavoties reģionālai skatei Smiltenē. Paldies aktieriem par izturību, jo
mēģinājumos tika pavadīts piektdienas
vakars un sestdienas diena.
Un tā – 14. martā amatierteātris „Paradokss” piedalījās reģionālajā skatē
Smiltenē. Izrādi spēlējām skaisti izremontētajā Smiltenes kultūras nama mazajā
zālē. Paldies visiem aktieriem, režisorei
Inetai Krastiņai – izdevās! Izrādi nospēlējām labi – no skatītājiem dzirdējām labus vārdus un uzaicinājumus ciemoties
ar izrādi. Arī žūrija, pārrunās ar režisori,
neskopojās ar labiem vārdiem, protams,
deva vērtīgus padomus, norādīja uz kļūdām, kuras jālabo! Un galvenais – pašiem
ir gandarījums par padarīto!
28. februārī Lejasciemā viesojās
Gulbenes Tautas teātris ar izrādi „Mana
gaismas pils”.
7. martā „Unce” devās uz Sadanci
Gulbenē un koris „Kaprīze” uz Sadziedāšanās koncertu Lizumā.
8. marts bija patīkama diena, jo
daudzviet skanēja vārdi „Priecīgus svētkus!” Un likās, ka šie vārdi patiešām ir
patiesi un no sirds. Varbūt, ka tās ir tikai
iedomas, bet šķita, ka sievietes svētdien
bija smaidīgākas un ne tik rūpju nomāktas. Uz pavasarīgu muzikālo sveicienu
svētkos aicināja vokāli instrumentālā
ansambļa TKP jaunieši Renāte, Anete,
Linda, Dāvis, Austris un Valērijs. Paldies
ansambļa vadītājam Jurim! Paldies Annai
un viņas darbīgajai komandai no jauniešu
centra par skaisto pārsteigumu svētkos!
Pēc muzikālā sveiciena 12. klases
aktieri un audzinātāja Ligita rādīja izrādi
„Kā ziemeļmeitas brauca puisi lūkoties”!
Paldies visiem par jauko 8. marta pēcpusdienu!
14. martā deju kolektīvs „Unce” viesojās Virešos, kur piedalījās sadancī „Dejas tinu kamolā”.
Paralēli visām kolektīvu aktivitātēm,
protams, galvenais mērķis ir gatavošanās
skatēm. Un skatēm gatavojas 5 Lejasciema kultūras nama kolektīvi – vokālie ansambļi „Satekas” un „Akcents”, deju kolektīvs „Unce”, jauktais koris „Kaprīze” un
amatierteātris „Paradokss”. Lai veicas!
Pūpola zars klāj ceļu uz Lieldienām un
lai uzmundrina veselības vēlējums – apaļš
kā pūpols, lunkans kā žagars, skaists kā
lecoša saulīte! Novēlu visiem būt priecīgiem un atvērt sirdis pavasarim!
Visiem lieliem un maziem pagasta iedzīvotājiem – varenas šūpoles, krāsainas
olas un jauku noskaņojumu Lieldienā!
Rita,
Lejasciema kultūras nama vadītāja
2015. gada marts
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KULTŪRAS NAMĀ
25. martā plkst. 12.00

Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienas atceres brīdis,
svecīšu aizdedzināšana Lejasciema kapsētā pie piemiņas zīmes.
12.30 Lejasciema kultūras namā pie siltas tējas tases
atmiņu pēcpusdiena, muzikāls sveiciens

20. un 21. martā
9.00 – 14.00
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā
apskatāma motokluba „Ape”

motosportam
veltīta
FOTOIZSTĀDE

Gatavojamies
novada svētkiem
Lejasciemā!
Pēc vairāk nekā trim mēnešiem
Lejasciems kļūs par piekto Gulbenes novada svētku mājvietu, 4. jūlijā pulcējot tuvus un tālus ciemiņus.
Svētkiem dots mūsu pagasta teritorijai atbilstošs nosaukums – „Mežu
zieds – Lejasciems”.
Šobrīd notiek aktīva gatavošanās daudzveidīgai aktivitāšu programmai. Nedēļu pirms svētkiem
aktīvi darbosies floristi, veidojot
„dzīvnieku objektus”, būs koku un
augu stādīšana, lielajā sporta stadionā izskanēs novada skolēnu
tautisko deju lielkoncerts, VAS „Latvijas Valsts meži” kopā ar Cūkmenu
rīkos akciju par dabai draudzīgu
dzīvesveidu, būs dubļu futbols un
meža tehnikas paraugdemonstrējumi. Vēstures elpu uz mirkli iegūs
Rīgas iela. No Lejasciema kultūras
nama līdz estrādei svētku gājienā
dosies 13 pagastu un pilsētas ļaudis, savos tērpos un atribūtikā slavējot medības. Tāpat interesantas
nodarbes atradīs bērni un pusaudži;
varēs aplūkot mini zoo iemītniekus.
Svētku izskaņā Lejasciema estrādē koncertuzvedums pēc R.Eidemaņa
„Miestiņš starp divām upēm”.
Plašāk par svētku programmu lasiet nākamajā izdevumā „Pagalms”.
Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
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SPORTS

Distanču slēpošanas noslēguma pasākums
1. martā Lejasciemā, Imantas ielā 20
„Sporta aktivitāšu trasē” notika Lejasciema pagasta pārvaldes un Gulbenes jaunsargu vienību sacensības distanču slēpošanā 3. kārta jeb distanču slēpošanas
sacensību noslēguma pasākums.
Pirmā kārta notika 30. janvārī Lejasciema apgaismotajā trasē pie estrādes
„Nakts sprints” brīvajā stilā (piedalījās 57
dalībnieki), otrā kārta notika 6.februārī
klasiskajā stilā. Abās sacensību dienās
dalībnieki veica 1km distanci divas reizes
un rezultāts tika summēts.
Sākotnēji 1. martā bija paredzēts
masu starts sacensību dalībniekiem, bet
sniega trūkuma dēļ dalībnieki nūjoja apkārt Lejasciemam. Pēc nūjošanas veica
kopīgi vingrošanas kompleksu, ko vadīja
Matīss un Miks Gabdulļini. Turpinājuma
pasākuma dalībnieki tika sadalīti divās
komandās un spēlēja spēli ,,Karogs”.
Spēli organizēt palīdzēja Laura Igaviņa,
kas ilgus gadus ar labiem sasniegumiem
darbojās Jaunsardzē.
Pēc spēles notika sacensību kopvērtējuma apbalvošana.
2005. gadā dzimušo un jaunāku meiteņu grupā uzvarēja Arta Jankava (Gulbene), 2. vietā Evelīna Lazdiņa (Gulbene),
3./4. vietā Elizabete Galvane (Lejasciems)
un Viktorija Timofejeva (Pilskalns). Zēnu
konkurencē 1. vietā Raivo Āboliņš (Gulbene), 2. vietā Juris Konrāds (Stāķi), 3./4.
vietā Artūrs Filips Igaviņš (Lejasciems) un
Alans Emīls Berkolds (Gulbene).
No 2002. līdz 2004. gadam dzimušo
meiteņu grupā 1. vietā Ērika Jermacāne
(Lejasciems), 2./3. vietā Dace Guste un
Viktorija Ločmane. Zēniem 1. vietā Rihards Berkolds (Pilskalns), otrajā Daniels
Kurepins (Pilskalns), trešajā Gustavs Galvans (Lejasciems).

1999. – 2001. gadā dzimušajām
jaunietēm 1./2. vietā Diāna Kurepina un
Samanta Lesniece (Pilskalns), trešajā Agnija Briedīte (Stāķi). Jauniešiem 1. vietā
Linards Cvetkovs, otrajā Jānis Razgals,
,trešajā Dilans Kurepins (visi Pilskalns).
1966. – 1985. gadā dzimušajām dāmām 1. vietā Dana Puidze (Lejasciems),
2. vietā Guna Ģērmane (Stāmeriena),
Baiba Pušpure(Stāmeriena).
1966. – 1980. gadā dzimušajiem
kungiem 1. vietā Edgars Gargurnis

(Stradi), otrajā Andris Gargurnis
(Galgauska), trešajā Valdis Mednis
(Lejasciems).
1981. – 1996. gadā dzimušajiem kungiem 1. vietā Edgars Puidze, otrajā Arvis Rubenis (Stāķi).
1986. – 1995. gadā dzimušajām dāmām 1. vietā Laura Igaviņa
(Lejasciems), 1965. gadā dzimušajām un vecākām dāmām 1. vietā
Aina Rubene.
Pēc apbalvošanas dalībniekus
gaidīja ugunskurā ceptas desiņas
un svētku kliņģeris, kuru uzcepa Torņkalnu saimnieki – Gargurņu ģimene.
Distanču slēpošanas trasi sagatavoja biedrība sporta klubs „Lejasciems”
komanda ar trašu sagatavošanas tehniku, kuru biedrība iegādājās realizējot projektu (LAD):12-07-LL05-L413201-000010.
Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs
nodrošināja dalībniekus ar siltu zupu un
kārumu pēc finiša. Par skaistajiem diplomiem un medaļām jāsaka paldies Lejasciema pagasta pārvaldei.

Lejasciemiešiem
uzvara Gulbenes
novada volejbola
čempionātā
Gulbenes sporta centrā 14. martā
noslēdzās Gulbenes novada 2014./15.
gada čempionāts volejbolā kungiem. Par
uzvarētājiem vīriešu komandu konkurencē – Lejasciema pagasta komanda. Komandā startēja: Sandis Ķemers, Mārtiņš
Naglis, Matīss un Miks Gabdulļini, Gatis
Gargažins, Emīls Galvans, Edžus Suntažs, Edžus Kalniņš, Āris Lazdiņš, Sergejs Bērziņš.
2015. gada marts
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INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI
26. martā plkst. 14.00 Lejasciema
kultūras namā pasākums „Nenokavē pavasari!”. Savās zināšanās un dzīves gudrībā dalīsies Agrita Gailīte – farmaceite un
veselīga dzīvesveida popularizētāja

Vēji līksmo pūpolkokos,
Zilu vizbulīšu stars
Vēstī – visas ziemas uzvar
Tie, kam sniegos saulains gars.
Vēji līksmo pūpolkokos,
Saules vārdus domās sien.
Lai tie Tavas dzīves burās
Būtu rakstīti arvien!
/K. Apškrūma/

Sveicam Lejasciema
pagasta iedzīvotājus, kam
skaistas dzīves jubilejas
tiek svinētas martā:
70 gadu jubilejā
Zaigu Glāzeri
Ausmu Gorbenko
Valdu Gulbi
Dzintaru Liepiņu
75 gadu jubilejā
Irēnu Cīmuri
80 gadu jubilejā
Maigu Bergmani
Viesturu Berkoldu

LĪDZJŪTĪBAS

5. aprīlī Lieldienās Tirzas krastā pie estrādes ikvienu gaida lielās
šūpoles, lai var kārtīgi izšūpoties, ripināt olas.

Ieeja EUR 2,00

Kā zars pie zara, vainagā kas sienas,
Tā mūža vainagu mums savīt māk
Gan dzīves nebaltās, gan baltās dienas,
Kas, tevi atminot, šķiet runāt sāk...
/V. Rūja/
Mūžībā aizgājuši
Lejasciema pagasta iedzīvotāji
Bernharde Elvīra, Rudens Mārtiņš,
Sakse Anna.
Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko
līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem
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.
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