
turpinājums 2. lpp.

Korim „Kaprīze” 30!

30. martā uz kultūras namu atnāca cilvēki, kuriem pa  k dziesma, ku-
riem interesē, ko dara mūsu pagasta lielākais dziedošais kolek  vs – koris 
„Kaprīze”. Kā savādāk – Kaprīzei 30!

Jubilejas koncertam „Ar dziesmu pavasarī” kolek  vs gatavojās no-
pietni, ar pārdomātu programmu. Koncerta gaitā  ka stās  ts stāsts, ko 
dziedātāji dara, kas svarīgs no  ek kora dzīvē ziemā, pavasarī, vasarā un ru-
denī. 

30 gadu garumā koris „Kaprīze” ir dzīvojis, dziedājis un mīlējis visos 
gadalaikos. Bijis kopā ar dziesmu, kad tā mēdz būt trausla, smaržīga un 
krēmīga kā vasara ar savu viskautrīgāko saulrietu,  kko pļauta siena un lie-
pziedu smaržu. Vasara un koris... gadu ritējumā vasara Kaprīzei aizsteigusi 
dziedot – Dziesmu svētkos, Gulbenes novada svētkos.

Rudens korim atnāk ar jaunas sezonas uzsākšanu, jaunām domām, jau-
niem dziedātājiem un jaunu repertuāru, pašdarbnieku vakariem. Dīvaini, ka 
rudens atkāpjas  kai ziemas saulgriežos, kad mēs jau sen to esam aizmirsuši, 
bet Raimonda Paula skaistās dziesmas ar nedzēšamu  n   ir ieraks  tas mūsu 
atmiņā, tāpēc arī koncertā dziedājām  kopā ar ska  tājiem.

Ziema mēdz pierastas lietas ska  t neparastā un īpašā gaismā. Tā zina 
tūkstošiem pasaku, rada brīnumus un māca  cēt. Arī korim šis gadalaiks ir 
darbīgs –  e ir koncer   Ziemassvētkos Velēnas, Zel  ņu baznīcās, vieskon-
cer  .

Kora dziedātājiem pavasaris ir īpašs gadalaiks – jau 30 gadus 31. martā 
korim ir dzimšanas diena, ik pavasari ar jaunām cerībām, ar darba turpinā-
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šanu! Pavasaris korim atnāk arī ar nopiet-
niem pārbaudījumiem – skatēm, konkur-
siem, kuros allaž ir uzrādī   labi un ļo   labi 
rezultā  .

Kora jubilejas pasākumā piedalījās 
Lejasciema vidusskolas mazais korī  s. PAL-
DIES mūsu mazajām zvaigznītēm un sko-
lotājai Baibai! PALDIES mazajam solistam 
Marselam Lūkinam – viņa dziedātā dzies-
ma „Pūpolī  s” izskanēja brīnišķīgi!

Laiks ir tāda savāda parādība – vien-
mēr šķiet, ka nekas īpašs nemainās, līdz 
pēkšņi – viss ir pavisam citādi! Un kā gan 
savādāk – korim ir aizritējuši 30 gadi! PAL-
DIES! Viens mazs vārds, bet ietver sevī ve-
selus 30 gadus kora dzīvē.

PALDIES Ritai Vēverbrantei par kora di-
bināšanas ideju un 15 gadu kora vadīšanu!

PALDIES Inetai Maltavniecei – mūsu 
diriģentei, kura 15 gadus mūs ir darījusi 
dziedošus ar savu enerģiju, mīles  bu, zinā-

PII „Kamenīte” izveidojusies tradīcija 
– martā, pirmajā pavasara mēnesī, svinēt 
vecvecāku svētkus. Pa  ess prieks ir vērot, 
kā sa  ekas viedums, dzīves gudrība ar ne-
nogurdināmu enerģiju, zinātkāri, dzīves 
prieku!

Rosība iestādē jūtama visu mēnesi. Arī 
„Gudrās pūcītes” čakli darbojas – gatavo 
dekorus grupas noformēšanai, mācās tau-
tasdziesmas, atkārto dziesmām vārdus, cep 
cepumus. Kopā ar bērniem nolemjam, ka 
22. marts būs īpaša diena, kuru pavadīsim 
ar vecvecākiem no rīta līdz pusdienlaikam.

Satraukums grupiņā valda jau no paša 
rīta. Ar kādu lepnumu bērni stāsta un rāda 
mīļajām omītēm un opīšiem, ko iemācīju-
šies dārziņā! Kopīgi uzbūrām pavasari – vā-
zēs uzziedēja sniegpulkstenītes, izstās  jām 
pasaku „Zaķīša mājiņa”, minējām muzikālās 
mīklas, kopā gājām rotaļās.

„Zaķēnos” mīļas bučas no saviem 
mazbērniņiem saņemt bija sabraukuši tuvi 
un tāli vecvecāki. Sirsnīgs paldies viņiem 
par to!

 Svētku rītā bija iespēja visiem kopā darbo  es un vē-
rot: 

Muzicēšanu kopā ar mūzikas skolotāju Lāsmu;
Klausī  es un iesais   es pasakas „Zelta oliņa” dra-

ma  zēšanā;
Pa silī   ripināt krāsainas oliņas;
Radošā darbnīcā likt uzplaukt 

kopdarbam, krāsainam ziedam no 
lielām un mazām plauks  ņām;

Mierīgi parunā  es pie tējas gal-
da. 

„Pasaciņas” grupas bērni savus 
vecvecākus iepriecināja ar nelielu 
izrādī   „Lieldienu pasaka”. Izrādes 
laikā divi zaķi meklēja krāsas, ar ko 
krāsot olas. Kad krāsas beidzot bija 
atrastas, tad arī bērni kopā ar vecve-
cākiem nevarēja a  urē  es no kārdi-
nājums likt tās lietā. Rezultāts bija 

Pavasaris „Kamenītē”

šanām un pieredzi!
PALDIES kora dziedātājiem, kuri ik ne-

dēļu velta savu laiku dziesmai!
PALDIES koncerta solis  em Evelīnai, 

Elīnai, Evai, Vitautam, Ar  m, Bruno, bungu 
meistaram Dāvim!

PALDIES koncerta vadītājai Vēsmai, 
kura vienmēr ir līdzās kora svarīgākajos 
koncertos!

PALDIES koncertmeistarēm Ingai un 
Ullai!

PALDIES gaismas, skaņas un projekciju 
meistariem Jānim un Igoram!

PALDIES par fi lmēšanu un fotografēša-
nu Annai un Silvai!

PALDIES Lejasciema pagasta pārvaldei 
un Mārim Milnam par atbalstu ikdienā un 
svētkos!

PALDIES mūsu ska  tājiem, dziedātāju 
ģimenēm!

Prieks arī par to, ka jubilejas koncertā 

kora dziedātāji uznāca jaunajos tērpos – 
kora meitenēm  ka uzšūtas blūzes un kora 
vīriem – vestes! 

PALDIES par skaisto un emocionālo 30 
gadu jubilejas koncertu!

Sāko  es jaunai dienai, mēs pa  ešām 
nezinām, ar ko vienreizēju tā pārsteigs. Vis-
skaistākais mūsu dzīvē ienāk negaidī  : tad 
pēkšņi sapro  , ka stundas kļuvušas krāsai-
nas un izvirzī  e mērķi – ar roku aizsniedza-
mi. Tik daudz ir atkarīgs no mums pašiem! 
Kaprīze dzied! Dzied ar vēlēšanos noturē-
 es uz savas robežas, kas atbilst māksli-

nieciskajai pārliecībai un reizē klausītāju 
izvirzītajām augstajām prasībām. Dziesmu 
var salīdzināt ar krāšņu ziedu, kura smarža 
silda un iepriecina cilvēku sirdis. Tā piepilda 
arī visu mūsu mūžu!

Rita Gargažina,
kultūras nama vadītāja
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Apmācības Gulbenes  novada jauniešiem
Skolēnu pavasara brīv-

laikā 12. martā Lejasciema 
kultūras namā, projekta „Go 
Outside” ietvaros, jauniešu 
centrs „Pulss” organizēja 
apmācības „KOMANDA”.  
Apmācību mērķis bija jau-
niešiem, vecumā no 13 līdz 
18 gadiem, piedāvāt inter-
ak  vu neformālās izglī  bas 
kursu par savu un komandas 
prasmju a   s  šanu. Jaunie-
ši darbojās  ar savu prasmju 
un kompetenču apzināša-
nos un to a   s  šanu. Caur 
spēlēm un komandas darbu 
viņi guva priekšstatu, kas ir 
komanda – dažādās lomas tajā, efek  vs komandas 
darbs un tā a   s  šana, laika plānošana, prioritāšu 
analizēšana un sasniedzamu mērķu izvirzīšana,  
mo  vācija un iedvesma darīt un sasniegt vairāk, 
darbojo  es kā vienota komanda.  Apmācībās pie-
dalījās jaunieši no Gulbenes, Lizuma, Rankas un, 
protams, paši lejasciemieši. Kopumā diena mums paskrēja 
ļo   ātri, jo bija lieliski apmācību vadītāji – kādreizējā Mado-

pārsteidzoši skaists! Tā mēs visi kopā jautrā 
noskaņojumā ar pašu krāsotām olām svi-
nējām pavasara Saulgriežus jeb Lielo dienu. 
Liels paldies vecvecākiem par kopā pavadī-
to laiku, par sirsnīgo un mājīgo atmosfēru!

Pa taciņu nāk vecmāmiņas un vectē  -
ņi. Moži, mazliet norūpējušies, tomēr smai-
dīgi un mīļi ierodas „Rūķīšu” grupiņā. Divi 
mazi acu pāri ik pa brīdim lūkojas, vai mana 
vecmāmiņa jau atnākusi? Vecmāmiņas un 
vectē  ņi bērniem ir īpaši mīļi, jo viņi ir  e, 
kuri pažēlo, samīļo un palu  na, kas vien-
mēr pacienā ar saldumiem un prot uzcept 
garšīgas pankūkas, uzadīt visskaistākās un 
siltākās zeķītes. Omītes un opīši ir saprotoši 
un mūsdienīgi, prot vadīt automašīnu, iz-
manto ikdienā datoru un modernus telefo-
nus. Kas var būt vēl jaukāks, kā kopīgi pami-

nēt atjau  bas mīklas, burtu juceklī sakārtot 
vārdus, kopīgi pagatavot Lieldienu dekorus, 
iet jautrās rotaļās un dejās! Ļo   mīļa un 
sirsnīga tapa foto izstāde, kurā iemūžinā   
visskaistākie vecvecāku un mazbērnu kopā 
būšanas mirkļi. Bērnu stās  jums atklāja vi-
sus tos noslēpumus, kāpēc  k mīļi mājās ir 
vecvecāki. Bērnu sagatavotā teātra izrāde 
„Lielo dienu gaidot” lika jau sajust pavasara 
tuvošanos. Kā pateicību katrs bērniņš sa-
viem vecvecākiem dāvināja pašu gatavotu 
pavasara glezniņu.

Paldies vecvecākiem par sirds siltumu, 
smaidiem, kas mūs pavadīja visu rīta cēlie-
nu! Paldies, ka atradāt laiku un iespēju būt 
kopā ar mums!

PII „Kamenītes” skolotājas: 
Ināra, Lija, Ramona, Ilze

nas novada jaunie-
šu domes vadītāja 
un ak  va jauniete 
Luīze Sniedze un 
Madonas novada 
Kalsnavas bērnu 
un jauniešu centra 
jaunatnes lietu spe-
ciālists Ga  s Teilis.  
Ak  vi līdzdarbojās 
arī jaunatnes darbi-
nieki, ik pa laikam 
izsakot savu viedok-
li un pieredzi atbil-
stoši tēmai. Mūsu 
brīvprā  gā Sandra 
vadīja uzmundrino-

šās ak  vitātes, dodot 
jauniešiem enerģijas 
lādiņu starp nodarbī-
bām, kā arī pa   guva 
jaunu pieredzi dar-
bojo  es komandā un 

palīdzot jauniešiem  kt galā ar dotajiem uzdevumiem.
    Jauniešu centrs „Pulss” 

"Šis projekts  ka fi nansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] 
atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā 

ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu."

Lejasciema PII „Kamenītes” grupiņa 
„Zaķēni “ 29. martā laipni savas durvis vēra 
pašu mazāko audzēkņu vecākiem, lai ļautu 
ielūko  es ikdienas darbā, tā sakot, no „vir-
tuves puses”. Vecākiem bija iespēja ne  kai 
vērot no  ekošo, bet arī pašiem piedalī  es 
mūzikas, aplicēšanas un runas a   s  bas 
nodarbībās. Varēja vērot rīta cēlienā no  e-
košo: brokas  s, roku mazgāšanu, ģērbšanās 
prasmes, padzīvot grupiņā kopā ar savu bēr-
nu, iepazī  es ar rotaļlietām un mācību ma-
teriāliem. Šajā dienā  ka dota iespēja  k  es 
ar mūzikas skolotāju. Varēja uzzināt par sava 
mazuļa panākumiem, par to, kā veicas.

Dienas otrajā daļā skolotājas dalījās ar 
vecākiem savos vērojumos, secinājumos, 
pieredzē. Ak  va un saturīga diskusija par da-
žādiem pedagoģiska rakstura jautājumiem 
bagā  nāja ikvienu sarunas dalībnieku. Tik-
 es ar mazo „Zaķēnu” vecākiem bija iera-

dusies arī iestādes logopēde Sandra, kura 
pastās  ja, kā a   s  t valodiņu, kam pievērst 
uzmanību, kā rīko  es situācijās, ja jums 
šķiet, ka mazulis nerunā. Logopēde sniedza 
arī prak  skus padomus par to, ko vecāks var 
darīt mājās, lai palīdzētu mazulim apgūt vie-
nu vai otru sarežģītāku skaņu.

Liels paldies visiem vecākiem par inte-
resi un atbalstu ikdienas darbā! 

PII „Kamenītes” skolotājas: 
Ināra, Lija, Ramona, Ilze

„Atvērto durvju diena”



4 2019. gada aprīlis

AKTUĀLI/ LAUKSAIMNIEKIEM 

Atgādinājums!!!
Kūlas dedzināšana – tas nav veids, kā sakopt neap-

saimniekotās un nesakoptās teritorijas.
Sakopjot savas piemājas teritorijas, īpašumus un 

arī neapsaimniekotās teritorijas, ir iespējams izvairī  es 
no tā, ka pavasarī kāda neuzmanīgas rīcības rezultātā 
var izcel  es plašs kūlas ugunsgrēks. Pieredze liecina, 
ka, sakopjot teritorijas, samazinās arī kūlas ugunsgrēku 
skaits.

Kūlas dedzināšana ir aizliegta un tā var apdraudēt 
cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību, kā arī tā rada bū-
 sku kaitējumu dabai.

Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteiku-
mos Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” ir noteikts, ka 
ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka 
izcelšanos vai darbības, kas var novest pie ugunsgrēka.

Būsim vērīgi un atbildīgi!
KO DARĪT, JA IR IZVEIDOJIES KŪLAS UGUNS-

GRĒKS?
Situācijās, kad iedzīvotāji pamana kūlas uguns-

grēku, nekavējo  es ir jāzvana VUGD uz tālruni 112 un 
jānosauc precīza adrese vai pēc iespējas precīzāk jāap-
raksta vieta, kur izcēlies ugunsgrēks, kā arī ir jānosauc 
savs vārds, uzvārds un telefona numurs, un jāatbild uz 
dispečera jautājumiem.

Svarīgi ir pēc iespējas ātrāk paziņot ugunsdzēsē-
jiem par izcēlušos ugunsgrēku, lai viņi varētu savlaicīgi 
ieras  es no  kuma vietā, pirms vēl liesmas būs izpla  -
jušās lielā pla  bā.

Gadījumā, ja iedzīvotājs pamana, ka kāda persona 
dedzina kūlu, tad nekavējo  es ir jāzvana ugunsdzē-
sējiem uz tālruni 112, kā arī jāziņo Valsts policijai par 
pārkāpēju.

Informāciju, kā rīko  es ugunsbīstamās situācijās, 
kā rūpē  es par  ugunsdrošību savās mājās, ko 
darīt, ja izcēlies ugunsgrēks, varat lasīt: 
www.lejasciems.lv

Iedzīvotāju ievērībai!
Lejasciema pagasta iedzīvotāji, atgādinām, ka šķi-

rošanas atkritumu konteineri: 
1. Rīgas iela 19 (dzīvojamo māju iekšpagalmā); 
2. Pie Lejasciema vidusskolas, Rīgas iela 20;
3. Pie Lejasciema vidusskolas internāta, A. Sakses 

iela 3a, paredzē   šķirotajiem atkritumiem. Lūdzu, ne-
lieciet tajos sadzīves atkritumus un sadzīves tehniku 
(televizorus un citu elektrotehniku). Sadzīves atkritu-
mu konteineri, kas novieto   pie Lejasciema vidussko-
las, paredzē    kai skolas vajadzībām. 

Gulbenes novadā sadzīves atkritumu apsaimnie-
kotājs ir SIA „Vides pakalpojumu grupa”. Ja jums nav 
noslēgts līgums, to var noslēgt SIA „Pilsētvides serviss” 
Gulbenes fi liālē, Brīvības ielā 87C, darba dienās: 8:00-
12:00 un 13:00-17:00.

Tālruņi uzziņām: +371 25749599; +371 64495050.
Līguma noslēgšanai var pieteik  es mājaslapā 
www.pilsetvide.lv.

17. aprīlī informa  vais seminārs 
„Aktualitātes lauksaimniekiem” 

Gulbenes lauku konsultāciju bi-
rojs aicina visus interesentus 17. ap-
rīlī plkst. 10.00 

Lejasciema kultūras namā uz in-
forma  vo dienu. 

Informācija par miglotāju pār-
baudēm – SIA „Precīzo tehno-
loģiju skola” pārstāvis Mār  ņš 
Uzuliņš. 
Izmaiņas  ešajos maksājumos 
un LAP pasākumu pla  bu mak-
sājumos.
2019. gada provizoriskās LAP pa-
sākumu kārtas.
Biroja aktualitātes, mācības, pie-
redzes apmaiņas braucieni.

10. aprīlī sākas pieteikšanās pla  bu 
maksājumiem!

No 2019. gada 10. aprīļa sāksies 
pieteikšanās pla  bu maksājumiem. 
Lauksaimnieki  em var pieteik  es 
līdz šā gada 22. maijam, iesniedzot 
Vienoto iesniegumu LAD Elektronis-
kajā pieteikšanās sistēmā. Pēdējā 
diena, kad atbalsta maksājumiem var 
pieteik  es ar kavējuma sankciju, šo-
gad ir 17. jūnijs.

Jaunas sais  bas lauksaimnieki 
varēs uzņem  es  kai pasākumā „Ag-
rovide un klimats” ak  vitātēs „Biolo-
ģiskās daudzveidības uzturēšana zā-
lājos” un „Saudzējošas vides izveide, 
audzējot augus nektāra ieguvei”.

Dīzeļdegvielas ar samazinātu ak-
cīzes nodokli iesnieguma iesniegšana 
norit vienlaikus ar pieteikšanos pla  -
bu maksājumiem – no 10. aprīļa līdz 
3. jūnijam.

Ziņas lauksaimniekiem
Izstāžu kompleksā Rāmava – no 11. 
līdz 13. aprīlim!

Trīs dienas no  ks 27. starptau  s-
kā lauksaimniecības, lopkopības, dārz-
kopības un komunālās saimniecības 
izstāde. 

Akcija lauksaimniekiem.
No 15. marta līdz 30. jūnijam Zie-

meļvidzemē no  ks lauksaimniecībā 
izmantotā iepakojuma bezmaksas sa-
vākšanas akcija „Tīra sēta – laba sēta”, 
ko organizē SIA „ZAOO”. 

Pieteikt var vismaz vienu kubik-
metru otrreizējai pārstrādei derīgu 
materiālu – ruļļu plēves, „Big-Bag” 
maisus vai HD-PE kannu plastmasas 
iepakojumu. „ZAOO” izsniedz izziņu 
par konkrētā saimniecībā savākto at-
kritumu veidu un apjomu, kas derigs 
iesniegšanai Valsts vides dienestā kā 
apliecinājums, ka šie atkritumi savāk   
atbilstoši likumdošanai un  ek pār-
strādā   vai noglabā   videi draudzīgā 
veidā.

Pieteikumus akcijai pieņem darba 
laikā pa tālruni 29221847. Pārstrādei 
derīgos materiālus „ZAOO” apņemas 
savākt līdz 31. augustam, iepriekš vie-
nojo  es par savākšanas dienu. Akcijā 
var piedalī  es gan fi ziskas, gan juridis-
kas personas.

Šūpojies Lieldienās, 
Priecājies Lieldienās, 
Par bal  em pūpoliem, 
Par raibām oliņām.

Spēku pavasara cēliena darbiem 
vēlot, 

Anita Rozenberga, Gulbenes 
novada lauku a   s  bas konsultante

Aicinām pieteikt skolēnus 
Lejasciema vidusskolā nākamajam 
mācību gadam visās klasēs 
no 1. līdz 12.! 
Katru darba dienu 
no 8:30 līdz 16:00 
pie skolas lietvedes vai citā laikā, 
iepriekš sazino  es 
pa tel. 64473136 vai mob. t. 
26510508
     
Būsiet mīļi gaidī   mūsu skolas 
saimē!

Sestdien, 27. aprīlī, 
plkst. 10:00 
atvērto durvju 
diena Lejasciema 
vidusskolā.
Būs iespēja iepazī  es ar 
skolas piedāvājumiem 
un mācību vidi.
Gaidām skolēnus kopā 
ar vecākiem!
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Kultūras dzīve pavasara krāsās
Kā kuģi paceļ enkuru un uzņem kursu 

uz dienvidiem, tā laiks no ziemas pārtop 
pavasarī.

Laiks negaida. Laiks steidzas, aicinot 
mūs līdzi. Pre   pavasarim – saulei, ziediem, 
putnu dziesmām. Laiks rotaļājas ar pavasa-
ri... Dzīvība mostas katrā zāles s  ebrā, katrā 
pļavas ielokā, katrā sētā un dārzā, bet tam 
visam pāri varavīksne ar saviem neskaitā-
miem krāsu toņiem.

Arī Lejasciema kultūras nama ama  er-
kolek  vu un kultūras pasākumu dzīve un 
darbība šai pavasarī ir iekrāsojusies dažā-
dos toņos.

Viens no svarīgākajiem kultūras pasā-
kumiem Gulbenes novadā – „Gada balva 
kultūrā 2017/2018” apbalvošanas ceremo-
nija šogad no  ka 15. februārī  Vecgulbenes 
muižā.

Šajā reizē balvas  ka pasniegtas 9 no-
minācijās, kā arī neiz  ka bez Kultūras ko-
misijas specbalvām un sirsnīgas balvas par 
„Mūža ieguldījumu kultūrā” pasniegšanas.

Ļo   priecājāmies, ka starp nominan-
 em bija arī Lejasciema kultūras cilvēki 

– „Gada muzejnieks”  ka nominēta Dana 
Puidze un „Gada kultūras darbinieks”  ka 
nominēta Vija Nurža.

16. februāŗī kultūras namā viesojās 3 
profesionāli mākslinieki – Santa Sāre Ger-
ža, Mārcis Kalniņš un Ģirts Ripa – ar emo-
cionālu un sirsnīgu koncertu „Dzintarainā 
pasaka” 

23. februārī mūsu deju kolek  vs 
„Unce” kopā ar ci  em novada deju kolek-
 viem sadancoja Tirzā un 30. martā Gulbe-

nē, 6. aprīlī koncerts Variņos. Dejotājiem 

aprīlī ir gaidāms atbildīgs pasākums – skate. Lai veicas un izdodas! 

2. martā ansamblis „Akcents” piedalījās starpreģionu vokālo ansambļu skatē Apē. 
Mēs zinām, ka ansambļa sniegums vienmēr ir bijis ar augs  em rezultā  em, arī šoreiz mū-
sējie labākie – I pakāpe ar 42,9 punk  em! Paldies vadītājām Inetai Maltavniecei un Evelīnai 
Cielavai!
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3. martā uz Lizumu devās senioru 
ansamblis „Satekas”, lai ar visiem Apes, 
Alūksnes, Balvu un Gulbenes senioru dzie-
došajiem kolek  viem piedalītos koncertā 
„Dziedot mūžu nodzīvoju”.

Koncerts bija lielisks, daudzveidīgs un 
interesants.

Dziedātāju acīs mirdzēja pa  ess prieks, 
kurš aizrāva klausītājus un iedvesmoja ska-
nīgiem aplausiem. Tikpat sirsnīgi aplausi 
 ka vel    Uldim Kokaram par viņa sniegto 

pozi  vo un iedvesmojošo vērtējumu.
16. martā „Satekas” dziedāja Jaun-

gulbenē, kur no  ka mūsu novada senioru 
kolek  vu dziesmu maratons „Viss par put-
niem”. Paldies dziedātājiem un vadītājai 
Vijai Nuržai!

Nu jau tā ir kā tradīcija, kā nāk pavasa-
ris, tā jauniešu ansamblim „Deep selence” 
ir koncerts. Arī šogad 9. martā Lejasciema 
kultūras namā skanēja jauniešu koncerts 
„Mēs pavasarī”. Sirsnīgi, emocionāli, skais-
 ! Paldies Paulai, Anetei, Renātei, Lindai, 

Dāvim un viņu vadītājiem Jurim un Jānim!

17. marta pēcpusdienā Gulbenes 
kultūras centru pieskandināja raitu soļu 
un enerģiskas mūzikas skaņas, jo kopīgā 
koncertā vienojās Gulbenes novada mūs-
dienu deju grupas. Koncertā piedalījās arī 
Lejasciema līnijdejotājas. Kā vienmēr, mūsu 
meitenes koncerta ska  tājus priecēja ar 
krāšņiem tērpiem, daudzveidīgu deju ho-
reogrāfi ju un krāsainiem pārsteigumiem.

Paldies meitenēm un vadītājai Marikai 
Kamarūtei! 
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25. marts visā Latvijā ir komunis  skā genocīda 
upuru piemiņas diena. Lejasciemā šajā dienā pulcē-
jāmies kapsētā pie piemiņas zīmes uz atceres brīdi. Paldies Danai par dzeju, Aldim par stās  jumu un Jānim par saksofona mūziku.

30. martā pūtēju orķestris „Lejasciems” piedalījās X Latvijas pūtēju orķestru konkursā Siguldā. Paldies pašreizējam orķestra vadī-
tājam Normundam Dzelmem un orķestra dalībniekiem par darbu – uzrādīts labs rezultāts, izcīnīta 3. vieta un kauss rokā! Apsveicam un 
lepojamies!

Rita,
Lejasciema kultūras nama vadītāja

Realizējot projektu „Meistarības kalve”, 
ir izveidota jaunatnes tehnisko iemaņu piln-
veidošanas konteiner  pa darbnīca 34,96 m2 
pla  bā. Tajā gan jauniešiem, gan jebkuram 
Gulbenes novada tautas sporta cienītājam būs 
iespēja uzlabot savas iemaņas dažāda sporta 
inventāra sagatavošanā, uzturēšanā un kopša-
nā.

Izveidotajā „Meistarības kalvē” jaunieši 
varēs mācī  es kvalita  vu un pareizu slēpoša-
nas inventāra sagatavošanu gan sacensībām, 
gan ikdienas treniņiem. Pieredzējušie biedrī-
bas brīvprā  gie nodos savas zināšanas jauna-
jai paaudzei, lai nākotnē viņi patstāvīgi spētu 
veikt slēpju sagatavošanu. Līdz šim tādas tel-
pas un vietas, kur jaunieši šīs  k ļo   nepie-
ciešamās un noderīgās prasmes varēja apgūt, 
nebija, bet tā bija ļo   nepieciešama, jo fi ziskā 
sagatavo  ba ir  kai daļa no panākumiem, otru 
daļu veido inventārs un tā pareiza sagatavoša-
na un uzturēšana.

Tāpat šajā darbnīcā turpmāk būs iespēja 
apgūt, kā pareizi apie  es ar tūrisma inventāru, 
apgūt pareizas un drošas darbības ar ieročiem 
– šaušanas pamatprincipus un ieroču apkopi. 

Vasaras periodā darbnīcā  ks nodrošinā-
tas apmācības velosipēdu un rolleru apkopē. 
Darbnīca būs vieta, kur jaunieši apgūs tehnis-
kas nianses inventāra uzturēšanai starta kār  -
bā, pilnveidos savas prasmes.

Informāciju sagatavoja  
Dana Puidze,

biedrības „Sporta klubs „Lejasciems””  
pārstāve 

Biedrība „Sporta klubs „Lejasciems”” realizē 
projektu „Meistarības kalve”

Projekta Nr. 18-07-AL05-A019.2201-000012 „Meistarības kalve” kopējās a   ecināmās izmaksas ir 
24563,79 EUR, no tām ir Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku a   s  bai (ELFLA) publiskais fi nansējums 
ir 21702,41 EUR, un, Gulbenes novada pašvaldības līdz fi nansējums ir 2456,38 EUR.

Projekts  ka īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku a   s  bai Latvijas Lauku a   s  bas 
programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās a   s  bas stratēģiju” un pamatojo  es uz biedrības „SATEKA” izstrādāto sabiedrības virzītas vie-
tējās a   s  bas stratēģiju 2015. –  2020. gadam ietvaros.
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VIDUSSKOLĀ

Šā gada 13. februārī 
norisinājās Ēnu diena, 
kurā skolēniem no visas 
Latvijas bija iespēja iepa-
zīt kādu profesiju un pa-
vadīt vienu dienu kā šīs 
profesijas pārstāvim. Arī 
Lejasciema vidusskolas 
skolēni devās Ēnu dienā.

Mēs devāmies uz  
LR Saeimu, kur mums 
bija iespēja ēnot tādus 
deputātus kā Krišjāni Ka-
riņu, Ga   Sprūdu, Ināru 
Mūrnieci, Janīnu Jelinsku un Ritvaru Jan-
sonu. Mums bija iespēja apska  t Saeimas 
telpas, piedalī  es sanāksmēs un uzdot da-
žādus jautājumus deputā  em.  Mēs esam 
apmierinātas ar šo apmeklējumu un uzska-
tām, ka brauciens bija vēr  gs. 

Viktorija, Tīna, Monta, Agrita, Krista un 
Ramona 7. klase

Ēnu dienā biju Rīgas 1. slimnīcā. Mana 
ēnojamā persona bija direktora vietnieks 
saimnieciskajos jautājumos. Vēroju, kā 
 ek labo   elektroinstrumen  , kas  k ļo   

Lejasciema vidusskola pavasarī

7. klases komanda.

Lejasciema vidusskolas dar-
ba ritms iesniedzies pavasara 
darbu sarakstā. Īsi pirms pava-
sara brīvdienām skolā no  ka 
tradicionālā O. Kalpaka piemiņai 
vel  tā ierindas skate, ar šīm sa-
censībām piederošajiem ieroču 
jaukšanas un teorē  sko zināša-
nu konkursiem, kā arī skolēnus 
aizraujošajām sacensībām fl or-
bolā. Jaunsardzes rosinātajam 
pasākumam mūsu skolā piebied-
rojās arī komandas ar Gulbenes, 
Lizuma un Stāķu jaunsargiem. 
No mūsējiem startēja visas klašu 
komandas no 5. līdz 11. klasei.  
5. – 8. klašu grupā kopvērtējumā 
uzvarēja Lejasciema vidusskolas 
7. klases komanda, bet vecākajā 
grupā labāk veicās ciemiņiem no 
Gulbenes 2. vidusskolas.

28. martā Lejasciema vi-
dusskolas 5. – 12. klašu koris 
piedalījās novada koru skatē un ieguva II 
pakāpes diplomu.

Jau februārī skolā rīkojām skaļās lasī-
šanas konkursu, kurā piedalījās 31 skolēns. 
Konkursā, kurš tagad ir kļuvis populārs visā 

Latvijā, dalībniekam jāizvēlas kāds literārā 
darba fragments un tas skaļi un izteiksmīgi 
jālasa publikas un žūrijas priekšā. Lasītāji 
bija sagatavojuši priekšnesumus ne  kai 
latviešu, bet arī angļu un krievu valodā.  

Godalgotās vietas 1. – 
5. klašu grupā izcīnīja 
Artūrs Jānis Ziemelis, 
Karlīna Keita S  vka, 
Nellija Bērziņa, 6. – 
12. klašu grupā – Kris-
ta Čable, Sanija Evija 
Vīksniņa, Dāvis Elmārs 
Mellis, Vinona Sobo-
čevska, svešvalodu 
grupā – Ernests Pauls 
Mednis, Jana Blūma, 
Rinalds Lapkašs, Jānis 
Balodis. Gulbenes no-
vada 5., 6. klašu skatē 
12. aprīlī Lejasciema 
vidusskolu pārstāvēs 
Ernests Pauls Mednis 
un Anna Nikola Ber-
kolde.

Raugo  es uz 
turpmākajiem pasā-
kumiem – 10. maijā 

aicināsim vecākus un visus interesentus uz 
Mātes dienai vel  to koncertu, bet 1. jūnijā 
gatavojamies Lejasciema vidusskolas sali-
dojumam. Lai mums visiem izdodas!

Ingrīda Vanaga

Lejasciema vidusskolas 
skolēni veiksmīgi startē 
rogaininga sacensībās

ŠĀ gada 23. martā Lejasciema vidus-
skolas skolēni – Anete, Sabīne, Arvis, Hen-
riks, Ance, Jana, Sanija, Eva un Markuss – ar 
skolotājas Ineses Žīgures inicia  vu devās uz 
orientēšanās sacensībām  „Rīgas Rogaings”. 
Skolēni piedalījās komandās pa 2, un kopā 
vajadzēja izplānot 4 stundu garu distanci, 
kurā mērķis bija savākt pēc iespējas vairāk 
punktus. Šajās sacensībās 3 komandas ie-
guva arī panākumus – Henriks un Arvis 3. 
vietu, Sanija un Markuss 3. vietu un Eva ar 
savu komandas biedreni Alvīni, kura mācās 
GNVĢ, arī ieguva 3. vietu.

Kopumā katram šī diena bija izdevusies 
un katrs ieguva  kai pozi  vas emocijas!

Anete An  ņa

Ēnu diena – iespēja iepazīt dažādas 
profesijas

ir nepieciešami slimnīcas darbam. Bija in-
teresan   uzzināt, ka arī slimnīcā ļo   daudz 
darba jāvelta saimnieciskām lietām. Man 
pa  ka!

Markuss 7. klase

Es ēnoju Mercedes Benz Domenikss, 
kur sākumā man parādīja prezentāciju par 
automašīnas Mercedes evolūciju un pēc 
tam bija iespēja aplūkot suvenīrus, kurus 
nevar nopirk , un kuri ir ļo   ekskluzīvi. Ļo   
interesanta un izdevusies diena!

Eduards 7. klase
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VIDUSSKOLĀ
Es ēnoju LMT biroja direktoru, kurš 

atbild par to, lai mums darbotos sakari un 
varētu viens otru sazvanīt. Uzdevu daudz 
jautājumu, jo man likās, ka šis darbs ir ļo   
interesants. Dienas beigās mūs uzcienāja ar 
ļo   garšīgiem kokteiļiem.

Renārs 7. klase

Ēnoju Digitālo kanālu vadītāju LMT 
centrā. Uzzināju vairāk par LMT „Straume” 
un kā  ek veido   LMT seriāli. Man bija ie-
spēja apmeklēt un iepazīt LMT biroja tel-
pas. Diena bija izdevusies, kā arī iepazinu 
jaunus cilvēkus!

Elizabete 7. klase

Ēnu dienā bijām LMT galvenajā ēkā 
Rīgā. Mūsu vadītāji mums izrādīja visu LMT 
centra ēku un arī par to pastās  ja. Bija ie-
spēja ska   es, kā viņi veido fi lmas  jaunajai 
LMT televīzijai un kā tās pārtulko. Dienas 
beigās uzcienāja ar kokteiļiem un spēlējām 
dažādas spēles!

Annija un Karlīne 6. klase

Es ēnoju Tele2 centra vadītāju. Es uzzi-
nāju, kādi pienākumi ir jāveic šajā profesijā, 
ar kādām problēmām visbiežāk jāsaskaras 
darba procesā. Man bija iespēja apska  t 
dažādus telefonus. Man pa  ka vērot, kā 
norisinās pārdošanas process.

Elvis 9. klase

Es biju ēnot Valsta Policijas koledžu, 
kur iepazinos ar pašu skolu, studijām un ki-
nologa darbu. Ar Ēnu dienas dalībniekiem 
piedalījāmies sporta stundā kopā ar kade-
 em. Bija ļo   interesan  , un esmu ieinte-

resēta mācī  es šajā skolā!
Eva 12. klase

Ēnoju  Rīgas skaistumkopšanas salona 
manikīri, kura man pastās  ja, kā paiet viņas 
ikdiena un ar ko nākas saskar  es, strādājot 
 eši salonā. Bija iespēja arī pašai sakopt sa-

vus nadziņus pie šīs manikīres. Ļo   pa  ka!
Ramona 10. klase

Es ēnoju RIMI birojā starptau  sko 
kravu pārvadājumu speciālistus. Viņi man 
pastās  ja, kā paiet viņu diena un kā pareizi 
strādāt ar speciālām programmām. Bija arī 
iespēja pašai sastādīt maršrutu kravas ma-
šīnai, kura no Spānijas uz Latviju ved aug-
ļus. Ļo   ieinteresēja šī profesija!

Anete 10. klase

Ēnoju Civilās Aizsardzības un Ūdens 
drošības policiju. Mums rādīja policijas ap-
mācības, ko viņi dara, kad cilvēks nonācis 
nelaimē uz ūdens ziemas laikā, un pastās-
 ja, ko darīt tādos gadījumos. Sapratu, ka 

tomēr tas nav mans virziens, bet, lai vai kā, 
bija interesan   aizbraukt uz šādu iestādi.

Arvis 10. klase

Mēs devāmies uz telekompāniju  Bite 
un iejutāmies ak  vās daļas pārdošanas 
vadītāja lomā. Kopā ar savu ēnu devēju 
devāmies uz divām sapulcēm, kas mums 
likās interesan  . Uzzinājām daudz ko jau-
nu. Dienas beigās par mūsu labo darbu un 
inicia  vu saņēmām jaukas dāvaniņas un 
mielojāmies ar ļo   garšīgu picu! Bija jauka, 
izzinoša diena!

Sabīne un Violeta 10. klase

Devos uz Gulbeni ēnot sabiedrisko at-
 ecību speciālistu. Ēnojot šo personu, de-

vos līdzi uz pārrunām, uzdevu sev interesē-
jošus jautājumus un uzzināju vairāk par šo 
profesiju. Mani ieinteresēja šis darbs, bet 
sapratu, ka tas ir ļo   atbildīgs!

Ronda 10. klase

Gaidīsim nākamo gadu, kad atkal feb-
ruārī varēsim do  es Ēnu dienās, lai uzzinā-
tu vairāk gan par profesijām, gan to darba 
specifi ku.
Informāciju apkopoja 10. klases skolniece 

Anete An  ņa

Mēs, 12  e, 1. martā aizvadījām 
skaistu, emocijām piepildītu vakaru, kurā 
ar žetoniem  ka apliecinā   mūsu brašie 
divpadsmit soļi pirms gala eksāmeniem 
un pirms lielā, nozīmīgā, neparedzamā 
piedzīvojuma, kurš sekos pēc vidusskolas 
absolvēšanas. Vēlamies pateikt paldies vi-
siem, kuri bija ar mums šo gadu laikā gan 
atbalstot, gan uzmundrinot grūtos brīžos, 
un lielu paldies vēlamies teikt savai atbalsta 
grupai – vecākiem, pedagogiem un drau-
giem, kuri palīdzēja tapt mūsu izrādei. Vislie-
lākais paldies mūsu lieliskajai režisorei Gunitai 
Palejai, kura izdarīja teju neiespējamo, lai tap-
tu luga „Laimīgā ģimene”, ar kuru arī  plānojam 
piedalī  es novada skolu teātru skatē 25.aprīlī. 

Tiksimies izlaidumā!
12  e

Veiksmīgi aizrit 
Lejasciema vidusskolas 
akreditācija

Ļo   veiksmīgi 2., 3. aprīlī aizritēja 
skolas akreditācija. Divas dienas skolu 
vērtēja četri neatkarīgi eksper  , novē-
roja 30 mācību stundas, sarunājās ar 
skolēniem un vecākiem. Akreditācijas 
komisija ļo   atzinīgi izteicās par skolā 
redzēto, par vadītajām stundām, par 
direktores ieguldījumu un mūsu skolē-
nu uzvedības kultūru. 

Paldies skolas padomes vecākiem, 
skolēnu pašpārvaldei par atbalstu un 
pozi  vu skolas vērtējumu.

Šis bija nopietns pārbaudījums, jo 
12 gadus skolu nebija apmeklējuši ārē-
jie akreditētāji.

Skolas administrācija

12. klases Žetonvakars
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JAUNSARGI/ ZIŅAS

7. martā Lejasciema vidusskolā pul-
cējās jaunsargu komandas no Stāķu pa-
matskolas, Lizuma vidusskolas, Gulbenes 
2. vidusskolas 10. un 11. klases, Gulbenes 
novada valsts ģimnāzijas un Lejasciema 
vidusskolas 5. līdz 11. klases komandas  uz 
,,Jaunsargu dienas sacensībām”. Sacensī-
bas jau ir kļuvušas par tradīciju, kad Gul-
benes novada jaunsargi martā par godu          
O. Kalpakam pulcējas Lejasciemā, lai rādī-
tu prasmes un iemaņas ierindas skatē. Par 
īpašu mirkli jau vairākus gadus ir kļuvusi ko-
mandu iesoļošana skolas zālē, kuru pavada 
Dāvja Meļļa meistarīgā bungu spēle, kas šo 
mirkli padara īpašu un svinīgu. 
Skates dalībniekus pēc dažā-
diem kritērijiem vērtē žūrija: 
vērtēta  ek komanda kopumā, 
pagriezieni uz vietas un kus  bā, 
sasveicināšanās, komandiera 
darbības, goda atdošana. Tāpat 
komandas sacenšas triecien-
šautenes daļējā izjaukšanā un 
salikšanā, teorijas testā, lauku 
kaujas iemaņās un fl orbolā.

Sacensības norisinājās jau 
četrpadsmito gadu, bet koman-
du gatavošanās drudzis bija  kpat spraigs, 
azar  sks un aizraujošs kā pirmajā gadā. Šā-
dās sacensībās katrai jaunsargu komandai 
uzvara ir svarīga, bet ceļš līdz uzvarai vai da-

Ierindas skate par godu O. Kalpakam

No šā gada 10. līdz 13. martam  10. 
un 11. klašu jaunsargi no Vidzemes pie-
dalījās 3. līmeņa nometnē NBS bāzē Kau-
gurmuižā, Valmierā. Pavasara brīvdienu 
nedēļu pavadīt nometnē, pielietot prak-
sē iegūtās zināšanās nodarbībās, izvēlē-
jās arī 15 jaunsargi no Gulbenes 2. vsk., 
Lizuma vsk., Lejasciema vsk. un Gulbe-
nes novada valsts ģimnāzijas. Nometnes 
laikā jaunsargi atkārtoja zināšanas un 
kārtoja testus pirmajā palīdzībā, lauku 
kaujas iemaņās, darbā ar kar  , orientē-
šanā, tūrismā, šaušanā ar mazkalibra ie-
roci G-36. Testus nokārtoja  14 Gulbenes 
novada jaunsargi un 1 jaunsargs saņēma 
apliecību par piedalīšanos nometnē. 

Lāsma Gabdulļina

Jaunsargi kārto 
testus NBS bāzē 
Kaugurmuižā, 
Valmierā

lībai komandām ir daudz nozīmīgāks, jo procesā no  ek saliedēšanās, uz  cēšanās, prasme 
katram un visiem kopā būt atbildīgiem.

Gulbenes novada Lejasciema pagasta 
pārvalde informē, ka, pamatojo  es uz Gul-
benes novada domes 2019. gada 31. janvā-
ra lēmumu „Par Gulbenes novada Beļavas 
pagasta pārvaldes, Gulbenes novada Lejas-
ciema pagasta pārvaldes, Gulbenes novada 
Lizuma pagasta pārvaldes un Gulbenes no-
vada Rankas pagasta pārvaldes ūdenssaim-
niecības pakalpojumu sniegšanas funkciju 
nodošanu SIA „Gulbenes nami”” (protokols 
Nr.1, 20.§.) un 2017. gada 6. aprīlī starp SIA 
„Gulbenes nami” un Gulbenes novada paš-
valdību noslēgto līgumu par ūdenssaim-
niecības pakalpojumu sniegšanu, ar 2019.
gada 30. jūniju Lejasciema pagasta pār-
valde pārtrauks sniegt sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu Lejasciema un 
Sinoles ciemos un apdzīvotā vietā Veri. 
Noslēg  e līgumi ar Gulbenes novada Lejas-
ciema pagasta pārvaldi par komunālajiem 
pakalpojumiem ar 2019. gada 30. jūniju 
zaudēs spēku.

Lūdzam iedzīvotājus, kuri izmanto 

centralizētā ūdens un kanalizācijas pakal-
pojumus, katru mēnesi līdz 27. datumam 
Lejasciema pagasta pārvaldē nodot skai-
 tāju rādījumus, pēdējo reizi – 27. jūnijā. 

Aicinām iedzīvotājus pārska  t saņemtos 
rēķinus un maksājumu vēsturi un pilnībā 
norēķinā  es par saņemtajiem ūdens un 
kanalizācijas pakalpojumiem. Brīdinām, 
ka parādu nesamaksāšanas gadījumā  ks 
ierosināts jautājums par  esvedības uz-
sākšanu.

 Lejasciema pagasta pārvalde saka pal-
dies iedzīvotājiem, kuri savlaicīgi veic mak-
sājumus. 

ATBILSTOŠI Gulbenes novada pašvaldī-
bas pilnvarojumam ar 2019. gada 1. jūliju 
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu sniegšanu Gulbenes novada Lejascie-
ma pagasta Lejasciema un Sinoles ciemos 
un apdzīvotā vietā Veri uzsāks SIA „Gulbe-
nes nami”.

Lejasciema pagasta pārvalde

PAGASTA PĀRVALDE INFORMĒ
Par izmaiņām ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā
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 KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA UN TRADĪCIJU CENTRĀ

„Mēs būsim  k lieli, cik liela mūsu griba,” ir teicis 
Rainis – Zentas Mauriņas draugs un paraugs literārajā 
darbā. Šie vārdi apbrīnojami precīzi raksturo arī pašu 
Zentu Mauriņu. Nepārvarama griba dzīvot pilnasinīgu, 
piepildītu dzīvi, alkas radīt par spī   sabiedrības ste-
reo  piem, par spī   savai invaliditātei – ar savu dzīvi 
Zenta Mauriņa pierādīja, ka mūsu spējām robežu nav. 
Ierobežojumi ir  kai pakāpieni ceļā uz vēl pilnīgāku 
eksistenci. Tas noderētu katram! 

Ideja veidot šo izrādi radusies Z. Mauriņas at-
veidotājai – Laumai Balodei, lasot Zentas Mauriņas 
grāmatas. Jau sākot lasīt, bija sajūta, ka varētu par šo 
izcilo personību veidot izrādi vai fi lmu, ka man ar to 
gribas dalī  es tālāk. Tas bija  k iedvesmojoši! Man 
un, es domāju,  visiem no viņas ir daudz ko mācī  es! 
Zenta Mauriņa bija latviete, sieviete, kas piedzima un 
dzīvoja 20. gadsimta sākumā, kas, kaut arī kopš 5 gadu 
vecuma bija ra  ņkrēslā,  k un tā darīja to, ko savā dzī-
vē bija gribējusi. Zenta Mauriņa ar savu darbību jau 
savas dzīves laikā guva pasaules atzinību, taču Latvijā 
padomju laikā  ka noliegta, aizliegta. Joprojām viņa 
ir viena no visvairāk tulkotajām un starptau  sku at-
zinību guvušajām latviešu autorēm, nodzīvojot garu, 
sarežģītu un mīles  bas pilnu mūžu ārpus Latvijas pēc 
Otrā pasaules kara. 

Šī būs intriģējoša un emocionāla izrāde.
Prieks, ka, pateico  es Valsts Kultūrkapitāla fonda 

atbalstam, būs iespēja šo profesionāļu veidoto izrādi 
ska  t Lejasciemā, vietā, kur šī izcilā personība dzimusi, 
kur savu ģimeni dibinājuši un veidojuši viņas vecāki.

31. martā Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā sākās pieaugušo nefor-
mālās izglī  bas apmācības „Lielformāta vides objektu veidošanā”.

Draudzīgā, darbīgā noskaņā  ka aizvadīta pirmā apmācību diena. Lai mēs varētu sākt gatavot 
lielos vides objektus, vispirms apguvām pama  emaņas nelielu formu veidošanā. Arī to izgatavošanā 
jāņem vērā dažādi triki gan kā veidot formu, gan kā to nos  prināt. Sapratām, ka darbs ar dabas ma-
teriāliem nemaz nav  k viegls, nepieciešams spēks rokās un liela apņemšanās. Nepieradušas rokas 
pēc šāda darbiņa pama  gi sagurušas, bet iegūtās zināšanas vēr  gas un noderīgas. 

Paldies Ingai Naglei par dalīšanos ar savām zināšanām, jo dažādās nianses zina stās  t un parā-
dīt  kai pieredzes bagāts 
fl orists! 

Dana Puidze,
izglītojošā darba un 

darba ar apmeklētājiem 
vadītāja

Lejasciema 
kultūrvēsturiskā 
mantojuma un 
tradīciju centrs

Pavasaris atnācis darbīgs un 
aizraujošs, centrā jau no  kušas 
vairākas interesantas izstādes 
par kurām jāpateicas radoša-
jiem lejasciemiešiem. Februārī 
– martā varēja ska  t Lejasciema 
rokdarbu kopas izstādi „Baltais 
ziemas sapnis”, kas izstāžu zālē 
ienesa balto, gaišo un silto zie-
mas sajūtu, bija iespēja ska  t 
rokdarbnieču dažādajās tehni-
kās veidotos darbus. Savukārt, 
no 1. līdz 16. aprīlim centrā 
skatāma Lego darbu izstāde, tās 
autori ir Lejasciema bērni un 
jaunieši. Paldies ikvienam par 
dalību izstādē! 

Lielformāta vides objektu 
veidošanas apmācības

Pieaugušo neformālās izglītības programma 
„Lielformāta vides objektu veidošana” 
tiek realizēta ar Gulbenes novada 
pašvaldības fi nansiālu atbalstu 500 EUR. 
Līdzfi nansējums piešķirts Gulbenes novada 
pieaugušo neformālās izglītības programmu 
konkursā.
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Ar lieliskiem rezultātiem noslēdz distanču 
slēpošanas sezonu

SPORTS

SK „Lejasciems”/GBJSS slēpotāji sezo-
nas laikā aizvadījuši daudz dažādas sacen-
sības, pirmās no tām bija jau 24. decembrī, 
bet pēdējās 13. martā. Protams, nozīmīgā-
kās no tām ir Latvijas čempionāts distanču 
slēpošanā, kurā sacenšas spēcīgākie Latvi-
jas slēpotāji. LČ no  ka trīs posmos, kuros 
kopā aizvadītas sešas sacensību dienas, pa 
divām dienām katrā posmā – Madonā, Si-
guldā un Priekuļos.

Pēdējā LČ posmā Priekuļos pirmajā 
sacensību dienā slēpotāji sacentās stafešu 
slēpojumā klasiskajā s  lā. SK „Lejasciems"/ 
Gulbenes BJSS šajās sacensībās pārstāvēja 
4 komandas, un trīs no tām stāvēja uz goda 
pjedestāla: V12 grupā 2. vieta (Jēkabs Ku-
buliņš, Mar  ns Kristers Celms, Adrians Ste-
pe), S14 grupā 3. vieta (Elizabete Galvane, 
Gerda Asnāte Berkolde, Monta Zauriņa) un 
S16 grupā 3. vieta (Jolanta Pence, Ramona 
Rudzīte, Kris  ne Pence). Arī V14 grupas 
puiši (Jānis Kubuliņš, Niks Berģis, Artūrs 
Filips Igaviņš) startēja pārliecinoši, tomēr 
līdz godalgotai vietai nedaudz pietrūka, 
rezultātā 4. vieta. Panākums jau šķiet tas, 
ka bija iespēja startēt četrām komandām, 
jo tas nemaz nav  k vienkārši atlasīt vienā 
vecuma grupā trīs spēcīgus slēpotājus, lai 
varētu konkurēt ar pilsētu sporta skolu ko-
mandām, bet mums tas ir izdevies.

Visos trīs posmos kopā lejasciemie-
šiem 13 medaļas: 3 zelta (divas no tām iz-
cīnīja Mar  ns Kristers Celms, vienu Jēkabs 
Kubuliņš), 3  sudraba, kuras izcīnīja Jēkabs 
Kubuliņš, Jolanta Pence un V12 komanda, 
7 bronzas, no kurām divas Mar  nam Kris-
teram Celmam, divas Jolantai Pencei, pa 
vienai Jēkabam Kubuliņam un Ērikai Jerma-
cānei, kā arī S14 un S16 komandām. 

Tāpat ļo   veiksmīgi izdevās startēt 
arī „S!-Fisher Ziemas skolēnu čempionā-
tā”! Tajā Lejasciema vidusskolai/ SK „Le-
jasciems”  kai pēdējā 4. posmā izdevās 
„ielauz  es” 3. vietā, apsteidzot Siguldas 
Valsts ģimnāziju. Individuāli sacensību kop-
vērtējumā par 4 posmiem vietas pirmajā 
trijniekā izcīnījuši: 2. vieta S14 grupā Mon-
tai Zauriņai, V14 grupā Artūram Filipam 
Igaviņam, 3. vieta S12 grupā Annai Nikolai 
Berkoldei, S16 grupā Jolantai Pencei, V12 
grupā Mar  nam Kristeram Celmam, bet 
pirmajā sešiniekā iekļuva vēl deviņi Lejas-
ciema slēpotāji.

Protams, šī ir  kai neliela daļiņa no 
gūtajiem panākumiem sezonas laikā, jo 
sacensību kalendārs bija ļo   piepildīts 
un kopējā panākumu raža tāpat, mūsu 
fantas  skie slēpotāji izcīnījuši 112 godal-

gotas vietas – iegūstot gan medaļas, gan 
kausus. 

Šie augs  e sasniegumi, kad sezonas 
laikā lauku bērni – jaunieši izcīna 13 meda-
ļas Latvijas čempionātā lielu pilsētu konku-
rencē bez modernām trasēm un mākslīgā 
sniega klātbūtnes, izklausās skais  , bet  kai 
paši jaunie slēpotāji un viņu vecāki zina, ka 
ir neredzamā daļa, kuras pamatā ir smags, 
nogurdinošs, sistemā  sks darbs visa gada 
garumā, kurš kļūst interesants, pievilcīgs, 
dažāds,  kai pateico  es realizētajiem pro-
jek  em ,,Satekā”. Un bez SK ,,Lejasciems” 
komandas, atbals  tāju un vecāku palīdzī-
bas tas nebūtu iespējams, jo nepārtrauk   
 ek domāts, kā nodrošināt jaunos spor  s-

tus ar konkurētspējīgu inventāru, kā nogā-
dāt uz treniņiem, sacensībām, kā sagatavot 
inventāru maksimāli kvalita  vi. 

Trenere Lāsma Gabdulļina par aizvadī-
to sezonu saka: „Gandarījums par paveikto 
ir milzīgs, tāpat kā ieguldītais darbs. Liels 

paldies visiem atbals  tājiem, jo bez jums 
mēs nevarētu kādam jaunajam talantam 
nopirkt atbilstošu inventāru! Pateicamies 
Gulbenes novada pašvaldībai par iespēju 
būt pamanāmiem jaunajos tērpos! Pal-
dies vecākiem par nesav  go ieguldījumu 
ikdienā un atbalstu sacensību periodā, jo 
jūsu klātbūtne ir neatsverama pie rezultā-
tu sasniegšanas! Protams, paldies, manē-
jiem, kas visu pakārto mūsu jauno talantu 
grafi kam, bieži karstās diskusijās nonākam 
pie labāko smēru izvēles, bieži, lai pabūtu 
kopā, mēs visi esam sacensībās, visi esam 
distancēs un, ja kāds ir palicis mājās, tad 
jau  ek gatavotas slēpes nākošajai dienai 
un kurināta pirts! Tikai komandā ir spēks! 
Paldies visiem, kas ir blakus un atbalsta 
mūs – SK „Lejasciems””!

Jaunie spor  s   ir gatavi slēpošanas zā-
bakus nomainīt pret skriešanas apaviem un 
iekarot nākamās virsotnes!

Dana Puidze
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SPORTS/ BIBLIOTĒKĀ

18 Lejasciema vidusskolas/SK „Lejas-
ciems" skrējēji piedalījās taku skriešanas 
seriāla „S  rnu Buks" pirmajā posmā Carni-
kavā, kura ietvaros no  ek arī Latvijas čem-
pionāts taku skrējienos skolu jauniešiem. 

Trīs izcīnītas godalgas – U16S grupā 
2. vieta Jolantai Pencei, 3. vieta Elizabetei 
Galvanei (abas iekļuvušas arī 10 ātrāko 
skolnieču skaitā), U14V grupā 2. vieta Artū-
ram Filipam Igaviņam (163 dalībnieku kon-
kurencē). Pirmajā sešiniekā iekļuva – U14S 
grupā Gerda Asnāte Berkolde (4. vieta), 
U14V grupā Adrians Stepe (6. vieta), U18V 
grupā Gustavs Galvans (6. vieta).

Dana Puidze

Lieliski sākusies 
skriešanas 
sezona! 

9. martā Lejasciema pagasta bibliotēka 
organizēja radošo darbnīcu „Izveido savu 
pavasara ziedu“. Darbnīcu vadīja AWARD 
sudraba līmeņa jauniete, lejasciemiete  
Līva. Papīra ziedu izgatavošanā  ka izman-
totas  grāmatas un žurnāli, kas paredzē    
makulatūrai. Paldies Līvai par sadarbību un 
ideju!

Bibliotēkas ziņas

29. martā bibliotēku apmeklē-
ja Lejasciema vidusskolas 5. klases 
skolēni. Bibliotēkas vadītāja stās  ja 
par mobilo telefonu vēsturi, disku-
tējām par drošību internetā, īsziņu 
raks  šanas ē  ku, par uzvedību in-
terneta vidē un burtu rēbusā mek-
lējām ar datoriem un e-vidi sais  tus 

vārdus. Paldies skolēniem un viņu audzinā-
tājai par atsaucību!

Maira,
Lejasciema pagasta bibliotēkas vadītāja

No 25. līdz 29. martam vals   no  eko-
šajā Digitālajā nedēļā, kā katru gadu, pieda-
lījās arī Lejasciema pagasta bibliotēka.

27. martā bibliotēkā viesojās Swed-
bank pārstāve Ieva. Tika sniegtas 
konsultācijas par Smart ID un kodu 
kalkulatoru lietošanu. 
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1. – 16. aprīlis – Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un 
tradīciju centrā Lego darbu izstāde
6. aprīlī – līnijdeju grupa „Dzinteles” koncertēs Gaujienā
6. aprīlī – deju kolek  vs „Unce” koncertēs Variņos
10. aprīlī – korim „Kaprīze” kopmēģinājums Alūksnē
13. aprīlī – senioru ansamblim „Satekas” koncerts Valmierā
13. aprīlī – deju kolek  vam „Unce” skate Gulbenē
14. aprīlī plkst. 16:00 Lejasciema kultūras namā izrāde „Zenta 
Mauriņa. Dokumentālie sapņi.” Ieejas maksa: pieaugušajiem 
2.00 EUR, skolēniem 1,00 EUR
19. aprīlī plkst. 19:00 Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma 
un tradīciju centrā ar stās  em par pieredzēto Indonēzijā 
dalīsies Laila Medne
21. aprīlī plkst. 12:00 Lejasciema centra laukumā Lieldienu 
pasākums
21. aprīlī plkst. 22:00 – 02:00 Lejasciema KN Lieldienu balle – 
spēlē grupa „Laika upe”. Ieeja: 4,00 EUR, pēc 24:00 5,00 EUR
21. aprīlis – 17. maijs – Lejasciema kultūrvēsturiskā 
mantojuma un tradīciju centrā Sandras Semenkovičas gleznu 
izstāde „Til  ”. 21. aprīlī plkst. 11:30 gleznu izstādes atvēršana, 
kuras laikā būs iespēja sa  kt darbu autori, šajā dienā izstāde 
atvērta līdz plkst. 13:30
4. maijā Lejasciema KN – Latvijas Republikas Neatkarības 
dienas un folkloras kopas „Smaržo siens” 10 gadu jubilejas 
pasākums.
11. maijā Lejasciema KN ar dziesmām svinēsim 80 gadus 
kopš Lejasciemā no  ka I Dziesmu svētki. Korim „Kaprīze” 
pievienosies vieskori (sekosim reklāmai)
18. maijā Lejasciemā, atpūtas vietā pie dīķīša – Senioru diena 
ar darbošanos, dziesmām, dejām un vieskolek  viem (sekosim 
reklāmai)

Izdevējs – LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDE
Tālr. 64473660, e-pasts: lejasciems@gulbene.lv
Informāciju apkopoja: Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem 
vadītāja Dana Puidze

Iespiests: SIA 
“
Erante” tipogrāfi jā 

Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801, tālr. 64860983
Tirāža 900 eks.

1 – 16 aprīlis – Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un

Ak  vitātes 
aprīlī, maijā

27. aprīlī Lielās Talkas ietvaros Sinolē norisināsies ikgadējā sakopšanas 
talka. Aicinām Lejasciema iedzīvotājus pievienoties talkai Sinolē, kā 
arī organizēt daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju, radu un draugu grupiņas, 
domubiedrus sakopt savu māju apkārtni, ceļa malas, upes vai ezera krastus, 
pastaigu takas u.c. Talkas maisus var saņemt pagasta pārvaldē (Māris 
Milns, tel. 28379485). Atkritumu vākšana notiks speciālos maisos – baltos 
un zilos. Zilie maisi paredzēti plastmasai, baltie maisi – citiem atkritumiem. 
Pēc talkas varēs vienoties par šo maisu aizvešanu.

 INFORMĀCIJA


