L E J A S C I E M A PA G A S tA Pā R VA L D E S I Z D E V U M S
Valsts – tie esam mēs visi:
gan domubiedri, gan kritiķi,
gan stratēģi, gan romantiķi.
Un visi kopā savu valsti,
savu Latviju veidojam.
To mīlam, jo tā ir LATVIJA,
mūsu Latvija.
/G. Daudze/

Sveicam pagasta iedzīvotājus
mūsu valsts svētkos –
Latvijas Republikas proklamēšanas
dienā!
Lejasciema pagasta pārvalde

Katru rītu palaist no sevis putnus,
atbrīvot krāsas, atļaut, lai iet
un piekrāso dienu pēc iespējas gaišākos toņos.
Katru vakaru sagaidīt atpakaļ
tieši tik putnu,
cik vajag, lai spārnu gali viegli pieskartos mirkļiem,
kuros maz bija mīlestības...
Katru vakaru sagaidīt atpakaļ tieši tik krāsu,
cik vajag, lai sapnim iedotu krāsainu sākumu –
pārējo izkrāsos veiksme
un paša griba.
/M. Laukmane/

Novēlam ikvienai
Lejasciema pagasta ģimenei
Latvijas valsts dzimšanas dienā būt vienotai,
rast gandarījumu paveiktajā, radīt kopīgus
sapņus un sajust sevī vēlmi tos īstenot!
Lejasciema bērnudārza kolektīvs
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Valsts svētku
norises pasākumi
17. novembrī
Lejasciema kultūras namā
Latvijas valsts gadadienai veltīts
pasākums
19.00 valsts svētku koncerts ar
Graumaņu ģimenes no Druvienas un
Lejasciema kultūras nama vokālā ansambļa „Akcents” piedalīšanos
22.00 svētku balle kopā ar Kasparu no Jēkabpils. Darbosies kafejnīca.
18. novembrī
Jauniešu centrs „Pulss” un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs aicina
– Sagaidīsim Latvijas dzimšanas dienu visi kopā!
18.00 Lejasciema kultūrvēsturiskā
mantojuma centrā – dziesmas, dejas,
veltījumi Lejasciemam. Radošās darbnīcas – varēsi izveidot savu svečturi
pats!
21.00 kultūrvēsturiskā mantojuma
centra pagalmā kopīga valsts himnas
dziedāšana
21.00 kultūras namā latviešu
dziesmu popiela un latviešu mūzikas
diskotēka.
Ieeja uz visiem svētku pasākumiem bez maksas.
Paldies par devumu Lejasciema
pagastam!
Lejasciema pagasta pārvalde ar
Pateicības rakstu par atbalstu, sapratni, par līdzdarbību un mīlestību pret
savu pagastu Latvijas valsts 92. gadadienā apbalvo:
Lailu MEDNI – Lejasciema vidusskolas mākslas skolotāju – par ieguldīto radošo darbu ar bērniem, par sasniegumiem novada, valsts un starptautiskajos konkursos
Gati KURZEMNIEKU – „Šķūnenieku kausa” organizatoru – par aktīvu
līdzdarbību pagasta sabiedriskajā dzīvē, par Lejasciema vārda popularizēšanu
Vili KAZAINI – par nesavtīgu atbalstu Lejasciema pagasta bibliotēkai
AIZUPIEŠU ģimeni Mālmuižā – par
aktīvu līdzdalību pagasta sabiedriskajā
dzīvē, par kopā turēšanos un mīlestību
pret dzimto pusi.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Darbs – tā ir mīlestība, kas kļuvusi redzama
/Džebrans/

Rudens jau izsenis latviešiem ir bijis
laiks kad atskatīties uz gada veikumu –
izvērtējot, gūstot gandarījumu vai atziņas
par nākotnē savādāk darāmo. Sakārtoti
darbi, lietas un domas tikušas augsti vērtētas it visos laikos un visām tautām. Labi
darba darītāji ir vienmēr līdzcilvēku godāti.
Gājuši laiki, mainījušies arodi un to veicēji,
no paaudzes paaudzē līdzi ņemot darīt gribēšanu un darīt prieku. Katrai tautai ir savi
lielo darbu veicēji, kurus atceras un piemin
gadu desmitiem un simtiem. Ir katrai valstij viedi rakstītāji un runātāji, kuru domās
ieklausās un kuru teikto atkārto no mutes
mutē. Katrā novadā ir sirds skaidri cilvēki, kuru ikdienu piepilda mīlestība uz darbu un cilvēkiem ap sevi. Ir katrā pagastā,
katrā darba kolektīvā cilvēki, kuru ikdienā
veiktais darbs rada vēlmi – apbrīnot un līdzināties.
Mūsu tautas vēsturi un tagadni apzinoties, un tuvojoties Latvijas gadadienai, šķiet

pareizi citēt Raiņa teiktos vārdus: „Kas darbu nedara, tas par darbu runā. Kas darbu
nespēj, tas darbu kritizē. Kas darbu dara,
tas klusē, un darbs par viņu runā.” Pārstāvot Lejasciema bērnudārzu, ar patiesu
gandarījumu jāatzīst, ka arī mūsu kolektīvs gan vēsturē, gan tagadnē var lepoties
gan ar labo darbu veicējiem, gan viediem
domātājiem, gan sirds skaidriem sava darba darītājiem. Tāpat ir viegli paust prieku
arī par to, ka Lejasciema pagastā dzīvo un
strādā daudzi gaiši, atsaucīgi cilvēki, kuri
savā ikdienā ir spējīgi uzklausīt citu rūpes,
rast laiku palīdzēt un ir apveltīti ar spēju
priecāties par citu sasniegumiem.
No Lejasciema bērnudārza kolektīva
šogad mīļš paldies lai izskan:
Gunāram un Indulim Lapkašiem,
kuru nesavtīgais atbalsts ir darījis gaišāku
bērnudārza ikdienu gan mazajiem, gan lielajiem;
bērnudārza audzēkņu vecāku pārstāvjiem iestādes padomē – Danai Puidzei,

Aldim Bambulim, Valdim Mednim, Ilutai
Paipalai un Lāsmai Einbergai par iniciatīvu finansu projekta izveidošanā ar mērķi
– sniegt veselīgas un sportiskas atpūtas
prieku Lejasciema pagasta ģimenēm un
bērniem;
bērnudārza darbiniecēm: skolotājai
Inārai Šmitei – par kvalitatīvu un radošu
darbu pirmsskolas izglītībā; Irēnai Liepiņai – par ilggadīgu darbu iestādē un
pozitīvu pašiniciatīvu amata pienākumus
veicot; Sanitai Uiskai – par ilggadīgu darbu iestādē, entuziasmu un ieguldījumu
iestādes mācību materiālās un estētiskās
vides pilnveidošanā.
Mēs, „Kamenītē”, lepojamies, ka esat
ar mums kopā, ar allaž pozitīvu attieksmi
pret savu darbu, kolēģiem un pagasta ļaudīm. Jūsu veiktais darbs ir bijis svētīgs un
nu atgriežas pie jums ar mūsu pateicību
un mīlestību.
Sandra Brieže,
Lejasciema PII „Kamenīte” vadītāja

PAGASTA PĀRVALDE INFORMĒ
Atgādinājums

Aicinām iedzīvotājus veikt nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumus par zemi un
ēkām par 2010. gadu.
Maksājumus var veikt skaidrā naudā
pagasta pārvaldes kasē vai ar pārskaitījumu pagasta pārvaldes kontā SEB bankā
UNLALV2X007, konts LV50 UNLA 0007
0111 3070 8.
Neskaidrību gadījumā zvanīt uz pagasta pārvaldes grāmatvedību, tālr.64473664,
26485287.

Par atkritumu
izvešanu

Atgādinām, ka, saskaņā ar valstī pastāvošo likumdošanu, iedzīvotāji un uzņēmumi
ir atbildīgi par radīto sadzīves atkritumu savākšanu, noslēdzot līgumu ar uzņēmumu,

kas veic sadzīves atkritumu savākšanu un
apglabāšanu.
Gulbenes novadā sadzīves atkritumu
savākšanu veic SIA „Alba”. Ar šo uzņēmumu līgumu ir noslēgusi pagasta pārvalde un
daudzi Lejasciema pagasta uzņēmumi un
iedzīvotāji. Diemžēl vēl joprojām pagastā ir
iedzīvotāji, kas nav noslēguši līgumu ar SIA
„Alba” par sadzīves atkritumu izvešanu.
Pagasta pārvaldē ir saņemta informācija no SIA „Alba” par mājām, kuru īpašnieki
vai māju vecākie nav norēķinājušies par atkritumu izvešanu. Saskaņā ar noslēgtajiem
līgumiem uzņēmums ir tiesīgs pārtraukt
atkritumu savākšanu no privātmājām un
daudzdzīvokļu mājām, kuru iedzīvotāji nav
savlaicīgi norēķinājušies par sniegtajiem
pakalpojumiem.
Aicinām pagasta iedzīvotājus noslēgt
līgumus ar SIA „Alba” par sadzīves atkritu-

mu izvešanu, bet tos, kas jau ir to izdarījuši,
pārskatīt savas līgumsaistības un savlaicīgi
veikt maksājumus.
SIA „Alba” novada iedzīvotājiem sniedz
jaunu pakalpojumu – cieto sadzīves atkritumu savākšanu speciālos atkritumu maisos.
Šāda veida maisus var iegādāties „Alba”
norēķinu centrā Gulbenē, Rīgas ielā 36a.
Pērkot maisu, jau tiek samaksāts par atkritumu izvešanu un noglabāšanu poligonā.
Šie maisi ir dzeltenā krāsā un ar SIA „Alba”
logo. Piedāvātos maisus privātmāju īpašnieki var izmantot cieto atkritumu savākšanai – nogādājot šos maisus speciāli tam
norādītā vietā pie Lejasciema katlu mājas,
Lejasciemā, Rūpnieku ielā 1.
Informācija par līgumu slēgšanu, norēķinu kārtību un atkritumu izvešanu SIA
„Alba”, Gulbenē, Blaumaņa ielā 56a, tālr.
64473308.

BĀRIŅTIESĀ

Lejasciema bāriņtiesa informē
Lejasciema bāriņtiesa kopš 2009.
gada 1. oktobra, sakarā ar administratīvo
reformu, darbojas Lejasciema un Beļavas
pagastu teritorijā.
Lejasciema bāriņtiesas sastāvs:
LĪGA MEDNE – bāriņtiesas priekšsēdētāja (pieņem apmeklētājus Lejasciema
pagastā);
SANDRA ZUŠA – bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece (pieņem apmeklētājus
Beļavas pagastā);
Bāriņtiesas locekļi:
o
INGRĪDA VANAGA;
o
SANDRA LIEPIŅA;
o
DZINTRA JEGURE;
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o
o

HERUNDA ZUŠA;
BIRUTA RUKMANE.

Bāriņtiesa apmeklētājus Lejasciema
pagasta teritorijā pieņem:
pirmdienās 15.00 – 18.00;
trešdienās 8.00 – 12.00;
ceturtdienās 13.00 – 17.00.
Telefons 64473660, mob. 26308170
(bāriņtiesas priekšsēdētāja).
Bāriņtiesai ir šādas tiesības:
1) pieprasīt un bez maksas saņemt no
valsts un pašvaldību iestādēm, komercsabiedrībām un organizācijām ziņas, kas

nepieciešamas, lai izvērtētu bērna vai citas
rīcībnespējīgas personas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumus;
2) pieprasīt un bez maksas saņemt no
kredītiestādēm ziņas par fiziskās personas
– mantojuma atstājēja – kontu atlikumiem,
lai sastādītu mantu sarakstu (mantojuma
inventāra sarakstu), kā arī ziņas par mantojuma masu, bērna vai citas rīcībnespējīgas
personas vārdā veiktajiem darījumiem un
kontu atlikumiem, ja vecāks, aizbildnis vai
aizgādnis nesniedz bāriņtiesai pieprasīto
informāciju par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantas pārvaldību vai ir pamatotas aizdomas, ka sniegtas nepatiesas
ziņas;
2010. gada novembris

BĀRIŅTIESĀ
3) veikt amatpersonu un iedzīvotāju
aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas
vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai;
4) uzaicināt personas uz pārrunām un
pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;
5) iesniegt tiesā prasības pieteikumus
un pieteikumus bērna vai citas rīcībnespējīgas personas interesēs;
6) veikt pārrunas ar bērnu bez citu
personu klātbūtnes;
7) lūgt psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti un saņemt psihologa atzinumu par izpētes rezultātiem;
8) pārbaudīt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus.
Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem,
aizbildņiem un citām personām:
1) lemj par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas,
ja šādu atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis;
2) lemj par pilngadības piešķiršanu
pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;
3) nosūta bērnu konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita
speciālista, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai un bērna vecāki vai aizbildnis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai;
4) lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta
ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav
noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina
bērnu;
5) lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta
ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav
noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu
personai, kura faktiski bērnu neaudzina,
un izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš
sasniedzis 15 gadu vecumu;
6) veic citus normatīvajos aktos noteiktos bērna personisko interešu aizsardzības pasākumus.
Bāriņtiesa savā darbības teritorijā
veic šādas notariālās darbības:
1) apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un
darījuma summa nepārsniedz 6000 latu;
2) apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai
kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma
vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa
atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
3) ieraksta testamentu grāmatā attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās
mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai
glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus
2010. gada novembris

(neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
4) apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus;
5) apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem;
6) apliecina tāda dokumenta noraksta,
kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas
uz konkrēto personu;
7) pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma
grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām
pusēm, ja tās dzīvo attiecīgās bāriņtiesas
darbības teritorijā;
8) apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai, ja viens no
līdzējiem dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
9) sagatavo dokumentu projektus.
Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā
spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.

Atgādinām:

Darbības, kas jāveic vecākiem
pirms došanās ilgstošā prombūtnē.
1.SOLIS. VECĀKI pirms došanās uz
ārzemēm uz ilgāku laiku nekā trīs mēneši
uzraksta iesniegumu bāriņtiesai par bērna
nodošanu citas personas aprūpē. Bāriņtiesa pieprasīs abu vecāku piekrišanu, ja nav
noteikta viena vecāka atsevišķa aizgādība.
2.SOLIS. BĀRIŅTIESA par personu,
kuras aprūpē un uzraudzībā tiks atstāts
bērns, pieprasa veselības stāvokļa izziņas
no ģimenes ārsta, psihiatra, narkologa un
izziņu par personas sodāmībām no Iekšlietu ministrijas daļas informācijas centra.
Personu, kuras aprūpē un uzraudzībā tiks
atstāts bērns, bāriņtiesa norīko apmeklēt
psihologa konsultāciju un pieprasa psihologa diagnosticējošo atzinumu. Bāriņtiesa
obligāti veic bērna turpmākās dzīves vietas un dzīves apstākļu apsekošanu. APRŪPĒTĀJS raksta iesniegumu bāriņtiesai par
bērna ņemšanu aprūpē. Pozitīva izvērtējuma rezultātā bāriņtiesa pieņem lēmumu,
kurā atzīst, ka nepilngadīgā nodošana aprūpē vecāku prombūtnes laikā atbilst bērna interesēm. Bāriņtiesa izvērtē un pieņem
lēmumu par bērna nodošanu citas personas aprūpē apmēram viena mēneša laikā.
3.SOLIS. VECĀKI un APRŪPĒTĀJS
ar bāriņtiesas lēmumu dodas uz bāriņtiesu
un noformē notariāli apstiprinātu pilnvaru
par bērna tiesību likumisku pārstāvēšanu.
Bāriņtiesa nodrošina regulāru attiecīgas
personas aprūpē nodotā bērna dzīves
apstākļu pārbaudi.
4.SOLIS. Negatīva izvērtējuma rezultātā bāriņtiesa pieņem lēmumu, kas
noraida nepilngadīgā nodošana vecāku
norādītās personas aprūpē, jo tas neatbilst
bērna interesēm, un nodrošina bērna atgriešanos vecāku aprūpē.
Gadījumā, ja bērna vecāki aizbrauc
uz ārzemēm līdz lēmuma pieņemšanai un

pilnvaras noformēšanai, atstājot bērnu bez
likumiskā pārstāvja, bāriņtiesa uzreiz lemj
par aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem
un, sadarbībā ar sociālo dienestu, nodrošina bērnam ārpusģimenes aprūpi (aizbildnība, audžuģimene vai bērnu aprūpes
iestāde).
!!! Arī persona, kuras aprūpē bērns
atstāts, var netikt galā ar saviem pienākumiem un tai var būt vajadzīga palīdzība.
KUR TO VAR SAŅEMT?
 Ja personai rodas sociāla rakstura
problēmas vai nepietiek līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai – jāvēršas savas
pašvaldības sociālajā dienestā.
 Ja rodas psiholoģiska rakstura
problēmas un domstarpības ar uzraudzībā atstāto bērnu, jāvēršas pēc palīdzības
savas pašvaldības bāriņtiesā, sociālajā
dienestā, kur var saņemt informāciju par
iespējām saņemt psihologa konsultācijas.
!!! Vecāku aizbraukšana peļņā uz
gadu vai ilgāk atņem bērnam vissvarīgāko – tuva cilvēka mīlestību un rūpes. Neesi
vienaldzīgs pret savu bērnu! Pirms aizbrauc, padomā - kas notiks ar bērnu, vai
viņam būs viss nepieciešamais? Kas šajā
laikā par bērnu rūpēsies un viņu pārstāvēs? Atrodi veidu, kā regulāri sazināties ar
bērnu prombūtnes laikā, un dari zināmu
viņam, ka viņš tāpat kā agrāk var vērsties
pēc padoma vai atbalsta.
Bērnu tiesību aizsardzības mehānisms gadījumā, ja abi vecāki vai vienīgais no vecākiem dodas peļņā uz ārzemēm, atstājot bērnus Latvijā un neinformējot bāriņtiesu.
Bērna dzīvi ietekmē ēdiens, gaiss, fiziskā labsajūta, un tā noteikti ietekmē smadzeņu attīstību. Emocionālā ietekme atstāj
iespaidu arī uz fizisko attīstību. Vecāki bieži
vien nepadomā par varbūtējo ietekmi uz
bērnu, kas var sagraut bērna pašapziņu un
viņu turpmāko dzīvi.
Darbība vai bezdarbība, kuras rezultātā netiek ievērotas bērna tiesības (bērna atstāšana bez minimāliem iztikas līdzekļiem,
pajumtes, aprūpes, aizbildnības), vai citas
darbības, kas ierobežo bērna personiskās
vai īpašuma tiesības un brīvības, uzskatāmas par amorālām un pretlikumīgām.
!!! Ja vecāki aizbrauc peļņā uz ārzemēm un atstāj bērnu dzīvot citā ģimenē vai
pavisam vienus bez pilnvarota aprūpētāja,
viņi neizpilda Bērnu tiesību aizsardzības
likumu un atstāj savu bērnu beztiesiskā
stāvoklī. Lai bāriņtiesa vai sociālais dienests varētu nodrošināt bērnu tiesību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu, par informētājiem var būt skola (skolas sociālais
pedagogs, klases audzinātāja), kaimiņi vai
bērna draugu vecāki.

Līga Medne,
Lejasciema bāriņtiesas priekšsēdētāja
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SPORTS

Rudens sporta spēles
9. oktobra diena, kad norisinājās Lejasciema pagasta iestāžu, uzņēmumu un
iedzīvotāju rudens sporta „Krīzes spēles”,
tās dalībniekiem un atbalstītājiem pagāja kā
pasaka.
Sestdienas rītā pēc deviņiem no dažādām pagasta malām uz mazo sporta laukumu plūda braucamrīki un ļoti interesanti saposušies spēļu dalībnieki. Ievērojot Lejasciema
tradīcijas, sacensību dalībnieki katru gadu dodas pārgājienā, kura laikā veic dažādus uzdevumus. Pēc atklāšanas un izlozes komandas
saņēma maršruta shēmu un attēlus ar ēku
fragmentiem un jautājumiem par šīm ēkām.
Piemēram, viens no jautājumiem bija
šāds:
Mājas īpašniece P. Andersone stikla verandā vadīja:
1. Izšūšanas nodarbības
2. Gleznošanas nodarbības
3. Mācību stundas ābečniekiem
4. Vācu valodas nodarbības (pareizais
jāapvelk)
Šogad sacensību – pārgājiena distance
līkumoja pa pagasta mazām un lielākām ieliņām.
Kontrolpunktos komandas sagaidīja brīvprātīgie Lejasciema jaunieši, kuri gadu no gada
veic tiesnešu pienākumus. Paldies viņiem par
atsaucību (Ditai un Danai Žviriņām, Evitai un
Kristīnei Doropoļskām, Mikam un Matīsam
Gabdulļiniem, Signei Žīgurei, Bruno Edvardam
Krēsliņam, Markusam Tipānam, Kristapam
Stalovskim, Arvim Kalniņam, Oskaram Suntažam). Sacensību rezultātus apkopoja sekretārīte Mirdza Ankupa. Paldies viņai!
Fantastiskie laika apstākļi ļāva pilnībā izbaudīt rudens burvību un izdzīvot spēļu programmu „kā pārvarēt krīzi”. Par uzvarētāja titulu cīnījās 9 komandas. Tās bija –„PAKALPOJUMI”, „MĀLENIEŠI”, „SENIORI”, „AIVICO”,
„VIDUSSKOLA”, „ŠĶŪNENIEKU”, „FOR-FUN”
(Lejasciema vidusskolas 2010. gada absolventi), „PAGASTA PĀRVALDE”, „WIG WAM”.
Komandas sacentās desmit kvalifikāciju uzlabošanas skolās:
Pareizas braukšanas skolā (1. v. „ŠĶŪNENIEKI”, 2. v. „PAGASTA PĀRVALDE”, 3. v.
„VIDUSSKOLA”);
Kuģu būves skolā (1. v. „FOR FUN”, 2. v.
„VIDUSSKOLA”, 3. v. „WIG WAM”);
Elektriķu skolā (1. v. „PAKALPOJUMI”, 2.
v. „FOR FUN”, 3. v. „PAGASTA PĀRVALDE”);
Izdzīvošanas skolā – pēdu atpazīšanā
(1. v. „MĀLENIEŠI”, 2. v. „ŠĶŪNENIEKI”, 3. v.
„SENIORI”);
Makšķerēšanā (1. v. WIG WAM, 2. v. „SENIORI”, 3. v. „PAKALPOJUMI”);
Celtniecības skolā (1. v. „PAGASTA PĀRVALDE”, 2. v. „WIG WAM”, 3. v. „PAKALPOJUMI”);
Golfa putera spēle (1. v. „AIVICO”, 2. v.
„PAGASTA PĀRVALDE”, 3. v. „FOR FUN”);
Lidojošo šķīvīšu skolā (1. v. „FOR FUN”,
2. v. „ŠĶŪNENIEKI”, 3. v. „MĀLENIEŠI”);
Frisbijā (1. v. „WIG WAM”, 2. v. „FOR
FUN”, 3. v. „PAKALPOJUMI”);
Šaušanā jeb Dueļu skolā (1. v. „PAGASTA PĀRVALDE”, 2. v. „FOR FUN”, 3. v. „PA-
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„Pārvarēt krīzi” dodas komanda „PAKALPOJUMI”. „SENIORU” komandas dalībnieces
Mārīte Kurzemniece un Līga Verle.

„ŠĶŪNENIEKU” komanda.

Makšķerēšanas sacensībās startē komanda „WIG WAM”.
KALPOJUMI”).
Kopvērtējumā 1. vieta komandai „FOR
FUN”, 2. vieta PAGASTA PĀRVALDES komandai, 3. vieta komandai „PAKALPOJUMI”.
Pēc pārgājiena un kopīgām cīņām frisbijā un
dueļos, kur emocijas sita augstu vilni, visus
dalībniekus gaidīja uz ugunskura vārītā zupa.
Paldies Rūtai un Līgai!
Vakarā kultūras namā dienā gūtās uzvaras tika godam suminātas dziesmās un dejās
vēl ilgi pēc pusnakts.

Katrai komandai ir cilvēks, kurš organizē,
uzrunā, pamudina pārējos – „MĀLENIEŠU”
komandā tā ir Māra, bijušajiem vidusskolēniem – komandai „FOR FUN” Zane, „ŠĶŪNENIEKIEM” Gatis, „PAKLPOJUMU” komandai
Elīna, „WIG WAM” – Oskars. Paldies viņiem!
Paldies visiem, kas piedalījās sacensībās, bija līdzjutēju un atbalstītāju pulkā! Uz
tikšanos nākošajās sacensībās!
Lāsma,
sporta darba organizatore
2010. gada novembris

JAUNSARGU VIENĪBĀ

Vīru spēles Lejasciemā
25. oktobrī Lejasciemā norisinājās
tradicionālās jaunsargu sacensības „Vīru
spēles”, kurās piedalījās 12 komandas no
Latgales un Austrumvidzemes. Sacensību starts tika dots Lejasciema estrādē,
komandām divās minūtēs bija jāuzklausa un jāiegaumē ziņojums, tad pāri Sudaliņas upītei jāparāda prasmes tūrisma
tehnikā, gaisa pārceltuvē, paralēlo virvju
un baļķa pārvarēšanā. Ja tik tālu bija tikts,
komandas saņēma orientēšanās karti un
tālākos 4 km devās meklēt kontrolpunktus. Turpinājumā jaunsargiem bija jāparāda zināšanas, kas apgūtas jaunsargu
nodarbībās – attāluma noteikšana, triecienšautenes AK-4 daļējā izjaukšana un
salikšana, mērķu atpazīšana apvidū, ievainotā transportēšana. Pēc uzdevumu
veikšanas tālāk sekoja skrējiens pa slapjajām meža stigām. Beigās bija jānodot
sacensību sākumā saņemtais ziņojums,
un tad varēja uzgavilēt par veiksmīgu
sacensību finišu. Ziņojuma iegaumēšana un nodošana izrādījās pats grūtākais
uzdevums, jo precīza nodota ziņojuma
nebija nevienai jaunsargu komandai.
Sacensībās uzvarēja mājinieki – Lejasciema jaunsargu 208. vienība. Komandā startēja Mairis Ābrams, Emīls Galvans,
Kristaps Vējš Āboliņš, Miks Gabdulļins,
Matīss Gabdulļins. 2. vietu vīru spēlēs izcīnīja Gulbenes 206. vienības komanda,

3. vieta 314. jaunsargu vienībai no Jēkabpils.
Pateicamies Gulbenes 25. ZSB komandierim majoram N. Baranovam, Lejasciema pagasta pārvaldes vadītājam M.
Milnam, OK Pūznis komandai par sadarbību un atbalstu, Lejasciema vidusskolas
ēdnīcas saimniecēm par garšīgajām pusdienām.
Lāsma Gabdulļina,
Lejasciema jaunsargu vienības vecākā
referente

Sacensību „Vīru spēles” dalībnieki 2010. gada 25. oktobrī Lejasciema estrādē.
2010. gada novembris
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JAUNSARGU VIENĪBĀ

Jaunsargi dodas pārgājienā

Jaunsargi sacenšas šaušanā – dueļos.
Šoruden
jaunsargu
vienības no Lejasciema,
Jaungulbenes un Gulbenes devās pārgājienā Lejasciema apkārtnē.
Pārgājiena maršruts
nebija no vieglajiem, nācās
saskarties ar daudziem
pārbaudījumiem un dažādiem šķēršļiem.

Lejasciema jaunsargi
pārgājiena laikā.

KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ

Gaismekļu izstāde gada tumšākajā laikā
Klāt zemliku mēnesis – ziemas priekšvēstnesis. Iestājoties
gada tumšākajam laikam, domās
atgriežamies pie saules gaismas
un siltuma pielietās vasaras. Tās
siltuma un spožuma vietā tagad
priecājamies par katru gaismas
devēju – no sīkākās svecītes līdz
greznākajai lustrai. Dažādos laika
posmos kalpojušos gaismekļus
vienuviet var apskatīt piektdienās
izstādē kultūrvēsturiskā mantojuma
centrā. Izstāde nav plaša, tomēr
atsauks atmiņā pēckara gadu petrolejas lampas un lukturus, pirms
pusgadsimta virpotos koka sveč-
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turus un nesen darinātos metālkalumus. Gluži neparasts liksies bijušās
Lejasciema pilsētiņas lepnums – lielās
gāzes lampas ielu apgaismošanai.
       Valsts svētku dienā 18. novembrī
no plkst. 18.00 izstādes apmeklētāji
varēs klausīties dziesmas, dzejnieces
Marikas Svīķes izteikumus par gaismu, pēc vēlēšanās piedalīties radošajā darbnīcā un veidot gaismas ķermeni
savā gaumē.
Lai gaismas avoti palīdz rast svētku prieku!
Inta,
Kultūrvēsturiskā mantojuma centra
darbiniece
2010. gada novembris

JAUNIEŠU CENTRĀ „PULSS”

Saulainais oktobris Francijas dienvidos
lejasciemiešu acīm
Četri Lejasciema jauniešu centra „Pulss”
jaunieši – Madara, Elīna, Agnese un Juta –
oktobra sākumā kopā ar grupas līderi Ingu
devās iekarot Franciju jeb piedalījās nedēļu
ilgā jauniešu apmaiņas projektā „Replay”,
kura galvenā tēma bija spēles – tradicionālas, internacionālas, komandu saliedēšanai
un dažendažādām citām dzīves nepieciešamībām.
Ko viņas atveda mums? Lai stāsta pašas!
Salut! Inga, Juta, Agnese, Elīna un
Madara – latvietes, kas oktobra pirmajā nedēļā devās ieskandināt Francijas dienvidus...
saku paldies jums!
Iepazīstot tuvāk pilsētas Digne-les-Bains
un Aix-en-Provance, galvenie atslēgas vārdi
ir šarms, elegance un kultūras bagātība. Šo
pilsētu robežšķautne atrodas 70 kilometru
atstatumā, esot kaimiņpilsētām, tās ir līdzīgas, tomēr šajā paša laikā tik acīmredzami
atšķirīgas... Paralēles velku arī ar projektu
dalībniekiem. Šajā projektā mēs visi bijām
kā viena liela ģimene, tomēr katra komanda
reprezentēja savu valsti!
Arī šis projekts manā uztverē ir vienreizējs, sniedzot iespēju no jauna iepazīt un bagātināt sevi; tas, ko un cik daudz tu paņem
no katra šāda projekta, gan ir tiešs jautājums
sev. Mans emocionālais pacēlums bija tik
augsts, ka telefona rēķins šajā mēnesī sastāda trīs reizes lielāku summu!
Vērtīgākā atziņa, ko guvu šī projekta ietvaros: spēle ir kā unikāls ‘darbarīks’, kas
palīdz izprast lietu kārtību, ne tikai mazam
bērnam. Pieaudzis cilvēks dažkārt neaizdomājas, cik dziļa doma ir ielikta, mūsu uztverē,
‘vienkāršā’ spēlē.
Par iedrošinājumu tiem, kas neuzdrošinās, kāds nezināms autors ir teicis, ka „ ...ir
jau tā, ja izraujies no pelēcības, tad dzīvē ir
lielāki kontrasti, baltais ir baltāks, un reizēm
melnais ir melns". C’est la vie!
Madara
Brauciens uz Franciju atmiņā paliks ilgi,
gan ar neaprakstāmi skaisto dabu, atvērtajiem un smaidīgajiem iedzīvotājiem, gan ar
saprotošajiem un uzmundrinošajiem projekta dalībniekiem un vadītājiem, interesantajām
aktivitātēm un, protams, labi pavadīto laiku.
Viena nedēļa, ko tur pavadījām, paskrēja vēja
spārniem, bet tas nemazina iegūto iespaidu
daudzumu. Esmu apmierināta ar cilvēkiem,
ar kuriem izdevās iepazīties, un sapratusi,
ka ne valoda, ne nacionālās īpatnības, ne
temperaments nav šķērslis, lai cilvēki justos
labi viens otra sabiedrībā un spētu saprast
viens otru. Tur pavadītais laiks ir viennozīmīgi
iespaidiem bagāts, to apliecina arī fotogrāfiju
kaudze, kuru esam ieguvušas savā īpašumā,
ar izdzīvotajiem mirkļiem, dzīvespriecīgajiem
smaidiem un apmierinātajām sejas izteiksmēm. Viennozīmīgi, katram iesaku nelaist
šādu iespēju garām, ja kas tāds tiek piedā2010. gada novembris

No kreisās: Juta Gargažina, Elīna Šmite, Madara Šmite, Agnese Šmite.

vāts, jo tā ir lieliska pieredze.
Elīna
Viena nedēļa svešā mēlē –
liels pārbaudījums manām angļu valodas prasmēm, jo valoda man ir ļoti liela barjera. Taču
kopumā viss izvērtās ļoti jauki
un nedēļa paskrēja ļoti ātri. Ja
nevarēja sarunāties verbāli, tad
bija jāņem talkā rokas, kājas
un mīmika. Tiešām ļoti daudz
pozitīvu iespaidu par citu valstu cilvēkiem, par Franciju, tās
kultūru, ļoti skaisto dabu. Daba
tiešām apbūra. Braucienu viennozīmīgi vērtēju pozitīvi – uz visiem 100%. Ja rastos iespēja –
noteikti brauktu vēlreiz, nemaz
nedomājot!
Agnese

Jauniešu apmaiņas projekta dalībnieki.
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KULTŪRAS NAMĀ

INFORMĀCIJA

Sākusies jaunā pašdarbības sezona
Nemanot ir aizskrējis oktobris – skaistākais rudens mēnesis. Tas mēnesis, kad
kultūras namā atsākas rosība, jo klāt ir jaunā pašdarbības sezona!
Šosezon kultūras namā darbu ir atsākuši šādi pašdarbības kolektīvi:
•
Jauktais koris „Kaprīze” – vadītāja
Ineta Maltavniece
•
Jauktais vokālais ansamblis „Akcents” – vadītāja Rita Vēverbrante
•
Vecākās paaudzes ansamblis
”Satekas” – vadītāja Vija Nurža
•
Amatierteātris „Paradokss” – vadītāja Ineta Krastiņa
•
Līnijdeju grupa „Dzinteles” – vadītāja Elīna Krēsliņa
•
Folkloras grupa „Smaržo siens” –
vadītāja Inga Deigele
•
Vingrošanas grupa – vadītāja Vizma Petrova
•
Bērnu popgrupa „Pīlādzīši” – vadītāja Antra Zelča
Ļoti gribētos, lai darbu atsāktu arī deju
kolektīvs „Unce”, tāpēc aicinu visus dejotgribētājus sasparoties, nākt un pieteikties
kultūras namā vai pa telefonu 64472677.
Pašdarbības sezona iesākusies darbī-

gi. Kolektīvi ne tikai atsākuši mēģinājumus,
bet jau piedalījušies dažādos pasākumos.
23. oktobrī vecākās paaudzes ansamblis „Satekas” viesojās Zeltiņos, kur
koncertēja savu draugu – ansambļa „Lauku
suvenīrs” jubilejas pasākumā.
31. oktobrī folkloras grupa piedalījās
skatē „Vakarēšana Latgalē”, kas notika
Rēzeknes novada Ilzeskalna pagastā. Tā
bija kolektīva pirmā skate, bija neliels satraukums, bet esam priecīgi, ka pēc mūsu
uzstāšanās, kurā mēs rādījām vakarēšanu
Vidzemes sētā ar Lejasciemā pierakstītu rotaļu un dziesmu, skanēja skaļi aplausi. Paldies Mirdzai par garšīgiem pīrādziņiem un
godam veikto šofera pienākumu, paldies
vadītājai Ingai Deigelei par uzņēmību un
darba enerģiju!
6. novembrī bērnu popgrupa „Pīlādžīši”
kopā ar savu vadītāju Antru Zelču piedalījās
tradicionālajā bērnu un jauniešu popgrupu
festivālā Druvienā.
Lai veiksmīga jaunā pašdarbības sezona pašdarbniekiem un kolektīvu vadītājiem!
Rita Gargažina,
kultūras nama vadītāja

MĀLU BIBLOTĒKĀ

Jaunumi Mālu bibliotēkas
grāmatu plauktos
Rudenīgais laiks atkal lasītājus vedina biežāk iegriezties bibliotēkā.
Bibliotēkas
fondā
šajā gadā ir iegādātas 44
jaunas grāmatas. 35 grāmatas pirktas par pagasta līdzekļiem, 9 grāmatas
saņemtas dāvinājumā.
Latviešu oriģinālliteratūras cienītājiem ir iespēja
izlasīt visus jaunākos lata
romānus, Ivetas Krūmiņas
stāstu krājumu „Kaut ko
labu”, Ingūnas Baueres
grāmatu „Lizbete – dzejniekam lemtā” (Lizbetes
un Kārļa Skalbes dzīves
stāsts).
Daudzi lasītāji ir iecienījuši autobiogrāfiskus
darbus, šoreiz piedāvājums ir neliels – L. Blauas
un V. Artmanes darbs
„Sirdī palikušie”.
Ceļojumu un piedzīvojumu
cienītājiem
piedāvājam Lato Lapsas
grāmatu „Indija ne pa jokam” un Š. Endrūza „Lemūrija un Atlantīda”.
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Klasiskās bibliotēkas
plauktu ir papildinājuši
romāni – F. S. Fidžeralda
„Laimes aizvēnī”, Šarlotes Brontes „Šerlija”, D.
di Morje „Karaļa ģenerālis” un ļoti apjomīgs K.
Makkalovas vēsturisks
romāns „Pirmais vīrs
Romā”.
Atpūtas romānu cienītājiem piedāvājam R.
Pilčeres, Dž. Meneselas,
Š. Linkas, A. Pārksas, K.
Hannas, K. Filipsas jaunākos bestsellerus.
Grāmatas, kas nav
atrodamas Mālu bibliotēkas plauktā, ir iespējams
pasūtīt no citām novada
bibliotēkām.
Bibliotēkā var iegādāties grāmatu par Sinoli
par ļoti demokrātisku
cenu – 3 Ls.
Visi mīļi gaidīti bibliotēkā!
Sofija,
bibliotekāre

Jauniešu centrā tiek
organizētas
fitnesa/stepa aerobikas
nodarbības.
Lieliska iespēja izkustēties
tiem, kuru stiprā puse nav
skriešana, lēkšana vai tml.
Nodarbības sāksies
plkst. 17.00,
par dienu vienosimies.
Aicināti piedalīties arī tie
Lejasciema pagasta iedzīvotāji,
kuriem vairs nav 25...
Lejasciema
jauniešu
centram
„Pulss” ir apstiprināts nosūtītājorganizācijas un uzņēmējorganizācijas statuss Eiropas Savienības neformālās
izglītības programmā „Eiropas brīvprātīgais darbs”.
Lejasciema jauniešu centrs „Pulss”
no 2011. gada marta līdz 2012. gada
februārim vēlas īrēt dzīvokli vai māju
Lejasciemā jaunietim, kurš piedalīsies
Eiropas brīvprātīgā darba projektā.
Interesēties pa tel. 26157445 (Inga) vai
e-pastu: pulss@gulbene.lv.

23. novembrī plkst. 14.00
Lejasciema kultūras namā

Literārs pasākums veltīts
aktrises Antras Liedskalniņas
jubilejai

dzeja un miniatūras Ivetas Krūmiņas
lasījumā;
muzicē Aivars Osis
I. Krūmiņas un N. Gorkina grāmatas
„Viena skatiena attālumā” prezentācija
iespēja iegādāties jaunākās grāmatas

11. decembrī plkst. 18.00
Lejasciema centra laukumā

Ziemassvētku egles
iedegšana
plkst. 19.00 kultūras namā
Baltinavas teātra „Palādas”

izrāde

„Ontana Ziemassvētki”
Ieeja 1,50 Ls

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.
2010. gada novembris

