LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDES IZDEVUMS

1. septembris kā katru gadu atdzīvina
kluso vasaras noskaņu Lejasciemā ar bērnu
čalām, kustību uz ielām, ziedu pušķiem un
vispārēju rosmi. Skola atkal gaida un saņem
savus skolēnus, vecākus un darbiniekus atkalredzēšanās priekā. Šogad jauno mācību
gadu uzsāk 124 skolēni un 26 skolotāji.
Svinīgais pasākums visus pulcē skolas
zālē, kur skolas direktore Ineta Maltavniece
ar prieku sveic visus klātesošos un iepazīstina ar jaunumiem skolas dzīvē. Skolas saimei
piepulcējas 8 pirmklasnieki, darbu uzsāk 3
jauni pedagogi, skolēnu skaits, salīdzinot ar
iepriekšējo mācību gadu, ir palielinājies.
Zinību dienas pasākuma vadītājas,
mūsu bijušās skolnieces Juta un Evelīna,
kuplina svētkus ar muzikāliem priekšnesumiem, atceras savu pirmo skolas dienu, kā
arī iztaujā skolēnus par spilgtākajiem aizvadītās vasaras notikumiem. Anete Antiņa
par veiksmi mājturības olimpiādē vasarā
piedalījās nometnē Moldovā, Elvis Bērziņš
apmeklēja starptautisku nometni Igaunijā,
Artūrs Filips Igaviņš uzvarēja visās taku skrējienu seriāla „Stirnu buks” sacensību kārtās, vairāki skolēni piedalījās jauniešu centra
„Pulss” organizētajā sajūtu takas veidošanā
un, protams, tie vēl nav visi skolēnu veiktie
labie darbi. Skolas foajē ir izvietoti skaisti
„Sapņu ķērāji” ar foto par skolēnu vasaras
spilgtākajiem notikumiem. Savus vasaras
skaistākos piedzīvojumus katrs audzēknis
varēja izvietot uz klases veidotā „Sapņu ķērāja”, kurus arī novietojām visiem redzamā
veidā pie klašu durvīm. Šobrīd skolas gaiteņi
izskatās labestības piesātināti un krāšņi.
Tā ar labām atmiņām par aizvadīto vasaru ir iesācies jaunais mācību gads, lai nestu
daudz jaunu ieceru, veiksmes un sasniegumu!
Ingrīda Vanaga
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1. un 12. klase kopā ar audzinātājiem Elitu Jermakovu un Aldi Doropoļski.

Gan 1., gan 12. klase sava īpašā mācību gada gaidās.

BĒRNUDĀRZĀ

Es Mīlu Savu Tēti!
Nu jau tradicionāli Tēvu diena PII „Kamenīte” ir kļuvusi par mazu, bet brīnišķīgu,
sirsnības un mīlestības pilnu rīta cēlienu. Arī
šogad mašīnu pie mūsu iestādes bija stipri
vairāk nekā citus rītus, jo bērnus uz dārziņu veda tikai tēti vai vectēvi. Pavisam neliels mirklis, lai padarbotos divatā, saņemtu
bērnu gatavotās dāvaniņas, un tēti varēja
doties savos ikdienas darbos. Bet mums,
grupiņās palicējiem, palika gaiša noskaņa
un smaids. Paldies, ka Jūs mums esat!
Klāt 1. septembris!
Tāds septembris – dīvaini
vaini mierīgs
Kā pēdējais klusums pirms vētras.
Tikai pīlādzis sarkanais
is lielīgs
Līdz potītēm iebridis mētrās.
/I. Puidze/
Ar sarkano pīlādžu ķekariem, ar dāliju košajām krāsām,
ar miglas lakatiem
m
rītos un bērnu balsīm
klāt atkal 1. septem-ā
bris. Pavisam agri šajā
rītā pie sava stropa rosās lielās „kamenes”,, lai tikai neko
nenokavētu un nepalaistu garām, lai padalītos ar vasarā
savākto bagātību, lai iepriecinātu un iedrošinātu ikvienu, kurš šorīt mērojis
ceļu uz mūsu iestādi. Šorīt taču pēc vasaras brīvdienām atgriežas šīs mājas
īstie saimnieki! Dažiem tā ir atkalredzēšanās ar draugiem, dažiem pirmā reize šajā vēl jaunajā un nezināmajā, ko mēs paši un ikviens ikdienā dēvējam
par „Kamenīti”.
2017./2018. mācību gadā Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādē „Kamenīte” mācības uzsāka 56 audzēkņi, strādās 8 pedagogi. Mūsu kolektīvs ir
papildinājies ar vienu jaunu skolotāju, tā ir Klinta Brūniņa. Ļoti ticam, ka viņa
labi iejutīsies mūsu kolektīvā un ienesīs jaunas idejas un domas.
Liels paldies visiem, kas palīdzēja „Kamenītes” sagatavošanā
jaunajam mācību gadam! Liels paldies Ojāram un Jānim par nojumīšu un zāles remontu, Imantam par lampu nomaiņu un daudziem
citiem darbiem, paldies Ingai par skaisto sienas dekoru!

„Es ļoti mīlu savu tēti!”

Ikvienam no
stropa tiek
kāds kārums.
Lielās „kamenes”
– vadītāja Irisa un
logopēde Sandra
ar mīļu smaidu
sagaida ikvienu
bērnudārznieku.
Novēlu ikvienam tās iemītniekam atrast šeit daudz draugu, pavadīt patīkamu,
interesantu, jaunām atklāsmēm piepildītu
ik dienu, ik stundu.
Lai visam „Kamenītes” kolektīvam radošs, veiksmīgs, bagāts Jaunais mācību
gads!
Bērnu vecākiem novēlu izturību, pacietību, veselību, veiksmīgu sadarbību ar
iestādes pedagogiem un daudz prieka
par bērnu veiksmēm! Kopā mums viss izdosies!
Vadītāja Irisa
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Dabas skola
Izzinoši, radoši un atraktīvi Lejasciema vidusskolas skolēniem iesākās jaunais
mācību gads.
4. septembrī skolā viesojās ciemiņi
no LLKC Meža konsultāciju un pakalpojumu centra „Pakalnieši” un Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centra
„Vecupītes”, kuri skolēniem bija sagādājuši iespēju doties izzinošā „ceļojumā” ar
12 pieturvietām jeb stacijām, kurās skolēni
varēja pārbaudīt esošās un iegūt jaunas
zināšanas par Latvijas putniem un to ligzdām, dzīvniekiem un to pēdām, ragiem un
kažokiem, sikspārņiem un to paradumiem,
atpazīt augus, ziedus,
kokus un pat nogaršot līdz šim nezināmas
ogas.
Skolēniem bija iespēja radoši izpausties,
iejūtoties kādā dabas
tēlā un uzņemt atraktīvu foto, kā arī veidot
gleznas no dabā pieejamajiem materiāliem.
Taču pats svarīgākais,
kas vijās cauri šiem
uzdevumiem, bija ļaut
mums katram aizdomāties par cilvēka vietu
7. klases meiteņu veidotā glezna
un lomu dabā, būt kā
no dabas materiāliem.
dabas sastāvdaļai, tās
sargātājam, saimniekam, nevis iznīcinātājam, jo, darot pāri dabai, mēs nodarām pāri paši sev.
Visi piedāvātie uzdevumi bija paveicami vienīgi klasei kā
vienotai komandai savā starpā sadarbojoties, jo šī prasme būs
nepieciešama ne tika nākamos deviņus mācību gada mēnešus,
bet visas dzīves garumā.
Jaunas zināšanas un prasmes var iegūt dažādos ceļos, ne
tikai atrodoties skolas telpās un sēžot solos, par to Lejasciema
vidusskolas skolēni kārtējo reizi varēja pārliecināties pirmajā šī
mācību gada dienā.
Paldies par iespēju doties šajā „ceļojumā” LLKC Meža konsultāciju un pakalpojumu centra „Pakalnieši”, Dabas aizsardzī-

Dabas tēlos iejūtas 5. klase skolēni ar
audzinātājiem Sanitu Puriņu,
Guntāru Šmitu.
Skolēni palīdzēja lasim iziet grūto
nārstošanas ceļu.
bas pārvaldes Dabas
izglītības centra „Vecupītes” darbiniecēm,
sadarbības partnerim –
Lauku atbalsta dienesta Gulbenes nodaļai,
kā arī Lejasciema kultūras nama vadītājai Ritai
Gargažinai, bibliotēkas
vadītājai Mairai Lūkinai,
kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centra
vadītājai Danai Puidzei
un šī pasākuma organizētājai un koordinatorei skolotājai Ligitai
Antiņai!
Lana Černoglazova,
Lejasciema
vidusskolas skolotāja

Kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrs
29. jūlijā, dienā, kad tika atklāts jaunais vides objekts
„Lejasciema dižakmeņu gulbji”, Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā tika gaidīti lejasciemieši un Lejasciema viesi uz Sandras Semenkovičas
gleznu izstādi. Šī diena bija īpaša, jo izstāžu zālē varēja
satikt pašu autori un dzirdēt stāstus par gleznu tapšanu.
Šobrīd kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā ir izlikti apskatei Lejasciema ēku maketi, šie maketi
līdz šim bija izlikti skatītājiem nepieejamā vietā un apmeklētājos vienmēr raisīja neviltotu interesi, tādēļ šobrīd tos
var brīvi aplūkot izstāžu zālē. Laipni lūgti!
Oktobrī Sinoles kultūras namā atsāksies aušanas nodarbības, stelles tiks sagatavotas lupatu deķu – paklājiņu
aušanai, sīkākai informācijai varat zvanīt, t. 28352466.
Dana Puidze
2017. gada septembris

Sandra Semenkoviča un Vija Nurža.
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Alfa kurss

PIEBALGA – JUMURDA – LĒDMANE

Lejasciema luterāņu draudzes
namā

DZĪVES JĒGA IR
______________ .
atrodi savu atbildi kursā.

Ievadlekcija – 04. oktobrī,
trešdienas vakarā, plkst.
18.30
„Vai dzīvē ir kas vairāk?”
Vakara kārtība:
18.30 – vakariņas un kopīga tējas
baudīšana
19.00 – slavēšana
19.20 – 20.05 – lekcija
Kas ir Alfa?
Alfa tiek rīkota baznīcās, bāros,
kafejnīcās un mājās visā pasaulē.
Parasti Alfā ir aptuveni desmit
nodarbības, un kursu vakars ietver
maltīti, īsu lekciju un beidzas ar
diskusiju, kur viesi iesaistās domu
apmaiņā. Alfa patiešām ir ikvienam,
kurš vēlas uzzināt. Lekcijas ir
paredzētas, lai veicinātu diskusijas
un palīdzētu iepazīt kristīgās ticības
pamatus draudzīgā, godīgā un
neformālā gaisotnē.
 Alfa palīdz draudžu locekļiem
atdzīvināt savu ticību, iemācoties
liecināt par to citiem un atrast
sev piemērotu kalpošanu.
 Tā ir vieta, kur cilvēki var atnākt
un uzdot jautājumus, iedziļināties
un kopīgi ar citiem meklēt
atbildes.
 Viss notiek loti vienkārši – brīvā,
draudzīgā un jautrā atmosfērā.
Kam Alfa domāta?
Visiem, īpaši tiem, kuri:
 Vienkārši meklē dzīves jēgu
 Grib kaut ko mainīt savā dzīvē
 Vēlas iepazīt kristietību

Būsim priecīgi ikvienu
sagaidīt Alfa kursā!
Pieteikšanās pa tālruni:
Laila 28785002
,,Jo vecāka kļūst cilvēce, jo vairāk tā vairo
savas ciešanas.
Varbūt tas ir tāpēc, ka viņa atkāpusies no
jaukās Kristus mācības,
kura sludina mīlestību un piedošanu.’’
(K. Skalbe)
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Jumurdas saimniecībā
„Sniķeri”.
ka kazas ir visinteliģentākie dzīvnieki. Katru
gadu notiek kaziņas
Bonijas
kronēšanas
svētki, tas par godu šīs
saimniecības pirmajai
kazai Bonijai. Un arī
siera nosaukums – kaikā. ziņas Bonijas siers. Bija
br
fa
a
ān
el
rc
Piebalgas Po
iespēja degustēt sešas
kazas siera šķirnes. Bija garšīgi! SaimnieKlāt rudens, skolas laiks, kad iecībā visus darbus no barības sagatavošagūstam arvien jaunas zināšanas. Izzināt
nas līdz kazas sieram veic paši saimnieki.
apkārtni un notiekošo „lielajā dzīvē” var
Re, arī laukos var saimniekot, tikai jāsapsmeļoties zināšanas no mācību grāmarot, ko darīt.
tām, bet daudz labāk mums patīk doties
Jumurdas muiža atrodas ļoti skaistā
mācību ekskursijās, kad skolotāja stāstīto
vietā pie ezera. Ieklausījāmies informācijā
redzam reālajā dzīvē.
par pils un ūdenstorņa vēsturi. AtjaunoSeptembra pirmajās dienās jauks
tais Jumurdas muižas ūdenstornis glabā
notikums – visi Lejasciema vidusskolas
daudz dažādus stāstus, arī to, kā Broņas
6. klases skolēni dodamies iepazīt porcetante ūdenstornī govi turējusi. Šobrīd tornis
lāna vēsturi, apraudzīt, kā darbojas lauku
lepojas ar savām skaistajām kāpnēm un
saimniecība, mazliet iepazīt Jumurdas
skatu laukumu. Bija jauki vērot Jumurdu.
pils vēsturi un novērtēt izklaides parka
Mūsu pēdējais apskates un arī mazās
Avārijas brigāde piedāvājumus.
izklaides objekts ir pārsteigumu, izklaides
Piebalgas Porcelāna Fabrikā uzzinām
parks Avārijas brigāde. Jūs domājiet, ka
porcelāna tapšanas vēsturi, kā arī stāstu
tur ir tikai karuseļi? Nē, šeit skatām arī dapar to, kā tad izveidojusies šī fabrika, kas
žādus dinozaurus un darbojamies radošobrīd aizstāj divas bijušās porcelāna rašajās darbnīcās – veidojām glezniņas no
žotnes. Ieklausījāmies stāstā par porcelādažādām sēkliņām, izrotājām piparkūkas
na trauku un suvenīru tapšanas procesu
un mēģinājām saprast, kas ir ķermeņa apun mums arī pašiem bija iespēja piedalīgleznošana. Jauki pavadīts laiks!
ties suvenīru tapšanas procesā.
Papildus iegūtā informācija mums noJumurdā ir piemājas saimniecība
derēs gan vēstures, gan dabaszinību, gan
„Sniķeri”, kurā saimnieko bijušie rīdzinieki.
literatūras, gan vizuālās mākslas stundās.
Tur mūs sagaida jaukas un mīļas kaziņas.
Priecāsimies par iespēju arī citu reiz
Kazas bija ziņkārīgas un mūsu kabatu
doties šādā ekskursijā!
kontrole bija neizbēgama. Garšoja mūsu
Tīna, Jānis un Krista,
līdzpaņemtie našķi! Saimniece zināja teikt,
6. klases audzēkņi
2017. gada septembris

VIDUSSKOLĀ

Birst dzeja
kā kļavu lapas
šajā rudenī...

Jau kopš 1965. gada septembra katru rudeni Latvijā ek atzīmētas dzejas dienas, šī tradīcija mūsu
tautā ir iesakņojusies spēcīgi un ir kpat s pra, cik s prs bija dzejnieks Rainis, kuram par godu tā
aizsākās. Rudens ir laiks, kas cilvēku vedina pārdomāt dzīvi, ieska es sevī, dabā, un tā noskaņas nejauši
mūsos aizskar kādu vēl neapjaustu dvēseles s gu.
Tā šoruden Lejasciema vidusskolas skolēni mēģinājā atklāt sevī dzejnieku un izteikt savas jūtas,
pārdomas un ieraudzīto dažādās dzejas formās.

Kļavu lapas
Dejo savu mīļo
Vēja deju
(Santa Elīza Žīgure, 7. klase)
***
Melni gulbji
Mīles bai ne c,
Kad debesis pilnas
(Kris ne Pence, 7. klase)
***
Uz jūras saulriets
Dvēseles silda,
Cerība mirdz
(Jana Blūma, 7. klase)
***
Jūra k liela,
Skaista un dziļa
Kā cilvēka sirds
(Rinalds Lapkašs, 7. klase)
***
Miglai var preto es
Tikai sev jā c
Ļo
(Dāvis Elmārs Mellis, 8. klase)
***
Vienrinde (Nasta)
Neuzspied ci em savu gribu, tā var
būt par smagu.
(Gustavs Galvans, 8. klase)
***
Vienrinde (Laiks)
Nekrāj asaras burciņā, tā var
nepaspēt piepildī es.
(Gustavs Galvans, 8. klase)
***
Vienrinde (Dzīve)
Tava vienīgā iespēja parādīt, ka tu
esi un tu vari.
(Dāvis Elmārs Mellis, 8. klase)
***
Krīt zemē ābols sārts,
Tas ir mazs un vārgs.
No tā laukā izlien tārps,
Un tas arī mazs un vārgs.
Blakus tārpam ezis ass,
Un tas arī ļo mazs.
(Elizabete Galvane, 6. klase)
2017. gada septembris

***
Mana zeme
Mana zeme ir kā jūras vilnis –
saulē spīdoša.
Mana zeme ir kā vējš –
brīva un mainīga.
Mana zeme ir kā saules stars –
spīdoša kā gaismiņa.
Mana zeme ir kā bērza lapas kokā –
krāsaina un dažāda.
Mana zeme ir kā ziedlapiņa zieda krāšņumā.
Mana zeme ir kā maziņš mākonī s debesīs –
punkts kartē, bet ļo mīļa.
(Zane Skutāne, 4. klase)
***
Atnācu uz mežu klusi,
Paska jos uz labo pusi.
Ieraudzīju lielu sēni,
Griezu es to ļo lēni,
Izrādījās tā bij’ laba
Ak, cik jauka ir tā daba!
(Linards Žīgurs, 5. klase)
***
Caur loga rū mūziku dzirdu.
Zvaigznes man vijoli spēlē.
Es klusi tām līdzi dziedāju
Un sapņaini apmaldījos.
Varbūt dzirdot izkliedēto melodiju,
Skumjas beigs paslēpes spēlēt
Un beigs līksmot par prieku –
Melu pavedienu.
(Madara Lācīte, 9.klase)
***
Viņa pasaulē ienāca ar vētru,
Viņa smējās līdzi varavīksnei.
Viņa raudāja ar lietu,
Viņa dejoja ar vēju.
Viņa klausījās jūru šalcam,
Viņa aizgāja kā dūja
Klusi, lēni un nemanāmi.
(Alise Tuļķe, 9.klase)
***
Tu esi dvēsele
Tu mājo sevī, savās krū s
Mana pasaule
Tā grūdīs un pū s, bet nekā
Tas laiks
Tavs spriedums par nāvi un dzīvi

Viss baigs
Tas mainīs visu ļo , esi brīva
Tava pasaule
Kāpēc mums mainī es un tēlot
Tevi apskaužu
Un zinu, ka ci arī, pat ja melo
Rētas nedzīst
Un manā sirdī viss lūdz palīdzēt
Sirds saplīst
Un it nekas tai vairs nelīdz
Viss cauri
Un dzīves mirkļi aizgājuši
Kam pāri
Mūsu sapņi pagaisuši.
(Ar s Gailis, 10. klase)
***
Lapas krāsainās, kas virpuļo starp mājām,
Klusu, klusiņām tās čaukst un krīt zem kājām.
Rudens lapas pūš, vai spēs tās noslēp es?
Nē, lapas krāsainās pra s aizsteig es.
Visas lapas projām jau,
Skatos ārā – ešām nav!
Lapas krāsainās, kas savērtas uz diega,
Pēc pirmām salnām tās noslēpās zem miega.
(Ulla Pērkone, 10. klase)
***
Varbūt rīt
Daži nepateik vārdi, kuros mājo sirds.
Pasper soli uz priekšu,
Redzēsi, kur rīts jau mirdz.
Putnu balsis, vēja šalkas,
Mazliet no šā un tā.
Acu ska ens, satraukts smaids,
Neaptverams sirdspukstu skaits.
Varbūt rīt tas sagaida mani?
Varbūt tomēr viss būs labi?
Klusums. Nakts un zvaigznes.
(Linda Melece, 12. klase)
***
Katru gadu lapas krīt,
Nevaru vairs sauli sagaidīt,
Ik vakaru tā ātri riet,
Kad man gribas spiegt un kliegt,
Bieži vien pat projām skriet,
Atgūt to, kas nokavēts,
Piepildīt, kas iecerēts,
Kad pagalmā sarkanas lapas pārklāj zemi,
Nebaidies, tās sasildīs gan mani, gan tevi.
( Eva Bērziņa, 11.klase)
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AKTUĀLI

Gulbenes novada pašvaldības iedzīvotājiem
pieejamā sociālā palīdzība
Pabalsta veids
GMI (garantētā minimālā ienākuma) pabalsts.
Dzīvokļa pabalsts.
Dzīvokļa pabalsts.
Veselības aprūpes pabalsts:
1) Ārstēšanās izdevumu segšana;
2) Recepšu medikamentu iegāde;
3) Ārstniecisko lēcu vai optisko briļļu iegāde bērniem.
Pabalsts ar tuberkulozi slimojošai personai ārstēšanās periodā
(par dienu)
Pabalsts audžuģimenei:
1) Bērna uzturam (katru mēnesi līdz pilngadības
sasniegšanai);
2) Vienreizējais pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei.
Pabalsts bārenim un bez vacāku gādības palikušam bērnam,
kurš sasniedzis pilngadību:
1) Naudas līdzekļi patstāvīgas dzīves uzsākšanai (vienreizējs);
2) Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā
inventāra iegādei;
3) Ikmēneša izdevumu segšanai (vajadzīga skolas izziņa).
Dzīvokļa pabalsts bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku
gādības.

Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu.
Materiālā palīdzība:
1) Materiālā palīdzība politiski represētām personām (vienreiz
gadā);
2) Materiālā palīdzība Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
seku likvidēšanā iesaistītajām personām;
3) Materiālā palīdzība 80 un vairāk gadu sasniegušām
personām:
 80 gadu jubilejā;
 85 gadu jubilejā;
 90 gadu jubilejā;
 95 gadu jubilejā;
 100 gadu jubilejā;
 katrā nākamajā jubilejā pēc 100 gadu sasniegšanas.
Pabalsts bērna sagatavošanai skolai (piešķir jūlijā un augustā).

Vienreizējais apbedīšanas pabalsts.
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Pabalsta
summa 2017.
Tiesības saņemt
gadā (EUR)
0,00 – 49,80 Trūcīgas ģimenes/personas*, kuru ienākumi
mazāki par 49,80 eiro.
152,00
Trūcīgas ģimenes/personas.
76,00
Maznodrošinātas ģimenes/personas**.
Pensionārs, invalīds, daudzbērnu ģimenes un
85,00
trūcīgas ģimenes, kura ģimenē ienākumi uz
35,00
katru ģimenes locekli pēdējo 3 mēnešu laikā
30,00
mēnesī nepārsniedz 228 eiro.
3,00
Slimojošā persona.
Audžuģimene.
247,00
284,57
Tiek piešķirts no 18 gadiem līdz 24 gadu
vecuma sasniegšanai.
128,06
249,71
64,03
0,00 – 35,00 Tiek piešķirts no 18 gadiem līdz 24 gadu
(no maija līdz vecuma sasniegšanai.
septembrim)
0,00 – 60,00
(no oktobra
līdz aprīlim)
150,00
Vecāks.
50,00

Politiski represētās personas.

50,00

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanā iesaistītās personas.
80 un vairāk gadu sasniegušās personas.

20,00
25,00
30,00
35,00
100,00
100,00
30,00

Trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu
pamatskolas vecuma bērni, kuri mācās
Gulbenes novada izglītības iestādē.
0,00 – 304,00 Personai, kura uzņēmusies apbedīšanu,
ja mirusi persona, kurai noteikta atbilstība
trūcīgas personas (ģimenes) statusam vai
persona bez ienākumiem un kurai nav tiesību
uz citu apbedīšanas pabalstu (nesaņem valsts
noteikto apbedīšanas pabalstu, palīdzību no
darba devēja, u.c.), kā arī pensijas vecuma
persona vai personas ar invaliditāti, kurai nav
likumīgo apgādnieku vai likumīgie apgādnieki ir
trūcīgas personas un kuram VSAA aprēķinātais
apbedīšanas pabalsts ir mazāks par 80% no
valstī noteiktās minimālās darba algas.
2017. gada septembris

AKTUĀLI/ LAUKSAIMNIEKIEM
Pabalsts ārkārtas
situācijā.

Pabalstu ārkārtas situācijā (stihiska
nelaime, krīzes situācija vai iepriekš
neparedzami apstākļi) piešķir līdz vienai
valstī noteiktajai minimālajai mēneša
darba algai personai (ģimenei), neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus,
bet, ņemot vērā iepriekš neparedzamo
apstākļu radīto zaudējumu sekas, un
tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits
valstī noteiktais pabalsts.
Vienreizējs
Pabalstu piešķir personām bez ienāpabalsts personas
kumiem, kurām ir noteikts trūcīgas
apliecinošu
personas (ģimenes) statuss pases vai
dokumentu
personas apliecības izsniegšanai, paizsniegšanai.
matojoties uz personas iesniegumu.
Pabalsts atsevišķas Pabalsts tiek piešķirts atsevišķu situācisituācijas
ju risināšanai, izvērtējot ģimenes (perrisināšanai.
sonas) ienākumus un materiālo stāvokli,
vai bez ienākumu un materiālā stāvokļa
izvērtēšanas līdz 40% no valstī noteiktās
minimālās mēnešalgas.
Ēdināšanas maksas Tiesības saņemt ēdināšanas (pusdieatvieglojumi
nas) maksas atvieglojumus:
(izglītības iestādēs).
1) bērniem invalīdiem bez izvērtēšanas;
2) pirmsskolas izglītības iestāžu
obligātā izglītības vecuma bērniem
bez izvērtēšanas;
3) izglītojamajiem vispārējās pamatizglītības iestādēs no 5. līdz 9.
klasei bez izvērtēšanas;
4) izglītojamie vispārējās vidējās
un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī ārpus novada esošajās
profesionālās izglītības iestādēs,
kuru ģimenes Gulbenes novada
Sociālais dienests atzinis par trūcīgām;
5) izglītojamiem no daudzbērnu
ģimenēm pirmsskolas izglītības
iestādēs, vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes izglītības
programmās, izņemot Gulbenes
vakara maiņu vidusskolu) un profesionālās izglītības iestādēs, kā
arī ārpus novada esošajās profesionālās izglītības iestādēs, kurās
tiek apgūta profesionālās izglītības programma, kuru nepiedāvā
Gulbenes novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošās
profesionālās izglītības iestādes,
bez izvērtēšanas.
6) Ģimenēm ar trim vai vairāk
bērniem, ja bērni dzīvo internātā
un apmeklē kādu no Gulbenes
novada pirmsskolas izglītības
iestādēm un/vai vispārējās izglītības iestādēm, tiek piešķirts 50%
atvieglojums ēdināšanai (brokastis,
launags, vakariņas) par katru bērnu mēnesī.
*Trūcīga ģimene (persona), ja vidējie ienākumi nepārsniedz 128,06 eiro.
**Maznodrošināta ģimene (persona), ja vidējie ienākumi nepārsniedz
152,00 eiro.

Sīkāka informācija pie Lejasciema sociālā darbinieka
(Iritas) vai sociālās palīdzības organizatora (Dzintras) Rīgas
ielā 6, Lejasciems (Lejasciema veco ļaužu dzīvojamās mājas
ēkā).
2017. gada septembris

Ziņas lauksaimniekiem
1) Pieteikšanās kompensācijām par lietavu un plūdu
postījumiem.
Ārkārtas situācija izsludināta
arī Gulbenes novadā līdz 2017.
gada 30. novembrim.
Informācija un pieteikšanās
veidlapas par plūdu radītajiem
bojājumiem no 4. septembra pieejama ZM, LLKC un LAD tīmekļa
vietnēs, kā arī LLKC un LAD reģionālajās iestādēs. Lauksaimnieks
lauku apsekošanu var pieteikt līdz
2. oktobrim.
Plašāka informācija www.lad.
gov.lv
2) Atvieglojumi atbalsta
maksājumu saņemšanai.
Ārkārtas situācijas noteiktajos
novados tiks piemērotas atkāpes,
administrējot tiešmaksājumus un
LAP pasākumus. Galvenie atvieglojumi:
 Netiks piemērots termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai, ilggadīgo zālāju rindstarpu
izpļaušanai, papuves aparšanai,
ņemot vērā apstākli, ka nepieciešams ilgāks laiks un resursi, lai
apsaimniekotu platības;
 Netiks piemērota minimālās ražības ieguves prasība
saistītā atbalsta saņemšanai par
sertificētām (zālāju, labības, kartupeļu) sēklām un cietes kartupeļiem;
 Plūdu nodarītie postījumi meliorācijas sistēmām netiks
uzskatīti par pārkāpumu savstarpējās atbilstības prasību izpildei;
 Netiks sodīti par minimālo ieņēmu prasības neizpildi
– lauksaimnieku dīzeļdegvielas
iegādei, bioloģiskās lauksaimniecības atbalstam;
 Arī attiecībā uz projektiem un tajos noteikto mērķu sasniegšanai tiks vērtēta esošā situācija un pagarināts uzraudzības
periods vai piemērotas atkāpes.
Papildus tam, no 16. oktobra LAD sāks avansa maksājumu
izmaksas lielākā apjomā nekā
sākotnēji tika paredzēts (70% vienotais platību maksājums un 85%
mazāk labvēlīgo apvidu maksājums un bioloģiskie maksājumi).
3) Pieejams
atbalsts
mežsaimniecībā.
LAD izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā
“Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas
uzlabošanā”.
Atbalstam varēs pieteikties
trīs apakšpasākumos 2017. gadā:
1. Apakšpasākumā „Meža
ieaudzēšana” varēs pieteikties

meža ieaudzēšanas un kopšanas
aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Ceturtā kārta norisināsies
no 9. oktobra līdz 9. novembrim,
kopējais pieejamais finansējums ir
1,5 miljoni eiro. Piektā kārta norisināsies no 10. novembra līdz 11.
decembrim, kopējais pieejamais
finansējums ir 1,5 miljoni eiro.
2. Apakšpasākumā „Meža
ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcināto mežaudžu atjaunošana” Ceturtā kārta norisināsies
no 9. oktobra līdz 9. novembrim,
kopējais pieejamais finansējums ir
500 tūkstoši eiro.
3. Apakšpasākumā
„Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības
uzlabošanai” atbalstu piešķir
jaunaudžu retināšanai, neproduktīvu mežaudžu nomaiņai, valdošās
koku sugas nomaiņai baltalkšņa
sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.
Ceturtā kārta norisināsies no 9.
oktobra līdz 9. novembrim, pieejamais finansējums aktivitātē ir 5
miljoni eiro.
Projekta iesnieguma veidlapa
pieejama mājaslapā www.lad.gov.
lv sadaļā „Atbalsta veidi” – „Projekti un investīcijas”.
4) Valsts darba inspekcija
informē, ka 2017. gada 4. septembrī uzsāks tematisko pārbaudi augkopības un lopkopības nozares uzņēmumos par darba aizsardzības
normatīvo aktu prasību ievērošanu.
Tās laikā plānots pārbaudīt vismaz
150 uzņēmumus visā Latvijā.
Tā kā tematiskās pārbaudes
mērķis nav sodīt darba devējus,
bet gan palīdzēt sakārtot darba
vidi uzņēmumos, aicinām izmantot
jau tagad pieejamos bezmaksas
informatīvos materiālus par darba
aizsardzības prasībām nozarē interneta vietnē www.stradavesels.
lv sadaļā „Materiāli”, izvēloties tieši
uz lauksaimniecības nozari attiecināmos materiālus. Tāpat aicinām
izmantot bezmaksas darba vides
risku novērtēšanas rīku „OiRA”
lauksaimniecības uzņēmumiem,
kuru var atrast Valsts darba inspekcijas interneta vietnē www.vdi.gov.
lv sadaļā „OiRA”.
5) Rāmavas Rudens izstāde.
26. starptautiskā lauksaimniecības un komunālās saimniecības izstāde „Lauksaimniecības un
meža tehnika. Lauku Sēta 2017”,
šogad notiks no 5. līdz 7. oktobrim
Izstāžu kompleksā „Rāmava”.
Anita Rozenberga,
lauku attīstības konsultante
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JAUNSARGIEM

Jaunsargu nometņu mēnesis – jūnijs
14. – 17. jūnijā „Vislatvijas jaunsargu sporta spēles” Mālpilī.
Jau otro gadu jaunsargi no visas Latvijas pulcējās nometnē „Vislatvijas sporta
spēles”. Sporta spēļu atklāšana sākās ar
gājienu caur Mālpili uz Saules kalnu, kur
jaunsargi nolika ziedus un svecītes pie
pieminekļa represētajiem Latvijas iedzīvotājiem. Sporta spēlēs jaunsargi kārtoja
FIZO testus:
• roku saliekšana un iztaisnošana
(meitenes),
• pievilkšanās kārienā – pievilkšanās
pie vingrošanas stieņa (zēni),
• ķermeņa augšdaļas pacelšana no
stāvokļa guļus uz muguras stāvoklī
sēdus,
• bumbiņas vai granātas mešana,
• īsā un garā skriešanas distance.
Jaunsargi sacentās starp novadiem
komandu sacensībās dažādos sporta
veidos. Programmā: strītbols, pludmales
volejbols, minifutbols, florbols, spēka izturības tests/šķēršļu josla, orientēšanās,
vasaras biatlons.
Augstus sasniegumus savās vecuma grupās uzrādīja Gustavs Galvans –
2. vieta, Kristīne Pence – 4. vieta, Jolanta
Pence – 2. vieta, Artūrs Filips Igaviņs –
1. vieta, Gvido Bambulis – 1. vieta, Eva
Bērziņa un Emīls Vaļickis – 6. vieta.
Sporta spēļu noslēgumā Aizsardzības ministrs R. Bergmanis pasniedz piemiņas dāvanas uzvarētājiem.
5. – 8. jūnijā jaunākās grupas nometne Ērgļos „Pie Blaumaņa”.
Jūnija sākumā jaunsargi no Lejasciema, Lizuma, Gulbenes, Stāķiem piedalījās Vidzemes novada nometnē „Pie
Blaumaņa” Ērgļos. Nometnes laikā jaunsargi piedalījās vēstures stundā par R.
Blaumani, Blaumaņa mājām un tuvējās
apkārtnes cīņu gaitām. Jaunsargi piedalījās un sacentās sporta aktivitātēs „Braku”
teritorijā: diskgolfā, mini futbolā, šaušanā
ar pneimatiku, orientēšanās labirintā,
tūrismā „Meža kaķī”, metbolā, strītbolā,
ugunskura iekurināšanā, spēka trasītē,
airēšanā. Nometnes laikā jaunsargi Blaumaņa muzejam palīdzēja sagatavot malku ziemai. Nometnes mērķis bija popularizēt aktīvā dzīvesveida nozīmi bērnu un
jauniešu ikdienā. Mērķis tika sasniegts,

Jaunsargi kopā ar instruktori Lāsmu Gabduļinu.

Jaunsargi sacenšas skriešanas
disciplīnā.

Jolanta Pence pārbauda
spēkus vasaras biatlonā.
jaunsargi izveidoja ciešas draudzīgas attiecības ar citu jaunsargu vienību jauniešiem. Jo kur gan labāk iepazīt draugus, kā
kopēji pārvarot grūtības un palīdzot viens
otram uzdevumos.
26. – 28. jūnijs nometne Cesvainē

pulcē jaunsargus no Gulbenes, Madonas novadiem.
Jaunsargi ar nepacietību gaida šo
nometni, kas tradicionāli jau trešo gadu
pulcēja kaimiņu novada jaunsargus. Par
tradīciju ir kļuvušas nakts trasītes ar uzdevumiem, saliedēšanās spēles un taktiskās
cīņas. Azimuta maršruta distances veikšana vienmēr nometnē ir liels izaicinājums
katram jaunsargam. Nometnes uzdevumi
ir veidoti tā, lai būtu iespēja pārliecināties
par nodarbībās gūto zināšanu praktisko
pielietojumu lauku kaujas iemaņās un taktiskās spēlēs.
Lāsma Gabdulļina,
Jaunsargu instruktore

Tikšanās ar Aizsardzības ministru Raimondu Bergmani
Š.g.16. augustā kopā ar Jaunsardzes
darba organizatori Lāsmu Gabdulļinu piedalījāmies Aizsardzības Ministrijas reģionālajā seminārā Vidzemes novada izglītības iestāžu vadītājiem un skolu direktoriem NBS Instruktoru skolā Cēsīs.
Tikšanās bija lietišķa un konstruktīva,
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tika runāts par jauno mācību priekšmetu
„Valsts aizsardzības mācība” ieviešanu
skolās no 2018. gada 1. septembra. Noklausījāmies Aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa uzrunu, kas pamatoja
šāda mācību priekšmeta nepieciešamību. Varu piekrist ministra teiktajam, ka ne

jau obligātais kara dienests iemācīs mīlēt
tēvzemi. Patriotisms un pilsonības apziņa
jāiemāca skolā, mērķtiecīgi no 1. klasītes.
Jaunsardzes kustība vēl ciešāk tiks sasaistīta ar zemessardzi, jo katram jābūt
apmācītam, gatavam sevi un savu ģimeni
aizsargāt.
2017. gada septembris

JAUNSARGIEM/ SPORTS/ VIDUSSKOLĀ
Vēl seminārā uzstājās
valsts sekretārs Jānis Garisons, Zemessardzes 2.
bataljona komandieris Mareks Ozoliņš, militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā eksperte Daina Ozoliņa, kuras
vēstījumā derētu ieklausīties
jebkuram. Eksperte stāstīja
par to, kādi draudi rodas
no interneta drošības jomā.
Bieži vien ir grūti pamanīt
slēptu aģitāciju, valsts prestiža graušanu.
Pēc darba pusdienām
Ineta Maltavniece un
kopā ar amatpersonām pieLāsma Gabdulļina militāro mācību
dalījāmies militāro mācību
norises apskatē.
norises apskatē Cēsu apkaimē. Tas bija interesanti un saistoši. Tēvzemes aizsardzība ir ikviena
Latvijas pilsoņa pienākums.
Ineta Maltavniece,
Lejasciema vidusskolas direktore

Lejasciemieši taku skriešanas
seriālā „Stirnu Buks”

Gandarījums un prieks par pievarēto
distanci un savējo uzvarām Milzkalnē.
Visas vasaras gaitā Lejasciema vidusskolas skrējēji treneres Lāsmas Gabdulļinas vadībā turpināja piedalīties taku
skriešanas seriālā „Stirnu Buks”, kopā
aizvadīti jau pieci posmi dažādās, izcili
ainaviskās Latvijas vietās.
Sacensību neatņemama
Vēl atlicis nostartēt divos posmos,
sastāvdaļa – iesildīšanas
pēc kuriem tiks noteikti sacensību koppirms starta.
vērtējuma uzvarētāji, tajā tiks ņemti vērā
trīs labāko posmu rezultāti. Šobrīd pārliecinošs līderis savā U12V grupā ir Artūrs Filips Igaviņš, arī Evai Bērziņai
1. vieta savā U18S grupā. U12S grupā Gerdai Asnātei Berkoldei 5. vieta,
Annai Nikolai Berkoldei 6. vieta. U14S grupā Jolantai Pencei 4. vieta,
Elizabetei Galvanei 6. vieta. U16V grupā Gustavam Galvanam 3. vieta,
U16S grupā Ērikai Jermacānei 3. vieta.
Augstus rezultātus uzrāda arī pārējie Lejasciema skrējēji, lai arī līdz
pirmajam sešiniekam nedaudz pietrūkst.
Veiksmīgus startus vēlot arī turpmāk, Dana
2017. gada septembris

Pie Lejasciema vidusskolas
tiks būvēts bērnu
rotaļlaukums
Eiropas Sociālais
fonds

Atklātajā projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku darbības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 „ Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” BDR „ SATEKA”
rīcības 2.1. „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem” atbalstu guva Lejasciema vidusskolas izstrādātais projekts „Bērnu rotaļlaukuma un
žoga būvniecība”. Projekta mērķis ir veicināt Lejasciema
pagasta iedzīvotāju un viesu saturīgu brīvā laika pavadīšanu drošā, radošā un interesantā vidē, dažādojot aktīvās atpūtas iespējas bērniem.
Lejasciema pagasts ir bagāts ar tradīcijām, aktivitātēm, kvalitatīvu pasākumu piedāvājumu. Ļoti populāri ir
tradicionālie sporta pasākumi, piemēram „ Šķūnenieku
kauss”, kuros piedalās ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet
arī viesi no visas Latvijas. Tie ir ģimeņu pasākumi. Lejasciemā jau ir sporta laukums, āra trenažieri, estrāde.
Tomēr šie objekti vairāk piemēroti pieaugušajiem. Bija
nepieciešams piedāvāt ģimenēm ar maziem bērniem
piemērotu vietu saturīgai atpūtai svaigā gaisā. Rotaļlaukuma ierīkošana atrisinās problēmu, nodrošinot
pilnvērtīgu bērnu brīvā laika pavadīšanu svaigā gaisā
drošā, sakoptā un pieejamā vidē. Tas nepieciešams
arī, lai padarītu vidi pievilcīgāku jaunajām ģimenēm.
Ļoti noderīgs rotaļlaukums būs Lejasciema vidusskolas
skolēniem, jo starpbrīžus varēs pavadīt aktīvā atpūtā.
Rotaļlaukumā paredzēts uzstādīt šūpoles, karuselīti,
vingrojamo sienu, kāpelējamo tīklu un slīdkalniņu. Zem
rotaļu iekārtām ierīkos dažādu segumu – gan smilšu un
grants, gan gumijas (zem slīdkalniņa). Projekta ilgtspēja
ir acīmredzama. Ikvienai no šī rotaļu laukuma konstrukcijām ir svarīga loma bērna vispārējā attīstībā – sportiskā,
prāta spēju, motorikas, līdzsvara utt. attīstīšanā. Laukuma izmantošanu sekmēs soliņu zonas izvietojums tā
teritorijā, kā arī bruģētais celiņš uz zēnu mājturības kabinetu. Žogs nepieciešams drošībai un mājdzīvnieku piekļuves ierobežošanai, tam būs 3 vārti, kas netiks slēgti,
lai laukums būtu pieejams apmeklētājiem visos gadalaikos, visās dienās. 2 vārtiņi domāti gājējiem, bet trešie,
lai laukumā nepieciešamības gadījumā varētu iebraukt
lielāka tehnika. Lejasciema vidusskola nodrošinās bērnu
rotaļlaukuma uzturēšanu. Jau ir ierīkota āra novērošanas
kamera, apgaismojums.
Šobrīd Gulbenes novada domē notiek iepirkuma
izsludināšana. Ar nepacietību gaidām būvdarbu uzsākšanu, jo šī projekta sagatavošana bija mērķtiecīgi virzīts
process, kurā aktīvi piedalījās bērni, viņu vecāki un Lejasciema vidusskolas absolventi. Lai izdodas!
Ineta Maltavniece,
Lejasciema vidusskolas direktore
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Sveiciens no jauniešu centra „Pulss”
Arī mēs esam atsākuši
jauno sezonu ar jaunu sparu un krāsainām idejām.
Vēlamies izveidot jauniešu kodolu, līdzīgi kā skolu
pašpārvalde, lai kopā varam veiksmīgi sadarboties
un darīt lielas lietas!
Aicinām
pieteikties
dalībniekus, kam interesē
spēlēt teātri, plānojam izveidot mūsdienīgas, īsās
izrādes.
Šogad kopā ar mums
otrdienās, trešdienās būs
brīvprātīgā meitene no
Spānijas – Irene! Nāciet
ciemos, iespējams, ja kādam ir interese,
varēs apgūt nedaudz spāņu valodu vai
vienkārši parunāties. Irene vadīs dažādas
aktivitātes, kā arī gaidāms starpkultūru vakars ar spāņu iecienītākajiem ēdieniem un
tradīcijām.
Tuvākais lielais pasākums notiks 25.
novembrī „Talantu vakars”, kurā aicinām
piedalīties ikvienu jebkurā vecumā un var
sākt jau pamazām gatavoties! Dalībnieki,

ju takas izveidošanā, kas
notika projekta „Izkustini
kājas" ietvaros (Gulbenes
novada jauniešu iniciatīvu
konkurss 2017). Esam izveidojuši 15 m garu un 60
cm platu baskāju taku ar
visdažādākajiem dabas
materiāliem. Tika iegādāti dažādi košumkrūmi un
skujkoki, kas taku kopumā padara skaistāku un
košāku.
Liels paldies Ingai
Naglei par palīdzību stādu
Baskāju takas tapšanas proces. izvēlē, atvešanā, kā arī to
izvietošanā. Dabas takai
pēc jauniešu iniciatīvas tika izveidots solūdzu piesakieties līdz 7. novembrim! Lai
liņš, kas ļoti labi iederas un noderēs arī
visiem veiksmīga un radoša jaunā sezokādam vecākam cilvēkam, kur apsēsties,
na!
kamēr bērni dodas pa baskāju taku. Plānojam ar laiku taku papildināt un uzlabot.
Projekta „Izkustini kājas”
Paldies ikvienam, kas piedalījās takas izietvaros izveidota baskāju
veidē un radīja kopības sajūtu, veidojot
īpašo vietu, kas atrodas aiz Lejasciema
taka
vidusskolas!
Laikā no 4. līdz 7. jūlijam Lejasciema
Jauniešu centrs „Pulss”
bērni un jaunieši aktīvi iesaistījās baskā-

Jogas nodarbības pieaugušajiem un īpaša
programma senioriem!
Šajā rudenī, lai uzlabotu Lejasciema
pagasta senioru dzīves kvalitāti, Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju
centra rīkoto mūžizglītības darba aktivitāšu
ietvaros tiek organizētas jogas nodarbības
senioriem. Ar jogu var nodarboties visi cilvēki neatkarīgi no vecuma un savām spējām. Izstrādātie vingrojumi atvieglos locītavu sāpes, dos dzīvesprieku, labsajūtu un
veselīgu kopā būšanu. Joga noteikti nav
prakse tikai jauniem un lokaniem. Jogas
mācība sevī ietver bagātu prakšu kopumu,
lai katrs no mums gūtu sev visvēlamāko
veselīgas un laimīgas dzīves radīšanai.
JOGAS NODARBĪBAS SENIORIEM!
CETURTDIENĀS plkst. 12.00 Lejasciema kultūras namā kopā ar skolotāju
Antru Aizupieti aicinām uz jogas nodarbībām seniorus: dāmas un kungus labākajos gados! Nodarbības var apmeklēt bez
iepriekšējas pieteikšanās.
Pirmā nodarbība 21. septembrī plkst.
12.30.
Vajadzīgs ērts apģērbs, ja ir, vingrošanas paklājiņš, neliela sedziņa, neliels termoss ar siltu tēju.
Nodarbības maksa: EUR 2,50
Nodarbības ilgums: 2 h.
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ATSĀKSIES HATHA JOGAS nodarbības Lejasciemā
(no 18 gadu vecuma līdz senioru vecumam).
OTRDIENĀS plkst. 17.00
Nodarbības sāksim 12. septembrī
plkst. 17.00
Iepriekš jāpiesakās zvanot.
Nodarbības maksa: EUR 5,00
Nodarbības ilgums: 2h
Antra mob.t. 26486096
Mērens nodarbības temps, vairāk laika veltot jogas pozu detalizētai apguvei,
tās pielāgojot individuāli un pakāpeniski
turot arvien ilgāk, tādējādi pilnvērtīgi gūstot
asanu – jogas pozu fizioloģisko devumu.

Prakses dinamika vairāk vērsta uz iekšēju
asanas darbu, uz iekšējo pasauli. HaTha
jogas pozas tiks apgūtas līdz ar vingrinājumiem locītavu brīvībai un veselībai, gudri
izmantojot dažādus palīglīdzekļus un atvēlot nozīmīgu nodarbības daļu dziļi relaksējošām un atjaunojošām jogas pozām.
Nodarbības ietvaros daudz uzmanības veltīts līdzsvaram, saudzīgai un gudrai
ķermeņa stiepšanai, saglabājot mērenu
kardio slodzi, kā arī nervu sistēmu nomierinošām asanām, ķermenī uzkrātās spriedzes un ikdienas satraukumu atbrīvošanai.
Apzinātas un pilnvērtīgas elpošanas izkopšana ir nodarbības būtiska sastāvdaļa.
Kopumā šī nodarbība būs sirdi un
ķermeni iepriecinoša mīlestības deva veselīgai un laimīgai ikdienai. Jogas prakse
palīdzēs jums turpināt darīt to, kas jums ir
sirdij tuvs un mīļš – rosīties dārzā, apmeklēt draugus. Mēs vairojam enerģiju savā
ķermenī un to neizšķiežam, jo ķermenis,
prāts un gars darbojas saskanīgi. Visi,
kam ir jautājumi, droši var piezvanīt un aprunāties. Aicinu ikvienu padomāt par savu
veselību un labsajūtu!
Veselīgu rudeni novēlot, Antra
Mob. t. 26486096.
2017. gada septembris

SPORTS

Šķūnenieku kauss – 2017
Kā jau ierasts, augusta otrajā nedēļas nogalē tika aizvadīti lielākie sporta
svētki Lejasciemā – Šķūnenieku Kauss.
Divas dienas, kurās dalībnieki varēja piedalīties 10 km riteņbraukšanā, velokrosā,
triatlonā un futbolā. Galvenajā sacensību
disciplīnā, 10 km šosejas riteņbraukšanā, piedalījās līdz šim lielākais dalībnieku
skaits 22 gadu laikā – 303, bet kopā visās
disciplīnās aptuvenais dalībnieku skaits
dalībnieku skaits bija 700. Iegūtas mazas
un lielas uzvaras,
kāds uzlabojis savu
iepriekšējā gada
rezultātu, kāds apsteidzis kaimiņu,
kāds ieguvis godalgotu vietu. Par
sacensību absolūtajiem uzvarētājiem
10 km distancē un
galvenās balvas ieguvējiem kļuva Jānis Andersons un
Madara Kukaine.
Starp lejasciemiešiem ātrākie 10

Tiek dots stats jaunākajiem sacensību dalībniekiem.
Ātrākais no lejascie- km distancē bija Laura Igaviņa un Sandis Ķemers.
miešiem gan 10 km
Paldies organizatoru komandai par šiem svētkiem,
distancē, gan krosā – kurus mums radāt jau vairāk kā divdesmit gadus!
Sandis Ķemers.
Dana Puidze

Pukstu aplis 14
26. augustā Lejasciema pagasta
„Pukstos” norisinājās gadskārtējās loku
šaušanas sacensības „Pukstu aplis 14”.
Šogad laika apstākļi dalībniekus nelutināja, pielijušas pļavas un mežs, pārplūdusi Gauja un appludinājusi vienu no
mērķiem – lāci, kuram sacensību dienā
piekļūt vairs nebija iespējams, un ik pa
laikam uzlija arī lietus, bet tas nemazināja sacensību garu un
pozitīvo atmosfēru.
Ļoti īpaša šķita
sacensību atklāšana,
kad, kā katru gadu,
„Pukstu” māju saimnieks Vilis Kazainis
uzvilka karoga mastā
Latvijas valsts karogu.
Paldies Jurim Novožilovam, Kazaiņu
ģimenei ar komandu
par sacensību organizēšanu!
Dana Puidze

Mastā tiek
uzvilkts Latvijas
valsts karogs.
2017. gada septembris

Sacensību dalībnieki dodas pie nākamā mērķa.
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,,Sporta kluba ,,Lejasciems”” darbība piecu gadu ietvaros

Skatu torņa ar alpīnisma sienām būvēšanas process.
Biedrība dibināta 2012. gadā, biedrības mērķis: fiziski aktīva un veselīga dzīvesveida sekmēšana un popularizēšana,
veselības veicināšana bērnu, jauniešu un
citu interesentu vidū. Iespēju radīšana bērniem, jauniešiem iepazīt dažādus sporta
veidus, apgūt prasmes un iemaņas mācoties un trenējoties, nodrošinot ar inventāru
treniņa procesā. Lai arī biedrība dibināta
salīdzinoši nesen, faktiski tās biedri kopš
1999. gada kā brīvprātīgie nodarbojas ar
Lejasciema bērnu un jauniešu fiziskās sagatavotības pilnveidošanu un sporta meistarības izaugsmes veicināšanu. Šo gadu
laikā jaunieši sagatavoti startiem Latvijas
līmenī un uzrādījuši labus rezultātus Latvijas čempionātos. Bet strādājot ar bērniem,
jauniešiem vienmēr ir bijusi problēma ar
inventāru un sporta bāzēm. Sporta inventārs ir ļoti dārgs, un bērni no tā katru gadu
izaug. Tā radās ideja par biedrības „Sporta
kluba „Lejasciems”” dibināšanu, projektu
sagatavošanu un sponsoru un atbalstītāju
piesaistīšanu, lai bērns, jaunietis, atnākot
uz treniņu, var piedalīties neatkarīgi no tā,
cik liels ir ģimenes budžets.
No biedrības dibināšanas ir pagājuši
pieci gadi, it kā ne liels, ne ļoti mazs laiks,
bet šo gadu laikā biedrībai ir izdevies pie-

saistīt atbalstītājus vai atbalstītāji ir atraduši
mūs, kas palīdz realizēt sapņus īstenībā. Ir
izveidota sadarbība ar Lejasciema pagasta
pārvaldi, Jaunsardzes un informācijas centru un Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolu. Tā ar biedrības dibināšanu 2012. gadā tika realizēts projekts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) „Sporta un
brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Lejasciema pagastā”, kura ietvaros
tika iegādāts inventārs, lai bērni un jaunieši varētu nodarboties ar sportu visa gada
garumā. Tā kā inventārs (vienkāršs treniņiem) bija sarūpēts, radās nepieciešamība
pēc savas sporta bāzes, drošas vietas, kur
uzsākt pirmos soļus ar velosipēdiem, skrituļslidām, rollerslēpēm, skrituļdēļiem u.t.t.
2014. gada vasarā tika pabeigts projekts
„Sporta aktivitāšu trase”, kura ietvaros tika
izveidota asfaltēta 325 metrus gara trase.
2016. gada maijā tika iesniegts projekts
„Tūrisma tehniskās aktivitāšu trases izveidošana”, projekta ietvaros paredzējām
uzcelt skatu torni ar alpīnisma sienām un
sagatavot trasi tūrisma tehnikas elementu
apgūšanai. Kāpēc? Vienkārši Lejasciems
bez tūrisma aktivitātēm nav iedomājams,
jo pirmsākumi tūrisma sporta veidam Le-

Datoru apmācību
kursi bibliotēkā
Lejasciema pagasta bibliotēka, sadarbībā ar Gulbenes bibliotēkas mācību
centru, piedāvā datoru apmācības kursus bez priekšzināšanām lejasciemiešiem,
pensionāriem un pirmspensijas vecuma cilvēkiem 55+.
Tie Lejasciema pagasta iedzīvotāji, kuri vēlēsies apmeklēt nodarbības, var
pieteikties Lejasciema pagasta bibliotēkā personīgi vai pa tālruni 64472875. Kursi
notiek bez maksas, un tiek izmantots mācību centra tehniskais aprīkojums.
Lejasciema pagasta bibliotēka
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jasciemā rodami jau pagājušā gadsimta
60tajos gados. Protams, sporta tūrisma
attīstība nebūtu iedomājama bez aizrautīgiem, talantīgiem skolotājiem – treneriem,
tādiem kā Ēriks Doropoļskis, Arkādijs Petuško, Aleksandra Birkava, Elita Jermakova. „Sporta kluba „Lejasciems”” dibinātāji,
viņu bērni un atbalstītāji ir izauguši ar tūrisma stundām, un šo cilvēku darbs ir pelnījis,
lai tiktu turpināts. Tāpēc kopā ar šo torni,
ar inventāra papildinājumu biedrība grib
saglabāt mūsu bērnos, jauniešos mīlestību
uz tūrismu un zināšanu nodošanu tālāk.
Visu vasaru notika būvniecības darbi un
lejasciemieši varēja redzēt izmaiņas visas
vasaras garumā Sporta aktivitāšu trasē. Nu
jau skatu tornis ar alpīnisma sienām būs
gatavs uzņemt savus skatu vērotājus un
drosmīgus kāpējus.
„Sporta klubs „Lejasciems”” sadarbībā ar Lejasciema pagasta padomi
30.09.2017. plkst. 11.00 aicina visus pagasta cilvēkus uz ikgadējām Lejasciema sporta spēlēm „Tūrisms Lejasciemā” un Skatu torņa ar alpīnisma sienām
atklāšanu.
V. Gabdulļins,
„Sporta kluba „Lejasciems”” valdes
priekšsēdētājs

Sākot ar 2. septembri,
plkst. 17.30 – 18.30
Lejasciema kultūras namā
mā

Veselības uzlabošanas
nas
vingrošanas
nodarbības
pieaugušajiem
vadītājs
Artūrs Grīnbergs

dalības maksa
2,50 euro
2017. gada septembris

KULTŪRAS ZIŅAS/ BIBLIOTĒKĀ

Mālmuižnieku satikšanās

29. jūlijā pie Mālmuižas pils noritēja astotais
mālmuižnieku salidojums, kas pulcēja bijušos
un esošos mālmuižniekus no tuvējās un tālākās
apkārtnes. Pasākumu apmeklēja gandrīz simts
dalībnieku. Visiem dalībniekiem bija jāatzīmējas
uz Latvijas kartes, kur katrs uz šodienu atrodas.
Šķita, ka pārstāvētas ir visas lielākās Latvijas
pilsētas, diemžēl visi neatzīmējās. Pasākums
sākās ar koncertu, kuru atklāja Lejasciema senioru koris „Satekas” Vijas Nuržas vadībā. Tālāk
koncertu kuplināja Ingas Deigeles ģitāras pavadījumā izpildītās pašas komponētās dziesmas. Koncerta turpinājumā Mālmuižas parku
pieskandināja flautas un trompetes skanējums
Ditas un Valda Grīšļu izpildījumā. Koncerta
noslēgumā uz kopīgu dziesmu aicināja Vilnis
un Daiga Sliņķi. Atmiņas atdzīvojās, skatoties
fotogrāfiju retrospekciju, ko bija sagatavojis
Jānis Aizupietis, bet fotogrāfijas savāktas no
mālmuižniekiem ar „Facebook” starpniecību.
Par deju mūziku parūpējās Mārcis Brakovskis.
Pasākumu vadīja Maija Kirillova.
Uz tikšanos devītajā salidojumā 2019.
gadā!
Sofija, bibliotekāre

Jaunumi bibliotēkas plauktos
Augustā Lejasciema pagasta bibliotēkas jaunumu plaukts tika papildināts ar 33
jauniem grāmatu eksemplāriem.
Lielākā daļa grāmatu tika iegādātas,
lai papildinātu „Bērnu un jauniešu žūrijas”
kolekciju. Vecāku žūrijas plauktā E. Dors
„Mums neredzamā gaismā”, romāns, kas
māca skatīties, domāt, ticēt, saglabāt cerību un nezaudēt cilvēcību, un R.M. Steforda „Brīvroku mamma: ieteikumi vecākiem,
kā nolikt malā telefonu, sadedzināt veicamo darbu sarakstu un pārstāt tiekties pēc
pilnības, lai piedzīvotu patiesi būtisko!”.
Latviešu autoru darbi. D. Judinas romāns „Gredzens” ir cikla „Septiņi vakari”
2017. gada septembris

turpinājums, kurā parādīts Katrīnas un
Mārtiņa sarežģīto attiecību stāsts. Arnolda
Auziņa „Bīstamā līdzība” aptver plašu laika posmu – no 19. gs. līdz trešās atmodas
gadiem, kur galvenie notikumi samezglojas, jo virmo kaislības un neatļautas attiecības. Jaunās autores, žurnālistes G.
Lagzdiņas „Spēlītes” ir septiņi stāsti par
mīlestību, attiecībām, lasīšanai vasarā,
pludmalē, atvaļinājumā un citos brīvos brīžos, kad negribas neko nopietnu.
Daiļliteratūras plauktā – itāļu autores
E. Ferrantes grāmatas „Brīnišķīgā draudzene” turpinājums – „Jaunais uzvārds”
un „Aizbēgt vai palikt”. Amerikāņu autores

N. Robertsas „Kad saulriets noskūpsta
debesis”, E. Solomones „Kur laime mīt”,
M. Simses „Mīlestības un gramatikas likumi”, īru autores K. Kellijas „Tikai starp
māsām”.
Psiholoģikais trilleris K. Kroftas „Kamēr tu gulēji” pārsteidz ar ātriem pavērsieniem un sižeta asumu. Amerikāņu autora
Dž. Gripando viens no labākajiem romāniem „Biedējošā tumsa”. Krievu detektīvu
meistares A. Mariņinas „Eņģeļi uz ledus
neizdzīvo” otrā daļa.
Aicinām visus iegriezties bibliotēkā,
lai iepazītos ar jaunākajām grāmatām!
Lejasciema bibliotēka
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Vasaras kultūras ziņas
Saka, ka no vasaras vajag atvadīties skaisti – smukās vasaras drēbes,
kleitiņas nolikt akurāti uz ziemas guļu,
nedaudz pagremdēties vasaras atmiņās,
atcerēties, kas labs tajā noticis, pateikt
paldies. Skumjas par to, ka paiet vasara,
atvaļinājuma laiks, esot normāls, dabisks
process. Tāpēc – jāļauj atvadīties no vasaras, jo, lai, atnākot rudenim, uzsākot
ko jaunu, varam gūt prieku!
Bet es vēl mazliet pagremdēšos vasaras atmiņās.
30. jūnijā Lejasciemā pie Paideru
dzirnavām saulrietā notika Klusuma pārgājiens gar Gauju, kur bija iespēja klausīties Gaujas tecējuma skaņas un, pa upi
braucošā laivā, akustiskā mūzikas instrumenta spēli.
Mūsdienās, kad cilvēkam laiks paiet
nemanot, ātrā skrējienā, stresā un skaļumā, patvērumu var rast dabā. Dabas
viducī esot, var sadzirdēt pasaules klusumu. Šajā vakarā ikvienam bija iespēja
vismaz pusstundu ieelpot klusumu, paturēt to sevī un just, kā klusumā sāk skanēt
dvēsele. Paldies visiem, kas siltajā piektdienas vakarā veltīja laiku kopīgam klusuma pārgājienam un ļāvās mūzikas skaņu
un saulrieta Gaujas vakara noskaņai!
Paldies Lūkinu ģimenei par skaisti
sakopto vietu, par atbalstu šī pasākuma
norisei!
1. jūlijā Dikļos Neikenkalna dabas koncertzālē pulcējās 75 Vidzemes
reģiona kori, pūtēju orķestri, deju kolektīvi, pavadošā grupa Raimonda Macata
vadībā, lai ieskaņas koncertā izdziedātu
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku
noslēguma koncerta „Zvaigžņu ceļā” repertuāru. Šajā koncertā piedalījās Lejasciema jauktais koris „Kaprīze”.

Paldies Jānim Berkoldam un Jānim Upītim par mūziku, paldies Jānim Kupcim
par airēšanu un Pēterim Liepiņam par laivu.
sūdzēties par laika apstākļiem, jo gan sestdien,
gan svētdien tie mūs
lutināja ar labu laiku un
saulīti! 8. jūlija vakarā
Lejasciema estrādē ar
izrādi „Seši mazi bundzinieki” viesojās Stāmerienas un Litenes
amatierteātri.
Paldies
režisorei Ilvitai Kļaviņai,
aktieriem,
dejotājiem
par jauko brīvdabas izrādi! Paldies Jānim Mellim
par apskaņošanu!
9. jūlija pēcpusdienā baudījām brāļu Auzānu un Jersikas orķestra
koncertu! Paldies kolosālajiem mūziķiem un
dziedātājiem par skaisti
pavadīto laiku brīvdabas
koncertā!

Lejasciema jauktais koris „Kaprīze”
Dikļos.
8. un 9. jūlijā, apmeklējot pasākumus Lejasciema estrādē, nevarējām
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Skats no izrādes „Seši mazi bundzinieki”.

Gatavojoties Novada svētkiem „Novads,
Brāļi Auzāni un Jersikas orķestrs.
saknes, piederība”, kas
notika no 28. līdz 30. jūlijam Gulbenē, daudz pienākumu un darba bija mūsu pagasta ļaudīm, lai svētki izdotos kā iecerēts.
Prieks par Lejasciema amatierkolektīviem –
 jaukto kori „Kaprīze”, kas 28. jūlija vakarā Vecgulbenes muižas parkā dziedāja Novadnieku akadēmiskās un džeza mūzikas koncertā „Vakara mūzika pils parkā”,
2017. gada septembris

KULTŪRAS ZIŅAS
 deju kolektīvu „Unce”, kas 29.
jūlijā vakarā dejoja lieluzvedumā „Nāc
laika loku kopā izdzīvot!”, gāja svētku gājienā „Bānīši ripo!” un nesa Lejasciema
karogu.

pūtēju orķestri „Lejasciems”,
kas 28. jūlijā vēlu vakarā Gulbenes ielas
pieskandināja ar saviem skaņdarbiem un
22. jūlijā Lejasciema pūtēju orķestris uzspēlēja kaimiņu pagastā Ilzenē,
 senioru ansambli „Satekas”,
kas 28. jūlijā Gulbenē Jaunatnes parkā
uz vasaras skatuves piedalījās koncertā
„Zelta gadi”, 29. jūlijā ar dziesmām priecēja Mālmuižnieku saieta dalībniekus un
25. augustā piedalījās novada senioru
svētkos Rankā,
 ansambli „Akcents”, kas 29. jūlijā piedalījās Vecgulbenes muižas parkā
Piederības dziesmu koncertā „Ar gulbja
spārniem” un paspēja vēl uz Dižakmeņu
gulbju atklāšanas pasākumu Lejasciemā, kur Tirzas krastā skanēja ansambļa
dziesmas,
 līnijdeju grupas meitenēm, kas
košāku un atraktīvāku darīja Lejasciema
bānīša braucienu pa Gulbenes ielām
„Bānīši ripo” un 2. septembrī meitenes,
nebaidoties no lietus un slapjuma, dejoja
Bānīša svētkos Stāmerienā,
 jauniešu ansambli „Deep silence”, kas 29. jūlijā koncertēja vasaras
dārzā pie kultūras centra un 22. jūlijā viesojās Beļavas pagasta svētkos un visas
dienas garumā priecēja apmeklētājus ar
savām dziesmām.
Paldies visiem, kas ar savu aktivitāti,
ieguldījumu palīdzēja radīt svētku sajūtu!
Paldies Guntaram Šmitam, kas gatavoja
Gulbenei dāvanu – soliņu, kas tika uzstādīts Jaunatnes parkā, paldies Mundim
Žviriņam, Jānim Kupcim, Dāvim Uiskam,
Lāsmai Einbergai, „Ozolu mājas maizei”, Vizmai Petrovai par aktivitāti Lielajā
Labo Lietu Tirgū, kas notika Vecgulbenes
muižas parkā, paldies sportistiem Daigai
Krēsliņai, Jurim Zaķim, Martinam Kristeram Celmam, Emīlam Galvanam, Bruno
Eduardam Krēsliņam, Agnim Račānam,
Ināram Ritmanim par piedalīšanos sportiskajās aktivitātēs, paldies Ingai un Jānim Nagļiem par Lejasciema bānīša sagatavošanu un noformēšanu gājienam,
paldies jauniešiem Zanei un Artūram
Kauliņiem, Ralfam Siliņam, paldies Krēsliņu ģimenei, paldies mūsu nenogurstošajam šoferim Uldim Berkoldam un skaņu
meistaram Jānim Mellim, paldies visiem
pagasta darba vīriem par paveikto!
Paldies Annai Žīgurei par Goda bibliotēkas atklāšanas pasākuma filmēšanu.

„Unces” dejotāji lieluzvedumā „Nāc laika loku kopā izdzīvot!”.

Ansamblis „Satekas”
uzstājas koncertā „Zelta gadi”.

„Deep Silence” uzstājas Beļavā.

Guntars Šmits uz sava
gatavotā soliņa.

turpinājums 16. lpp.

Lejasciema pagasta pārstāvji – Lielajā Labo Lietu Tirgū Vecgulbenes muižas parkā.
2017. gada septembris
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KULTŪRAS ZIŅAS
turpinājums no 15. lpp.

29. jūlijā Lejasciemā tika atklāts jauns
vides objekts „Lejasciema dižakmeņu gulbji”, kuri izvietoti Tirzas
upes krastā, vietā, kur
agrāk, līdz pat 1962.
gadam, atradās tilts
pār Tirzu. Pagasta pārvaldes vadītājs Māris
Milns atklāja šo vides
objektu, sakot pateicības vārdus visiem, kas
strādāja, lai šī vieta būtu
skaista, sakopta.
Irisa Puidze pasākumā teica šādus skaistus vārdus:
„Gauja un Tirza!
Lejasciems! Vieta, kur
saule pin rasas vainagus un ūdens burbuļošana skan kā visskaistākā mūzika. Vieta,
kurai ir tikai sava ceriņu
smarža, vieta, kurai ir
rupjmaizes un medus
garša. Vieta, kur svētkos tiek vārīts lielais zupas katls un pie tā tiek
aicināts ikviens – gan
savējais, gan svešais.
Tur ceptā maize dod

Māris Milns „Lejasciema
dižakmeņu gulbju” atklāšanā.
Pasākumā dzied „Akcents”.
Smaidīgais
Lejasciema pagasta
bānītis novada svētku
gājienā.
Īpašajā Lejasciema
bānītī ne tikai restorāna
vagos, bet arī SPA vagons.
tādu spēku kā varenajiem ozoliem, kas Lejasciemā stāv vairāk kā divsimt gadu, un to lapotne dod patvērumu gan cilvēkiem, gan kamenēm. Tikai Lejasciemā ir savs „Ziedu pasaku” ceļš un „dzejnieku soliņš”, ceļa zīmes vienmēr ietērptas
svētku drānās, bet ikviena dziesma izskan kā himna cilvēka
dvēselei.”

2017. gadā Lejasciema kultūras nams dzīvo
sešdesmit gadu zīmē
Gatavojoties Lejasciema kultūras nama
60 gadu jubilejas pasākumam, kas notiks
17. novembrī, jau
pavasara un vasaras
mēnešos ir paveiktas
labas, skaistas lietas
– kultūras nama skatuve ir tikusi pie jaunām
drapērijām, tika noslīpēta un nolakota zāles
grīda, kā arī ar pagasta
rokdarbnieču tamborējumiem top skaists
sienas gobelēns „Saules koks”. Līdz ar to tiks
izveidots tāds mazs
Skatuves jaunais „ietērps”.
atpūtas stūrītis kultūras
namā.
Bijušajiem un tagadējiem darbiniekiem, amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem un apmeklētājiem – katram ir savas pozitīvās emocijas, stāsti par piedzīvoto kultūras namā 60 gadu garumā un nama
bagātīgo vēsturi veidojuši neatlaidīgi un aktīvi iedzīvotāji.
Pūtēju orķestris ar saviem stāstiem, koris un deju kolektīvs ar
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saviem nebeidzamajiem piedzīvojumiem Dziesmu un Deju svētkos, jo šo
lielo Latvijas svētku dalībnieku pulkā
mūsu kolektīvi ir jau ļoti daudzus gadus! Un nav svarīgi, kurā gadā tas izdzīvots, svarīgi, ka šīs sajūtas glabājas
uz mūžu.

„Saules koks”.
2017. gada septembris

KULTŪRAS ZIŅAS/ INFORMĀCIJA
Laiks uzliek arī savus nospiedumus, kāds kolektīvs beidz pastāvēt,
kāds rodas no jauna, taču vēlme kopt
tradīcijas un tās attīstīt Lejasciemā ir
nepārejoša vērtība.
Esmu pateicīga dzīvei, kas man
šodien ļauj piepildīt ikdienu, strādājot
kopā ar radošiem, uzticamiem un profesionāliem kolēģiem – pagasta pārvaldes vadītāju Māri Milnu un visiem
pārējiem pagasta darbiniekiem, jo
bez viņu padoma, palīdzības, atbalsta
nav iedomājams darbs kultūrā, amatiermākslas kolektīvu vadītājiem Inetu,
Viju, Daigu, Ingu, Elīnu, Lāsmu, teātra
kolektīva Inetu, Juri, muzeja darbinieci
Danu, Jauniešu centra darbiniekiem
Ralfu un Annu, bibliotēkas meitenēm
Mairu un Agnesi, Andra ir cilvēks, kas
dara visu, lai nama telpas un pagalms
būtu sakopts, sakārtots, tīrs. Inga jau
daudzus gadus rotā telpas, veido dekorus pasākumiem un ikdienai, ieguldot savu radošumu. Jānis – skaņas un
gaismas meistars – ar savu labestību
un izdomu strādā un gādā, lai pasākums izdodas.
Ļoti laba sadarbība mums ir ar
sporta darba organizatori Lāsmu,
skolas un bērnudārza saimei jebkurā
laikā kultūras nama durvis ir atvērtas.
Dažādas interešu grupas vienmēr ir
gaidītas kultūras namā. Prieks par
tiem jauniešiem, kas kultūras namu ir
apmeklējuši vēl mazi būdami un dara

to joprojām.
Par kolektīvu dalībnieku bērniem
ir īpašs stāsts, jo liela daļa no viņiem
daudz laika ir pavadījuši šajā namā
līdzās saviem vecākiem, veidojot pasākumus, paši piedaloties, sniedzot
puķes vai vienkārši esot te - kultūras
namā – kamēr rit darbs. Katrā darbā
ir ļoti svarīgs ģimenes atbalsts. Darbs
kultūras jomā ir dzīvesveids, kuru mēs
paši izvēlamies.
Protams, strādājot kultūrā, daudz
bija un ir atkarīgs no pagasta vadības, bet visi, kas vadījuši ciematu,
pagastu, vienmēr atbalstījuši kultūras darbu, tas ir bijis liels pluss. Savā
laikā ļoti daudz kultūru atbalstīja arī
apkārtējo kolhozu priekšsēdētāji, kas
nekad neatteica materiālo palīdzu,
vienmēr kolektīviem bija transports,
ar ko braukt, ko atvest. Esam arī tikuši
visām krīzēm cauri!
Novēlējums kultūras namam:
„Saules mūžu” – ļaudis Lejasciemā
vienmēr bijuši dziedātāji, dancotāji,
teātra spēlētāji, mūziķi, un vienmēr
bijuši ļaudis, kas sanāk kopā.
Daudz laimes sešdesmitajā jubilejā, mūsu kultūras nams! Un daudz
baltu dieniņu, Laimiņa, dodi, katram,
kas ir pārkāpis šī nama slieksni!
Rita,
Lejasciema kultūras nama vadītāja

PAGASTA PĀRVALDE INFORMĒ
Sākot ar 2017. gada 1. oktobri bezskaidras naudas norēķini būs
veicami uz sekojošiem kontiem:
Saņēmējs: Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327
AS SEB banka LV03UNLA0050014339919
AS Citadeles banka LV41PARX0012592250001
AS SWEDBANKA LV52HABA0551026528581
Skaidras naudas norēķini veicami Lejasciema pagasta pārvaldes kasē.

Paldies par palīdzību un atbalstu
jaunā vides objekta „Lejasciema dižakmeņu gulbji”
idejas realizēšanā!
Paldies Andai Ankupai, Sandrai Mednei, Anitai Rozenbergai, Vijas Nuržas ģimenei, Ivetas Zurkovas ģimenei, Mārim Krūtainim, Līgas Mednes ģimenei, Sarmim Mednim, SIA „Lejasciema grauds” par ziedojumiem!
Paldies skices autorei Mārai Mednei, Ingai Naglei un pagasta pārvaldes vīriem par idejas realizēšanu, SIA „Sudaliņa” un Gunāram Lapkašam
par stādu dāvinājumiem, Egilam Jozepam par laukakmeņiem, Intai Balodei un Danai Puidzei par vēsturiskās informācijas par Lejasciema tiltiem
sagatavošanu, Vilnim Burkam un Andim Suntažam par palīdzību tehnisku
jautājumu risināšanā!
Lejasciema pagasta pārvalde
2017. gada septembris

Kultūras nama
amatierkolektīvi uzsāk
jaunu darba cēlienu
Kolektīviem un to vadītājiem nākamais 2018.
gads būs spraigs un atbildīgs, jo cītīgi jāstrādā,
lai apgūtu XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētku repertuāru, gatavotos Latvijas
simtgades pasākumiem.
Šīs sezonas būtisks uzdevums ir kolektīvu
sastāva nostiprināšana, jauno dalībnieku piesaiste, ieinteresētība.
Priecāsimies, ja arī jūs izlemsiet pievienoties
mūsu radošajam pulkam, jo tā ir laba iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku un rādīt savas prasmes
dažādos svētkos ne tikai Lejasciemā, novadā,
bet arī citviet Latvijā.
Lejasciema kultūras nama amatiermākslas
kolektīvi un vadītāji:
Jauktais koris „Kaprīze”,
vadītāja Ineta Maltavniece
Mēģinājumu dienas – trešdiena, piektdiena
19.00 – 21.00
Jauktais vokālais ansamblis „Akcents”,
vadītāja Ineta Maltavniece
Mēģinājumu diena – piektdiena 17.00 – 19.00
Senioru jauktais vokālais ansamblis
„Satekas”, vadītāja Vija Nurža
Mēģinājumu diena – otrdiena 10.00 – 12.00
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Unce”,
vadītāja Daiga Tipāne
Mēģinājumu dienas – svētdienas 15.00 – 17.00
Amatierteātris „Paradokss”,
vadītāja Ineta Krastiņa
Mēģinājumu diena – ceturtdiena 18.00 – 21.00
Folkloras kopa „Smaržo siens”,
vadītāja Inga Deigele
Mēģinājumu dienas – otrdiena 18.00 – 20.00
Pūtēju orķestris „Lejasciems”,
vadītājs Juris Ivanovs
Mēģinājumu diena – sestdienas 10.00 – 12.00
Līnijdeju grupa „Dzinteles”,
vadītāja Elīna Krēsliņa
Mēģinājumu diena – trešdiena 18.00 – 20.00
Rokdarbu kopa, vadītāja Lāsma Einberga
Nodarbību diena – otrdiena 18.00 – 20.00
Hatha JOGA grupa, vadītāja Antra Aizupiete
Nodarbību diena – otrdiena 17.00 – 19.00
Vingrošanas grupa, vadītāja Vizma Petrova
Nodarbību diena – ceturtdiena 17.00 – 18.00
Mēģinājumi un nodarbības sāksies ar oktobri.
Ikviens tiek ļoti gaidīts iesaistīties sev tīkamajās
nodarbībās, kolektīvos.
Ja ir vēlēšanās uzzināt sīkāku informāciju,
lūdzu zvanīt – t. 29392051 Rita.
Sekosim reklāmai, jo kolektīvu mēģinājumu
laiki un dienas varētu mainīties!

17

INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI
Rau! Dāliju liesmas jau izplēnē, zied,
Brauc rudens ar pīlādžu ra em.
Tev atmiņu birztalā sauli vēl gūt,
Kad kļavlapas pieskaras ma em.
Lai dvēseles ielokā pīpenes zied,
Sirds veldzējas draudzības rasā!
Nu, pamāj tām dzērvēm, kas projām jau iet,
To atvadās rītdienu lasi!
/I. Vīksniņa-Driķe/

Sveicam Lejasciema pagasta
iedzīvotājus, kam skaistas
dzīves jubilejas ek svinētas
septembrī un
n oktobrī:
70 gadu jubilejā
Tamaru Plociņu
75 gadu jubilejā
Imantu Einbergu
Sarmī Grīsli
80 gadu jubilejā
Veltu Tošu
85 gadu jubilejā
Ainu Ģērmani
90 gadu jubilejā
Mariju Uisku
Lejasciema pagasta
pārvalde

Zobārsts
Lejasciemā

27. septembrī
plkst. 18.00
Kaut nekad vairs neatnāksi
Savā sētā ciemoties,
Tiem, kas tevi mīlējuši,
Tava gaisma līdzi ies.
/Z. Purvs/

Mūžibas ceļos aizgājuši
Lejasciema pagasta iedzīvotāji
Uldis Palders, Josifs Sipčenoks,
Jānis Milns, Jānis Tomiņš,
Dace Tulija
Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko
līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem!
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Lejasciema kultūrvēsturiskā
mantojuma un tradīciju centrā
Ināras Šmites vadībā
būs iespēja apgūt

lakatu aušanu
bez stellēm

Lejasciema zobārstniecības kabinetā,
Imantas ielā 16, darbu uzsāk
zobārsts Daniels Veremejs
Zobārsts strādās
sestdienās 9.00 – 18.00,
lai pierakstītos pie zobārsta, jāzvana
uz Sandras Liepiņas ģimenes ārstes
prakses tālruni – 64471197.
Par divreizes lētāku maksu nekā
pieaugušajiem zobārsta pakalpojumi
būs pieejami arī bērniem. Akūtie
pacienti tiks pieņemti ārpus rindas,
tikai jārēķinās, ka var nākties pagaidīt.
Krāsaino „Pagalma” versiju ir iespējams
skatīt Lejasciema pagasta mājaslapā
www.lejasciems.lv.
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 1000 eks.
2017. gada septembris

