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Kultūras dzīve vasaras pilnbriedā
Nu jau kādu laiku dzīvojam visskaistākajā gadalaikā – vasarā! Saule, silts
vējš, atva inājumi, dažādi atpūtas veidi,
pasākumi...kas var būt vēl labāks!
Varbūt dzīvojam ilūzijās, sap os, ka
vasara ir kā romantiska kartīte ar zilām
debesīm un spožu saulīti. Un aizmirstam,
ka daba ir daba – tā diemžēl nestrādā
pēc mūsu izveidotā plāna, to cilvēks nu
nekādi nevar ietekmēt. Daba mūs māca
auties un pielāgoties, dzīvot realitātē,
nevis sap os, un, galvenais, spēt mainīties! Bet varbūt varam iemācīties novērtēt ari šādu vasaru? Atrast arī pelēkajās
dienās ko jautru un iedvesmojošu, bet
nu šobrīd mūs priecē saulīte ar savu siltumu...ieskatīsimies, kā pašdarbniekiem
ir pagājusi pus vasara.
6. jūnijā senioru ansamblis „Satekas” devās ciemos uz Stāmerienu, kur
notika koncerts kopā ar Stāmerienas senioriem. Skaistajā vasaras dienā pabijām
Vonadzi os, kur mielojāmies ar atvēsinošo saldējumu, Lāčausī stāmerienieši mūs aicināja uz pikniku, kur, dziedot
dziesmas, tika aizvadīta pēcpusdiena.
12. jūnijā „Satekas” kopā ar novada senioru delegāciju devās tālākā
braucienā – uz senioru svētkiem Tallinā.
Mums bija paveicies, jo braucām ar sava
pagasta autobusu, ko stūrēja Uldis un
gide arī bija mūsēja – skolotāja Vēsma!
Koncertējām „Villa Poska” skaistajā Kadriorgas parkā! Šis brauciens bija jauks ar
to, ka pabijām un redzējām skaistas un
interesantas vietas Igaunijā.
22. jūnijā pienotavas kalnā pie
mūsu ce a rādītāja, kas bija izrotātas ar
lielu Jā u vainagu, uz Jā u dienas ielīgošanu aicināja folkloras grupa „Smaržo
siens”. Visa diena bija lietaina, bet tieši
tai brīdī lietus nelija un mēs varējām bez
bažām ar Goda soli izstaigāt savu svinību vietu, padodot no rokas rokā mazu
ugunti u, iekurt lielo guni, sapost ugunskuru, ziedot ugunij avota ūdeni – prātam,
maizi- turībai, sarkanu dzīparu – pret aunu, sumināt Līgas un Jā us, cienāties ar
sieru un alu, dziedāt un iet rota ās, bet
dancošana grupas „Galaktika” pavadībā
gan notika kultūras namā, jo laika apstāk i bija visai nemīlīgi!
turpinājums 2. lpp.

„Satekas” Stāmerienā.

„Satekas” Tallinā.

...un ielīgošana sākas...

KULTŪRAS NAMĀ
turpinājums no 1. lpp.

5. jūlijā lejasciemieši devās uz novada svētkiem Litenē. Jau no paša rīta
uz Liteni devās p āvēju komanda – Līga
Verle, Elvīra Balode, Aivars Galejs un
Guntars Suntažs, kas komandu vērtējumā izcīnīja 3. vietu, Aivars individuāli – 1.
vietu. Vareni lielajiem p āvējiem blakus
stājās mazais Artūrs Igavi š un 3. vieta
rokā!
Pusdienas laikā uz Litene devās koris „Kaprīze” un Lejasciema pūtēju or estris, kas piedalījās īpaši novada svētkiem
radītajā L.Gundara uzvedumā
„Trīs ozoli Litenē”.
Uzvedumā vienu no galvenajām lomām spēlēja mūsējais – lejasciemietis Kristaps
Vēverbrants.
Paldies visiem kolektīvu
dalībniekiem par atrasto laiku
un vēlmi piedalīties kolektīva
vasaras pasākumos, jo tā nu
sanāk, ka sezona pavasarī nebeidzas. Paldies vadītājiem Inetai
Maltavniecei, Jurim Ivanovam par
darbu, par papildus repertuāra
sagatavošanu!
Paldies jauniešu centra darbiniecei
Annai Žīgurei un jauniešiem Līvai Kampei, Lindai aperei un Inesei Degunei
par piedalīšanos novada svētku jauniešu
aktivitātēs!
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KULTŪRAS NAMĀ/ PROJEKTS
turpinājums no 3. lpp.

Sestdienas vakars noslēdzās ar zaumballi estrādē!
Ikviens šai dienā varēja atrast sev tīkamu nodarbi, atpūtu. Un nebija pat tik
svarīgi – ir vēss vai silts, jo sasilda tas,
ka viss līksmi ir saplaucis, apkārt visiem
labs noska ojums, mūzika.
13. jūlijā piecos no rīta koris „Kaprīze” devās uz pasaules koru olimpiādes
lielkoncertu Mežaparkā Rīgā. Tas nekas,
ka pēcpusdienas mē inājumā izmirkām līdz pēdējai vīlītei, lielkoncerts bija
skaists, emociju pārpilns!
19. jūlijā Lejasciemā notika bērnības
svētki. Svētkus svinēja Amanda Jozepa,
Kitija Tomi a, Dace Groševa, Katrīna Vita
Žīgure, Beverīna un Aurora Konde čukas.
Kad, skaistos tērpos sapostas meitenes,
tika šūpolēs izšūpotas, apsveiktas, kopā
ar vecākiem, viesiem izgājušas rota ās
un izdejojušās, varēja mierīgi kultūras
nama pagalmā mieloties ar saldējumu!
Ir vasaras vidus – būsim laimīgāki,
apskaidrotāki, atvērtāki! Jo daba var ienākt visur – gan pirtī, gan klētī, gan istabā,
gan pagalmā...ja vien paši to vēlamies!
Patlaban ir īstais laiks smelties spēku,
kas ir mūsu p avās, birzīs, avotos...
Vasara turpinās un arī kultūras
dzīve rit pilnā sparā. No 25. lidz 27.
jūlijam amatierteātris „Paradokss” piedalīsies XIII Latvijas Amatierteātru salidojumā Ventspilī, 26. jūlijā Lejasciema
pūtēju or estris dosies uz Cesvaini, lai
piedalītos Cesvaines pils parka svētku
pasākumos.
Lai iedvesma vasaras darbos! Jauku
vasaru!
Lejasciema kultūras nama vadītāja
Rita Gargažina
Foto: J. Igavi a, R. Gargažina,
M. Ankupa

Koris „Kaprīze” šogad piedalījās pasaules koru olimpiādes lielkoncertā Mežaparkā.

Lejasciema pagastā uzsākti būvniecības darbi
ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcijai
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Ar Eiropas Re ionālās attīstības fonda
(ERAF) līdzfinansējumu, darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros,
Lejasciema pagastā tiek īstenots projekts
„Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes
novada Lejasciema pagasta Lejasciema
ciemā – II kārta” (ID Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/019/073). Projekta realizācijas
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termi š ir no 2013. gada 9. septembra līdz
2014. gada 08. decembrim, kopumā 15
mēneši.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR
434 385,53. ERAF līdzfinansējums projektam ir EUR 305 136,87 jeb 85% no attiecināmajām izmaksām, bet Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējums projektam
ir EUR 129 248,66.
2014. gada 9. jūlijā uzsākti būvniecības darbi projekta ietvaros: būvniecību
veiks SIA „Rubate”, būvuzraudzību nodrošinās SIA „Rifs-1/4”, tehniskā projekta izstrādi veica un autoruzraudzību būvniecības darbiem nodrošinās SIA „C projekti".
Projekta ietvaros tiks veikta esošo

ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (370
m), jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve (715
m), esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (460 m), jaunu kanalizācijas tīklu izbūve
(1180 m).
Projektu rezultātā Lejasciema pagastā tiks uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte,
samazināts ar notekūde iem vidē ienestais piesār ojums kā arī kopumā uzlaboti
ūdenssaimniecības pakalpojumi iedzīvotājiem.
2014. gada 10. jūlijā
Informāciju sagatavoja
Daiga Muktupāvela,
Gulbenes novada domes Attīstības un
projektu noda as projektu vadītāja
2014. gada jūnijs

LAUKSAIMNIEKIEM/ TŪRISMA ZI AS/ SLUDINĀJUMS

Par rīcību cūku
mēra gadījumā
Latvijā Vidzemes un Latgales pusē
ir konstatēts Āfrikas cūku mēris. Pārtikas veterinārais dienests informē par
lietām, kas jāievēro:
• Visām mājas cūkām jābūt re istrētām Lauksaimniecības datu
centra datu bāzē. Slimības uzliesmojuma gadījumā tikai re istrēto
mājas cūku īpašnieki varēs sa emt
kompensāciju. Ja kāds nav veicis
re istrāciju, tas ir jāizdara.
• Cūku audzētājiem jābūt gataviem
ievērot visstingrākos biolo iskās
drošības pasākumus. Par tiem
informāciju var meklēt PVD mājaslapā vai zvanot PVD Austrumvidzemes pārvaldei – 64471105,
64473039.
• Atrodot beigtu meža cūku, nekavējoties jāzi o Pārtikas un veterinārajam dienestam vai jāinformē tuvākais veterinārais ārsts. „Karstais
telefons” – 20260400.

Zi as lauksaimniekiem
1) Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē.
Lauksaimniecības datu centram „Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē”
ir jāiesniedz mēneša laikā (t. i. līdz 31.
jūlijam) par stāvokli uz attiecīgā gada 1.
jūliju re ionālās klientu apkalpošanas
noda as pie emšanas punktā Gulbenē.
Lūdzu iesniedziet datus par saimniecībās esošajiem dzīvniekiem (mājputniem,
trušiem, bišu saimēm), jo šie skait i būs
pamatā dzīvnieku blīvuma aprē ināšanai
2014. gada platībmaksājumu iesniegumos MLA atbalstam. Uz nelielām platībām tas ir būtiski.
2) Iesniegumu pie emšana atbalstam par zīdītājgovīm.
Iespēja pieteikties atbalstam par zīdītājgovīm no 2014. gada 15. maija līdz 15.
novembrim.
Atbalstu var sa emt par ga as š irnes zīdītājgovi vai zīdītājgovi, kas iegūta
krustojumā ar ga as š irnes dzīvnieku;
govi, ja to neslauc, bet izmanto te u zīdīšanai (Latvijas Brūnā, Latvijas Zilā, Švices, Norvē u Sarkanā, Tiroles Pelēkā
u.c. š irnes); telīti, kas uz iesnieguma iesniegšanas brīdi sasniegusi asto u mēnešu vecumu. Likme par vienu dzīvnieku
tiek noteikta 101,40 euro. Plašāka informācija: pārejas posma valsts atbalsts par
zīdītājgovīm
Anita Rozenberga,
lauku attīstības konsultante

PII „Kamenīte”
aicina darbā
mūzikas skolotāju
Lejasciema pirmsskolas izglītības
iestāde aicina pieteikties kandidātus
mūzikas skolotāja/-as amatam.
Darbu piedāvā ar 2014. gada 1. septembri. Darba slodze – 30 st. nedē ā.
Laba materiālā bāze un tehniskais nodrošinājums. Kolē i sadarbībai atvērti,
radoši.
Kvalifikācijas prasības:
* augstākā pedago iskā izglītība
* kvalifikācija darbam pirmsskolas
izglītībā
* muzikālā izglītība/pieredze.
Pieteikumus (CV, motivācijas vēstule) sūtīt līdz 2014. gada 20. augustam.
Kontakti sazi ai:
Lejasciema PII „Kamenīte”, Rīgas iela
11A, Lejasciems, Lejasciema pagasts,
Gulbenes novads, LV 4412
e-pasts: kamenite@gulbene.lv.
Iestādes vadītāja – m.t. 26456107
un/vai 26361073

Kultūrvēsturiskā mantojuma centrs uz em viesus un
iepazīstina ar Lejasciemu
Kaut arī laika apstāk i jūnijā nebija labvēlīgi ekskursijām, arvien vairāk
cilvēki cenšas iepazīt apkārtni, savu
novadu un tālākas vietas. Tūrisma un
informācijas centra organizētās ekskursijas pa novadu šogad noslēdzās
ar Lejasciema un Lizuma pagastu
apskati. Līdzās citiem objektiem ap
30 interesentu grupa viesojās kultūrvēsturiskā mantojuma centrā un Z.
Mauri as piemi as istabā. Patīkami,
ka mūsu pagasta un tieši Lejasciema
vēsture daudzus ieinteresēja, patika
arī pagasta sagatavotie suvenīri –
nozīmītes, veiksmes pogas un magnēti i ar Lejasciema iestāžu attēliem.
Mūzikas dienā 12. jūlijā Lejasciemu
iepazina rīdzinieki – IT speciālisti no
Tildes grupas.
Pašlaik muzejmājā apskatāma izstāde „Svinam svētkus Lejasciemam”. Liekas, ka par 140 gadu jubileju visu atceramies, taču fotogrāfijas, radošo darbnīcu
2014. gada jūnijs

veikums un dekori parāda svētkus plašāk
un vispusīgāk, jo ne visur varējām pabūt
svētku dienā. Bez tam fotogrāfijas , kas
uz emtas pirms 11 gadiem, rāda jau piemirstās 130 gades svinības. Izstāde būs

apskatāma arī augustā, tikai piesakoties
pa tel 26141536 (sakarā ar atva inājumu).
Inta Balode,
Kultūrvēsturiskā mantojuma centra
darbiniece
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JAUNSARGU VIENĪBĀ

Jaunsargi piedalās nometnēs Litenē un Liepsalās
12. jūnijā Gulbenes novada jaunsargi
kopā ar Nacionālās aizsardzības akadēmijas 1. kursa kadetiem piedalījās ikgadējā
kadetu nometnē Litenē, kas notika Latvijas
armijas Litenes nometnes vietā netālu no
Litenes ciema. Šāda nometne tiek rīkota
jau trešo gadu un ir izveidota kā tradīcija
Nacionālās aizsardzības akadēmijas 1.
kursa kadetiem un jaunsargiem, lai labāk
un dzi āk apgūtu Latvijas vēstures nozīmīgākos aspektus 2. pasaules kara laikā.
Pirmās dienas laikā nometnes dalībnieki veica visus nepieciešamos darbus
nometnes ierīkošanai. Sākumā nedaudz
sakārtoja un pielāgoja vietu, uzcēla teltis.
Svinīgajā nometnes atklāšanā pacēla Latvijas valsts karogu. Līdzīgi notika arī 20.
gs. 30. gados, kad karavīri, ierodoties uz
ikgadējām mācībām, pacēla valsts karogu. Sākumā vi i dzīvoja baltās teltīs, bet
vēlāk šeit tika izveidotas oti ērtas vienstāvu kazarmas un dažādas saimniecībai
un munīcijai paredzētas glabātuves, no
kurām līdz mūsdienām saglabājusies tikai
pārtikas glabātuve. Vakarā kopīgā gājienā
devās uz Litenes kultūras namu, lai noskatītos filmu „Padomju stāsts”. Šāds vakara
pasākums visiem patika, un arī filma lika
nometnes dalībniekiem vairāk justies saistītiem ar šo vietu un notikumiem, kas notika
1941. gada vasarā un ir liela tra ēdija ne
tikai Latvijas armijai, bet visai Latvijas tautai
kopumā, kad tika nošauti daudzi Latvijas
armijas virsnieki un instruktori un vēl tūkstošiem karavīru tika izsūtīti no Gulbenes
stacijas uz Sibīriju. Atpaka ce ā līdz nometnes vietai jaunsargiem bija lāpu gājiens,
bet kadeti dziedāja jau iepriekš apgūtas
karavīru dziesmas.
Otrās dienas rītā visi devās uz Pededzes kapiem, kur piedalījās piemi as brīdi kritušajiem karavīriem, noliekot ziedus
un svecītes. Turpmākajā dienas da ā bija
pārgājiens pa bijušā Litenes poligona vēsturiskajām vietām, kur kādreiz atradās gan
dažādas karavīru ēkas, gan šautuve, kur
notika karavīru mācības, kur vēl esošajos
ierakumos saglabājušies karavīru paraksti no tā laika, kad vi iem notika mācības.
Gāja pa stigu, kas jau vēsturiski ir bijusi
robeža starp dažādām teritorijām un vēl
aizvien ir robeža starp Gulbenes un Balvu
novadu un starp Vidzemi un Latgali. Litenes apkārtnē, neskaitot nometnes vietu,
vēl ir saglabājušās liecības par kādreizējo
poligonu – betona fragmenti no šaušanas
sektoru tor iem, lielāki uzbērumi treni nodarbībām, vairākas šaušanas līnijas un
ierakumi, arī aviācijas bumbu bedres, daži
trauki un neskaidras ēku pamatu vietas.
Pārgājiens bija oti interesants un izglītojošs, tas deva iespēju sastapties ar vēsturi
no cita skatupunkta. Gan pārgājienā, gan
citās nometnes aktivitātēs kopā ar mums
piedalījās arī Nacionālo bru oto spēku vie-
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nību pārstāvji, un vakarā katrs no vi iem
ar prezentāciju palīdzību sniedza ieskatu
par savu vienību, tās uzdevumiem un nozīmīgumu bru otajos spēkos, pastāstīja par
savu pieredzi un iespējām šajās vienībās.
Tas bija lielisks vakara noslēgums.
14. jūnija rītā gatavojās atceres pasākumiem. Pirms tam vēl bija lekcija Litenes
kultūras namā par notikumiem Litenē, kuru
vadīja vēsturnieks Jānis Hartmanis. Vi š
sniedza ieskatu par Litenes poligonu vēl
pirms kara un par notikumiem šeit 1941.
gada vasarā un īpaši 14. jūnijā, kad notika
izsūtīšana. Pēc tam devāmies uz Gulbeni,
kur pie stacijas notika atceres pasākums
kritušajiem un izsūtītajiem karavīriem un
vēlāk atceres pasākums notika arī Litenes
kapos. Šajos pasākumos tika teiktas gan
svinīgas uzrunas, gan arī dziedātas dziesmas karavīru piemi ai un nolikti ziedi vi u
godināšanai. Noslēdzošais pasākums
notika Latvijas armijas Litenes nometnes
vietā, kur tika nolaists Latvijas karogs, noslēdzot nometni, un tika apbalvoti labākais
jaunsargs Inārs Ritmanis un labākais kadets (dižmatrozis M. Umulis). Visos šīsdienas atceres pasākumos ar savu klātbūtni
klātesošos pagodināja gan aizsardzības

ministrs Raimonds Vējonis, gan Nacionālo
bru oto spēku komandieris enerālleitnants Raimonds Graube, gan daudzas
citas nozīmīgas personas. Uz svinīgajiem
piemi as brīžiem Gulbenes stacijā un Litenes kapos bija ieradušies arī virsnieki
no citām NATO valstīm – kopumā asto i.
Šis ir pirmais gads, kad šajā pasākumā
tiek iesaistīti arī NATO dalībvalstu armijas
pārstāvji.
Šovasar lielākā jaunsargu nometne
„Pretī pulkvedim Kalpakam” notika no 16.
līdz 20. jūnijam pulkveža O. Kalpaka dzimtas mājas „Liepsalas” teritorijā Ošupes pagastā, Madonas novadā. Nometnē kopā
ar 310 jauniešiem no Jaunsardzes un no
radniecīgām jauniešu organizācijām Igaunijā „Noored Kotkad” un „Kodutütred” piedalījās arī Lejasciema jaunsargu vienības
dalībnieki. Nometni apmeklēja arī Kosovas Aizsardzības ministrijas pārstāvji, lai
gūtu pieredzi par Jaunsardzi un nomet u
organizēšanu.
Nometnes mēr is bija mācību gada
laikā iegūto teorētisko un praktisko zināšanu nostiprināšana praksē un zināšanu
pilnveidošana pašiem jaunākajiem jaunsargiem 1. un 2. mācību līmenim, kā arī
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JAUNSARGU VIENĪBĀ/ SPORTS/ INFORMĀCIJA
veicināt sadraudzību starp jaunsargu vienībām.
Nometnes pirmajā dienā, 16. jūnijā,
jaunsargi iekārtoja nometni, tika instruēti
par drošības un iekšējās kārtības noteikumiem, sadalīti pa vadiem. Vakarā jauniešiem bija patriotiskā stunda stāstījums par
pulkvedi O. Kalpaku, „draudzības uguns-

kurs” un diskotēka.
Nometnes nākošajās dienās jaunsargiem un viesiem notika dažādās nodarbības ierindas mācība, tūrisms, sports,
šaušana ar pneimatiskajiem, airsofta un
paintbola ieročiem, ieroču mācība, maskēšanās, orientēšanās, atjautības testi
un medicīna. Savukārt vakaros jaunieši

piedalījās patriotisko dziesmu konkursā,
vēroja mini handbola un ielu handbola paraugdemonstrējumus.
20. jūnijā notika mini handbola turnīrs,
bet pēcpusdienā nometnes noslēgums un
apbalvošana.
Lāsma Gabdul ina

Lejasciemā izveidota sporta aktivitāšu trase
PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Lejasciema pagasta biedrība „Sporta
klubs,, Lejasciems”” ir realizējusi projektu
„Sporta aktivitāšu trases izveidošana Lejasciemā”, projekta Nr. 13-07-LL05-L413201000027.
Projekta ietvaros Lejasciemā, Imantas ielā 20 ir izveidota asfaltēta 325 m gara
sporta aktivitāšu trase. Trase ir brīvi pieeja-

ma pagasta un novada iedzīvotājiem dažādu sporta aktivitāšu veikšanai – skritu slidošanai, rollerslēpošanai un imenēm ar
maziem rite braucējiem.
Biedrības dibinātāji ir priecīgi par iespēju, kas paveras realizējot šo projektu
lauku bērniem, jo ne tikai lielpilsētu bērni
ir pelnījuši vasarā brīvo laiku pavadīt inte-

resantās sportiskās aktivitātēs. Nu lejasciemiešiem ir pašiem sava Mežaparka vai
Uzvaras parka trasīte.
Lai sporta aktivitāšu trase taptu un labiekārtotos savu ieguldījumu ir devuši oti daudzi cilvēki un iestādes – SIA „Rubate’’, SIA
„ eodēzists”, SIA „RCI Gulbene”, SIA „SAPLLE’’, Gulbenes novada dome, Lejasciema
pagasta pārvalde, SIA „GM MEŽŠ”. Paldies
visiem par palīdzību projekta tapšanā!
V. Gabdul ins,
biedrības priekšsēdētājs

Lejasciema pusē norisinājās 9. Latvijas
čempionāts rogainingā
12. un 13. jūlijā Lejasciemā norisinājās
9. Latvijas čempionāts rogainingā. Šajās
sacensībās startēja apmēram 350 dalībnieku no visas Latvijas, kā arī Igaunijas.
Spēkus sacensībās izmē ināja arī lejasciemieši.
Sacensību laikā tika organizēts arī 3
stundu rogainings. Šajā distancē varēja
doties tie, kas vēl nav gatavi skriet 6 vai 24
stundu rogainingu, bet vēlas iepazīties ar
šo sporta veidu. Šajā distancē startēja 16
komandas un pirmās divas vietas izcīnīja
Lejasciema komandas. 1. vieta komandai
SK „Lejasciems” (Renāram Galvanam,
Mikam Gabdul inam un Matīsam Gabdul inam), 2. vieta – komandai „Brīvsolī” (Danai
Puidzei un Andrim Stepem)
Kā nākamie finišēja 6 stundu rogaininga dalībnieki. Vīriešu ultra veterānu
(65 gadi un vecāki) komandu konkurencē
1. vietu izcīnīja Atis Anže un Juris Za is.
Savā vecuma grupā 3. vietā Kristera Usāra komanda „A un 3K” (Armands Vaičulis,
Kaspars Briedītis, Krists Cirponis un Kristers Usārs).

24 stundu rogainingā augsts rezultāts
bijušajai lejasciemietei Ingai Siegertei, kas
tagad Igaunijā strādā par treneri. Vi a un
Tonis Pīrisilds atklātajā grupā izcīnīja 7. vietu. Gulbenes novada orientieristi lepojas ar
jauniešu komandu, kas izcīnīja čempionu

titulu, un tajā startēja Emīls Galvans un Roberts Putnis.
Foto un sacensību organizatores
G. Sirmās sniegtā iformācija no www.
dzirkstele.lv

Cienījamie Gulbenes novada iedzīvotāji!
Šā gada 18. jūlijā SIA „Vides pakalpojumu grupa”, pamatojoties uz atklāta konkursa „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”, Id. Nr. GND-2014/2,
ir noslēgusi līgumu ar Gulbenes novada
2014. gada jūnijs

domi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā no 2014. gada 18.
oktobra līdz 2019. gada 18. jūlijam.
Saska ā ar noslēgto līgumu, tarifs par
1m3 ir 11,35 EUR (bez PVN).
emot vērā Atkritumu apsaimniekošanas likumu un Saistošos noteikumus par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā, šobrīd noslēgtie līgumi ar
atkritumu apsaimniekotājiem ir spēkā līdz

18.10.2014.
SIA „Vides pakalpojumu grupa” jau tuvākajā laikā Jūs informēs par tālāko rīcību,
tāpēc aicinām sekot līdzi jaunākajai informācijai uz ēmuma mājaslapā: www.vpgrupa.lv, vietējā izdevumā, kā arī mājaslapā:
www.gulbene.lv.
Cerot uz veiksmīgu sadarbību,
SIA „Vides pakalpojumu grupa”
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JAUNIEŠU CENTRĀ

Vasaras dienas bērniem, jeb „Laiks darbam”
Sadarbojoties ar jauniešu centru
„Pulss” un neformālo grupu „Ir ideja – Ir
iespēja”, tika organizētas trīs dienu aktivitātes Gulbenes novada jauniešiem (8.07.
– 10.07.2014). Aktivitāšu mēr is bija veicināt jauniešu interesi par amatu prasmēm,
ar ko tradicionāli nodarbojas vīrieši – kokapstrādi un medniecību. Ko mēs darījām?
Kopā ar darbmācības skolotāju Guntāru
Šmitu pagatavojām lielu koka puzli ar Lejasciema pagasta karti. Jaunietis Agnis
Račāns iemācīja pagatavot no koka rotaslietas. Notika izglītojoša nodarbība kopā ar
mednieku Mundi Žvīri u un šaušanas treni š ar pneimatisko šauteni, ko organizēja
jaunsargu instruktore Lāsma Gabdul ina.
Liels paldies Jums par sadarbību! Jauniešiem tika dota iespēja izbraukt ar laivām
pa Sudalu ezeru. Pēc dalībnieku atsauksmēm vasaras dienas ir izdevušās, daži da-

lībnieki atklāja, ka ir talants gan šaušanā,
gan kokapstrādē, lielākā da a jauniešu gribēja, lai būtu garāks pasākums.
Pasākums notika biedrības „Sateka”

atbalstītā projekta 2014 „Laiks vīriem” ietvaros.
Anna,
Jauniešu centra darbiniece

Eiropas kultūras mantojuma dienas 2014.
Rīgas ielas kultūrvēsturiskais tēls Latvijā
Rīga 2014. gadā
ir ieguvusi Eiropas
Kultūras galvaspilsētas statusu, pilsētā
norisinās daudzveidīgi un plaši ar kultūru
piepildīti pasākumi.
Izsenis tiek uzskatīts, ka „visi ce i ved uz
Rīgu”, tāpēc daudzās Latvijas apdzīvotās
vietās ir Rīgas vārdā nosaukta iela, laukums, vai ir bijis galvenais ce š, kas ved
uz Rīgu. Bieži tas kalpo par mugurkaulu
vēsturiskās pilsētas struktūrai. Izvēlētā
Eiropas Kultūras mantojuma dienu tēma
auj aktualizēt gan pilsētbūvniecības pieminek u, atseviš u ēku, kā arī pilsētvides
ainavas saistītus materiālā un nemateriālā mantojuma saglabāšanas jautājumus.
Latvijas pilsētās un citās apdzīvotās
vietās ir 65 Rīgas ielas, tāpēc ar Rīgas
vārdu saistītajam kultūrvēsturiskajam
mantojumam ir iespēja pievērst plašāku
uzmanību.

„Pagalms” lejasciemiešiem piedāvā kultūrvēsturiskā mantojuma centra darbinieces Intas Balodes sagatavoto materiālu par Lejasciema Rīgas ielas vēsturi

Par Lejasciema Rīgas ielu

Informācija no Valsts kultūras
pieminek u inspekcijas mājas lapas
www.mantojums.lv

Rīgas ielas ir apmēram trešajā da ā
Latvijas pilsētu, arī Lejasciemā. Kad dibināja pilsētu 1928. gadā, Lejasciemā
bijušas tikai 120 mājas, no tām 13 mūra
ēkas. Daudzas vecā mājas ir vēlāk ap-
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Lejasciema iela.

KULTŪRVĒSTURISKĀS ZI AS
mūrētas. Pilsēti as apbūve bijusi kompakta, to noteica teritorija starp upēm,
dominēja koka apbūve, jo apkārt meži.
Pilsēti as laikā bija daudz sabiedrisko
ēku – veikali, skolas, pasta kantoris, pagasta un pilsēti as valdes ēkas, ugunsdzēsēju depo, baznīca un citas. Gan
atmi ās, gan rakstītos avotos saglabājušās zi as par mājām un cilvēkiem, kuri
tajās dzīvojuši.
Sākot apskatu no centra, uzmanību
piesaista skolas ēka Rīgas ielā 20, atklāta 1960. gada 18. janvārī. Par šīs ēkas
celtniecību atmi as glabā tās celtnieki,
bijušie skolēni. Arī šogad janvārī skolā
notika emocionāla atmi u stunda.
Māju Rīgas ielā 18 pierasts saukt
par Mauri māju, tajā mājo bibliotēka,
jauniešu centrs un Z. Mauri as piemi as
istaba. 1870. gadā linu tirgotāja Seve a
celtā ēka bijusi viena no 2 skaistākajām
Lejasciemā. Vēl nesenā pagātnē 90. gados tur atradās veikals „Skalārs”, pirms
tam skolas telpas – biolo ijas un traktormācības kabineti, internāts, skolas
bibliotēka, skolotāju dzīvok i. Pilsēti as
gados II pakāpes pamatskola, bibliotēka un lasītava, vēl agrāk doktorāts un
aptieka. Ārsts Roberts Mauri š strādājis
9 gadus (1889. – 1898. g.) Māju ārsts
pārpircis no Galgauskas dzirnavu īpašnieka Lībanta, vi š savukārt no Seve a.
Ilgstoši te atradusies aptieka, ko vadīja
provizors Pēteris Bērzi š. Maskavā Zvirbu u kalnos ( e ina kalnos) studējušais
provizors vadījis aptieku no 1905. līdz
1933. gadam. No 1934.gada aptiekas
īpašnieks Ādolfs Francis.
Māja Rīgas ielā 16 pirkta no Leontīnes Uiskas. Vi as brālis Antons Uiska
kādu laiku bijis pilsēti as galvas vietnieks. Tagadējās Podu mājas pārdzīvojušas dažādas pārmai as, ilgstošāk te
darbojusies frizētava (friziere Mērija Gusāre, arī Lejasciema skaistumkaraliene),
grāmatnīca Annas Vēci as vadībā, pirmsākumi veikaliem „Māra 93”un vairāki
nelieli veikali.
Rīgas iela 14 – Vasarāja bode. Augšstāvā dzīvoklis, ciema un pagasta padome, bibliotēka, veikals „Pie Kristapa”,
privātuz ēmums, lejā veikali. Īpašnieks
Kārlis Vasarājs no Kanādas viesojies
Lejasciemā, dzimtas kapos atspogu ojas latviešu gaitas, jo imenes locek i
apbedīti Latvijā, Vācijā, Kanādā. Blakus
Vasarāja bodei Jāka mājas, dzīvojuši Jakobi, tagad Alliku un Jeguru imenes.
Jakobi – brālis Oskars un māsa Olga,
bijuši frizieri.

Rigas iela 18.

Rīgas ielas skats no
centra laukuma.

Rigas iela 14.

Turpinājums sekos nākamajā
„Pagalma”numurā
2014. gada jūnijs
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INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI

2. augustā
18.00 Lejasciema estrādē viesojas Ilzenes teātra kolektīvs ar brīvdabas izrādi M. Zālīte
„Še tev Žūpu Bērtulis”, ieeja EUR 1,50
22.00 Lejasciema estrādē Za umballe kopā ar Krūmi iem no Alūksnes
Ieeja EUR 2,00. Lietus gadījumā pasākumi kultūras namā
8. augustā Ansamblis „Satekas” dodas uz novada senioru svētkiem Tirzā.
14.00 koncerts „Gaisma dvēselē zied” Tirzas evan ēliski luteriskajā baznīcā, piedalās
novada un viesu dziedošie kolektīvi
no 15.00 amatnieku, mājražotāju tirdzi š (izrādīšanās, andelēšanās, dažādu labumu
baudīšana) Tirzaslejā
16.00 ekskursija „Tirza laiku lokos”(ar gidu, pulcēšanās Tirzaslejā)
18.00 dejojošo senioru uzvedums „Rakstu rakstiem saulespu e zied” Tirzas estrādē”
20.00 za umballe kopā ar grupu „Galaktika” Tirzas estrādē
Ar mums būs kopā viesi no Dānijas, Lietuvas, Lielvārdes, Limbažiem, Alūksnes, Balviem u.c.
Ir iespēja ikvienam pieteikties braucienam uz svētkiem, zvanīt Līgai 26667362,
Ritai 29392051.

Gadi draiskojas kā vēji,
Vēl tie veikli uz upei steidz.
Teci iem vien, pēc liepziediem
dodas,
Vēlā vakarā gaitas beidz.
Gadi neskaita noietos so us,
Tad jau nevarēs visu spēt.
Jātiek kalngalā, tur no augšas,
Varēs veikumu pārredzēt.
/B. Žukovska/

Sveicam Lejasciema
pagasta iedzīvotājus, kam
skaistas dzīves jubilejas
tiek svinētas jūlijā:
80 gadu jubilejā
Skaidrīti Vancāni
85 gadu jubilejā
Gaidu Rieksti u

LĪDZJŪTĪBA

Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.
/N. Dzirkale/
Mūžībā aizgājuši
Lejasciema pagasta iedzīvotāji
Vaira Melle, Tatjana Gabdul ina
Pagasta pārvalde izsaka visdzi āko
līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem
Izdevējs –
LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDE
Tālr. 64473660
e-pasts: lejasciems@gulbene.lv
Iespiests: SIA Erante” tipogrāfijā
“
Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801
tālr. 64860983
Informāciju apkopoja Lejasciema
pagasta pārvaldes lietvede Dace Milne
Tirāža 1000 eks.
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