
Peoniju izstāde Sinolē

Senioru ansamblim „Satekas” – 55

No 12. līdz 15. jūnijam Lejasciema bib-
liotēkas ārējā apkalpošanas punktā „Sino-
le” bija skatāma peoniju izstāde. Tajā varēja 
ska  t 35 šķirņu peonijas no Gunas Jundzes 
dārza. Šķiet ne  cami, ka dārzā saimniecei 
kopā ir 130 šķirņu peonijas, protams, visas 
vienā laikā nezied, tādēļ izstādē bija apska-
tāma  kai maza daļiņa no kolekcijas. Prieks, 
ka bija iespēja vērot šos elegantos, gracio-
zos ziedus.

19. maija sestdienā, ceriņu ziedēšanas 
laikā, Lejasciema kultūras namā pulcējās 
seniori, lai svinētu Vasarsvētkus, lai godinā-
tu senioru ansambli „Satekas” 55 gadu ju-
bilejā un pavadītu jauku pēcpusdienu kopā 
ar „Rumbas kvartetu”. 

Ir prieks, gandarījums un lepnums, ka 
Lejasciema kultūras namā varam svinēt un 
sveikt kolek  vu, kuram ir tāds cienījams ve-
cums – 55 gadi! „Sateku” dziedātāji ir cilvē-
ki ar dzīves pieredzi, gudrību un s  ngru pa-
matu. Kolek  va pirmsākumi rodami 1963. 
gadā. Gadiem ejot, kolek  va sastāvam un 
vadītājiem maino  es, ilgus gadus un vēl 
joprojām ansambli vada Vija Nurža. 

Savā darbības laikā ar repertuāru, 
koncer  em, citām ak  vitātēm, ansamblis 
ir pierādījis, ka pa  ešām ir labs, spēcīgs, 
atrak  vs, jautrs dziedošs kolek  vs. Pieda-
lo  es vietējos pasākumos, braucot ciemos, 
atpūšo  es, „Sateku” dziedātāji nevar iz  kt 
bez humora dzirksts, joki un smiekli ir an-
sambļa sabiedro  e. Šajā gadā „Satekas”  
veiksmīgi ir startējuši vokālo ansambļu skatē un nopelnījuši I pakāpi, ir paspējuši koncertēt savās mājās, Kalncempjos, Līgatnē un Stalbē. 
Paldies visiem, kas apmeklēja šo pasākumu, paldies sveicējiem par laba vēlējumiem, paldies „Rumbas kvartetam” par dziesmām! 

Rita,
Lejasciema kultūras nama vadītāja
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LAUKSAIMNIEKIEM/ ATMIŅU STĀSTS/ JAUNIEŠU CENTRĀ

„Lejasgrēdas”  – Mālmuižā
Par Mālmuižas „Lejasgrēdu” mājām mēs bērnībā brīnījāmies, ka māja kalna 

galā, bet sauc par „Lejasgrēdām”. Vēlāk mūsu tē  s stās  ja, ka vecā arī guļbaļķu 
māja zem viena jumta ar kū   ir bijusi lejā pie dīķa. Kaimiņiem Lapkašiem otrādi 
– vecā māja ir bijusi kalnā bet, jauno Voldemārs uzcēlis s  pri zemāk. Māju vārdi 
ir palikuši vecie.

Māju saimnieks ir bijis vecpuisis Augusts Grāvī  s, kas dzīvojis kopā ar di-
vām neprecētām māsām Emmu un Kris  ni. Mūsu tē  s Arnolds Strazdiņš bija 
dzimis 1913. gadā, viņa tēvs gājis bojā 1915. gadā Pirmajā pasaule karā. Kad 
nomira mamma, Arnoldu un māsiņu Hertu pieņēmuši Grāvīši, jo bija radinieki. 
Kad mūsu tē  s Arnolds atnācis uz „Lejasgrēdām”, Grāvī  s jau bija uzcēlis jaunu 
māju ar pagrabu apakšā, piecām istabām un virtuvi. Vēlāk Laimdota atcerējās, 
ka viņai vecākais brālis Kārlis stās  jis, kā pašā pusdienlaikā viņu mamma saukusi 
–  „Voldi, Voldi!” Paķēruši spaiņus un aizskrējuši. Degušas „Lejasgrēdas” vecās 
mājas dīķa malā. Tē  s Arnolds zināja stās  t, ka lopi  ka izglāb  , bet ēkas node-
ga. Kamēr cēluši jauno māju, gan lopi, gan paši dzīvojuši rijā. To riju es ļo   labi 
atceros, bija liela krāsns, kurā mēs līdām iekšā un kāpām virs krāsns. Riju mēs 
jaucām malkā, kad tē  s kara laikā dienēja Urālos. 

Tē  s Arnolds uz „Lejasgrēdām” atnācis 1930. gadā, un 1937. gadā palicis 
viens. Meklējis rentniekus, un atnākuši Zurkovi – Alberts, Anete ar meitām Zen-
tu un Teklu. 1938. gadā Arnolds apprecēja Zurkovu meitu Zentu. „Lejasgrēdās” 
esmu dzimusi es un mani brāļi Jānis un Tālivalds. 

Kūts un šķūnis ir tēta celtas ēkas, kur mamma Zenta kopa aitas kolhozam 
„Druva” 36 gadus līdz savai 70 gadu dzimšanas dienai. Mājai ilgu laiku  ka apdzī-
votas  kai divas istabas. Atceros, ka vācu laikā trešajā, vislielākajā istabā, dzīvoja 
daudz vācu karavīru, kuri spēlēja ermoņikas un dziedāja smeldzīgas dziesmas. 
Mamma prata runāt vāciski, jo viņas tēvs bija dzimis vācie  s un ar vecākiem at-
nācis līdzi baroniem uz Sinoles muižu. Vēlāk tanī istabā dzīvoja krievu gūsteknis 
Ivans, mēs vēl tagad sakām – Vaņa istaba.

Kad mēs apprecējāmies, Juris izremontēja arī tās divas istabas mums un 
mūsu bērniem Aivaram, Mairai un Armandam. Tagad visa lielā māja bija apdzī-
vota – vecāmamma, mamma ar tē  , mammas māsa Tekla, mans brālis Tālivalds 
un mēs pieci. Tā mēs nodzīvojām 14 gadus. Kad Juris uzcēla māju Sinolē, mūsu 
ģimene pārcēlās uz Sinoli un „Lejasgrēdās” palika vien Zenta un Tekla. 

Paldies Dievam, tā māja vēl turas, tur saimnieko brālis Tālivalds ar sievu Ani-
tu, brauc neizbraucamus ceļus un remontē ēkas un tehniku. Viņiem palīdz miru-
šās meitas audžudēls Mār  ņš, vīrs Juris, mazdēli Ivo, Kris  āns, Mareks un dēla 
Valda ģimene. Lai viņiem veicas un tā māja kalna galā vēl ilgi turas!

              Maija Lūkina

Jauniešu centrā „Pulss”
Esam sagaidījuši silto laiku, kad bērniem un jauniešiem vairāk pa  k  ārā 

izbaudīt  dažādas spor  skās ak  vitātes. Ikdienā piedāvājam veidot dažādus 
radošos darbiņus, ik pa laikam no  ek kulinārijas darbnīcas, izmēģinām dažā-
dus eksperimentus, skatāmies video par ūdens un velodrošību.  Aprīlī mums 
bija izsludināts sacerējumu konkurss – „Manas brīvdienas bez modernajām 
tehnoloģijām”, kur vislabākais darbs  ka novērtēts Janai Blūmai.  Kā jau katru 
gadu, arī šogad bērni ir aicinā   uz vasaras dienām bērniem no 18. līdz 20. jū-
lija (vecums 7 – 11 gadi) un jaunieši uz karjeras vasaras dienām no 25. līdz 27. 
jūlijam (vecums 12 – 19 gadi). (Sīkāka informācija jauniešu centrā vai zvanot: 
22040205). Pieteikšanās vēlama līdz 10. jūlijam. Vēl ir paredzē   pārgājieni, 
sporta spēles un dažādi saliedēšanās pasākumi. Šobrīd kopā ar bērniem un 
jauniešiem  ek uzlabota un nedaudz pārveidota baskāju taka. 

Priecīgus Līgo svētkus!
Jauniešu centrs „Pulss”

Ziņas lauksaimniekiem
1. Atbalsts ar lauksaimniecību nesais  tām ak  vi-

tātēm, arī tūrismam.
LAD no š.g. 18. jūnija līdz 18. jūlijam izsludina 

projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā 
„Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesais  tu 
darbību radīšanā un a   s  šanā”.

Trešās kārtas pieejamais publiskais fi nansējums 
pieejams vairākām ak  vitātēm:

„Ar lauksaimniecību nesais  tu darbību a   s  -
ba” un 
„Ar lauksaimniecību nesais  tu saimniecisko dar-
bību dažādošana” 11,99 miljonu eiro apmērā;
„Tūrisma ak  vitāšu veicināšana”  10 miljonu eiro 
apmērā.
Finansējums ir sadalīts pēc reģionalizācijas principa. 
Projekta iesnieguma veidlapas, plašāka informāci-

ja par pieejamo fi nansējumu katram reģionam, kā arī 
nosacījumi atbalsta saņemšanai, ir pieejami mājaslapā 
www.lad.gov.lv sadaļā „Atbalsta veidi” → Projek   un 
inves  cijas.

2. Tev ir svarīgi Latvijas lauki? Piedalies aptaujā 
par ES lauku poli  kas nākotni! 

Eiropas Komisija (EK) 1. jūnijā nākusi klajā ar pie-
dāvājumu ES Kopējas lauksaimniecības poli  kai (KLP) 
pēc 2020. gada, tādējādi uzsākot diskusiju maratonu 
par nākotnes poli  kas nosacījumiem ES dalībvals  s un 
iestādēs.

Ikvienam Latvijas lauksaimniekam un lauku uzņē-
mējam līdz 10. jūlijam ir iespējas izteikt viedokli par EK 
piedāvājumu, aizpildot Valsts Lauku  kla Sekretariāta 
sadarbībā ar ZM sagatavoto anketu, kurā ir 21 jautā-
jums ar atbilžu varian  em.  

Jūsu viedoklis ir svarīgs lauksaimniecības poli  kas 
veidotājiem, lai diskusijās ar ES iestādēm un organizāci-
jām palīdzētu panākt Latvijai pieņemamus KLP nosacī-
jumus un fi nansējuma sadales kār  bu nākotnē.

Anketa pieejama: www.lad.gov.lv mājaslapā.

Lai Līgo, virmo un skan!
Aplīgoju rudzu lauku,
Kādiem ziediem rudzi zied:
Pelēkiemi ziediņiem.
Aplīgoju kviešu lauku,
Kādiem ziediem kvieši zied:
Dzelteniemi ziediņiem.
Aplīgoju miežu lauku,
Kādiem ziediem mieži zied:
Dzelteniemi ziediņiem.
Aplīgoju auzu lauku,
Kādiem ziediem auzas zied:
Bal  em ziediem auzas zied.
Aplīgoju zirņu lauku,
Kādiem ziediem zirņi zied:
Raibiem ziediem zirņi zied.
Aplīgoju linu lauku,
Kādiem ziediem lini zied:
Ziliem ziediem lini zied.

Anita Rozenberga, 
lauku a   s  bas konsultante



32018. gada jūnijs

NOTIKUMI

Paldies
5. jūnijā Lejasciema pagas-

tā viesojās LTV fi lmēšanas grupa 
mūsu pašu lejasciemietes, reži-
sores Zanes Gargažinas vadībā. 
Šobrīd no  ek ak  va gatavošanās 
Dziesmu un deju svētkiem un LTV 
gatavo svētku pašreklāmu. Zane 
stāsta, ka klipa ideja ir parādīt ga-
tavošanos svētkiem: „Mēs gribam, 
lai visi sajūt, ka svētkiem gatavo-
jas ne  kai Rīga, bet visa Latvija, 
arī Lejasciems.” Šeit  ka fi lmētas 
epizodes, kas klipā paredzētas kā 
ska   ārpus Rīgas. Komandai bija 
saspringta diena, ieradušies Le-
jasciemā un laipni uzņem  , visi 
uzreiz ķērās pie fi lmēšanas un Rīgā atgriezās teju 
nak  . Lejasciema kultūras nams  ka izvēlēts par 
komandas bāzes vietu, bet atsaucīgie lejascie-
mieši ielaida fi lmēšanas komandu savās mājās. 
Filmēšanas komanda izsaka milzīgu pateicību par 
pre  mnākšanu, ieinteresē  bu, fi lmēšanos un silto 
uzņemšanu kultūras nama vadītājai Ritai Gargaži-
nai, Gulbenes novada pašvaldībai un Gunai Švi-
kai, autobusa šoferim Uldim Berkoldam, Ingai un 
Jānim Nagļiem, Līgai Verlei, Lejasciema muzejam 
un Danai Puidzei, Līgas un Sanda Brektes ģimenei,  
Iritas un Jāņa Vanagu ģimenei!

Klipu varēs redzēt LTV ēterā Dziesmu un deju 
svētku laikā. Ska  e  es Dziesmu un deju svētku 

koncertus un uzziniet visu jaunāko par svēt-
kiem Latvijas Televīzijā!

Ar cieņu,
Krista Luīze Priedīte,

komunikācijas speciāliste
T: + 371 67200371  I  M: + 371 26238231  

I  www.ltv.lv
Valsts SIA Latvijas Televīzija

Zaķusalas krastmala 33, Rīga, LV-1050, 
Latvija

 

Mākslas skolas audzēkņu 
izstāde

Sāko  es ceriņu 
ziedēšanas laikam, bur-
vīgās smaržas apreibi-
nā  , atklājām Gulbenes 
Mākslas skolas skolotā-
jas Lailas Uiskas audzēk-
ņu darbu izstādi. Paldies 
Gulbenes mūzikas sko-
las Lejasciema pūšamo 
instrumentu klases au-
dzēkņiem par muzikā-
lajiem priekšnesumiem 
(koncertmeistare Ineta 
Maltavnieve, skolotājs 
Juris Ivanovs) un māks-
las darbu autoriem 
par brīnišķīgo izstādi!
Izstādi vēl var apmeklēt: 
16. jūnijā 
10.00 – 13.00 
14.00 – 19.00

Dana Puidze

Ģimenes diena
Šogad ar Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstu  ka godi-

nātas ģimenes, kuras ak  vi darbojas ama  ermākslā.
No Lejasciema Pateicību saņēma Līgas Kubuliņas-Brektes un San-

da Brektes ģimene – par iesais  šanos tau  sko deju tradīciju saglabāša-
nā un ak  vu līdzdalību kultūras dzīvē.
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BIBLIOTĒKĀ

Aicinām iepazīt 
aizraujošo grāmatu 
pasauli

Lejasciema pagasta bibliotēka saka lielu pal-
dies skolēniem par piedalīšanos lasīšanas veici-
nāšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija”. 
Lai gan bērniem brīvā laika ir maz un iespēju to 
produk  vi pavadīt ir ļo   daudz, Lejasciema pa-
gasta bibliotēka joprojām rosina brīvos brīžus 
pavadīt saturīgi un interesan  !

Aicinām iesais   es „Bērnu un jauniešu žū-
rijā – 2018” un izlasīt autoru jaunākos literāros 
darbus!

Gaidām ciemos arī vecākus, kas palīdzētu 
mazajiem izpē  t krāsainās lappuses un iepazīt 
grāmatu pasauli!

Piederības spēle 
PAVEDIENI

Gulbenes novada bibliotēka uzsāk piede-
rības spēli PAVEDIENI. Arī Lejasciema pagasta 
bibliotēka aicina ikvienu, īpaši ģimenes, veidot 
komandas, apceļot novadu un izzināt novada 
kultūrvēsturiskās vietas.

Spēles norises laiks: no 21. maija līdz 19. au-
gustam.

Ar spēles nolikumu var iepazī  es Gulbenes 
novada bibliotēkas mājas lapā www.gulbenes-
biblioteka.lv

Informāciju var saņemt arī Lejasciema pa-
gasta bibliotēkā vai zvanot pa telefonu 64472875, 
vai rakstot uz e-pastu: lejasciema.biblioteka@
gulbene.lv

Tikšanās ar 
novadnieci Gunu 
Kārkliņu

Lejasciema pagasta bibliotēkā no  ka  kša-
nās ar novadnieci, ser  fi cētu astroloģi, žurnālis  , 
rakstnieci, žurnāla „Prak  skā Astroloģija” galveno 
redaktori Gunu Kārkliņu. Guna šobrīd ir lejascie-
miete, jo viņas ģimenes māja atrodas Lejasciema 
pagastā.

„Astroloģija nav gatava dzīves recepte, nedz 
Likteņa nenovēršamības tulkojums. Tas ir instru-
ments, kā katram pēc savas brīvas gribas un izvē-
les dzīvot harmoniskāk, lai sakārtotu savu dzīvi, 
biznesu un darītu labus darbus “ (G. Kārkliņa)

Ja kāds ir ieinteresēts, bibliotēkā var izlasīt 
Gunas saraks  to grāmatu „Izprast sevi, savu ceļu: 
astroloģijas noslēpumi“. Gunas Kārkliņas romāns 
„Klīnika” ir stāsts par teātri, mīles  bu, narkoloģis-
ko klīniku un daudzkrāsaino dzīvi.

Paldies Gunai par piedalīšanos!
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VIDUSSKOLĀ

„Gada balva 2018”
Skolā ražas laiks ir pavasaris, nevis 

rudens kā dabā. Tad visa skolas saime 
sanāk kopā uz mācību gada noslēguma 
pasākumu, lai atska  tos uz aizgājušo 
mācību gadu un suminātu tos skolēnus, 
kuriem šis gads ir bijis īpaši veiksmīgs 
mācību, sporta un interešu izglī  bas 
jomā.

Kā katru gadu šajā dienā  ek pa-
sniegtas Zelta liecības (skolēniem ar vi-
dējo vērtējumu 8 un augstāk, nav vērtē-
jumu 1 – 6), Sudraba liecības (7,5  – 7,99 
balles, nav vērtējumu 1 – 6) un skolas 
Pateicības (skolēniem ar vidējo vērtēju-
mu 7.5 balles un nav vērtējumu 1 – 5). 
Zelta liecības šajā mācību gadā saņēma 
11 skolēni, Sudraba – 7 skolēni, Pateicī-
bas – 19 skolēni. Lejasciema vidusskolas 
vārdu novadā popularizējuši un ārpus 
novada nesuši mūsu 24 spor  s  .  Nu 
jau par tradīciju ir kļuvusi arī skolotāju 
pateicības balva, ko piešķir katrs skolo-
tājs vienam skolēnam par radošu, ak  vu 
darbošanos vai kādiem īpašiem nopel-
niem sadarbībā ar skolu vai skolotāju. 
Un, protams, mēs ļo   priecājamies un 
lepojamies ar mūsu šā gada sep  ņiem 
olimpiāžu laureā  em (latviešu valodas 
un literatūras, krievu valodas, vēstures, 
matemā  kas un koka un tehnoloģiju 
olimpiādēs).

Pasākuma otrā daļa  ka aizvadīta 
jautrās atrakcijās, dziesmās un dejās, 
kur kopīgā valsī griezās skolēni, skolotā-
ji, vecāki un darbinieki. Varējām baudīt 
mūsu pašu grupas “Deep Silence” radīto 
noskaņu un brīnī  es, kā Guntars un Sa-
nita no skolotājiem pārtapuši meistarī-
gos un humora pilnos vakara vadītājos. 
Uz šādas jautras nots, aiz kuras ir paslē-
pies sūrais darbs, ir beidzies šis pa  e-
šām veiksmīgais mācību gads.

Lana Černoglazova, 
direktores vietniece mācību darbā
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PAGASTĀ

Sporta spēles jaunajā rotaļlaukumā
Rudenī pie Lejasciema vidusskolas 

 ka atklāts rotaļu un ak  vitāšu laukums, 
kurš  ka izveidots ar biedrības „Sate-
ka” atbalstu, realizējot atbalstu guvušo 
Gulbenes novada domes un Lejasciema 
vidusskolas kopīgi izstrādāto projektu 
„Bērnu rotaļlaukuma un žoga būvniecī-
ba”, kas  ka iesniegts atklātajā projektu 
iesniegumu konkursā Latvijas Lauku dar-
bības programmas 2014. – 2020. gadam 
apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenoša-
na saskaņā ar sabiedrības virzītas vietē-
jās a   s  bas stratēģiju” ak  vitātes 19.2.2 
„Vietas potenciāla a   s  bas inicia  vas” 
BDR „SATEKA” rīcības 2.1. „Sabiedrisko 
ak  vitāšu dažādošana Gulbenes novada 
iedzīvotājiem”. Ikdienā rotaļu laukums ir 
ļo   iecienīts mazo lejasciemiešu un sko-
lēnu vidū.

 Saulainā 25. maija rītā Lejasciema 
bērnu rotaļlaukumā priecīgi čaloja Lejas-
ciema vidusskolas 1. – 3. klašu skolēni un 
Lejasciema pirmskolas izglī  bas iestādes 
„Kamenīte” vecākās grupas audzēkņi, 
kopskaitā 50 bērni. Tās bija jautras sacen-
sības ar mērķi saturīgi un draudzīgi pava-
dīt laiku, piedalo  es dažādās spor  skās 
ak  vitātēs, kā arī izzinot un paplašinot 
rotaļlaukuma izmantošanas iespējas. Da-
lībnieki  ka sadalī   jauktās komandās, 
katrai no tām bija savs pavadonis. Sacen-
sību veidus sagatavoja sporta skolotāja 
Ilva Bērziņa kopā ar Lejasciema vidussko-
las vecāko klašu skolēniem. Bērni pieda-
lījās 11 dažādās ak  vitātēs – rādīja savas 
prasmes braukšanā ar skrejriteni, „purva” 
pārvarēšanā, „bobsleja” nobraucienā pa 
slīdkalniņu, basketbola me  enos, šķēršļu 
joslas pārvarēšanā, u.c.  Galvenais – ak-
 vi darbojās! Tika izmantotas rotaļlau-

kumā izvietotās iekārtas – šūpoles,  kls, 
vingrošanas siena, karuselī  s un rotaļu 
pilsē  ņa. Bērniem pa  ka skrejriteņu tra-
sīte. Noderēja arī rotaļlaukumā izvietotā 
soliņu zona, kur ēnā varēja mazliet atpūs-
 es. 

Kopā pavadītās stundas aizskrēja ne-
manot, jo bērni ar lielu prieku izmēģināja 
dažādos spor  skos uzdevumus. Sacensī-
bu noslēgumā katram  ka salda balviņa, 
labs noskaņojums un pozi  vas emocijas. 
Šis pasākums kļūs kā tradīcija spor  skam 
un draudzīgam vasaras sākumam.

Ineta Maltavniece,
Lejasciema vidusskolas direktore

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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KULTŪRA

26. maijā skolas 2. – 6. klašu deju kolek-
 va dalībnieki jau agri no rīta pulcējās skolā, 

lai kopā ar Rankas pamatskolas dejotājiem 
sēstos autobusā un mērotu tālo ceļu uz 
Daugavpili. Šāds skolēnu deju kolek  vu fes-
 vāls no  ek katru gadu,  kai citā pilsētā, un 

tajā pulcējas liels skaits deju kolek  vu, lai, 
līdzīgi kā lielajos deju svētkos, izdejotu sko-
lēnu deju repertuāru. Gulbenes novada sko-
lēnu kolek  vi pēc deju skates vairākas reizes 
brauca uz mēģinājumiem sporta centrā, kur 
sagatavoja vienotu novada programmu, kas 
ietvēra četras dejas, uz skatuves vienlaicīgi 
atrodo  es visiem novada dejotājiem. Mūsu 
deju kolek  vam bija jādejo 2 dejas – „Situ 
koku uz kociņ” un „Jancis rijā”. Arī pārējo 
deju laikā mūsējiem bija jāapgūst nepiecie-
šamās kus  bas, lai veidotos vienotais dejas 
laukuma zīmējums. Šo novada programmu 
veidoja un vadīja novada skolēnu deju ko-
lek  vu virsvadītāja Zane Meiere, bet Lejas-
ciema vidusskolas dejotājus sagatavoja deju 
skolotāja Zaiga Mangusa. Mūsu dejotāji iz-

Lejasciema vidusskolas dejotāji festivālā „Latvju bērni 
danci veda” Daugavpilī

ska  jās skais  , jo bijām padomājuši par jau-
niem tērpiem gan  meitenēm, gan zēniem. 
Daugavpilī nere   mūsu kolek  vu fotografē-
ja  un slavēja par skaistajiem tērpiem.

Fes  vāls sākās ar katra novada mēģi-
nājumu Daugavpils Ledus hallē, tad ar pus-
dienošanu, atklāšanas pasākumu Vienības 
laukumā, svētku gājienu un lielo Svētku kon-
certu. Koncertā piedalījās 4300 dejotāju. Gā-

jienu papildināja kupls skaits tau  ski ģērbtu 
deju skolotāju un bērnus pavadošo pedago-
gu, kā arī vecāku. Koncerts izvērtās plašs un 
ļo   skaits. Mājās braucām jau vēlu vakarā 
un  kai pusnak   atgriezāmies Lejasciemā. 
Šī diena bija gara, bet emocijām un jauniem 
iespaidiem bagāta. Paldies visiem, kas atbals-
 ja šī fes  vāla sagatavošanu un norisi!

   Ingrīda Vanaga

Dzīvojot  k skaistā un sakoptā vietā, 
kāds ir Lejasciems, iedzīvotāju grupai – „Kopā 
mēs varam” radās ideja un vēlme arī pašiem 
iesais   es apkārtējās vides uzlabošanā un 
labiekārtošanā. Tādēļ tapa projekts „Sajūtu 
parks”, kuru veidojam kā dāvanu Lejasciemam 
Latvijas simtgadē. Parka projektu un darba va-
dīšanu uzņēmusies pieredzējusi dārzniece un 
daiļdārza „Kalmes” saimniece Inga Nagle, vei-
dojot sajūtu – krāsu, gadalaiku parku, kurā var 
saska  t četrus gadalaikus, jo augi  ek stādī   
atbilstošās krāsās: pavasarim – 
dzeltenīgie toņi, vasarai – balts 
ar zaļu, rudenim – oranžie un 
sarkanīgie toņi, ziemai – zilga-
ni, viole   toņi. 

Esam sapratuši, ka noteik-
  veidosies arī garšas sajūtas, 

jo senioru ansamblis „Satekas” 
savā 55 gadu jubilejā dāvanā 
saņēma ābeli no Gulbenes no-
vada pensionāru biedrības „At-
spulgs 5”, kura jau ir atradusi 
savu vietu parkā.

Stādīšanas talkās aicinājām iesais   es 
ikvienu Lejasciema pagasta iedzīvotāju. Ļo   
īpašas bija stādīšanas talkas ar ansambļa „Sa-
tekas” piedalīšanos, jo darbs noritēja akorde-
ona spēles un dziesmu pavadībā, kā arī diena, 
kad piedalījās ģimenes ar bērniem. Domāju, 

Pateicoties „Sateka” fi nansiālajam atbalstam, Lejasciemā 
top „Sajūtu parks”

ska  t, kā klājas mūsu stādītajiem kociņiem 
un vai šajā karstajā laikā nevajag aplais  t.

Ar biedrības „Sateka” 500,00 euro 
fi nansiālo atbalstu  ka iestādī   49 stādi, 
kuri veidojas kā pamats turpmākajai parka 
a   s  bai. Parku jau nav iespējams izveidot 
vienā pavasarī, bet šis ir lielisks sākums 
tam, lai mēs iesākto turpinātu. Ir jau izteik   

vairāki piedāvājumi dāvināt „Sajūtu parkam” 
kādu koka stādu un dot savu ieguldījuma tā 
turpmākajai a   s  bai, par ko ir liels prieks. 

Paldies visiem, kas pievienojās un atbals-
 ja „Sajūtu parka” stādīšanas talkas!

Dana Puize,
projekta vadītāja

 

ka ikviens no dalībniekiem varētu teikt, ka šī 
pieredze bija īpaša un pacilājoša – būt daļiņai 
no nākotnes Lejasciema.

Šādi kopā darbojo  es, radusies personī-
gāka, atbildīgāka a   eksme pret vidi sev ap-
kārt. Bērni paši jau vakaros vecākus aicina ap-
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BĒRNUDĀRZĀ

Ar bērzu meiju un jasmīnu smaržu nos-
lēdzies vēl viens mācību gads Lejasciema 
pirmsskolas izglī  bas iestādē „Kamenīte”. 
Šogad no kuplās „Kamenīšu” saimes ar sil-
 em un sirsnīgiem vēlējumiem uz skolu 

pavadījām 11 zinātkārus, jautrus un ak  vus 
nākamos pirmklasniekus.

Aizvadītais mācību gads „Kamenītes” 
dzīvē ir bijis no  kumiem bagāts. Tāpat kā 
visa dzīvā daba, esam dzīvojuši līdzi gads-
kārtām, saulītes ritmam. Sākot ar Miķeļiem 
un Mār  ņiem, caur Ziemassvētkiem un Lie-
lo dienu, līdz pat vasaras saulgriežiem esam 
ritējuši, krādami zināšanas un pieredzi, dar-
bus, domas un draugus, kas mūsu ikdienu 
ir padarījuši par krāsainu varavīksni. Tāpēc 
tagad, saulītes apmirdzē  , varam ļau  es va-
saras priekiem un laiskai atpūtai – gan bērni, 
gan pieaugušie. Novēlu visam lielajam „Ka-
menītes” kolek  vam jauku un saulainu vasa-
ru! Uz  kšanos rudenī!

Lejasciema pirmsskolas izglī  bas iestā-
de „Kamenīte”

 vasaras periodā 1. slēgta no 2018. 
gada 2. jūlija līdz 7. augustam (ieskaitot).

Bērnus pieteikt jaunajam mācī-2. 
bu gadam var personīgi izglī  bas iestādē 
līdz 29. jūnijam un no 1. augusta. Pārējā 
laikā, sazino  es pa tālruņiem – 26456107, 
26550137

Irisa, vadītāja

Pavasaris atnāk ar krāsām, sauli un gais-
mu, tāpēc nav nejaušība, ka Mātes dienu svin 
pavasarī. Mātes vārdam ir īpaša skaņa. Šim 
vārdam piemīt SPĒKS, kuru caurvij bezgalīga 
mīles  ba. Maija otrā svētdiena ikvienam no 
mums asociējas ar Mātes dienu – vieniem no 
sirsnīgākajiem un sirdssiltākajiem svētkiem, 
kuros varam pateik  es par pašaizliedzīgo 
mīles  bu un rūpēm dārgākajam cilvēkam 
mūsu dzīvēs – savai māmiņai. Jā, mammas ir 
dažādas un tomēr vienādas. Vienādas tādēļ, 
ka viņas vieno milzu mīles  ba pret saviem 
bērniem, milzu spēks un enerģija negulētās 
nak  s, mīļojot savus bērnus, kad viņi raud, 
kad viņiem sāp un kad vienkārši grib no 
mammas saņemt dienas devu ar bučām. Būt 
mammai ir viegli un grū  . Viegli, – jo  eši 
šo ceļu sieviete ir izvēlējusies, lai uz mūžu 
dāvātu savu mīles  bu savam bērnam, grū   
– jo bērnu audzināšana prasa daudz enerģi-
jas, gudrības, nesav  bas un citu lietu, lai no 
mazā cilvēciņa izaugtu labs cilvēks.

Šogad Lejasciema pirmsskolas izglī  bas 
iestāde  Mātes dienu svinēja 11. maijā Lejas-
ciema kultūras namā. Tā kā Māmiņdiena ir 
gada sirsnīgākie svētki, kad varam no sirds 
pateik  es savām māmiņām un visai ģime-
nei, skanēja sirsnīgs koncerts, kurā piedalījās 

Pavasaris „Kamenītē”

visi bērnudārza audzēkņi ar īpašiem priekš-
nesumiem. Vecāku acīs varēja manīt milzīgu 
prieku un lepnumu par viņu bērnu snieg-
tajiem priekšnesumiem, kā arī neiz  ka bez 
kādas aizkus  nājuma asaras klausītāju acīs, 
vērojot un klauso  es bērnu sagatavotos 

priekšnesumus. 
Mīlēsim savus bērnus pa  esi, bez nosa-

cījumiem, jo tā mēs palīdzēsim viņiem jus-
 es droši, pieņem  em un novērtē  em! Un, 

augot pozi  vi emocionālā un mīles  bas pie-
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PAGASTĀ

Lejasciema pašpārvaldes izdevuma 
„Pagalms” 2006. gada jūnija numurā bija 
lasāma raksts – intervija ar Valdu Šķenderi 
kā ar jaunatklātā skaistumkopšanas salona 
īpašnieci un darbinieci. Valda dalījās stāstā, 
kā nonākusi līdz skaistumkopšanas un ve-
selības salona atvēršanai un kādi pakalpo-
jumi pieejami – klasiskā masāža, solārijs, 
vaksācija, ārstēšana ar gaismas terapijas 
ierīci „Bioptrons”. 

Šogad, salona pastāvēšanas 12. gada-
dienā, ZS „Ozoli 1” nominēta kā Lejasciema 
pagasta goda uzņēmums 2017. Tādēļ 
radās interese, kādi tad ir bijuši šie 12 
gadi Valdai kā salona saimniecei un 
kas ir mainījies šo gadu laikā. 

Sākt kaut ko jaunu un īpaši jau 
atvērt pašai savu skaistumkopšanas 
salonu nebija viegli, jo kopā ar prie-
ku nāca arī satraukums, kā būs, kā 
veiksies. Tāpat kā uzsākot darbu sa-
lonā, arī visu šo gadu laikā lielākais 
atbalsts ir bijusi ģimene – bērni un 
vīrs. Protams, šajos 12 gados ir bi-
juši arī grūtāki laiki, bet  e ir devuši 
iespēju meklēt jaunas idejas un at-
 s   es gan pašai kā meistarei, gan 

uzņēmējai. 
Joprojām daru darbu, kas man pašai 

ļo   pa  k. Ir paplašinājies piedāvājums, ko 
varu sniegt saviem klien  em. Dažādu sa-
kri  bu rezultātā ir veidojušās jomas, kurās 
pilnveidojos un apgūstu no jauna. Esmu 
apguvusi Jumeiho masāžu, sporta masāžu, 
padziļinājusi zināšanas klasiskajā masāžā, 
apguvusi teipošanu. Tāpat strādāju ar gais-
mas terapijas ierīci „Bioptron”, lai arī tās 
izmantošanas iespējas ir ļo   plašas,  praksē 
visvairāk izmantoju pie apaukstēšanās, tas 
ir aizsmakums, iesnas un klepus. Ļo   labi 
rezultā   ir pie herpes vīrusa infekcijas ārs-
tēšanas. 

Esmu izgājusi pirts skolu un kļuvusi par 
ser  fi cētu pirtnieci. Pirts rituāls sākās ar tē-
jas dzeršanu un sarunu ar pirtsmīli, lai no-
vērtētu situāciju par veselības stāvokli, aler-
ģijām, pirts temperatūru, kādā pirtsmīlis 

ZS „Ozoli 1” – Lejasciema pagasta goda 
uzņēmums 2017

jūtas vislabāk. Tad ir kāju vanniņa, skrubē-
šana ar augiem, kur  ek izmantota – apse, 
vībotne, biškrēsliņa pindas un ci   a   rošie 
augi. Pēc tam ir pēriens ar dažādām slotām 
– liepu, bērzu, ozolu, pīlādzi un izmanto   
 e augi, kuri zied šajā laikā. Tad seko ķer-

meņa maska ar medu, greipfrūtu, šokolādi 
u.t.t. pēc  pirtsmīļa izvēles, un noslēgumā 
ir viegla vispārēja masāža. Lai atveldzētos, 
 ek piedāvāta pelde ezerā, ziemā āliņģis, 

kur iet pirtsmīļi, kuri nepeldas pat vasarā. 
Tie, kuri vēlas, var izmantot dušu.

Agrāk cilvēki uz masāžām vairāk nāca 
profi lak  ski, tas ir rudenī un pavasarī. Ta-
gad vairāk  nāk ar ārsta rekomendācijām, 
kuriem ir hroniskas muguras saslimšanas, 
deformācijas, kas liedz pilnvēr  gi strādāt 
un dzīvot. 

Šo gadu laikā ir izveidojies savs klien-

tu loks gan Gulbenē, gan Cēsīs un Rīgā, 
gan, protams, mūsu pagasta iedzīvotāji. 
Klientu loks ir mainīgs, un klāt nāk vairāk 
klien   no blakus novadiem.

Izziņai
Jumeiho masāžas (terapijas) izcels-

me ir Japāna. Tās autors M. Sajondži kā 
pamatkoncepciju šai metodei izmanto sa-
pratni par iegurņa kaulu stāvokļa ietekmi 
uz kus  bu – balsta aparātu un visu orga-
nismu kopumā.

Krāsainais plāksteris teips ir ārstnie-
cības līdzeklis. Biežākie iemesli, kad izvēlas 
teipošanu, ir pēc traumām, pēc pārslodzēm, 
lai koriģētu stāju, lai mazinātu iekaisumu.   
Teipa iedarbība: sāpju mazināšanās, mus-
kuļu tonusa regulēšana, saspringuma ma-
zināšana vai – nepieciešamības gadījumā 
– muskuļa s  mulēšana, asinsrites uzlabo-
šana, locītavu darbības uzlabošana, dziļās 
jušanas receptoru s  mulēšana.

Pindas ir no lina vai kokvilnas auduma 
izveido   maisiņi, kuros liktas ārstniecisko 
augu tējas, saknītes, mizas vai ziediņi, kopā 
ar vārī  em rīsiem, griķiem vai auzām.

Novēlu Valdai un viņas ģimenei enerģi-
ju un jaunas idejas turpmākajā darbā,

Dana Puidze

pildītā gaisotnē, ikvienam bērnam radīsies 
sapratne par to, ka ĢIMENE IR VĒRTĪBA.

Daina, skolotāja
Ātri, viegli kā tauriņa lidojums, aizstei-

gušies dārziņā pavadī  e gadi. Liekas ne  -
cami, ka šie stal  e zēni un graciozās mei-
tenes pirms dažiem gadiem nedroši vēra 

bērnudārza durvis! Te, lūk, viņi ir: draudzīgā 
Made, izgudrotājs Mairis, visu zinošā Marija 
Ina, smaidīgais Patriks, emocionālais Jāzeps, 
zinātkārais Dāvids, sirsnīgais Miķelis, sapņo-
tāja Agneta, labsirdīgā Undīne, roman  ķis 
Marsels, izpalīdzīgā Mišela Tīna. Jautri, zināt-
kāri, radoši bērni! Kopā bijām gan priekos, 
gan bēdās. Domāju, ka mums, „audzītēm”, 

 ks piedots „nejaukais” diendusas laiks!
Paldies vecākiem par atbalstu un sadar-

bību! Mūs priecēs dārziņa pagalmā iestādītā 
eglīte – bērnu un vecāku dāvana. Lai jums 
veicas, manas Pūcītes! Bet tagad ir vasara! 
Izbaudiet to! Smelie  es enerģiju no saules, 
spēku un izturību – no vēja!

Ināra, skolotāja



10 2018. gada jūnijs

SPORTS

Lejasciema kausos 
uzvar pagasta 
pārvaldes komanda

22 gadu pēc kārtas Lejasciemā norisi-
nājās „Lejasciema kausu” sacensības , kurās 
piedalījās gan individuālie dalībnieki, gan 
komandas. Dalībnieki sacensībās startēja 
trīs disciplīnās – makšķerēšanā, triju veidu 
šaušanā un komandu spēlē „Olu mešanā”. 
Šogad sacensībās uzvarēja „Lejasciema pa-
gasta pārvaldes” komanda, kurai makšķe-
rēšanā izdevās izvilkt lielāko lomu un arī vis-
labākie olu ķērāji izrādījās  eši „Lejasciema 
pagasta pārvaldes” komandas dalībnieki.. 

Seniori iegūst 
2. vietu sporta 
svētkos Litenē

Lejasciemā ak  vi un aizrau  gi sporto 
ne  kai jaunā paaudze, bet arī seniori. 8. 
jūnija Litenē no  kušajos sestajos senioru 
sporta svētkos, Lejasciema pagasta koman-
da – „„Satekas” Lejasciems” 10 komandu 
konkurencē ieguvuši 2. vietu. Sacensību 
dalībniekiem bija iespēja izmēģināt spē-
kus dažādos interesantos sporta veidos: 
nūjošanā, smilšu volejbolā ar lielo bumbu, 
basketbola me  enos, fl orbola me  enos, 
braukšanā ar laivu pa Pededzi, naglas siša-
nā bluķī, šaušanā pa bundžām, tēju atpazī-
šanā, orientēšanās izdarībās un stafetē.

Lāsma saņem 
ministru 
prezidenta 
Pateicības rakstu

21. aprīlī ministru prezidents 
Māris Kučinskis apmeklēja Gulbenes 
novadu. Vizītes laikā  viņš pasniedza 
Ministru prezidenta Pateicības rakstus 
ak  vākajiem novada iedzīvotājiem, 
kas ar savu darbu un pašaizliedzīgumu 
devuši nozīmīgu ieguldījumu novada 
a   s  bā. Pateicību saņēma arī Lāsma 
Gabdulļina – par ieguldījumu darbā ar 
novada jaunatni, veicinot sporta tradī-
ciju noturību un Gulbenes novada at-
pazīstamību Latvijā.

Izlaidums distanču slēpotājiem
Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas Lejasciema  grupas distanču slē-

potāji – Oskars, Ērika, Ričards, Kris  ne un Gustavs izlaidumā kopā ar treneri Lāsmu Gab-
dulļinu. Šis ir pirmais izlaidums Lāsmas trenētajiem audzēkņiem un distanču slēpotājiem 
Lejasciemā.  

19. maijā Gulbenē norisinā-
jās arī ģimeņu sporta svētki, ku-
ros Lejasciema pagastu pārstāvē-
ja Bērziņu ģimene no Mālmuižas, 
kuriem spēļu gaitā nācās veikt 
jautrus, neparastus un atrak  vus 
uzdevumus. Ģimene kopvērtēju-
mā izcīnījusi 5. vietu un divās no 
stafetēm pat izdevies iegūt uzva-
ru, bet kā atzīst paši dalībnieki, 
iegūtā vieta pat neesot svarīga, 
galvenais, ka izde-
vies kopā pavadīt 
interesantu, krā-
sainu un aizraujošu 
dienu.

Paldies ģime-
nei par atsaucību 
un Lejasciema pa-
gasta pārstāvēša-
nu ģimeņu sporta 
spēlēs!

Gulbenes 
novada 
ģimeņu sporta 
svētki
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Sacensību pavasaris, kad slēpjzābakus 
nomaina botas
„Izskrien 100”

Mūsu lieliskie distanču slēpotāji rāda pārliecinošu sniegumu arī 
skriešanas sacensībās. Startējot Gulbenes novada skriešanas seriāla 
„Izskrien 100” otrajā posmā Gulbenē, veicot 3 km (7,5 stadiona apļi) 
distanci S14 grupā – 1. vieta Jolantai Pencei, 2. vieta Elizabetei Galvanei, 
3. vieta Gerdai Asnātei Berkolei. Šādā pašā distancē V14 grupā 1. vieta 
Artūram Filipam Igaviņam. Trīs reizes garākā distancē 9 km S grupā 
3. vieta Kris  nei Pencei. Viens no skriešanas seriāla posmiem no  ks arī 
Lejasciemā 30. jūnijā, nāciet un piedalie  es arī jūs!

Panākumiem bagāts maijs Lejasciema rallija komandai

Mizojam, ka prieks
21. maijā nelielā pulciņā devāmies uz Zel  ņu pagasta atklātajām 

krosa skriešanas seriāla sacensībām „Mizojam, ka prieks” 1. posmu, 
kurā visi startējušie lejasciemieši pārbraucām ar medaļām.

„Stirnu Buks” 
Lejasciema vidusskolas/ SK „Lejasciems” skrējēji aizva-

dījuši 2. un 3. posmu taku skriešanas seriālā „S  rnu Buks” 2. 
posmā, kurš no  ka Ogrē, Zilajos kalnos. Divas uzvaras meite-
nēm – Jolantai Pencei (U16S grupā) un Evai Bērziņai (U20S 
grupā). U14V grupā 2. vieta Artūram Filipam Igaviņam.

3. posms no  ka Piebalgā, šajā posmā uzvara Evai Bērzi-
ņai, 2. vieta Artūram Filipam Igaviņam. 

Minirallijā  „Gulbis 2018” 2. vietu ie-
guvuši  „Open” klases braucēji: Mareks 
Švarcs-Švampāns/ Armands Lūkins („Su-
baru Impreza”).

Uzvara izcīnīta  Talsu rallijsprintā. Līdz 
šim no  kuši trīs rallijsprinta posmi un Ma-
reks Švarcs-Švampāns un Armands Lūkins 
uzvarējuši visos trīs posmos, bet  eši Talsu 

rallijsprintā izdevies uzvarēt otro gadu pēc 
kārtas. Lai izdevusies un panākumiem ba-
gāta turpmākā sezona!
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Ar saulī  , ceriņu smaržu un skaistajām kastaņu svecēm ir 
atnākusi vasara! Nekas nav apstājies – zeme un saule turpina 
plaucēt un ziedināt visu mums apkārt, ļauj priecā  es un „paba-
rot” dvēseli ar vasaras skaistumu un smaržām! Dzīve ir domā-
ta priekam. Ja prieka nav, meklē, kur esi kļūdījies, ir sacījis kāds 
vieds cilvēks.

Lejasciema kultūras nama ama  erkolek  viem pavasaris ir 
aizskrējis lielā rosībā – dziedot, dejojot, muzicējot. Tā vien šķiet, 
ka šī rosība un darbošanās  k ātri vēl nebeigsies, jo tuvojas vasa-
ras Saulgrieži un galvenais šīs vasaras pasākums – Latvijas simt-
gadei vel   e Dziesmu un Deju svētki!

Pirms sākam gavilēt, pastās  šu par kolek  vu darbiņiem, kas 
veik   vēl pirms siltās saulītes atnākšanas.

15. aprīlī līnijdejotāju grupas meitenes piedalījās Gulbenes 
novada mūsdienu deju skatē – koncertā, kur ska  tājus priecēja 
ar interesantām deju kompozīcijām. Paldies meitenēm –  vien-
mēr ir prieks ska   es kolek  va priekšnesumus, jo ir padomāts 
ne  kai par dejas kompozīciju, bet arī par tērpiem. Šogad meite-
nes ir iegādājušās baltus deju zābakus, kas  skatuvisko priekšne-
sumu padara  daudz skaistāku. 27. aprīlī  meitenes  ka aicinātas 
dejot  Ilzenē un 2. jūnijā Mālupē.

22. aprīlī uz pa  kamas nots noslēdzās Gulbenes, Alūksnes 
un Balvu koru apriņķu skate Alūksnes kultūras centrā, jo visi 
apriņķa kori par savu ieguldīto darbu saņēma lielāko balvu – ie-
spēju piedalī  es XXVI Vispārējos Dziesmu un XVI Deju svētkos 
un Mežaparka estrādē kopkorī izdziedāt Noslēguma koncerta 
„Zvaigžņu ceļā” repertuāru.

Rezultātu paziņošana bija ļo   emocionāls un saviļņojošs brīdis, 
jo koris „Kaprīze” bija rūpīgi gatavojušies skatei, dziedāja  ešām no 
sirds. Prieks neaprakstāms - I pakāpe! Paldies dziedātājiem un vadī-
tājai Inetai Maltavniecei! 

11. maijā koris piedalījās pirms lielajiem Dziesmu svētkiem pē-
dējā koru kopmēģinājumā Alūksnē.

1.maijā Latvijas Etnogrāfi skajā brīvdabas muzejā no  ka vasaras 
sezonas atklāšana. Svētku laikā īpaši  ka sumināta Lejasciema pagas-
ta „Čipatu” podnieka Gustava Ozoliņa (1866. g. – 1941. g.) darbnīca, 
kura muzejā uzstādīta pirms 50 gadiem, un  šogad darbnīca muzejā 
ir gada objekts. Uz šo pasākumu  ka uzaicināta Lejasciema folkloras 
kopa „Smaržo siens”. Prieks un gods bija dziedāt pasākuma apmek-
lētājiem, kā arī baudīt brīvdabas muzeju un radošo meistardarbnīcu 
atmosfēru. 

2. maijā Lejasciemā viesojās Jaungulbenes teātra kolek  vs „Ku-
riozs”  ar izrādi „Parastais vājprāts ikdienā” – ar labu ak  erspēli izspē-
lēta interesanta izrāde. Paldies! 

4. maijā parkā pie kultūras nama sanācām uz Baltā galdauta 
svētkiem  un svinējām pūtēju orķestra kus  bai Lejasciemā 95 gadu 
jubileju.

Latvijas neatkarības atjau-
nošanai vel   e Baltā galdauta 
svētki Lejasciemā  ka aizvadī  , 
svētku noskaņās izbaudot kopā 
būšanas sajūtu. Sveiciena vārdus 
svētkos teica Sarmis Mednis – kā 
Augstākās Padomes deputāts, kas 
1990. gadā balsoja par Latvijas Ne-
atkarību.

Visi kopā dziedājām Latvijas 
valsts himnu, un ansamblis „Ak-
cents” klātesošos sveica ar dzies-
mām. Sveicām svētkos pūtēju or-
ķestri „Lejasciems” un vadītāju Juri 
Ivanovu, teicām paldies vārdus par 
kolek  va darbību, pastāvēšanu un 
muzicēšanu. Mēs varam lepo  es, 
ka Lejasciemā joprojām pastāv un 
klausītājus ar mūziku priecē savs 
pūtēju orķestris! 

Kultūras pavasaris
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Svētku reizē, pie bal  em galdau   em klā  em galdiem, ikviens varēja 
baudīt Ozolu ģimenes sarūpēto maizī   vai vienkārši izgaršot pašu atnestos 
cienastus, vienlaikus klauso  es pūtēju orķestra „Lejasciems” muzicēšanu.

5. maijā ansamblis „Akcents” viesojās ar koncertu  Vec-
laicenē.

2. jūnijā koris “Kaprīze” un deju ko-
lek  vs „Unce” devās uz Beļavas estrādi, 
kur no  ka Beļavas Deju svētki. 

Interesanta un piedzīvojumiem ba-
gāta pagāja otrdiena 5. jūnijs Lejasciemā. 
Pie mums ieradusies bija Latvijas Televīzi-
jas komanda, lai fi lmētu pašreklāmu Latvi-
jas Dziesmu un Deju svētkiem. Paldies le-
jasciemiešiem, kas atbals  ja, piedalījās un 
palīdzējas fi lmēšanas grupai. Paldies par 
šo piedzīvojumu lejasciemietei režisorei 
Zanei Gargažinai, kas allaž zina, kur atvest 
televīziju.

Tuvojas Vasaras saulgrieži. Izbaudīsim šos dabas svēt-
kus – ieiesim  pļavas vidū un lūkosimies visā dzīvajā, kas ap-
kārt. Tā vislabāk var piedzīvot saulgriežus.

Kad būs izdzisuši pēdējie Jāņu ugunskuri un pagājusi 
Pēterdiena, Lejasciema pagasta ama  erkolek  vi dosies uz 
Rīgu, lai piedalītos XXVI Latvijas Dziesmu un XXVI Deju svēt-
kos – sa  k  es dziesmā, sveicināt soprānus, altus, tenorus, 
basus. Uzviļņot dejotāju aizrau  bā. Rotā  es, tautā būt. 
Vieno  es garīgā spēkā, piederībā Latvijai.

 Rita,
Lejasciema kultūras nama vadītāja

Priecāsimies par visu, ko rada un dod vasara!
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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.

 INFORMĀCIJA

Ak  vitātes vasarā

Sakarā ar to, ka kopš 25. maija visā 
Eiropas Savienībā jāsāk ievērot 

Vispārīgās datu aizsardzības 
regulas prasības, 

turpmāk  pagasta pārvaldes 
izdevumā „Pagalms” pagasta 

pārvaldes  apsveikumi un līdzjū  bas 
ne  ks publicētas.

Aicinām pieteikt skolēnus 
Lejasciema vidusskolā 

nākamajam mācību gadam 
visās klasēs no 1. līdz 12.! 
Līdz 3. jūlijam katru darba dienu 

no 8.30 līdz 16.00, no 4. jūlija 9.00 – 
14.00 pie skolas lietvedes, vai citā 
laikā, iepriekš sazino  es pa 
tel. 64473136 vai mob. 
26510508
Vēlams līdz 17. 
augustam

Būsiet mīļi gaidī   
mūsu skolas saimē!

Šķiroto atkritumu 
konteineriem mainītas 

atrašanās vietas
No 2018. gada 1. jūnija atkritu-

mu šķirošanas konteineri Lejasciema 
pagasta Gulbenes novadā atrodas:

1. Rīgas iela 19
2. Pie Lejasciema vidusskolas, 
 Rīgas iela 20
3. Pie Lejasciema vidusskolas 

internāta, A. Sakses iela 3a

Lūdzam izmantot tos un šķirot 
atkritumus pareizi, neliekot tajos 
sadzīves atkritumus un sadzīves 
tehniku (televizorus un citu 
elektrotehniku).

es pa
ob. 

No 21. jūnija Lejasciema kultūrvēsturiskā 
mantojuma un tradīciju centrā Latvijas 
Universitātes studentu Lejasciema 
plenērā tapušo darbu izstāde. 
Trešdienās 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00, 
piektdienās 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00, 
sestdienās 10.00 – 13.00, 14.00 – 18.00, 
pārējā laikā – iepriekš piesako  es, tel. 28352466
Augustā – Sandras Semenkovičas gleznu izstāde
21. jūnijā 21.00 Lejasciemā, atpūtas vietā pie dīķīša,
Vasaras Saulgriežu pasākums „Izgaismo Latviju” 
22. jūnijā 21.30 saulrietā Lejasciemā pie „Ķemeru” mājām, netālu no 
Sēravota uz pasākumu.... „Klausies Gauju”, kur klusumā klausīsimies 
Gaujas tecējumu un baudīsim trompetes mūziku
No 1. jūlija līdz 8. jūlijam Lejasciema kultūras nama koris „Kaprīze”, 
deju kolek  vs „Unce” un pūtēju orķestris „Lejasciems” piedalās Latvijas 
simtgadei vel  tajos XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos 
Rīgā
14. jūlijā 19.00 Lejasciema estrādē  VASARAS LIELKONCERTS – grupas 
„GALAKTIKA” un draugu koncertprogramma
Biļetes cena:  4,00 eiro
14. jūlijā 22.00 Lejasciema estrādē – ZAĻUMBALLE – spēlē grupa       
„ZAĻĀ GAISMA” 
Biļetes cena: 4,00 eiro
22. jūlijā 12.00 Lejasciema kultūras namā – BĒRNĪBAS SVĒTKI
3. augustā Lejasciema estrādē 20. Latvijas Mednieku fes  vāls 
„Minhauzens 2018” 
11. , 12. augustā Lejasciemā riteņbraukšanas sacensības „Šķūnenieku 
kauss” 
11. augustā 20.00 Lejasciema estrādē riteņbraukšanas sacensību 
apbalvošana, Latvijas simtgades ZAĻUMBALLE – spēlē Lejasciema pūtēju 
orķestris
18. augustā senioru ansamblis „Satekas” dosies uz Latvijas senioru 
ansambļu sadziedāšanās svētkiem Kārļa Ulmaņa dzimtas mājām „Pikšās” 
25. augusts – loku šaušanas sacensības „Pukstu aplis” – koncertēs 
Lejasciema folkloras kopa „Smaržo siens” 
25. – 26.08.2018. CanAm Trophy Latvia sacensības Lejasciemā


