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Pavasarīgs prieks „Kamenītē”
20. martā „Kamenītes” zālē notika
jau trešais pasākums ar ko atzīmējam
iestādes 50. gadskārtu: daiļrunātāju koncertprogramma „Ar prieku!”.
Daiļrunātāju konkursa izlolotāja, jau
septīto gadu pēc kārtas, skolotāja Irisa
Puidze, kopā ar skolotāju Sandru Biksīti,
bija veltījušas ne mazums uzmanības un
pacietības, lai ikviens bērns: gan draiskuļi, gan klusie, biklie un kautrīgie, spētu kā
taureņi izlidot no kūniņām un parādīt sevi
pasaulei, koši rotājoties saules staros. Par
kopējās priekšnesumu noskaņas bagātināšanu ar bērnu dziesmām un dejām bija
parūpējušās mūzikas skolotāja Lāsma
Lapkaša un deju skolotāja Elga Zariņa.
Iestādes darbinieku mīlestības aicināts un radīts, zālē bija uzvirpuļojis
pavasari gaidošs košu taurenīšu pulks.
Skatītāju rindās, ar patiesu lepnumu, nedalītu uzmanību, mazliet raizēm un daudz
mīļuma sejās, draudzīgi priekšnesumu
klausījās un vēroja arī bērnu tuvākie un
mīļākie cilvēki. Lejasciemieši un tālāki viesi, kas bija izvēlējušies šo dienas daļu pavadīt „Kamenītē”, cerams, paņēma sev
līdzi pavasarīgo gaisīgumu, netveramo
fantāzijas lidojumu un pozitīvas emocijas.
Ikvienā sejā ziedēja smaids, acīs atspoguļojās bērnu patiesi dāvātais prieks: par
to, ka esam, par to, ko darām, par to, ka
varam.
Ikviens iestādes pedagogs, turot īkšķus, juta līdzi „saviem auklējumiem”, kas
gadiem ejot „aizsoļojuši” no mazulīšu pirmajiem šļupstiem un skanēt sākušajiem
vārdiņiem, līdz brīdim, kad, pilnas skatītāju zāles priekšā, izteiksmīgi runā dzeju!
Azartiski, dedzīgi, domīgi, patiesi un
jautri: tādi bija Lejasciema PII „Kamenīte” grupas „Gudrā Pūce” bērni un viņu
skolotājas, kad, sagaidījuši kuplo ciemiņu
pulku runāja tiem dzejoļus, dziedāja un
dejoja. Patiesi lepojamies par pedagogu
ieguldītā darba rezultātiem un ar bērnu
sasniegumiem!
Pasākuma noslēgumā, pavasara Lielās dienas sagaidīšanai dziedātā saulītes
spēka dziesma, kopā ar ciemiņiem līdzi
doto pūpolzaru veselības pērienu, domājams, palika kā ceļa maize, ejot pretī
saulītes atgriešanās laikam, sagaidot pavasari.
Sandra Brieže,
Lejasciema PII „Kamenīte” vadītāja

Lejasciema pirmsskolas izglī bas iestādes
„Kamenīte” audzēkņi un darbinieki mīļi
aicina iestādes bijušos darbiniekus,
absolventus un viņu vecākus,
Lejasciema pagasta ļaudis un ikvienu
interesentu uz Lejasciema bērnudārza
50. gadadienas svinīgo pasākumu
Lejasciema kultūras namā
29. maijā plkst. 16.00.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ/ LAUKSAIMNIEKIEM

„Kamenīte” par saviem mīļajiem
Mūsu atzinība un pateicība par ikdienā veikto ieguldījumu Lejasciema bērnudārza vārda labskanīgumā sabiedrībā –
darbiniekiem!
Lejasciema bērnudārzam
veltījušas 18 gadus

Ināra Šmite

1984. g. absolvē Rīgas pedagoģisko skolu, iegūstot bērnudārza
audzinātājas kvalifikāciju.
Kopš 1997. g.
strādā
bērnudārzā kā audzinātāja/
skolotāja.
Kopš 1998. g.
iestādes arodorganizācijas priekšsēdētāja.
2006. g. absolvē Latvijas Universitāti,
iegūstot profesionālā maģistra nosaukumu pirmsskolas pedagoģijā un pirmsskolas skolotājas kvalifikāciju.
2011. g. iegūst sertifikātu darbam ar
5,6gadīgiem bērniem, obligātās sagatavošanas skolai īstenošanai.
Lejasciema pirmsskolas izglītības
iestādē „Kamenīte” ir uzsākta bērnu reģistrācija mācībām 2015./2016.
mācību gadā. Lai pieteiktu bērnu mācībām, vecākiem nepieciešams ierasties
PII „Kamenīte” pie vadītājas un aizpildīt
reģistrācijas iesnieguma veidlapu. Līdzi
jāņem bērna dzimšanas apliecība. Vē-

Kopš 2011. gada strādā ar bērniem
kam speciālas vajadzības.
2012. g. iegūst sertifikātu darbam ar
bērniem, kam speciālas vajadzības.
Kopš 2012. g. Lejasciema pagasta
bāriņtiesas locekle.
PALDIES PAR: atbildīgumu, biedriskumu; sirsnību un pedagoģisko konsekvenci darbā ar bērniem kam speciālas
vajadzības, nodrošinot ikdienā optimālu
mācību darbu; ieinteresētību ikviena bērna spēju attīstībā; koleģiālo atbalstu un
profesionalitāti; augstu profesionālo ētiku
un lietišķo kompetenci, vadot iestādes
arodorganizciju.

jas palīdze.
2006. – 2012. g. strādāja kā nakts aukle.
PALDIES PAR: sniegto atbalstu pedagogiem, iesaistīšanos mācību un audzināšanas darbā; izteiktu emocionālo atvērtību un iejūtību komunikācijā ar bērniem;
profesionālu atbildīgumu un atsaucību
saskarsmē ar kolēģiem.
Lejasciema bērnudārzam
veltījusi 11 gadus

Anita Biezbārde

1993. g. iegūst
skaitļotāja operatora kvalifikāciju.
1995. – 1997.
un 2011. – 2012.
strādāja bērnudārzā kā pavāra palīdze.
No 1998. g.
strādā kā skolotā-

1974.g. absolvē Rīgas celtniecības
tehnikumu, iegūstot tehniķa celtnieka kvalifikāciju.
No 2004.g. – strādā bērnudārzā kā
sētniece.
PALDIES PAR:
nemainīgi kvalitatīvu un radošu profesionālo sniegumu;
emocionālo inteliģenci;
labestīgu
un sirsnīgu komunikāciju ar bērniem
un kolēģiem.

lams par savu ierašanos iepriekš vienoties telefoniski, zvanot – 64471941
vai 26456107.
Bērnu uzņemšana iestādē tiek organizēta saskaņā ar Gulbenes novada
domes 2014. gada 27. marta noteikumu
Nr. 1 „Par pirmsskolas vecuma bērnu
reģistrācijas un uzņemšanas kārtību

Gulbenes novada pirmsskolas izglītības
iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” nosacījumiem.
Ar noteikumiem var iepazīties Gulbenes novada mājas lapā: http://www.
gulbene.lv/index.php/izglit/pavaldbaslmumi/6829-pp
Sandra, PII „Kamenīte” vadītāja

Meldra Kokareviča

Ziņas lauksaimniekiem
1. Iesniegumus platību maksājumu
saņemšanai pieņems no 20. aprīļa līdz
22. maijam.
No 20. aprīļa līdz 22. maijam saimniekiem būs iespējams iesniegt Vienoto
iesniegumu, lai saņemtu atbalsta maksājumus par platībām par 2015. gadu.
Ja iepriekšējos gados beigu termiņš iesniegumu pieņemšanai bez samazinājuma sankcijām bija 15. maijs, tad šogad,
ņemot vērā to, ka ir ļoti daudzas izmaiņas
platību maksājumu saņemšanā, tas ir pagarināts par vienu nedēļu līdz 22. maijam.
Iesniegumiem, kas būs iesniegti pēc
22.maija, tiks piemērots 1% atbalsta apjoma samazinājumu par katru nokavēto darba dienu. Pēdējais iesniegumu iesniegšanas datums ar kavējuma sankcijām ir 15.
jūnijs.
2. Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus.
No nākamā gada līdz 2019. gada rudenim visā Latvijā tiks veikta aizsargājamo
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dzīvotņu kartēšana – eksperti dosies dabā
un inventarizēs mežus, purvus, atsegumus, ūdeņus un zālājus. Lai obligāti apmeklējamās platībās iekļautu zālājus, kuru
atbilstība bioloģiski vērtīga zālāja (BVZ)
statusam līdz šim nekad nav pārbaudīta,
Dabas aizsardzības pārvalde aicina zemju
īpašniekus līdz š.g. 15. maijam pieteikt
šādus zālājus pārbaudei.
Pārbaudes netiks veiktas zālājos,
kas bija pieteikti BVZ noteikšanai 2013.
gadā, bet netika atzīti par bioloģiski
vērtīgiem.
Plašāka informācija mājas lapās www.
daba.gov.lv vai www.lejasciems.lv
3. Par marķētas dīzeļdegvielas saņemšanas kārtību lauksaimniekiem.
Jaunie
noteikumi
paredz,
ka
2015./2016. saimnieciskajā gadā dīzeļdegvielu varēs izmantot tikai lauksaimniecības tehnikā – traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās. Noteikts,
ka ar minēto tehniku drīkstēs pārvietoties
pa koplietošanas autoceļiem. Dīzeļdegvie-

la, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
kārtību, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa
likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa,
būs atbilstoši iezīmēta (marķēta) ar fiskālo
marķieri un krāsvielu. Tāpat kārtība nosaka, ka dīzeļdegviela būs jāuzglabā atsevišķi no nemarķētās dīzeļdegvielas.
Lauku atbalsta dienests dīzeļdegvielu
piešķir par to vienotā platības maksājuma
saņemšanai deklarēto un apstiprināto platības hektāru, par kuru ir nodrošināti ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas
vai akvakultūras vismaz 285 euro no hektāra. Papildus minētajiem ieņēmumiem
par ilggadīgiem zālājiem vai aramzemē
sētiem stiebrzāļu vai lopbarības zālaugu,
tai skaitā proteīnaugu, maisījuma platību ir
jānodrošina minimālais lauksaimniecības
dzīvnieku blīvums 0,5 nosacītās liellopu
vienības, bet bioloģiskajās saimniecībās –
0,4 nosacītās liellopu vienības.
Anita Rozenberga,
lauku attīstības konsultante
2015. gada aprīlis

AKTUĀLI
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2015.
gada vasaras plaukumā, 4. jūlijā,
nnotiks piektie Gulbenes novada svētki.
Šogad – Lejasciemā,
Š
ssvētku moto „Meža zieds – Lejasciems”
SVĒTKU NORISES
SV
Laiks
12:00 –
19:00
13:00

14:00 –
17:00

14:00 –
17:00
14:0018:00
15:00
16:00
18:00

20:00

22:00

Notikums,
No
darbība
Medību trofeju izstāde

Norises vieta
Kultūras nams

„Kas mežā brakšķināja”, novada skolu jaunatnes
tautisko deju ieskaņu koncerts pirms XI Latvijas skolu
jaunatnes Dziesmu un Deju svētkiem
„Meža brīnumainā dzīve”
 „Kā aug mežs“, Latvijas Valsts mežu izglītojoši
atraktīvā programma
 Izzini un iepazīsti mežu! – izzinošas ekskursijas
pa mežu
 Meža tehnikas un speciālistu demonstrējumi,
sacensības un spēkošanās šovs
 „Vai pazīsti dzīvniekus mežā?!”, mednieku aktīvā
telts
 „Trakais piedzīvojums mežā”
• izzinošas un atraktīvas viktorīnas/radošās
darbnīcas sadarbībā ar biedrību „Homo ecos”
• alternatīvi sportiskais izaicinājums mežā – tiem,
kas sevī jūt Tarzānu
• „Humana People to People” radošās darbnīcas
visām paaudzēm
• Īstā mežā dzīvo ne tikai Cūkmens, bet arī īstas
laumiņas – tas viss un vēl vairāk!
„Radi savu puķi!” – novada amatnieku, lietišķās
mākslas meistaru, mākslinieku radošās darbnīcas
Atrakciju zona bērniem – Mini Zoo, vizināšanās ar
ponijiem, radošās darbnīcas utt.
„Par ziediem un ne tikai...” – novada dzejnieku un
mūziķu radošā atvērtā diena
Komandu sacensības Dubļu futbolā
Loka šaušanas paraugdemonstrējumi
„Taures skan, zeme rīb – med(i)nieki lepni brauc!”:
mednieku, mežinieku brauciens – gājiens jeb
pagastu/pilsētas izrādīšanās

Stadions

A. Mačuka „Miestiņš starp divām upēm”,
koncertuzvedums ar novada amatiermākslas
kolektīvu piedalīšanos
Svētku lielā ZAĻUMBALLE “Šalc zaļais mežs”
Spēlē grupa „Mākoņstūmēji” un „Tranzīts”, kā arī DJ
Ralfs Rubenis
Sajūtu „ķeršana” romantiski vēsturiskajās ielās:
Nāc – uz mana sola apsēdies!
Nāc – caur manu logu paveries!
Ekskursijas pa Lejasciemu; skaisto dārzu skatīšana;
vizināšanās ar elektrovilcieniņu
Stādu parāde
Visas dienas garumā varēs priecāties par novada
floristu veikumu:
 dzīvnieku figūrām, veidotām no dabas
materiāliem
 veidotajiem vides objektiem „Ziedu un cilvēku
likteņi” pēc A. Sakses pasaku motīviem

2015. gada aprīlis

Pie estrādes, gar
Gaujas un Tirzas
malu

Pie dīķa
Kultūrvēsturiskā
mantojuma centrs
Pie estrādes
Pie estrādes
Kultūras nams
– Rīgas iela
– Smilšu iela –
estrāde
Estrāde

Estrāde

Skolas, Rīgas,
Rožu ielas

Sācies meža ugunsnedrošais
laikposms
Visā valsts teritorijā no 2015. gada
25. aprīļa tiek noteikts ugunsnedrošais
laikposms. Šajā laika periodā iedzīvotājiem un meža īpašniekiem ir jānodrošina
ugunsdrošības prasības meža zemēs.
Uzturoties mežos un purvos, aizliegts nomest degošus sērkociņus, izsmēķus vai
citus gruzdošus priekšmetus. Aizliegta
ugunskuru kurināšana un ciršanas atlieku
dedzināšana mežā, izņēmuma gadījumā
to var darīt ar ikreizēju attiecīgas apgaitas
mežziņa rakstisku atļauju. Tāpat nedrīkst
mežos dedzināt atkritumus, braukt ar mehāniskiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļa, kā arī veikt jebkuru citu darbību,
kas var izraisīt ugunsgrēku. Svarīgi, lai bez
saskaņošanas ar Valsts meža dienestu
netiktu veikta dedzināšana piemājas saimniecībās, jo dūmi var maldināt ugunsnovērošanas torņa dežurantus. Mežu īpašniekiem jāatbrīvo meža ceļi no sagāztajiem
kokiem un krūmiem, lai ugunsgrēka gadījumā varētu brīvi pārvietoties ugunsdzēsēju automašīnas. Ja ir nepieciešama saskaņošana, vai ir ievēroti aizdomīgi meža
ugunsgrēka dūmi, zvanīt Ziemeļaustrumu
virsmežniecības operatīvajam dežurantam
pa tālruni 64471052, mob.t. 28314010.
Svarīgi atcerēties, ka meža īpašniekam vai
tiesiskajam valdītājam ir pienākums veikt
meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc
meža ugunsgrēka likvidācijas. Ceram uz
sadarbību un esiet uzmanīgi ar uguni!
Valsts meža dienests

Veidosim grāmatu par
Lejasciemu kopā!

„Pagalma” marta numurā lejasciemiešus informējām par ieceri izdot pagastam
veltītu grāmatu, kurā būs apkopoti veltījumi Lejasciemam, ko rakstījuši ievērojami
mūsu novadnieki, publicēti mūsu pagasta
iedzīvotāju teiktie vārdi un veltījumi savai
dzimtajai pusei. Šobrīd grāmata top – tiek
apkopota saņemtā informācija – veltījumi,
fotogrāfijas, tiek veidots grāmatas salikums.
Lai grāmata izdotos bagātāka ar izjūtām un mūsu attieksmi pret Lejasciemu,
aicinām ikvienu piedalīties izdevuma veidošanā un rakstu rindiņās izteikt savas
izjūtas, par to, kas mums katram ir Lejasciems, uzrakstīt šos vārdus uz papīra un
iesniegt pagasta pārvaldē vai Lejasciema
bibliotēkā, vai elektroniski iesūtīt uz e-pastu: ilona.vitola1@gmail.com. Izdevumu
papildinās skaisti attēli par pagasta dzīvi
un dabu, tāpēc labprāt gaidīsim arī Jūsu
fotoattēlu.
Ja nepieciešama papildus informācija
lūdzam zvanīt grāmatas redaktorei, mūsu
novadniecei Ilonai Vītolai, t. 29275166.
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JAUNIEŠU CENTRĀ

Projekts „Daudzveido savu rītdienu”
No 27. līdz 29. martam viesu
namā „Ezernieki”, Augšlīgatnē, Līgatnes novadā, notika Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūras
rīkotās Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai
mazattīstītos reģionos” Vidzemes
reģiona neformālās izglītības apmācība jauniešiem ar redzes traucējumiem un aktīviem jauniešiem,
kuri vēlas īstenot kopīgus projektus
„Daudzveido savu rītdienu!”
Mūsu apmācību mērķis bija
veicināt jauniešu ideju īstenošanu,
veidojot dalībnieku starpā ilgtspējīgu
sadarbību un sniedzot atbalstu personiskās izaugsmes attīstībai.
Apmācību uzdevumi bija:
 iedrošināt jauniešus, telpu,
kur būtu iespēja atklāt sevī vēl līdz
šim nezināmo;
 radīt izpratni par neformālo
izglītību, tās būtību, vērtībām un pamatprincipiem;
 iesaistīt neformālās izglītības procesā – pilnveidot sevi, iepazīties, un mācīties kopā, kā arī dalīties
pieredzē;
 veicināt jauniešu savstarpējo sadarbību, izvirzot mērķus nākotnei.
Mēs kopā bijām 22 dalībnieki, no
tiem arī jaunieši ar redzes un dzirdes traucējumiem un jaunieši, kas varētu nākotnē strādāt ar šādām personām.
27. martā iepazināmies savstarpēji
ar vadītājiem, gan arī ar pasākuma programmu. Sekoja darbs komandās, kurās
veicām dažādus uzdevumus. Bija arī uzdevums pāros, kad veidojām otra cilvēka
ģerboni. Iepazīstot cits citu, uzzinājām,
kas katram patīk un par ko viņš interesējas. Vakara nodarbībās iepzinām ne-






formālās izglītības pamatprincipus. Neformālā izglītība ir tāda izglītība, ko katrs
mēs varam apgūt paši ar savām spējām.
Notika simbolu vakars, kurā katrs rādījām
to lietu vai priekšmetu, kas mūs simbolizē:
 zīmējumi, gleznas;
 aprocītes;
 kaut kas pašizgatavots (piem., cepumi);
 forma (piem., jaunsarga/zemessarga forma);

telefoni;
mūzikas atskaņotāji;
stresa bumbiņa;
tumbas skaļrunis.
Nākamajā dienā – rīta rosme,
pēc kuras notika aktīvākās nodarbības jauktās grupās. Apguvām
NFI pamatprincipus jauniešu pasākumos. Izaicinājumi un mācīšanās
pieredze, izzinot savas personīgās
prasmes un stiprās puses. Vakarā
pēc intensīvā dienas darba veidojām
paši savu izdomāto vakaru:
 spēlējām Samurajs un mafija.
 veidojām paši savu izrādi un
mēmo šovu.
Diena iesākās pozitīvi, bet tajā
pašā brīdī skumji, jo sapratām, ka šī
ir pēdējā diena un daudziem ir jādodas mājās agrāk.
Pēc brokastīm pārspriedām par
Sadarbību ABC un tad jau pienāca
laiks, lai no dažiem atvadītos.
Pēdējais kopdarbs – no smiltīm
veidots zīmējums uz baltām lapām.
Un – apliecību izsniegšana.
Kad devāmies mājās, visi sapratām, ka esam ieguvuši jaunu pieredzi un draugus.
Pēc šīs nometnes varu droši secināt, ka esam iemācījušās to, ko vēlējāmies apgūt šī projekta ietvaros – mazliet
zīmju valodu, ko un kā darīt, ja cilvēks ir
neredzīgs, kā labāk sadarboties grupas
darbā. Pieredzi, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām ar neko neatšķiras no mums,
viņi ir jāsaprot, ar viņiem jākomunicē, kā
to darīt, jo šajā dzīvē ir visādi cilvēki. Liels
paldies jauniešu centram „Pulss”, kas ieteica apmeklēt šīs apmācības, kā arī mūs
atbalstīja ar transportu.
Dita un Inese

Starppaaudžu sadarbība – iepazīsti horvātu virtuvi

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi
autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.

Starppaaudžu sadarbība – iepazīsti
horvātu virtuvi
Kā jau zināms, jauniešu centrā ir
brīvprātīgā meitene Martina no Horvātijas. Kopā mēs darām un radām dažādas
aktivitātes, viena no pēdējām aktivitātēm,
kas notika 16. aprīli, bija šāda, par ko
stāsta „Satekas” kolektīvs: „Savāda sajū-
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ta, ka mums jāpiedalās jauniešu
centra pasākumā un jānodzied
dažas dziesmas, tur būs arī mūsu
skolotājas Vijas Nuržas audzināmā piektā klase. Kultūras nama
mazajā zālē bērni uznāk droši un
latviešu valodā iepazīstina mūs ar
leļļu teātrī darbojošajām perso-

nām. Leļļu teātri nospēlē runājot angliski
bez aizķeršanās. Ierastās klavierspēles
palīgs šoreiz ir Inga Deigele ar ģitāru un
“Sateku” ansamblis var dziedāt neierastā
pavadījumā. Otrā daļa notiek mājturības
kabinetā, kas mums arī ir atklājums ar
savu noformējumu un kārtību, visi sajūsmā par Glorijas ceptajiem speķa pīrāgiem
un magoņmaizēm, piedāvājām arī latviešu kaņepmaizes un sieru skolniekiem un
horvātu meitenei Martinai, kura mums
demonstrē savas zemes saldēdienu no
vārītiem kartupeļiem, un plūmēm. Bērni
palīdz veidot no mīklas bumbas……”
Atsauksmes ir uzrakstījuši arī Dāvis,
Ance un Ričards no 5. klases : “ Man ļoti
2015. gada aprīlis

JAUNIEŠU CENTRĀ/ BIBLIOTĒKĀ
patika šis pasākums, jo varēja uzzināt
vecākās paaudzes bērnības stāstu, ko
viņi darīja bērnībā, pirmo reizi dzirdēju
daudzas skaistas dziesmas, es vēlētos
vēl šādu pasākumu. Bija jauki ar Martinu
kopā darboties un runāties angļu valodā.
Martina: „…Iepriecināja līksmie seniori, kas ar savu dziedāšanu un spēlēšanu atmosfēru padarīja jautrāku, uz brīdi
pat jutos kā mājās… ”
Arī mēs, jauniešu centra darbinieki,
esam ļoti priecīgi par šo sadarbību, un
ceram sadarboties arī turpmāk. Izmantojot projekta „Creativity” budžetā paredzētos līdzeklus, tika iegādāti dažādi
virtuves piederumi – katli, panna, bļodas,
elektropreces – tējkanna, blenderis, kas

atradīsies Vijas Nuržas mājturības kabinetā un tiks izmantoti dažādām kopīgām
aktivitātēm.

Anna Žīgure,
Jauniešu centra darbiniece

E-prasmju nedēļa Lejasciema bibliotēkā
No 23. līdz 27. martam Latvijā jau
sesto reizi risinājās E-prasmju nedēļa –
Eiropas mēroga sabiedrības informēšanas kampaņa, kas informē par e-prasmju
lomu mācībās, darbā un ikdienas dzīvē.
Vairākus gadus šajā akcijā piedalās arī
Lejasciema pagasta bibliotēka. Šogad
e-nedēļas tēma bija „Jaunumi interneta
vidē”.
24. martā uz bibliotēku aicinājām
Lejasciema vidusskolas audzēkņus, lai
iepazīstinātu viņus ar jaunākajām tehnoloģijām interneta vidē un gadžetu (tas
ir neliels tehnoloģisks objekts (parasti
iekārta), kam ir noteikta funkcija, tomēr
bieži ar to tiek saprasts jauninājums) pasaulē.
Paldies 11. klases skolēnam Ri-

hardam par atsaucību un daudzpusīgo
prezentāciju. Klātesošie tika iepazīstināti
ar jaunākajiem viedtālruņiem, viedpulksteņiem, programmatūrām un novitātēm

Jaunumi bibliotēkas plauktos
Marta mēnesī Lejasciema pagasta
bibliotēkas grāmatu plauktā ievietotas 26
jaunas, pieprasītas grāmatas.
Latviešu
autoru
darbi – Ingūnas Baueres jaunākais darbs
„Mācītājs un viņa dēls”
ir divdaļīga darba pirmā grāmata. Stāsts par
Jaunpiebalgas novada
vēsturi, un līdztekus arī
kādas ģimenes attēlojums.
K. Ieviņa darbā
„Vīrs un laime. Indīgais
apinis” savijas cilvēku
savstarpējās attiecības,
mīlestība un dabas
skaistums. Daces Judinas jaunākais detektīvromāns „Siers otrajai
pelītei”, Ērika Kūļa „Vecīt, bez komentāriem” ir
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viegli lasāms romāns par cilvēkiem mums
līdzās. Pazīstamais dzejnieks Viks (Viktors
Kalniņš) darbā „Santamonika, Arhangeļskas apg.” stāsta par savām gaitām padomju armijā.
Vēstures plauktā – P. Bermonts-Avalovs „Cīņā pret boļševismu” ir cara armijas
kapteiņa, virsnieka atmiņas par Bermontiādi. Juka Rislaki jaunākais darbs „Vorkuta! Sacelšanās ieslodzīto nometnē” ir
stāsts par ieslodzīto likteņiem.
Daiļliteratūra – Pazīstamās amerikāņu rakstnieces Dž. Devero „Nakts
pieder mīlētājiem” un Kārenas Vaitas „Kad pudeļkokā dzied vējš”, angļu
autores K. Tesaro romāns
„Flirts”.
Rūtas Šepetis otrā
grāmata „Papīra sapņi” ir nopietns, aizraujošs darbs par to kā mūsu lēmumi var
mainīt mūsu likteni. Paskāla Mersjē „Lea”

sociālajos tīklos. Paldies interesentiem –
5. un 6. klases audzēkņiem un viņu skolotājam Aldim.
Bibliotekāres Maira un Agnese

ir iespaidīgs daiļdarbs par
spēcīgām jūtām cilvēku
starpā.
Vācu izcelsmes autores Sāras Larkas grāmatas ir par Jaunzēlandi,
cilvēku likteņiem, sūro
darbu un nabadzīgiem
dzīves apstākļiem. Triloģijas „Maoru zelts” otrā
daļa „Kauri koka ēnā”.
Skolas vecuma bērniem – Agneses Jaunas
jautrie apraksti par dzīvniekiem – „Runča stāsti”,
Džefa Kinnija populārais
darbs sērijā „Grega dienasgrāmata”, K. Ridela „Ada un nāvīgais
pārsteigums”. Un pašiem mazākajiem –
R. Skotons „Runcis Puncis iemīlējies”.
Un katra no grāmatām gaida savu lasītāju!
Agnese, bibliotekāre
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VIDUSSKOLĀ

Vecāku diena Lejasciema vidusskolā
27. martā Lejasciema vidusskola atkal aicināja ciemos vecākus, lai kopējā
sapulcē pārrunātu skolas dzīves aktuālās
tēmas, kā arī piedāvāja iespēju individuāli
tikties ar klases audzinātāju un priekšmetu skolotājiem. Šinī pēcpusdienā skolā
sagaidījām prāvu skaitu ieinteresēto vecāku, jo pirms tam bija noskaidrots vecāku viedoklis par viņiem tīkamāko tikšanās
datumu un laiku, kā arī vairāk saistošo
nodarbību tematiku. Tikšanās sākumā
skolas direktore Ineta Maltavniece iepazīstināja ar skolas īpašajiem piedāvājumiem, kas varētu likties saistoši īpaši vidusskolas klašu skolēniem. Direktore aicināja novērtēt mūsu Lejasciema pagasta
un skolas sniegtās iespējas gan kultūras,
gan sporta, gan izglītības un mākslinieciskās pašdarbības jomās. Jautājums
tikai, vai mēs paši gribam un spējam sevi
motivēt iesaistīties un darboties.
Vecāku dienas otrā daļa, kas saucās
„Pasaule tavā ledusskapī”, bija veltīta veselīga un daudzveidīga uztura tēmai. Ar
Eiropas Savienības globalizācijas projekta atbalstu skolas ēdnīcas telpās tika
iekārtota darbnīca ar nepieciešamo inventāru un pārtikas produktiem, kuri pie
mums nonākuši no dažādām pasaules
malām. Uzaicinātās ēdināšanas speciālistes no Rankas arodvidusskolas Aelita
Kļava un Judīte Šulca mācīja gatavot
netradicionālus, glīti noformētus, pārsvarā no augu valsts veidotus ēdienus
un uzkodas. Produktu sarakstā figurēja
baklažāni, avokado, ledussalāti, sarkanie
redīsi, lavašs, olīves, šampinjoni, tuncis,
citroni, gurķi, tomāti, lociņi, ķiploki, paprika, āboli, u.c. Akcents tika likts uz glītu
noformējumu, pasniedzējas demonstrēja
īpašos darba rīkus, ar kuru palīdzību var
izveidot gan dārzeņu rozītes, gan skaistu
gulbi, gan piemīlīgu ezīti no bumbiera un
vīnogām. Vecāki un arī klātesošie skolas
darbinieki bija ļoti gandarīti par šādu iespēju un izteica vēlmi satikties vēlreiz līdzīgās nodarbībās.
Ingrīda Vanaga

Lejasciema vidusskola
aicina vecākus pieteikt bērnus
nākošajam 2015./2016. mācību
gadam.
Īpaši gaidām 1. klases skolēnus, kuru
vecākiem jāgriežas skolas kancelejā,
līdzi ņemot bērna dzimšanas
apliecību.
Vēlama 3x4 cm fotogrāfija
skolēnu apliecībai.
Skolas administrācija
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Atceroties
skolas
direktori
Olgu Ozoliņu
Lejasciema kapos ir uzstādīta piemiņas plāksne bijušajai vidusskolas
direktorei Olgai Ozoliņai. Laikā, kad
viņa bija skolas vadītāja, tika uzsākta tagadējās Lejasciema vidusskolas
ēkas celtniecība, kas tika veikta ar
pašu skolēnu un skolotāju spēkiem.
Līdzekļi piemiņas plāksnes un kapa
apmalītes izgatavošanai un uzstādīšanai (kopā 213 euro) tika savākti, pateicoties ziedojumiem, bet ierosinātāji
šādai iniciatīvai bija Lejasciema vidusskolas 5. izlaiduma (1958. gada) absolventi. Tagad, kad darbs padarīts,
varam lepoties ar visiem, kuru vārdus
lasām sekojošajā sarakstā un kuri ir
ziedojuši savus līdzekļus, laiku vai
spēku, lai netiktu nodota aizmirstībai
Olgas Ozoliņas atdusas vieta:
Modrīte Gusare (Ginde), Grietiņa Āboltiņa (Dzeltena), Līvija Ķeģe,
Gunta Stradiņa (Vepere), Zaiga Liepiņa, Inta Livkiša (Alksne), Andis Leitis,
Anna Ģēģere (Sebre), Maija Briede
(Grase), Liene Jaceviča (Sebre), Maija Lūkina (Strazdiņa), Sarmīte Ērgle,
Zintis Mednis, Sarmis Mednis, Modris
Jozeps, Rolands Puidze, Aldis Doropoļskis, Maija Miķelsone (Serģe), Mirdza Ankupa, Inta Finartija, Aija Pavāre, Inta Balode, Sandra Medne, Velta
Rudzīte, Elga Sakse.

Kultūras dzīves aktivitātes
Ziema negrib mūs pamest, reizēm
apsegdama zemi ar plānu sniega segu,
tomēr, uzspīdot pirmajiem saules stariņiem, tas pazūd.
Bet ja tā padomā – vai tiešām tas arī
nav viens no dabas brīnumiem, kas liek
pamanīt pavasara nākšanu? Daba vienkārši mainās katru dienu. Notiek cīņa
starp ziemu un pavasari. Un pavisam drīz
uzvarēs tieši pavasaris ar saviem saules
stariem un tad daba varēs pamosties pilnībā, un mēs izbaudīt tās skaistumu, ko
pa ziemu jau esam piemirsuši.
Neviens nevar noliegt, ka tieši pava-

saris bieži vien ir laiks, kad izplūsti jaukās
emocijās, sapņos, ... bieži vien tas ir tieši
tas, kas mums ir vajadzīgs, lai izbēgtu no
rutīnas un atkal priecātos par dzīvi, bet
nedrīkst jau ļaut pavasarim aizvilkt no ikdienas pavisam tālu, ir jāpaliek realitātē
un jāturpina ikdienas darbs.
Deju kolektīvam „Unce” 21. martā
notika novada skate. Prieks par kolektīvu – savā grupā ar 39,7 punktiem „Unce”
ieguva otro pakāpi. Paldies dejotājiem un
vadītājai Daigai Tipānei par kvalitatīvo, no
sirds un ar prieku padarīto darbu!

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums. 25. martā dažādu paaudžu cilvēki pulcējās Lejasciema
kapsētā pie piemiņas zīmes, lai atcerētos
un pieminētu vēsturiskos notikumus –
iedzīvotāju izsūtīšanu pirms 66 gadiem.
Piemiņas brīdi vadīja Agnese Usāre,
dziesmu melodijas spēlēja Juris Ivanovs,
tika nolikti ziedi un aizdedzinātas svecītes. Pēc tam kultūras namā pie tējas tases klātesošie dalījās atmiņu stāstos, ar
dziesmām visus sveica Inga un Eižens.
turpinājums 8. lpp.

2015. gada aprīlis

7

KULTŪRAS NAMĀ
turpinājums no 7. lpp.

Projekta „Globālās izglītības sabiedrības veidošana” ietvaros 26. martā
Lejasciema kultūras namā notika pasākums „Nenokavē pavasari!”, kuru vadīja
Agrita Gailīte – farmaceite un veselīga
dzīvesveida popularizētāja. Paldies skolotājai Ligitai Antiņai par organizatorisko
darbu, jo pasākums pulcināja lielu dalībnieku skaitu.
Lieldienās kultūras namā Lieldienu
zaķi aicināju uz pasākumu „Lieldienu
dārgumu grozs”, kurā piedalījās kultūras nama amatiermākslas kolektīvi.
Jautrā gaisotnē tika pavadīts vakars ar
dziesmām, dejām, pūtēju orķestra skaņdarbiem, dārgumu meklējumiem, mīklu
minēšanu un citām jautrā izdarībām. Vakars turpinājās ar postfolkgrupas „Rikši”
atraktīvajiem dančiem un muzicēšanu!
Paldies visiem pašdarbniekiem un kolektīvu vadītājiem! Paldies Zaķiem no Jaungulbenes!
Uz Soliņa Nr. 5 pasērst un jautri patriekt par Sievietēm un spārniem 6. aprīlī
aicināja Gulbenes Tautas teātris!
Senioru ansamblis „Satekas” otrajās
Lieldienās devās braucienā uz Ķegumu,
kur piedalījās Ķeguma senioru pasākumā, kur guva jaunus iespaidus, jaunus
draugus, jaunas dziesmas.
Amatierteātrim „Paradokss” pirmizrāde – F. Arnolda, E. Baha „Traks numurs”.
11. aprīlī amatierteātris „Paradokss”
saviem skatītājiem spēlēja komēdiju
„Traks numurs”. Ir ļoti liels prieks par kolektīva pamatsastāva aktieriem, kas, gadiem ejot, ir izveidojušies par labiem un
konkurēt spējīgiem aktieriem. Saņemot
visas republikas rezultātus par reģionālajām skatēm, ar gandarījumu var redzēt,
ka mūsējie kopvērtējumā ir ierindojušies
31. vietā starp valsts amatierteātra kolektīviem. Tas ir ļoti labs rādītājs. Un, iestudējot jauno izrādi, sakām paldies arī jaunajiem aktieriem Madarai, Maijai, Uldim un
Valērijam. Malači! Paldies Guntaram par
izrādes dekorāciju sagatavošanu, krāsošanu.
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19. aprīlī ar izrādi „Paradokss” viesojās Litenē, bet 25. aprīlī pulkst. 10.50
Gulbenē kolektīvs rādīs izrādi novada skatē. Pašdarbības gada noslēguma skates
priekšā arī dziedošajiem kolektīviem –
2. maijā vokālajiem ansambļiem „Akcents” un „Satekas”, 9. maijā korim
„Kaprīze”. Turēsim īkšķus par savējiem!
Priecājoties par pavasari, domas
aizved jau vasarā, jo 4. jūlijā Lejasciemā
notiks 5. Gulbenes novada svētki „Mežu
zieds – Lejasciems”.
Šobrīd Lejasciemā jau notiek aktīva
gatavošanās svētkiem. Tā kā pavasaris
palutināja mūs ar labiem laika apstākļiem,
tad Lejasciema pagasta pārvaldes vīri ķērās klāt pie darbiem estrādē. Tika nojaukta
estrādes vecā grīda un, tās vietā, jau top
jauna. Tiek atjaunots arī tiltiņš pāri Tirzai.
Kārtīgi tika izzāģēts un iztīrīts mazās upītes
Sudaliņas krasts pie estrādes. Ejot pastaigā uz estrādi, var manīt, kā senas lietas ir
pārtapušas par skaistiem vides objektiem.
Pagasta pārvalde ir sagādājusi materiālu un jau divus mēnešus notiek darbs
pie vides objektu gatavošanas. Ir sagatavoti karkasi lielo dzīvnieku veidošanai un
ir gatavi jau vairāki vides objekti. Par to
paldies sakāms Mārim Kramiņam.
24. martā Lejasciema kultūras namā
notika novada pagastu floristikas meistaru,
interesentu praktiskās nodarbības, kur no
dabas materiāla tika gatavoti putni. Paldies
visām 30 darbīgajām meitenēm un darba
vadītājai Ingai Naglei, kopā tika sagatavoti
30 putni, kas svētkos priecēs ikvienu.
21. aprīlī atkal kultūras namā sabrauca floristes no visiem pagastiem. Šoreiz
tika veidoti mazie zvēri – eži, ruksīši, bebri,
zaķi, kas tiks izvietoti novada svētkos dažādās vietā. Meitenes pastrādāja vareni!
Paldies Margaritai un Vairim Burkām, kas
palīdz Ingai dažādu dabas materiālu sagatavošanā, vākšanā, atvešanā.
Esam sākuši sakopt vietu, kur vasarā
tiks izveidota atpūtas vieta ar novada pagastu stādītajiem augiem. Paldies visiem
darbīgajiem cilvēkiem – Pēterim, Vairim,
Vilnim, Sandim, Ilgonim, Andrai, kas zāģēja kokiem sausos zarus, attīrīja laukumu.
Vēl viena diena tika veltīta, lai aiz autoostas
iestādītu krūmiņus un kociņus. Tika sagatavota vieta, kur 4. maija svētku dienā mēs
paši sāksim veidot savu parku – iestādīsim
pirmos stādījumus. Pamazām veidosim ap
sevi skaistas, sakoptas vietas. Par šo darbu paldies Ingai, Inesei un Sandim.
Paldies visiem, kas ir pieteikušies svētkos strādāt kā brīvprātīgie, protams, gaidām ikvienu, kas vēlas „pielikt savu roku”
svētku sagatavošanā, svētku dienā. Darāmā vēl ir daudz, bet visi kopā mēs esam
spēks! Lai izdodas! Galvenais – smaidīsim un priecāsimies, jo, nākot pavasarim,
mostas viss ap mums un mēs paši.
2015. gada aprīlis

Rita, Lejasciema kultūras nama vadītāja

Cienījamie lejasciemieši!
Šovasar mums ir uzticēts ļoti atbildīgs uzdevums – uzņemt savā pagastā piekto Gulbenes novada svētku
dalībniekus un viesus. Gatavošanās
svētkiem jau norit pilnā sparā – tiek
veikta Lejasciema estrādes grīdas
seguma nomaiņa, nomainītas tiltiņa
pār Tirzas upi koka konstrukcijas, tiek
veikti labiekārtošanas un sakopšanas
darbi gan estrādes apkārtnē, gan Lejasciema ciemata teritorijā.
Līdztekus tam notiek ūdenssaimniecības projekta papildus darbu izpilde – A. Sakses ielas asfalta seguma
atjaunošana. Pēc pagasta pārvaldē
esošās informācijas ir noslēdzies AS

„Latvijas valsts ceļi” rīkotais iepirkums
un tuvākajā laikā sāksies arī asfalta seguma atjaunošanas darbi valsts ceļa
P34 posmam caur Lejasciemu – Rīgas
ielai.
Aicinām Jūs, cienījamie lejasciemieši, gaidot novada svētkus sakopt, savu īpašumu – māju, šķūnīšu,
dārzu, sētmalu u.c. apkārtni. Varbūt
vajag izgriezt krūmus, nozāģēt kādu
sakaltušu, aizlūzušu koku, salabot
sētu, savākt kritušos zarus un pērnās lapas un zāli. Tīra un sakopta
mājas apkārtne un pagalms radīs
prieku pašiem un ar lepnumu to varēsim rādīt pagasta viesiem!
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INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI
4. maijā aicinām uz Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas 25. gadadienas pasākumu –
15.00 – pie kultūras nama parkā augu stādīšana
Pēc augu stādīšanas pie kultūras nama laukumā –

SVĒTKU KONCERTS
(sliktos laika apstākļos – kultūras namā)

Tik vienkārši viss ir pasakāms
un bezgala viegli –
tikpat viegli, cik puķes plaukšana
un bērna smiekli.
Tik vienkārši viss ir pasakāms –
dzīvo ar sirdi,
sirds vārdus aklais saredzēs
un nedzirdīgs dzirdēs.
Tik vienkārši viss ir pasakāms –
plūsti kā upe, kā priecīgs avotiņš...
/M. Laukmane/

Sveicam Lejasciema
pagasta iedzīvotājus, kam
skaistas dzīves jubilejas
tiek svinētas aprīlī:
70 gadu jubilejā
Māri Drandi
Aldu Krēsliņu
75 gadu jubilejā
Leontīni Baranovsku
Veltu Bičku
Aleksandru Tuču
80 gadu jubilejā
Skaidrīti Kaspari
Gunāru Ozolu
Dzintru Pelēci

LĪDZJŪTĪBAS

Katram dziļi, dziļi sirdī
Sāpju rēta sūri smeldz.
Vēji šalciet, vēji dziediet
Mūžs ir bijis goda vērts.
/A. Krūklis/
Mūžībā aizgājuši
Lejasciema pagasta iedzīvotāji
Augusts Andersons, Ilga Igaune,
Staņislavs Plociņš,
Pjotrs Gorbenko, Nauris Pavlovs.
Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko
līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem

Puķudobe slinkajiem
5. maijā plkst.15.00 aicinām uz
tikšanos ar dārzkopi – ekspertu Arni
Spurdziņu Lejasciema bibliotēkā.
Būs iespēja iepazīties ar pilnīgi
jaunu produktu Latvijas tirgū – panteo
puķudobi, piedalīties tās prezentācijā,
kā arī uzzināt, kā tajā pareizi iestādīt
augus un kur iespējams to novietot.
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Katra cilvēka dienas
Kaut kur paliek ierakstītas,
Kādā darbā, ko padarījis,
Un labā vārdā, ko kādam pasacījis.
Līdzjūtībā esam kopā ar Mārīti un
viņas tuviniekiem, māmulīti Ilgu
Igauni pēdējā gaitā pavadot.
Ilgas draudzenes

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.
2015. gada aprīlis

