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Sociālais dienests informē
Tik skaistu kalnu mums nav
Mums mākoņi dzimst uz zemes
Blakām vītola atvasēm
Blakām stirnas bērniem
Un kad mākoņi salasās debesīs
Tie ir tie mūsu kalni
Kur mums augstu un balti domāt
Tāpat kā visiem citiem
/Knuts Skujenieks/

Sveicam Lejasciema pagasta
iedzīvotājus mūsu
valsts svētkos –
Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienā.
Vēlam saglabāt ticību
savai tautai un valstij,
lepoties ar katru labo
darbu, kas ikdienā paveikts,
sirdī un domās iedegties
par savu Latviju!
Lejasciema pagasta pārvalde
17. novembrī 19.00
Lejasciema kultūras namā
Latvijas Republikas proklamēšanas
dienai veltīts koncerts

„Ar sauli sirdī”

Koncertā piedalās
jauktais koris „Kaprīze”
deju kolektīvs „Unce”
vokālais ansamblis „Akcents”
sieviešu vokālais ansamblis „Sonorus”
vokāli instrumentālais ansamblis „Vārti vaļā”

balle

22.00 svētku
kopā ar grupu „Brīvdiena”

Sociālā dienesta Lejasciema pagasta pārvaldes sociālās darbinieces
informē, ka ar 2012. gada 16. oktobri
ir stājušies spēkā Gulbenes novada
domes saistošie noteikumi Nr. 20
„Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas)
statusam.”
Izdoti saskaņā ar 2010. gada 30.
marta Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 19.4. apakšpunktu.
1. Saistošie noteikumi nosaka
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, turpmāk – ģimene (persona),
īpašumā esošo kustamo un nekustamo īpašumu novērtēšanas kritērijus,
nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam.
2. Nosakot atbilstību trūcīgas
ģimenes (personas) statusam, par
nekustamo īpašumu netiek uzskatīta
viena garāža un viens nekustamais
īpašums, kurš sastāv no zemes īpa-

šuma ar platību līdz 1 hektāram, pie
nosacījuma, ja nekustamajā īpašumā
vai tā daļā, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās
personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju, nav lauksaimniecībā izmantojamās zemes.
3. Nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, par kustamo īpašumu netiek uzskatīts viens
transportlīdzeklis, tajā skaitā viena
automašīna vai motocikls, kurš ir ilgāk par 60 mēnešiem bijis ģimenes
īpašumā, kā arī mopēds bez īpašumā
esošā termiņa ierobežojuma.
4. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Gulbenes novada pašvaldības ikmēneša informatīvajā izdevumā
„Gulbenes Novada Ziņas".
Neskaidrību gadījumā lūdzu
griezties pie sociālajām darbiniecēm
Lejasciemā, vai arī zvanīt pa telefonu
64474417; mob.29442058.
Ar cieņu, sociālās darbinieces
Dzintra Jegure un Irita Vanaga

Ziņas lauksaimniekiem
1) Lauksaimniekiem piešķirts
atlikušais degvielas apjoms, kam
piemērots akcīzes nodokļa atbrīvojums.
LAD lauksaimniecības produkcijas ražotājiem ir piešķīris atlikušo
dīzeļdegvielas apjomu (20 litri), kam
piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, 2012./2013. saimnieciskajam gadam, t.i., no kārtējā gada 1. jūlija līdz
nākamā gada 30. jūnijam.
Līdz ar to uz šā gada 12. oktobri
ir piešķirti 100 litri dīzeļdegvielas par
vienu atbilstošās platības hektāru
2012./2013. saimnieciskajam gadam.
LAD aicina klientus izmantot elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS).
Ar tās palīdzību iespējami sekot līdzi
izlietotās degvielas daudzumam un
redzēt atlikumu.
2) Tiešmaksājumu avansa maksājumus Lauku atbalsta dienests
sāk izmaksāt no 22. oktobra.
Tiešmaksājumu avansa mak-

sājumu izmaksu lauksaimniekiem
LAD – kā katru gadu – uzsāks no 22.
oktobra, un naudu saņems tie lauku
uzņēmēji, kuru atbalsta iesniegumam
būs pabeigtas atbilstības nosacījumu
pārbaudes.
Eiropas Savienības jaunais finanšu gads sākās 2012. gada 16. oktobrī.
Lai uzsāktu atbalsta maksājumu pārskaitīšanu, ir nepieciešams atbilstoši
sagatavot grāmatvedības un maksājumu veikšanas sistēmas.
Sākot no 22. oktobra līdz 2012.
gada beigām LAD plāno izmaksāt
119 miljonus latu.
3) Ja mainīts lauksaimniecības
zemes lietošanas veids, īpašniekiem dati savlaikus jāaktualizē.
ZM izstrādājusi grozījumus MK
2010. gada 13. jūlija noteikumos Nr.
635 „Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz
turpinājums 2. lpp.

LAUKSAIMNIEKIEM/ VIDUSSKOLĀ
turpinājums no 1. lpp.

informāciju par to”, ko š.g. 23. oktobrī
apstiprināja Ministru kabinets.
Pirms neapstrādātās zemes platību
apsekošanas sākuma Lauku atbalsta dienestam (LAD) ir jābūt nodrošinātiem ar
aktuālākajiem datiem, kas ir Valsts zemes
dienesta (VZD) rīcībā. Noteikumi paredz,
ka informāciju no VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
un Valsts adrešu reģistra informācijas sis-

tēmas LAD saņems tiešsaistes režīmā.
Noteikumi precīzāk reglamentē, ka
LAD apsekos tās lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, kurām ir
noteikts kāds no lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas veidiem un
kuru platības zemes vienībā ir lielāka par
1 hektāru. Līdz ar to tiem zemes īpašniekiem, kas būs mainījuši zemes lietošanas
veidu, bet nebūs aktualizējuši kadastra
datus, nebūs pamata iesniegt pretenzijas

par to, ka, piemēram, apbūvei paredzētai
zemei tiek piemērots neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei paredzētais nodoklis.
Noteikumi arī paredz, ka LAD apsekošanas rezultātā iegūto informāciju apstrādās un nosūtīs vietējām pašvaldībām
līdz kārtējā gada 20. novembrim.
Anita Rozenberga,
lauku attīstības speciāliste

Skolas dzīves norises
Lejasciema vidusskolas skolēni,
tāpat kā visas Latvijas bērni, pašlaik atpūšas rudens brīvdienās, taču skolas
darba ritms ir aizsācies ar pirmo mācību
gada dienu un turpinās, darbojoties, plānojot un sagatavojot pasākumus, visu
šo laiku.
Atskatoties uz laiku pirms brīvdienām, skolas nozīmīgākie pasākumi bija
rudens pārgājiens, kurā piedalījās visas
klases, izvēloties maršrutus, kas saistās
ar dabas objektu iepazīšanu un pētīšanu.
10. klases vidusskolā uzņemšanas
nedēļa bija interesants laiks, kurā desmitie tradicionāli veica dažādus vecāko
skolas biedru uzdevumus un, godam
tos izpildījuši, nodeva zvērestu būt par
priekšzīmīgiem Lejasciema vidusskolas
vidusskolēniem. Rudens gleznainajos
mēnešos tika organizētas klašu ekskursijas uz Igauniju, Kokneses Likteņdārzu
un Rīgu, aplūkojot Daugavas krasta neparasto skaistumu un Latvijas vidienes
ainavas.
25. oktobrī, kaut arī traucēja lietus,
centāmies kopējā talkas dienā pirms rudens brīvdienām sakopt skolas teritoriju,
savācot strauji nobirušās koku lapas.
10. un 11. klases skolēni arī rudens
brīvdienas izmantoja, lai strādātu pie
nopietnā uzdevuma – skolēnu zinātniski
pētnieciskā darba, kas šogad būs jāaizstāv nedaudz ātrāk kā citus gadus – jau
janvāra vidū.
Skolēniem atgriežoties skolā pēc
brīvdienām, skola dzīvos un strādās
Latvijas dzimšanas dienas svētku noskaņās. 8. novembrī 4. – 12. klašu komandas piedalīsies tradicionālajās Lāčplēša dienai veltītajās sacensībās Tīnes
pakalnē.
11. novembrī – Lāčplēša dienā aicinām jūs krēslas stundās savu māju logos iedegt svecītes – pieminot un godinot Latvijas brīvības cīnītājus. Mūsu skolas jaunsargi, kā katru gadu, piedalīsies
novada Lāčplēša dienas lāpu gājienā
Gulbenē.
No 12. līdz 16. novembrim skolā
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Skolas apkārtnes sakopšanas darbi.

10. klases skolēnu uzņemšana vidusskolēnu saimē.

norisināsies Tēvzemes nedēļā, kurā skolēni pušķos klašu telpas ar Latvijas simboliem un vēlējumiem Latvijai, klases
stundās notiks nodarbības par pilsoniskām un patriotiskām tēmām, bet 16. novembrī viss skolas kolektīvs piedalīsies
svētku pasākumā „Dedzi spoži dzimtās

zemes mīlestības ugunskurs!”
Vēlot visām ģimenēm atrast prieku
savas mājas, pagalma un tuvinieku vidū,
rast pateicības un gandarījuma sajūtu
par šo iespēju dzīvot mūsu skaistajā
zemē –
Ingrīda Vanaga
2012. gada novembris

JAUNIEŠU CENTRĀ

Atskats uz brīvdienu nedēļu jauniešu centrā
Nu jau tradicionāli brīvdienu nedēļas laikā jauniešu centrs veido īpašu
piedāvājumu vietējiem jauniešiem un
bērniem, lai viņiem būtu iespēja brīvo
laiku pavadīt lietderīgi.
Līdzās tam, ka jauniešu centrs bija
atvērts un tajā notika ikdienas aktivitātes
– radošas darbnīcas, pankūku cepšana
un tamlīdzīgi – organizējām 2 lielākus
pasākumus.
Pirmais no tiem – ieSPĒJU nakts,
kas tika organizēta pirmo reizi, un
norisinājās Rankas jauniešu centrā
„B.u.M.s.”, jo tur ir plašākas telpas nekā
pie mums, kā arī iespēja nakšņot. Te jāsaka, ka mēs (tas ir – jauniešu centrs)
esam izvirzījuši vairākus darbības mērķus tuvākajiem gadiem, un viens no
tiem ir neformālās izglītības apmācību
organizēšana jauniešiem. Šīs bija pirmās apmācības, kurās treneres Ievas
Garjānes vadībā bija iespēja iepazīties
un darboties kopā ar jauniešiem no
Rankas. Mēs (tas ir – jauniešu centru
vadītājas) gan lielāko daļu laika pavadījām, vārot zupu un cepot omleti, bet
tajā pašā laikā Ieva organizēja gan iepazīšanās un saliedēšanās aktivitātes,
gan grupu uzdevumus. Lielākais izaicinājums sākās ap pusvieniem naktī,
kad izveidotajām komandām bija jārada
ideja savai iniciatīvai, ko pašu spēkiem
varētu tuvākā vai tālākā nākotnē īstenot.
Darba uzdevums bija arī izveidot minūti garu reklāmu/ uzaicinājumu vai tml.,
ko rādīt savas prezentācijas laikā nākamajā dienā. Kam nu radošā iedvesma
atnāca ap vieniem, kam ap pieciem no
rīta, bet galvenais ir tas, ka vienpadsmitos no rīta brokastis bija plaši apmeklētas un divpadsmitos jaunieši bija gatavi
prezentēt savas idejas Rankas un Lejasciema pagasta pārvalžu vadītājiem.
Par ko man prieks – par to, ka idejas
bija tiešām interesantas un tādas, kas
pašai prātā laikam neienāktu. Piemēram, veidot „praksi pie kaimiņa”, kā laikā ģimenes, kurās vecāki pieprot kādu
arodu, to būtu gatavi parādīt un dzīvē
ļaut izbaudīt kādam novada jaunietim.
Tas dotu iespēju jaunieša iecerēto apgūstamo nākotnes profesiju izbaudīt
„uz savas ādas” un labāk izprast, ko tas
nozīmē. Tapa pat plāns, kādas lietas ir
jāņem vērā, kas būtu jādara ģimenēm,
kas – jauniešiem u.tml. Un lieliska tematiska īsfilma, kurā uz dziesmas „Mammu, es gribu” fona viens no komandas
dalībniekiem (puišiem) dažādos tikpat
tematiskos tērpos izsacīja savu vēlmi
kļūt par dejotāju (skaistā, dzeltenā klei2012. gada novembris

Saliedēšanās dienas dalībnieki.

Daniels vada spēli, kas palīdz trenēt uzmanību Mūsu vidū arī topošais Misters
un atcerēties dalībnieku vārdus.
Gulbene Mairis. Lepojamies
un balsojam!

tā), ugunsdzēsēju (ar pilnu ekipējumu,
tajā skaitā ugunsdzēšamo aparātu un
sveci, ko nopūst – ne jau ar ugunsdzēšamo aparātu, protams), lauksaimnieku
un tamlīdzīgi. Gandarījums ir arī par to,
ka, lai gan bija pārstāvētas dažādas vecuma grupas, sākot no 13 gadiem, beidzot ar 25, procesa laikā atradās vieta
katram.
Otra organizētā plašākā aktivitāte bija nu jau par tradīciju kļuvusī Gulbenes novada jauniešu saliedēšanās
diena, kuras norise bija uzticēta mūsu
brīvprātīgajam Danielam. Pagaidām
gan saliedēties pie mums brauc tikai
jauniešu centru aktīvie pārstāvji, un no
citiem pagastiem aktivitātes nav, bet
tas – lai nākotnē būtu, kur augt. Šī diena tiek organizēta ar mērķi, lai jaunieši

labāk iepazītos savā starpā, un tad, ja
mēs plānotu kādus lielākus pasākumus
vai projektus, kuros būtu iesaistītas arī
citas novada teritorijas, kādi no jauniešiem jau būtu savstarpēji pazīstami un
tas atvieglotu sadarbības uzsākšanu.
Protams, šādi tiek veicināta arī jauniešu
pārliecība par sevi, spēja komunicēt ar
nepazīstamiem cilvēkiem un iesaistīties
kopīgās aktivitātēs, par kurām iepriekš
neviens nav informēts.
Liels prieks šīs nedēļas laikā man
kā jauniešu centra vadītājai ir arī par to,
ka uz šīm aktivitātēm bija ieradušies ne
tikai „tradicionālie” mūsu aktivitāšu dalībnieki, bet nāca klāt arī jauni, un tas
nozīmē – šāda veida aktivitātes ir nepieciešamas un turpināmas.
Inga, jauniešu centra vadītāja
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KULTŪRAS NAMĀ/ JAUNSARGU VIENĪBĀ

Kas ir un ko Lejasciemā dara „Vārti vaļā”?
Jeb – īsais stāsts par maģisko skaitli 3
Tiem, kas nezina, „Vārti vaļā” ir
tonight...”). Nākamā bija jau noLejasciema kultūras nama vokāli inspietnāka lieta, jo koncertējām Apes
trumentālais ansamblis, kas izveidots
novada skolotājiem Virešu saieta
pirms 3 mēnešiem, paguvis uzstāties
namā. Pēc viņu pieprasījuma, tapa
3 reizes (pagaidām nevienu no tām
romantisku dziesmu programma.
Lejasciemā, bet šogad plānotas vēl
Savukārt tikko – 3. novembrī – pa3 uzstāšanās, un tās gan visas – pie
bijām pirmajā konkursā Tukumā,
mums), un tikko atgriezies no jauno
kur guvām daudz jaunu iespaidu,
grupu konkursa „Zelta sīpols” Tukuatskaņojām paši savas dziesmas
mā, kurā ieguvis godpilno 3. vietu.
un veidojām arī grupas „Sīpoli”
Kā radās nosaukums? Vienkārši.
dziesmas „Ej, skrej, steidzies” versi3 mēnešu laikā esam jau paspējuši
ju (jāsaka, tas tiešām ir izaicinājums
dažādu objektīvu iemeslu dēļ šķirties
– ķerties klāt viņu psihodēliskajam
no 2 dalībniekiem un to vietā dabūt
rokam). Prieks par to, ka guvām
2 jaunus, un vēl esam noskatījuši 2
pozitīvas atsauksmes par mūsu
puišus no Gulbenes, kuri, cerams,
muzicēšanas stilu, ir arī specbalva
pretī noskatīs arī mūs. Tāpēc pārmaipar labākajiem dziesmu tekstiem,
ņām un visam jaunajam mūsu kolekkā arī dāvanu karte mūzikas veikatīvā vārti tiešām ir vaļā.
lā būs ļoti noderīga. Loģiski, bija arī
Kā satikāmies mēs? Te īsais
ierosinājumi savas uzstāšanās pilnstāsts par lauku dzīves specifiku. Kur
veidošanai, kur nu bez tā.
Konkursa „Zelta Sīpols” 3. vietas ieguvēji –
pie mums tiekas muzicējoši cilvēki?
Tuvākajā nākotnē ir plāns beiA) mūzikas klubā, B) festivālos, C) „Vārti vaļā”! No kreisās: Eižens, Dairis, Ieva, Dita, Inga. dzot atrast bundzinieku, kā arī gakorī. Pareizā atbilde, liekas, ir trešā
tavoties 29. decembrim, kad būs
– protams, ka korī. Arī mēs cits citu esam
portālā draugiem.lv.
Gulbenes novada muzicējošo jauniešu
atraduši dažādos pasākumos, kurus apKur esam uzstājušies? Pirmā uzkoncerts Lejasciema kultūras namā. Kad
vieno koris un Ineta Maltavniece (rādās,
stāšanās mums bija Gulbenes jauniešu
vēl būs iespēja, kaut simboliski, bet „iesilbūs jālūdz Ineta kļūt par mūsu radošo
centrā „Bāze” improvizācijas teātra kafejdīt” Kažu jeb Kārli Būmeisteru?
krustmāti arī oficiāli). Sīkāk par „kora būnīcā, kurā izpildījām 4 dziesmas (favorīte
šanām” var izlasīt mūsu mūzikas profilā
laikam bija „In the jungle the lion sleeps
Inga un „Vārti vaļā”

Pasākumiem bagāts rudens 208. Lejasciema
vienības jaunsargiem
6. un 7. septembrī Lejasciema jaunsargu komanda devās uz Madonas novada Ošupes pagastu, kur norisinājās tradicionālie Karoga svētki, kas veltīti pulkveža
Oskara Kalpaka 130. dzimšanas dienas
atcerei.
Svētku pirmajā dienā Latgales un
Vidzemes jaunsargi, kā arī Madonas novada skolēni mērojās spēkiem dažādās
militarizētās un sporta disciplīnās, apguva
zināšanas par Latvijas vēsturi un latvisko dzīvesziņu. Tāpat 7. septembrī notika
piemiņas brīdis pulkveža Oskara Kalpaka
atdusas vietā Visagala kapos. Pasākuma
noslēgumā Liepsalās notika tradicionālais
gājiens ar karogiem un sacensību uzvarētāju apbalvošana. Kopvērtējuma pirmo
vietu Lejasciema komandai palīdzēja izcīnīt Inārs Ritmanis, Renārs Galvans, Miks
Gabdulļins, Ričards Bukāts, Emīls Vaļickis,
Laura Igaviņa, Barba Poda, Inese Brezinska, Mārtiņš Burka. Laura Igaviņa un Barba
Poda uzrādīja teicamas zināšanas latviešu dzīves ziņas sacensībās un ieguva 1.
vietu. Pasākuma rīkotāju vidū bija pulk-

4

Peinbola sacensības.

Atpūtas mirkli bauda 7. klases
jaunsargi.
veža O. Kalpaka piemiņas fonds, Ošupes
pašvaldība, savukārt pasākumu atbalsta
2. Zemessardzes novada vienības un
Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un
Jaunsardzes centra 2. novada nodaļa.
27. un 28. septembrī pie Lejasciema
vidusskolas pulcējās 48 jaunāko grupu
jaunsargi. 3. un 4. oktobrī 37 vecāko grupu
jaunsargi no Lejasciema, Lizuma, Gulbīšu,
Gulbenes un Gulbenes 2. vidusskolām

Pretinieks ir maskējies jaunsargs.

turpinājums 6. lpp.
2012. gada novembris

JAUNSARGU VIENĪBĀ
turpinājums no 5. lpp.

Malkas sagatavošana pārgājiena
laikā.
lai devās mācību pārgājienā. Pārgājiena
maršruts šoreiz virzījās no Lejasciema pāri
Sudaliņai, orientējoties pa mežu un nodaļas sastāvā veicot 8 km distanci, kontrolpunktos atpazīstot zvēru pēdas. Vecākās
grupas jaunsargi nedrīkstēja pārvietoties
pa meža ceļiem, jo pretinieks patrulēja un
bija izvietojis savus slēpņus, no kuriem varēja uzbrukt un atņemt „dzīvības”, jo katram pārgājiena dalībniekam bija trīs „dzīvību” kartiņas. Interesants piedzīvojums
izvērtās Mudažas purva pārvarēšanā, pēc
kā pusdienas svaigā gaisā bija divreiz
gardākas. Pārgājiena dalībnieki devās uz
Sudala ezeru, kur bija paredzēta nakšņošana, ceļā apskatot Sudaliņas HES un
vecās graudu kaltes Jānužos. Ierodoties
nakšņošanas vietā bija jāuzceļ teltis, jāsagādā malka ugunskuram un telšu apkurināšanai. Kas tad tas par pārgājienu bez
sporta aktivitātēm, tāpēc jaunsargi nodaļas sastāvā sacentās militarizētās stafetēs
līdz pat vakara krēslai. Pēc vakariņām notika tradicionālās erudīcijas spēles. Otrā
dienā jaunsargi sacentās lauku kaujas iemaņās, izstrādājot katra nodaļa savu taktiku. Otrās dienās pēcpusdienā jaunsargi
atgriezās Lejasciemā, lai ieturētu kopīgas
pusdienas un emociju pilni, noguruši
devās uz savām skolām. Paldies skolas
saimniecēm un SIA ,,Laimes takas” vadītājai Judītei par garšīgajām ēdienreizēm.
No 29. oktobra līdz 1. novembrim
jaunsargi piedalījās nometnē Balvos,
,Jaunsardrzei – 20”.
220 jaunsargi no Latgales un Vidzemes, t.sk. 14 lejasciemieši, skolas brīvdienas izvēlējās pavadīt jaunsargu nometnē,
kur katru rītu bija jāceļas 6.00 un pēc rīta
izvades jādodas brokastīs caur Balvu pilsētu policijas ekskorta pavadībā. Iespaidīgs skats! Trīs reizes dienā tika iedimdināta pilsēta – pa dienu notika pirmās palīdzības sniegšanas, tūrisma, darbs ar karti
un orientēšanas, darbs ar ieročiem, lauku
kaujas iemaņu nodarbības. Pēc vakariņam notika vienību prezentācijas, ierindas
skate un sporta aktivitātes. Četras dienas
pagāja vēja ātrumā. Nometnē jaunsargi
kļuvuši staltāki soļojot, organizētāki, izturīgāki un zinošāki. Katram ir dota izvēle, kā
pavadīt savu brīvo laiku. Mēs savu pavadām, darbojoties Jaunsardzē.
Lāsma Gabdulļina
2012. gada novembris

Lejasciemieši ar savu vada konmandieri.

.
pusdienas
Dalībnieku

Lejasciemieši saņem balvas par 1. vietu orientēšanās
sacensībās un 2. vietu sporta stafetēs Balvu
nometnes laikā.

Pirmās palīdzības
sniegšanas mācīb
as.
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SPORTS

Rudens sporta spēles
3. novembrī Lejasciema vidusskolas
sporta zālē notika Lejasciema iestāžu, uzņēmumu un ģimeņu rudens spēles „KĀ
PĀRIET UZ EIRO”.
Rudens spēlēs piedalījās 7 komandas – Lejasciema pagasta pārvalde, Pakalpojumi, Mālenieši, Pižiks (2010. gada
absolventu komanda), Zāģis (2009. gada
absolventu un draugu komanda), Unce,

mednieku kolektīvs Dūre. Komandas sacentās 10 disciplīnās: kastingā, šautriņu
mešanā, basketbola soda metienos, hokeja metienos, golfā, vasaras biatlonā, pārsteiguma spēlē, ielu vingrošanas sacensībās, stafetē un tautas bumbā. Par raitu
sacensību norisi gādāja tiesneši – Lejasciema jaunieši Endijs Ozols, Kristīne Trībere,
Evita Doropoļska, Miks Gabdulļins, Dina

Baltiņa, Dita Žviriņa, Lauma Tipāne, Laura
Igaviņa, Liene Rautmane, Mareks Anckins.
Vasaras biatlons un golfs norisinājās Munda Žviriņa un Līgas Mednes uzraudzībā.
Vakarā Lejasciema kultūras namā rudens
spēļu dalībnieki pulcējās uz apbalvošanas
ceremoniju un balli. Kopvērtējumā uzvarēja
„Unces,” komanda, 2. vietā komanda „Zāģis”, 3. vietā komanda „Pakalpojumi”.

KOpvĒRTĒJums
Komanda

Hokejs

Ielu
Šautriņu Soda
Vasaras
pārstei- Jautrības Tautas
golfs
vingrotāju Kastings
Punkti Vieta
mešana metieni
biatlons
gums
stafete bumba
sacensība
3.
2.
6,5.
2.
7.
2.
2.
1.
2.
34,5
II

Zāģis

7.

Unce

1.

1.

3.

5.

1.

2.

3.

1.

3.

6.

26

I

Pagasta
pārvalde

4.

4.

5.

1.

7.

6.

5.

6.

5.

5.

48

6.

Pakalpojumi

2.

5.

7.

2,5.

4.

5.

1.

3.

2.

4.

35,5

III

Pižiks

5.

7.

4.

6,5.

6.

3.

7.

5.

6.

1.

50,5

7.

MK Dūre

6.

6.

1.

2,5.

3.

4.

4.

4.

7.

7.

44,5

5.

Mālenieši

3.

2.

6.

4.

5.

1.

6.

7.

4.

3.

41

4.

Sporta darba organizatore Lāsma gabduļina
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Mīļums no „Kamenītes”
Paldies „Zaķēnu” grupas vecākiem par piedalīšanos grupas nojumes
un rotaļu laukuma brīnumainajās pārvērtībās. Tās ir bērnu iemīļotas vietas,
kur bērni spēlējas saulainajās rīta un
pēcpusdienas stundās, kā arī paslēpjas no auksta vēja vai lietus. Šo vietu
„sapucēšanā” šovasar tika palīgā aicināti bērnu vecāki: ar padomu, ar praktisku darbošanos – gan ar slotām un
lupatām, gan naglām un āmuriem…
ar krāsām un pindzelēm, ar prātu un
muskuļiem. Martas un Mišelas Tīnas
mammām īpašs paldies par nojumītes

sapošanu. Paldies arī tiem vecākiem,
kuri varēja atbalstīt ar praktisku darbošanos, jo, kādā dienā, izejot pastaigāties, laukumiņā mūs sagaidīja liela,
krāsaina automašīna. Bērniem lielum
lielais prieks izmēģināt – kā iedarbināt,
braukt, stūrēt; kā iekāpt un vizināties.
Par to liels paldies Marijas Inas un Jāzepa vecākiem un viņu draugiem.
Paldies teicēji – „Zaķēni”: Mišela Tīna, Marija Ina, Beāte, Kristena,
Amanda, Marta, Vita Katrīna, Dāvids,
Rinalds, Miķelis un skolotājas Lija un
Lūcija.

Laiks katra dzīvē ir burvis,
Kas prot iedot un atņemt kaut ko,
Un katra diena veras kā durvis
Uz jauno un nezināmo.
Laiks ir labākā dāvana –
Katru stundu un katru brīdi.
Pat, ja šķiet, ka tā reizēm nava,
Atliek saredzēt visu ar sirdi...
/M. Svīķe/

dzejniece marika svīķe un
mūziķis Jānis Žagariņš

Tradīcijas? Tradīcijas…
Trešdienu vakarpuses „Rūķīšu”
grupas bērni jau otro gadu gaida ar
īpašu prieku. Tā ir stunda kad kopā ar
vecākiem iet rotaļās, muzicē, dejo un
dzied. Tas ir emocijām bagāts pasākums, kas nu jau kļuvis par tradīciju.
Kuras gan ir tās nozīmīgākās tradīcijas – paaudzēs radušās un pārņemtās vai pašu radītās? Viennozīmīgi tās,
kuras izdzīvojam ar mirdzumu acīs,
smaidu uz lūpām un saglabājot gandarījumu dvēselē. Tā, netīši uzsāktas
kā
sadarbība ar bērnu vecākiem,
rotaļu pēcpusdienas jau otro gadu
ieskandē krāsainus trešdienu vakarus
„Kamenītes” mūzikas zālē.
Ir liels lepnums par vecākiem,
vecvecākiem, brāļiem un māsām un
citiem radiņiem, kuri ik trešdienu nāk
uz bērnudārzu, lai izdzīvotu saskaņu
ar savu mazuli. Lepnums par vecāku
spēju aizmirst par ikdienas darbiem,
rūpēm un pacelties bērna līmenī –
esot patiesiem, atvērtiem, neviltotiem
2012. gada novembris

un izbaudīt kopīgo muzicēšanu kā savas personības patieso būtību.
Nākas atzīt, ka bērnu muzikalitāti
būtiski ietekmē vecāku attieksme pret
muzicēšanu ne vien bērnudārzā, bet
arī mājas apstākļos, jo īpaši vecāku
personīgais paraugs.
Pārņemiet vai radiet jaunas tradīcijas ģimenē, kur visi roku rokā dara
kopīgas lietas – muzicē, dejo, nodarbojas ar kopīgu vaļasprieku! Esiet radoši un droši – tad arī jūsu lolojums
tāds būs. Darbojieties ar mazuli, kad
jums ir labs noskaņojums un atcerieties – muzicēšanu nevajag bērnam
uzspiest, vajag tai ļauties. Svarīgi,
lai bērns justos brīvi un, kopā ar vecākiem, izjustu prieku par šo darbošanos.
Ar pateicību par vecāku atsaucību
un kopā pavadīto laiku,

31. oktobra novakarē Lejasciema
pagasta bibliotēka aicināja ciemos dzejas mīļotājus. Šoreiz ar dzejas rindām
iepriecināja dzejniece Marika Svīķe no
Smiltenes. Par muzikālo noformējumu
rūpējās mūzikas pedagogs Jānis Žagariņš no Piebalgas, kas izpildīja dziesmas
ar dzejnieces vārdiem. Programmas
otrajā daļā Marika un Jānis skatītājus
pārsteidza ar skanīgu duetu. Sirsnīgi,
smeldzīgi un patiesi – tā par redzēto un
dzirdēto izteicās pasākuma klausītāji.
Klātesošajiem bija iespēja iegādāties dzejnieces jaunāko dzejas krājumu
„Mēs esam viens otram”.
Marika Svīķe klausītājiem piedāvāja
nesen izdoto mūzikas disku, kurā apkopotas dziesmas ar M. Svīķes vārdiem un
J. Žagariņa komponēto mūziku.
Paldies mūsu novadniekam, dzejniekam Arvim Degumam par palīdzību
pasākuma organizēšanā!
Maira un Agnese,
bibliotekāres

Antra,
„Kamenītes” mūzikas skolotāja
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Nekas jau nepazūd,
Nekas jau neizbeidzas,
Viss bijušais par
Atbalsīm vien kļūst.
Dažs brīdis laimīgāks
Kā gredzens uzmirdz pirkstā,
Cits izdziestošas
Sveces skumjas gūst.
Nekas jau nepazūd,
Nekas jau neizbeidzas,
Kā ūdeņi kaut gadi
Projām plūst.
Lai spēka avotu
Tev atrast veicas,
Kas, radot prieku,
Nekad neizžūst!
Nekas jau nepazūd,
Nekas jau neizbeidzas,
Kaut laika kupenas
Tev pāri grūst.
Lai mīļu siržu
Teiktie labie vārdi
Tev palīdz pastāvēt
Un nesalūzt!
/K. Apškrūma/

Sveicam Lejasciema
pagasta iedzīvotājus,
kam dzīves jubilejas
tiek svinētas
oktobrī un novembrī:
70 gadu jubilejā
Vili Burku
Antu Silakalni
75 gadu jubilejā
Valdu Baltiņu
Grietu Lūkinu

Jaunumi Mālu bibliotēkā
Tuvojoties ziemai, Mālu bibliotēka
aicina savus lasītājus iegriezties bibliotēkā, lai iepazītos ar jaunu un aizraujošu lasāmvielu. Šinī gadā par pagasta līdzekļiem fonds papildināts ar daudzām
jaunām grāmatām, kur katrs lasītājs var
izvēlēties sev vēlamo literatūru. Grāmatas, kuras īpaši interesē un nav bibliotēkas fondā, tiek atvestas no Lejasciema
vai Gulbenes centrālās bibliotēkas.
Latviešu literatūras cienītājiem ir
iznācis Dzidras Žurovskas jaunākais
romāns „Senču mantojums un lāsts”.
Tas ir dzimtas likteņa stāsts, kas attēlots
vairāku paaudžu garumā. Skaidrītes
Gailītes romāns „Tu esi viens no mūžības” valdzina ne tikai ar dokumentālu
precizitāti, tā ir arī tīkama lasāmviela.
Aivars Kļavis ar romānu „Ceļojošie cirka gūstekņi” pabeidz savu četru romānu ciklu „Viņpus vārtiem”. A. Kļavis par
šo romānu saņēma Baltijas Asamblejas
balvu literatūrā. Bibliotēkā ir pieejami
arī iepriekš izdotie trīs romāni - „Adiamindes āksts”, „Rīgas kuprītis”, „Piesmietais karavīrs”.
Izdevniecība „Jumava” laidusi klajā

Pasakumi
novembri

24. novembrī 17.00 Lejasciemā
atpūtas vietā pie Sēravota aicinām
visus uz labdarības pasākumu

„Sēravotam 100”

Iekurināsim ugunskuru, cepsim
desiņas, dziedāsim dziesmas
Iedzīvotāji tiek aicināti ziedot līdzekļus Sēravota trepīšu izgatavošanai
Līdz Sēravotam varēs aizbraukt ar
pagasta autobusu (precīzāka informācija pasākuma afišās)

80 gadu jubilejā
Vilmu Peipu
Ausmu Zaķi
85 gadu jubilejā
Rutu Straujumu
90 gadu jubilejā
Martu Preizi
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vēsturnieces un publicistes Laimdotas
Sēles detektīvromānu „Poga ar sudraba
rozi”. Šajā žanrā ir iznācis jauns Daces
Judinas romāns „Dīvainais līgovakars”.
Krievu detektīvromānu autoram D. Korecim ir iznākuši divi jauni romāni „Pa
velna pēdām” un „Vēl viens spiegs”.
Savukārt lasītājiem, kurus interesē
grāmatas par ceļojumiem un svešām
zemēm, bibliotēka piedāvā P. Struberga
grāmatu „Tuvie austrumi”, kas lasītājus
aicina pabūt Jordānijā, Sīrijā, Libānā,
Izraēlā un izjust fascinējošo gaisotni,
kas valda šajās zemēs. A. Tauriņš savā
darbā „Tie, kas uzdrošinās” stāsta par
savu pirmskara dzīvi Latvijā, par Otrā
pasaules kara postu, par bēgļu gaitām
Vācijā un dzīvi eksotiskajā Venecuēlā.
Bibliotēkā ir pieejami arī Dz. Menselas, Š. Linkas, R. Horas jaunākie
bestselleri, kas sniedz lielisku atpūtu
tumšajos un garajos ziemas vakaros.
Bibliotēkas plauktos vēl var atrast
daudz aizraujošu un saistošu grāmatu.
Visi aicināti iegriezties Mālu bibliotēkā.
sofija, bibliotekāre

LĪDZJŪTĪBAS
Te nu jūs esat – darbi un steiga –
Pēkšņas beigas... un nu ir gana.
Un elso vēl priedes smagajā vējā
Par to, ko izdarīt nepaspējām.
/L. Brīdaka/
2012. gada oktobrī
mūžībā aizgājuši Lejasciema
pagasta iedzīvotāji
vilnis Kalnbērziņš, miris 2. oktobrī
39 gadu vecumā
velta Ruble, mirusi 13. oktobrī
87 gadu vecumā
Kokoreviča zinaida, mirusi
31. oktobrī 78 gadu vecumā
Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko
līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem

Bāriņtiesa saka lielu paldies
Zandas un Jāņa KUPČU ģimenei
par ieinteresētību un atsaucību
grūtas un neikdienišķas problēmas
risināšanā.
Lai sirds siltums un iejūtība arī
turpmāk.

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.
2012. gada novembris

