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Miķeļdiena
„Kamenītē”
Miķelītis bagāts vīrs,
Tas atnāca zābakos;
Vienā rokā maizes klaips,
Otrā – sārtens ābolītis.(latv. t. dz.)
Kastaņi krīt paukšķēdami, āboli būkšķēdami, lietus grabina pie loga rūts, čab
dzeltējošās rudens lapas. Rudens krāsu varavīksne rotājas sarkanos tomātos,
oranžos burkānos, dzeltenos ābolos,
zaļos gurķos, tumši zilās plūmēs un violetos miķelīšos. Dzērves debesīs vasaru
aizkliedz... tas viss liecina par to, ka Miķeļi
ir klāt!
Miķeļi – rudens saulgriežu laiks, kad
dienas kļūst īsākas un naktis – garākas.
Šos svētkus mēdz saukt arī par Rudenājiem vai Jumja dienu, jo tie ir rudens ražas
novākšanas svētki, kad godina bagātības
simbolu Jumi. Tad arī saule pagriežas uz
ziemas pusi, un norimst rosība uz lauka.
Tautā pat ir teiciens: „Miķeļos ziemai vārti
vaļā!”
„Kamenītes” zālē, Miķeļdienu sagaidot, bija uzradušās peļķes, pilnas sīkiem
olīšiem. Kājas gan, tajās bradājot, palika
sausas, bet prieku un izbrīnu tās deva
pārpārēm. Lielais Miķelīša lietussargs, varavīkšņainos sānus zibinot, bija pārvērties
draiskā karuselī, kas izvizināja, gan košās
kļavu lapas, gan mazos rotaļlietu zvērus,
gan veiklās spēļu bumbiņas. Lai arī bērni
varētu vizināties, nācās ”iedarbināt” krietni lielāku karuseli un, kopā ar gaisīgajām
kļavu lapām, laisties jautrā skrējienā. Šajās trakulībās labsirdīgi nolūkojās pašu
radītie rudens rūķi, kas, no tīrumiem un
klētīm atnākuši, bērnu un vecāku čaklajos
pirkstos pabijuši, nu bija godā celti: kabačzivtiņas, kabačlidmašīnas un kabačrūķi,
zīļu vīriņu pulks un kļavlapueži, kļavlaprozes un zīļutārpiņš, kartupeļčūska, un vēl,
vēl, vēl.
Svētku galdiņam, bez baltā svētku
galdauta un saujas košu asteru, draugu
saradās itin daudz; tur pabija i’rudzu maize ar medus un zapt’s podiem, i’ arbūzu
pusvaigi, i’ vēlīni košas aveņu meitenes
un sārto ābolzēnu krikši.
Pašu audzēti, loloti un gādāti, nu pie
bērniem nākuši, lai savu no zemes un
saules saņemto spēku atdotu kā īpašu

velti, par ko Paldies sakāms!
Lai jauks rudens, koša ziema un
līksms pavasaris it visās sētās! Lai drošs
lidojums gājputnu kāšiem un – uz tikšanos
pavasarī! Sešdesmit astoņiem „Kamenī-

tes” bērniem pirmie svētki šoruden nu jau
aizvadīti... labs darbiņš, kas padarīts, vai
jau gaidām nākošo?!
Sandra,
PII „Kamenīte” vadītāja

LAUKSAIMNIEKIEM

Ziņas lauksaimniekiem
1. Informācija no Lauku atbalsta
dienesta.
1.1. Atbalsts kūtsmēslu krātuvju
būvniecībai.
LAD informē, ka tiks sniegts atbalsts jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai, esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcijai, nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegādei.
Sešpadsmitās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana LAP pasākumam
„Lauku saimniecību modernizācija” lauku saimniecībām notiks no 2014. gada
17. oktobra līdz 2014. gada 19. novembrim. Kopējais publiskais finansējums
pasākumam ir EUR 2 000 000. Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir
2015. gada 1. jūlijs. Maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma
aprēķināšanai lagūnu būvniecības projektiem tiek noteiktas 30 EUR/m³, virszemes metāla konstrukciju krātuvēm 40
EUR/m3 un betonētajām kūtsmēslu krātuvēm maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai
ir noteiktas 49,80 EUR/m³. Plašāka informācija www.lad.gov.lv.
1.2. Projekti meža ekonomiskās
vērtības uzlabošanai.
Meža īpašnieki aicināti iesniegt projektus LAP pasākumam „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” aktivitātē
jaunaudžu kopšana un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņa. Piektās kārtas projektu
iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.
gada 31. oktobra līdz 2014. gada 1. decembrim ar kopējo publisko finansējumu
EUR 1 045 400 (viens miljons četrdesmit
pieci tūkstoši četri simti eiro).
Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta
jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa. Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir līdz 2015. gada
15. augustam. Projekta iesnieguma
veidlapa un metodiskie norādījumi tās
aizpildīšanai ir atrodami LAD mājaslapā.
1.3. Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai.
No 2014. gada 1. oktobra līdz
20. oktobrim primārie lauksaimniecības
produkcijas ražotāji, lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības,
lauksaimniecības produktu pārstrādes
komersanti varēs pieteikties atbalstam
kredītprocentu daļējai dzēšanai. Minēto atbalstu var saņemt pretendenti par
laikposmā no 2013. gada 1. oktobra
līdz 2014. gada 30. septembrim faktiski
samaksātajiem īstermiņa aizdevuma vai
ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga
procentiem. Atbalstu var saņemt par investīcijām būvniecībā, tehnikas iegādei,
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vaislas lauksaimniecības dzīvnieku iegādei, lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei (izņemot iegādes, kas jau
subsidētas).
Ja traktortehnikas iegādei, kā arī
piekabju un lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegādei jau
ir izmantoti atbalsta līdzekļi lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA), atbalsts netiek
piešķirts.
1.4. Atbalsts par ciltsdarbu piena
šķirņu ganāmpulkos.
LAD ir uzsācis izmaksāt atbalstu par
ciltsdarbu piena šķirņu ganāmpulkos
pasākumā „Valsts atbalsts par piena
šķirņu slaucamo govju produktivitātes
datu izvērtēšanu.” Ir noteikta likme par
vienu dzīvnieku – 40,72 euro apmērā.
Atbalstu saņem tie lauksaimnieki,
kuriem ir piena piegādes kvotas un kuri
pienu nodod pārstrādei. Organizācijas iesniedz apsekoto ganāmpulku īpašnieku
sarakstus LAD, tajos tiek iekļauti tie lauksaimnieki, kuriem ganāmpulki ir reģistrēti
Lauksaimniecības datu centrā un kuriem
ir piena piegādes kvota uz 1. septembri.
1.5. Avansa maksājumi.
Saistībā ar finanšu grūtībām, ko daļai
Latvijas lauksaimnieku izraisījis Krievijas
noteiktais produktu importa aizliegums,
ZM līdz 2014. gada beigām plānojusi izmaksāt vairākus maksājumus avansā.
a) Vienotā platības maksājuma
(VPM) 50% maksājuma izmaksu avansā
par 2014. gada iesniegumiem LAD sāks
izmaksāt no š.g. 27. oktobra.
b) 70% maksājuma izmaksu
avansā par MLA LAD sāks izmaksāt no
27. oktobra.
c) No 1. novembra lauksaimnieki
sāks saņemt 70% maksājuma izmaksu
avansā par bioloģiskās lauksaimniecības attīstību (BLA).
Maksājumus avansā saņems tie
lauksaimnieki, kuru saimniecībās būs
pabeigtas atbilstības nosacījumu pārbaudes.
1.6. Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai.
Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā, sedzot apdrošināšanas polises iegādes izdevumus par
kultūraugu un produktīvo lauksaimniecības dzīvnieku apdrošināšanu. Atbalsta
saņemšanai iesniegums iesniedzams
līdz 30.12. Noteikumos Nr. 1524 paredzētais valsts atbalsts sedz 50 procentus no apdrošināšanas polises kopējām
izmaksām. Tā kā tuvākajā laikā sāksies
arī ziemāju sējumu apdrošināšana, tad

ir veikti Grozījumi MK noteikumos un atbalsta pasākumam apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai finansējums ir palielināts līdz 1 353 723 euro.
1.7. Zaļināšanas kalkulators.
Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu zaļināšanas prasību ievērošanai,
LAD ir sagatavojis īpašu Zaļināšanas
kalkulatoru. Kalkulators ir pieejams
LAD mājaslapā un LAD Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā. Lai to izmantotu,
nav nepieciešams būt EPS klientam.
Kalkulatorā, ievadot informāciju par
savu saimniecību, lauksaimnieks varēs
uzzināt un aprēķināt, vai plānotās zaļināšanas prasības viņa saimniecībā ir
ievērotas vai arī saimniecībā vēl ir jāveic
papildus pasākumi.
2. Rāmava Rudens 2014.
Izstāžu kompleksā Rāmava no 9. līdz
12. oktobrim vienlaicīgi notiks trīs izstādes „Lauksaimniecības Tehnika 2014”,
„Lauku Sēta 2014” un „Šķirnes Trusis
2014”. Šajā izstādē būs plaši pārstāvētas lauksaimniecības, mežizstrādes, produkcijas pārstrādes, vides veidošanas
un labiekārtošanas nozares. Aicinām
Jūs apmeklēt izstādes un gūt pozitīvu
pieredzi tiekoties un izveidot kontaktus
ar nozaru uzņēmumiem un apmeklēt
profesionālus seminārus.
Anita Rozenberga,
lauku attīstības konsultante

Suņu turētājiem
vairāk jāuzmana
savi mīluļi

Lejasciema pagasta pārvaldē
bieži tiek saņemta informācija par
klaiņojošiem suņiem Lejasciemā
un Sinolē, kas traucē sabiedrību
un rada draudus cilvēku, īpaši bērnu drošībai un veselībai. Konkrētā
problēma ir tā, ka sunim ir saimnieks, kas dzīvnieku nepieskata.
Saimniekam ir jārūpējas, lai viņa
dzīvnieks ir paēdis, aprūpēts, lai
patvaļīgi neizkļūst no tam paredzētās teritorijas.
Lejasciema pagasta pārvalde aicina suņu turētājus izturēties atbildīgi un rūpēties par
saviem mājdzīvniekiem, lai viņu
četrkājainie draugi neapdraud
apkārtējos – citus cilvēkus un
dzīvniekus.
2014. gada oktobris

PAŠVALDĪBĀ/ JAUNIEŠU CENTRĀ

Lejasciemā tiek īstenots ūdenssaimniecības attīstības projekts
EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

2014. gada 9. jūlijā Lejasciemā tika
uzsākti projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Gulbenes novada Lejasciema
pagasta Lejasciema ciemā – II kārta” (ID
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/019/073)
būvdarbi. Būvniecības darbus projekta ietvaros veic SIA „Rubate”, būvuzraudzību
nodrošina SIA „Rifs-1/4”, tehniskā projekta izstrādāja un autoruzraudzību būvniecības darbiem veic SIA „C projekti".
Projekts tiek īstenots ar Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1.
aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.
Projekta realizācijas termiņš ir no 2013.
gada 9. septembra līdz 2014. gada 8. decembrim, kopumā 15 mēneši.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR
434 385,53. ERAF līdzfinansējums projektam ir EUR 305 136,87 jeb 85% no
attiecināmajām izmaksām, bet Gulbenes

novada pašvaldības līdzfinansējums projektam ir EUR 129 248,66.
Projekta ietvaros notiek būvniecības darbi Lejasciema ciemā Rīgas un A.
Sakses ielā, veicot esošo ūdensapgādes
tīklu rekonstrukciju, jaunu ūdensapgādes tīklu izbūvi, esošo kanalizācijas tīklu
rekonstrukciju, jaunu kanalizācijas tīklu
izbūvi.
Projektu rezultātā Lejasciemā tiks
uzlaboti ūdenssaimniecības pakalpojumi iedzīvotājiem, Rīgas ielas iedzīvotājiem būs iespēja savas mājas pieslēgt

pie ciemata centralizētās ūdensapgādes
sistēmas. Informējam, ka saskaņā ar Gulbenes novada pagastu pārvalžu maksas
pakalpojumiem komunālās saimniecības jomā, kas apstiprināti 2013. gada
29. augusta Gulbenes novada domes
sēdē, 28.§ (grozījumi 2013.gada 26. septembra Gulbenes novada domes sēdē,
28.§., 2014. gada 26. jūnija Gulbenes
novada domes sēdē, 38.§.), Lejasciema
pagastā noteiktā maksa par pieslēgumu
pie ūdensvada un kanalizācijas (1 pieslēgums) ir EUR 42,69 bez PVN.

Informācija par mūžizglītību
Atsaucoties Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas ierosinājumam, aicinu Lejasciema
pagasta iedzīvotājus izteikt savas vēlmes, idejas vai ieceres, kādas būtu tē-

mas, par kurām Jūs būtu gatavi klausīties, mācīties vai apgūt. Kādus kursus vai
seminārus Jūs apmeklētu?
Gaidu Jūsu ierosinājumus Lejasciema pagasta bibliotēkā vai uz e-pastu le-

jasciema.biblioteka@gulbene.lv
Agnese Usāre,
mūžizglītības darba koordinatore
Lejasciema pagastā

Brīvais laiks jauniešiem
Sadarbībā ar jauniešu centru „Pulss” 27.09.2014. devāmies aizraujošā velopārgājienā „Līdz Velēnai un atpakaļ”. Iepazināmies ar visām autobusa pieturām, kas ir no Lejasciema līdz Velēnai. Aplūkojām
Sinoles muižu un ūdensdzirnavas, Robežkalna dižakmeni, kā arī Kārļa
Sebra dzimtās mājas. Galapunkts bija Velēnas baznīca, kur mierīgi klusumā atpūtāmies un devāmies atpakaļ. Neizpalika arī nelieli nobrāzumi , bet kas tad tas būtu par piedzīvojumu bez tā. Galvenais, ka laiks
tika pavadīts aktīvi un interesanti. Mājās devāmies ar laimes sajūtu un
jauniem iespaidiem. :) Mūsu piedzīvojums turpinājās ar ābolmaizes
cepšanu, ugunskura ierīkošanu un, protams, desiņu cepšanu.
Domājam šo aktivitāti atkārtot, ja kādu interesētu šādi pavadīt
savu brīvo laiku, vai arī rodas kāda ideja par interesantu maršrutu velobraucienam, dodiet ziņu!
Linda Ļapere, Jauniešu centra aktīviste

Gulbenes novada jauniešu
saliedēšanās diena
Skolas brīvdienu nedēļā
31. oktobrī plkst. 16.00
			
Jauniešu centrā
2014. gada oktobris
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VIDUSSKOLĀ

60 izlaidumu salidojums Lejasciema vidusskolā
Mūsu Latvija krāsojas rudens toņos,
bet skola Lejasciemā – prieka un atkalredzēšanās krāsās. 13. septembrī notika
Lejasciema vidusskolas 60 izlaidumu salidojums. Nemanot pagājuši 5 gadi kopš
pēdējās lielās tikšanās. Neizbēgami – ir
daudz kas mainījies. Ozols skolas pagalmā jau krietni paaudzies, skolas telpas
pārkārtotas, skolotāju kolektīvā daudz
jaunu seju. Un klāt nākuši vēl 5 izlaidumu
absolventi.
Skola ieņem īpašu vietu Lejasciema
attīstībā un tradīciju saglabāšanā. Ne tikai
tāpēc, ka atrodas pašā centrā, vienmēr
gaiša, sakopta un aicinoša, bet arī tāpēc,
ka šeit mācās mūsu bērni un satiekas
vairākas paaudzes, šeit izlolo idejas un
cenšas tās realizēt dzīvē.
Lejasciema vidusskola var lepoties
ar saviem absolventiem – gan tiem,
kas dzīvē daudz ko sasnieguši karjeras
jomā, gan tiem, kas godprātīgi strādā un
audzina savus bērnus. Skolas laiks katra
cilvēka dzīvē ir īpašs. Īpaša ir arī mūsu
skola – Lejasciema vidusskola.
Saulainajā 13. septembra pēcpusdienā skolas pagalmā salidojuma dalībniekus sagaidīja Lejasciema pūtēju
orķestris un vidusskolēni, kas cītīgi reģistrēja katru viesi. Lejasciema kapsētā
notika piemiņas brīdis aizsaulē aizgājušajiem skolotājiem, skolas darbiniekiem
un absolventiem. Plkst. 17.00 kultūras
namā sākās pasākuma svinīgā daļa, kurā
Lejasciema vidusskolas kolektīvs rādīja
muzikālu uzvedumu pēc A. Brigaderes
pasaku lugas „Sprīdītis” motīviem. Tajā
piedalījās skolas koris, deju kolektīvs,
skolēni un skolotāji, kā arī pasākuma vadītājas – mūsu skolas absolventes Evelīna un Juta. Pēc emocionālās noslēguma
dziesmas labus vārdus teica Gulbenes
novada domes darbinieki, Lejasciema
pagasta pārvaldes priekšsēdētājs un citi
viesi. Sekoja visu skolotāju un skolas darbinieku godināšana. Pasākuma svinīgā
daļa noslēdzās ar skolas himnas kopēju
izpildīšanu.
Saviesīgā daļa skolas zālē sākās ar
60. izlaiduma polonēzi un turpinājās ar
kopējām sarunām, atmiņām, dejām un
fotografēšanos. Plkst. 22.00 visi tika aicināti skolas iekšpagalmā, lai kopā vienotos emocionālā brīdī, kad lāpu gaismā
debesīs aizlidoja 60 balti, gaismām pildīti
baloni. Svētki turpinājās līdz rīta gaismai,
pēdējos viesus pavadījām septiņos no
rīta.
Salidojums ir pagājis, atstājot ļoti labas atmiņas par tā norisi un mūsu kopā
būšanu. Liels paldies visam skolas kolektīvam par radošumu, milzīgo gatavošanās procesu, ideju realizēšanu. Paldies
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vidusskolas klašu skolēniem, kas veica
savus pienākumus ļoti apzinīgi, reģistrējot dalībniekus, tirgojot skolas suvenīrus,
nesot lāpas un balonus, apkopojot informāciju par dalībnieku skaitu un pieliekot
to redzamā vietā skolas gaitenī. Paldies
Lejasciema pagasta pārvaldes darbiniekiem par atbalstu pasākuma organizēšanā. Paldies visiem, kas dāvāja skolai
dāvanas, ziedojumus! Ir vairākas idejas,
kā tos izlietot. Noteikti informēsim „Pagalma” lasītājus par to.
Uz tikšanos pēc 5 gadiem!
Ineta Maltavniece,
Lejasciema vidusskolas direktore
2014. gada oktobris

VIDUSSKOLĀ

Nakts pārgājiens Trapenē
„Līst dzeltenīgs lapu lietus….” Tās ir
Ojāra Vācieša rindas, un mēs, lejasciemieši , 10. – 12. klases skolēni un audzinātājas ciemojamies Trapenes pagastā,
lai sastaptos ar pagātni, apzinātos sevi
šodienā un varbūt pasapņotu par rītdienu.
Pie Trapenes pamatskolas ir piemiņas akmens dzejniekam Ojāram Vācietim, te katrs klusībā varam kaut ko vēlēties savai nākotnei.
Vai izdevās sasildīt akmeni un ielaist
sevī cerību? Šķiet, ka nē, jo vēl neticam,
neļaujamies, bet mazliet bravurīgi, mazliet ar smīnu klausāmies Trapenes pamatskolas bijušās direktores, tagad pagasta viesu sagaidītājas Valijas Šļukumas
vārdos.
Vēl īsti neticam stāstam par Barona
Vulfa autobraucēja meistarību, bet stāvam garākajā lapegļu gatvē Latvijā un vēlamies, lai ātrāk beidzas vārdi un varam
iet.
Bet tad Trapenes muzejā kaut kas
notiek. Vai tā ir Ojāra Vācieša dzeja, vai
kāds teikums par dzejnieka bērnību vai
draugu ģeologu Gunāru Grāvi – mēs
ieklausamies un, skat, vairāk kā stunda
pagājusi.
Tad dodamies uz senlietu muzeju
„Fazāni”. Te mūs sagaida muzeja saimnieks – kolekcionārs Zigurds Safranovičs. Nav iespējams atcerēties visas tās
bagātības, kas skaitāmas daudzos tūkstošos. Es atcerēšos velēnu griežamo,
ko pagatavoja kāds ceļu meistars un vairākus desmitus rokas ēveļu. Divās stundās visu ne apskatīt, ne atcerēties, katrai
lietai savs stāsts.
No „Fazāniem” ceļš pagriežas Lejasciema virzienā. Mikužu draudzes saieta
nams ir unikāla kultūrvēsturiska celtne,
kurā Dievam un cilvēkiem ilgus gadus
kalpojis Latvijas luterāņu draudzes vecākais mācītājs Jānis Janelsītis.
Zvaigznes virs galvas un ceļš zem

Senlietu muzeja „Fazāni"
saimnieks Z. Safranovičs.

Piemiņas akmens Ojāram Vācietim.
kājām. Apmēram 8 kilometri zem zvaigžņotajām debesīm, GPS mobilajā tālrunī
un nonākam pie Luksta ezera, kur mūs
gaida „Lukstu” saimnieks Austris Gailītis.
Naksnīgajā tumsā ekstrēms nobrauciens
pāri ezeram bija kaut kas vienreizējs un
neaizmirstams. Un tad silta pirtiņa un
meža ceļš zem zvaigžņotajām debesīm
uz Lejasciemu.
Nakts pārgājienam ir sava īpaša
smarža, garša, arī skaņa. Kad acis neredz tālumus, laiks ieklausīties ceļabied-

Senlietu muzejā.
ros un sevī, un vienkārši baudīt naksnīgo
burvību…
Armands,
10. klases audzēknis

Atceroties skolotāju Olgu Ozoliņu
Lejasciema vidusskolas 5. izlaiduma absolventi ir sākuši iniciatīvu par
piemiņas plāksnes izveidi bijušajai skolas direktorei Olgai Ozoliņai. Viņas darbības laikā un ar viņas aktīvu atbalstu
savulaik tika uzsākta tagadējās skolas
ēkas celtniecība.
Lai iecere izdotos, aicinām ziedot
līdzekļus piemiņas plāksnes izveidei,
to ir iespējams izdarīt Lejasciema bibliotēkā.

Liels paldies tiem, kas jau ir ziedojuši un, jau iepriekš, tikpat liels paldies
tiem, kas vēl tikai ziedos!
Lejasciema vidusskolas
5. izlaiduma absolventi –
Maija Briede, Andis Leitis,
Modrīte Gusare, Grietiņa Āboltiņa,
Anna Ģēģere, Līvija Ķeģe,
Inta Livkiša, Gunta Stradiņa,
Zaiga Liepiņa

Lejasciema vidusskolā skolotāji papildus
apgūst angļu valodu
Augusta beigās Lejasciema vidusskola saņēma piedāvājumu no Nodarbinātības valsts aģentūras izveidot grupu
7 cilvēku sastāvā angļu valodas apmācībai. Šī iespēja tika atzinīgi novērtēta.
Priekšroka tika dota pretendentiem,
kuriem ir 2 vai vairāk bērni līdz 18 gadu
vecumam, kā arī tiem, kam līdz valsts
vecuma pensijas piešķiršanai atlikuši
ne vairāk kā 5 gadi. Šiem cilvēkiem NVA
sedz visas apmācības programmas izmaksas. Savukārt pārējiem ir jāmaksā
2014. gada oktobris

daļa no paredzētās mācību maksas.
Angļu valodas mācīšanās sākās 25. augustā un ilgs līdz 25.novembrim, to vada
Lejasciema vidusskolas angļu valodas
skolotāja Antra Paegle. Grupā centīgi
mācās Ineta Maltavniece, Ligita Antiņa, Ilva Bērziņa, Laila Medne, Dzintra
Miesniece, Māris Girnis, Inese Ozoliņa.
Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā, lielu
atbalstu sniedz mācību līdzekļi, audiālie
materiāli un apmācības vadītājas Antras
Paegles personīgā pieredze un erudīci-

ja. Grupas dalībnieki labprāt iejūtas skolēnu lomā, pilda mājas darbus, trenējas
sarunām, raksta pārbaudes darbus.
Vislielākās grūtības sagādā runāšanas
daļa, tomēr vārdu krājums līdz ar katru
nodarbību tiek palielināts, izruna uzlabojas, kopējie rezultāti kļūst arvien labāki.
Grupas dalībnieki ir cerību pilni sekmīgi
nokārtot gala pārbaudījumus un izmantot iegūtās zināšanas turpmākajās gaitās.
Ineta Maltavniece
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VIDUSSKOLĀ

Olimpiskā diena Lejasciemā
26. septembrī Lejasciemā notika
Gulbenes novada skolu Olimpiskā diena.
Tajā piedalījās skolēni no 16 skolām.
Olimpiskā diena sākās ar atklāšanu,
kur uzrunu teica LOK ģenerālsekretārs
Žoržs Tikmers un Olimpisko karogu mastā uzvilka olimpietis – šķēpmetējs Ainārs
Kovals.
Visi sacensību dalībnieki piedalījās
kopīgā rīta vingrošanā un tad stājās uz
starta, lai piecās dažādās vecuma grupās
sacenstos krosa distancēs.
No mūsu skolas Olimpiskajā sešiniekā iekļuva:
E gr. Karlīne Usāre – 3. v., Monta Zauriņa – 2. v., D gr. Jolanta Pence – 4. v.,
Armands Sipčenoks – 6. v., B gr. Gvido
Bambulis – 2. v., A gr. Renārs Galvans –
2. v., Ričards Bukāts – 5. v., Guna Žīgure
– 6. v.
Skolas zālē visiem dalībniekiem
bija iespēja vērot Latvijas junioru izlases
handbolā paraugdemonstrējumus un
piedalīties jauniešu centra organizētajās
aktivitātēs.
Šā pasākuma ietvaros notika arī

pagājušā mācību gada skolēnu
sporta spēļu uzvarētāju skolu apbalvošana.
Ilva Bērziņa,
sporta skolotāja

Jaunieši piedalās apmaiņas projektā Lietuvā
No 22. līdz 29. septembrim mēs, Lejasciema vidusskolas 11. klases skolēni
Toms Girnis un Kārlis Kaminskis, Lietuvā,
Traķos piedalījāmies ERASMUS+ jauniešu apmaiņas projektā „FAKEBOOK”.
Mūsu līderis bija biedrības „KAPO” projektu koordinatore Inga Lapse. Projektā
piedalījās 57 jaunieši no Latvijas, Lietuvas, Rumānijas, Itālijas un Turcijas.
Projekta mērķis ir jauniešu līdzatbildība
problēmas – laika izšķiešana internetā –
risināšanā; motivēt jauniešus komunicēt,
sadarboties un izpaust sevi dzīvā, nevis
virtuālā vidē; palīdzēt saprast, ka sociālie
tīkli un IT ir tikai saziņas instrumenti, kad
nav iespējams komunicēt „dzīvajā”.
Mēs mācījāmies komunicēt, sadarboties un izpaust sevi „šeit un tagad”.
Projekta laikā jaunieši papildināja zināšanas kā izmantot neformālās izglītības
metodes. Bija jādarbojas dažādu valstu
pārstāvjiem vienā grupā. Aizraujošs piedzīvojums bija nakts orientēšanās sacensības, orientēšanās Viļņā, ekskursija uz
Traķu pili un Viļņas vecpilsētu.
Apmaiņas projekta laikā mēs baudījām lietuviešu viesmīlību, iepazināmies
ar visu pārstāvēto valstu kultūru un arī
dažām sadzīves tradīcijām. Interesantas
bija sadarbību veicinošas spēles, improvizācijas, diskusijas, situāciju modelēšana, darbs grupās un prezentācijas.
Neaizmirstama paliks dziesma, kas tika
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dziedāta visu pārstāvēto valstu valodās.
Daudz jauna uzzinājām apmeklējot
Raseiniai ģimnāziju.
Tās bija piepildītas, radošas dienas,
kuras pavēra iespēju iepazīties ar interesantiem, zinošiem jauniešiem no citām
valstīm, saprast, ka IT ir tikai saziņas instrumenti, bet komunicēt dzīvajā vienmēr
ir iespējams un pat interesanti.
Uz jautājumu – „Vai uzlabojām
savas komunikācijas prasmes?”, atbildam – „Jā.”
Toms un Kārlis jauniešu
projekta nodarbību laikā.

Toms un Kārlis

Jauniešu projekta „FAKEBOOK” dalībnieki.
2014. gada oktobris

BIBLIOTĒKĀ

Rimants Ziedonis Lejasciema bibliotēkā
16. septembrī Lejasciema pagasta bibliotēkā viesojās dzejnieks, rakstnieks un publicists Rimants Ziedonis.
Uz šo tikšanos tika aicināti Lejasciema vidusskolas skolēni, skolotāji un
visi interesenti.
R. Ziedonis ir slavenā latviešu dzejnieka Imanta Ziedoņa dēls. Plašāk pazīstams ar savu literāro darbību. Kopā
ar tēvu viņi ir sastādījuši grāmatu „Leišmalīte”. Rimantam Ziedonim patīk apceļot Latvijas dažādās vietas un nostūrus, kur viņš iepazīstas ar savdabīgiem
un interesantiem cilvēkiem. Ceļojumos
iepazītais ir apkopots četrās grāmatās –
„Paradoksālā Latvija”, „Austrumu robeža”, „Jūras zemē Latvijā”, „Mežu zemē
Latvijā”.
Rakstnieks viesus nedaudz iepazīstināja ar savu personību, ļāva ieklausīties savā darbā, kur atklājās viņa paša
savādais skatījums uz lietām.
Šī tikšanās noritēja pateicoties

R. Ziedonis un bibliotekāres
A. Usāre un M. Lūkina.
VKKF, sadarbībā ar Gulbenes novada
bibliotēku un Lejasciema pagasta pār-

Lejasciema vidusskolas direktore
I. Maltavniece dāvina rakstniekam
skolas laimes pogu.
valdi. Paldies personīgi Ivetai Krūmiņai!
Agnese, bibliotekāre

Runča Misiņa Tikšanās ar virsnieku Kārli Krēsliņu
lasīšanas stacijas
2. oktobrī Lejasciema pagasta bibliotēkā notika tikšanās ar virsnieku, militāro zinātnieku, ģenerāli un politiķi Kārli Krēsliņu. Paldies lejasciemietim Gunāram Babrim par
palīdzību pasākuma organizēšanā.

Gulbenes novada bibliotēka, sadarbībā ar VKKF un Gulbenes novada
bibliotēkām, novada bērniem un jauniešiem rīko projektu „Runča Misiņa
lasīšanas stacijas”. Projekts risināsies
no 2014. gada 12. septembra līdz
2015. gada 31. maijam. Līdzīgi kā
„Bērnu žūrijā”, no šīs kolekcijas jauniešiem būs jāizlasa vismaz 5 grāmatas
un par tām jāizsaka savs viedoklis.
Projektā piedalās Lejasciema pagasta un Lejasciema vidusskolas bibliotēkas. Lejasciema pagasta bibliotēka piedāvā lasīt grāmatas 5. – 9. klašu
skolēniem, bet Lejasciema vidusskolas bibliotēka 1. – 4. klašu vecuma
bērniem. Pateicoties projektam, Lejasciema pagasta bibliotēkas grāmatu
plaukts papildinājies ar 17 jauniešu
grāmatām, kopsummā par 103 euro.
Laipni aicinām visus jauniešus uz
bibliotēku!
Lejasciema pagasta bibliotēka
2014. gada oktobris

Virsnieks Kārlis Krēsliņš kopā ar Lejasciema pagasta bibliotekārēm un G. Babri.
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KULTŪRVĒSTURISKĀS ZIŅAS/ KULTŪRAS NAMĀ

Paldies par Zinību dienas ziedu sveicieniem!
1.septembra diena atnāca skaista,
silta, ar svētku noskaņu. Lai arī Lejasciema ielās notiek lieli darbi, tomēr svētkiem
košumu deva ziedu zvani – paldies Intai
Balodei par darbiņu, veidojot ziedu zvanus, paldies Modrītei Skaistkalnei, Zintai
Kalniņai, kas dalījās ar sava dārza ziedu
krāšņumu!

Interese par Lejasciema vēsturi
Septembra mēnesis kultūrvēsturiskā
mantojuma centrā visvairāk saistās ar Lejasciema vēstures izpēti. Izrādās, ka interese par mūsu pagastu un cilvēkiem ir lielāka, nekā pašiem dažbrīd liekas. Ziemeļvalstu kultūras mantojuma saglabāšanas
biedrība jau vairāku gadu garumā vāc
ziņas par mežu darbiniekiem. Pirms pāris
gadiem sūtījām ziņas par R. Eidemaņa
mežsaimniecības studijām, šoreiz uzmanības lokā ir Lejasciema mežzinis Jānis
Upmalis (1892. – 1936.), kurš par mežzini
strādājis no 1929. gada līdz 1936.gadam,
apglabāts Lejasciema kapos. Ja kādam
vēl saglabājušās kādas ziņas par Upmali,
lūdzu atsaukties (tel. 26141536).

izloksnes ieraksti, jo tehnoloģiskās iespējas paplašinās tikai pēdējā laikā.
     Sakritība vai likumsakarība, bet reizē ar mūsu iestrādēm A. Sakses piemiņas vietas veidošanā, rakstnieces
vārds izskanēja arī TV raidījumos „Ielas
garumā” par A. Sakses ielu Mežaparkā un raidījumā „Lielā lasīšana”. Prieks,
ka novadnieces „Pasakas par ziediem”
iekļautas to 21 grāmatas skaitā, par kurām raidījumos stāsta plašāk. A. Sakses
grāmatu skaisti raksturoja flautiste Dita
Krenberga. Kopā ar aktieri Gundaru Āboliņu un mūziķi Valtu Pūci viņa piedalās
literāri muzikālā kompozīcijā, par pamatu ņemot A. Sakses literārās pasakas.
     Sakarā ar Tirzas tilta renovāciju augusi arī interese par tiltiem. Paldies Valdai
Vanagai un bijušajai lejasciemietei Ventai

Tukišai par vecajām fotogrāfijām. Dažas
no tām ir līdz šim neredzētas, jo ataino
tiltus vai to celtniecību citādos rakursos.
Pat pavājas kvalitātes foto ir ticamāks par
atmiņām, tāpēc aicinu neizmest vecās
fotogrāfijas. Ja dzimtā par tām nav interese, muzejmājā vieta un pielietojums atradīsies. Vēlreiz paldies visiem, kuri dāvinājuši fotogrāfijas par ugunsdzēsēju biedrību, Lejasciema pilsētiņu, novadniekiem.
Gaišs atceres brīdis bija 19. septembrī
Lejasciema kapos, kur pieminējām kultūras darba entuziasti Ēriku Baroni viņas
simtgadē. Atcerējāmies arī Ērikas laikabiedru Kārli Sebri un viņa veltījumu Ērikai
Baronei aizsaulē aizejot.
Inta Balode,
Kultūrvēsturiskā mantojuma centra
darbiniece

Ģeotelpiskās informācijas aģentūras
kartogrāfes Beļavas un Lejasciema pagastos meklēja un precizēja ziņas par
Mudažas upi. Paldies visiem, gandrīz 10
cilvēkiem, kuri atsaucās un palīdzēja viest
kādu skaidrību.
K. Rotbahas zinātniskajam darbam
un dzimtas sakņu pētīšanā noderēja viss,
kas pētīts Lejasciema māju un izloksnes
sakarā, gan Olgas Ozoliņas, gan Jāņa
Kučera pētījumi, gan citu lejasciemiešu
pierakstītie vietvārdi, valodas īpatnības.
Žēl, ka nav saglabājušies Lejasciema
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2014. gada oktobris

KULTŪRVĒSTURISKĀS ZIŅAS

Par Rīgas ielu
(turpinājums)

Sākums „Pagalma” 2014. gada augusta
numurā
Pārejot Tirzas tiltam, nogāzē atradusies grāmatnieka Jāņa Misiņa māja, gājusi bojā I Pasaules kara laikā. Jānis Misiņš te strādājis no 1892. gada līdz 1905.
gadam, pēc viņa pārcelšanās uz Rīgu
grāmatveikalu vadīja radinieks Gūts. Numuru Rīgas iela 2 mantojusi bijušās pienotavas ēka, celta apmēram 30. gados.
Māja ar Rīgas ielas 1. numuru ir bijušais ugunsdzēsēju depo. Līdz 20. gs.
70. gadiem bija saglabājies tornis šļūteņu žāvēšanai. Par Lejasciema brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrību, kas pastāvēja
no 1909. gada, stāsta publikācijas avīzē „Dzirkstele”. Mājas iedzīvotāji Kubulnieks, tad Liepiņi.
Rīgas iela 3 – skaistās mājas īpašniece Paulīne Andersone, bijušā Sinoles
muižas pārvaldnieka Andersona atraitne.
Māja celta 1877. gadā, līdzekļus būvei
devis Sinoles barons Mengdens. 20. gs.
sākumā nama īpašniece bija meita Nellija, viņa noorganizēja pirmskoliņu pilsētas
mazajiem bērniem – ābečniekiem. Stundas notikušas verandā, skolēni ieradušies pa lepnajām fasādes puses kāpnēm.
I Pasaules kara laikā Andersone vienu
lielo istabu uz Smilšu ielas pusi atvēlējusi karavīru nodaļai. Atmiņās par mājas
saimnieci minēts fakts, ka kāds krievu autors Krasnovs esot viņu attēlojis savā romānā, nosaucot par Ellu Rullīt, jo sakarā
ar 1905. gada revolūcijas notikumiem par
N. Andersoni stāstītas dažādas leģendas.
Nākamie mājas iedzīvotāji Alīda Mihalovska, Žvīguru ģimene, pēc atgriešanās no
Sibīrijas kādu laiku mitinājās Biruta Aizupiete u.c.

Rigas iela 2.

Rigas iela 1.

Mājas Rīgas ielā 5 sākotnējais īpašnieks kurpnieks Roberts Burka, kaut gan
māju cēlis Kārlis Dambrovs (pilsētiņas
galvas Oskara Dambrova brālis) ar mērķi
ierīkot tur viesnīcu. Mājas otrais stāvs palicis neizbūvēts, līdz ar to padomju varas
sākumā māja netika nacionalizēta. Lejas
stāvā līdz šim laikam atradušies dažādi
veikali – pārtikas (pārdevēja Irēna Cīmure), maizes (Olga Krasta), dāvanu (Ligita
Krasta) un atkal pārtikas veikals.
Inta Balode,
kultūrvēsturiskā mantojuma
centra darbiniece
Fotoattēli no kultūrvēsturiskā mantojuma centra krājumiem, S. Milnes foto
Turpinājums nākamajā
„Pagalma” numurā
2014. gada oktobris

Rīgas iela 3. Dūres skolas pēckara bērni ekskursijā Lejasciemā.
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INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI

Kultūras namā sākas jaunā pašdarbības sezona
Atkal debesu bankai vārti vaļā – zelta lapu dālderi čabēdami klāj zemes gultu
ziemas miegam.
Atpūtu ir pelnījuši gan novāktie un svaigi apartie lauki, pļavas un meži, bet pašdarbības kolektīviem klāt ir jaunā darba sezona! Oktobra mēnesis paies, lai sakārtotu
mēģinājumu grafiku, pasākumu un koncertu plānus, lai katrs kolektīvs atsāktu darbu
ar optimismu, labu garastāvokli un enerģijas pilni!
Ikvienam ir iespēja būt kāda kolektīva dalībnieku vidū, ja tikai ir vēlēšanās un
darboties griba!
Lejasciema kultūras nama amatiermākslas kolektīvi atsāk savu darbību
2014./2015. gada sezonā
Nr. Amatiermākslas
Vaditajs
p.k
kolektiva
1.
Jauktais koris
Ineta Maltavniece
„Kaprīze”
Kormeistare –
Evelīna
Maltavniece

Nodarbibu diena

Laiks

Vieta

Trešdiena,
Piektdiena
Pirmais mēģinājums 17. oktobrī

19.00 – 21.00 Lejasciema
kultūras nams

Vidējās paaudzes Daiga Tipāne
deju kolektīvs
„Unce”

Piektdiena
Pirmais mēģinājums 10. oktobrī

19.00 – 21.00 Lejasciema
kultūras nams

Jauktais vokālais
ansamblis
„Akcents”
Senioru vokālais
ansamblis
„Satekas”
Amatierteātris
„Paradokss”

Evelīna
Maltavniece

Piektdiena

17.00 – 19.00 Lejasciema
kultūras nams

Vija Nurža

10.00 – 12.00 Lejasciema
kultūras nams

6.

Pūtēju orķestris
„Lejasciems”

Juris Ivanovs

7.

Dāmu deju grupa Elīna Krēsliņa
„Dzinteles”

8.

Folkloras grupa
„Smaržo siens”

Inga Deigele

9.

Relaksācijas
grupa – JOGA

Antra Aizupiete

10.

Vingrošanas
grupa

Vizma Petrova

Ceturtdiena
Pirmais mēģinājums 9. oktobrī
Ceturtdiena
Pirmais mēģinājums 9. oktobrī
Sestdiena
Pirmais mēģinājums 11. oktobrī
Pirmdiena
Pirmais mēģinājums 6. oktobrī
Otrdiena
Pirmais mēģinājums 7. oktobrī
Trešdiena
Pirmā nodarbība
8. oktobrī
Otrdiena
Pirmā nodarbība
7. oktobrī

2.

3.

4.

5.

Ineta Krastiņa

19.00 – 21.00 Lejasciema
kultūras nams
10.00 – 12.30 Lejasciema
kultūras nams
18.00 – 20.00 Lejasciema
kultūras nams
17.00 – 19.00 Lejasciema
kultūras nams
17.00 – 19.00 Lejasciema
kultūras nams
18.00 – 19.00 Lejasciema
kultūras nams

Aicinām piebiedroties ikvienu!
Rita Gargažina, Kultūras nama vadītāja

Sveicam Lejasciema pagasta
iedzīvotājus, kam skaistas
dzīves jubilejas tiek svinētas
septembrī un oktobrī: Tik dzelteni zeltainas lapas dej

Un mirguļo brāzmainā vējā.
Katra diena slēpj sevī iespējas un Vējš draiskulis, lapas virpinot smej
pārsteigumus...
Un iemet tās tieši sejā.
Lai izdodas atklāt un izmantot tos!
Lai domu spārni, smalki kā zīds, Skat, dardedzes krāsās dālijas zied,
Nes vienmēr uz varavīksni!
Kvēl gladiolu diženās vāles.
Lai allaž uz pleca saules pilns rīts Aiz apvāršņa saule smīkņājot riet,
Vērš nedienu zeltainā drīksnā. Un gājputni aizlido tālēs.
PĀRDOD māju Lejasciemā Smilšu ielā 6.Dod izmantošanai remontējamu
garāžu Skolas ielā 6. T. 28650673
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Lejasciema iestāžu, uzņēmumu un
pagasta iedzīvotāju Rudens sporta spēles „Mežs mūsu bagātība”
Sacensības notiks 2014. gada
25. oktobrī Lejasciema apkārtnē.
Pulcēšanās plkst. 9.30 Lejasciema
vidusskolas mazajā sporta laukumā. Sacensību atklāšana plkst. 10.00.
Lūdzam par iestāžu, uzņēmumu,
ģimeņu, draugu komandu piedalīšanos
Rudens spēlēs līdz 22. oktobrim paziņot
sporta darba organizatorei Lāsmai mutiski vai pa telefonu 26165827.
20.00 Lejasciema kultūras namā
sporta spēļu noslēgums, apbalvošana un
Rudens balle kopā ar grupu „Brīvdiena”
8. novembrī plkst. 17.00 Lejasciema kultūras namā viesosies Stāmerienas
amatierteātris „Spēle” ar E. Labiša izrādi
„Briesmu darbi Lursīna ielā”. Režisore Ilvita Kļaviņa. Ieeja EUR 1,50
FRIZĒTAVA Lejasciemā
A. Sakses ielā 1 strādā no pirmdienas
līdz sestdienai 9.30 – 16.00
Friziere Elīna Krēsliņa, t. 26466883

LĪDZJŪTĪBA
...skumjas
starp rudens dzeltenām lapām
uz pēdējām asterēm krīt.
Skumjš ir atvadu lietus pat tad,
kad saule spīd.
/H. Skuja/
Mūžībā aizgājuši Lejasciema pagasta
iedzīvotāji Bruno Liekniņš,
Zigrīda Kamerūte.
Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko
līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem
Kā ar rudens lietus lāsēm
Sirds ar skumjām sarunājas.
		
/S. Kaldupe/
Skumstam par Intas Paases
aiziešanu mūžībā un izsakām
līdzjūtību māsām Skaidrītei
un Maigai.
Modrīte un Miervaldis ar ģimeni
Izdevējs –
LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDE
Tālr. 64473660
e-pasts: lejasciems@gulbene.lv
Iespiests: SIA Erante” tipogrāfijā
“
Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801
tālr. 64860983
Informāciju apkopoja Lejasciema
pagasta pārvaldes lietvede Dace Milne
Tirāža 1000 eks.
2014. gada oktobris

