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Lejasciemieši
Dziesmu un
Deju
svētkos

Lejasciema pagasta pārvaldes vadītājs
Māris Milns kopā ar ģimeni.

Jauktais koris „Kaprīze” ar vadītāju Inetu Maltavnieci.

Deju kolek vs „Unce” ar vadītāju Daigu Tipāni.

Pūtēju orķestris „Lejasciems” ar vadītāju Juri Ivanovu.

LAUKSAIMNIEKIEM/ PAGASTĀ

Ziņas lauksaimniekiem
1. Visām augu aizsardzības līdzekļu
izsmidzināšanas iekārtām ir jābūt pārbaudītām!
Lai nodrošinātu, ka augu aizsardzības
līdzekļu (AAL) izsmidzināšanas iekārtas darbotos precīzi un efek vi, ES dalībvals s ir
jāveic AAL izsmidzināšanas iekārtu pārbaude.
Šobrīd Latvijā ir pārbaudītas ap 1000
iekārtas, kas ir 10 procen no visu iekārtu
skaita vals . Tā kā patlaban ir ak vā AAL lietošanas iekārtu pārbaužu sezona, pārbaudīto iekārtu skaits ik dienas aug. Daļa zemnieku izvēlas iegādā es jaunas iekārtas,
kurām pirmā pārbaude jāveic pēc 5 gadiem
no iegādes brīža. Pagājušajā gadā, veicot
AAL lietošanas uzraudzību, VAAD konstatēja, ka jaunas iekārtas iegādātas piektajā
daļā saimniecību.
ZM atgādina, ka, sākot ar 2018. gadu,
par nepārbaudītu iekārtu lietošanu VAAD
tās īpašniekam piemēro administra vo
sodu. Par AAL lietošanas prasību pārkāpšanu fiziskajām personām var piemērot
naudas sodu līdz 350 eiro, juridiskām personām – līdz 700 eiro. Lietotas iekārtas ir

jāpārbauda vienu reizi trīs gados, bet jaunas iekārtas pārbaude pirmo reizi jāveic
pēc pieciem gadiem no tās iegādes brīža.
Iekārtu pārbaudi veic akreditētas iestādes, kuras ir saņēmušas VAAD izdotu ser fikātu pārbaužu veikšanai. Ja iekārta atbilst
norma vo aktu prasībām, pārbaudes veicējs to marķē ar uzlīmi. Ser ficēto iekārtu
pārbaužu veicēju saraksts un kār ba, kādā
noris iekārtu pārbaudes, kā arī ieteikumi
iekārtu pašpārbaudei pirms smidzināšanas
uzsākšanas pieejami VAAD mekļvietnē.
2. Kā rīko es, ja sausuma dēļ cietušas
kultūraugu pla bas.
Ja lauksaimnieks izar iepriekš iesēto
kultūraugu un iesēj citu, tad, lai saņemtu
specifiskos maksājumus, ir jāraksta iesniegums EPS ar skaidrojumu par kultūraugu
nomaiņu. pievienojot 2 – 3 fotogrāfijas no
dažādām lauka vietām (ar koordinātēm vai
iden ficējamiem objek em – kokiem, stabiem, ēkām). Kultūras kodu EPS nevajag
mainīt.
Ja lauksaimnieks atstāj sākotnēji iesēto kultūraugu, tad par deklarētājiem iesētajiem un šobrīd slik izaugušajiem kul-

tūraugiem kods sistēmā nav jāmaina. Šādā
gadījumā ks saglabāts arī specifiskais ar
konkrēto kultūraugu sais tais maksājums.
3. Infografikas par dažādām dabas
tēmām.
Dabas aizsardzības pārvalde piedāvā
interesantas infografikas par dažādām ar
dabu un mežu sais tām tēmām, piem., par
meža apsaimniekošanu Latvijā, interesantākajiem atklājumiem Dabas skai šanas
procesā, bioloģisko daudzveidību, ekosistēmām, u.c. Ska t: www.daba.gov.lv/public/
lat/infografikas11/
4. Druvienā seminārs par sēņu resursiem.
31. jūlijā plkst. 10.00 Druvienas skolā
seminārs par sēnēm. Lektore – mikoloģe
Inita Daniela stās s par sēņu daudzveidību
mežā un dārzā, klasifikāciju, bioloģiju; iepazīs nās ar aizsargājamajām un indīgajām
sēnēm, ar neparastajām jeb mazāk pazīstamajām ēdamajām sēnēm. Laipni aicinā
piedalī es! (var ņemt līdzi arī savas salasītās sēnes).
Anita Rozenberga,
lauku a s bas konsultante

PAGASTA PĀRVALDE INFORMĒ
Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
maksas izmaiņām
Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde informē, ka Gulbenes novada domes 2018. gada 28. jūnija sēdē ka pieņemts lēmums
„Par Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu” (protokols
Nr. 12, 34.§), ar kuru ka noteikta maksa par Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem
Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā, Sinoles ciemā
un Veri apdzīvotā vietā.
Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde informē, ka ar 2018.
gada 1. novembri juridiskām un fiziskām personām Gulbenes novada
Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā, Sinoles ciemā un Veri apdzīvotā vietā par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem būs jāveic
norēķini atbilstoši šādām maksām:
1) maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem – 1,46 EUR/m³ (bez
pievienotās vēr bas nodokļa);
2) maksa par kanalizācijas pakalpojumiem – 1,27 EUR/m³ (bez pievienotās vēr bas nodokļa).
Maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem un maksa par kanalizācijas pakalpojumiem ir apliekama ar pievienotās vēr bas nodokli atbilstoši likumā „Par pievienotās vēr bas nodokli” noteiktām nodokļa
likmēm.
Ar Gulbenes novada domes sēdes 2018. gada 28. jūnija lēmuma
„Par Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu” (protokols Nr.
v12, 34.§) saturu var iepazī es Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā
www.gulbene.lv, kā arī Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldē.
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24. jūlijā Sinolē pie bibliotēkas
no ka āra spēles
bērniem. Pa kams
pārsteigums bija, ka
pasākums ka kupli
apmeklēts, to apmeklēja 23 lielāki un
mazāki sinolieši.
Sinoles bibliotēka
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JAUNIEŠU CENTRĀ

Vasaras dienas bērniem
Vasaras vidū jauniešu centrā no ka
„Vasaras dienas bērniem”. Šajās dienās bērni piedalījās dažādās ak vitātēs, kā piemēram, saliedēšanās spēlēs, radošajās darbnīcās, foto orientēšanās, improvizācijas
teātrī, kulinārijas darbnīcās, sporta spēlēs,
erudīcijas spēlē, devās izzinošā ekskursijā
uz blakus novadu – Madonu. Ekskursijas laikā bijām Ves enā, kur pastās ja par meža
zvēru un putnu paradumiem, bija iespēja
aptaus t visdažādākās dzīvnieku ādas, zobus, ragus, kā arī atpazīt dzīvnieku pēdas,
un bija katram iespēja izveidot glezniņu no
krāsainajām smil m, kas bērniem ļo paka. Visgaidītākā pieturas vieta, šķiet, bija
„Madonas karameļu ražotne”, kur redzējām īsfilmiņu, kā ek gatavotas karameles,
pēc tam katrs varēja izveidot un
sasaiņot trīs karameļu konfektes
uz kā ņa. Savukārt Ļaudonā „Bielēs” mūs pārsteidza dzīvnieku
dārzs ar retu šķirņu putnu kolekciju, kazām, aitām, savvaļas zirgiem, milzu gliemezi un murkšķi.
Murkšķim atvedām ciemakukulī
cepumus, ko viņš ēda, pats ķepās
turēdams, kā īsts kundziņš, eši
pie viņa uzkavējāmies visilgāk.
Mājupceļā piestājām Sarkaņos
„Vītolu strausi”, tas bija to vērts,
jo k lielus strausus daudzi nebija
redzējuši, bet šai vietā tomēr ar
lielāku interesi apbrīnojām dižcil go pāvu, kas lika mums ilgi

Bērni un jaunieši ciemojas veco ļaužu mājā

lūg es, kamēr atvēra savu grandiozo as
visā savā krāšņumā. Vasaras dienas ir galā,
jāatzīst, ka šogad bija ļo liela atsaucība,
paldies bērniem un viņu vecākiem!
Īsi pirms Līgo svētkiem devāmies uz
veco ļaužu māju, lai kopīgi radītu pirmssvētku sajūtu. Dziedājām dziesmas, minējām mīklas un sagatavojām svētku galdu,
uz kura likām kopīgi izcepto rabarberu
plātsmaizi, sieru, pīrādziņus un
zemenes. Dalījāmies pieredzē,
kā ek svinē svētki katra
mājās. Šis laiks ka pavadīts
ar īpašu sajūtu, jo, sadarbojo es un iepriecinot vecos
ļaudis, mēs gūstam ļo pozivas sajūtas, kas rada vēlmi
atgriez es šeit vēl un vēl.
Jauniešu centrs
„Pulss”

2018. gada jūlijs

3

JAUNIETIS

Jaunietis Lejasciemā
Dažas dienas pirms Dziesmu svētkiem
18 gadus vecais Bruno Eduards Krēsliņš
atgriezās no Anglijas, kur bija devies, pateico es lieliski uzrādī em rezultā em Jaunsardzes noslēguma eksāmenā. Šis bija galvenais iemesls, kādēļ uzaicināju Bruno uz
sarunu, bet, gatavojo es intervijai un tās
laikā, sapratu, ka dalība Jaunsardzes kus bā ir kai daļa no Bruno ikdienas. Jo viņa
interešu loks ir ļo plašs un sfēras, kurās
sevi a sta, ļo dažādas.
Man šķiet, ka Bruno ir erudīts jaunies ar plašu redzesloku, kurš, kā raks ts
jaunsargu solījumā, nežēlos savus spēkus
un prātu labākas dzīves veidošanai savas
dzimtās zemes un Latvijas tautas labā. Jaunie s, uz kuru vienmēr var paļau es gan kā
brīvprā go darbinieku, gan deju partneri,
gan orķestra dalībnieku u . Varbūt par to
ir jāpateicas vecākiem, kas audzināšanā ir
ielikuši kādu īpašu gudrību, paņēmienu?
Kāds bija tavs ceļš, lai nokļūtu nometnē Anglijā?

No 1.-5. maijam mums bija jaunsargu
4. līmeņa nometne, kura bija kā noslēguma eksāmens Jaunsardzē, šis ir augstākais
līmenis un, to nokārtojot, kļūst par jaunsargu instruktora palīgu. Par iespēju do es uz
nometni Anglijā uzzināju kai maija beigās.
Iespēja do es uz militāro nometni ka piedāvāta 10 labākajiem, ar visaugstākajiem
rezultā em eksāmenā.
Pirms nometnes Anglijā vēl bija jāizcieš
diezgan pasmags apmācību kurss Latvijā un
trešajā dienā atkal jākārto eksāmens. Tajā
bija iekļau dažādi svarīgi punk , kuru neievērošana var novest pie tā, ka eksāmens
nav nokārtots. Tie bija seši posmi: ierindas
apmācība (soļošana, pagriezieni, iziešanas
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no ierindas), darbības ar ieročiem (šaušanas pozas, izjaukšana, salikšana, zināt detaļas, kā apie es ar ieroci, drošība), šaušana,
granātu apmācība, orientēšanās (darbs ar
kar , jāatpazīst kartē redzamie objek , jāiziet distance pēc azimuta, kas nozīmē, ka
nav dota precīza karte, bet ir dots virziens,
grādi un metri), pirmās palīdzības nodarbība (apakšdelma nos prināšana, jānovieto
cietušais stabilā sānu pozā, apakšdelma
spēcīga asiņošana, elpināšana), lauku kaujas iemaņas.
Man grūtākais šķita lauku kaujas iemaņas, kurās mums bija do ieroči ar salūtmunīciju, jāiet pilnā ekipējumā, jāuzceļ mežā
telts, izmantojot pančo, jāparāda roku signāli un jānosauc instruktora parādī e signāli, uguns un kus ba – pa pāriem veicām
pārvietošanos uz priekšu, parādot dažādos
pārvietošanās veidus a ecīgā apvidū, jo
e atšķiras atkarībā no vides, bija jānosaka
ienaidnieka atrašanās vieta u.c. specifiski
uzdevumi. Instruktori šeit vērtēja sadarbību starp komandas biedriem,
lai nav tā, ka viens darbojas,
bet otrs apjucis guļ. Lai arī tās
ir kai mācības un nekas traks
nevar no kt, vienalga iekšā ir
jūtams stress un tā ietekmē var
pieļaut daudz neuzmanības kļūdu. Uz šo uzdevumu biju visvairāk satraucies, bet, neskato es
uz to, izdevās uzrādīt vislabākos
rezultātus.
Vai Tu biji vienīgais no Gulbenes novada, kurš devās uz
nometni Anglijā?
Kopā eksāmenu kārtoja
154 jaunsargi, un 10 labāko
vidū bijām trīs jaunsargi no Gulbenes novada un mūsu visu instruktore ir Lāsma Gabdulļina.
Ar kādām domām devies
uz Angliju?
Izlasot aprakstu par nometni un tās
dienas plāniem, šķita, ka nebūs k vienkārši visu apgūt, ka būs jācīnās spēcīgāk kā Latvijā no kušajā nometnē, bet, kad aizbraucām un ieraudzījām apstākļus, tad nebija
nemaz k grū .
Pirmajā dienā bija kai ieroču apmācība, bijām lielā apjukumā, jo viss, ko mācījāmies Latvijā, bija jāaizmirst un jāpārmācās
no jauna, kaut gan pamatprincipi jau saglabājās e paši, neatļāva šaut no kreisā pleca, labi, ka mēs visi bijām labroči.
Kas bija interesantākais nometnē?
Viss jau bija interesan , piemēram,
diena, kas ka pavadīta pie ezera, ūdens

nodarbības – peldētapmācības, kurās 3 min
bija jānoturas virs ūdens pludiņā, jāaizpel
50 m, jāuzrāpjas uz pla ormas, braukšana
ar SUP dēļiem, vindsērfings, braukšana ar
buru laivām, plosta gatavošana un braukšana. Piemēram, soļošana, kas atkal bija
jāpārmācās, jo, pēc angļu domām, mēs to
darot nepareizi un griežo es kā Padomju
Savienībā, nevis Eiropā. Man gan šķiet, ka
mūsu soļošanas s ls ir pareizāks, brīvāks,
ērtāks, pasoļojot viņu s lā, ļo ātri nogurst.
Nodarbībai beidzo es gan mēs aizsoļojām
kā Latvijā soļo.
Kā ar valodas barjeru, tāda bija?
Dažiem varbūt bija grūtāk, bet man
sarunā es angļu valodā problēmas nesagādā.
Kā tev ir izdevies k labi apgūt angļu
valodu, skolā?
Grū pateikt, šķiet, ka dabīgi nākusi. Jo
ikdienā to sanāk lietot sociālajos medijos,
lasu ziņas un citu cilvēku viedokļus arī ārzemju portālos, kas palīdz labāk izprast un apgūt
valodu. Tāpat dažādi video materiāli par zinātnēm, kas nepieciešami māco es, laika
gaitā ir a s juši manas valodas prasmes.
Kā nokļuvi Jaunsardzē?
Jaunsardzē sāku darbo es, šķiet, kādā
ceturtajā vai trešajā klasē, tepat Lejasciemā. Tā pavadī vairāk kā 8 gadi. Posms
noslēdzies, iegūts daudz, nevaru teikt, ka
nekad to neizmantošu, bet militārajā jomā
vismaz šobrīd neplānoju darbo es.
Šķiet, ka uzskaitot visas lietas, ko Tu
dari, tas ir lielisks pierādījums tam, ka izmanto dzīves sniegtās iespējas – dziedi,
dejo, spēlē orķestrī, orientējies u.c. Jā, un
ko darīji Dziesmu svētkos? Dziedāji, spēlēji vai dejoji?
Ar orķestri gāju svētku gājienā, bet uzstājos kai kopā ar dejotājiem. Varēju jau
paspēt arī spēlēt ar orķestri, bet tad nebūtu
iespējas izbaudīt svētkus, e būtu pagājuši,
esot mēģinājumos vai skrienot uz em.
Vai šie bija tavi pirmie Dziesmu un
Deju svētki?
Kopumā šie man jau bija trešie Dziesmu svētki, bet kā dejotājam pirmie. Iepriekšējos spēlēju orķestrī. Kā dziedātājs, iespējams, aizbraukšu pēc pieciem gadiem.
Kura no Tavām nodarbēm pašam
šķiet vistuvākā?
Grū pateikt, visas tuvas un mīļas, gribas visu darīt, bet, iztēlojo es, ko es varētu
darīt visu laiku, laikam iet un dziedāt kādā
korī. Grū pat paskaidrot kādēļ, tas laikam
latvieša dabā, jo mēs jau esam dziedātāju tauta, bez tās nekur – ne darbus darīt
nekā.
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Bruno uz cīgs „Šķūnenieku kauss” sacensību dalībnieks.

Vai vienmēr ir gribējies spēlēt instrumentu un mācī es mūzikas skolā?
Uz mūzikas skolu pirmos gadus gāju ar
asarām acīs, pasniedzējs bija ļo s ngrs, bet
pēdējos divos gados kā spuldzīte iedegās
galvā un visu sapratu, arī to, kāpēc viņš bija
k s ngrs. Vairs nebija neviena skaņdarba,
kuru nevarētu nospēlēt, man jaunais skolotājs jau vairs nespēja dot pie ekami sarežģītus skaņdarbus, lai būtu jāpamācās. Jau
ar pirmo reizi visu varēju nospēlēt, pirkstos
bija a s ts ātrums, kas ļāva to paveikt.
Esmu priecīgs, ka vecāki spēja mani
mo vēt turpināt un pabeigt mūzikas skolu.
Pašam ļo liels gandarījums, ka to pabeidzu, tad jau sapro cik labi, ka māki spēlēt
instrumentu, kā arī vieglāk bija pāriet uz
ģimnāziju, jo tur jau klasē bija draugi no
mūzikas skolas. Saka jau, ka mācībās ejot
vieglāk em, kas apguvuši kādu mūzikas
instrumentu, es gan uz to skatos skep ski.
Kur vēl orientēšanās un citas sporta
ak vitātes?
Ar orientēšanos ir vēl senāks stāsts,
nodarbo es sāku jau kādos piecos gados,
jo mājās stāv šķīvī s, ka 2007. gadā esmu
ieguvis Alūksnes novada orientēšanās
kausa kopvērtējumā 3. vietu. Tē s vēlējās
man iemācīt, kā tas ir orientē es, un kopā
braucām. Atceros stāstu, kā es esot skrējis
Alūksnes pilssalā savu distanci, bet tē s ar
brālēnu no slēptuves mani vērojuši, lai es
nemaldos. Tad bija lielāks pārtraukums,
jo nesanāca izbraukāt, bet tagad jau atkal
2018. gada jūlijs

esmu aizrāvies ar orientēšanos,
piedalos arī rogainingā, nakts
orientēšanās un vēl dažādās cita veida sacensībās gan skriešanā, gan riteņbraukšanā.
Esmu dzirdējusi, ka Tu piedalies ne
kai spor skās un ar mūziku sais tās akvitātēs, bet arī erudīcijas konkursos un
olimpiādēs?
Jā, šogad ar komandu piedalījāmies
raidījumā „Vides erudīts”, kuru varēja redzēt RE:TV Vidzemes televīzijā. Tas noritēja
vairākos posmos, kurā kopā ar komandu arī
izdevās uzvarēt. Iesaistos ne kai kā dalībnieks, bet ģimnāzijā arī palīdzēju sagatavot
jautājumus skolas veidotajā erudīcijas konkursā, kuru rīko skolas diskusiju klubs “Kas?
Kur? Kad?”.
Kāda Tev šķiet jūsu paaudze?
Daudzos jauniešos, ar kuriem man nācies sastap es, ir jūtama tāda kā vienaldzība, kā būs, tā būs. Man šķiet, ka tā nevar.
Neko nevar sasniegt, saliekot rokas klēpī un
gaidot, ir jādod kaut kas pre , lai iegūtu šo
iespēju. Tie, kas uzskata, ka Latvijā nav darba, tā nebūt nav, viņi paši neko nedara, lai
iespēju iegūtu, jo, redz, tas ir pārāk grū .
Ir jābūt gatavam strādāt vaiga sviedros, lai
kaut ko sasniegtu. Nekas dzīvē nenāk vienkārši tāpat, un daudzi jaunieši to nesaprot.
Protams, ir jaunieši, kuri strādā un cenšas
sasniegt savus mērķus, bet e nav e, kuri
sūdzas par to, ka nav darba un iespēju.
Tev jau šogad vēl viens posms noslēdzies, esi absolvējis vidusskolu. Vai esi jau
izdomājis, ko darīsi tālāk?

Jā, tas man bija skaidrs neilgi pirms vidusskolas beigšanas. Iestājos Rīgas Biznesa
skolā, vadīšana starptau skos uzņēmumos.
Studijas no ks angļu valodā, kas arī būs
izaicinājums un iespēja uzlabot un padziļināt angļu valodas prasmes.
Vai vari atklāt savu nākotnes plānus,
sapņus?
Ļo tālu uz priekšu neskatos, ir savi
mērķi, bet dzīvē gadās visādi, ir dažādi piedāvājumi, ja ecas kai uz vienu lietu, var
palaist citas lietas garām, kas varētu būt vēl
pateicīgākas un interesantākas.
Kur Tu sevi redzi pēc gadiem? Vai pieļauj iespēju atgriez es novadā?
Var gadī es visādi, gan tas, ka nebūšu
Latvijā, gan tas, ka būšu atpakaļ tepat Gulbenē vai Lejasciemā. Jo dzīvē jau visu laiku
ir izvēles un, zinot, kam es dzīvē saku jā un
kam nē, es vispār nevaru pateikt, kur es
būšu pēc trim, pieciem vai desmit gadiem.
Protams, šeit vienmēr būs manas mājas,
pat atbraucot no nedēļas pavadītas Gulbenē, ir pavisam citas sajūtas, cits gaiss, atmosfēra, nesalīdzināmi. Tādēļ arī iesaistos
Lejasciema kolek vos un arī turpmāk to
darīšu, ja vien varēšu, jo tā ir iespēja baudīt
šo māju sajūtu.
Ko Tu novēlētu jauniešiem?
Vēlu, lai visiem izdodas piepildīt savus
sapņus un atrast sev vispiemērotāko nodarbošanos!
Paldies Bruno par sarunu, lai izdodas
izmantot īstās iespējas un sasniegt augstākos mērķus!
Ar Bruno sarunājās Dana Puidze
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LEJASCIEMA KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA UN TRADĪCIJU CENTRS

Lejasciems mākslinieku acīm
No 20. jūnija līdz 21. jūlijam kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā
bija skatāma Latvijas Universitātes studentu, absolventes un pasniedzēja Jura Utāna
plenēra „Lejasciems 2018” darbu izstāde
– „Lejasciems mākslinieku acīm”. Šī izstāde
ļāva mums lejasciemiešiem, paska es uz
mūsu mīļo ciemu „citām acīm”, kā to redz
Lejasciema viesi, šajā gadījumā – studen .
Īpašs, paldies, Beātei Mednei par mākslinieku „atvešanu” uz Lejasciemu un iespēju
viņu darbus ska t izstādē, jo šī bija izstāde,
kuru ieinteresēja ne kai patstāvīgos centra izstāžu apmeklētājus.
No 25. jūlija līdz 5. septembrim centrā
varēs ska t Sandras Semenkovičas gleznu
izstādi. Laipni lūg !

Pārgājienā
izzinām
Lejasciema
pagastu
14. jūlijā veiksmīgi
noritēja pārgājiens Lejasciems – Dūre – Lejasciems,
kurā pavadījām 6 h un
nogājām nepilnus 19 km.
Dūrē konstatējām un uzmērījām 6 dižozolus. Dižākais no uzmērītajiem ozoliem 4,63 m, bet vēl daži
ozoli, kuriem kai nedaudz
pietrūkst līdz dižozola statusam. Burvīga dabā pa-

vadīta diena, izzinot mūsu pašu mīļo Lejasciema pagastu. Paldies izturīgajiem dalībniekiem un pārgājiena
vadītājam Jurim Zaķim par interesanto maršrutu un
izzinošajiem stās em!
Dana Puidze,
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

Vasaras plaukumā
Latvijā jūnijs ir pirmais vasaras mēnesis, kad dabā viss sparīgi aug, pieņemas
spēkā un reibinoši smaržo, tas ir pats gaišākais mēnesis, un eši jūnijs dāvā īsākās
un burvīgākās nakts iespēju – vasaras Saulgriežus.
Tā vien šķiet, ka vasara un saule rada
pārliecību, ka dzīvē nav kai nepa kšanu,
stresa un problēmu sarūpētās lietainās un
aukstās dienas. Tieši vasara ar savām smaržām un krāsām parāda, ka cilvēki dzīvo. Un
dzīvo eši šiem skaistajiem mirkļiem. Lai
arī katru gadu jūnijā iespējamas s pras lietusgāzes, kad dažās stundās var nolīt visa
mēneša norma, un, kā mēs zinām, tās vienmēr ir Jāņos, mums izdevās 21. jūnijā Saulgriežus nosvinēt bez lietus. Šogad Latvijai
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Pūtēju orķestris „Lejasciems”.
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svinam 100! Un Saulgriežu vakarā visā
Latvijā ka iedeg ugunskuri un akcijā
„Izgaismo Latviju” ka aicināta tauta
vieno es kopīgā rīcībā, nākt uz pasākumu ar malkas pagalī , lai ar savu nesumu s prinātu kopīgo uguni.
Ugunskuram degot, koris „KaprīLīnijdeju grupa „Dzinteles”.
ze”, folkloras kopa „Smaržo siens” un
Inga Deigele kopā ar klātesošajiem izdziedāja latviešu tautas dziesmas,
dziesmas Latvijai, dziesmas mūsu upēm, līnijdeju meitenes izdancoja
savas dejas, pūtēju orķestris uzspēlēja savas melodijas, Lejasciema pagasta pārvalde cienāja ar sieru, pīrāgiem un alu, kā jau saulgriežos pienākas. Paldies Rolandam Puidzem par svaigo medu – siers un medus,
kas var būt garšīgāks!
22. jūnija vakarā saulrietā Lejasciemā jau otro gadu no ek pasākums dabā „Klausies Gauju”. Gauja ir ne vien garākā, bet arī savos
krastos visainaviskākā un dabas veidojumu – krāču, klinšu iespaidā –
skaniskākā Latvijas upe. Projekts „Klausies Gauju” paredz muzicēšanu
visā Gaujas tecēšanas teritorijā, tātad 12 vasaras nedēļas piektdienās
var klausī es Gauju visā tās tecējuma dažādos posmos un saklausīt, cik
dažādi „dzied” pa upe, kā arī dabas skaņas saplūst ar mūzikas instrumentu skaņām.
Pagājušajā gadā mēs Gauju klausījāmies pie Paideru dzirnavām,
šogad pie „Ķemeru” mājām. Paldies „Ķemeru” māju ļaudīm Artūram,
Laurai, Janai, Dzintrai, Aigaram
Igaviņiem un viņu kaimiņiem,
draugiem, Līgai Verlei – par
ugunskuru, laipno uzņemšanu,
atbalstu, palīdzību, sakopto
vidi. Kaut arī Gauja šai vasarā
ir sekla, ar laivu airēt nevarējām, bet tas netraucēja mums
izbaudīt akus sku, dabisku piedzīvojumu, baudot dabas burvību un klauso es trompetes
un saksofona mūziku.
2018. gada jūlijs

Dziesmas izdzied
Inga Deigele

Folkloras kopa „Smaržo siens”.

Koris „Kaprīze”.

Paldies par mūziku
Jānim Berkoldam un
Jānim Upī m!
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KULTŪRA
No 1. līdz 8. jūlijam visa Latvija dzīvoja
Dziesmu un Deju svētku zīmē.
Krāšņi izskanējuši XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki, mazliet
atkāpies lielais nogurums, sakārtojas domas un atmiņā iekrāsojas skaistākie mirkļi.
Aizvadīta prieka pilna, iespaidiem bagāta Dziesmu un deju svētku nedēļa. Par
svētkiem domājot, allaž pārņem saviļņojums, un to varēs apliecināt ikviens, kurš
kaut reizi ir bijis svētku dalībnieks. Šie Svētki bija īpaši – gan mums
visiem kopā, gan katram
atsevišķi.
Atskato es – tā bija
TIKAI viena nedēļa smaga darba, agro rītu un
pārguruma, sadzīvisku
sīkumu, kas kai na, un
dažu neēr bu.
No otras puses – tā
bija VIENA JAUKA NEDĒĻA kopā ar saviem draugiem, domubiedriem
kopīgi padarīta darba
sajūtas, gandarījuma un
prieka pilna! Grū bas kai s prina!
Rīgu piedziedāja, pieskandināja, iegrieza deju virpuli arī mūsu – Lejasciema
pagasta ama ermākslas kolek vi – jauktais
koris „Kaprīze” ar vadītāju Inetu Maltavnieci, vidējās paaudzes deju kolek vs „Unce”
ar vadītāju Daigu Tipāni un pūtēju orķestris
„Lejasciems” ar vadītāju Juri Ivanovu.
Vēlos pateik es visiem par izturību,
savstarpējo sapratni un izpalīdzību, par
draudzību un Svētku prieku!
Paldies Lejasciema pārvaldes vadītājam Mārim Milnam, kas kopā ar ģimeni atbals ja un bija mūsu pulkā svētku gājienā,
jo svētku gājiens ir kopīgais piedzīvojums,
pārdzīvojums, lepnums un pa ess saviļņojums!
Paldies Līgai Verlei, kas jau 30. jūnija
rītā atnesa vārpas pušķiem, paldies Ingai
Naglei par pušķu gatavošanu!
Tauta, kas zina savas saknes un godā
tur savas tradīcijas, ir s pra. Un latviešu
tauta ir s pra. To vēlreiz pierādīja nupat
aizvadī e Dziesmu un deju svētki!
Aizvadītā svētku nedēļa apliecina, cik
mēs esam bagā savā mantojumā un, vienojo es kopīgā dziesmā, mūzikā un dejā,
radām neatkārtojamu enerģijas un kopības
sajūtu. Sargāsim to arī ikdienā!
Pašā vasaras viducī 14. jūlijā Lejasciema estrādē no ka vasaras koncerts – pēc
milzīgas lietusgāzes, kura nobaidīja ne vienu vien ska tāju, grupas „Galak ka” puiši
kopā ar ska tājiem izdziedāja skaistas latviešu dziesmas. Vakars turpinājās ar grupas
„Zaļā gaisma” zaļumballi – burvīga, silta
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nakts ar kār gu izdejošanos!
14. jūlijā senioru ansamblis „Satekas”
devās uz Druvienu, kur no ka Gulbenes
novada senioru svētki, un 21. jūlijā seniori
saņēma ielūgumu piedalī es senioru kolek vu fes vālā „Starp bērziem, pļavām un
taureņiem” Limbažu pagasta „Dārzniekos”.
Paldies ansambļa dalībniekiem un vadītājai
Vijai Nuržai par ak vu darbošanos!
22. jūlijā Lejasciema kultūras namā
no ka bērnības svētki – e ir svētki ģimenei, kas rada prieku un bērnības atmiņas
bērniem un vecākiem, krustvecākiem un
mīļajiem līdzcilvēkiem. Ar šo dienu krustmāte un krus ēvs kļūst par svētku gaviļnieka – bērna – uz camajiem draugiem,
padomdevējiem. Svētkus svinēja 8 mūsu

pagasta bērni: Anna Alise Gederte, Krišjānis
Kristens Ozols, Paula un Elza Kūriņas, Henrijs Ozols, Alise Nikola Kokareviča, Niks Kokarevičs, Tomass Tomiņš un viņu ģimenes.
Baudīsim, priecāsimies par skaisto vasaru, jo saulainas domas rodas saulainā
dienā!
Rita,
Lejasciema kultūras nama vadītāja
2018. gada jūlijs

PASĀKUMS

3. un 4. augustā Lejasciemā notiks mednieku festivāls „Minhauzens”. Šeit festivāls notika pirmo reizi, kas bija 1999.gadā, tāpat arī
desmitais festivāls un tagad divdesmitais festivāls atkal notiek Lejasciemā.
Pagājušajā gadā festivālā uzvarēja Lejasciema komanda „LejasciemSS „Naglie putni””,
kura bija pirmā uzvara šai komandai 19 gadu
laikā, nu godam var atvest festivālu šogad mājās jau kā uzvarētājkomanda.
Gatavojoties festivālam, tiek veikti nopietni
2018. gada jūlijs

sagatavošanās darbi, jo festivālā ieradīsies 86
komandas (30 – 50 dalībnieki, katrā komandā)
no visas Latvijas. To organizē Latvijas Mednieku asociācija, Lejasciema pagasta pārvalde,
Gulbenes novada dome, Lejasciema mednieki.
Kā stāsta viens no svētku organizētājiem Jānis
Naglis, tad lejasciemieši gādā par interesantām
sacensībām, tiesnešu komandu, lai ikviens,
kurš ieradīsies Lejasciema justos šeit gaidīts.
Inga Nagle gādā par Lejasciema vizuālā tēla
„uzprišināšanu”, atjauno un pārtin jaunās drē-

bēs dzīvnieciņus, kuriem kažoks noplucis, tiek
atkal likti vietā ragi. Dzīvnieciņi ieņems goda
vietas gan pie estrādes, gan pienotavas kalnā.
Būsim Lejasciema patrioti, saudzēsim un
pieskatīsim gan šos burvīgos dzīvnieciņus, gan
puķu dobes! Dzīvnieku tēli un sakoptais Lejasciems piesaista ne vienu vien Lejasciema viesi,
kuri, pamanot attēlus interneta dzīlēs, meklē
iespēju tos redzēt dzīvē.
Dana Puidze
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SPORTS

Jaunsargu panākumi
Izcīnīta uzvara Mālpilī no kušajās
jaunsargu sporta spēlēs 2018
No 14. līdz 17. jūnijam no ka Jaunsargu sporta spēles Mālpilī, kurās uzvarēja
Vidzemes komanda. Tās sastāvā startēja arī
Gulbenes novada jaunsargi un, protams,
lejasciemieši. Gulbenes novada jaunsargi
uzrādīja labus rezultātus un labākie no viņiem ieguva ceļazīmi uz Bal jas karavīru
sporta spēlēm. Prieks un lepnums par jūsu
panākumiem un paldies Lāsmai par ikdienas darbu ar bērniem un jauniešiem, kas
ļauj viņiem izcīnīt augstus rezultātus sacensībās.
Medaļas Bal jas karavīru sporta spēlēs
No 2. līdz 5. jūlijam Alūksnē no ek
Nacionālo bruņoto spēku spartakiāde un
Bal jas valstu (un Ukrainas) karavīru sporta spēles. Sacensībās piedalijās arī Gulbenes novada un, protams, arī Lejasciema
jaunsargi, instruktore Lāsma Gabdulļina.
Divu dienu garumā jaunsargi rādīja lielisku
sniegumu un dažādās disciplīnās (vasaras
biatlons, strītbols, virves vilkšana) gan individuāli, gan komandās - izcīnītas zelta,
sudraba un bronzas medaļas.
Apskrējām Lejasciemu un noskaidrojām
ātrākos garo distanču skrējējus
Sacensību dalībnieki startēja četrās
dažādās distancēs un divpadsmit dažādās
vecuma grupās. Mazākie dalībnieki veica
400 m un 800 m garas distances, skrienot
400 m aplī turpat pie Lejasciema estrādes, bet pārējie dalībnieki ar kopēju startu
devās 5 km un 10 km distancēs. Garās distances vijās gan pa Lejasciema ielām, gan
pļavām, gan gar Gauju, gan meža takām,
ļaujot skrējēju pēdām sajust dažādus segumus un acīm baudīt dažādās ainavas. Absolū ātrākie katrā distancē bija:
10 km – Jolanta Pence (46min 22s) un
Lauris Lapsa (36min 5s)
5 km – Gerda Asnāte Berkolde (23min
53s) un Artūrs Filips Igaviņš (20min 51s)
800 m – Sin ja Birzniece (2min 42s)
un Adrians Laizāns (2min 45s)
400 m – Undīne Maķevica (1min 37s)
un Dāvids Stepe (1min 42s)
Paldies visiem dalībniekiem, ka šodien
izvēlējā es būt šeit Lejasciemā un piedalīes skrējienā apkārt Lejasciemam, kurš bija
kā posms Gulbenes novada skrējienu seriālā „Izskrien 100!”
Paldies brīvprā gajiem esnešiem un
skaņotājam Jānim par nesav gu atbalstu
sacensību organizēšanā un to gaitā!
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400 m distancē labākos rezultātus uzrādīja:
S 7 vecuma grupā (2011. gads un jaunāki)
1. vieta Undīne Maķevica
2. vieta Made Vanaga
3. vieta Amanda Taurene
V 7 vecuma grupā (2011. gads un jaunāki)
1. vieta Dāvids Stepe
2. vieta Valters Vanags
3. vieta Kārlis Valters Ločmelis
800 m distancē labākos rezultātus uzrādīja:
S 10 vecuma grupā (2008. – 2010. dzimšanas gads)
1. vieta Sin ja Birzniece
2. vieta Evelīna Rēzija Lapsa
3. vieta Elīza Bumbure
V 10 vecuma grupā (2008. – 2010. dzimšanas gads)
1. vieta Adrians Laizāns
2. vieta Endijs Keišs
5 km distancē labākos rezultātus uzrādīja:
S 13 vecuma grupā (2007. – 2005. dzimšanas gads)
1. vieta Gerda Asnāte Berkolde
2. vieta Nikola Anna Berkolde
3. vieta Elizabete Galvane
V 13 vecuma grupā (2007. – 2005. dzimšanas gads)
1. vieta Artūrs Filips Igaviņš
2. vieta Adrians Stepe
3. vieta Mar ns Kristers Celms
10 km distancē labākos rezultātus uzrādīja:
S 16 vecuma grupā (2004. – 2002. dzimšanas gads)
1. vieta Jolanta Pence
2. vieta Ērika Jermacāne
3. vieta Kris ne Pence
V 16 vecuma grupā (2004. – 2002. dzimšanas gads)
1. vieta Lauris Lapsa
2. vieta Gustavs Galvans
3. vieta Dāvis Ende
V 50 vecuma grupā (1960. gadā dzimušie un vecāki)
1. vieta Jānis Supe
2. vieta Ivars Lapše
3. vieta Jānis Ančs
S 45 vecuma grupā (1970. gadā dzimušie un vecāki)
1. vieta Sandra Valodina
2. vieta Astrīda Vēja Āboliņa
S vecuma grupā (2001. – 1971. dzimšanas gads)
1. vieta Dace Anča
2. vieta Dace Birzniece
3. vieta Laura Igaviņa
V vecuma grupā (2001. – 1960. dzimšanas gads)
1. vieta Emīls Galvans
2. vieta An s Zunda
3. vieta Miks Gabdulļins

V 16 vecuma grupā (2004. – 2002. dzimšanas gads)

S vecuma grupā (2001. – 1971. dzimšanas gads)

Ar visu sacensību dalībnieku rezultā em var
iepazī es www.lejasciems.lv

V vecuma grupā (2001. – 1960. dzimšanas gads)
2018. gada jūlijs

11

INFORMĀCIJA
Ak vitātes augustā

25. jūlijs – 5. septembris Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un
tradīciju centrā Sandras Semenkovičas gleznu izstāde
28. jūlijs – līnijdeju kolek vs piedalās Gulbenes pilsētas svētkos.
3. – 5. augusts – Lejasciema estrādē no ek Latvijas Mednieku fes vāls
„Minhauzens 2018”
11. – 12. augusts – riteņbraukšanas sacensības „Šķūnenieku kauss”
18. augusts – senioru ansamblis „Satekas” dodas uz Latvijas senioru
sadziedāšanās svētkiem Kārļa Ulmaņa dzimtajām mājām „Pikšām”
25. augusts – loku šaušanas sacensības „Pukstu aplis” – koncertēs
Lejasciema folkloras kopa „Smaržo siens”
25. – 26.08. 2018. CanAm Trophy Latvia sacensības Lejasciemā
1. septembrī 19.00 Lejasciema kultūras namā viesosies Litenes
ama erteātris „Nebēdnieki” ar jautru O o Švarca komēdiju „Boksa
meistars” – režisore Sarmīte Locāne
B
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Sestdien,

11. augustā:

11⁰⁰ bērnu sacensības (Lejasciema
centrā).
11¹⁵ 10 km individuālais riteņbrauciens
(Lejasciema centrā).
16⁰⁰ velokross (pie Šķūneniekiem).
20⁰⁰ apbalvošana un Latvijas simtgades
zaļumballe (Lejasciema estrādē).

Svētdien,

12. augustā:

11⁰⁰ triatlons – upe 250 m, velo 7 km,
kross 2 km (pie Šķūneniekiem).
14⁰⁰ futbols (pie Šķūneniekiem).
Dalība Šķūnenieku kausā ir bez
maksas.
Pieteikšanās visām disciplām sacensību
vietā 30 min. pirms starta. Futbolam
pieteikšanās ne vēlāk par 12. augusta
13:00.
Plašāku informāciju meklējiet
Nolikumā!
h ps://www.skunenieki.lv/
files/2018/2018_SK_nolikums_v1.pdf
Iekārtošanās telšu nometnē – jau no
piektdienas.

Mūsu foršā komanda pēc veiksmīgi
aizvadīta taku skriešanas seriāla
“S rnu Buks" posma.
Lejasciema distanču slēpotāju saime un trenere Lāsma ar septembri aicina jaunus
treniņa biedrus. Laipni aicinā 1. – 3. klases skolēni, būsim priecīgi savā pulkā uzņemt arī
vecāku klašu skolēnus. Vairāk informācijas t. 26165827 (Lāsma)
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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” tipogrāfijā
“
Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801
tālr. 64860983
Tirāža 900 eks.
2018. gada jūlijs

