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Ar puteni kad vēji skrieties iet,
kad meži pilni baltu pārslu prieka,
kad piparkūku sirdīs egles zied,
visgarākās kad ziemas naktis liekas,
kad sveču mirdzums arī acīs plīv,
kad svētot eņģeļi pie sirds mums
skaras,
mēs jūtam –
Ziemassvētku brīnums dzīvs vēl ir
starp mums, –
to dāvāt – pašu varā.
K. Apškrūma
Ziemassvētku gaidīšanas laiks
šogad izvērties par īstu balto brīnumu visapkārt. Šajā laikā pagasta iedzīvotājiem novēlam piedzīvot mazus un lielus brīnumus un
izbaudīt tos kopā ar saviem tuvajiem un mīļajiem.
Lai ikvienā mājā atnāk gaidītais
Ziemassvētku prieks un gaišums!
Lai piepildās Jaunā gada cerības,
netrūkst labas domas, darbi un
idejas!
Lejasciema pagasta pārvalde
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LAUKSAIMNIEKIEM / VIDUSSKOLĀ

Ziņas lauksaimniekiem
1) MKPC palīdzēs meža īpašniekiem
izvērtēt iespēju pieteikties ES finansējumam.
Tuvojas noslēgumam pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) atbalsta saņemšanai
mežsaimniecībā Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam ietvaros. LLKC
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs
(MKPC) ir īpaši apzinājis platības privātajos
mežos, kas atbilst ES atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Meža īpašnieki vēl var
paspēt pieteikties un īstenot kādu no pasākumiem – jaunaudžu kopšanu, nākotnes
koku kopšanu un atzarošanu, mazvērtīgo
mežaudžu nomaiņu, jaunu instrumentu iegādi šo darbu izpildei (krūmgriezi, motorzāģi, rokas darba rīkus u.c.) un vējgāžu,
ugunsgrēku platību atjaunošanu.
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs
aicina meža īpašniekus sazināties ar MKPC
nodaļu darbiniekiem, lai noskaidrotu, vai
meža īpašumā esošās mežaudzes atbilst
ES atbalsta saņemšanas kritērijiem. Informācija pieejama MKPC mājas lapā www.
mkpc.llkc.lv, tālrunis 63050477, e-pasta adrese: mkpc@mkpc.llkc.lv .

Sazinoties ar MKPC nodaļu darbiniekiem, kuru darbības teritorijā atrodas
konkrētais īpašums un sniedzot plašāku
informāciju par šo meža īpašumu, iespējams uzzināt, vai varat paspēt īstenot
kādu no ES atbalsta pasākumiem.
MKPC direktors Raimonds Bērmanis:
Jāatzīmē, ka mežaudzes, kurām nepieciešama kopšana, produktivitātes uzlabošana vai atjaunošana, privātajos mežos joprojām aizņem salīdzinoši lielas platības.
Tagad pienācis pēdējais brīdis, lai īpašnieki pieņemtu lēmumu par ES finansējuma
piesaisti, ziemas periodu veltot dokumentācijas sagatavošanai, lai 2013. gada pavasarī, vēlākais rudenī, varētu veikt darbus
mežā.
2) Paldies par sapratni un atsaucību
ikgadējo lauksaimniecības statistikas datu
apkopošanā Lejasciema pagasta saimniekiem Miervaldim Gindam, Valdim Meisītim,
Rutai un Guntim Brektēm, Aivaram Spalvam, Guntim Grīslim, Guntāram Šmitam,
Andim Leitim, Dainim Riekstiņam un Jānim
Siliņam.

No vienas rūpes līdz otrai rūpei.
Pāri kalnam.
Pāri upei.
No viena sniega līdz otram sniegam.
Viena trešdaļa miegam.
Diena dienu dzen.
Darbs darbu dzen.
Kad tu pēdējoreiz sevī ielūkojies?
Cik sen?
O. Lisovska.
Un atkal aizvadīts gads. Straujš, steidzīgs, lietains, saulains – kā nu kuram. Man
ļoti patīk vēlais rudens un ziemas sākums.
Man tas nāk ar padarīta darba sajūtu – raža
novākta, tīrumi aparti, ziemāji gatavojas ziemošanai un zeme smaržo tā, kā tā smaržo
rudenī. Un saimniekam ir neliels laika sprīdis
ielūkoties šā gada veikumā, apzināt veiksmes un neveiksmes, pārrunāt savā saimē
šogad sasniegto un izsapņot vēlamo. Jo
tūlīt, Ziemas Saulgriežos, dienas sāks iet uz
pavasara pusi un atkal darbs dzīs darbu.
Ieklausīsimies sevī, sev tuvo un mīļo cilvēku domās un vārdos, tad ar ticību savai un citu
veiksmei, vērsim durvis Jaunajam gadam!
Anita Rozenberga,
lauku attīstības speciāliste.

Skola Ziemassvētku gaidās

Klāt gada pēdējais mēnesis, iedegta
Adventes pirmā svece un skolas saime jau
gatavojas Ziemassvētku svinēšanai, taču
darbu līdz tam vēl daudz.
28. novembrī Lejasciema vidusskola aicināja uz tikšanos savu skolēnu vecākus.
Vispirms vecāki pulcējās uz sarunu ar Balvu iekļaujošās izglītības centra psiholoģi
Līgu Amosovu, kas dalījās atziņās par to,
kā vecākiem izprast savu bērnu un palīdzēt
tam kļūt veiksmīgam.
Dienas turpinājumā vecākiem piedāvājām iespēju praktiski darboties četrās
darbnīcās, kurās veidojām jaukas, Ziemassvētkiem noderīgas lietas. Sandra Semenkoviča rādīja un sniedza padomu, kā oriģināli iesaiņot netradicionālas formas dāvanu.
Anita Preimate praktiski gatavoja un visi
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ieinteresētie varēja iemēģināt savus spēkus
un izdomu Adventes vainagu darināšanā.
Trešajā darbnīcā Ilona Einberga ierādīja kā
no papīra, konfektēm un citiem materiāliem
izveidot skaistu dāvanu – krāsainu konfekšu eglīti, Lāsma Einberga mācīja prasmi
gatavot krāsainus un smaržīgus ziepju gabaliņus, kurus iesaiņojot, arī veidojās jauka,
pašgatavota dāvaniņa. Ceturtajā darbnīcā
Inga Dambrova rādīja kā no stikla pērlītēm
var savērt skaistu Ziemassvētku eņģelīti, bet
Vēsma Stapāne ierādīja cik viegli un skaisti veidot smaržīgu vaska sveci. Vēl dienas
nogalē vecāki varēja izmantot iespēju individuāli aprunāties ar klases audzinātāju vai
konsultēties ar priekšmeta skolotājiem, rodot atbildes uz interesējošiem jautājumiem.
Decembra mēnesī skola pušķosies

svētku rotā, skolēni daudz vairāk uzmanības pievērš mācību darbam, klašu kolektīvi
jau laikus izvēlas tēmu Ziemassvētku uzvedumam, kas ietvers stāstu par to kā svētkus svin citās zemēs, dažādu tautību cilvēki. Decembrī skolēni sadarbībā ar pagasta
muzeju atzīmēs mūsu novadnieces Zentas
Mauriņas 115. dzimšanas dienu. Skolā notiks Ziemassvētku basketbola turnīrs, kā
arī mūsu skolēni piedalīsies novada tautas
bumbas sacensībās. Pirmsbrīvdienu nedēļā iecerētas divas labdarības akcijas „Lielie
mazajiem” un „Mirdzi eglīte katrā mājā”.
Lai arī katrā jūsu mājā mirdzošās Adventes sveces un egles svecīšu gaišais spožums ienes prieku un labestības nojausmu.
Ingrīda Vanaga, direktores vietniece
audzināšanas jomā
2012. gada decembris

VIDUSSKOLĀ

Realizē otro Comenius projektu

Latvijā izglītošanas kontekstā arvien
nozīmīgāka kļūst individuālā pieejas īstenošana un katra skolēna īpašo vajadzību
respektēšana, kas atbilst mūsdienīgai izpratnei par mācību procesu. Tādējādi Lejasciema vidusskolā jau divus gadus tiek
īstenota pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem,
taču mūsu vēlmes sniedzas tālāk – mērķtiecīgi kļūt par iekļaujošās izglītības skolu
pēc būtības – skolu visiem.
Iekļaujoša izglītība piedāvā vienādas
iespējas visiem bērniem un jauniešiem
neatkarīgi no viņu vajadzībām un spējām,
mantiskā, sociālā stāvokļa, rases, tautības, dzimuma, reliģijas un politiskās pārliecības, veselības stāvokļa, dzīvesvietas
un nodarbošanās pieejamā, cienošā un
atbalstošā vidē, piedaloties izglītības procesā un gūstot sasniegumus.
Tas ir viens no iemesliem, kāpēc Lejasciema vidusskola iesaistījusies Eiropas
Savienības mūžizglītības programmas
Comenius skolu daudzpusējās sadarbības projektā (līguma numurs 2012-1-1COM06-52414 3 CE) „Pakāpieni ceļā uz
vienlīdzīgu un iekļaujošu izglītību” ar nosaukumu angļu valodā Steps on our way
to inclusion. Sadarbība apstiprināta ar izglītības iestādēm Spānijā, Vācijā, Grieķijā,
Lielbritānijā, Somijā un Latvijā periodam
no 2012. - 2014. gadam.
Projekta mērķis ir iepazīties ar iekļaujošo izglītību un dažādajiem risinājumiem iekļaujošās izglītības jomā. Dalībnieki izzinās
visu dalībvalstu pieredzi, apgūs metodiku,
kas palīdzēs skolām veidoties un attīstīties
par iekļaujošām skolām, kuras savā attīstībā balstās uz iekļaujošas sabiedrības vērtībām. Pedagogi, skolas administrācija un
logopēdi gūs izpratni par iekļaujošās izglītības darbības principiem un izmantošanu
skolas praktiskajā darbībā.
Projekta noslēgumā dalībskolas izveidos
iekļaujošo aktivitāšu kartes, kuras apkopos
bukletā, kas būs noderīgs metodiskais materiāls visām izglītības iestādēm dažādās valstīs, kas iet vai ies iekļaujošās izglītības ceļu.
Lejasciema vidusskolas pieci skolotāji – Antra Paegle, Ineta Maltavniece, Anna
Petroviča, Ilva Bērziņa un Laila Medne no
14. - 20. oktobrim devās uz Spāniju, lai
piedalītos pirmajā projekta posmā un iepazītu potenciālos projekta partnerus.
Pirmajā tikšanās reizē katrai dalībskolai bija jāprezentē sava valsts, skola, izglītības sistēma kopumā, speciālās izglītības
iespējas Latvijā un Lejasciema vidusskolā,
kā arī jāpiedalās iekļaujošās izglītības aktivitātēs, ko organizē uzņēmējvalsts. Iepazīšanās ar Gloria Fuertes skolu, skolotājiem,
personālu un skolēniem raisīja cieņu un
apbrīnu, jo bērni ar smagām veselības
2012. gada decembris

problēmām pārliecinoši prata prezentēt
sevi un savu dzīvesvietu angļu valodā.
Nelielajā Spānijas pilsētā Andorā viens
kopējs pagalms ir divu dažādu skolu bērniem gan vispār izglītojošās skolas bērniem, gan bērniem invalīdiem, kur tie parasti satiekas starpbrīžos, radot pārliecību,
ka šajā vietā visi bērni ir vienlīdz nozīmīgi
un vērtīgi. To apliecināja gan tādas iekļaujošās aktivitātes, kā kopīga gleznošana un
darbs sakņu dārzā, gan bērnudārza un
Gloria Fuertes skolēnu teatrāls uzvedums.
Visi projekta dalībnieki iepazina uzņēmējskolas dzīvi no iekšpuses – mācību
saturu, mācību metodes un paņēmienus
nodarbību specifiku, materiālo nodrošinājumu, ko visu varētu apvienot vienā jēdzienā – sagatavošana patstāvīgai dzīvei
sabiedrībā. Bija iespēja apskatīt skolas
sensoru istabu, kas domāta ļoti smagi slimiem bērniem.
Šīs skolas skolotājs, profesors Alfonso

Lazaro veicis pētījumus un uzrakstījis grāmatas par bērnu spēju attīstību, izmantojot dažādus sensorus, ko prezentēja projekta dalībniekiem. Visā vizītes laikā iekļaujošās izglītības teorija optimāli tika ilustrēta
ar praktiskiem darbības piemēriem.
Noslēguma vakarā bija lieliska iespēja
citam citu iepazīt neformālā vidē.
Projekts ikvienam piedāvāja iespēju
iepazīties ar Andoras vēsturisko centru
un kultūrvidi, viesoties pilsētas mērijā un
tikties ar iestādes darbiniekiem, deputātiem. Tas uzdevis daudz jautājumu katram
pašam un skolai kopumā, kā arī norādījis
virzienus, kuros mums vēl daudz darāmā.
Nākamais sadarbības posms paredzēts februārī Somijas pilsētā Turku.
Ineta Stāvavena
Tekstā atspoguļots autora un Lejasciema vidusskolas viedoklis, publikācijas neatspoguļo Eiropas
Komisijas un VIAA viedokli, kā arī nav nekādā veidā
atbildīgas par publikācijas saturu.
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PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Kamenītes Ziemassvētku kaleidoskops
Krīt beidzot sniegs, kļūst pamazām
viss tīrāks,
Pa istabām klīst piparkūku smārds.
Bet pāri visam smaržo egļu vīraks
Un lūpās tikai labs un sirsnīgs vārds
Ikdienā zem „Kamenītes” platā jumta
mīt: gan rosīgo Zaķēnu ģimene un čaklo
Rūķīšu draudzīgais pulciņš, gan Gudro
pūcēnu bariņš un Pasaciņas sapņainie
varoņi. Vēl nevar aizmirst arī par atjautīgo
pedagogu un darbīgo strādnieku saimi.
Visi kopā esam arī daiļi runātāji,
skaisti dejotāji, skanīgi dziedātāji, atraktīvi teātra spēlētāji un labi draugi cits
citam. Kā jau ikvienā ģimenē, mums ir:
kopīgi svētki un atpūtas brīži, kopīgi paveikti lieli un citādi darbi, kopīgi sagaidīti
ciemiņi un izdzīvoti saulgriežu svētki,
kopīgi izsapņoti un īstenoti sapnīši un
sapņi, jo, aptuveni 200 no 365 šī gada
dienām, mēs esam aizvadījuši kopā.
Nu, gadam ietinoties baltajā atmiņu
mētelī, varam palūkoties uz paveikto.
Lielajā ziemas sniegā un aukstumā: raktas kupenas, tīrīti celiņi, celti sniegavīri un
būvēti cietokšņi. Kopā ar vecākiem un brāļiem, māsām, vecmammām un krustmātēm – sportots. Šļūkts no kalna un dzerta
karsta tēja ar pīrāgiem Meteņdienā.
Skolotājas visu garo ziemu čakli strādājušas, lai savus citugad paveiktos darbus izrādītu un izstāstītu citiem un par to
saņemtu godam pelnītu novērtējumu. Ir
ciemos braukts lai citu darbus iepazītu un
par saviem pastāstītu. Ir izdomātas un radītas daudz rotaļas un spēles, kas palīdzētu
mazajiem draugiem gudrās un svešās zinību lietas par saviem draugiem saukt.
Pavasari gaidot: ir skatītas multenītes
un kopā ar draugiem grāmatas iepazītas,
gudrību lādes pilnas krājot. Piedzīvoti uztraukumi par pašiem un turēti „īkšķi” par
draugiem daiļlasītāju konkursā. Krāsotas, meklētas un ripinātas raibum raibās
Lieldienu oliņas. Ir augsti šūpots un skaļi
gavilēts, ir putni saukti un zaļumi diedzēti pavasari sagaidot.
Ik trešdienu vakarus, kopā ar ģimenēm, rotaļās iets, dziedot un dejojot visiem kopā. Kopīgi plānots un gudrots,
līdz pat pavasarim, kad izskan lielais Talantu konkurss.
Joku dienā taisīti „pigori un dažādas
ēverģēlības” un smiets, līdz vēderi plīst
pušu. Pirmā pavasara zālīte iedipināta
sporta dienās ar blēdīgām bumbām un
sporta spēlēm, izrādot drosmi, neatlaidību un sportisko azartu.
Daudz izdomas un mīļuma iztērēts
Māmiņdienā: ilgojoties un sagaidot, darinot pārsteigumus un apdāvinot, mācoties, cenšoties, pūloties un – radot svētkus mūsu vismīļākajiem cilvēkiem. Par
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ko pašiem un visiem milzum liels prieks.
Vasaru sagaidot: ir ceļots uz tuvākām
un ne tik tuvām zemēm, tādām kā Līgatne
un Tērvete. Lai skatītos un iepazītu, lai uzzinātu un piedzīvotu ko jaunu un aizraujošu.
Lai būtu kopā ar ģimenēm, lai priecātos
un izdzīvotu. Kopā ar ģimenēm ir būvēts,
rakts, kalts un zāģēts, dēstīts un ravēts,
krāsots, tīrīts un līmēts, būvēts „Kamenītes”
laukumiņos un nojumītēs. Kas radīts? To,
nākot ciemos, ikkatrs pamanīs pats.
Pirmajā jūnija dienā, zem Lejasciema
un „Kamenītes” karogiem, kopā ar ģimenēm esam startējuši mazajā Olimpiādē tepat Gulbenē. Visi un visu darot atbildīgi un no sirds, mācoties sacensties
un pārdzīvot gan savu, gan konkurentu
uzvaras kopīgi.
Pēc vasaras piedzīvojumiem, rudenī
satikušies, jau esam paspējuši piedzīvot
Miķeļa un Mārtiņa svētku dienas. Klausīties un dziedāt himnu Latvijas dzimšanas
dienā. Esam skatījušies teātrus, apmeklējuši Rīgas cirku. Vēl mācāmies draudzīgi sadzīvot mūsu tik kuplajā ģimenē un
rūpēties citam par citu. Kopīgi gaidām
Ziemsvētku vecīti un mācāmies, mācāmies, mācāmies: lai augtu lieli, kļūtu gudri un spēcīgi, lai māmiņām un tētiņiem un
visiem labiem ļaudīm par to prieks.
Par aizvadīto gadu gan sakrāti, gan izteikti daudzi lieli, mazi, mīļi, kautrīgi un skaļi
pateicības vārdi, kas teikti un rakstīti, sūtīti,
zīmēti un mīļās bučās izdalīti. Vēl paliek tik
daži, kas Ziemsvētku laikam ir pietaupīti:
- Paldies par kopā nākšanu, par kopīgu darbu sākšanu un paveikt spēšanu
gan mazajiem, gan viņu vecākiem. Ir
priecīgi dzīvot un viegli smaidīt, ja zinām,
ka kopīgam mērķim to darām!
- Paldies par nerimtīgām radošuma
dzirkstīm, par enerģijas upēm un pacietības straumēm visa gada garumā „Kamenītes” čaklajām darba bitēm.
- Paldies Lejasciema pagasta galvenajiem saimniekiem pagasta pārvaldēpar atbalstu labajiem darbiem, par rūpju
uzklausīšanu un palīdzību to kliedēšanā.
Par ticību mūsu varēšanai un labajiem
vārdiem ikdienā!
Ziemassvētki lai ikvienam no jums ir
skaists piedzīvojums, kad:
Kāds neredzami noskūpsta uz vaiga,
Kāds viegli plaukstu tev uz pleca liek, –
Tas Klusās nakts un Ziemassvētku
maigums,
Tas sengaidītais mīlestības prieks,
Kas ieradies kā ciemiņš, ilgi gaidīts,
No zvaigžņu tālēm visas rūpes dzēst,
Lai labus vārdus, domas tālāk raidām,
Lai katru silda debess līksmā vēsts!
Jaukus un mīļuma bagātus svētkus vēlot –
„Kamenītes” vadītāja Sandra

Aizdedzu visas sveces adventes
vainagā zaļā,
„Pieklusti!” saku pasaulei:
„Tu esi pārāk skaļa!”
Dvēselei vajag klusumu, lai viņa
sadzirdētu,
Ka dievišķā bērna dzimšana,
ikvienu mūs svētī.
Dvēseļu akās mūžība šonakt lej
savu lāsi,
Brīnumu svētot, kas paaudzēs
nemirstīgs turpināsies.
(K. Apškrūma)
Lejasciema pagastā ikvienam
novēlam – gaiša prieka
cauraustus, laimes apmirdzētus
un veiksmes piepildītus
Ziemassvētkus un Jauno gadu!
Lejasciema bērnudārza darbinieki

Caur sarmotu ziemas dienu eju,
Sudrabu vizina kalns un leja,
Ziemeļa vējā nemaz nav salti,
Dzimst baltas domas un vārdi
balti,
Gribas tos dalīt un citiem sūtīt.
Lai 2013. gada ceļos jūs pavada
ticība brīnumam, veiksme,
lai piedzīvojat laimes mirkļus, kas
atkārtojas vēl un vēl!
Sirsnīgus Ziemassvētkus un
laimīgu Jauno gadu visiem
lejasciemiešiem, bijušajiem
absolventiem un skolotājiem vēl –
Lejasciema vidusskolas kolektīvs
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JAUNSARGU VIENĪBĀ

Jaunsardzei 20. gadadiena
2012. gada 30. novembrī Jaunsardze atzīmēja savu 20. gadadienu. Uz svinīgo pasākumu Rīgā devās Gulbenes novada jaunsargi,
jaunsargu instruktori L. Gabdulļina,
A. Cāns un Gulbenes novada domes priekšsēdētāja Sandra Daudziņa. Pirms pasākuma jaunsargi,
Rekrutēšanas un Jaunsardzes centra darbinieki un viesi nolika ziedus
pie Brīvības pieminekļa. Pēc ziedu
nolikšanas ceremonijas pie Brīvības pieminekļa sekoja svinīgs pasākums Rīgas Latviešu biedrības
namā.
Pasākumā – pirmo reizi Jaunsardzes vēsturē – uzrunu teica jaunievēlētais jaunsargu pašpārvaldes vadītājs 110. Rīgas jaunsargu vienības
jaunsargs Pauls Maurers. Jaunsargi
kopā ar Jelgavas Zemessardzes 52.
kājnieku bataljona zemessargu ansambli «Junda» demonstrēja defilē
programmu un sniedza priekšnesumus. Ar Rekrutēšanas un Jaunsardzes centra goda rakstiem tika
apbalvoti labākie jaunsargi, viņu
vidū goda rakstus saņēma arī mūsu
Gulbenes novada jaunieši Emīls
Galvans (Lejasciema vidusskola),
Miks Gabdulļins un Laura Igaviņa
(Gulbenes valsts ģimnāzija), Inese
Brezinska (Gulbenes 2. vidusskola), Ilvars Sarmulis, Andrejs Šauro,
Mārtņš Liepiņš (Jaungulbenes AP),
viņu instruktori un iestādes darbinieki. Pasākuma laikā tika demonstrēts
video klips par Jaunsardzes kustību.
Noslēgumā NBS pūtēju orķestris
sniedza svētku koncertu.
Jaunsardze tika izveidota 1992.
gada novembrī, un tā kļuvusi par nozīmīgāko jauniešu brīvprātīgo kustību
Latvijā.
Jaunsardzē šobrīd darbojas 5653
jaunsargi vecumā no 10 līdz 21 gadam 90 Latvijas novados un 9 republikas nozīmes pilsētās, kā arī 12 profesionālajās izglītības iestādēs.
Jaunsardzes kustībā darbojas dažādu tautību bērni un jaunieši, kas
sekmē veiksmīgāku viņu integrāciju
Latvijas sabiedrībā.
20 gadu laikā Jaunsardzes apmācību beiguši aptuveni 13 000 jauniešu,
no kuriem apmēram 30% savu turpmāko dzīvi ir saistījuši ar Nacionālajiem
bruņotajiem spēkiem, Zemessardzi,
Valsts policiju vai Valsts robežsardzi.
2012. gada decembris

Gulbenes novada jaunsargi un viņu instruktori jubilejas pasākumā kopā
ar Gulbenes novada domes priekšsēdētāju S. Daudziņu un Rekrutēšanas
jaunsardzes centra direktoru D. Kleinu

Jaunsardzes kustības devīze ir
“Augsim Latvijai!”. Jaunsargi praktiskās un teorētiskās nodarbībās mācās
valsts un sava novada vēsturi, nodarbojas ar sportiskām aktivitātēm,
apgūst dzīvei noderīgas prasmes un
iemaņas (tūrisms, topogrāfija u.c.), kā
arī aktīvi piedalās valsts svētku, piemiņas un atceres pasākumos, vides
sakopšanas talkās, izdzīvošanas no-

metnēs un izturības pārgājienos.
Paldies Gulbenes novada domei,
Gulbenes pilsētas pārvaldei, Lejasciema, Lizuma, Jaungulbenes, Daukstu
un Līgo pagastu pārvaldēm par sadarbību un atbalsta sniegšanu jaunsargiem.
Rekrutēšanas
Jaunsardzes centra instruktori
L. Gabdulļina un A. Cāns
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BIBLIOTĒKĀ / KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ

Aizvadītais gads Lejasciema bibliotēkā
2012. gads Lejasciema pagasta bibliotēkai aizsteidzies ražīga darba un svētku virpulī.
Gada sākumā pie gaišām telpām tika
bibliotēkas lasītava un datoru istaba.
Martā bibliotēkas darbinieces lejasciemiešiem palīdzēja apgūt pirmās iemaņas pie datora. Pavasarī aicinājām ciemos rakstnieku, literatūrzinātnieku Gunti
Bereli, savukārt, aprīlī atskatījāmies uz
120 gadu seno vēsturi, kad Jānis Misiņš atvēra Lejasciemā bibliotēku. Maija
beigās kopīgā pēcpusdienā pulcējās
„Bērnu žūrijas” dalībnieki. Rudenī dzejas
mīļotājiem bija iespēja tikties ar Smiltenes puses dzejnieci Mariku Svīķi un Piebalgas mūziķi Jāni Žagariņu.
Bibliotēkas ikdienas darbs – piedāvāt
apmeklētājiem jaunākās grāmatas un
periodiskos izdevumus. Izpalīdzot lasītājiem, tās grāmatas, kuras nav atrodamas
Lejasciema bibliotēkā, tiek piegādātas
no citām bibliotēkām. Visaktīvākā sadarbība ir izveidojusies ar Lizuma pagasta
un Gulbenes bibliotēkām.
Daudzus gadus bibliotēkai ir savi atbalstītāji, kuri dāvina grāmatas un žurnā-

lus, tā bagātinot bibliotēkas fondu.
Aina Kazaine un Sarmis Mednis dāvina bibliotēkai laikrakstus „Latvijas Avīze”
un „Diena”.
Žurnālus bibliotēkai dāvināja Skaidrīte Jermakova, Zinta Kalniņa, Inkuļu
ģimene, Vineta Riekstiņa, Indra Jegure,
Ruta Raga, Andra Žīgure, Arturs Pilsniburs, Irēna Ciekurzne, Dzintra Pelēce un
Signe Siliņa.
Par jaunu grāmatu dāvinājumu pateicamies Arnoldam Dzilnam, Irisai Puidzei,
Aldim Doropoļskim, Ausmai Dillei, Arvim
Degumam, Ilonai Vītolai, Maijai Kūlei,
Mirdzai Ankupai, Intai Freibergai, Laurai
un Vilim Kazaiņiem. Paldies visiem!
Nākamajā gadā Lejasciema pagasta bibliotēka cer uz jaunu sadarbību, un
aicina Lejasciema pagasta iedzīvotājus
izmantot bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus.
Sāksim gadu no jauna,
kā dziesmu no gala.
Smaidīsim vairāk, jokosim,
Citiem labu vēlēsim!
Jūsu Lejasciema pagasta
bibliotēka – Agnese, Maira un Zaiga.

Mālu bibliotēka
saka paldies
Tuvojoties ziemassvētkiem un gadu
mijai, sirsnīgu un mīļu paldies Mālu
bibliotēka saka saviem lasītājiem un visiem, kuri izmanto bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus. Īpašs paldies tiem,
kas ne tikai apmeklē bibliotēku, bet arī
dāvina.
Paldies par žurnālu un laikrakstu
dāvinājumiem Gindu ģimenei, Maijai
Miķelsonei un Jānim Pēlmanim, Ritai
Bušai, Airai Zaķei un Baibai Drozdovai.
Daudz gaišu dienu gaidīt un sveikt,
Daudz labu vārdu dzirdēt un teikt –
Jaunajā gadā Mālu bibliotēka vēl
visiem saviem lasītājiem un visiem
Mālmuižas iedzīvotājiem!
Bibliotekāre
Sofija

Gada nogale muzejmājā

Z. Mauriņas vecvecāku atdusas vieta
Lejasciema kapsētā

Izstādē „Ak, nauda, naudiņa”.

6

Decembris – novadnieces Zentas
Mauriņas 115. jubilejas mēnesis. Lejasciemā pamazām tiek sakārtota viņas
vecvecāku Leontīnes un Juliusa Knapes atdusas vieta. Pērn ar pagasta atbalstu tika atjaunots nolauztais krusts,
iezīmēta iespējamā kapa vieta. Nesen
uzlikām granīta apmali, par palīdzību
paldies pagasta pārvaldei un Jānim
Kupcim. Apkārtnes sakopšanā gan vēl
daudz darāmā. Jubilejas sakarā notiks
pasākumi Grobiņā, Rīgā LU lasījumos
par Z. Mauriņu Eiropas kultūrā runās
mūsu novadniece filosofe Maija Kūle.
Lejasciemā 14. decembrī pasākumā Z.
Mauriņas piemiņas istabā runāsim par
literatūrfilosofes atceres pasākumiem
Latvijā, vidusskolēni uzstāsies ar saviem lasījumiem.
Decembris – atskats uz gada notikumiem. Vijas Nuržas un Elvīras Balodes
dzīvē nozīmīga bijusi piedalīšanās senioru brīvprātīgā darba apmaiņas projektā
Anglijā, Kornvolas apgabalā. Pārrunās
un vizuāli izdzīvot šīs iespaidiem bagātās
nedēļas kopā ar Viju 30. novembrī bija iespēja visiem interesentiem.
Gada nogale – laiks, kad daudz debatē par pāreju uz eiro arī Latvijā. Laikā,
kad pievēršam lielāku uzmanību savai
naudai, muzejmājā gandrīz 2 mēnešus

bija skatāma izstāde “Ak nauda, naudiņa”. Kopā ar atbalstītājiem Aldi Doropoļski, Valdi Kuharenko, Jevgeņiju Petroviču, kultūras darbiniecēm Mairu un Ingu,
izstāde izdevās interesanta. Varēja aplūkot ne tikai cariskās Krievijas, bijušās
PSRS, neatkarīgās Latvijas vērtszīmes,
bet arī retākas naudas zīmes – P. Stučkas un Bermonta laika liecības, kara
laika aizņēmuma obligācijas, Ostlandes
preču vērtszīmes, jaunās ekonomiskās
politikas laika inflācijas apliecinājumus
50000 un 100000 rubļu banknotes.
Skolēnu interesi piesaistīja gan jubilejas
latu kolekcija, gan tālāku valstu naudaszīmes no Ķīnas, Kanādas, Apvienotās
karalistes, Ungārijas, Rumānijas, Nīderlandes u.c. Varēja iepazīties ar mūsu
paredzamo nākotni, eiro banknotēm un
monētām. Vienprātīgs ir atzinums, ka
Latvijā vienmēr ir bijusi skaista, estētiski
pievilcīga nauda.
Decembris – laiks, kad vēlos teikt
paldies par sadarbību daudzajiem
kultūrvēsturiskā mantojuma centra
apmeklētājiem un atbalstītājiem. Lai
ar gaišām domām un atmiņām bagāti
Ziemassvētki un cerību pilns Jaunais
gads!
Kultūrvēsturiskā mantojuma centra
darbiniece Inta
2012. gada decembris

KULTŪRAS NAMĀ

Kultūras nams – balto sniegpārslu laikā

Koris „Kaprīze”

Ansamblis „Akcents”

Deju kolektīvs „Unce”

Grupa „Vārti vaļā”

Decembris ir atnācis ar brangām
un staltām sniega kupenām, bet nu, ak
vai, par ziemu nemaz citādi nevar domāt – baltas, mīkstas sniegpārslas uz
namu jumtiem, mežiem, plašiem laukiem. Baltums un miers visā pasaulē
un arī mūsu sirdīs.
Lejasciema kultūras nama pašdarbības kolektīviem novembra mēnesis
ir pagājis aktīvi rosoties – apmeklējot
mēģinājumus un koncertējot.
Folkloras grupa „Smaržo siens”
Mārtiņos apciemoja PII „Kamenīte”
bērnus un Lejasciema veco ļaužu
mājas iedzīvotājus, ar Mārtiņdienas
programmu viesojās Kalnienas tautas
namā.
Līnijdeju grupas „Dzinteles” meitenes Mārtiņdienu izdancoja Stāmerienā.
Valsts svētku koncerts „Ar sauli sirdī” Lejasciemā notika 17. novembrī.
Paldies visiem tiem cilvēkiem, kas
palīdzēja tapt šim koncertam – kora
„Kaprīze” dziedātājiem un vadītājai Inetai Maltavniecei, koncertmeistarei Evelīnai Maltavniecei, ansambļa „Akcents”
2012. gada decembris

dziedātājiem un vadītājai Ritai Vēverbrantei, Gulbenes sieviešu ansambļa
„Snorus” dziedātājām un vadītājai Vitai
Pētersonei, deju kolektīva „Unce” dejotājiem un vadītājai Ingai Dambrovai,
Lejasciema vokāli instrumentālā ansambļa „Vārti vaļā” mūziķiem, vadītājai
un solistei Ingai Deigelei, koncerta vadītājai Irisai Puidzei.
24. novembrī „Ķemeru” un „Šķūnenieku” māju ļaudis aicināja lejasciemiešus uz jauku pasākumu brīvā dabā
„Sēravotam – 100”. Ar interesantiem
stāstiem, dziesmām, dančiem, desiņu
cepšanu un salātu baudīšanu, sildīšanos pie ugunskura, laiks paskrēja nemanot.
Paldies pagasta pārvaldei par
transportu, garšīgām desiņām, paldies
Inetai, jo akordeonu spēlēt tādā vēsā
laikā nemaz nav tik vienkārši!
Paldies māju saimniekiem par
viesmīlību un gādību par šo brīnišķīgo vietu. Atbraucot pie Sēravota, mūs gaidīja ugunskurs, dega
daudz svecītes un kokos gozējās
gaismas lukturi!

Pasākumā „Sēravotam 100”

Sirsnīgs paldies!

Vēlamies teikt sirsnīgu un patiesu paldies visiem tiem iedzīvotājiem, kuri 24.
novembra pēcpusdienā piedalījās Sēravota 100 gadu jubilejas svinībās. Paldies
„SATEKAS” kolektīvam par skanīgajām
dziesmām, Inetai Maltavniecei par jauko
akordeona spēli un atsaucīgajai pagasta
pārvaldei – par atbalstu un kopā būšanu.
Paldies par ziedojumiem, kurus lietā liksim pavasarī, izgatavojot jaunus
pakāpienus. Lai avotā nekad netrūkst
veselīga un garšīga ūdens, bet mums –
enerģijas un iespēju iegriezties Gaujas
kreisajā krastā!
„Šķūnenieku” un „Ķemeru” saime
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INFORMĀCIJA, APSVEIKUMI, LĪDZJŪTĪBAS
Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā,
Lai ir balta tā dzīvīte
Kurā būs jādzīvo!
Sveicam Sarmīti un Kamilu
Nurutdinovus ar meitiņas
Viktorijas piedzimšanu!
Pagasta pārvalde

Laime ir viss tavs mūžs,
Ko zem zaļiem ošiem vadi –
Kopā draugu pulks un radi.
Tad ar zelta lāsēm gadi
Aizzib kuplos zaros klusi,
Acs, kā Dievu redzējusi,
Pāri veras koku galiem.
Laime – tā ir viss tavs mūžs –
Redzēt zaros ziedus kārtus,
Atvērt tumsā gaismas sārtus,
Lai tev dvēsele jūt un mana –
Svēta lielā dzīvošana,
Redzot pāri koku galiem.
Laime – tā ir viss tavs mūžs.
Vētras, klusums, augsme dabā,
Viss, ko dvēsele dvēslei glabā.
Diena smeldzīgā un labā,
Kad tu līksmē zaru lieksi,
Skumīgs esi – meklē prieku,
Raugoties pār koku galiem.
(Andrejs Eglītis)
Sveicam Lejasciema pagasta
iedzīvotājus, kam skaistas dzīves
jubilejas tiek svinētas decembrī:
70 gadu jubilejā
Mariju Dubovsku
80 gadu jubilejā
Gaidu Galeju
Modrīti Melli
Dailu Alberti
Antoniju Šulbergu

Mīļi sveicam mūsu
optimistisko māmiņu
un vecmāmiņu
Gaidu Galeju 80 gadu jubilejā,
kuru sagaidīs 5. decembrī!
No sirds vēlam būt tikpat mīļai
un sirsnīgai! Vēlam, lai Tavi gadi
mirdz kā Tavs krāšņais lilliju dārzs!
„Tavi gadi gluži kā bites
prieka medu ļauj cilvēkiem gūt,
Uzplaukt ziedu un galotņu līksmē,
Vienmēr saulainā vasarā būt!”
Visi Tavi mīļie
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Lejasciema kultūras nama pasākumi gada nogalē
15. decembrī
17.00 Lejasciema centra laukumā
– Gaismas iedegšana Lejasciema
Lielajā eglē.
Līdzi ņemsim sveču lukturīšus, lai
kopā veidotu gaismas ceļu.
17.30 Lejasciema kultūras namā
folkloras grupa „Smaržo siens” aicina
uz koncertuzvedumu „Kūru, kūru
uguntiņu”.
Pēc uzveduma vakarēšana, baudot
tēju un piparkūkas.
22.00 Lejasciema kultūras namā
– Balle kopā ar grupu „Kreisais
pagrieziens”. Ieeja 2.00 Ls
Darbosies kultūras nama kafejnīca.
23. decembrī folkloras grupas
„Smaržo siens” koncerts Stāmerienā.
23. decembrī 10.00 Lejasciema
kultūras namā pirmskolas vecuma
bērnu Ziemassvētku pasākums.
25. decembrī 16.00 Lejasciema
kultūras namā
Ziemassvētku dziesmu koncerts
„Sudraba zvani”.
Koncertā piedalās Lizuma kultūras
nama jauktais koris, Lejasciema
koris „Kaprīze” un senioru ansamblis

Ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks.
Ikviens no mums alkst piedzīvot brīnumu.
Tikai reizēm mēs vienkārši piemirstam,
ka patiesais brīnums mīt mūsu sirdīs.
Tas klusi var iezagties smaidā, brīnums
var iemirkšķināt prieka asaru acīs...
brīnums piedzimst tur, kur to gaida.
Mīļie Lejasciema kultūras nama
pašdarbnieki un apmeklētāji!
Es vēlu, lai jūs neaizmirstu vienkāršo
ikdienas mirkļu brīnumaino spēku, lai
jūsu sirdīs valda silts miers un sejas
rotā dzirkstošs smaids, lai arī Jaunajā
gadā neapsīkst prieks darboties! Lai
pietiek laika un vēlēšanās dziedāt,
dejot, spēlēt teātri, muzicēt vēl un vēl
un vēl...
Lejasciema kultūras nama vadītāja Rita

I.K. „Gaujmales” ēdnīca

Lejasciemā Rīgas ielā 10
PIEDĀVĀ:
• pusdienas (arī līdznešanai)
• kulinārijas izstrādājumus pēc
pasūtījuma (gaļas izstrādājumi,
salāti, uzkodas)
• pieņem pasūtījumus svētku un
bēru mielastiem (ēdnīcā vai klienta
izvēlētās telpās)
Tālruņi: 26557802, 26541801

„Satekas”.
26. decembrī senioru ansambļa
„Satekas” koncerts Daukstēs.
29. decembrī 18.00 Lejasciema
kultūras namā
Vokāli instrumentālo ansambļu un
solistu koncerts „Dziesmu karuselis”
Koncertā piedalās:
• Gulbenes novada un Lejasciema
vokāli instrumentālie ansambļi un
solisti.
• Koncerta īpašais viesis un
pasākuma vadītājs KAŽA Kārlis
Bumeisters).
Ieeja uz koncertu un balli 3.00 Ls.
Ieeja uz koncertu 1.50 Ls.
29. decembrī 22.00 Lejasciema
kultūras namā Balle, spēlē Kaspars
Maks.
Ieeja 2.00 Ls.
Darbosies kultūras nama kafejnīca.
1. janvārī 01.00 Lejasciema kultūras
namā Jaungada nakts pasākums.
Spēlē grupa „Vārti vaļā”, karaoke,
jautras atrakcijas, Jaungada
pārsteigumi.
Ir iespēja rezervēt galdiņu
(t. 64472677, 29392051).
Viss satīts nu kamolā ciešā,
Kur katrai dienai mezgls siets.
Tā pavediens tinies no dienas dienā,
Līdz mūžības slieksnis sniegts.
(L. Brīdaka)
2012. gada novembrī un decembrī
mūžībā aizgājuši Lejasciema
pagasta iedzīvotāji
Anna Bogdanova, mirusi 18.
novembrī 68 gadu vecumā
Vairis Upītis, miris 18. novembrī
49 gadu vecumā
Juris Ozoliņš, miris 26. novembrī
77 gadu vecumā
Uldis Līve, miris 3. decembrī
28 gadu vecumā
Malda Sirmā, mirusi 5. decembrī
72 gadu vecumā
Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko
līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem
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 decembris

