
Domiņās vien turēju 
Savu baltu māmuliņu, 
Kur iedama, atiedama, 
Māmuliņu ieraudzīju.
 /Lejasciemā pierakstīta tautasdziesma/

Neviens putnis tā nedzied, 
Kā kūkoja dzeguzīte; 
Neviens man tā nemīl, 
Kā mīl sava māmuliņa. 
 /Dūrē pierakstīta tautasdziesma/

11. maijā Mātes diena – svētki, ko ik gadu 
svin maija otrajā svētdienā. Latvijā tie 
ir jauni svētki, bet pasaulē Mātes dienu 

atzīmēja jau 1907. gada maijā, kad šādu 
tradīciju iedibināja amerikāniete Anna 

Džervisa, lai godinātu savu mūžībā 
aizgājušo māti.

15. maijā visā pasaulē tiek atzīmēta 
Starptautiskā Ģimenes diena.

Mātes mīlestība un rūpes ir vislielākā dāvana, 
ko dzīvē saņemam, bet stipras ģimenes  ir mūsu 

sabiedrības vislielākā vērtība. 
Sirsnīgi sveicieni Mātes dienā un Starptautiskajā 

Ģimenes dienā ikvienai 
Lejasciema pagasta ģimenei.

Lejasciema pagasta pārvalde

Par maksājumu 
veikšanu

Lejasciema pagasta pārvalde aicina 
iedzīvotājus savlaicīgi veikt maksājumus 
par īri un komunālajiem pakalpojumiem 
(apkuri, ūdeni, kanalizāciju). Informējam, 
ka pamatojoties uz Gulbenes novada 
domes 2014. gada 30. aprīļa rīkojumu, 
pagastu pārvaldēm ir uzdots ierosināt 
parāda piedziņas procesu pret pakal-
pojumu saņēmējiem, kuri nav veikuši 
maksājumus par īri un komunālajiem 
pakalpojumiem vairāk kā 4 mēnešus 
pēc kārtas.

Valsts meža dienesta Ziemeļaus-
trumu virsmežniecības informācija:

Visā valsts teritorijā no 2014. gada 
17. aprīļa noteikts ugunsnedrošais 
laikposms. Šajā laika periodā iedzīvotā-
jiem un meža īpašniekiem ir jānodrošina 
ugunsdrošības prasības meža zemēs. 
Uzturoties mežos un purvos, aizliegts 
nomest degošus sērkociņus, izsmēķus 
vai citus gruzdošus priekšmetus. Aiz-
liegta ugunskuru kurināšana un ciršanas 
atlieku dedzināšana mežā, izņēmuma 
gadījumā to var darīt ar ikreizēju attiecī-
gās apgaitas mežziņa rakstisku atļauju. 
Tāpat nedrīkst mežos dedzināt atkritu-
mus, braukt ar mehāniskiem transport-
līdzekļiem pa mežu ārpus ceļa, kā arī 
veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt 
ugunsgrēku. Svarīgi, lai bez saskaņoša-
nas ar Valsts meža dienestu netiktu veik-
ta dedzināšana piemājas saimniecībās, 
jo dūmi var maldināt ugunsnovērošanas 
torņa dežurantus. Mežu īpašniekiem ir 
jāatbrīvo meža ceļi no sagāztiem kokiem 
un krūmiem, lai ugunsgrēka gadījumā 
varētu brīvi pārvietoties ugunsdzēsēju 
mašīnas. Ja ir nepieciešama saskaņoša-
na, vai ir ievēroti aizdomīgi meža uguns-
grēka dūmi, zvanīt Ziemeļaustrumu virs-
mežniecības operatīvajam dežurantam 
pa tālruni 64471052, mob.t. 28314010, 
26644370. Svarīgi atcerēties, ka meža 
īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam 
ir pienākums veikt meža ugunsgrēka 
vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrē-
ka likvidācijas. Ceram uz sadarbību un 
esiet uzmanīgi ar uguni!

PAGASTA PĀRVALDE 
INFORMĒ
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JAUNIEŠU CENTRĀ

Kas jauns jauniešiem?

Marta beigās Lejasciema kultūras 
namā notika Pieaugušo neformālās iz-
glītības programma „Vietējo iedzīvotāju 
uzņēmējdarbības kompetenču pilnvei-
došana, izmantojot konceptu – Tematis-
kais ciems – Lejasciems” pirmā un otrā 
nodarbība.

Otrajā nodarbībā Ievas Garjānes va-
dībā tika meklētas iespējas Lejasciema 
pagastā. Apmācību dalībnieki iztēlojās 
savu pagastu nākotnē, kas tad būs mai-
nījies un īstenojies no šīs dienas idejām 
un vēlmēm. Kopā sadarbojoties un disku-
tējot, tika pausti dažādi viedokļi. Aktuali-
zējot esošās vērtības, pagasta iestādes, 
uzņēmumus, aktīvos cilvēkus, kopīgiem 
spēkiem tika veidota Lejasciema karte.

Nopietni un pa jokam tika izceltas 
Lejasciema pagasta galvenās nozares – 
izglītība, sports, lopkopība, meži, kultūra, 
veselība, kā arī velosipēdi, puķes un pat 
bebri. Strādājot grupās, katrs mēģināja 
izprast, kura no sfērām iederētos Lejas-
ciema pagasta tūrisma piedāvājumā.

Analizējot iegūtos rezultātus un cen-
šoties izprast vajadzības un iespējas, ap-
mācību dalībnieki vienojās, ka Lejasciema 
tematiskais koncepts varētu būt „Ziedu 

Mūžizglītības apmācības pieaugušajiem

ciems” – sakopsim pagasta teritoriju, ak-
tualizēsim ziedu kā simbolu, izmantosim 
A. Sakses literāro mantojumu. Radīsim 
labvēlīgu vidi visiem iedzīvotājiem, esoša-
jiem un topošajiem uzņēmējiem!

„Apmācības tiek finansētas ar Gulbe-
nes novada domes finansiālu atbalstu”

agnese usāre,
mūžizglītības konsultants 

Lejasciema pagastā

Aprīļa mēnesis mums pagājis tikpat 
krāsains kā nupat aizvadītās Lieldienas. 
5. aprīlī pie mums ciemos bija Rankas 
jauniešu centra jaunieši. Mūsu uzdevums 
bija kopīgi saprast, kas ir NEFORMĀLĀ 
IZGLĪTĪBA. Ar neformālām metodēm jau-
niešus ievirzījām domāt par savām idejām 
un mērķiem. Būs arī turpinājums – un no-
teikti rezultāts, jo mums patīk tērēt laiku 
lietderīgi un mērķtiecīgi! 

17. aprīļa pēcpusdienu skaisti pava-
dījām veco ļaužu mājā. Kopā gatavojām 
Lieldienu olas (dekupāžas tehnikā), spē-
lējām vārdu minēšanas spēli, kas bija ļoti 
interesanta. Maijā mēs atkal tiksimies, lai 
vienkārši pabūtu kopā un uzspēlētu spē-
les.

Vēl kādā dienā gājām līdz mūsu Le-
jasciema lepnumam – Sēravotam. Pār-
gājienu nosaucām „Atklāj Lejasciemu no 
jauna” un pa ceļam nolēmām, ka būtu 
jāapmeklē visas īpašās vietas, lai ikviens, 
kam interesē, zina, kas un kur mums atro-
das Lejasciemā.

Vislielākais prieks šomēnes ir par di-
viem jauniešiem, kas atnāca ar lūgumu 
palīdzēt sasniegt viņu ieceres, kas būtu 

Aktivitātes Jauniešu centrā „Pulss”

pārgājiena dalībnieki pie sēravota

kā ieguldījums visam Lejasciemam. Jau-
niešiem, kas grib un var, mēs palīdzam ar 
padomiem, cik vien spējam! Kuri tie bija 
un ko viņi gribēja, to uzzināsiet citreiz! 

Lai krāsaina vasara mums visiem!

anna,
Jauniešu centra darbiniece
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Kas jauns jauniešiem?

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Ar cīruļputeni un pirmajiem ziediem, 
ar putnu dziesmām un tauriņu spārnu zīda 
pieskārienu, ar sauleszaķiem un upes ča-
lošanu, tik neparedzams, gaidīts un sagai-
dīts šā gada pavasaris.

Tāda pat rosība un dzīvība kā dabā no-
tika arī pie mums – Lejasciema bērnudārza 
„Kamenīte” Gudro Pūču grupiņā.  Kāpēc 
šogad tāda rosība?  Ciemiņu gaidīšana, lai 
kopā svinētu Lielo dienu.  Tad nu neiztikt 
bez kopīgiem darbiem: slaukām putekļus, 
rotājam telpas, plaucējam zarus, tecinām 
bērzu sulas, mācamies rotaļas, dziesmas 
un dejas un krāsojam olas. Kad visi darbi 
čakli padarīti, tikai tad varam vērt savas 
mājas durvis ciemiņiem no Druvienas. 

Lielā diena, Lielā diena,
Visi bērni tevi gaida.
Visi bērni tevi gaida,
Aiz vārtiem sasēduši.
Patiešām visi gaidījām šo Lielo dienu, 

un ciemiņus, kas  tādi paši kā mēs, mazi-
ņi, bet darbīgi, reizēm bikli, bet draudzīgi. 
Kopā sanākšana veidoja  skaistus saulītes 
un dzīvības cildināšanas svētkus. Druvie-
nas bērni, kopā ar savām skolotājām, pa-
vasari un mūs sveica ar dzidrām kokles 
skaņām.  

Kopīgās rotaļās cildinājām visu dzīvo 
dabu: kokus, putnus, sauli, augus, pat 
pērkonu, lai visu gadu mums pietiktu spē-
ka un izturības  Lielā diena nebūtu kārtīgi 
nosvinēta, ja mājā neiecilpotu Lieldienu 
zaķis ar savām raibajām oliņām. Mūsu 
svētkos nebēdnīgā zaķa lomā iejutās sko-
lotāja Irisa. Lai gan šis zaķis gribēja bērnus 
apmānīt ar viltotām oliņām, viņam tas ne-
izdevās, bērni kā vienmēr – vērīgi, atjautī-
gi un darbīgi. Kopā ar Lieldienu zaķi olas 
tika ripinātas, pārnēsātas visdažādākajos 
veidos, no olām veidoti latviskie ornamenti 
un visbeidzot, tās uzdāvinājām draugiem. 
Visjaukākā tradīcija Lielajā dienā ir šūpo-
šanās šūpolēs, ko katrs mazulis arī varēja 
izjust un izbaudīt. 

Kas gan ir latviskie svētki bez cienasta 
savās mājās? Arī mūsu galdā netrūka ne 
sārto dzērveņogu, ne cepumu, ne bērza 
sulas. Līdzās likām  ciemiņu atvesto gardo 
rudzu maizes kukulīti un pašu taisīto ka-
ņepju sviestu.

Viens mirklis un svētki ir aizvadīti, 
mazliet neparastāk kā ik gadus, ne tikai 
savā draugu pulkā, bet mācoties uzņemt 
ciemiņus. Varu teikt tikai vienu, ka šādas 
kopā sanākšanas reizes māca mums būt 
savādākiem – draudzīgākiem, atvērtā-
kiem, saprotošākiem, sajūtot citos un sevī 
patiesu cilvēkmīlestību. Arī mūsu bērni to 
var! Dzīvīgu, saulainu un košu  pavasari 
mums visiem!

sandra  Biksīte,
„Gudrās Pūces” grupas skolotāja

Lielā diena „Gudrajās Pūcēs”
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PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

***
Kāda ir mammu mīlestība?
Ar skaistiem tērpiem,
Ar gardiem našķiem:
Mīļot un mīļot!
Kāda ir tētu mīlestība?
Ar bargu acu skatu,
Ar mīļu acu glāstu:
Lolot un gādāt!
Kāda ir bērnu mīlestība?
Ar gleznām skaistām – uz 
jaunajām tapetēm,
Ar tērpiem bārkstainiem – no 
jaunajiem aizkariem,
Ar sirdi plaukstās:
Priecāties, dziedāt un smiet!
  /R. Sila/

Pirmsskolas  izglītības iestādē „Ka-
menīte” no sirds mīlestības uz dzeju ir iz-
audzis  pasākums, kas, tradīcijām apau-
dzis,   notiek  jau piekto gadu pēc kārtas.     

25. aprīlī visi bērnudārza bērni un  
iestādes darbinieki  daiļrunātāju koncer-
tā varēja noklausīties dzejas lasījumus, 
kurus sagatavoja sagatavošanas grupas 
„Gudrā Pūce” bērni kopā ar  skolotāju Iri-
su Puidzi. 

Irisa katru gadu veido dzejas pēc-
pusdienu – interesantu uzvedumu, kad 
visi bērni runā dzejoļus vai skandē tau-
tasdziesmas. Skolotāja visu savu mūžu 
ir saistīta ar dzejas pasauli, literatūru. Vi-
ņai ir tuva dzejas valoda, viegli izprotams 
dzejas temps, ritms un piemīt spēja šo 
mīlestību un prasmi  tālāk nodot maza-
jiem bērniem. Apbrīnojamu darbu veic Iri-
sa! Tiek iemācīts izprast dzejoli: skolotāja 
paskaidro dzejas galveno domu, iemāca 
bērniem nesteigties un nebirdināt katru 
rindiņu vienādā plūdumā, bet ar bērniem 
kopā saliek uzsvarus un vajadzīgās pau-
zes. 

Irisa bērniem māca literatūras izprat-
ni, lasīšanas māku un dzejas izpratni. Jau 
agrā bērnībā ir svarīgi ļaut  bērniem rast 
pārliecību par sevi, gūt iemaņas pārvarēt 
„lampu drudzi”. Šī pieredze ir ļoti nozī-
mīga: katrs, kas reiz publikas priekšā ru-
nājis kādu no pantiņiem, pieļauju, ka to 
atcerēsies vēl sirmā vecumā.  

Bērnos „tiek ielikts” ļoti daudz, pats 
galvenais, liela izpratne  par to, ko un kā 
bērns runā, ko pasaka. Dzejolim jābūt 
domas un sajūtu izpratnē ieaustam. To 
nevar runāt automātiski, kā bieži mēs sa-
kām „skaitīt” dzejoli. „Tur jau tā lieta, ka 
dzeju neskaita, bet dzeju runā”, māca 
Irisa. 

Mācāmies  mīlēt dzeju

2010. gadā aizsākās daiļrunāšanas  
tradīcija mūsu bērnudārzā. Pirmajā gadā 
bērni runāja dažādus latviešu autoru dar-
bus. Žūrijā tika uzaicināta 1. klases audzi-
nātāja, kas varēja vērot savus bērnus, kas 
pēc siltās vasaras nonāks skolas solos. 
2011. gadā žūrijā bija vecmāmiņas un 
vectētiņi, un dzejas uzvedums stāstīja par 
pavasari. 2012. gadā žūrijā bija grupiņu 
skolotājas – tad peļu bērni ar grāmatiņām 
rokās stāstīja savus stāstus. 2013. gadā 
tēma bija ģimene. Ar šo programmu bēr-
ni sveica ģimenes locekļus ģimeņu svēt-
kos un bērnus žūrija nevērtēja. Šogad, 
aprīlī, tēma bija Tēvu zeme, un, tika cel-
ta godā tautas dziesma. Arī daiļrunātāju 
konkurss/ koncerts – māca mazajiem 
saprast, ka skolā un vēlāk dzīvē vienmēr 
kāds var par tevi būt labāks, veiksmīgāks, 
bet nekad nedrīkst nokārt galvu, jo varbūt 
tieši tavs dzejolis vai cits darītais darbs ir 
kāda sirdi samīļojis visvairāk. 

Šā gada programma bija īpaša, jo 
nācās mācīties runāt tautasdziesmas. Te-
matiskais koncerts, ar nosaukumu „Man 

pieder Tēvu zeme” tika veltīts bērnudārza 
49. dzimšanas dienai. Ar tautasdziesmu 
palīdzību bērni stāstīja par mūsu zemes 
skaistumu, pļavām, mežiem, puķēm, 
kokiem. Viss skaistais, kas ievīts tautas 
dziesmās, atgādināja par mūsu zemes 
krāšņumu. Tautas dziesmu stāsts mūs 
aizveda plašajā pasaulē, vienlaikus lie-
kot atcerēties, ka allaž varam atgriezties 
mājās un būsim gaidīti savā tēvu zemē – 
Lejasciemā.

 Mēs varam lepoties ar „Gudrās Pū-
ces” bērniem, kas uz skolu un literatūras 
stundām dosies ar redzīgām sirdīm, gud-
rām ausīm  un plaukstošu dzejas mīles-
tību. 

Mēs varam lepoties  ar to, ka mūsu 
vidū ir skolotāji, kuri ikdienā dara  sirds-
darbu un, esot bagāti paši, dalās šajā 
dāvanā ar citiem, jo, augļus nes tikai tie 
darbi, kas tiek veikti saskaņā ar savu sir-
di. Irisai tā ir dzeja.

antra Zelča,
PII  ,,Kamenīte” mūzikas skolotāja

Lejasciema pii 
„Kamenīte” ir uzsākta bērnu 
reģistrācija 
mācībām 2014./2015. 
mācību gadā

Lai pieteiktu 
bērnu mācībām, 
nepieciešams 
ierasties pie PII 
„Kamenīte” vadītājas 
un aizpildīt reģistrācijas 
iesnieguma veidlapu. Līdzi jāņem 
bērna dzimšanas apliecība.  Vēlams 
par savu ierašanos iepriekš vienoties 
telefoniski, zvanot – 64471941 vai 
26456107. 

PII „Kamenīte” vadītāja 
Sandra Brieže

Mīļi sveicam ikvienu   
māmiņu un tēti, 

 un novēlam – 
Jaukus ģimenes svētkus!

PII  „Kamenīte” 
kolektīvs
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turpinājums 6. lpp.

LAUKSAIMNIEKIEM/ KULTŪRAS ZIŅAS

Ziņas lauksaimniekiem
Norit platību maksājumu iesniegu-
mu 2014. gadā pieņemšana

No 14. aprīļa Platību maksājumu ie-
sniegumu 2014. gadam var iesniegt pa-
pīra formātā (kartes). No 9. aprīļa to var 
darīt, izmantojot LAD Elektronisko pie-
teikšanās sistēmu (EPS).  

Aizpildīts iesniegums (tai skaitā ie-
snieguma pielikumi, ja ir aktīvas agrovi-
des pasākumu saistības) un lauku bloku 
kartes ar precīzi iezīmētām platībām LAD 
jāiesniedz līdz 2014. gada 15. maijam. 
Dokumenti tiks pieņemti arī līdz 9. jūnijam 
(ieskaitot), taču piemērojot 1% atbalsta 
apjoma samazinājumu par katru nokavē-
to darba dienu pēc 15. maija. 

! No šā gada 10. aprīļa līdz 2. jūni-
jam notiek arī iesniegumu pieņemšana 
dīzeļdegvielas atbrīvojumam no akcī-
zes nodokļa lauksaimniecības produk-
cijas ražotājiem.

izsludināts projektu konkurss kūts-
mēslu krātuvju būvniecībai un re-
konstrukcijai

No 2014. gada 9. maija līdz 9. jūni-
jam LAD tiek izsludināta projektu iesnie-
gumu pieņemšanas kārta „Lauku saim-
niecību modernizācija” ar kopējo publis-
ko finansējumu eur 4 000 000 apmērā. 

Pasākuma ietvaros atbalstāmās akti-
vitātes – jaunu kūtsmēslu krātuvju būvnie-
cība, esošo kūtsmēslu krātuvju rekons-
trukcija, nepieciešamo būvmateriālu un 
stacionāro iekārtu iegāde. Plašāka infor-
mācija www.lad.gov.lv

Biedrības „sateKa” 
8. projektu kārta

Biedrība „SATEKA” izsludina atklātu 
astotās kārtas projektu iesniegumu pie-
ņemšanu no 2014. gada 14. aprīļa līdz 
2014. gada 14. maijam darba dienās no 
9.00 līdz 16.00. Projektus var iesniegt rī-

cībā: Lauksaimniecības produktu ražo-
šanas un/vai pirmapstrāde;  pārstrādes 
un pirmapstrādes mājas apstākļos vei-
cināšana. Pieejamais publiskais finan-
sējums 8. kārtā: eur 23 226,96. Projek-
tus var pieteikt arī biškopībai, siltumnīcām 
u.c. Plašāka informācija biedrības mājas 
lapā  www.sateka.lv sadaļā „Projekti”.

izsludina pieteikšanos 
Zemkopības ministrijas konkursam 
„sējējs – 2014”

ZM aicina lauku uzņēmējus, jaunos 
zemniekus, kā arī ģimenes laukos pie-
teikties lauksaimnieku vidū iecienītajam 
konkursam „Sējējs – 2014”. Izvirzīt pre-
tendentus konkursam līdz š.g. 1. jūlijam 
aicinātas ne tikai pašvaldības, bet arī 
lauksaimnieku un pārtikas ražotāju ne-
valstiskās organizācijas.

anita rozenberga, 
lauku attīstības konsultante

Zaļš pavasaris, zeltains pieneņu 
lauks, ābeļziedi un smaidi. Nekas nav 
apstājies – zeme turpina plaucēt visu 
skaisto dabu un rītausmā sveicina tā 
pati saule.  

Lejasciema kultūras namā aprīlis, 
putnu atgriešanās mēnesis, pagāja ro-
sīgs un darbīgs dziedot, dejojot, spēlējot 
teātri, muzicējot.   

30. aprīli Lejasciema pūtēju orķes-
tris piedalījās VI Latvijas pūtēju orķestru 
konkursā Rīgā un šovasar mums būs 
iespēja 12. jūlijā klausīties koncertu, kur 
mūsējie muzicēs kopā ar Cesvaines pū-
tēju orķestri.

5. aprīlī Lejasciema kultūras namā 
skatītājus uz 18 gadu ju-
bilejas koncertu aicināja 
deju kolektīvs „Unce”, 
kas 4. aprīlī ar savām de-
jām priecēja arī Galgaus-
kas skatītājus.

Fantastiska atmos-
fēra valdīja „Unces” kon-
certā – dejotāju lustīgā 
dejošana, smaidi, jautrī-
ba, atmiņas... Koncertā 
ar jokiem, smiekliem un 
nopietniem vēsturiskiem 
faktiem tika izstaigāts 
„Unces” 18 gadu garais 
dancošanas ceļš.

Paldies kolektīva vadītājai Ingai 
Dambrovai par koncertprogrammas 
sagatavošanu, dejotājiem par azartisko 
dejošanu, paldies Vizmai, kas palīdzēja 
koncerta sagatavošanas darbos, paldies 
Janai par palīdzību koncerta scenārija 

Kultūras dzīves pavasaris

sagatavošanā un koncerta vadīšanā. Ar 
skaistām un mīļām dāvaniņām „Unce” 
pateicās saviem draugiem atbalstītā-
jiem, un, protams, ar daudz laba vēlēju-
miem un ziediem  tika sveikta  „Unce” un 
vadītāja Inga!

12. aprīlī „Unce” piedalījās novada 
deju kolektīvu skatē, kur tika novērtēti ar 
2. kategoriju. 
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turpinājums no 5. lpp.

KULTŪRAS ZIŅAS

12. aprīlī savukārt kultūras namā 
skanēja dziesmas – koris „Kaprīze” svi-
nēja savu 25 gadu jubileju! Jubilejas 
koncertā skanēja dziesmas, kuras kora 
dzīvē, kora vēsturē ieņem nozīmīgu vie-
tu, katrai dziesmai ir savs stāts, ar kurām 
kolektīvam saistās labas un patīkamas 
atmiņas, prieks un emocijas. 1. daļā iz-
skanēja mīļās un labās latviešu tautas 
dziesmas, 2. daļā – Imanta Kalniņa, Rai-
monda Paula un citu komponistu dzies-
mas. Koncertu vadīja un ar kori kopā 
dziedāja atraktīvais Ingars Punculis. 

Paldies saku kora diriģentām Inetai 
Maltavniecei un Ritai Vēverbrantei  par 
koncertprogrammas sagatavošanu, pal-
dies kora dziedātājiem un solistiem – In-
gai, Dinai, Līgai, Vitautam, Aigaram, Ei-
ženam, īpašs paldies Kristapam, jo viņš 
paspēja gan dziedāt, gan spēlēt, gan 
skaņot un gaismot! Paldies koncertmeis-
tarei Ingai Kalniņai, kas kopā ar kori ir bi-
jusi visus šos gadus!

Silta saulīte sildīja Tirzas krastus un 
visus Lieldienu svinētājus 20. aprīlī. Šajā 
skaistajā dienā ikviens, atnākot uz liela-
jām šūpolēm, varēja paklausīties pūtēju 
orķestri, ansambļa „Satekas” dziedātās 
dziesmas,  varēja lustēties līdzi „Unces” 
dejotājiem, bija iespēja pamēģināt mini 
golfu, par ko paldies Eiženam, varēja 
izmēģināt spēkus un veiklību bumbiņas 

Kora „Kaprīze” 
vadītājas Ineta 
Maltavniece un 
Rita Vēverbrante

19. aprīlī savu šīs sezonas pirmizrādi spēlēja amatierteātris „Paradokss”. 
Tika rādīta Braiena Frīla luga „Dejas Lūnasas svētkos”. Tā bija liela uzdrīkstē-
šanās un drosme iestudēt šo lugu, jo Braiena Frīla darbu nav viegli spēlēt, bet 
aktieri malači – arī nopietni iestudējumi ir jāmāk spēlēt! Paldies režisorei Inetai 
Krastiņai, paldies Elīnai Krēsliņai par iestudētajām dejām izrādē! 
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KULTŪRAS ZIŅAS

Un noslēdzot aprīļa mēnesi  – 26. ap-
rīlī no rīta visi tika aicināti uz Lielo talku. 
Šogad pulcējāmies Lejasciema estrādē, 
lai sakoptu tās plašo teritoriju. Paldies tal-
kotājiem un pagasta pārvaldei par gardo 
zupu talkas noslēgumā!

26. aprīļa vakarā kultūras namā va-
rēja baudīt sadziedāšanās un sadanco-
šanās pasākumu „Rikšiem bērīti es palai-
du”. Kopā  ar Lejasciema folkloras grupu 
„Smaržo siens” dziedāja un dancoja Lizu-
ma un Līgo folkloras grupas, ciemojās 
„Madonas vārtumnieki” un dan-ču grupa 
„Dārdi” no Rīgas. Šāds pasākums pie 
mums notika pirmo reizi, no dalībniekiem 
un apmeklētājiem secinājums ir viens – 
tas ir jāatkārto! 

Maijs ir ziedu mēnesis! Baudīsim to 
ar ievu, kastaņu, ābeļziedu smaržu, sa-
dzirdēsim biti lidojam un lakstīgalu pogo-
jam... jo daba mums dāvā visu skaisto un 
spēcinošo! Lai jauka vasara!   

rita,
Lejasciema kultūras nama vadītāja

ripināšanā, cilājot piekabi, ģimenes ar 
bērniem varēja meklēt apslāpto man-
tu...un kur tad vēl Līgas ceptās garšīgās 
pankūkas! Paldies Lāsmai par jaukajām 
un interesantajām izdarībām!
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19. aprīlī Lizumā norisinājās tradicionālās sacensības volejbolā „Lieldienu kauss”.
Sacensībās piedalījās arī Lejasciema komanda, kas pārliecinoši startēja visās 

spēlēs un izcīnīja  1. vietu. Komandā „Lejasciems” startēja Zane Žīgure, Ilva Ivaškina, 
Aigars Sokolovskis, Matīss Gabdulļins .

Lejasciemieši uzvar volejbola sacensībās

2. maija vakarā Lejasciema kultū-
ras namā valdīja jautra, teatrāla noska-
ņa, jo bija sabraukuši novada amatier-
teātri uz skates noslēguma pasākumu 
un,  lai noskatītos  skates pēdējo izrādi 
Braiens Frīls „Dejas Lūnasas svētkos”, 
ko rādīja lejasciemieši. Šogad novada 
skatē piedalījās arī Lejasciema vidus-
skolas 12. klases kolektīvs ar izrādi 
„Čārlija krustmāte”. Paldies jauniešiem, 
jo skatītāji Lizumā uzņēma mūsējos ar 
skaļiem aplausiem! Žūrija arī bija labvē-
līga, un kolektīvs tika novērtēts ar II pa-
kāpes diplomu (36 punkti)!  Titulu Zelta 
aktieris no Gulbenes TT saņēma Ervīns 
Zariņš par lomu Lords Beberlijs.

Lejasciemieši piedalās amatierteātru skatē

Lejasciema amatierteātra „Paradokss”  izrādi žūrijas loceklis 
Jānis Kaijaks novērtēja ļoti labi – I pakāpes diploms (44 punkti)! 
Dzirdējām arī labus vārdus no kaimiņu pagastu kolektīviem par 
Braiena Frīla ne tik vieglā darba iestudējumu un aktierspēli. Paldies 
aktieriem! Titulu Zelta aktieris no Gulbenes TT saņēma Anna Žīgure 
par Kristas lomu! 

Abu Lejasciema kolektīvu režisore ir Ineta Krastiņa. Milzīgs pal-
dies režisorei par ieguldīto darbu! 

rita gargažina, Kultūras nama vadītāja

Lejasciema vidusskolas 12. klases kolektīvs.

amatierteātris „paradokss”.

KULTŪRAS ZIŅAS/ SPORTS

2014. gada 1. maijā Lejasciema šau-
tuvē norisinājās tradicionālo „Lejasciema 
kausu” izcīņas sacensības. Sacensībās 
piedalījās 63 šaušanas sporta veida cie-

Tradicionālās „Lejasciema kausu” izcīņas 
sacensības

nītāji. Sacensībās par kopvērtējuma kau-
su cīnījās 8 komandas un tās sacentās 
stenda šaušanā, makšķerēšanā un ko-
mandu stafetē. 

Šaušanā pa skrejošo zaķi 1. vietu iz-
cīnīja Lauris Neilands, 2. vietā Kārlis Iesal-
nieks, 3. vietā Ainārs Kuprovskis.

Šaušana pa stāvošu meža cūku (at-
tālums 50 m) 1. vietu izcīnīja Diāna Nagle, 
2. vietā Ainārs Kuprovskis, 3. vietā Dairis 
Neilands.

Šaušana ar vītņstobra ieroci pa stā-
vošu un skrejošu alni (attālums 100 m) 
1. vietu izcīnīja Arnis Cirsis, 2. vietā Raivis 
Kundrāts, 3. vietā Mārtiņš Caunītis.

Kopvērtējumā stenda šaušanā ko-
mandu cīņā 1. vietā mednieku klubs 
„Lejasciems”, 2. vietā Stradu pagasta ko-
manda, 3. vietā komanda „Vara”.

Makšķerēšanā 1. vietā komanda 
„Vara”, 2. vietā „Vidagas pūces”, 3. vie-
tā „Gaujmala”. Komandu stafetē 1. vietā 
komanda „Stradu pagasts”, 2. vietā med-
nieku klubs „Grundzāle”, 3. vietā koman-
da „Vara”. 

Kopvērtējumā sacensībās „Lejascie-
ma kausi” uzvaru izcīnīja Stradu pagasta 
komanda, 2. vietā komanda „Vara”, 3. 
vietā „Vidagas pūces”. 

Paldies galvenajam tiesnesim Jānim 
Naglim un viņa komandai par labi organi-
zētajām sacensībām!

Lāsma gabdulļina,
Sporta darba organizatore
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Jaunumi Mālu bibliotēkā 
Ir strauji pienācis pavasaris un laukos 

darbu netrūkst, bet zināšana vien par to, 
ka dienas beigās tevi gaida laba grāmata, 
padara dienu laimīgāku. Tā saka amerikā-
ņu liriķe Ketlīna Norisa. Mālu bibliotēka ai-
cina savus lasītājus iegriezties bibliotēkā, 
iepazīties ar jaunāko literatūru un padarīt 
savas dienas laimīgākas.

Latviešu autoru darbu cienītājiem 
ir iznācis Māras Zālītes pirmais prozas 
darbs „Pieci pirksti”, jaunajā Dainas Avo-
tiņas romānā „Jūlija” turpinās rakstnieces 
populārās grāmatas „Kad lauskis cērt” 
varoņu gaitas. Māras Svīres romāns ”…
un nezinās neviens” ir par to, kā cilvēku 
likteņi kļūst atkarīgi no izmeklētāju pro-
fesionalitātes un sirdsapziņas. Romāna 
aprakstītais notikums ir patiess, bet dar-
bojošās personas izdomātas. Lasītājiem 
pieejams  arī jaunākais Daces Judinas 

kriminālromāns „Mēnesis pie jūras”.
Austrālijas rakstnieces M. L. Stende-

manes debijas romāns „Gaisma okeānā” 
ir īsts dārgakmens, jūs nespēsiet nolikt 
to malā, pirms pašķirsiet pēdējo lappusi. 
Vācu rakstnieces Šarlotes Linkas triloģija  
– grāmatas „Vētru laiks”, „Savvaļas lupī-
nas” un „Mantinieki” stāsta par Austrum-
prūsijas ģimenes likteni vēstures griežos, 
darbība sākas 1914. gadā, tas ir vētrains 
dzīvesstāsts par karu, mīlestību, laimi, cie-
šanām un cerībām, par neparastu sievieti 
trauksmainā laikā. 

Lietuviešu rakstnieka Vitauta Sirijas 
Gira darbs „Sarkankoka paradīze” ir „Ag-
rās rūsas” sajūtu un noskaņu līdziniece 
lietuviešu literatūrā. Romantisko romānu 
cienītājiem ir iznācis britu rakstnieces 
Džodžo Mojas jaunais romāns „Pirms at-
kal tiksimies”. Šis smeldzīgais, dziļdomī-

gais un aizkustinošais romāns ir saņēmis 
romantisko rakstnieku asociācijas balvu

Krievu literatūras cienītājiem ir pieeja-
mi D. Korecka jaunākie kriminālromāni.  
M. Stepanova romānā „Lazara sievietes” 
centrā ir ģeniāls zinātnieks un trīs sievie-
tes, kuru dzīves saistītas  ar šo pretrunu 
plosīto personību. Ludmilas Uļickas ro-
māns „Medeja un viņas bērni” ir vienas 
vasaras stāsts, ģimenes sāga ar neparas-
tu gudrību svētītas sievietes portretu.

Bibliotēkas grāmatu plauktos ir atro-
damas arī citas interesantas un iedves-
mojošas grāmatas.

Visi tiek gaidīti bibliotēkā iepazīties 
ar jaunākām grāmatām un presi, ka arī 
aplūkot Maigas Loginas filcēšanas darbu 
izstādi.

sofija drozdova,
Mālu bibliotēkas bibliotekāre 

Aprīlī Lejasciema pagasta 
bibliotēku piepildīja bērnu čalas, 
jo norisinājās „Bērnu un jauniešu 
žūrijas – 2013” un „Vecāku žūrijas 
– 2013” noslēguma pasākums. 

Bērni aktīvi piedalījās biblio-
tekāru organizētajās spēlēs. Ar 
interesi klausījās galvenajos fak-
tos par Bērnu žūrijas izveidi Lat-
vijā un tās norisi gadu gaitā.

Visas sava vecumposma 
grāmatas izlasīja un anketas aiz-
pildīja: Karlīne Elizabete Usāre, 
Tīna Tuļķe, Normunds Kaspars, 
Ance Kaspare, Ērika Jermacāne, 
Ričards Didriksons, Sanija Eker-
te, Elvis Dambrovs, Gustavs Gal-
vāns, Jana Blūma, Santa Elīza 
Žīgure, Dāvis Mellis, Pēteris Kaparšmits, 
Ramona Kampe, Līva Kampe, Linda Ļa-
pere, Alise Tuļķe, Madara Lācīte, Anete 
Antiņa, Leonards Kaspars, Alise Jerma-

Noslēgusies „Bērnu žūrijas” sezona
nu motivāciju un atbalstu klases 
audzinātājai Vijai Nuržai.

Vecāku žūrijā piedalījās: Evi-
ja Švarce-Švampāne, Līga Med-
ne, Arta Švarce-Švampāne, Iluta 
Paipala, Liene Didriksone un arī 
abas bibliotekāres.

Dalībnieki tika aicināti dis-
kutēt par izlasītajām grāmatām, 
gūtajām atziņām un mieloties ar 
svētku torti. 

Šajā sezonā vislabāk novēr-
tētās grāmatas ir D. Mellings „Kur 
ņemt vienu apkampienu?”, M. 
Rungulis „Pēterītis un Anniņa”, 
Pauls van Lons „Šausmu auto-
buss”, L. H. Andersone "Runāt", 
L. Olivera "Pirms es krītu". 

Paldies visiem, kas piedalījās! Ceru 
uz aktivitāti jaunajā sezonā, kas sāksies 
nākošmēnes!

agnese usāre, bibliotekāre

JAUNSARGU VIENĪBĀ/ BIBLIOTĒKĀ

cāne, Dita Grīsle, Guna Žīgure, Agneta 
Švarce-Švampāne, Ance Zurkova. Par to 
viņi saņēma apliecinājumus un nelielas 
dāvanas. Liels paldies par 4. klases bēr-

„Bērnu žūrijas” noslēguma pasākumā

Lejasciemietis uzrāda vislabāko rezultātu
No 25. līdz 27. aprīlim Jaun-

sardzes departamenta 85 jaun-
sargi no Austrumvidzemes un 
Latgales  Nacionālo bruņoto 
spēku Kājnieku skolā Alūksnē 
piedalījās 4. mācību līmeņa nos-
lēguma testu nometnē. 

Nometnes laikā jaunsargi 
kārtoja teorētiskās un praktiskās 
ieskaites. Tādā veidā jaunsar-
gi pārbaudīja savas zināšanas, 
kuras tika iegūtas darbojoties 
Jaunsardzē.

Noslēdzoties nometnei jaun-

sargi svinīgos apstākļos saņēma 
apliecību par Jaunsargu program-
mas sekmīgu apgūšanu.

Lejasciemietis Inārs Ritmanis 
ļoti veiksmīgi veica  4. mācību lī-
meņa jaunsargu noslēguma testa 
pārbaudījumus un uzrādīja vis-
augstāko vērtējumu, iegūstot 98,1 
punktu no 100 punktiem.

Lāsma gabdulļina

inārs ritmanis 
pirmais no kreisās.
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INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI

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.

LĪDZJŪTĪBA

Cik grūti noticēt, ka nekad vairs dzīvē
Mums neiznāks ar tevi parunāt,
Un tavu smaidu, vienkāršu un siltu,
Mums vajadzēs tik sirdī saglabāt.
  /I. Mežnora/

Mūžībā aizgājuši 
Lejasciema pagasta iedzīvotāji 

Kārlis Aivars Kudrašs, 
Ivars Jermakovs, Aija Apsīte, 

Baiba Vanaga, Anna Būmane, 
Arnis Skrodelis

Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko 
līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem.

pārdOd māju Lejasciemā, 
Smilšu ielā 6.

Sīkāka informācija pa telefonu 
28650673.

Piesaki savu gardo 
kūku konkursam 

„Gulbenes novada 
TORTE!” 

Gulbenes novadā ir daudz kūku 
cepējas, kuras mēs pazīstam, esam 
baudījuši viņu gardās kūkas, bet ir 
arī tādas, kuras savu māku īpaši ne-
reklamē. Šī konkursa ideja ir apzināt 
šos cilvēkus un ļaut viņiem izpausties. 
Konkursu „Gulbenes novada TORTE” 
organizē Gulbenes novada dome un 
Litenes pagasta pārvalde. Konkurss 
norisināsies Gulbenes novada svētkos 
„LITENES RITENĪ’’, Litenes pagas-
tā 2014. gada 5. jūlijā, sākums plkst. 
12:00.  

Konkursam aicināti pieteikties visi, 
kas cep lauku tortes un kas grib savu 
prasmi parādīt novada svētku apmek-
lētājiem. Koknkursa temats ir „Gulbe-
nes novads simbolos” (raksturīgākais 
novadam, pagastam).  

Ar konkursa nolikumu un dalīb-
nieku pieteikuma anketu var iepazīties 
Gulbenes novada mājas lapā www.
gulbene.lv 

Tavās plaukstās sagulst pavasara 
ziedi
un skatās tevī nenožēlojot
ka plūkti rīta rasas pielijušā dārzā
bet tagad tavā sirdī vieta jāatrod

Un sagust ziedi tavā sirdī
no atmiņām lai raisās prāts
tās domas kuras sirdī kliedz 
visskaļāk
tās domas kuras mēness naktīs 
aizmigt liedz

Un ziedi ziedi ziedi – ap tevi
tavā sirdī smalki zied
tu tikai paskaties
mirdz tevī visas pļavas krāsas
kas rīta rasas pielijušā traukā veldzi 
meklēt iet

Tur uzzied sīklapaini svētlaimīgi 
ziedi
tur uzzied tikai sapņos dzimis 
teiksmu zieds
tur uzzied visas dienas tavas
un ziediem vidū tava dvēsele tur 
mirdz...
/I. Tora/

Sveicam Lejasciema 
pagasta iedzīvotājus, kam 
skaistas dzīves jubilejas 
svinētas aprīlī un maijā:
70 gadu jubilejā
Ēriku Balodi
Almu Bomi

75 gadu jubilejā
Annu Bisenieci
Maiju Lūkinu

80 gadu jubilejā
Veltu Lāci
Lieni Līviņu
Skaidrīti Ludzenieci

85 gadu jubilejā
Ausmu Dilli

Kultūrvēsturiskā mantojuma cen-
trā maija mēneša piektdienās plkst. 
9.00 – 14.00 cikla „Tā mēs strādājām” 
2. izstāde „RAIŅA KOLHOZA VĒSTURE”

Lejasciema centra laukumā            
15. maijā  plkst. 9.00 PAVASARA ZA-
ĻAIS TIRGUS

17. maijā koris „Kaprīze” piedalī-
sies koru skatē Gulbenē

17. maijā tūrisma rallijs „Gulbja 
ligzdu meklējot”. Rallija dalībnieki ap-
meklēs arī Lejasciema pagastu

STARTS – no plkst. 8.00 
līdz 10.00 pie Gulbenes Kultū-
ras centra (O. Kalpaka ielā 60). 
FINIŠS  – no 19:00 līdz 21:00  glez-
nainajā Stāmerienas pagastā at-
pūtas kompleksā „Ziedugravas”. 
 Parasti tūrisma rallija trase iet caur vai-
rākiem novadiem, pilsētām, taču šis 
rallijs būs īpašs ar to, ka apceļosim tikai 
vienu – plašo un gleznaino Gulbenes 
novadu. Šajā dienā iepazīsim Druvie-
nas, Rankas, Tirzas, Litenes, Stāmerie-
nas, Jaungulbenes, Līgo, Galgauskas, 
Lizuma, Daukstu, Stradu, Beļavas, Le-
jasciema pagastu un Gulbenes pilsētu. 
Katrā vietā būs jāatrod īpašā „gulbja 
ligzda”, jāveic atjautīgi, āķīgi, atraktīvi 
uzdevumi, un jāsaņem savai komandai 
nopelnītie punkti. Lai arī tās ir sacensī-
bas, taču šajā rallijā ātrumam un ceļā 
pavadītajam laikam nebūs nozīmes. Ti-
kai lūgums – iekļauties noteiktajā rallija 
norises laikā. Esam parūpējušies, lai 
visi rallija dalībnieki pusdienās varētu 
mieloties ar īpašo – tikai un vienīgi Gul-
benē nobaudāmo Bānīša pavāru gata-
voto „Laupītāju biezputru”.

31. maijā 18.00 Lejasciema estrā-
dē  Līnijdeju festivāls                                                                                                                                       


