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Gulbenes novada domes un
Gulbenes novada dzimtsarakstu
nodaļas organizētajā pasākumā
ģimenēm tiek godināti arī
lejasciemieši

Pa ceļu iet enģeļi un mani draugi.
Un abās pusēs ir Latvija.
Pa ceļu tek laiks...
Es gribu brīvi iet. Laikā, kas atvēlēts
vien man.
Un lai apkārt ir Latvija.
/Imants Ziedonis/

Smaragda kāzu gadadienā tika sveikti
sinolieši Zinaīda un Juris Stīpnieki.
Foto no www.gulbene.lv

Sveicam Lejasciema pagasta iedzīvotājus
Latvijas republikas proklamēšanas
99. gadadienā!
Lejasciema pagasta pārvalde
Latvijas valsts svētku svinīgajā pasākumā, 18. novembrī, Lejasciema pagasta pārvaldes Pateicības balva – sudraba poga tiks
pasniegta:
 Elīnai Krēsliņai – par ilggadīgu, veiksmīgu uzņēmējdarbību Lejasciema pagastā un aktīvu līdzdalību kultūras un sabiedriskajā dzīvē;
 Ivetai Galvanei – par apzinīgu, ar atbildības sajūtu veiktu amata pienākumu pildīšanu un ieguldījumu bērnu vispusīgā
izglītošanā;
 Jurim Novožilovam – par godprātīgu, nesavtīgu darbu
sacensību „Pukstu aplis” organizēšanā un ieguldījumu Lejasciema pagasta vārda popularizēšanā;
 Guntaram Suntažam – par ilggadību līdzdalību kultūras
dzīves attīstībā un kora mūzikas tradīciju saglabāšanā Lejasciema pagastā.
18. novembrī Gulbenē Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinīgajā pasākumā Gulbenes
novada domes Atzinības raksts par veiksmīgu
iksmīgu
uzņēmējdarbības attīstību un atbalstu
u Gulbenes novada sabiedriskajā dzīvē tikss pasniegts SIA „Rainis” (valdes priekšsēdētājs
tājs
Armands Lūkins).

Zelta kāzu gadadienā tiek sveikti
lejasciemieši Inta un Jānis Livkiši.
Foto no www.gulbene.lv
30. septembrī Gulbenes kultūras centrā uz ikgadējo svinīgo pasākumu tika aicinātas ģimenes,
kuras šogad atzīmē Zelta, Smaragda un Dimanta
kāzu jubilejas. Arī vairākas Lejasciema pagasta
ģimenes tika aicinātas uz svinīgo pasākumu, kuras šogad atzīmēja nozīmīgas kāzu jubilejas.
Zelta kāzas – 50 gadus laulībā šogad atzīmē – Egils un Ligita Jozepi, Ojārs un Aina Kazaiņi, Inta un Jānis Livkiši, Lauma un Aivars
Meļļi.
Smaragda kāzas – 55 gadus laulībā šogad atzīmē – Laimdota un Jānis Martinsoni,
Gunārs un Maiga Ozoli, Zinaīda un Juris
Stīpnieki.
Ģimenes nozīmīgajā notikumā sveica
Gulbenes novada domes priekšsēdētājs
Andris Vējiņš ar kundzi Lindu.

PAGASTA PĀRVALDE INFORMĒ/ LAUKSAIMNIEKIEM

Par ūdensskaitītāju pārbaudi
Lejasciema pagasta pārvalde informē, ka sakarā ar to, ka tiek veikta Lejasciema
pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības sistēmu inventarizācija, no 2017.gada 1. decembra Lejasciemā, Sinolē un Veros tiks veikta patērētāju (dzīvokļu, dzīvojamo māju)
ūdens skaitītāju pārbaude.

Par izmaiņām siltumapgādes pakalpojumu
maksās ar 2018. gada 1. janvāri
Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde informē, ka Gulbenes novada domes 2017. gada 28. septembra sēdē tika pieņemts lēmums „Par grozījumiem un papildinājumiem maksas pakalpojumos komunālās saimniecības jomā” (protokols
Nr. 13, 42.§), ar kuru tika noteikta maksa par Gulbenes novada Lejasciema pagasta
pārvaldes sniegtajiem siltumapgādes pakalpojumiem Gulbenes novada Lejasciema
pagasta Lejasciema ciemā un Sinoles ciemā.
Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde informē, ka ar 2018. gada 1. janvāri
juridiskām un fiziskām personām Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema
ciemā par siltumapgādes pakalpojumiem būs jāveic norēķini atbilstoši šādām maksām:
Pakalpojuma veids

Cena
Mērvienība bez PVN,
EUR

PVN,
EUR

Cena
ar PVN,
EUR

Maksa par apkuri
Fiziskām personām, m2 mēnesī,
Lejasciema ciemā
Juridiskām personām, m2 mēnesī,
Lejasciema ciemā
Juridiskām personām, MWh

m2

1,01

0,12

1,13

m2

1,01

0,21

1,22

MWh

40,24

8,45

48,69

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde informē, ka ar 2018. gada 1. janvāri
juridiskām un fiziskām personām Gulbenes novada Lejasciema pagasta Sinoles ciemā par siltumapgādes pakalpojumiem būs jāveic norēķini atbilstoši šādām maksām:
Pakalpojuma veids
Maksa par apkuri
Fiziskām personām, m2 mēnesī,
Sinoles ciemā

Mērvienība

Cena
bez PVN,
EUR

PVN,
EUR

Cena ar
PVN,
EUR

m2

1,25

0,15

1,40

Maksa par siltumapgādes pakalpojumiem ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.
Ar 2017. gada 28. septembra Gulbenes novada domes sēdes lēmuma „Par grozījumiem un papildinājumiem maksas pakalpojumos komunālās saimniecības jomā”
(protokols Nr. 13, 42.§) saturu var iepazīties Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā
www.gulbene.lv, kā arī Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldē.

Par izmaiņām grāmatvedības uzkaites kārtībā
Pamatojoties uz Gulbenes novada domes 2015. gada 26. novembra lēmumu „Par
Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības politikas apstiprināšanu” (protokols Nr.
26, 5.§), ar 2017. gada 1. oktobri ir mainīta Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtība, kā rezultātā veikti neatliekami saimnieciska un organizatoriska
rakstura pasākumi (iestādes darba organizācijas un darbinieku skaita optimizācija).
Sakarā ar Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības centralizāciju ir slēgti
Lejasciema pagasta pārvaldes norēķinu konti un no 2017. gada 1. oktobra rekvizīti
bezskaidras naudas norēķiniem:
Saņēmējs: Gulbenes novada dome
Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, reģistrācijas Nr. 90009116327
Bankas konti:
AS SEB banka, konta Nr. LV03UNLA0050014339919, bankas kods UNLALV2X
AS Citadele banka, konta Nr. LV41PARX0012592250001, bankas kods PARXLV22
AS SWEDBANK, konta Nr. LV52HABA0551026528581, bankas kods HABALV22
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Lejasciema pagasta pārvaldes
kasē arī tupmāk varēs veikt skaidras
naudas norēķinus un samaksāt par
komunālajiem pakalpojumiem (ūdens,
kanalizācija, apkure), samaksāt nekustamā īpašuma nodokli, maksu par
bērnudārzu, kā arī līdzmaksājumu par
bērnu mācībām mūzikas un mākslas
skolās.

Lejasciema pagasta pārvaldes
KASES DARBA LAIKS
PIRMDIENA

8.00 – 12.15 13.00 – 17.00

OTRDIENA
TREŠDIENA

13.00 – 17.00
KASE SLĒGTA

CETURTDIENA 8.00 – 12.15
PIEKTDIENA

8.00 – 12.00

Ziņas
lauksaimniekiem
1) Pieejams finansējums pasākumā „Ieguldījumi materiālajos
aktīvos”.
No šā gada 7. novembra līdz
7. decembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai trīs investīciju
atbalsta pasākumos:
 „Atbalsts
ieguldījumiem
lauku saimniecībās”;
 „Atbalsts
ieguldījumiem
pārstrādē”;
 „Atbalsts
ieguldījumiem
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
Ziemeļaustrumu
reģionālajā
pārvaldē projektiem pieejamais finansējuma apmērs saimniecībām
ar apgrozījumu līdz EUR 70000 ir
EUR 1 307499,00; saimniecībām ar
apgrozījumu virs EUR 70,000 – EUR
4 439751,00.
Plašāka informācija par atbalsta
saņemšanas nosacījumiem un prasībām pretendentiem pieejama dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv. vai
LLKC Gulbenes birojā pie ekonomikas konsultantes Simonas Berkoldes
un uzņēmējdarbības konsultantes
Aijas Supes.
2) Bišu saimju īpašniekiem!
Medus bišu saimju īpašniekiem
vai turētājiem Lauksaimniecības datu
centram pārskats par bišu saimēm
ar atskaites datumu 01.11.2017.
ir jāiesniedz no 01.11.2017. līdz
30.11.2017.
Anita Rozenberga,
lauku attīstības konsultante
2017. gada novembris

JAUNIEŠU CENTRS/ MĀLU BIBLIOTĒKA

Starptautiska projekta
ietvaros iespēja doties uz
Spāniju
„JC Pulss" jaunieši
laika posmā no 2017.
gada 25. septembra
līdz 4. oktobrim piedalījās starptautiskā projektā „Global Tales”,
kurš norisinājās Lorca, Spānijā, ar mērķi
veicināt solidaritāti un
starpkultūru izpratni,

palielināt zināšanas par cilvēktiesībām. Jaunieši bija apmierināti, stāsta, ka
daudz ko jaunu iemācījušies un ar nepacietību gaidot nākamo projektu. Divu
jauniešu pieredzētais projekta laikā:
Projekta ietvaros bija nepieciešams apgūt un izprast noteikto tēmu ar neformālas izglītības palīdzību. Visvairāk šajā projektā patika tas, ka nebija „pareizu”
vai „nepareizu” atbilžu, līdz ar to varēja brīvi izteikties un diskutēt par konkrēto
tēmu. Bija iespējams iepazīt dažādas kultūras, komunicēt svešvalodā un iegūt
jaunus kontaktus. Kā arī tika apgūta interesanta tēma, kurai pirms tam netika
pievērsta tik liela uzmanība. Bija daudz darbu grupās, kas palīdzēja vairāk iepazīties un uzklausīt dažādu valstu iedzīvotāju viedokļus. Kopumā projekts bija
gan izklaidējošs, gan informatīvs. /Džesija/
Spānijas projektā mums vajadzēja piedalīties visādās aktivitātēs, kas bija
saistītas ar globālām problēmām, un censties rast tām risinājumus. Brīvajā laikā
mēs varējām darīt, ko vēlamies. Sestās dienas pēcpusdienā kolektīvi devāmies
uz pludmali uzspēlēt sporta spēles, atpūsties un peldēties, astotajā dienā visi
devās apskatīt vietējo pili kalna galā, kas bija ļoti krāšņa. /Linards/
Ralfs Siliņš,
jauniešu centrs „Pulss”

Talantu vakars Lejasciemā!
Aicinām ikvienu, kam ir talants, piedalīties radošajā talantu vakarā „Z FACTOR”, pieteikties var zvanot: 28748276 (Ralfs). Dalībniekiem nav vecuma ierobežojuma, un talanti var būt jebkādi (dziedāšana, dejošana, triki utt.). Savus
talantus rādīs arī viesi no šova X –FAKTORS, bet, kuri tie būs, lai paliek pārsteigums!
Jauniešu centrs „Pulss”
2017. gada novembris

Atmiņas par
Mālmuižu

Pēc mālmuižnieku tikšanās uz bibliotēku ar
pasta starpniecību atceļoja dažas vēstules ar atmiņām par Mālmuižu. Tās bija tik mīļas un sirsnīgas, ka pēc to izlasīšanas nolēmu ar „Pagalma”
starpniecību dot iespēju arī citiem izlasīt tās.

Jura Lūkina atmiņas
par Mālmuižu:
„Biju atgriezies no izsūtījuma astoņus gadus Amūras apgabalā un strādāju Lizumā
mašīnu – traktoru stacijā, bija dzīvoklis, darbs
un alga. Un pēkšņi MTS-u nolikvidēja, dzīvokli
paņēma kolhozs, un mēs palikām uz ielas. Galveno inženieri Arni Vītolu aizsūtīja par kolhoza
„Druva” priekšsēdētaju, un viņš aicināja līdzi
savus kadrus uz Mālmuižu. Mēs ģimenē bijām
seši cilvēki – tēvs, māte, es, divi brāļi un māsa.
Mēs visi atnācām dzīvot uz Mālmuižas „Vīcupiem”. Braucu autobusā ar šausmu sajūtu, ka
meži vien, beidzot „Kožas” un atkal meži. Kur es
esmu iekūlies?
Vītoliņš solīja darbu celtniecībā, pirmo taisījām primitīvu degvielas bāzi centrā pie veikala.
Lielāks darbs sākās kaltes celšanā, dažādi remontdarbi fermās. Kolhozam naudas nebija, un
biju spiests meklēt darbu Gulbenes remontkantorī un SCO, cēlām fermas simts govīm „Melderos”, „Krūmiņos” un „Rožukalnā”.
Ģimenē bijām visi lieli grāmatu lasītāji,
ņēmu grāmatas no bibliotēkas, jo tā strādāja
arī svētdienās. Tur iepazinos ar Maiju un apprecējāmies. Tad arī kolhozā sākās labāki laiki un
atnācu atpakaļ uz „Druvu”, uzbūvējām garāžu,
darbnīcas un strādāju kā celtnieks remontdarbos. Mālmuižā dzimuši mūsu bērni – Aivars,
Maira un Armands. Tie bija mūsu skaistākie
gadi, ko es saprotu tikai tagad. Nebija nekādu
ērtību, no upes vai dīķa ar zirgu mucā vedām
ūdeni, kāds atvieglojums bija, kad izrakām aku
un beidzot arī ierīkojām ūdens vadu kūtī un virtuvē. Saimniecība prasīja lielas rūpes, vajadzēja
palīdzēt aitu fermā, siena pļaušanā, kraušanā,
vešanā; cik laimīgi bijām, kad nopirkām motociklu „Kovrovec”, un tomēr doma bija tikai viena, ka jāuzceļ māja kādreiz savai ģimenei. Bija
darbs, likās visa pietiek, bet doma par māju
nelika mieru. Kad uzcēlu savu sapņu māju Sinolē, Gaujas krastā, likās laimes kalngals, bet
tādu sirsnību, tādus kaimiņus un darba biedrus
kā Mālmuižā vairs piedzīvojis neesmu. Bieži atceramies kultūras dzīvi, kur vienmēr paši bijām
iekšā, karnevāli, teātra izrādes, skolas sarīkojumi, kolhoza balles. Tagad tās ir tikai atmiņas.
Aug mūsu pieci mazdēli: Kristaps, Raimonds,
Rihards, Marsels un Everests, nu jau arī Kristapa dēliņš Gabriels – mūsu mazmazdēliņš. Vai
viņi zinās, ka Latvijā ir tāda vieta Mālmuiža, vai
kāds ceļš viņus turp aizvedīs?”
Sofija,
bibliotekāre
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KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ/ SPORTS

Lejasciema kultūrvēsturiskā
mantojuma un tradīciju
centrs

Stirnu Buks

Rudens kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā
sācies ar nelielām pārmaiņām tā vizuālajā tēlā, bet ikdienas
darbi rit uz priekšu, top idejas jaunām izstādēm, pasākumiem un apmācībām. Rudens sezona sākās ar bezsteļļu
lakatu aušanas nodarbībām, kurās Ināra Šmite ierādīja bezsteļļu aušanas prasmes un nu jau tapuši arī pirmie lakati.
No 17. novembra Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā būsiet mīļi gaidīti uz izstādi „Aiz
priekškara”, kura veltīta Lejasciema kultūras nama 60
gadu jubilejai.
2. decembrī, tāpat kā pagājušajā gadā būsiet mīļi gaidīti uz tirdziņu un radošajām darbnīcām Adventes un Ziemassvētku laika noskaņās. Tirgoties gribētāji aicināti pieteikties
zvanot pa t. 28352466 (Dana).
15. decembrī Z. Mauriņas 120. gadadienai veltīts pasākums.

Lejasciema komanda Liepājā.
Foto: Mareks Gaļinovskis / FotoMan.lv

Priekšmeta stāsts
Rudens Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā ir bijis ļoti bagāts ar ekskursantiem, un viens
no apskates objektiem, kuru ekskursanti apmeklē, ir Lejasciema seno darbarīku istaba. Gandrīz vienmēr viens no
priekšmetiem, kurš izraisa neviltotu apmeklētāju interesi,
līdz šim bija zināms kā veļas mazgājamā mašīna, kura muzeja krājumā iegūta 1978. gadā, taču pavisam nejauši kādā
Valkas novadpētniecības muzeja bukletā pamanīju ļoti līdzīgu priekšmetu, kura
nosaukums
bija
sviesta atspaidāmā
ierīce. Tas lika man
noskaidrot, vai arī
mūsu seno darbarīku istabā atrodamā
ierīce nav bijusi paredzēta citam mērķim. Sazinoties ar
Brīvdabas muzeja
speciālistu Mārtiņu
Kuplo, manas šaubas apstiprinājās, un
šobrīd pilnīgi droši
varu apgalvot, ka šis
priekšmets ir „sviesta
spiede” vai „sviesta
atspaidāmā ierīce”,
dažādos avotos tā
tiek saukta atšķirīgi.
Paplašinoties sviesta tirgum, pēc Rietumeiropas parauga
šādas ierīces sāka
izmantot 19. gadsimta beigās – 20. gadsimta sākumā, lai no
sviesta, kurš tika izklāts uz ierīces virsmas, izspiestu sūkalas
un ūdeni, lai sviests būtu kvalitatīvs un ilgāk glabātos.
Dana Puidze,
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja
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Aizvadīts pēdējais taku skriešanas seriāla Stirnu Buks posms, kurš
notika Liepājā, Karaostā. Visveiksmīgākais starts šajā posmā izdevās
Jolantai Pencei U14S grupā, iegūstot 1. vietu, šajā pašā grupā 3. vietu
izcīnīja Elizabete Galvane. U18S grupā Evai Bērziņai 3. vieta. Lielai
daļai bērnu un jauniešu šis seriāls bija lieliskākais piedzīvojums, un
katrs posms tika gaidīts ar nepacietību. Šis, pēdējais no posmiem,
bija īpašs piedzīvojums, jo uz Liepāju bērni un jaunieši devās jau
iepriekšējās dienas rītā, lai iepazītu Liepāju un tās vēsturiskās vietas.
No sacensībām bērni atgriezās noguruši, bet laimīgi, ar nepacietību
gaidot nākamo gadu, kad atkal būs iespēja startēt taku skriešanas
seriāla Stirnu Buks posmos.
Startējot šajās sacensībās, kopvērtējumā tika summēti trīs labākie skolēnu starti, šādi noskaidrojot Latvijas čempionus starp skolēniem taku skriešanā.
Individuāli LČ medaļas kopvērtējumā skolu jauniešiem tiks pasniegtas „Gada balvas vieglatlētikā 2017” ceremonijā, kas notiks
2018. gada janvārī. LČ medaļas saņems arī trīs Lejasciema skrējēji:
Artūrs Filips Igaviņš – 1. vieta U12V grupā, kurš ļoti pārliecinoši ieguvis uzvaru, kopvērtējumā uzvarot sešos no septiņiem posmiem,
Jolanta Pence – 1. vieta U14S grupā, kura vairākos posmos bijusi
arī ātrākā starp visām startējušajām skolniecēm, U18S grupā 2. vieta
Evai Bērziņai, kuru no pirmās vietas šķīra vien 2 punkti.
Pirmajā sešiniekā izdevās iekļūt vēl vairākiem skrējējiem: U12S
grupā 5. vieta Gerdai Asnātei Berkolei, U14S grupā 6. vieta Elizabetei
Galvanei, U16V grupa 5. vieta Gustavam Galvanam.
Paldies trenerei Lāsmai Gabdulļinai par šīs iespējas nodrošināšanu un ieguldīto darbu ikdienas treniņos!

Šaušana

28. septembrī Lejasciema šautuvē notika tradicionālās
šaušanas sacensības, kuras pirms dzinēju medību sākuma
ļauj ievingrināt roku un pārbaudīt savas prasmes šaušanā.
Dalībnieki startēja četrās disciplīnās: sportingā, šaušanā pa
mežacūku, šaušanā pa skrejošu mežacūku, šaušanā pa alni,
kur 3. vietu izcīnīja Diāna Nagle, kura vienīgā no lejasciemiešiem šajās sacensībās ieguva godalgotu vietu.
2017. gada novembris

SPORTS

Priecājamies un
lepojamies par
mūsējo uzņēmību,
panākumiem un
uzvarām!
Komanda – „LejasciemSS „Naglie Putni”” iegūst 1. vietu 19. mednieku festivālā „Minhauzens”.
Uzvara izcīnīta 84 komandu konkurencē. Nākamgad būs jau 20. mednieku festivāls „Minhauzens”
un, kā jau zināms, pirmais un desmitais festivāls
notika Lejasciemā, un tiek plānots, ka arī 20. festivāls tiks organizēts Lejasciemā.

ensībās.
Dubļi, īsts pārbaudījums šajās sac
Foto: Guntārs Šmits
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rtais
cetu
ia
Latv
hy
Trop
norisinājās CanAm
s bija Sandis
niek
dalīb
posms. Šī posma organizators un
arī lieliski
bet
t,
nizē
orga
Putniņš, kurš pamanījās ne tikai
.
vietu
2.
īt
izcīn
ē
klas
startēt un „ATV Sporta”
dējs sporta pasāŠis varētu būt vēl viens lielisks ikga
ad tiek plānots
amg
nāk
kums Lejasciema pagastā, jo arī
rīkot šādas sacensības.

Foto: Dace Janova, 4rati.lv
M.Švarcs-Švampāns / A.Lūkins izcīnījuši 2017.gada
rallijsprinta čempionu titulu 4WD klasē. Kopvērtējumā
tika vērtēti 6 posmi, piecos no tiem mūsējie uzvarēja un
līdz ar to pārliecinoši izcīnīta uzvara arī kopvērtējumā.
2017. gada novembris

Komanda „LejasciemSS „Naglie Putni”” ar izcīnīto trofeju.
Liels prieks par
jauno sportistu – brā
ļu
Jēkaba un Jāņa Ku
buliņu panākumiem mo
tokrosā. Jēkabs izc
īnījis Igaunijas čempion
a
titulu 50cc klasē,
bet
Jānis vicečempio
na
titulu 65cc klasē.
Veselību, izturību un
neatlaidību arī nakama
jā
sezonā ne tikai sport
istiem, bet arī vecākie
m
un atbalstītājiem!
Brāļi Jēkabs un Jā
nis

Kubuliņi apbalvoša
nas
pasākumā Tartu.

8. oktobrī, Gulbenē, jau divpadsmito
reizi norisinājās skriesacensības
šanas
„Gulbenes apļi”, tajās
i
piedalījās arī vairāk
ska
Ne
i.
ieš
em
lejasci
toties uz lietainajiem
un vēsajiem laikapstākļiem, trīs no četriem
startējušajiem SK „Le
iem
āvj
jasciems” pārst
izcīnīja medaļas: V10
grupā 2. vieta Adrianam Stepem, V13
2. vieta Artūram
ips, grupā
No kreisās: Artūrs Fil
Igaviņam, S
m
Filipa
Adrians, Laura.
grupā 3. vieta Laurai
4h rogaininga
Laura lieliski startējusi
Igaviņai, jāpiemin, ka
s 2017”, kuen
arienburgas zelta rud
sacensībās Alūksnē „M
tu.
vie
2.
s
uša
Līnu Bergu izcīnīj
rās komandā kopā ar
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Kultūras jaunumi
Šogad patiesi skaistās, krāsainās un siltās rudens dienas, mijoties ar lielām
lietavām, ir devušas mums iespēju priecāties par rudens skaistumu Latvijā un arī
bēdāties par lietus postījumiem, kas nav raksturīgi rudenim. Mēs saprotam, dabai
stāties pretī nav iespējams. Bet prieks ir par to, ka šogad ļoti ilgi varējām priecāties
par mārtiņrožu spurainajām galviņām, ābolu smaržu, ziedu burvību.
Kā ierasts – kultūras namā rudens mēnešos atkal ir sarosījušies amatierkolektīvi – notiek gatavošanās Valsts svētku 99. un Lejasciema kultūras nama 60.
jubilejai.
Atceroties septembri – tad ikvienam bija iespēja ballēties kopā ar grupas „Apvedceļš” solistu Jāni Krūmiņu, sportiskā gaisotnē tika pavadīta 30. septembra diena
un vakars noslēguma pasākumā, apbalvojot uzvarētājus un izdancojoties.
Oktobrī rokdarbu kolektīva meitenes ar saviem darbiem piedalījās novada rīkotajā izstādē „Aijā, žūžu, lāča bērni!”. Izstādi varēja apskatīt Gulbenes muzeja izstāžu
zālē. Paldies Lāsmai un Laumai Einbergām, Ainai Vanagai, Dzintrai un Indrai Jegurēm par piedalīšanos.
17. oktobrī Lejasciemā viesojās Ķeguma novada kultūras darbinieki.
Visas dienas garumā viesi
priecājās un teica labus
vārdus par redzēto un
dzirdēto, par Lejasciemu.
Paldies Danai par palīdzību un maršruta sagatavošanu, uzņemot viesus!
21. oktobrī kultūras
namā uz dekora – gobelēna „Saules koks” atklāšanas pasākumu sanāca rokdarbu
kopas dalībnieces. Paldies par paveikto darbu! Paldies folkloras grupai par izdziedātajām dziesmām!
Koris „Kaprīze”, gatavojoties Latvijas Dziesmu svētkiem, ir apmeklējuši kopmēģinājumu Alūksnē un 26. oktobrī korim tika piedāvāts piedalīties Gulbenes KC
notiekošajā pasākumā „Es šonakt būšu laimīgs”. Tas bija liels izaicinājums un jauki
pavadīts vakars kopā Uldi Marhileviču, Olgu Rajecku, Ufo un Jakušonoku.

No 7. līdz 24. novembrim Lejasciema pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktā Sinolē Mirdzas Ankupas foto
izstāde „Ik diena dota man kā laime”
No 17. novembra līdz 22. decembrim Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā izstāde „Aiz
priekškara”
11. novembrī 19.00 aicinām nākt uz
atpūtas vietu pie dižakmeņu gulbjiem, paņemot līdzi svecīt, lai kopā veidotu gaismas ceļu
18. novembrī 19.00 Lejasciema kultūras namā
Latvijas Republikai – 99!
Lejasciema kultūras namam – 60!
Svētku pasākums „Mūsu nama
stāsts”
22.00 Svētku balle – spēlē Lejasciema jauniešu grupa „Deep silence” un Lejasciema pūtēju orķestris
Ieeja uz pasākumiem brīva
25. novembrī 18.00 Lejasciema kultūras namā JC „Pulss” organizētais pasākums „Talantu šovs”
2. decembrī 14.00 Muzeja sētā – Ziemassvētku tirdziņš un radošās darbnīcas
– pirksim, pārdosim, cienāsimies ar zirņiem, iedegsim pagasta Lielo egli centra
laukumā. Tirgoties gribētāji aicināti pieteikties zvanot pa t. 28352466 (Dana)
2. decembrī 18.00 Lejasciema kultūras namā Jaungulbenes amatierteātra
izrāde – Tamāra Gabe „Kristāla kurpīte” –
ieeja: EUR 2,00
2. decembrī 22.00 Lejasciema kultūras namā – balle kopā ar Kasparu Maku.
Ieeja: EUR3,00
15. decembrī Lejasciema kultūras
namā Z. Mauriņas 120. gadadienai veltīts
pasākums

1. novembrī kultūras namā tika demonstrēta jaunā latviešu filma „Vectēvs, kas
bīstamāks par datoru”.
4. novembrī līnijdeju meitenes viesojās Stāmerienā, lai piedalītos kopīgā deju
maratonā un ar savu atraktīvo priekšnesumu sveiktu pasākuma dalībniekus!
Izbaudot rudeni, vairosim sevī mundrās domas un atradīsim to, kas ļauj kaut vai
uz mirkli kļūt priecīgākam! Latviešiem novembris ir patriotisma mēnesis – Lāčplēša
diena un Latvijas dzimšanas diena. Tāpēc aicinu 11. novembra vakarā, pastaigājoties, atnākt uz mūsu jauno atpūtas vietu pie dižakmeņu gulbjiem, paņemt līdzi
svecīti, lai kopā varam izveidot gaismas ceļu.
Rita,
Lejasciema kultūras nama vadītāja
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17. decembrī 12.00 Lejasciema kultūras namā pirmskolas bērnu (kuri neapmeklē bērnudārzu) Ziemassvētku pasākums, mazo lejasciemiešu, kuri dzimuši
2017. gadā, sveikšana.
25. decembrī 19.00 Lejasciema kultūras namā – Ziemassvētku koncerts (sekosim reklāmai)
25. decembrī 22.00 Lejasciema kultūras namā – Ziemassvētku balle – spēlē
grupa „Kontrasts”. Ieeja: EUR 4,00

2017. gada novembris
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Lejasciema kultūras namam – 60
Sākums.
Kultūras nams atklāts
Lejasciemieši jau no seniem
laikiem ir bijuši darbīgi cilvēki, kuri
daudzos sabiedriskos notikumos
aktīvi piedalījušies, atbalstot katru
progresīvu domu, pasākumu.
19. gadsimta otrajā pusē Lejasciema novadā sākās rosīga
sabiedriskā dzīve. Tiek dibināta
Labdarības biedrība un 1887. gadā
biedrība Lejasciemā Tirzas krastā
Lejasciema tautas nama pārbūve.
uzceļ jaunu namu ar plašu zāli, skapagasta/ciema vadības, bet visi,
tuvi, palīgtelpām. Ilgus gadus Labdarības
kas vadījuši ciematu, pagastu, vienbiedrības nams kalpo Lejasciema samēr atbalstījuši kultūras darbu, tas
biedrībai. II Pasaules kara laikā, vācu arir bijis liels pluss. Ļoti daudz kultūru
mijai atkāpjoties, Lejasciema Labdarības
atbalstīja arī apkārtējo saimniecību
biedrības ēka tiek nodedzināta.
vadītāji, kolhozu priekšsēdētāPēc kara tautas nama vajadzībām
Kultūras nama renovācijas 2003. gadā.
ji, kas nekad neatteica materiālo
tiek izmantota bijusī mācītāja māja Rīgas
palīdzu, vienmēr kolektīviem bija
ielā 20 (tagadējā ēka). Telpas ir šauras,
transports, ar ko braukt, ko atvest.
nepiemērotas kultūras pasākumiem. 50Nekāda maksa netika prasīta – sato gadu otrajā pusē Lejasciema ciema
biedriskā kārtā. Lopiņi tika kauti uz
padome pieņem lēmumu – uzsākt tautas
lielākiem svētkiem, alus izbrūvēts,
nama telpu pārbūvi par padomes esolai svētkos prieks ne tikai garam,
šajiem līdzekļiem (8000 rbļ.), organizēbet arī vēderam.
jot iedzīvotāju talkas. No valsts budžeta
tiek piešķirti 7500 rubļi. Pārbūves darbu
Lejasciema pagasta kultūras
uzsāk 1956. gada jūnijā un 1957. gada
dzīves centrs joprojām ir kultūras
2. novembrī ar plašu koncertu un svētku
nams, kas atrodas pagasta centrā
sarīkojumu tiek atklāts pārbūvētais tautas
Rīgas ielā 20b.
nams. Šajā laikā kultūras darbu vada un
Kultūras nams pēc renovācijas 2004. gadā.
2003. gadā kultūras nams pieorganizē Vija Lācīte – Kramiņa, kas lejasdzīvo grandiozas pārmaiņas – tika
ciemiešu atmiņās palikusi kā ļoti darbīgs
veikti lieli un nozīmīgi remontdarbi,
cilvēks. Vairāk nekā 20 gadus līdz 1973.
kultūras namā ir radīti piemēroti
gadam Vija Kramiņa darbojas arī kā deju
apstākļi gan apmeklētājiem, gan
kolektīva un dramatiskā kolektīva vadītāamatiermākslas kolektīvu dalībnieja. Liels palīgs kultūras namā tajā laikā un
kiem, gan viesmāksliniekiem. Par
arī tagad ir Līga Verle. Īsāku laiku kultūras
pagasta pārvaldes vadītāju strādā
dzīvi vada Lita Zūkere, par māksliniecisDainis Švika. Ar Daiņa Švikas inikās daļas vadītāju strādā Valentīna Siliciatīvu pagastā tiek izveidota kultūņa.
ras, sporta un tūrisma nodaļa, par
Lejasciema kultūras namā turpmāko
Kultūras nams šodien...
nodaļas vadītāju līdz 2006. gadam
pasākumu norisi un pašdarbības kolekstrādā Dace Milne. No 2006. līdz
tīvu darbošanos sekmē kultūras nama
kās jaunrades un amatiermākslas proce2009. gadam par kultūras, sporta un tūvadītāju darbs.
sa nepārtrauktības un Vispārējo Dziesmu
risma nodaļas vadītāju strādā Inga DamIlgu laiku līdz 1989. gadam kultūras
un Deju svētku norises nodrošināšanu.
brova.
namā par vadītāju strādā Gunta Bērziņa,
Kultūras dzīve Lejasciema pagastā ir
Kultūras namā darbojas daudzveidīno 1980. gada par mākslinieciskās daļas
darbīga, bagāta ar tradīcijām, augstvērtīgi amatiermākslas kolektīvi - tiek pārstāvadītāju un, no 1991. gada 2. septembra
giem mākslinieciskiem sasniegumiem.
vētas dažādas interešu jomas, kas dod
līdz šai dienai, par kultūras nama vadītāju
iespēju ikvienam attīstīt savas radošās
strādā Rita Gargažina.
spējas.
Īsāku laiku Lejasciema kultūras namā
Šodiena.
Lejasciema kultūras nama galvenais
strādā Dzintars Vēverbrants, Normunds
uzdevums ir attīstīt, izkopt un popularizēt,
Šmits, Ilgonis Švika. Daudzus gadus LeKopā spējam daudz
organizēt un atbalstīt tautas mākslas un
jasciema kultūras nama dzīve saistīta ar
citu radošo amatierkolektīvu darbību.
Ligitas Krastas vārdu, kas strādājot par
Šogad Lejasciema kultūras nams
Kultūras nams veic pagasta, novada saciema padomes sekretāri, organizē tedzīvo sešdesmit gadu zīmē. Pārkāpt pāri
biedriskās rosības, svētku, tradicionālo
ātra dienas, horoskopu balles, dziedošo
60 gadu slieksnim, novērtēt ieguldījumu
norišu, nemateriālā kultūras mantojuma
ģimeņu saietus.
un saskatīt nākotnes iespējas, uzstādīt
saglabāšanu un attīstīšanu, māksliniecisTajos laikos daudz bija atkarīgs no
mērķus, meklēt iespējas un rezultātā sa2017. gada novembris
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prast, ja ir komanda, tad spējam daudz.
Tāds ir mūsu uzdevums, man un kolektīvu vadītājiem, kas šodien strādā kultūras
namā.
Jubilejas zīmē lejasciemiešiem tapuši skaisti amatiermākslas kolektīvu koncerti, pasākumi un kultūras nams ir priecīgs par trīs lielām dāvanām – pavasarī
lielajā zālē tika atjaunota grīda, skatuve
tika ietērpta jaunās drapērijās un Lejasciema rokdarbnieces dāvināja gobelēnu
„Saules koks”.
Un nu klāt 18. novembris, jubilejas koncerts, kurā piedalīsies kultūras
nama amatierkolektīvi un pasākumu vadīs mūsu pašu meitenes Juta un Evelīna
– viņu bērnība pagājusi kultūras namā.
Par kolektīvu dalībnieku bērniem ir īpašs
stāsts, jo liela daļa no viņiem pavadījuši
šajā namā, esot līdzās saviem vecākiem,
veidojot, vadot pasākumus, paši darbojoties kādā no kolektīviem, sniedzot puķes
vai vienkārši esot te – kamēr rit darbs.
Katrā darbā ir ļoti svarīgs ģimenes atbalsts, tādēļ vēlos pateikt paldies visiem
kolektīvu vadītāju dzīvesbiedriem, kuri
ir pieņēmuši, ka šis darbs prasa atdevi
citiem cilvēkiem un sabiedrībai.
Paldies visiem amatierkolektīvu dalībnieku ģimenēm par atbalstu, sapratni. Darbs kultūras
namā un darbošanās kultūras
jomā, ir dzīvesveids, kuru mēs
paši izvēlamies. Būsim pateicīgi
saviem mīļajiem. Jo mūsu tuvinieki mums ir doti, lai dzīve būtu līdzsvarā – savs laiks darbam, savs
ģimenei, savs – sev pašam.

liņu, Lāsmu Einbergu, Inetu Krastiņu, Juri
Ivanovu, muzeja vadītāju Danu Puidzi,
bibliotekārēm Agnesi Usāri, Mairu Lūkinu, JC „Pulss” darbiniekiem Ralfu Siliņu
un Annu Žīguri. Andra Žīgure kultūras
namā ir cilvēks, kas dara visu, lai nama
saimniecība būtu sakopta, sakārtota, tīra.
Inga Nagle jau daudzus gadus kultūras
namā ir savējā – palīdz rotāt telpas pasākumiem, svētkiem un ikdienai, ieguldot
savu radošumu, Jānis Mellis – skaņas un
gaismas operators – ar savu labestību un
izdomu strādā un gādā, lai pasākums izdodas.
Ar pateicību un prieku esmu šeit
starp šiem ļaudīm, strādājot šajā namā,
kurā mēs esam visi kopā.
Daudz laimes sešdesmitajā jubilejā,
mūsu kultūras nams! Un daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi, katram, kas ir pārkāpis šī nama slieksni!

Dziesmu svētkos arī
lejasciemieši!

Dziesmu svētki ir nepārtraukts process, kurā iesaistās radoši cilvēki un ko-

lektīvi visā Latvijā. Mēs, Lejasciema kultūras nams, esam daļa no tā. Reizi piecos
gados koris, dejotāji, pūtēju orķestris dodas uz Rīgu, lai izdziedātu, izdejotu, muzicētu. Ieguldījums, ar kādu katrs kolektīva dalībnieks gatavojas šiem svētkiem, ir
ļoti īpašs un atbildības pilns.
Lejasciemieši arvien ir bijuši lieli
dziesmas mīļotāji. Novadpētnieka Jāņa
Kučera pierakstos saglabājušies fakti,
ka pagājušā gadsimta sākumā vokālās
mākslas cienītāji pulcējušies ap bijušo
jūras braucēju, pasaules kara dalībnieku Otto Bērziņu, kas labprāt ļāvies vijoles skaņām, pratis lasīt notis un saliedēt
balsis. Kora mākslas uzplaukums Lejasciemā saistās ar Albertu Mucenieku, kas
1928. gadā noorganizē kori „Dziesmu
gars”.
20. gadsimta 30-tie gadi Lejasciema
koru dzīvē saistās ar skolotāju Otto Zariņu. Viņa vadībā tiek noorganizēts Lejasciema aizsargu nodaļas koris. Un 1939.
gadā ļoti svarīgs vēsturiskas notikums
– tiek noorganizēti 1. novada dziesmu
svētki Lejasciemā un svētku virsdiriģents
ir Teodors Kalniņš.
2. Pasaules kara un pirmajos
pēckara gados ziņu par kora darbību Lejasciemā nav, bet jau 1948.
gadā kora vadību uzņemas skolotājs Pēteris Bergs, turpmāk Žanis
Pakalns, Jānis Pinka, Elga Ozola,
Vilnis Beitiks.
Ilgus gadus ar kori strādā skolotājs no Gulbenes Paulis Galejs.
80-to gadu otrajā pusē Lejasciema kora vadību uzņemas skolotāja Ineta Maltavniece.

Bijušajiem un tagadējiem
darbiniekiem, amatierkolektīvu
dalībniekiem un apmeklētājiem
– katram ir savas pozitīvās emocijas par piedzīvoto kultūras namā 60
gadu garumā – ar saviem stāstiem, nebeidzamiem piedzīvojumiem, koncertiem
un kolektīviem braucieniem. Un nav svarīgi, kurā gadā tas izdzīvots, svarīgi, ka
šīs sajūtas glabājas jūsos uz mūžu. Laiks
uzliek savus nospiedumus, kāds kolektīvs beidz pastāvēt, kāds rodas no jauna,
taču vēlme kopt tradīcijas un tās attīstīt ir
nepārejoša vērtība.
Esmu pateicīga dzīvei, kas
man šodien ļauj piepildīt ikdienu, strādājot kopā ar radošiem,
uzticamiem un profesionāliem
kolēģiem – Lejasciema pagasta pārvaldes vadītāju Māri Milnu un visiem pārējiem pagasta
darbiniekiem, jo bez viņu padoma, palīdzības, atbalsta nav iedomājams darbs kultūrā, amatierkolektīvu vadītājiem Inetu
Maltavnieci, Viju Nuržu, Daigu
Koris „Kaprīze” Ritas Vēverbrantes vadībā piedalās
Tipāni, Ingu Deigeli, Elīnu Krēsskatē 1995. gadā
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I Lejasciema dziesmu svētki 1939. gada 13. augustā.
1989. gadā diriģentes Ritas
Vēverbrantes vadībā kultūras
namā sāk darboties jauniešu kamerkoris, kuram vēlākos gados
tiek dots nosaukums „Kaprīze”.
Un unikāls notikums ir tas, kad
uz Dziesmu svētkiem Rīgā 1990.
gadā no Lejasciema dodas divi
kori.
2017. gada novembris
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Ar 2004. gadu Jauktā kora „Kaprīze” vadītāja ir Ineta Maltavniece.
„Kaprīzē” dzied 25 dziedātāji, kormeistars un koncertmeistars ir Vitauts Bošs. Savos 28 gados koris ir piedalījies visos
Latvijas dziesmu svētkos, reģionālajos svētkos un skatēs, veidojis tematiskus dzimšanas dienas koncertus. 2017. gads korim
paiet, gatavojoties XXVI Latvijas Dziesmu svētkiem, apmeklējot
kopmēģinājumus, piedaloties skatē. Ir izdziedātas dziesmas
koncertā kopā ar Gaujienas kori, koris ir piedalījies Radio 2 akcijā Garākā Līgo dziesma, Vasaras Saulgriežu pasākumā, Dziedāšanas svētkos Dikļos un Gulbenes novada svētku koncertā
Vecgulbenes muižas parkā „Vakara mūzika pils parkā”.
2018. gadā korim „Kaprīze” novēlam veiksmi, labu skanējumu skatē! Un vasarā ar dziesmas mīlestību sirdī uz XXVI
Dziesmu svētkiem Rīgā!

Ar 2014. gada oktobri „Unces” vadītāja ir Daiga Tipāne. Savos pastāvēšanas gados deju kolektīvs ir piedalījies visos Latvijas Dziesmu un Deju svētkos.

50 gadu sākumā Lejasciemā iesākas ļoti
sekmīgs deju kolektīva darbs
Vijas Kramiņas vadībā deju kolektīvs izveidojas par saliedētu, spēcīgu kolektīvu. Līdz 1955. gadam šīs kolektīvs ir kļuvis
par vienu no spēcīgākajiem deju kolektīviem rajonā un piedalās Dziesmu Deju svētkos Rīgā. Tiek sagatavotas interesantas
programmas, piem., Līgo svētku uzvedums. 70-to gadu sākumā, kad pasliktinās V. Kramiņas veselība, deju kolektīva darbā
daudz palīdz dejotāja Līga Galeja-Verle.

„Uncei” – 18, 2014
. gads(vadītāja Ing
a Dambrova).

2017. gadā dejotāji ir dejojuši Sadančos, skatē, piedalījušies Lieldienu un Vasaras Saulgriežu koncertos un
Gulbenes novada svētku deju lieluzvedumā „Nāc laika
loku kopā izdzīvot!”
2018. gadā novēlam „Uncei” labu sniegumu skatē
un prieks būs redzēt mūsējos XVI Latvijas Deju svētkos!
Lejasciema deju kolektīvs (vadītāja V. Kramiņa).
Vēlāk vairākus gadus ar deju kolektīvu strādāja Imants
Manguss. 80-tajos gados deju kolektīva darbs bija neregulārs
un, pēc ilgāka pārtraukuma 1995. gadā dibinās Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Unce”, kolektīva vadītāja Edīte Ķikuste.
No 2006. gada līdz 2014. gada pavasarim kolektīva vadītāja ir
Inga Dambrova.

1923. gadā, pašdarbnieku
entuziastu darba rezultātā, tiek
noorganizēts pūtēju orķestris
To vada dakteris Klaustiņš, kas atmiņās minēts kā labs ārsts,
aktīvs sabiedriskās dzīves atbalstītājs, arī ļoti muzikāls cilvēks.

Lejasciema pūtēju orķestris (vadītājs diriģents Klaustiņš).

„Unce” 1998. gadā, vadītāja Edīte Ķikuste.
2017. gada novembris

Jaunais orķestris spēlē gan Lejasciema Labdarības biedrības nama rīkotajos opasākumos, gan arī tuvākas un tālākas
apkārtnes zaļumballēs. 20-tajos gados orķestri vada Alberts
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Mucenieks, bet vēlāk, 30-tajos gados, orķestra vadību pārņem
Viktors Gusars un vada to daudzus gadu desmitus, līdz pat 90to gadu sākumam.
Aktīvs pūtēju orķestra darbs Lejasciemā atsākās līdz ar
mūzikas novirziena izveidošanos vidusskolā, kad zēniem sāka
mācīt pūšamo instrumentu spēli. Kolektīvu vairākus gadu vada
Egons Gžibovskis.
Kopš 2000. gada pūtēju orķestra „Lejasciems” vadītājs ir
Juris Ivanovs. Ja pasekojam orķestra dalībnieku uzvārdiem, tad
var pamanīt ļoti interesantu faktu, ka gadu desmitgadēs atkārtojas vieni un tie paši uzvārdi. Tas liecina, ka muzicēšanas tradīcijas tiek nodotas no paaudzes uz paaudzi. Lejasciema pūtēju
orķestrī ir spēlējuši Upīšu dzimta 4 paaudzē, Meļļu dzimta 3 paaudzēs. Vēl pieminēšanas vērtas ir ģimenes, no kurām orķestrī
spēlējuši gan vecāki, gan bērni, piem., Pavlovu un Berkoldu ģimenes.

tīva pirmsākumi rodami 1963. gadā, kad mūzikas skolotājs Vilnis Beitiks nodibināja pensionāru kori. Daudzus gadu desmitus
kolektīvā dzied sievas, kas sasniegušas pensijas vecumu. Mainoties ansambļa sastāvam, 90-tajos gados dziedošajām sievām
pievienojas vīru balsis. Ilgus gadus un vēl joprojām ansambli
vada Vija Nurža. Aktīvi koncertē ne tikai savā pagastā, bet labprāt dodas ciemos draugiem, un draugi kolektīvam ir daudzos
Latvijas pagastos. 2013. gadā kolektīvs viesojās Vācijā, 2014.
gadā Igaunijā.
2017. gads ansamblim ir aktivitātēm bagāts – koncerti Lizumā, Gulbenē, senioru svētkos Rankā, koncerts kopā ar Rīgas
draugiem, Vasaras Saulgriežu svētki Lejasciemā, ar dziesmām
priecējuši Mālmuižnieku saieta ļaudis, Gulbenes novada svētkos piedalījušies koncertā „Zelta gadi”.

Savu teātra mīlestību iemanto
amatierteātris „Paradokss”
Lejasciemā interese par teātra spēli sākās 19. gadsimta
80-tajos un 90-tajos gados sakarā ar R. Blaumaņa lugu popularitāti. Lejasciemā tolaik izrāda vairākas Blaumaņa lugas. 20.
gadsimta sākumā lejasciemiešus pārņem dramatiskās mākslas
azarts. Kā pirmo iestudējumu novadpētnieks A. Burka min brāļu
Kaudzīšu „Mērnieku laikus” 1904. gadā.
Tā ir tiešām bagāta teātra vēsture, kurā ierakstīti vārdi – Jānis Misiņš, Jānis Jansons, Vija Kramiņa, Jānis Kubulnieks... tā ir
teātra notikumiem un iestudējumiem bagāta vēsture.

Pūtēju orķestris „Lejasciems” konkursā Ogrē 2016. gadā.
Kopš Juris Ivanovs vada pūtēju orķestri „Lejasciems”, tas ir
piedalījies visos Dziesmu svētkos. 2017. gadā orķestris ir piedalījies skatē Jelgavā, Lieldienu pasākumā, koncertējis Ilzenē un
Gulbenes novada svētkos. Liels un patīkams notikums orķestrim – šogad tika iegādāti jauni instrumenti! Tātad 2018. gadā
skatē un Latvijas Dziesmu svētkos skanējums orķestrim būs vēl
skanīgāks!

Spēks, kas vieno!
Rudens – tāds īpašs gadalaiks! Tā būtība kā sīrups nāk uz
āru visā savā košumā. Kastaņi paukšķ, ripo zīles, lapas debesīs
un uz zemes. Rudens ielīst zemē, vējš pāršalc pāri lapām, vēstot, ka garie un tumšie vakari klāt. Klāt, lai tos īsinātu, darbojoties
kultūras namā. Nav svarīgi kāds gadalaiks ir dabā, galvenais, lai sirdī mājo kāds saules stariņš!
Ikviens cilvēks, kas sevi pilnveido izvēlētajā sirdslietā, atrod vietu šeit, Lejasciema kultūras namā – dziedot,
dejojot, spēlējot teātri vai tamborējot, adot, pērļojot.

Senioru ansamblis „Satekas”–

tie ir cilvēki ar dzīves pieredzi, gudrību un stingru
pamatu.
Darbīgs, muzikāls kolektīvs, kas 2018. gadā svinēs 55 gadu jubileju. Kolek-
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„Satekas” 50 gadu jubilejas pasākumā.

Teātra kolektīvs 1983. gadā.
Aktīva dramatiskā kolektīva darbs kultūras namā
notiek Vijas Kramiņas laikā.
70-to gadu sākumā par dramatiskā kolektīva režisoru
sāk strādāt Jānis Kubulnieks.
Šis ir darbīgs laiks, iestudējot jaunas, agrāk neredzētas
lugas – Viļa Lāča „Kristaps
Kaugurs”, Rūdolfa Blaumaņa „Ugunī”. Jānis Kubulnieks
kolektīvā iesaista daudzus
talantīgus lejasciemiešus –
Irisu Puidzi, Līgu Upīti, Jāni Mucenieku,
Dzintru Pelēci, Ritu Kurpnieci, Eviju Švarci
Švampāni, Valentīnu Siliņu, Ilgoni Šviku,
Normundu Šmitu un citus.
1982. gadā vērojams pacēlums teātra kolektīva dzīvē. Vienlaikus darbojas 2
sastāvi, tiek iestudētas 3 lugas – Annas
Brigaderes „Čaukstenes”, Rūdolfa Blaumaņa „No saldenās pudeles”, Jāņa Anerauda „Juku laiki priekšpilsētā”. Līdz 1997.
2017. gada novembris

KULTŪRAS ZIŅAS
gadam vērojams intensīvs darbs.
Un tad, ienākot jaunam gadsimtam,
2000. gadam, šķirot jaunu lapaspusi teātra dzīvē, kultūras namā sanāk teātri
mīloši cilvēki ar jaunām idejām. Un Lailas Mednes vadībā top teātra kolektīvs ar
vārdu „Paradokss”. Pirmais iestudējums
ir – Paukša luga „Čir, čir!”.

Tāpat kā kora dziedāšana, arī vokālo ansambļu dziedāšanas tradīcija Lejasciemā ir aizsākusies jau 1952. gadā,
kad kora un vokālo ansambļu vadību uzņemas skolotājs Žanis Pakalns.
60-tajos gados ciema tradīciju pasākumos, tematiskajos pasākumos aktīvi dzied sieviešu ansamblis, kuru vada
Anna Suntaža.

koncertdarbība pagastā, Gulbenes novadā un kaimiņu novados. Ar kolektīva
līdzdalību ir noorganizēti vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki Lejasciemā –
„Noņemsim cepuri dziesmas priekšā” un
„Šūpuļdziesma tam, ko mīli”. Tika sagatavota koncertprogramma 10 gadu jubilejas koncertam „Mēs dziesmā”.
2017. gadā ansamblis „Akcents”
piedalījies Gulbenes novada skatē, koncertā „Sveču
liesmās skan dziesma” Lejasciemā, vasaras Saulgriežu pasākumā, Piederības
dziesmu koncertā Gulbenes novada svētkos, dižakmeņu gulbju atklāšanas
pasākumā.

Sieviešu ansamblis 60-tajos gados.
80-tajos gados Lejasciema
kultūras namā darbojas vīru vokālais
ansamblis, vadītājs Paulis Galejs un
sieviešu vokālais ansamblis, vadītāja Antra Zelča

Jauktais vokālais
ansamblis „Akcents”

Nu jau 14 gadus „Paradoksam” ir „piesprādzējusies” režisore Ineta
Krastiņa. Pa šiem gadiem ir darītas daudzas lielas un labas lietas – pāršķirstot
teātra kolektīva hroniku, gribas stāstīt un
stāstīt, jo ir atmiņas, piedzīvojumi, pārdzīvojumi, gadījumi un negadījumi, un
ziniet – tur ir ar ko lepoties!
16 „Paradokss” pastāvēšanas gados
ir iestudētas 20 izrādes, 4 reizes ir izvirzīti
uz skati „Gada izrāde”, ir pabijuši 5 Latvijas amatierfestivālos, paši ir noorganizējuši teātru festivālu „Kaudzēm smieklu”...
un tā var turpināt un turpināt!
2017. gadā amatierteātris „Paradokss” iestudēja autoru E. Braginska un
E. Rjazanova komēdiju „Ikdieņu dienas
un nedienas”, pirmizrāde notika 15. aprīlī. Kolektīvs ar izrādi viesojās Gaujienā,
piedalījās novada skatē.

2017. gada novembris

Dibināts 2005. gadā – vadītāja
Rita Vēverbrante. Ar 2014. gadu
kolektīva vadītāja ir Ineta Maltavniece.
Kad vien ir vajadzīgs, „Akcents” vienmēr ir gatavs atbalstīt
ar skanīgām dziesmām. Kolektīvs regulāri uzrāda labus rezultātus novada skatēs un Latvijas
vokālo ansambļu konkursos, vienmēr
savam sniegumam paceļot augstu kvalitātes latiņu. Vadītāja Ineta stāsta: „Mēs
vienmēr esam gribējuši dziedāt labi un
arī sarežģīti. Tas nosaka repertuāra izvēli,
kas ir daudzveidīgs.“ Kolektīvam ir aktīva

Folkloras kopa
„Smaržo siens”
savu darbību
sāka 2009. gadā

Uz Lejasciemu atnāca Ingas Deigeles ģimene. Pati Inga ir lejasciemiete un,
mācoties Liepājā, dziedājusi folkloras
grupā „Baļķi”. Tā arī radās doma par savu
folkloras kolektīvu.

Folkloras kopa 2010. gadā, Lejasciema
kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā.

Pa šiem gadiem ir veidotas programmas Līgo svētkiem, Lieldienām, Ziemassvētkiem, Mārtiņdienai, ir dziedāts Brīvdabas muzejā Rīgā,
ar novada delegāciju
koncertēts Polijā. Ar
uzvedumu
„Kūru,
kūru uguntiņu” ir priecēti skatītāji Stāmerienā, Staros, Mālmuižā.
2011. gadā kolektīvs
ierakstu studijā ierakstīja dziesmu „Dieviņš
bija, Dievs palika”. Ar
īpašu sirsnību un mīlestību tika sagatavota programma Mātes
dienai „Vālodzītes šūAnsamblis „Akcents” 2015. gada decembrī kopā ar pulī”. 2014. gadā kopā
ansambļa draugiem.
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ar viesiem – folkloras grupām no Lizuma,
Līgo pagasta, Madonas un danču grupu
„Dārdi” tika organizēts pasākums „Rikšiem bērīti es palaidu”. Folkloras kopa
savas dziesmas ir dziedājusi Gulbenes
novada svētkos Druvienā, Jaungulbenē,
koncertējusi Valmierā, Variņos, Ilzenē.

Ar 2010. gadu līnijdeju grupas vadītāja ir Elīna Krēsliņa. Ar saviem atraktīvajiem priekšnesumiem un tērpiem kolektīvs priecē skatītājus dažādos pagasta
kultūras pasākumos, vieskoncertos.

„Dzinteles” 2015. gadā.

jasciema kultūras namā sasaukt kopā
darboties gribošas rokdarbnieces. Un tā
radās jauns kolektīvs – Rokdarbu kopa
ar vadītāju Lāsmu Einbergu.
Pa šo laiku ir radīti interesanti, mūsdienām raksturīgi darbi – tika mācītas
prasmes dekupāžā, pērļošanā, mauču
adīšanā u.c. Lejasciema kultūrvēsturiskā
mantojuma centrā tika izveidota izstāde
„Darboties prieks”. Dalībnieces darbojās muzeju nakts pasākumā Lejasciemā,
Ziemassvētku tirdziņā, piedalījās Gulbenes novada izstādē „Aijā, žūžu”. Sinolē,
bijušā kultūras nama ēkā, tika uzstādītas
stelles, kur varēs mācīties vai atjaunot
prasmes aušanā. Šā gada rudenī kultūras namā ar rokdarbu kolektīva dalībnieču atbalstu tika izgatavots jauns dekors –
gobelēns „Saules koks”, kas priecē ikvienu atnācēju, kas iegriežas kultūras namā.
Vadītājai un kopas dalībniecēm ir daudz
radošu domu, ikviens ir vienmēr aicināts
piebiedroties brīvo laiku pavadīt radoši
darbojoties.

2017. gadā līnijdeju grupas meitenes aicināja ciemos novada grupas uz
koncertu „Iedancojam pa„Smaržo siens” kolektīvs 2017. gadā
folkloras festivālā Igaunijā. vasarī”, piedalījušās
skatē, Lieldienu un vasaras Saulgriežu pa2017. gadā folkloras kopa dziedāja
sākumos Lejasciemā,
novada skatē, piedalījās Starptautiskajā
sadančos Palsmanē,
folkloras festivālā Moostes Igaunijā, VaStāmerienā, Gulbenes
saras Saulgriežu pasākumā Lejasciemā.
novada svētku gājienā
„Bānīši ripo”.
---------Starp amatierkolektīviem
Pēc II Pasaules kara
lauku kolektivizācijas laisavu vietu atrod līnijdeju
kā aktīvi sāk darboties
grupa „Dzinteles”
sieviešu padome. Organizācijas dalībnieces
Daudzos koncertos, uzvedumos Leka”
piedalās padomju tradījasciemā un daudz kur citur dejotājas ir
e „Saules ko
dalībnieces pi
s
a).
pa
rg
ciju veidošanā, lietišķās
ko
be
piedzīvojušas skaļus skatītāju aplausus
u
in
E
rb
a
Rokda
(vadītāja Lāsm
mākslas pulciņu un izstāun atbalstu. Un tas ir tikai tāpēc, ka katrai
žu organizēšanā. Aktīvi
dalībniecei ir vēlme, sirdslieta un piepildīDaži gadi kultūras darbā
sieviešu padomē darbojas
arī Lejasjums mīlēt šo dejas mākslu.
ciema sievietes. Daudzus
dzimtajā Lejasciemā –
gadus sieviešu padomi
vada Erna Anšmite. Visos
Lita Zūkere
laikos sievietes ir gribējuDižā novadniece Zenta Mauriņa pēc
šas aust, adīt, tamborēt.
atgriešanās no Dienvidiem par Latviju
80-tajos gados tiek rīkotas
rakstījusi:
dažādas izstādes.
„Dienvidos saule spīd pie debesīm,
1997. gadā Lejascieziemeļos cilvēki sauli nes savā sirdī.
mā sāk darboties puķu
Dienvidu skaistums ir acīm un ausīm tvedraugu klubs „Puķuzirnis”.
rams, ziemeļu skaistums ar sirdi. Ziema
Kluba dalībnieces piedapie mums ir tik auksta, ka to spēj izturēt
lās puķu draugu tikšanās
tikai tad, kad silda sirds siltums, un latvieā
šu skaistākā rota, kuras spožums mirdz
Līnijdeju festivālā Lejasciemā 2004.gad pasākumos Latvijā, orga(vadītāja Inga Dambrova). nizē ziedu izstādes. Līdz
tālu pāri zemēm un jūrām, ir nedzēšamas
šai dienai Lejasciemā mīl,
gara slāpes.”
audzē un kopj puķes. Varam lepoties
Prieks par dzimto ciemu ielejā starp
Līnijdeju dejošana Lejasciemā aizsāar skaisti iekoptiem Intas Balodes, Sandivām upēm, kurā cilvēkos dzīvas gara
kās 2002. gadā. Kolektīva vadītāja Ingrīdras Semenkovičas, Modrītes un Rūdolfa
slāpes un sirds siltums!
da Vanaga kopā ar grupu jau pēc gada
Skaistkalnu, Ingas un Jāņa Nagļu un ciPar Lejasciema kultūras nama direktori
noorganizēja 1. līnijdeju festivālu Lejastiem dārziem – priecājamies paši un vestrādāju no 1970. gada līdz 1977. gadam ar
ciema estrādē, kas veidojās kā tradīcija
dam tūristus.
pārtraukumu meitiņas kopšanai (no 1973.
daudzus gadus. Ar 2006. gadu līnijdeju
2015. gada rudenī radās doma Legada oktobra līdz 1974. gada oktobrim).
grupas vadītāja ir Inga Dambrova.
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Grūts bija pats sākums, jo nebija nekādas saprašanas par praktisko kultūras darba
ikdienu. Ciema padomē drošināja, ka gan jau
iestrādāšos un sapratīšu, bet es atnācu pēc pieredzējušās, lejasciemiešu iemīļotās Vijas Kramiņas – salīdzināšana ir neizbēgama. Katru mēnesi vajadzēja vest atskaites par darbu uz rajona
kultūras nodaļu. Nepieņēma, lika pārstrādāt, jo
neesot precīzs nolasīto lekciju skaits, jābūt lielākam. Atbraucu mājās, cītīgi izpētīju ikdienas
pierakstus un, nedaudz papildinājusi sarakstu,
devos atkal uz Gulbeni. Atkal nekā – lai taču
papētot biedrenes Kramiņas atskaites, lekciju
skaitam nemitīgi jāpalielinās. Tā nu nācās ar
„politinformācijām ievadīt” gan slaucēju darba
dienu, gan traktoristi darbnīcās „bija klausījušies” ziņojumus par starptautisko stāvokli katru
otro dienu, nerunājot nemaz par lekcijām pirms
kinoseansiem.
Mana tuvākā palīdze – mākslinieciskā vadītāja Valentīna Siliņa bija beigusi Kultūras darbinieku tehnikumu, tādēļ lieliski tika galā ar
uzskatāmās aģitācijas un afišu zīmēšanu, viņa
vadīja arī amatierteātra nodarbības. Jauniešu
deju kolektīva vadītājs Imants Manguss brauca
no Gulbenes un izdresēja mūs tik pamatīgi, ka
rajona skatē ieguvām dalītu pirmo vietu kopā ar
gulbeniešiem, bija pašiem savs pūtēju orķestris
Viktora Gusara vadība, kori vadīja Vija Nurža.
Mūsu lielais pluss bija tas, ka dejojām pie dzīvās
mūzikas – Lejasciema vokālā ansambļa pavadījumā (vad. Vija Nurža).
Deju mūziku ballēs parasti spēlēja Alda
Nuržas vadītais ansamblis. Liels notikums bija
jauna vācu saksofona iegāde, Aldis sajūsmā
staroja!
Ļoti daudz darba ieguldīju Brīvdabas karnevāla organizēšanā, liekas, ka patika visiem,
kas tajā piedalījās. Sivēnu ratos veda Ķencis,
pie estrādes, protams, arī savu slaveno lūgšanu noskaitīja, Māra Spalva bija brīnišķīga Pepija
Garzeķe, visu ceļu no kultūras nama līdz estrādei dancodama un kūleņus mezdama gāja. Nav
aizmirstami trīs musketieri. Gan viņiem apmetņi
bija sašūti, gan zirgiem segli no Smiltenes atvesti. Vēl tagad brīnos, ka tehnikums mums tos uzticēja bez kādiem papīriem un parakstiem. Bijām
ļoti pateicīgas Dzintrai Igaviņai par zirgu apseglošanu, viņa to mācījusies Jelgavas akadēmijā,
bez viņas padoma jātnieki tālu nebūtu tikuši.
Atmiņas nāk un prasās uz papīra, bet laikam jābeidz. Vēl tikai par vienu saskari ar padomju laika darba īpatnībām. Gadu mijā vienmēr rīkojām balli, reizēm tas bija karnevāls. Vienā gadā sadomājām karnevāla tēmai paņemt
kādu latviešu tautasdziesmu par ķekatām. Viss
bija nokārtots, afišas izvadātas pa apkārtējiem
ciemiem, kad pēkšņi nāca bargs zvans no rajona, lai ierodos uz „kafiju”. Tur man cēla priekšā
brutāli noplēstu mūsu skaisto afišu kaudzi ar
jautājumu, kā mēs ar Valentīnu, komjaunietes
būdamas, esam sadomājušas slavināt kaut kādus pagāniskus briesmoņus, un arī datums nav
labs, pārāk tuvu Ziemassvētkiem…
Priecāsimies par to, kas mums tagad ir, izmantosim savu laiku un iespējas!
2017. gada novembris

Laikraksti par norisēm Lejasciema kultūras namā
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KULTŪRAS ZIŅAS
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Foruma ietvaros nozīmīgās
darba jubilejās
tika sveikti kultūras darbinieki. Pateicības
raksts tika pasniegts arī LejasFoto: Jana Igaviņa
ciema pagasta bibliotēkas bibliotekārei Agnesei Usārei par vērtīgiem, radošiem 10 darba gadiem, kas
veltīti sabiedrības kultūras dzīves attīstībai.
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Ozolu ģimene kopā ar biedrības
tratīvo
inis
adm
koordinatori, projektu
gurni.
Gar
u
Daig
–
ītāju
vad
ieguvusi
Ingunas un Aināra Ozolu ģimene
„Sējējs
a
kurs
kon
tā
rīko
as
istrij
min
Zemkopības
„Gada
ijā
ināc
2017” veicināšanas balvu nom
propar
ā”,
grup
as
rīcīb
jā
LEADER projekts vietē
s
tākļo
aps
as
māj
a
mum
uzņē
as
jekta „Ražošan
”
ana
ināš
veic
„Ozoli” attīstība un konkurētspējas
realizāciju!

Septembra beigās Lejasciemā varēja vērot šim gadalaikam neraksturīgus skatus. Lietavu rezultātā gan pārplūdušas upes, gan lauki, sagādājot
pamatīgas raizes lauksaimniekiem.

Nelūgtais ciemiņš bišu dravās
Šoruden
vairākās
Lejasciema pagasta bišu
dravās ciemojies ķepainis.
18. okotobrī lejasciemietis
Gunārs Lapkašs konstatējis, ka viņa bišu dravā paviesojies nelūgts viesis –
LĀCIS. Ķepainis izpostījis
sešus bišu stropus, pieci
atradušies iežogotā teritorijā, kurā lācis iekļuvis,
salaužot sētu.
Šī gan nav vienīgā
bišu drava, kurā lācis izdarījis postījumus, dažu
kilometru attālumā no lāča
nedarbiem cietusi vēl kāda
bišu drava.
2017. gada novembris

Lācis atstājis arī savu
ķepu nospiedumus.
Lāča nedarbi bišu dravā.
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BĒRNUDĀRZĀ
Rudenī, rudenī,
Daudz ir krāsu rudenī.
Visas kopā saliksim,
Rudens blēņas darīsim.
Septembris un oktobris dārziņā bija
notikumiem bagāts. Kopā ar bērniem
priecājāmies un brīnījāmies par burvju
trikiem. Dziedājām un dejojām ar komponistu Didzi Rijnieku un, protams, kā
ierasts, svinējām Miķeļdienu.

Arī „Zaķēnos” Miķeļdiena, šoreiz bērni paši gatavoja suvenīrus –
tārpiņus no mazajiem kartupelīšiem.
Ciemos īsts burvju mākslinieks!

Dziedam kopā ar Didzi Rijnieku.
„Pasaciņas” grupas bērni šogad bija sanesuši no mājām dažādus dārzeņus. Radošā gaisotnē tapa dārzeņu vīriņi, tārpiņi, groziņi, mašīnas un pat kultivators. Bērnu
idejām nebija gala. Kopā priecājāmies par paveikto.

„Rūķīšos” Miķeļdienu sagaidījām ar
dažādām krāšņām aktivitātēm, izrotājot
grupas telpu, tādējādi radot rudenim un
svētkiem atbilstošu noskaņu. Visas nedēļas garumā bērni vēroja, degustēja
dārzeņus, iepazinās ar to daudzveidību
un priecājās, cik interesanti izauguši Jumīši sakņu dārzos. Tika veikti arī dažādi
eksperimenti saistībā ar dārzeņiem - noskaidrojām, kurš ir saldāks, kurš sulīgāks, kurš skābāks, kurš kraukšķīgāks,
un secinājām, cik veselīgi ir iekļaut dārzeņus ikdienas ēdienkartē. Miķeļdienas
rītā bērnudārzā bērni ieradās ar pašu
gatavotiem dabas brīnumiem, ko bija veidojuši kopā ar saviem vecākiem. Bērnu
acīs bija prieka dzirkstelītes par to, kā no
dārzeņiem ir tapuši jautrie tārpiņi, sapņu
laiviņas, krāšņais rudens vīriņš – Miķelītis.
Pēc tam visi kopā devāmies uz skolas Miķeļdienas tirdziņu vērot, ko šogad garšīgu un veselīgu sarūpējuši skolas bērni.
„Rūķīšu” skolotāja Ilze un
„Pasaciņas” skolotāja Ramona

„Gudrās pūces” apgūst
jaunas profesijas

Draudzīgā ģimenīte.

Pasaciņas grupiņas izveidotā izstāde.
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Oktobris „kamenītē” ir īpašs! Pagājušo gadu aizsākām tradīciju – iepazīstināt bērnus ar interesantām, atšķirīgām un
neikdienišķām profesijām. Sava amata
2017. gada novembris

BĒRNUDĀRZĀ
noslēpumus atklāja bitenieks, pārvaldes
vadītājs, friziere, pārdevēja, pavāre, pirtniece. Šogad „Gudrās Pūces ” bērni un
skolotājas iejutās lauksaimnieku lomā.
Sameklējām literatūru par graudaugu
kultūrām, ieklausījāmies uztura speciālistes ieteikumos par veselīgu pārtiku, mācījāmies tautas dziesmas par maizi, labību.
Traukā iesējām auzas, kviešus, rudzus
un divu veidu miežu graudus. Pirmo reizi
redzējām graudus bez apvalciņa. Nedēļas laikā sēklas sadīga. Bet, ak vai, otrās
nedēļas beigās graudaugi sāka dzeltēt.
Ko darījām nepareizi? Katru rītu laistījām,
irdinājām augsni, siltums pietiekams. Bet
kā ar gaismu? Un tad... atcerējāmies latviešu sakāmvārdus – katra sēkliņa zina
savu laiku, nelaikā darīts darbs ir nederīgs. Ņemsim vērā un sējas darbus veiksim pavasarī! Paldies Miķeļa tētim par
graudiem! Nav ļaunuma bez labuma – ik
rīta laistīšanas darbus turpināsim, jo no
graudu pārpalikuma tapa draudzīga ģimenīte – mamma, tētis, meitiņa, ome un
opis.

„Pūcēni” iepazīst sociālā dienesta ikdienas darbu.
Kas ir sociālais dienests? Kā strādā
sociālā dienesta darbinieki Lejasciema
pagastā? Ekskursijā uz sociālo māju iepazināmies ar sociālā dienesta darba pienākumiem. Galvenais uzdevums – darīt
citiem labu! Dienests strādā ar vairākām
sociālajām grupām. Bērniem bija sagata-

voti āķīgi uzdevumi, ar kuriem veiksmīgi
tikām galā. Paldies Mades māmiņai par
izsmeļošu stāstījumu un dāvanu ar uzdevumu – izdarīt labu darbiņu! Interesanti,
ka darīt otram labu nav nemaz tik grūti,
bet prieks ir liels un patiess!

Rudentiņš bagāts vīrs...
Šogad rudens skopojās ar saules
stariem un siltumu, bet ražai tas īpaši nekaitēja. Par rudentiņa dāsnumu varējām
pārliecināties nedēļā pirms Miķeļdienas.
„Gudrās Pūces” bērni kārtoja izstādē
atnestos dārzeņus – bietes, burkānus,
rutkus, tomātus, gurķus, patisonus, rāceņus. Protams, veselīgais dārzenis no
sava dārza izskatījās un garšoja vislabāk! Nogaršojām arī kolrābjus. Dažiem
bērniem bija pārsteigums, ka kolrābji ir
ne tikai gaiši zaļā krāsā, bet arī violeti.
Dalījāmies pieredzē, kā saglabāt dārzeņus, lai arī ziemā saņemtu organismam
nepieciešamos vitamīnus. Noskaidrojām, ka vislabāk no visiem atnestajiem
dārzeņiem bērniem garšo burkāni. Ēdot
kopā ar draugiem, tie garšoja lieliski. Secinājām, ka tik lielu daudzumu burkānu
nedēļas laikā diez vai pievarēsim. Kopīgi
vienojāmies, ka spiedīsim sulu. Draudzīgi
sadalījām pienākumus: mazgājām, mizojām, griezām un gala rezultātā tikām pie
burkānu sulas.
Mini, mini mīkliņu, mazo bērniņ!
– sārtas, sārtas māsiņas, purvā tup
uz cinīša?
Atminējums – dzērvenes. Visveselīgākās ogas, dienā jāapēd vismaz piecas,
lai vaigos turētos sārtums – to izlasījām
latviešu tautas ticējumos. Ne katram pa
spēkam apēst skābu ogu, kur nu vēl
piecas! Domājām, domājām un izdomājām! Pagatavosim dzērvenes pūdercukurā! Nepieciešams: čaklas rokas, darba
prieks, olas baltums, pūdercukurs, dzērvenes. Rezultāts – garšīgs!!! Lai mums
2017. gada novembris

Rosīgi MŪSU „Kamenītē” pagājuši pirmie mācību gada mēneši.
Esam saraduši viens ar otru – gan
lielie, gan mazie. Ir nosvinēti Miķeļi,
sagaidīti un pavadīti vairāki ciemiņi,
kas mūsu ikdienu iekrāsoja citās
krāsās. Bērniem ar vecāku atbalstu
ir radusies iespēja apgūt pirmos
tautisko deju soļus deju nodarbības,
esam ieguvuši sporta skolotāju, kura
vada ne tikai sporta nodarbības, bet
arī rīta vingrošanas un koriģējošās
nodarbības, lai dažas sakumpušās muguriņas kļūtu taisnākas, bet
pieaugušie pulcējušies vienkopus
vecāku sapulcēs, lai uzklausītu skolotājas, izteiktu savas vēlmes un visi
kopā iezīmētu ceļu visam mācību
gadam.
Pavisam drīz, 10. novembrī,
plkst. 9.30, svinēsim Mārtiņdienu, bet 17. novembrī dāvināsim
mūsu Latvijai tās dzimšanas dienā
vissirsnīgākos smaidus, prieku un
vislabākos vēlējumus. Un tad jau arī
Ziemassvētki būs klāt! Ziemassvētku brīnumu meklēsim, viens otram
to dāvināsim un Ziemassvētku vecīti pie sevis gaidīsim 20. decembrī
plkst. 16.00. Laipni aicināti!
Top burkānu sula un dzērvenes
pūdercukurā.

Irisa, PII „Kamenīte” vadītāja

visiem izturība, veselība garajos ziemas
mēnešos!
Skolotāja Ināra
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SPORTS

Sporta aktivitāšu trases atklāšana
30. septembrī SK „Lejasciems” sporta aktivitāšu trasē tika atklāts skatu tornis ar alpīnisma
sienām. Šis īpašais brīdis notika vienā dienā ar
ikgadējām Lejasciema iestāžu, uzņēmumu un
pagasta iedzīvotāju rudens spēlēm, kuras šogad
bija īpaši veltītas tūrismam, pateicoties jaunizveidotajai „Tūrisma tehnisko aktivitāšu trasei”.
Rīts sākās īpaši – ar muzikālu sveicinu pasākumu ieskandināja Lejasciema vidusskolas
vokāli instrumentālā grupa „Deep Silence”, kuru
spēlēto dziesmu pavadībā SK „Lejasciems” bērni
un jaunieši veica goda apļus uz rollerslēpēm un
skrituļslidām. SK „Lejasciems” priekšsēdētājs
Valērijs Gabdulļins ar
piemiņas balvām sveica
visus torņa tapšanā iesaistītos, svinīgi tika pārgriezta sarkanā lente,
gaisā palaisti baloni.
Pēc torņa ar alpīnisma sienām atklāšanas
sporta spēļu dalībnieki
pārbaudīja spēkus astoņās disciplīnās. Īpašākā
no disciplīnām – Lejasciema alpīnists, jo šī bija
ekskluzīva iespēja būt
vieniem no pirmajiem,
kuri izmēģina jauno alpīnisma sienu. Tūrisma
Savus spēkus
tehniku varēja pārbaudīt
uz alpīnisma
disciplīnās: virves dejosienas pārbauda
tājs, purva bridējs, tūriskomandas
ma un alpīnisma stafetē.
„Kamenīte” un
Īsta spēka pārbaude bija
„Pakalpojumi”
„govs” vilkšana, orientēpārstāvji.
joties labirintā ne viens
vien dalībnieks nedaudz
nomaldījās. Attāluma noteikšana lieliski pārbaudīja acumēru un orientēšanos dabā, lai saprastu,
cik tālu vai tuvu objekts atrodas. Kā noslēdzošā
disciplīna bija peintbola sacensības komandām,
laukumā valdīja azarts un spraigas cīņas.
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Pagasta pārvaldes un vidusskolas apvienotā komanda
gatavi cīņai peintbola laukumā.

Komanda „Pakalpojumi” spēcīgākie uzdevumā „Govs vilkšana”.
2017. gada novembris

SPORTS/ PASĀKUMS
Komandas

Lejasciema Purva Virvju Attāluma
“Govs”
Tūrisma Alpīnisma
Orientēšanās
Peintbols Punkti Vietas
alpīnists bridējs dejotājs noteikšana vilkšana
stafete
stafete

Mālenieši
Pakalpojumi
Šķūnenieki
Kamenīte
Unce
Radi un
draugi
Pagasta
pārvalde
un vidusskola

2.
5.
7.
4.
3.

1.
5.
7.
4.
2.

3,5.
4.
6.
2.
1.

2.
7.
6.
3.
5.

6.
1.
3.
7.
5.

1.
4.
2.
7.
3.

3.
2.
5.
4.
1.

3.
6.
5.
4.
2.

1.
3.
4.
6.
5.

16,5
30
38
34
22

1.
4.
6.
5.
3.

6.

6.

5.

4.

2.

6.

6.

7.

7.

42

7.

1.

3.

3,5.

1.

4.

5.

7.

1.

2.

20,5

2.

Paldies fotogrāfiem par fiksētajiem mirkļiem
un emocijām – Madarai Līcei, Guntāram Šmitam.
Paldies Lejasciema pagasta pārvaldei, SK
„Lejasciems”, īpaši sporta darba organizatoram
Valērijam Gabdulļinam un Lāsmai Gabdulļinai ar
komandu par kārtējām lieliskajām sporta spēlēm, kuras kā vienmēr bija interesantas un aizraujošas!
Prieks un lepnums par SK „Lejasciems” paveikto, par doto iespēju bērniem un jauniešiem
sportiski aktīvi pavadīt brīvo laiku šeit – Lejasciemā, paldies jums!
Kopvērtējuma uzvarētāji komanda „Mālenieši”.

Salidojuma
gaidās
Aiziet gadi dzīparoti,
Zelta sagšās tinušus,
Tikai sirdī vēl kā senāk
Baltas ievas klēpjiem zied.
1958. gada 5. izlaidumā vidusskolas
atestātus saņēma 23 audzēkņi, direktore
O. Ozoliņa, audzinātājs Guntis Rudzītis,
kurš kopā ar sievu Veltu piedzīvojis Zelta kāzas, bijis kā lielisks paraugs mūsu
klases skolēniem. Šobrīd no debesu maliņas noraugās 5, bet ļoti laimīgas ģimenes kopdzīves gadus piedzīvojuši vairāki
pāri. Zeltas kāzu gadadienu sagaidījuši
daudzi pāri: Mārtiņš Siliņš ar kundzi Astrīdu, Ojārs Kazainis ar k-dz. Ainu, Inta Livkiša ar k-g Jāni, Gunita Stradiņa ar k-g.
Dmitriju. Tuvu Zelta kāzu gadadienai: Zaiga Liepiņa ar k-g. Andreju Vācieti, Maija
Dudareva (Paase) ar vīru Nikolaju, Andis
Leitis ar k-dz. Akvelīnu.
Sirsnīgi sveicam viņus – mēs aktīvākie un biežāk tikušies skolasbiedri: Anna,
Ausma, Grietiņa, Inta, Līvija, Modrīte,
Rasma, Rūta, Maija. Visiem izturību, veselību un uz tikšanos 2018. gada jūnijā,
Lejasciema vidusskolas salidojumā, kad
varēsim atzīmēt 60 gadus kopš skolas
absolvēšanas.

Lejasciema vidusskolas 5. izlaidums 1958. gada 22. jūnijā.

Vienā no klasesbiedru tikšanās reizēm 2016. gada vasarā.
2017. gada novembris
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VIDUSSKOLĀ

Uzsākta bērnu rotaļlaukuma un žoga būvniecība
Lejasciemā
Ideja par bērnu rotaļlaukuma nepieciešamību radās pēc sarunas ar kāda
skolēna tēti, kurš, atbildot uz administrācijas teikto par bērna uzvedību skolas pagalmā, ieteica iekārtot laukumu ar atbilstošām relaksācijas iespējām bērnu brīvā
laika kvalitatīvai nodrošināšanai. Kopš šīs
sarunas ir pagājuši 4 gadi, kuru laikā tika
veikta skolas iekšpagalma topogrāfiskā
izpēte, ar skolas absolventu palīdzību
izveidots būvprojekts un tāmes. Visbeidzot tika uzrakstīts projekts finansējuma
piesaistei.
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.
Pēc visu nepieciešamo dokumentu saskaņošanas ir uzsākti būvniecības
darbi Lejasciema vidusskolas iekšpagalmā. Būvdarbus veiks SIA „MK Dizains”

Sergeja Semjonova vadībā. Par
būvuzraudzību gādās SIA „Kalna
Nami” būvuzraugs Pēteris Igaunis.
Uzsākot būvdarbus, tika sasaukta
visu ieinteresēto pušu sanāksme,
kurā piedalījās būvnieku pārstāvis
Sergejs Semjonovs, būvuzraugs
Pēteris Igaunis, Gulbenes novada domes Attīstības un projektu
nodaļas vadītājs Jānis Barinskis,
Lejasciema pagasta pārvaldes
vadītājs Māris Milns. Projektētājus
sanāksmē pārstāvēja Lejasciema
vidusskolas absolvents un projekta darbu apjoma izstrādātājs Andris Riekstiņš.
Šobrīd tiek sagatavoti laukuma segumi, ieklāts bruģis celiņam, iebetonēts
pamats karuselītim. Ar prieku un nepacietību skolas bērni gaida rotaļlaukuma
iekārtu uzstādīšanu. Lai viss izdodas!
Ineta Maltavniece,
Lejasciema vidusskolas direktore

Tehnobusa piedāvājumi Lejasciema vidusskolas skolēniem
30.oktobrī pie Lejasciema
kultūras nama bija atbraucis
Tehnobuss, kas skolēniem
sniedza izziņu par karjeras iespējām mašīnbūves un metālapstrādes nozarēs. Tehbobuss
ir tāds autobuss, kur ērtā veidā
vienkopus var iegūt daudzpusīgu informāciju par inženierzinātnēm, īpaši mašīnbūves un
metālapstrādes nozarēm. Mēs
dalījāmies vairākās grupās,
un katra grupa stundas garumā varēja iepazīt šīs nozares.
Mums parādīja, kā darbojas
3D printeris, kā arī varējām aptaustīt lietas, ko izgatavojis šis printeris.
Parādīja arī, kā strādā metālapstrādes

mehānismi, pastāstīja par dažādiem sensoriem. Bija arī iespēja
vienam skolēnam pamēğināt sametināt divas metāla daļas. Šis
buss tiešām bija ļoti interesants,
lai varētu vairāk iepazīties ar inženierzinātnes nozarēm. Šajā pašā
dienā iepazīties ar tehnobusa
piedāvāto informāciju ieradās
arī skolēnu grupas no Tirzas un
Rankas pamatskolām. Šī iespēja
skolēniem radās novadā īstenojot
projektu „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs”.
darba galdi. Tur bija tāda iekārta, kura
uzskatāmi parāda, kā strādā rūpnīcās visi

9. klases skolniece Anete Antiņa

Vecāku diena
Lejasciema
vidusskolā
30. oktobrī skola aicināja skolēnu
vecākus apmeklēt Vecāku dienu, kas
parasti notiek katrā mācību gadā divas
reizes. Tradicionāli vecāki satikās visas
skolas vecāku kopsapulcē, kurā direktore Ineta Maltavniece un mācību pārzine
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Tikšanās ar karjeras konsultanti Jolantu Zirni.
2017. gada novembris

VIDUSSKOLĀ

Lejasciema jaunietis tiekas ar Eiropas
Parlamenta deputātu Arti Pabriku

Lana Černoglazova iepazīstināja ar skolas darba aktualitātēm un tuvākajiem pasākumiem.
Vecāku dienas turpinājumā notika
divas tikšanās ar Gulbenes novadā realizējamo projektu pārstāvjiem. Vispirms
karjeras izglītības darba koordinatore
novadā Jolanta Zirne iepazīstināja vecākus, kā sniegt atbalstu saviem bērniem
profesijas izvēlē, izzināt viņu intereses un
talantus. Šis projekts „Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ir saistošs gan skolēniem, gan vecākiem, gan arī skolotājiem.
Otra tikšanās bija ar portāla edgudri.
lv speciālisti Baibu Bremmeri par veselīgu uzturu un pārtikas produktu izvēli ģimenes ēdienkartē. Šī saruna un praktiskā
darbošanās notika projekta „Veselības
veicināšana Gulbenes novadā” ietvaros.
Vecāki varēja uzzināt par izplatītāko pārtikas produktu sastāvu – cukura, sāls un
taukvielu daudzumu katrā no tiem, par
enerģijas un vitamīnu nodrošināšanu savam ķermenim. Vairāki atzinumi lika aizdomāties par mūsu uztura ieradumiem
un iespēju tos mainīt par labu organisma
labsajūtai un veselībai.
Ingrīda Vanaga

Latvijas Republikas
99. gadadienas
pasākums
17. novembrī

Lejasciema vidusskola rīko
svētku dienu, kas veltīta
Latvijas neatkarības
proklamēšanas 99. gadadienai
10.00 svētku atklāšanas
pasākums Lejasciema kultūras
namā
Svētku turpinājumā kino diena
Lejasciema vidusskolas telpās
„IEDEDZIES PAR LATVIJU”
2017. gada novembris

Pateicoties godalgotām vietām 2017. gada ziemas un vasaras Baltijas karavīru sporta spēlēs,
Lejasciema vidusskolas 8. klases skolēnam
Gustavam Galvanam kopā ar jaunsardzes
instruktori Lāsmu Gabdulļinu bija lieliska iespēja doties uz Eiropas Savienības
galvaspilsētu Briseli, apmeklēt Eiropas
Parlamentu, NATO galveno mītni, kā arī
apskatīt Briseles vecpilsētu un kultūrvēsturiskās vietas. Pavisam Briselē viesojās
14 jaunsargi no Latvijas, bet no
Gulbenes novada Gustavs
bija vienīgais. Tikšanās
laikā Artis Pabriks skolēniem stāstīja par šā
brīža aktualitātēm pasaulē un parlamenta
ikvienas darbu. Šī
tikšanās un Briselē
gūtie iespaidi jaunietī vēl vairāk radīja
interesi par politiku,
norisēm pasaulē un
nostiprināja pārliecību,
ka savu nākotni noteikti varētu saistīt ar politiķa karjeru.

Gustavs
ar Lāsmu
Gabdulļinu
pie Eiropas
Parlamenta ēkas.
Gustavs ar pasākuma
iniciatoru Arti Pabriku.

Zināt ir stilīgi
Lejasciema vidusskolas
skolēni Jana Blūma un Gustavs Galvans, piedaloties TV
spēlē „Gudrs, vēl gudrāks” vēlas apliecināt, ka uzdrīkstēties
ir skaisti. Protams, ka tā ir tikai
spēle, kurā darbojas arī veiksmes
faktors, bet tā ir arī vēl viena iespēja
parādīt savu erudīciju, zinātkāri un
drosmi stāties pretī izaicinājumiem
un pierādīt, ka zināt ir stilīgi.
Skolēni ir apmierināti ar savu
uzdrīkstēšanos, priecīgi par iespēju izbaudīt uz savas ādas filmēšanās procesu, redzēt televīzijas darbinieku profesiju
no aizkadra puses, priecīgi par pieredzi,
ko nebūtu guvuši, ja neuzdrīkstētos.
„Tikai darot jaunas lietas un pa solītim
pārkāpjot sev pāri, mēs pilnveidojamies. Piedalīšanās spēlē man deva
jaunas zināšanas, pārliecību par savām spējām, jaunus draugus un klases kopības izjūtu,” spriež Jana. „Šis
bija labs piedzīvojums, kuru esmu
nolēmis nākamgad atkārtot un jau ar
labāku rezultātu,” atzīst Gustavs.
Spēles ierakstus LTV 1 varēs vērot
10. novembrī un 1. decembrī.
Lana Černoglazova,
direktora vietniece mācību darbā
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INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI

Sveicam Lejasciema pagasta
iedzīvotājus, kam skaistas dzīves
jubilejas ek svinētas novembrī:
70 gadu jubilejā
Marinu Kramiņu
75 gadu jubilejā
Vili Andreju Burku
Antu Silakalni
80 gadu jubilejā
Valdu Bal ņu
Grietu Lūkinu
85 gadu jubilejā
Ausmu Zaķi
90 gadu jubilejā
Rutu Straujumu

Lai dzīvē vienmēr iespējams atklāt
pa esu atziņu, cilvēku mīļu,
par ko Tev gribētos bieži domāt
un ieslēgt sirdī to dziļi jo dziļi!
Lai svētkos izdodas izbaudīt mirkli,
ko ikdienā paras nenovērtējam,–
tas lai ir glābiņš nedienu jūklī,
kā karote medus visrūgtākai tējai!
Un durvīs, kas vērstas, uz cilvēkiem ejot,
ne saulriets lai skumtu, ne nogurtu rīts!
Un labākos malkus no dzīves dzerot,
lai dvēsele atdzimst kā miesa pēc pirts!
/M. Svīķe/

Sveicam
Inesi un Jāni Šteinbergus ar dēliņa
l
Alberta piedzimšanu.
Pagasta pārvalde
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„Pagalma” veidotāji, lūdz, ikvienu
dalīties ar aktualitātēm, notikumiem,
lejasciemiešu sasniegumiem, kas būtu
ievietojami avīzē „Pagalms”.
Informāciju var sūtīt
lejasciemamuzejs@gulbene.lv vai
zvanīt t. 28352446

Lejasciema pagasta pārvalde
Liec, Laimiņa, baltu ziedu
Mazajā rociņā –
Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo.
/Latv.t.dz./

Domas sāp. Un neapstājas.
Domām šonakt gala nav.
Akli logi. Tukša māja.
Tumsā balta svece raud.
/Z. Purvs/
Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko
līdzjūtību tuviniekiem Lejasciema
pagasta iedzīvotāju Edmundu Bičku
mūžības ceļos pavadot.

Lejas draudze aicina
bērnus uz
svētdienas skolu
katra mēneša 1. un 3. svētdienā
plkst. 13.00
pieteikties zvanot pa t. 29537178
(Laima)

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 novembris

