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Mums ticis viszilākais ezers,
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Visgardākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
  L.Vāczemnieks

Sveicam pagasta iedzīvotājus                          
                  Latvijas Republikas     
       proklamēšanas dienā! 

Lejasciema pagasta pārvalde

Valsts 
svetku 

pasakumi
11. novembrī Lāčplēša dienas 
pasākumi Gulbenē: 
18.00 Lāpu gājiens no Gulbenes 
kultūras centra uz Brīvības 
pieminekli. Lāpu gājienā piedalās 
Lejasciema jaunsargu vienība

19.00 Piemiņas brīdis pie Brīvības 
pieminekļa. Pasākumā piedalās 
Lejasciema kultūras nama 
folkloras grupa „Smaržo siens” 
un vokālais ansamblis „Akcents”

17. novembrī Lejasciema 
kultūras namā:  
19.00 Valsts svētku koncerts 
„Tik cik būs uguņu uz katra kalna, 
tik mēs arī še dzīvosim” 
Koncertā piedalās soliste 
Inga Deigele, folkloras grupa 
„Smaržo siens”, 
vokālais ansamblis „Akcents”, 
koris „Kaprīze”, soliste Paula 
Ivanova, deju grupa „Dzinteles”
22.00 svētku balle kopā ar grupu 
„Rolise” 
Darbosies kultūras nama kafejnīca.
Ieeja uz svētku pasākumiem bez 
maksas

18.novembrī 18.00 Gulbenes 
kultūras centrā Latvijas 
Republikas proklamēšanas 
gadadienas svētku pasākums 
– Gulbenes novada Atzinības 
rakstu pasniegšana, 
grupas „Altera Veritas” koncerts

Te noderētu kāds skaists 
Lejasciema skats :)
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PAGASTA PĀRVALDE INFORMĒ / LAUKSAIMNIEKIEM

Parakstīta vienošanās

Ziņas lauksaimniekiem

2011. gada 31. novembrī parakstīta 
vienošanās par Eiropas Savienības fonda 

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

projekta īstenošanu un Eiropas Reģionā-
lās attīstības fonda līdzfi nansējuma pie-
šķiršanu projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Gulbenes novada Lejasciema 
pagasta Lejasciema ciemā” realizēšanai.

Projekts tiks realizēts darbības prog-
rammas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 
3.4. prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei 
un ekonomiskai aktivitātei nodrošinā-

šana” 3.4.1. pasākuma „Vide” 4.4.1.1. 
aktiviātes „Ūdenssaimniecības infrastruk-
tūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzī-
votāju skaitu līdz 2000” ietvaros. 

Projekta kopējās attiecināmās izmak-
sas LVL 350 922,76, ERAF līdzfi nansē-
jums 85% no attiecināmajām izmaksām 
LVL 298 284,35.

„LAD Ziņnesis” informē, ka no 1. 
š. g. 21. novembra līdz 21. decembrim 
Lauku atbalsta dienests pieņems pro-
jektu iesniegumus trīs Lauku attīstības 
programmas (LAP) pasākumos. Mūsu 
reģionā būs pieejamas visas trīs atbalsta 
programmas, jo neesam izlietojuši visu 
fi nansējuma limitu iepriekšējās kārtās. 

Pasākumā „Lauku saimniecību mo-
dernizācija” Ziemeļaustrumu RLP lauku 
saimniecībām ir pieejams publiskais 
fi nansējums 4 133 233 latu apmērā. At-
bilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvajām sabiedrībām fi nansējums 
ir paredzēts piecu miljonu latu apmērā. 
Iesniegto projektu īstenošanas laiks, ja 
tiek veiktas investīcijas ražošanas pamat-
līdzekļu iegādei, ir astoņi mēneši, ja tiek 
veikta būvniecība un rekonstrukcija – divi 
gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par 
projekta iesnieguma apstiprināšanu. In-
formācija par atbalsta nosacījumiem un 
intensitāti, projekta iesnieguma veidlapa 
un metodiskie norādījumi tās aizpildīša-
nai atrodami mājas lapā www.lad.gov.lv 
sadaļā ES atbalsts.

Izsludināta pasākuma „Atbalsts jau-
najiem lauksaimniekiem” 2. kārta, ar ko-
pējo publisko fi nansējumu Ziemeļaustru-
mu, Austrumlatgales un Dienvidlatgales 
reģionālo pārvalžu teritorijās 4 596 798 
latu. Galvenie nosacījumi atbalsta pre-
tendentiem ir, ka persona ir jaunāka par 
40 gadiem un saimniecību dibina pirmo 
reizi un ir ieguvusi augstāko vai vidējo 
profesionālo lauksaimniecisko izglītību 
vai uzsākusi mācības lauksaimnieciskās 
izglītības iegūšanai.

Pasākumā „Atbalsts daļēji naturālo 
saimniecību pārstrukturēšanai” izslu-
dināta projektu pieņemšanas 4. kārta ar 
kopējo publisko fi nansējumu 2 534 533 
latu, arī tajās pašās trijās reģionālajās 
pārvaldēs. Galvenie nosacījumi atbalsta 
pretendentiem ir saimnieciskās darbības 
apgrozījums (neieskaitot valsts un ES at-
balstu) par pēdējo noslēgto gadu ir vis-
maz Ls 2108, bet nepārsniedz Ls 7028 
un saimniecība nav saņēmusi DNS atbal-
stu 2006. – 2006. gada vai 2007. – 2013. 

gada periodā. 
Pasākumu „Atbalsts jaunajiem lauk-

saimniekiem” (MK noteikumi Nr. 773) un 
„Daļēji naturālo saimniecību pārstruk-
turēšana” (MK noteikumi Nr. 772) MK 
noteikumu 6. punktā minēts, ka atbalsta 
pretendentam visā projekta sagatavoša-
nas un īstenošanas laikā ir jāizmanto no 
Lauku attīstības programmas Tehniskās 
palīdzības aktivitātes „Valsts lauku tīkls” 
fi nansētus konsultanta pakalpojumus, ko 
sniedz konsultāciju sabiedrība, kura no-
drošina Valsts lauku tīkla darbību. Valsts 
lauku tīkla darbību Latvijā nodrošina 
vienīgi SIA “Latvijas Lauku konsultāci-
ju un izglītības centrs”.

Konsultantu kontaktinformācija: 
Gulbenes LKB (Ozolu ielā1) Inga Ceple, 
tel. 64473850 vai 26490473; Alūksnes 
LKB (Dārza ielā 11) Dace Zvirgzda, tel. 
64307014 vai 28367126.

Par pieteikšanos atbalstam pasā-
kumos „Atbalsts jaunajiem lauksaimnie-
kiem” un „Daļēji naturālo saimniecību 
pārstrukturēšana” plašāku informāciju 
var iegūt mājas lapā www.lad.gov.lv sa-
daļā ES atbalsts; mājas lapā www.llkc.lv 

No oktobra mēneša Hipotēku 2. 
banka sāk piedāvāt jaunu Mikrokreditēša-
nas programmu, kas fi nansēta no Latvijas 
un Šveices sadarbības programmas un 
valsts budžeta līdzekļiem. Programmas 
ietvaros aizdevumi pieejami gan investī-
cijām, gan apgrozāmajiem līdzekļiem arī 
lauksaimniecības nozares uzņēmumiem, 
kā arī zemes iegādei lauksaimnieciskai 
ražošanai. Plašāka informācija www.hipo.
lv vai Gulbenes fi liālē pie Aizdevumu da-
ļas vadītājas Līgas Nagles, tālr. 29109505 

vai e-pasts: liga.nagle@hipo.lv.
Tiek izsludināts konkurss jau-3. 

najiem lauksaimniekiem „Senču aicinā-
jums 2011”. Lai veicinātu Latvijas lauk-
saimniecības un lauku attīstību, Eiropas 
Parlamenta deputāte Sandra Kalniete 
kopā ar Latvijas Avīzi un Zemnieku Sa-
eimu jau otro gadu izsludina konkursu 
jaunajiem lauksaimniekiem „Senču ai-
cinājums”. Galvenā balva tiks piešķirta 
cilvēkam, kurš veiksmīgi nodarbojas ar 
lauksaimniecību, piekopj lauku dzīves-
veidu, kā arī sociāli atbildīgi veicina lauku 
dzīves vides saglabāšanu un attīstību. 
Pieteikšanās konkursam ilgs no 10. ok-
tobra līdz 13. novembrim. Plašāka infor-
mācija www.zemniekusaiema.lv. Varbūt 
pagastā ir kāds jaunais lauksaimnieks vai 
lauksaimniece, kuru varētu pieteikt kon-
kursam? 

4.  Jauns LLKC piedāvājums cilts-
darbā nodarbinātajiem. SIA „Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
(LLKC) organizē 120 stundu klātienes vai 
e-mācību kursus visu dzīvnieku sugu B 
metodes pārraugiem, kuriem ir trīs gadu 
darba stāžs dzīvnieku pārraudzībā. Serti-
fi kāts par šo kursu beigšanu paver tālā-
kas iespējas A metodes pārrauga statusa 
iegūšanai, piesakoties eksāmenam Valsts 
Aģentūrā Lauksaimniecības datu centrs, 
pēc kura veiksmīgas nokārtošanas tiek 
izsniegts A metodes pārrauga sertifi kāts.

Jaunākā informācija lauksaimnie-
kiem ir pieejama pagasta mājas lapā 
www.lejasciems.lv 

 Jautājumu vai neskaidrību gadīju-
mos zvaniet vai rakstiet elektroniski: ani-
ta.rozenberga@llkc.lv, tālr. 26541865.       
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Jaunumi Mālu bibliotēkā

Lejasciema bibliotēka gaida lasītājus
Ir atsācies aktīvais grāmatu lasīšanas 

laiks. Daudzi cilvēki interesējas, kāda jau-
na un aizraujoša lasāmviela pašlaik tiek 
izdota.

Lejasciema pagasta bibliotēkā var ie-
pazīties ar jaunākajām grāmatām.

Izdevniecība „Zvaig-
zne” saviem lasītājiem 
iesaka grāmatu par Gu-
naru Treimani. Jaunajā 
grāmatā apkopotas gan 
A. Briedes un A. Linē at-
miņas un sarunas, gan 
viņam rakstītās vēstules, 
saistošā valodā, ar daudz 

fotogrāfijām. Sirsnīga, jautra grāmata par 
labu un interesantu cilvēku.

A. Klimovičs „Perso-
niskā Latvija” ir grāmata 
par Latvijas vēsturi — iz-
stāstīta caur cilvēku likte-
ņiem, dzīvesgājumu. Tur-
klāt tā ir ne tikai aizraujoša 
lasāmviela, to papildina 
arī dažādu laiku fotoattēli.

Savukārt tiem, ku-
riem interesē ceļošana un pirms brauciena 
ir vēlēšanās nedaudz iepazīt valsti, uz kuru 
dodas, labi noderēs grāmata „Gids Eiro-
pas apceļotājiem”.

Pašmāju autores Lauras Dreižes trešais 

Gulbenes Reģionālais 
mācību centrs, sadarbībā 
ar Valsts Kultūrkapitāla fon-
du un Vidzemes plānoša-
nas reģionu, rīko apmācību 
projektu „Jauni laiki, jaunas 
prasības bibliotekāriem”.

Laikā no 2011. gada 
oktobra līdz 2012. gada 
maijam Gulbenes Reģionālajā mācību 
centrā visi Gulbenes novada bibliotekāri 
un vēl 7 novadu kolēģi no Apes, Alūksnes, 

Mālu bibliotēka, pelēkajās rudens die-
nās, aicina savus lasītājus iegriezties bib-
liotēkā, lai iepazītos ar aizraujošo grāmatu 
pasauli. Šinī gadā par pagasta līdzekļiem 
fonds papildināts ar 35 grāmatām.

Latviešu literatūras cienītājiem ir iznā-
kuši Dzidras Žurovskas romānu cikla „Skar-
bajā krastā” noslēdzošie divi romāni „Viļņa 
virsotnē” un „Ne jau pēdējo dienu dzīvojam”. 
Skaidrītes Gailītes jaunais romāns „Vienā 
dienā visa dzīve” atgriež lasītājus pie pirms 
desmit gadiem izdotā romāna „Taureņa li-
dojums akmenī” varoņiem uz vienu dienu 
vēlreiz, nu jau pēc desmit gadiem. Autores 
Skaidrītes Kaldupes romānā „Deg pīlādži 

BIBLIOTĒKĀS

romāns „Laimes monitorings” ir stāsts par 
mūsu planētas nākotni digitālajā laikmetā, 
kas vairāk piesaistīs jauniešu auditoriju.

Detektīvu cienītājiem iesakām turpināt 
iesākto, jo ir izdoti grā-
matu turpinājumi – D. Ko-
recka „Antikillers 3” otrā 
grāmata un A. Mariņinas 
„Personīgie motīvi” otrā 
grāmata.

Savukārt, S. E. Filip-
sas jaunākais darbs „Pri-
vātā dzīve”, amerikāņu 
autores D. Čemberlenas 
otrais romāns „Raksti 
smiltīs” un M. Džonso-
nes „Neprātīgā vasara” ir 
jaunākie bestselleri, kas 
sniedz lielisku atpūtu!

Latviešu autori ie-
priecina ar vairākiem lite-
rāriem darbiem. Režiso-
res un žurnālistes Daces 
Judinas otrā grāmata 
„Tase melnas kafijas” ir 
detektīvromāns ar galve-
no personu Annu Eliza-
beti fon Bergu un aizrau-
jošiem notikumiem.

Visiem zināmais 
rakstnieks, „Ozolu grā-

matas” autors Valdis 
Rūmnieks jaunākajiem 
lasītājiem piedāvā darbu 
„Atnācēji” un „Murjāņu 
kurmītis un viņa draugi”.

Savukārt šī mēneša 
jubilāre, rakstniece Māra 
Svīre ar darbu „Audums 
kāzu kleitai” sveic sevi 
dzimšanas dienā. Tas ir 
romāns par traģisku mī-
lestību, kuru izšķir vara 
un laiks.

Dzejas cienītājiem 
piedāvājam Kurzemes 
dzejnieces M. Laukma-
nes „Nošalko gaiss” un 
pazīstamās O. Lisovskas 
„Vējam magones nolie-
cas zemu”. 

Vēl ir arī daudz citus-
saistošu un aizraujošu 
darbu, kurus var atrast 
grāmatu plauktos.

Aicinām iegriezties 
bibliotēkā, jo ir teiciens 
–  „katrai grāmatai ir savs 
lasītājs”.

Agnese Usāre,
bibliotekāre

Kurzemes sniegos” risinās bēgļu laika noti-
kumi Kurzemē Otrā pasaules kara laikā. In-
grīdas Baures romāns „Skolas Līze” piedāvā 
plašu vēsturiski precīzu laikmeta ainu caur 
sešu sieviešu dzīvesgājuma prizmu divu 
gadsimtu garumā. Lasītājiem pieejami arī 
jaunākie darbi no sērijas „Lata romāns”.

Kriminālromānu cienītājiem bibliotēka 
piedāvā Zviedru rakstnieka K. Lekberga 
romānu „Ledus princese” un M. Konelija 
„Putnubiedēklis”.

Iznācis „Ēd, lūdzies un mīli” autores E. 
Gilbertes jaunais autobiogrāfiskais romāns 
„Saistības”.

Vēsturisko romānu cienītājiem iznācis 

Kolīnas Makkalovas romāna „Pirmais vīrs 
Romā” jaunākā grāmata „Zāles vainags”.

Mālu bibliotēka vasaras sākumā saņē-
ma apjomīgu grāmatu un žurnālu  dāvinā-
jumu no Laimas Mitjukovas  (dzim. Galeja). 
Tās ir daiļliteratūras un izglītojošās literatū-
ras grāmatas, kā arī žurnālu „GEO”, „Ilus-
trētā Vēsture”, „Ilustrētā Zinātne” pēdējo 
gadu komplekti. Dāvinājums deva iespēju 
papildināt bibliotēkas fondu ar vērtīgām 
grāmatām. Bibliotēkas lasītāju vārdā saku 
lielu paldies Laimai par vērtīgo dāvinājumu.

Visi aicināti iegriezties Mālu bibliotēkā.
              Sofija, 

  bibliotekāre

Kursi bibliotekāriem
Madonas, Cesvaines, Ērgļiem, 
Lubānas un Varakļāniem pieda-
līsies apmācībās, ko vadīs vies-
lektori, profesionāli savas jomas 
speciālisti. Tiks organizēti 7 pro-
fesionālās pilnveides apmācības 
kursi, sniedzot jaunas zināšanas 
un prasmes bibliotekāriem, lai 
spētu sekmīgi veikt izvirzītos 

bibliotēkas uzdevumus sabiedrībā.
Bibliotēkas apmeklētāji jau ir informēti 

par aģentūras „Trešais tēva dēls” aktivitā-

tēm, tās rīkotajām apmācībām bibliotekā-
riem un lietotājiem. Aģentūras un B., M. 
Geitsu fonda sadarbības rezultātā visās 
Latvijas bibliotēkās tika iegādāti datori un 
ir pieejami bezmaksas interneta pakalpo-
jumi bibliotēkas apmeklētājiem.  

 Šajā sezonā aģentūra visā valstī uz-
sāk jaunu bibliotekāru apmācību kursu 
„Bibliotēkas interešu pārstāvniecība”.

        Maira un Agnese,
 Lejasciema pagasta bibliotēkas 

darbinieces
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VIDUSSKOLĀ

Kas jauns jauniešiem?

Ir aizritējuši jaunā mācību gada pirmie 
mēneši. Tie ir bijuši spraigi gan zināšanu ap-
guves, gan ārpusklases pasākumu jomā.  

Skolotāji cenšas savā darbā aizvien 
vairāk izmantot iespējas, ko dod jaunās 
tehnoloģijas un mācību materiāli.  Šajā 
mācību gadā paredzēts apzināt un izvērtēt 
uzskates un izdales materiālus katrā mācī-
bu priekšmetā.  Dabaszinību cikla mācību 
priekšmetiem lieti noder ES projekta izvei-
dotie materiāli, darba lapas, filmas, interak-
tīvās tāfeles uzdevumi. Citos mācību priekš-
metos skolotājam pašam jāliek lietā sava 
izdoma un spējas izveidot interesantākus, 
mūsdienīgākus mācību uzskates līdzekļus. 
Mūsu skolas pedagogi turpina piedalīties 
ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas 
veicināšana izglītības sistēmas optimizāci-
jas apstākļos”. Projekta 5. posmā skolotā-
jas I. Stāvavena, L. Antiņa un I. Maltavniece 
izvērtē savu darba pieredzi un prasmes 4. 
kvalitātes pakāpei, bet A. Doropoļskis un A. 
Bērziņš – 2. kvalitātes pakāpei.

Skolēniem, aizejot brīvdienās, tika iz-
sniegtas pagaidu liecības – sekmju izraksti. 
Katram ir iespēja izvērtēt mācību sasniegu-
mu rezultātu atbilstību savām spējām un 
centībai. Jācer, ka izdarītie secinājumi ļaus 
1. semestra   noslēgumā saņemt liecības ar 
atbilstošiem un pozitīviem vērtējumiem.

Skolā uzsākta speciālās pamatizglītī-
bas programmas izglītojamajiem ar mācīša-
nās grūtībām ieviešana. Joma mūsu skolas 
pedagogiem ir jauna, tāpēc nākas izmantot 
kursos iegūtos metodiskos materiālus un 
ieteikumus, lūgt padomu to skolu kolēģiem, 
kas ar to jau ir pazīstami. Lai vieglāk šo dar-
bu būtu koordinēt, skolā izveidota Atbalsta 
komanda, kuru vada direktores vietniece 
izglītības jomā I. Maltavniece, tās sastāvā ir 
skolas psiholoģi I. Stradiņa, logopēdes S. 
Brieže, E. Zariņa, 1.–5. klašu audzinātājas 
Dz. Miesniece, V. Nurža, E. Jermakova, A. 
Petroviča, I. Bērziņa. Tās galvenais mērķis  
ir sniegt atbalstu skolēniem, viņu vecākiem 
un skolotājiem dažādu problēmu (mācīša-
nās un uzvedības traucējumi, neattaisnoti 
kavējumi, saskarsmes konflikti ar vienau-
džiem  vai pieaugušajiem, atkarības prob-
lēmas) risināšanā, kopīgi sastādot rīcības 
plānu un pārraugot tā īstenošanu.

Pamatojoties uz iepriekšējā mācību 
gada pozitīvo pieredzi, skolā izsludināts 
konkurss „Labākā klase – 2012.” To koor-
dinē skolēnu dome, sadarbojoties ar sko-
las administrāciju. Konkurss ietver tādus 
kritērijus, kā mācību sasniegumi, kavējumi, 
uzvedība, dalība ārpusstundu projektos un 
ārpusklases pasākumos. Balva ir bezmak-
sas ekskursija, tā tiek piešķirta divos ve-
cumposmos: 4.–8. klase un 9.–12. klase.

Sākumskolas skolēni piedalās Gulbe-
nes novada piedāvātajā peldēšanas apmā-

Mācību un ārpusklases aktivitātes 
Lejasciema vidusskolā

cībā Balvu peldbaseinā. 3. oktobrī skolēni 
kopā ar sporta skolotāju I. Bērziņu un audzi-
nātājām E. Jermakovu un Dz. Miesnieci pir-
mo reizi devās uz Balviem. Vecākiem bija jā-
nodrošina viss nepieciešamais peldēšanai, 
bērniem jāgādā, lai ģērbtuvēs nepazustu 
personīgās mantas, bet skolotāji raudzījās, 
lai mazos peldētājus nenobiedētu samērā 
dziļais baseina ūdens un tiktu izpildīti izvir-
zītie mērķi. Kopumā ar šo pasākumu visi ir 
apmierināti. Nākošā nodarbība būs jau pa-
visam drīz – 7. novembrī.

Lejasciema vidusskolas kori piedalī-
jās Gulbenes novada pasākumā, kurā tika 
godināti mūsu novadnieki diriģenti brāļi 
Kokari. 15. oktobrī Gulbenes kultūras cen-
trā notika plašs koncerts. Mūsu skolēni 
piedalījās savas vecuma grupas kopkoru 
priekšnesumā, izrādīja savu ieinteresētību, 

prasmi uzvesties un izvērtēt redzēto. Atzi-
nību guva mūsu 5. klases skolniece Paula 
Ivanova, kas dziedāja solo Gido Kokara di-
riģētajai Z. Liepiņa dziesmai „Svētī debesīs 
šo zemi”. Par to esam saņēmuši pateicības 
no abiem gaviļniekiem, kā arī Gulbenes no-
vada domes. Šis pasākums bija brīnišķīga 
kultūrvēstures stunda.

Ļoti aktīvi un spraigi norit arī ārpuskla-
ses nodarbības. No 19. līdz 23. septembrim 
skolā noritēja 10. klases iesvētību pasāku-
mi. Katru dienu desmitie saņēma jaunus 
uzdevumus, kurus izpildot, kļuva par pilntie-
sīgiem Lejasciema vidusskolas skolēniem. 
29. septembrī 6. klase un viņu audzinātājs 
A. Doropoļskis aicināja visus uz Miķeļdie-
nas tirgu. Šajā dienā 12. klase sveica pe-
dagogu kolektīvu, organizējot pasākumu 
skolas zālē, darbojoties ar mazāko klašu 

Konkursa „Bērnu literatūras maģija” noslēguma pasākums Dikļos.

Miķeļdienas tirgus.
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Kas jauns jauniešiem?

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Vidusskolēni pie Tartu universitātes.

skolēniem un cienājot skolotājus ar garšīgu 
torti. 5. oktobrī skolas sportisti devās uz no-
vada sacensībām vieglatlētikā, gūstot teica-
mus rezultātus. 6.–7. oktobrī tūristi piedalījās 
tūrisma tehnikas sacensībās Rudzātos, kur 
guva ļoti labus panākumus. 7. oktobrī  8. kla-
ses skolniece M. Rautmane kopā ar audzi-
nātāju I. Vanagu piedalījās konkursa „Bērnu 
literatūras maģija” noslēguma pasākumā 
Dikļos. Malvīnes radošais darbs bija izpel-
nījies atzinību, viņa bija to 8 skolēnu vidū, 
kas piedalījās rakstnieka Vika meistarklasē. 
7. un 11. oktobrī jaunsargi devās pārgājie-
nos, lai pārbaudītu savu izturību un prasmi 

sadarboties. 14. oktobrī vidusskolēni devās 
mācību ekskursijā uz Tartu, kur apmeklēja 
Tartu universitāti, zinātnes centru. 19. ok-
tobrī jauniešu centra telpās vidusskolas 
klašu skolēni un latviešu valodas skolotāja 
V. Stapāne tikās ar mūsu skolas absolventu 
dzejnieku Arvi Degumu, lai klausītos dzeju 
un dziesmas, kuru tekstiem izmantoti viņa 
dzejoļi. Tikšanās rosināja pārdomāt savu 
piederību dzimtajai vietai, saskarsmi ar vidi 
un  cilvēkiem. 21. oktobrī 9. klases skolēni 
piedalījās laikraksta „Diena” rīkotajā kon-
kursā „Kas notiek?”. 26. oktobrī Lejasciema 
vidusskolas skolēnu domes vadītājs 12. kla-

ses skolēns M. Zurkovs kopā ar citiem nova-
da skolu pašpārvalžu pārstāvjiem devās uz 
Cēsīm, lai piedalītos pieredzes apmaiņā.

Piedāvājums un iespējas sevi realizēt 
dažādās ārpusklases jomās ir ļoti plašs. 
Nepieciešams laiks un vēlēšanās piedalī-
ties, līdzdarboties. Protams, neaizmirstot 
mācību darbu, zināšanu un prasmju apguvi, 
kas skolas dzīvē, manuprāt, ir un paliek pats 
galvenais.

    
   I. Maltavniece,

  Lejasciema vidusskolas direktores 
vietniece izglītības jomā 

Lejasciema jauniešu centrs „Pulss” 
izsludina projektu konkursu jauniešiem 
vecumā no 13 līdz 30 gadiem „Radi 
savu!”. Šī gada tēma – izgaismojoša 
instalācija Lejasciema centra laukumā 
2011. gada Ziemassvētkiem un Jauna-
jam gadam.

Ar vārdu „instalācija” var saprast jebko 
– no lampiņām aptīta sniegavīra līdz Zie-
massvētku eņģelim ar arfu rokās trīsstāvu 
mājas augstumā, tāpat tas var būt jebkāds 
cits izgaismojošs veidojums.

Projektu var iesniegt gan viens cilvēks, 
gan jauniešu grupa. Vienīgais nosacījums 
– katram jaunietim ir jābūt vai nu deklarē-
tam Lejasciema pagastā, vai arī, ja tā nav, 
viņam ir jāmācās Lejasciema vidusskolā 
vai jāstrādā kādā no Lejasciema iestādēm 
vai uzņēmumiem.

JAUNIEŠU CENTRĀ „PULSS”

Izsludināts projektu konkurss Lejasciema jauniešiem
Projekta laikā jauniešu uzdevums būs 

izveidot izgaismojošu instalāciju centra 
laukumā un organizēt atklāšanas pasā-
kumu. Kādu? Tā ir katra paša izdoma un 
brīva interpretācija par tēmu.

Projektā var iegūt summu, kas nepār-
sniedz 150 latus. Šo summu var izmantot 
materiālu iegādei, transportam, instalācijas 
atklāšanas pasākuma organizēšanai un 
samaksai par pakalpojumu kādai firmai, ja 
tā palīdz īstenot jauniešu ieceri.

Projekts jāiesniedz jauniešu centrā 
„Pulss” līdz 2011. gada 21. novembrim, 
projekta īstenošana paredzēta no 1. līdz 
18. decembrim.

Projektu konkursa mērķis ir ne tikai 
instalācija centra laukumā, bet arī tas, ka 
jaunieši, rakstot šo projektu, iemācās, kas 
ir projekts, ko nozīmē to uzrakstīt un īste-

not. Arī tad, ja projekta iesniegums nebūs 
labākais, neviens rakstītājiem neatņems 
pieredzi, kas radusies iesnieguma sagata-
vošanas laikā!

Lai patiešām varētu iemācīties, kā 
rakstīt projektu, jebkuram interesentam 
būs pieejams arī atbalsts no jauniešu cen-
tra vadītājas Ingas Deigeles puses (jebkuri 
jautājumi par iesnieguma sagatavošanu) 
un kultūras nama vadītājas Ritas Gargaži-
nas puses (par tehniskiem jautājumiem, 
piemēram, ja nepieciešama elektrības 
padeve, kultūras namā ir arī saglabājušies 
dažādi karkasi, ko var izmantot, utt.).

Ar konkursa nolikumu un iesniegu-
ma paraugu var iepazīties jauniešu centrā 
„Pulss” vai rakstot uz e-pastu pulss@gul-
bene.lv. Tālrunis informācijai – 26157445 
(Inga).
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JAUNIEŠU CENTRĀ „PULSS”

Brīvdienu nedēļa jauniešu centrā
Ir pagājusi kārtējā brīvdienu nedēļa, kas 

ir viens no aktīvākajiem pasākumu laikiem 
jauniešu centrā. Kā nekā brīvo laiku var aiz-
pildīt gan sēžot mājās pie datora, gan daž-
nedažādos citādos veidos.

Šo rudens brīvdienu nedēļu gribas rak-
sturot kā draudzības un informācijas nedēļu. 
Kādēļ? Skatieties paši:

1. Pirmdien kopā ar Lauru Igaviņu mā-
cījāmies, kā var izveidot animācijas, un tapa 
anekdotes – multfi lmas.

2. Otrdien bija japāņu kultūras vakars, 
kur gan mācījāmies dziedāt japāņu valodā, 
gan gatavot suši, gan arī aizdomājāmies, 
kāds ir geišu liktenis Japānā.

3. Trešdiena bija Gulbenes novada jau-
niešu saliedēšanās diena, kas izvērtās tie-
šām atraktīva un interesanta, un galvenais 
– saliedējoša (pie mums bija ieradies vesels 
autobuss jauniešu no Rankas pagasta, kā 
arī jaunieši no Gulbenes); nu ko, gaidīsim, 
kad aicinās mūs.

4. Ceturtdiena pagāja mierīgāk ar ikdie-
nišķo stundu step-aerobikas.

5. Piektdien bija brīvo iDeju vakars, kad 
diemžēl līdz dejām nenonācām, toties pārru-
nājām mazā sporta laukuma tālāko likteni un 
dažādus citus aktuālus jautājumus.

6. sestdiena izvērtās pavisam interesan-
ta, jo uz Anitas Birznieces vadīto semināru 
„Jaunieši nav vienaldzīgi!” patiešām sanāca 
daudz Lejasciema un Gulbenes jauniešu, 
kas nudien un nepavisam nav vienaldzīgi. 
Kurš grib pievienoties jaunizveidotajai do-
mubiedru grupai, kas ir nolēmusi mācīt ci-
tiem to, ko māk paši, un iemācīt kaut ko sev 
labi zināmu un patīkamu? Uz priekšu! Kurš 
grib iemācīties pagatavot garšīgu kakao? 
Recepte ir Evijas Ābramas noslēpums, bet 
varbūt viņa padalīsies arī ar jums... 

Uzsākot mācību gadu, jaunsargi no 
Lejasciema, Lizuma, Gulbenes vidusskolas, 
Gulbenes 2. vidusskolas, Gulbīšu vidus-
skolas un Jaungulbenes arodvidusskolas 
devās divu dienu mācību  pārgājienā pa  
Lejasciema pagasta mežiem.

6. un 7. oktobrī 40 jaunākās grupas 
jaunsargi, bet 11. un 12. oktobrī 30 vecākās 
grupas jaunsargi nodaļu sastāvā veica tūris-
ma, orientēšanās, šaušanas ar pneimatisko 
šauteni, LKI uzdevumus. Nodaļas, kuru da-
lībnieki bija no dažādām skolām, varēja sa-
līdzināt savas un citu jaunsargu zināšanas, 
un, pildot uzdevumus kopā, labāk iepazīt 
viens otru. Neskatoties uz sliktajiem laika 
apstākļiem, pārgājiena laikā izdevās izpildīt 
iecerēto un jaunsargiem izveidojas draudzī-
gas attiecības ar citu skolu jauniešiem.

Lāsma Gabdulļina

Jaunsargu pārgājiens

Ar šo nedēļu jauniešu centra aktivitā-
tes nav beigušās, un Lejasciema pagasta 
jauniešus gaida jaunas un aizraujošas brīvā 
laika pavadīšanas iespējas. Kādas tās būs? 
Tas ļoti lielā mērā ir atkarīgs arī no Tevis. Jā, 
jā – Tevis! Jo arī Tu, kas nāc vai nenāc uz 
jauniešu centru, te esi mīļi gaidīts, un katra 
Tava ideja ir zelta vērta! Un tas nekas, ja tev 
jau ir 26...

Inga Deigele, 
jauniešu centra vadītāja

JAUNSARGU VIENĪBĀ
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SPORTS
2011. gada 22. oktobrī Lejasciemā „Šķū-

nenieku” māju pagalmā pulcējās Lejasciema 
iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju komandas. 
Neskatoties uz lietaino laika apstākļu progno-
zi, sacensībām pieteicās deviņas komandas 
– „Šķūnenieku”, komanda, „Pižiks” (Lejascie-
ma vidusskolas  12. klases 2011. gada absol-
venti), Lejasciema vidusskolas komanda, ko-
manda „Skaistā jaunība”, komandas ,,Pakal-
pojumi” un  „Mālenieši”, Lejasciema pagasta 
pārvaldes, „Aivico”  komandas un 2010. gada 
absolventu komanda „Zolīdi”.

Komandas sacentās 9 sporta veidos – 
diskgolfā, soda sitienos, vadītāju sportā, kar-
tupeļu talkā, komplimentu sacensībās, šau-
šanā ar pneimatisko šauteni, juvelieru sportā, 
jautrības stafetē un metbolā.

Šogad rudens spēļu programma tika at-
klāta ar diskgolfa sacensībām, jo Lejasciemā 
„Šķūneniekos” septembrī norisinājās Baltijas 
jūras  tūres fi nāla posms diskgolfā, tāpēc arī 
Rudens spēļu dalībnieki varēja izmēģināt sa-
vus spēkus šajā sporta veidā, pievarot distan-
ci ar 12 groziem. Pēc veselīgas pastaigas, pie-
veicot grozus, dalībnieki sacentās citos sporta 
veidos. Rudens spēles nav iedomājamas bez 
kopīgas zupas ēšanas, kas notika „Šķūne-
nieku” mājas šķūnī pie gara koka galda. Kad 
spēki bija papildināti, varēja ķerties pie jautrī-
bas stafetes un metbola.

Vakarā dalībnieki pulcējās uz apbalvoša-
nu un balli Lejasciema kultūras namā. Lejas-
ciema pagasta pārvalde ar torti pateicās ties-
nešiem, mūsu pašu Lejasciema jauniešiem 
– Ditai Žviriņai, Edžum Suntažam, Oskaram 
Suntažam, Ancei Zurkovai, Elgaram Bērziņam, 
Mārtiņam Burkam, Mikam Gabdulļinam, Evitai 
Doropoļskai, Lienei Rautmanei, Renāram Gal-
vanam, Barbai Podai, no kuriem dažiem jau ir 
pat 5 gadu tiesnešu stāžs.

Sacensībās uzvarēja komanda „Pižiks”, 
2. vieta komandai „Zolīdi”, 3. vieta „Skaistā 
jaunība”, 4. vieta Lejasciema pagasta pārval-
des komandai, 5. vieta Lejasciema vidussko-
las komandai, 6. vieta „Māleniešiem”, 7. vieta 
„Aivico”, 8. vieta „Šķūnenieki”, 9. vietā koman-
da „Pakalpojumi”.

Lāsma Gabdulļina,
 Sporta darba organizatore

Rudens spēles Lejasciemā

Revelīte 
(zolītes) turnīrs

Sākoties rudens sezonai, atsākas re-
velīta (zolītes) turnīrs kultūras namā
Pirmā kārta – 4. novembrī, 
otrā kārta – 25. novembrī, 
trešā kārta – 2. decembrī, 
ceturtā kārta – 16. decembrī. 
           Sacensību sākums 18.00.

Pirmdienās un trešdienās no 19.00 
līdz 21.00 Lejasciema vidusskolas spor-
ta zālē pagasta iedzīvotāji tiek aicināti 
nodarboties ar sporta spēlēm (volej-
bols, basketbols u.c).
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Kulturas pasakumi 
novembri, decembri

Izdevējs –
LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDE
Tālr. 64473660
e-pasts: lejasciems@gulbene.lv

Iespiests: SIA 
“
Erante” tipogrāfi jā 

Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801
tālr. 64860983

Informāciju apkopoja Lejasciema 
pagasta pārvaldes lietvede Dace Milne
Tirāža 1000 eks.

INFORMĀCIJA, APSVEIKUMI

LĪDZJŪTĪBA
Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāts...

Mūžībā aizgājuši Lejasciema 
pagasta iedzīvotāji

Dzidra Melne, 
mirusi 13. jūlijā 80 gadu vecumā

Vija Jadviga Žvīgure, 
mirusi 30. septembrī 78 gadu vecumā

Jānis Anķups, 
miris 1. oktobrī 70 gadu vecumā

Ruta Kokorina, 
mirusi 6. oktobrī 79 gadu vecumā

Jānis Tabaks, 
miris 12. oktobrī 73 gadu vecumā

Pagasta pārvalde izsaka līdzjūtību 
aizgājēju tuviniekiem

Dienas bijušas kā ābeles,
Kuru vainags dāsni augļus nes.
Kad salnu piebērti to zari,
Pastāvēt un padomāt tu vari,
Cik šais gados atdots, veikts un gūts,
Kas zied vieglumā un kas ir bijis 
grūts.

Sveicam Lejasciema pagasta 
iedzīvotājus, kam dzīves 

jubilejas svinētas oktobrī un 
novembrī!

70 gadu jubilejā
Ivanu Indriču, Marutu Kauliņu

75 gadu jubilejā
Dzidru Ģērmani

80 gadu jubilejā
Mirdzu Sarmuli, Guntu Vītolu

85 gadu jubilejā
Ainu Līkansi

90 gadu jubilejā
Mildu Rudeni

Bērns – Tava pavarda uguns,
Tavs gaišums viss.
Tavs sapnis un tālāk gājums,
Tavs mājup aicinājums
Un Tavas dzīvības mūžīgums.
  I. Indrāne

Sveicam
Agnesi Bajāruni un Elviju 

Vēverbrantu ar dēliņa Reinarda 
Valtera piedzimšanu

Ilzi Antiņu un Aivaru Zariņu ar 
meitiņas Karlīnas piedzimšanu

Lejasciema pagasta pārvalde

5. novembrī 19.00 kultūras namā 
Grundzāles amatierteātra „Cik jau-

das” viesizrāde Monika Zīle „Savedējs”
Ieeja 1,00 Ls, skolēniem 0,50 Ls

5. novembrī folkloras grupa 
„Smaržo siens” piedalās folkloras kopu 
skatē Koknesē

9. novembrī 17.00 kultūras namā 
folkloras grupa „Smaržo siens” uzsāk 
ikmēneša dziesmu un sarunu ciklu, 
aicinot lejasciemiešus uz kopīgu Mār-
tiņdienas sadziedāšanos, rotaļām un 
masku darināšanu

12. novembrī deju grupa „Dzinte-
les” viesosies Grundzālē 

26. novembrī 22.00 kultūras namā 
DISKOŠOVS

3. decembrī  17.00 kultūras namā 
folkloras grupa „Smaržo siens” aicina 
lejasciemiešus  uz kopīgu sadziedā-
šanos un sarunām par tēmu „Ziemas 
Saulgriežu gaidīšana”

10. decembrī 18.00 Lejasciema 
centra laukumā Lielās egles iedegšana

10. decembrī 19.00 kultūras namā 
Lejasciema amatierteātra „Paradokss” 
10 gadu jubilejas pasākums. Izrāde A. 
Banka „Visi radi kopā”

22.00 balle kopā ar grupu „Bru-
ģis”

Darbosies kultūras nama kafejnīca    

Kultūras namā būs jaunas 
gaismas un skaņas iekārtas

Biedrība „Laika josta” ir saņēmusi 
publisko fi nansējumu LVL 9082,31 apmē-
rā projekta „Gaismas un skaņas aparatū-
ras iegāde un uzstādīšana sabiedrisko ak-
tivitāšu dažādošanai Lejasciema pagastā” 
ELFLA Lauku attīstības programmas pa-
sākuma „Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
ietvaros. Projekta laikā kultūras namā tiks 
sakārtota gaismu aparatūras sistēma (ie-
gādāti jauni prožektori, savienoti ar gais-
mas pulti utt.), kā arī papildināta skaņas 
aparatūra (4 kondensatora tipa mikrofoni 
koru, ansambļu utt. apskaņošanai, 2 jauni 
solo mikrofoni un profesionāls CD-MP3 
atskaņotājs). 

Sakām paldies Lejasciema pagasta 
pārvaldei par izrādīto atbalstu līdzfi nan-
sējuma nodrošināšanā 10% apmērā. 
Patiesībā līdzfi nansējums ir pat nedaudz 
lielāks, jo ir iegādātas arī jaunas žalūzijas 
zāles aptumšošanai un līdz ar to efektīva 
gaismošanas iespēju izmantošana ir arī 
dienas gaišajā laikā.

Lai gan projektu realizē biedrība 
„Laika josta”, jau šobrīd esam noslēguši 
sadarbības līgumus ar pagasta iestādēm, 
lai būtu saprotams, ka aparatūru varēs 
izmantot gan kultūras nama, gan skolas, 
bērnudārza utt. vajadzībām.

Ceram, ka projektu realizēsim jau šī 
gada laikā, bet, protams – cilvēks plāno, 
Dievs dara. Lai šobrīd mūsu domas un 
darbi saskanētu!

Inga Deigele,
Biedrības „Laika josta” 
valdes priekšsēdētāja

BIEDRĪBĀ „LAIKA JOSTA”

ATGĀDINĀJUMS
Lejasciema pagasta pārvalde 

atgādina, ka līdz 15. novembrim 
ir jānomaksā 

nekustamā īpašuma nodoklis 
par 2011. gadu.


