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
Nokritīs tumsa
kā sniegs no zariem;
izkusīs šaubas
kā lāstekas saulē;
un pēc ziemas vakariem gariem,
atkal nāks pumpuri pasaulē.
Tikai šo tumsu izturēt vēl,
ļaut, lai eņģelis dvēselē ganās...
Domāt par gaismu...
M. Svīķe

Z

iemassvētku laiks... Īsas dienas, gari, gari vakari, šķiet
laiks ir apstājies, lai dotu mums iespēju ieraudzīt, sadzirdēt
un sajust Ziemassvētku brīnumu, savu tuvāko mīlestību un
svētku prieku.
Dzīvojot ikdienas steigā un nemierā dažreiz mums pazūd
svētku noskaņa, jo šodienas pasaule ar savām prasībām mūs
nomāc, par daudz no mums prasa un mēs nespējam visam tikt
līdzi.
Bet Ziemassvētki ir ģimenes svētki un svētku sajūta ir tikai
mūsu sirdīs. Un galvenais nav dāvanas vērtība, bet sajūta, ka
tevi mīl mamma un tētis, brālis un māsa, vecmāmiņa un vectēvs, radi un draugi – tas ir vajadzīgs mums visiem.
Saudzēsim un sargāsim savas ģimenes, dzīvosim cieņā viens
pret otru, ar ticību nākotnei!
Lai saulgriežu svētki silti, gaiši, mīlestības pilni un lai Ziemassvētku gaisma ikvienu pavada visu nākamo gadu!
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Lejasciema kultūras
nama pasākumi
decembrim
25. decembrī plkst. 18.00
Lejasciema kultūras namā Rūķi
aicina visus – gan lielus, gan mazus
uz Vitas Skujas muzikālu uzvedumu
„Vilks un kazlēni”
Uzvedumā piedalās: popgrupa
„Pīlādzīši”, bērnu vecāki, solisti, mazie
dejotāji.
Ieeja 1,00 Ls,
bērniem līdz 15 gadiem 0,50 Ls
30. decembrī plkst. 11.00
Lejasciema kultūras namā Ziemassvētku pasākums pirmskolas vecuma
bērniem, kuri neapmeklē pirmskolas izglītības iestādi
1. janvārī plkst. 01.00
Lejasciema kultūras namā Jaungada nakts balle kopā ar grupu „Daugavieši”
Ieeja 2,00 Ls
Darbosies kultūras nama kafejnīca

Lejasciema pagasta pārvalde
Veselību – stipru kā riekstu!
Laimi – saldu kā medu!
Mīlestību – kā tikko plūktu ābolu!
Prieku – krāsainu, daudzveidīgu kā
zvaigzni!
Pārticību – tik daudz naudiņas, cik
eglītei skujas!
Draudzību – noturīgu kā citrona garša!
Mieru – gaišu kā svecītes!

Jaukus svētkus un gaišu noskaņu
arī pēcsvētku dienās novēl
sociālās darbinieces Lejasciema
pagastā – Irita un Dzintra!
Lejasciema lielās egles iedegšana 11. decembrī. Foto Dina Baltiņa.

PAGASTA PĀRVALDE INFORMĒ
PAGASTA CEĻU TĪRĪŠANA

Ziema ir sākusies auksta un sniegiem
bagāta. Aiz muguras pirmais sniegputenis,
aizputināti ceļi un ieputinātas mājas.
Informējam pagasta iedzīvotājus, ka
pagasta ceļi tiks tīrīti no sniega pagasta pārvaldei pieejamo finanšu un tehnisko iespēju
robežās. Pagasta pārvaldes budžetā ceļu
fonda līdzekļi vienam mēnesim ir nedaudz
vairāk kā 1000Ls, lai iztīrītu visus pagasta
ceļus pēc vienas sniegputeņa dienas ir nepieciešami apmēram 600Ls. Pagasta teritorija ir liela un vienlaicīgi visus ceļus ar pa-

gasta tehniku iztīrīt nevaram, tāpēc nepieciešamības gadījumā slēdzam līgumus ar
privātpersonām par ceļu tīrīšanu. Aicinām
iedzīvotājus būt saprotošiem un atsaucīgiem, izprast šobrīd esošo situāciju. Ja esat
ieputināti un pagasta ceļš pēc sniegputeņa
beigām nav iztīrīts vai radusies kāda ārkārtas situācija, lūdzam zvanīt uz pagasta pārvaldi 64473660. Uzklausīsim jūs un informēsim par iespēju palīdzēt.
Informējam, ka ar ceļu tīrīšanas pakalpojumus ar personīgo tehniku sniedz Vairis
Burka (tālrunis 29423793).

ATGĀDINĀJUMS

Lejasciema pagasta centralizētās apkures sistēmā pēdējā mēneša laikā strauji
zūd ūdens, līdz ar to regulāri nepieciešams
papildināt ūdens daudzumu, kas samazina
temperatūru apkures sistēmā un rada papildus izmaksas. Informējam iedzīvotājus,
ka lai nepieļautu apkures sistēmas ūdens
izmantošanu sadzīves vajadzībām, ar 20.
decembri ūdenim tiks pievienota dīzeļdegviela.

KULTŪRAS NAMĀ

Aktīvi darbojas pašdarbības kolektīvi
Gada nogale pirms Ziemassvētkiem.
Tas ir laiks, kad ikdienas steiga, trauksme
pieklust un pie mums atnāk pārdomu brīži.
Tas ir svētīgs laiks, jo katrs mēs cenšamies
savā domu un jūtu pasaulē atrast mūžsenās vērtības gan attieksmē pret saviem tuvajiem, savu tautu, tās vēsturi un kultūru.
Arī Lejasciema kultūras nama pašdarbības kolektīviem jaunās sezonas pirmo
mēnešu darbs pirms Ziemassvētkiem ir bijis rosīgs.
Vecākās paaudzes ansamblis „Satekas” ir viesojies un priecējis ar savām dziesmām Zeltiņu klausītājus, dziedājis ansambļa
„Latgalīte” jubilejas pasākumā.
Folkloras grupa „Smaržo siens” ir
pirmo reizi startēja skatē Rēzeknē un žūrijas
vērtējums - II kategorija!
Folkloras grupa, dziedot dziesmas bija
kopā lielās egles iedegšanā, un 17. decembrī ikvienu aicināja uz uzvedumu „Dedziniet
gaišu guni, laidiet Dievu istabā” kultūrvēsturiskā mantojuma centrā.
Vokālajam ansamblim „Akcents” sezona sākas ar konkrētu uzdevumu - dziedāt
zelta kāzās un piedalīties Valsts svētku un
„Gaismas krāsainais pavediens no tumsas
lai sargā” pasākumos. Ziemassvētkos ansamblis koncertēs Jaungulbenes pagastā
un aktīvi arī notiek gatavošanās novada ansambļu skatei un kolektīva 5 gadu jubilejas
pasākumam martā.
Popgrupa „Pīlādzīši” novembrī piedalījās novada popgrupu festivālā Druvienā un
šobrīd aktīvi gatavojas iepriecināt skatītājus
ar savu muzikālo uzvedumu Ziemassvētkos
25.decembrī, kurā piedalīsies ne tikai grupas dziedātāji un PII ”Kamenīte” dejotāji,
bet arī viņu vecāki un solisti no Lejasciema
vidusskolas. Lielu paldies gribas teikt bērnu
vecākiem par aktīvu līdzdalību uzveduma
veidošanā, tērpu sagatavošanā. Paldies!
Visus mīļi gaidīsim uz koncertu.
Koris „Kaprīze” apgūst jau nākamo
Dziesmu svētku repertuāru, ar kuru būs jāstartē skatē un vadītājai Inetai Maltavniecei
ir padomā skaista doma par kora jubilejas
koncertu un tas būs jauks vakars skatītājiem!
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Vokālais ansamblis „Akcents” valsts svētku pasākumā.
No kreisās: Sarmīte, Baltiņa, Ineta Maltavniece, koncertmeistare Evelīna Maltavniece,
Guntars Šmits, Ilze Jermacāne, Janeta Bačinska, vadītāja Rita Vēverbrante.
Amatierteātris „Paradokss” savos
mēģinājumos iestudē Ričarda Šeridana
izrādi „Atjautīgā aukle”, bet režisore Ineta
Krastiņa domā un realizē savas idejas arī
kolektīva 10 gadu jubilejas pasākumam
janvārī. Gaidīsim un nāksim skatīties!
Līnijdeju grupas „Dzinteles” dejotājas savas vadītājas Elīnas Krēsliņas vadībā
nāk uz mēģinājumiem optimistiskas un dejot gribošas un no viņām mēs Jaunajā gadā
sagaidīsim ne vienu vien pārsteigumu! Lai
veicas!
Jaunajā gadā novēlu tikpat lielu enerģiju un degsmi vingrošanas grupai Vizmas
Petrovas vadībā un fitnesa grupas dalībniekiem Ingas Deigeles vadībā!

Gaidot Ziemassvētkus un Jauno gadu
visiem pašdarbniekiem un viņu ģimenēm,
kolektīvu vadītājiem, visiem lejasciemiešiem
gribas teikt Māra Čaklā vārdus:

„Šodien vienalga, vai pulksteņi ir no
zelta vai sudraba. Galvenais, lai tie mērītu
mūsu labo nodomu, darbu un jauno cerību
stundas!”
Ar gaišu cerību, ar skaistu dziesmu un
labu veselību lai pie jums atnāk
Ziemassvētki un Jaunais gads!
Lejasciema kultūras nama vadītāja Rita
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BIBLIOTĒKĀ

Jaunumu bibliotēkas plauktos
Lejasciema pagasta bibliotēka aicina
īsinot garos ziemas vakarus, iepazīties ar
aizraujošo grāmatu pasauli.
Šomēnes ir iepirktas
19 jaunas un interesantas, dažādu žanru grāmatas.
Mazāk zināmu latviešu autoru – Daces Judinas, Ērika Kūļa, Janas
Veinbergas.
A. Auziņa, jaunākie
romāni un lasītāju iemīļotu prozas darbu autores
S. A. Gailītes jaunākais
darbs „Alīna. Likteņa celtā un likteņa gremdētā.”
Dramatisks vēstījums par
skaistas un talantīgas sievietes dzīvi gandrīz visa
20. gs. garumā.
Līgas Blauas autobiogrāfiskais romāns par
Maiju Tabaku „Spēle ar
dzīvi” ir Maijas Tabakas
simts dzīves gleznas, kuras viņa glabā savā atmiņu kolekcijā.
No ārzemju autoru
darbiem gribas izcelt S.E. Filipsas romantisko „Mans eņģelis”, un ieteikt arī

R. Horas „Atmiņu dārzs”,
S. Larkas „Balto mākoņu
zemē”, L. Leantes „Tā es
tevi mīlu”.
Detektīvromānu plauktā savus lasītājus gaida
M. Konelija „Verdikts”,
Dž. Grišama „Laiks nogalināt”. Visu iemīļotās
un aizraujošās S. Lārsona
Millenium sērijas „Meitene, kas spēlējas ar uguni”
triloģijas trešā daļa „Meitene, kas izpostīja sirseņu
pūzni”.
Rokdarbniecēm piedāvājam krāsainu un
radošām idejām bagātu
„100 ziedi tamborēti un
adīti”.
Pusaudžiem tiek ieteikts
Muižzemnieces
romāns „Kaķu meitene”,
savukārt
mazākajiem
bērniem, arī tiem, kuriem
iepazīšanās ar grāmatu ir
vecāku priekšā lasīšana,
patiks kinostāsts par zaļo
cilvēku „Šreks ilgi un laimīgi”.
Aicinot visus bērnus

aizsākt un nepārtraukt
izbaudīt lasīšanas prieku,
atgādinām, ka turpinās
lasīšanas
veicināšanas
programma „Bērnu žūrija 2010”. Sakarā ar grūto
finansiālo situāciju valstī,
kad visām bibliotēkām
netika iegādāts programmā iekļauto grāmatu
komplekts, šogad „Bērnu
žūrija” tiek nedaudz pagarināta. Visas iekļautās
savas grupas grāmatas,
kopskaitā sešas, ir jāizlasa un rakstiski jāizpilda anketa līdz janvāra
beigām. Aicinām bērnus
turpināt iesākto, neatlikt
darbiņus uz pēdējo dienu
un tad jau varēsim kopīgi
diskutēt noslēguma pasākumā!

Agnese,
bibliotekāre

Bibliotēka saka paldies
Lūk, eglē sveču liesmas gail,
Tās šonakt sadedzinās visu drūmo,
Lai nav bail
Sākt jaunu rītu, jaunu dienu, gadu
Ar labu domu, darbu kādu.
Lai Ziemassvētkos apjaušam,
Ka brīnumu
Ikkatrs pats mēs nesam
No sirds to dāvinot
Gan mazam, jaunam, vecam...
S. Vasiļevska

Tuvojoties Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam, ikreiz gribas atgriezties pie padarītā un pateikt labus vārdus tiem, kas ar
savu sirds siltumu devuši prieku citiem.
Lejasciema pagasta bibliotēka teic Paldies tiem , kas ne vien apmeklē bibliotēku,
bet arī nesavtīgi dāvina.
Paldies par dāvinātajām grāmatām:
Gaidim Dillem, Indulim Čablim, Ritmaņu
ģimenei, Ilzītei Balodei, Aldim Bašķeram,
Ingai Deigelei, Vītola izdevniecībai, Ilonai
Vītolai, Lāsmai Gabdulļinai, Lailai Uiskai,
Vilim Kazainim, Andim Leitim, Atim Vildem,
Zinaidai Sipčenokai, LU Latviešu valodas
institūtam, personīgi Ilgai Jansonei.
Paldies par bibliotēkai sarūpētajiem
laikrakstiem un žurnāliem: Skaidrītei Jer-

makovai, Ainai Kazainei, Inkuļu ģimenei no
Jūrmalas, Sarmim Mednim, Annai Kudrašai,
Ausmai Baltiņai, Vinetai Riekstiņai, Sandrai
Mednei, Irēnai Ciekurznei.
Pateicamies arī tiem bibliotēkas apmeklētājiem, kuri atbalstīja akciju „Palīdzēsim dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai”, viņai
tik grūtajā brīdī, kad ugunsnelaime izpostīja
dzīvojamo māju. Saziedotais tika nogādāts
personīgi dzejniecei un par to Paldies mūsu
bibliotēkas labdarim Vilim Kazainim.
Vēlam visiem Baltus Ziemassvētkus,
Jaunajā gadā izlasīt daudz skaistu un vērtīgu grāmatu!
Maira un Agnese,
bibliotekāres

SPORTS

Revelīta (zolītes) turnīrs Lejasciemā
Novembrī, kad dienas ir kļuvušas īsas
un vakari tumši, jau tradicionāli lejasciemieši pulcējas Lejasciema kultūras namā uz
zolītes turnīru. Zolītē savu prasmi un veiksmi ir pārbaudījuši 28 dalībnieki, startējot
trīs kārtās.
Sacensību pirmā kārta notika 12. novembrī. Sacensību rezultāti – 1. vietā Dainis
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Švika, 2. vietā Ojārs Jegurs, 3. vietā Nikolajs Ivaškins, 4. vietā Agris Krēsliņš, 5. vietā
Armīns Ļapers, 6. vietā Valerijs Gabdulļins.
Otrā kārta notika 26. novembrī ar sekojošiem rezultātiem – 1. vietā Lauris Krēsliņš,
2. vietā Nikolajs Ivaškins, 3. vietā Mārtiņš
Kuharenko, 4. vietā Ojārs Jegurs, 5. vietā
Alberts Liepacis, 6. vietā Edžus Kalniņš.

Trešā kārtas, kas norisinājās 3. decembrī, rezultāti – 1.vietā Alberts Liepacis, 2.
vietā Aldis Einbergs, 3. vietā Āris Kalniņš, 4.
vietā Ilgonis Švika, 5. vietā Valerijs Gabdulļins, 6. vietā Rolands Puidze.
L. Gabdulļina,
sporta darba organizatore
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JAUNSARGU VIENĪBĀ

Pasākumiem bagāts mēnesis
Lejasciema jaunsargu vienībai aizvadītais novembra mēnesis ir bijis notikumiem
un pasākumiem bagāts.
10.novembrī par godu Lāčplēša dienai
Tīnes pakalnē notika sacensības tūrisma
tehnikā, kurās piedalījās 8 komandas no
Lejasciema vidusskolas un divas ciemiņu
komandas no Ozolkalna pamatskolas un
Jaungulbenes arodvidusskolas. Sacensību
laikā bija iespējams aplūkot 25. Zemessardzes bataljona rīcībā esošos ieročus. Izsmeļošas atbildes par ieročiem sniedza kaprālis
I.Lūsis
Komandu uzdevums bija uzcelt telti,
„pārvarēt purvu”, iekurināt uguni un pārdedzināt aukliņu, veikt nogāzes pārvarēšanu
uz leju un augšu (stāvais Tirzas krasts bija
īsti piemērots šim uzdevumam), siet tūrisma
mezglus, veikt gaisa pārceltuvi, pārvarēt indiāņu taku pa virvēm un veikt ievainotā transportēšana ar nestuvēm.
Dalībnieki dalījās divās klašu grupās –
4. – 8. klase, 9. – 12. klase. Katrā komandā
startēja 5 dalībnieki, bet par katru līdzjutēju
no klases, komandai kopējo starta laiku samazināja par 5 sekundēm. Visatsaucīgākie
bija 5. klases līdzjutēji, kas bija ieradušies
ar plakātiem, bungām, saksofonu. Visvairāk līdzjutēju bija 10. klases komandai – 15.
Kopā sacensībās piedalījās 50 dalībnieki un
66 līdzjutēji. Sacensību tiesneši bija Lejasciema vidusskolas skolotāji, trasi sagatavoja
12. klases jaunsargi. Sacensības organizēja
vec. ref. L. Gabdulļina un tūrisma skolotāja
E. Jermakova.
4. – 8. klašu grupā uzvarēja 8. klase, komandā startēja Madara Biksāne, Māra Dambrova, Reinis Brieže, Renārs Puriņš, Renārs
Galvans. 2. vietu izcīnija 4. klases komanda
– Dāgs Kauliņš, Artūrs Kauliņš, Endijs Puļļa,
Austris Kaparšmits, Gints Nurutdinovs. 3.
vietu šajā vecuma grupā ieguva 5. klases komanda – Alise Jermacāne, Laila Trībere, Arita
Karlsone, Emīls Vaļickis, Gvido Bambulis.
9. – 12. klašu grupā 1. vieta 12. klases
komandai, kurā startēja Dana Žviriņa, Kristīne Doropoļska, Markuss Tipāns, ānis Čablis,
Matīss Gabdulļins. 2. vietā 10. klases komandas dalībnieki Sigita Stabiņa, Laura Pelēce
Anna Bukāte, Emīls Galvans, Kristaps Vēverbrants. 3. vietā 11. klases komandā – Laura
Tipāne, Signe Bukāte, Arvis Kalniņš, Edgars
Ločmelis, Kristaps Vējš-Āboliņš.
Lāčplēša dienā 11. novembrī Lejasciema jaunsargi piedalījās lāpu gājienā Gulbenē un nesa Gulbenes novada jauno karogu.
17. novembrī valsts svētku pasākumā
Lejasciema vidusskolā tika uzņemti 15 jaunsargu kandidāti, kas pasākuma laikā nodeva
svinīgo zvērestu.
22. novembrī 208. Lejasciema jaunsargu vienība piedalījās jaunsargu vienību ierindas skatē Rēzeknē, kas bija veltīta Latvijas
Armijas 91. gadadienai.
Lejasciemu pārstāvēt dodas 12. klases
jaunsargi Monta Bička, Signe Žīgure, Juta
Gargažina, Kristīne Doropoļska, Dana Žvi-
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Tūrisma sacensības Tīnes pakalnē.
Ievainotā transportēšanu veic 8. klases
komanda

Tūrisma sacensības Tīnes pakalnē.
Ugunskura iekurināšana. Startē Kristaps
Vēverbrants.

Tūrisma sacensības Tīnes pakalnē.
Tūrisma mezglu siešana. Laura Pelēce
un skolotāja Elita Jermakova.

Lejasciema jaunsargi Dita Žviriņa,
Matīss Gabdulļins un Evita Doropoļska
nes Gulbenes novada karogu.

12. klases jaunsargi pēc ierindas skates Rēzeknē.
riņa, Jānis Čablis, Nauris Pavlovs, Markuss
Tipāns, Matīss Gabdulļins. Deviņu komandu
konkurencē lejasciemieši izcīnīta 2. vietu.

L. Gabdulļina,
Vecākā referente jaunsargu
apmācības jautājumos
2010. gada decembris

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Par prieku
27. novembrī kā saturīgs, sportisks pasākums Lejasciema pagasta un Lejasciema
PII „Kamenīte” audzēkņu ģimenēm ar bērniem tika realizēts VAS „Hipotēku un zemes
bankas ”Klientu kluba „Mēs paši” Gulbenes
reģionālās atbalsta grupas labdarības projektu konkursa organizatoru atbalstītais Lejasciema PII „Kamenīte” audzēkņu vecāku
iesniegtais projekts- ģimeņu sporta diena
„Prieks kopā būt”.
PII „Kamenīte” kolektīvs, kas atbalstīja
projekta iniciatorus un palīdzēja tapt šiem
jaukajiem ģimeņu sporta svētkiem, bija saplānojis sportiskās aktivitātes atbilstošas
ikvienam vecumam, ikviena spējām un interesēm. Vilties nenācās ne bērniem , ne viņu
vecākiem. Sporta dienas norisē patiesi attaisnojās projekta nosaukumā ietvertais moto
”Prieks kopā būt!”. Ģimenēm bija prieks būt
kopā jautrā, aktīvā pasākumā, prieks sastapt
citas ģimenes, prieks atrast jaunus draugus,
prieks smaidīt un prieks dalīties priekā!
Svētki sākās ar parādi, iepazīstinot ar
tiesnešiem – atraktīviem un jautriem pasaku
tēliem, kopīgu iesildīšanos, iepazīšanos un
draudzības stiprināšanu zem daudzkrāsaina
izpletņa. Un tad jau arī varēja sākties sevis
pierādīšana dažādās aktivitātēs. Katrai ģimenei bija svarīgi piedalīties ikvienā no sportiskajiem uzdevumiem, jo tikai tā varēja savākt
visus zīmogus ģimenes kartē. Un kur tad vēl
lielā noslēguma stafete!
Vecāku viedoklis:
Ar prieku vēroju, kā mans trīsgadnieks
un arī citi mazuļi ar katru minūti atraisās un,
ejot no vienas aktivitātes uz nākamo, kļūst
arvien aktīvāki un drošāki. Kad bērni redzēja, ka to pašu dara mammas un tēti, tad apņēmība tikt galā ar visu pašiem dubultojās.
Mājup gājām gandarīti par to, ka bijām kopā,
ka diena paskrēja tik ātri, bez garlaicīgās sēdēšanas pie televizora.
Vecāku viedoklis:
Atceroties savu bērnību visbiežāk prātā
nāk tieši šādi kopā būšanas svētki, kad visu
darījām kopā. Tāpēc mūsu ģimenē neradās
šaubas par to, vai vajag apmeklēt šo pasākumu ģimenēm. Iedomājos, ka varbūt arī
mans dēls pēc daudziem gadiem atcerēsies
tieši šo dienu, kā vienu no mīļākajiem bērnības dienu notikumiem.
Pasākuma organizatoru vārdā
Adriana mamma

Kopā ar tēti startē Adrians.
2010. gada decembris

Draudzības stiprināšana zem daudzkrāsainā izpletņa.

Prieks un sportisks azarts gan lieliem, gan maziem.

Sacensībās piedalās Jānis.
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Svētkus
gaidām ar
prieku
Ja kalendāru lasīsim uzmanīgi, tad
atklāsim, ka latviešiem ir daudz svinamu dienu, taču gadā ir tikai vieni svētki
– Ziemassvētki.
Kad skolēniem jautā, kas ir viņu mīļākie svētki ģimenēs, lielākā daļa atbild
– Ziemassvētki. Un varbūt ne vienmēr
domā tieši svētvakaru, bet to laiku, ko
katrs savā sirsniņā atvēl svētku gaidīšanai, gatavošanās svētkiem.
Tiklīdz aiz muguras valsts dzimšanas diena, pārslēdzam savas domas uz
Ziemas saulgriežiem – mūzikas kabinetā skan Ziemassvētku dziesmas, mākslas kabinetā kā darbnīcā šķind šķēres
un smaržo pēc krāsa, jo tiek gatavoti
telpām dekori, skolotāju viedokļi satiekas un šķiras, kuri skolēnu priekšnesumi vislabāk iederas kopīgajā priekšnesumā, lai tie sagādātu prieku ikvienam, kas būs mīļi gaidīts viesis svētku
koncertā. Mani vienmēr ir iepriecinājis
skolēnu un skolotāju kopīgais darbs,
sagatavojot lielos koncertus skolas tradicionālajos svētkos, jo galarezultāts ne
reizi nav licis vilties.
Ziemassvētkus un gada nogali gaidot, domājam par to, vai esam paveikuši
visus iecerētos darbus vai kāds darbs kā
sniega bumba ir vēlusies no kalna lejā
un nekādi saviem spēkiem to neesam
varējuši dabūt kalna galā, vai esam pateikuši tos vārdus, ko glabājam sirdī. Pateicības vārdus, mīlestības vārdus.
Ja biežāk labo pasakām tiem, kas
blakus, līdzās ikdienā, tad retāk paldies
izskan tiem cilvēkiem, kam ar skolu retāk krustojas ceļi. Ziemassvētku laikā
teiktajam esot īpašs spēks un svētība.
Lai mūsu visu Lejasciema vidusskolā paldies Kārlim Uiskam un Agrim
Krēsliņam, Jurim Kaņepam par palīdzību saimnieciskos darbos, kur pašu

Lejasciema vidusskola
Ziemassvētku gaidās
Lejasciema vidusskolā jau labu laiku
jūt Ziemassvētku tuvošanās noskaņu.
Visi kopā iededzām pirmo sveci adventes vainagā, klases gatavo Ziemassvētku dekorus un jau nākošnedēļ skola
tērpsies svētku rotā, viss skolēnu un skolotāju kolektīvs ir iesaistīts svētku koncerta
gatavošanā.
Šogad izveidojusies ļoti darbīga, idejām bagāta un atbildīga skolēnu dome, ko
vada prezidente Signe Žīgure, un piedalās
Dana Žviriņa, Dāvis Uiska, Ance Zaķe, Dita
Žviriņa, Juta Gargažina un Signija Bukāte.
3. decembrī notika saturīgs sadarbības
pasākums ar Lizuma vidusskolas skolēnu
pašpārvaldi, kura laikā skolēni dalījās savā
darba pieredzē, prezentēja veiksmīgākos
pasākumus un analizēja arī neveiksmes,
to iemeslus. Šobrīd, sagaidot Ziemassvētkus, dome ir izsludinājusi labdarības
akciju „Mazo sirsniņu priekam”, kas rosina vākt rotaļlietas un bērnu grāmatiņas, lai
tās dāvinātu jaunāko klašu skolēniem, organizē Ziemassvētku basketbola turnīru,
gādā par Ziemassvētku pastu skolā. Paldies domniekiem par ieinteresētību veidot
saturīgāku skolas sabiedrisko dzīvi!
Šogad Ziemassvētku egles svinības
skolas saimei notiks 23. decembrī plkst.
18.00 – koncerts Lejasciema kultūras
namā, bet plkst. 20.00 egles iedegšana
un balles sākums skolas zālē.

Laipni aicinām visus, kas ir ieinteresēti skolas dzīves un svētku norisēs!
Skolēni ar prieku gaida ziemas brīvdienas (24.12. – 05.01.), taču tūlīt pēc
tām Lejasciema vidusskola atkal uzņems
tūristus no visas Latvijas, kas 14. un 15.
janvārī piedalīsies 23. tūrisma tehnikas sacensībās telpās. Vēlam mūsu skolas sportistiem veiksmi!
Ingrīda Vanaga,
Lejasciema vidusskolas direktores
vietniece audzināšanas darbā

spēki izrādījās par sīkiem.
Šogad notikušas pārmaiņas un skolas deju kolektīvus vada Inga Dambrova,
paldies viņai par atsaucību un pacietību,
jo tikai tie cilvēki, kas strādā ar bērnu
kolektīviem dabū izjust visus plusus un
mīnusus, kas saistās ar šo darbošanos.
Ar Ingas iniciatīvu un mūsu pagasta uzņēmēju atsaucību prieks ir ticis mazajiem
dejotājiem- jaunas pastalas un koncerttērpi. Paldies sakām Rudītei Tučai un viņas ģimenei, Sandim Brektem un Jurim
Putniņam.

Ik gadu, domājot par izglītošanu, skolu atbalsta ģimenes ārste Sandra Liepiņa
un abonē skolas bibliotēkai medicīniska
rakstura žurnālu.
Paldies Lejasciema pagasta pārvaldes vadītājam M. Milnam un viņa darbiniekiem par sadarbību un atbalstu.
Saka – „dots devējam atdodas” – lai
šai tautas gudrībai divkāršs, trīskāršs un
daudzkāršs spēks un, mūsu domu pavadīta, tā izsniedz visus labos cilvēkus.
I. Stāvavena,
Lejasciema vidusskolas direktore

Lejasciema vidusskolas pedagogi –
ES projektu dalībnieki
Pedagoga darba ikdienas procesos
ietilpst ne tikai mācību stundu gatavošana un vadīšana, izglītojamo zināšanu
novērtēšana. Lielu ieguldījumu prasa audzināšanas darbs un ārpusklases aktivitātes. Jārūpējas arī par savu tālākizglītību
un personības attīstīšanu. Šajā jomā tiek
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piedāvāti ES projekti. Projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos” (2009
– 2012) darbība aptver daudzveidīgus
pasākumus, kas nodrošinātu pedagogu
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanu un tās tālā-

ku attīstību, uzsverot ikviena pedagoga
patstāvīgu profesionālo kompetenču
pilnveidi un profesionālas karjeras izaugsmes iespējas, palielinot pedagoga atbildību par mācību un audzināšanas darba
rezultātiem un periodiski novērtējot pedagoga profesionālās darbības kvalitāti.
2010. gada decembris

LEJASCIEMA VIDUSSKOLĀ

Projekta „Vides apziņa” turpinājums Bulgārijā
Turpinot projektu „Vides apziņa” mēs,
Lejasciema vidusskolas skolnieces, Dita
Berkolde un Signe Žīgure, kopā ar mūsu
skolotājām Antru Paegli un Vēsmu Stapāni
lidojām uz Bulgāriju, kur īpaša uzmanība
šīs nedēļas laikā tika pievērsta fabriku ietekmei uz cilvēku veselību. Latvijas laika
apstākļi mūs nelutināja, jo bija īsti rudenīga
diena. Pēc garā pārlidojuma nonācām Sofijā, kur pārnakšņojām, lai nākošajā dienā
ar jauniem spēkiem varētu doties uz savu
gala mērķi - Staru Zagoru. Kad izkāpām no
autobusa, bulgāru meitenes mūs jauki sagaidīja, tad devāmies iepazīties ar ģimeni
un māju, kur bija jāpavada visa nedēļa. Šo
dienu veltījām, lai iepazītu mazu daļu no
pilsētas un vēlāk skolā bulgāri prezentēja savu skolu, pilsētu un valsti. Ierodoties
skolā bijām nedaudz pārsteigtas par skolas izkārtojumu, kas ļoti atšķīrās ar mūsu
skolu. Nākošajā dienā bija paredzēts
pikniks, bet lietus dēļ to nevarēja īstenot.
Tādēļ šajā dienā mēs devāmies uz zoodārzu, apskatījām bulgāru izklaides iespējas – boulingu, galda hokeju u.c. Dienas
garumā baudījām arī bulgāru nacionālos
ēdienus. Katru dienu gaidījām ar jaunām,
pozitīvām emocijām.
Bijām putnu rehabilitācijas centrā, kur
redzējām dažāda veida kalnu un klinšu
ērgļus, pelikānus, kā arī baltos un melnos
stārķus. Dienas turpinājumā bijām vēstures muzejā, uzzinot arī mazliet no Bulgārijas vēstures. Dienas otrajā pusē devāmies
spēlēt boulingu un izbaudījām mācību
stundu bulgāru skolā.
Dienas skrēja nemanot, pēdējā dienā, ko pavadījām Starā Zagorā, apmeklējām elektrostaciju, uzzinot par to, kā
Bulgārijā iegūst elektrību un apskatījām
vietu, kur iegūst akmeņogles. Šīs dienas
vakars, manuprāt, mums bija visgaidītākais, jo vēlējāmies nobaudīt bulgāru nacionālos ēdienus un redzēt, kā tradicionā-

lās dejas atšķiras no mūsējām. Gaidītais
atmaksājās, sagatavotie priekšnesumi
bija ļoti pārdomāti un tērpi bija grezni. Dejas ļoti atšķīrās no mums redzētā, bet bija
jauki, vakara garumā, pamācīties kādus
soļus, kas vēl joprojām ir palikuši atmiņā.
Pēc šī pasākuma bijām ļoti nogurušas,
devāmies mājās, jo nākošajā dienā mūs
gaidīja ekskursija uz Bulgārijas pilsētu
Plovdivu. Ceļā devāmies jau ar koferiem
un varēja teikt, ka mājupceļš bija sācies.
Plovdiva atmiņā ir palikusi ar greznajām
ēkām un māksliniekiem, kas gleznoja pat
uz ielas. Apskatot pilsētu atvadījāmies
no saviem jauniegūtajiem draugiem de-

vāmies uz Sofiju. Mums tik ļoti iepatikās
bulgāru mūzika, ka visu vakaru, ko pavadījām viesnīcā, klausījāmies tieši bulgāru
nacionālās dziesmas.
Tā kā Bulgārijā fabriku ietekme uz vidi
ir bijusi diezgan graujoša, tad vides saglabāšana ar tām iespējām, kas viņiem ir, notiek saglabājot apkārtnes vidi.
Kopumā, lai gan bija grūti pierast pie
tā, ka viss nenotiek plānotajā laikā, manās
atmiņās bulgāri ir palikuši kā jauki un ļoti
atsaucīgi cilvēki.

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt pedagogu konkurētspēju, īstenojot
atbalsta pasākumus vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem
izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu
ietvaros, nodrošinot nepieciešamo pārkvalifikāciju; zināšanu un prasmju pilnveidi, tai skaitā komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai, kā arī veicinot pedagogu novērtēšanas sistēmas
attīstību un ieviešanu, t. sk. nodrošinot
mērķstipendijas pedagogiem par ieguldījumu pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešanā.
Šajā projektā no mūsu skolas 1.
posmā piedalījās četri, bet 3. posmā deviņi pedagogi: Laila Medne, Vija Nurža,
Vēsma Stapāne, Elita Jermakova, Vineta Riekstiņa, Rita Vēverbrante, Ilva Bēr-

ziņa, Ineta Stāvavena un Juris Ivanovs.
Katram bija jāuzraksta pašvērtējums
un jāsakārto portfolio, kurā jāatspoguļo
savas darbības labākie piemēri vairāku
mācību gadu garumā. Darbs bija ļoti
interesants, lai arī prasīja precizitāti. Arī
administrācijai un izvērtēšanas komisijai
pienākumu netrūka. Tika vērotas pedagogu mācību stundas. Tās bija interesantas, kvalitatīvas un radošas. Netrūka
dažādu mācību metožu un paņēmienu,
uzskates materiālu, IT iespēju un pašu
veidotu darba lapu izmantošanas. Visas
darbības mācību stundā bija vērstas uz
izglītojamo aktivizēšanu, dažādu prasmju apgūšanu. Skolēna pašvērtējums ir
svarīga sekmīgas mācību vielas apguves sastāvdaļa. Mūsu pedagogi piedāvāja daudz interesantu variantu mācību

stundas un katra skolēna darbības tajā
novērtēšanai. Administrācija deva savu
izvērtējumu, kā arī noteica katra pedagoga stiprās puses, ieteikumus tālākās
darbības uzlabošanai. Izvērtēšanas komisiju vadīja Ingrīda Vanaga, tajā darbojās Ligita Antiņa, Aldis Doropoļskis, Inese Konošonoka un Ineta Maltavniece.
Katrs pedagoga darba stils, sasniegumi
un attieksme tika vērtēti ļoti individuāli,
pierādījumi rūpīgi izanalizēti. Prieks par
to, ka bija ļoti daudz pozitīvisma un radošu ideju.
Projekts vēl turpinās, jau iesniegti
nākošie pieteikumi 4. posmam. Lai veicas!!
Ineta Maltavniece,
Lejasciema vidusskolas direktores
vietniece izglītības jomā

2010. gada decembris

Projekta „Vides apziņa” dalībnieces Bulgārijā
No kreisās skolotāja Antra Paegle, Signe Žīgure, Dita Berkolde,
skolotāja Vēsma Stapāne.

Dita Berkolde,
Lejasciema vidusskolas skolniece
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BRĪVDIENU DIENASGRĀMATA

Vēju un mākslas skartās brīvdienas
Rudens brīvdienās no 24. oktobra līdz
31. oktobrim Lejasciema vizuālās mākslas
skolotāja un viņas audzēkne Māra Dambrova viesojās Dānijā, kur piedalījās mākslas
konkursa „Savādnieki ganībās” uzvarētāju
kultūras braucienā.
Skolotāja Laila dalās iespaidos par redzēto, piedzīvoto un izjusto:
Svētdiena, 24. oktobris
Mani, Māru un divas meitenes no Galgauskas – Jutu un Inesi Bilundas lidostā Dānijā sagaida latviešu meitene Gundega, kura
mācās dāņu valodu un dzīvo pie saimnieces
Juttes. Pirmajā benzīntankā tiek sarīkots pikniks ar tēju, kafiju un maizītē, lai varam izturēt divu stundu braucienu uz Silrslevu Mors
salā. Meitenes vizinās 40 gadu vecā Jaguārā. Pēc garā brauciena 170 gadus vecā
mājā pie kamīna sveču gaismā mūs sagaida
saimniece Jutte, pasniedzot siltu puķkāpostu zupu un karstmaizītes ar džemu. Viss šajā
mājā ir sens, autentisks, ar stāstu, sajūtām,
nu tāds pamatīgs... Pārsteigums - mājas atslēgas tiek uzticētas man, visu nedēļu tikai
mēs četratā apsaimniekosim šo māju. Man
sava istabiņa ar senu pulksteni, ceļa spieķi,
baznīcas galvojumu un ainavu ar Ziemeļjūras fjordiem. Sajūtas kā romantiskā kino –
nostaļģija, atpūta! Miers pāri visam!
Pirmdiena, 25. oktobris
Kurinām kamīnu, iepazīstam māju, pastaigājamies gar Ziemeļjūras fjordiem, baudām sauli, vēju, apbrīnojam gliemežvākus.
Tepat blakus ir osta, siltumnīcā vēl vīnogas,
dārzā āboli...
Ap pusdienlaiku ir klāt saimniece, kas
mūs aizvizina uz 6 km netālo fermu. Meitenes priecājas par kuplo rukšu saimi, kas
izrādās dzīvo mazās āra mājiņās, jo Dānijā
sivēnus kūtīs nedrīkst turēt. Apskatām Gallaway govis, kas arī ir galvenais mūsu ceļojuma iemesls – mēs uzvarējām konkursā „Savādnieki ganībās” un nopelnījām šo kultūras
braucienu uz Dāniju. Govis brīvi pastaigājas
gar Ziemeļjūras fjordu piekrasti, baudot brīvību un lekno zāli.
Pamatīgais vējš mūs nosaldējis, dzeram tēju un mielojamies ar tradicionālo dāņu
kūku.
Pēcpusdienā sirsnīga, nesteidzīga tikšanās angļu mākslinieka Simona Varda
galerijā. Abstarkcionisma darbi mūs vedina
uz asociācijām, sarunām un diskusijām. Protams, mežģam mēles angļu valodā.
Vakariņas, saimnieces Juttes sarūpētas,
pie lielā saimes galda
Otrdiena, 26. oktobris
Bezvējš, saulains laiks, kas oktobra beigās te ir reta parādība. Ar prāmi pārceļamies
uz pussalu. Book-art (grāmatu mākslas) centrā iepazīstamies ar individuāli, roku veidotām grāmatām. Praktiski apgūstam iemaņas
grāmatu iesiešanas pamatos. Liekam klāt
izdomu, fantāziju, degsmi un pēcpusdienā
katrai divas grāmatiņas ir gatavas! Viena noderēja Dānijas spilgtāko mirkļu attēlošanai.
Nelielā mākslas muzejā iepazīstam pa-
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Otrā no kreisās skolotāja Laila Medne, ceturtā no kreisās Māra Dambrova.

gājušā gadsimta pirmās puses dāņu mākslinieku krāšņākos, spilgtākos darbus, kuros
dominē jūra, putni, akmeņi un govis.
Vakarpusē ciemojamies Tempa Handicraft pie grozu un skulptūru māksliniekiem.
Te grozi pīti pat no papīra, malkas grēdas
dārzā ne tikai dizainam, bet tīri praktiski, vēja
aizturēšanai, apģērbti putnu būrīši un jautrajiem čivinātājiem pat dekoratīvi ūdens krāni.
Aplūkojam tēlnieka oriģināldarbus – apģērbtas koka skulptūras.
Vakarā saimnieces datorā skatāmies
bērnu darbus, kas piedalījās konkursā. Pārsteidz, kā saimnieks katrā radošajā darbā
saskata ko īpašu, kā priecājas. Tik brīnišķīgi,
ka bērnu darbi tā atraisa!
Trešdiena, 27. oktobris
Rīta agrumā mājas pakšus un niedru

jumtu grabina vējš ar lietu. Beidzot jūtam
kārtīgu Dānijas ziemeli, jūra šalc un ārdās.
Skarbi un patiesi. Sagatavojam ceļa maizes,
šodien aktivitātes pie dabas.
Lietus un vēju pavadītas esam nonākušas Moler – akmeņu un fosiliju muzejā. Akmeņi, kā unikālas litogrāfijas, mūs pārsteidz
ar augu, zivju, kukaiņu nospiedumiem. Katrai kabatā ir kāds Ziemeļjūras akmens slīpēšanai. Slīpējam katra pie savas letes vairāk
kā stundu, rezultāts ir pārsteidzošs – akmeņi
spīd un laistās!
Lietus norimst, braucam uz gleznainām
vietām salas ziemeļos. Pēcpusdiena aizskrien mākslinieka Erika Heides studijā. Viņš
veido jaunām baznīcām maketus, restaurē
senās baznīcas un ir darinājis priekšmetus
Dānijas princeses apartamentiem.
2010. gada decembris

Apbrīnojama iekštelpas un ārtelpas saskaņa
minimālismā, kur melnbalto interjeru papildina
citronkoks un dzelteni
papagaiļi. Vienkāršas līnijas interjerā, skulptūrās,
maketos. Šī man ir fanatastiska mācību stunda
videsdizainā1
Vakarā ir laiks Ziemeļjūras fjordu skāvieniem, sirdsmieram, sirdsbaudām, vakarēšanai, jo
šeit par laimi nav televizora un datora.
Ceturtdiena, 28.oktobris
Šorīt meitenes mani lutina ar jau iekurinātu kamīnu un izceptām pankūkām. Dodamies uz Nukebingu. Apskatām pilsētiņu,
atpūšamies bibliotēkā, kur iespējama saziņa
ar mājās palicējiem.
Vēlāk Mors salas mākslas skolā kopā
ar šīs skolas audzēkņiem gleznojam savu
draugu portretus. Pārsteidza tas, ka viņu tradīcija, katram savu reizi uz mākslas skolas
nodarbībām ņemt līdzi ko pašceptu, sakrita
ar mūsējo tradīciju! Vēl tikai nelielas baznīcas apmeklējums. Dānijā visās baznīcās pie
griestiem ir vikingu kuģi, bet ap tām kapi.
Vakariņojam mūsmājās kopā ar latvietes Lauras stāstiem par pavadītajiem desmit
gadiem dāņu zemē.
Piektdiena, 29.oktobris
Brauciens uz Thy salu un dāņu nacionālo parku. Viņiem mežā ogas ir tādas pašas
kā pie mums, bet nav vilku, aļņu, meža cūku,

ļoti neierasta, kā tuksnesī. Nodrošinājušās
ar vissiltāko apģērbu, galvassegām un cimdiem, vērojam sērfotājus, kas kailām kājām
bauda viļņu priekus.
Sestdiena, 30.oktobris
Ar katru dienu arvien vairāk iepazīstam
dāņu atklātumu. Ka logu aizkariem vai žalūzijām ir tikai dekoratīva vai saules aizsargājoša
funkcija, tas jau bija pierasts, bet viesojoties
pie skulptūru mākslinieces, mūs sajūsmināja
stiklotā siena vannas istabā. Dāņi ir arī patiesi, ieinteresēti un ļoti atklāti sarunu biedri.
Jutte mūs aizvizina uz vietējo pārtikas produktu izstādi, kur nogaršojam jūras veltes,
medu un citus našķus.
Svētdiena, 31.oktobris
Pa ceļam uz lidostu
nelielas pils apmeklējums, iejūtoties bruņinieku tēlos. Pusdienas
nu jau draudzenes Lauras privātmājā, kur meitenēm ir liela jautrība ar
mazajiem bērniem.
Sirsnīgas atvadas
un cerība satikties Latvijā pavasarī!
Paldies par jauko
un interesanto nedēļu
Galgauskas „Zemīšu”
saimniecei Liānai, Gundegai, Juttei un NielamOlem Dānijā!
toties pastaigājas fazāni.
Esam pie atklātas jūras, viļņi veido milzu putas, sāļais ūdens ietekmē ciematiņa
ļaužu dzīvi, šeit neko nevar izaudzēt. Ainava

Laila,
vizuālās mākslas skolotāja

JAUNIEŠU CENTRĀ

Jauns aprīkojums Lejasciema jauniešu centram „Pulss”
Esam uzsākuši jaunu projektu „Lejasciema jauniešu centra „Pulss” telpu aprīkošana un iekārtošana nodarbību un apmācību norises nodrošināšanai”. Šis projekts tiek
realizēts ELFLA atklātā projektu konkursa
pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”,
pieteikumu iesniedzot vietējai rīcības grupai
– biedrībai „SATEKA”. Projekta kopējais fi-

EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

nansējums – Ls 3936,37, no tiem piesaistītais publiskais finansējums – Ls 2952,27.
Projekta ietvaros līdz 2011. gada martam plānots iegādāties mēbeles (dokumentu plaukti, datorgaldi, krēsli u.c.) un informāciju tehnoloģijas (datori, kopētājs, projektors

u.c.), tā nodrošinot funkcionējošas telpas
jauniešu aktivitātēm, nodarbību un projektu
realizēšanai, darba vietu Eiropas brīvprātīgā
darba veicējiem u.tml.
Jauniešu centrs saka paldies projekta
vadītājai Janai Igaviņai par izrādīto iniciatīvu
un ieguldīto darbu projekta sagatavošanā.
Inga Deigele,
jauniešu centra vadītāja

Iespējas augstskolu absolventiem
Beidzot
augstskolu,
aktuāls jautājums ir – kā reālā darbā izmantot studijās
iegūtās zināšanas un prasmes. Viena no iespējām, ko
pirms pāris gadiem izvēlējos
es, ir piedalīšanās programmā Iespējamā misija.
Iespējamā misija ir nacionāla mēroga iniciatīva, kuras mērķis ir nostiprināt izglītību kā vērtību Latvijā, palīdzot
talantīgiem augstskolu absolventiem kļūt
par iedvesmojošiem skolotājiem un nākotnes līderiem. Programmu dibinājuši Lattelecom, Swedbank un Ideju partneru fonds un
2010. gada decembris

atbalsta vadošie Latvijas uzņēmumi, kuriem rūp izglītības kvalitāte.
Iespējamā misija katru gadu
aicina pēdējo kursu studentus un
augstskolu absolventus, kuri nav
ieguvuši pedagoga profesiju, kā
pirmo profesionālo izaicinājumu
izvēlēties darbu skolā. Strādājot
vienā no pasaules grūtākajām
profesijām, viņiem ir iespēja pierādīt, ka ikviens bērns var sasniegt augstus mērķus un
palīdzēt attīstīt viņu potenciālu. Darbs skolā
ir arī labākais saskarsmes, cilvēku vadīšanas un problēmu risināšanas treniņš.
Piedaloties Iespējamā misijā, dalībnieki

strādā kā pilna laika skolotāji, pasniedzot
mācību priekšmetu savā specialitātē skolās
visā Latvijā. Šobrīd 26 skolās strādā 29 Iespējamās misijas skolotāji. Paralēli skolotāja
darbam dalībnieki divus gadus Iespējamās
misijas bezmaksas mācībās apgūst mācīšanas un vadības prasmes, saņemot kredītpunktus un stipendiju.
No 15. janvāra līdz 15. martam noritēs
pieteikšanās jau Ceturtajam iesaukumam.
Piesakies pats, vai iesaki draugam! Vairāk
par programmu un pieteikšanos www.iespejamamisija.lv vai griežoties pie manis pa
e-pastu pulss@gulbene.lv.
Inga Deigele
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APSVEIKUMI, PATEICĪBAS
Ir dīvaina sajūta gadu mijā,
Kad zvaigžņotā debess sudrabu sijā,
Tad zogas gan prieks , gan neziņa
krūtīs,
Ko nākamā gada puteņi sūtīs –
Ir dīvaina sajūta tādā brīdī,
Kad satiekas gadi uz īsu brīdi:
Tu pats it kā stāvi vēl durvju priekšā,
Bet domas sen jau atrodas iekšā.
/J. Tabūne/
Saviem uzticīgajiem klientiem un
arī pārējiem pagasta ļaudīm vēlu
– lai raisās ieceres, šķiras darbi,
piepildās vispārdrošākie sapņi un
nodomi, lai Ziemassvētku miers
un klusums dod spēku visu cerību
un domu piepildījumam
Jaunajā gadā!
Apdrošināšanas
kompānijas BALTA
konsultante Anita

Lai Ziemassvētki
nāk ar gandarījumu
par paveikto,
labām domām un jaunām
iecerēm!
Kultūrvēsturiskā mantojuma centra
paldies darbīgajiem un atsaucīgajiem
cilvēkiem – kultūras nama
vadītājai Ritai, jauniešu centra
“Pulss”’vadītājai Ingai, bibliotēkas
darbiniecēm Mairai un Agnesei
vokālajam ansamblim “Akcents”un
folkloras kopai “Smaržo siens”.
Paldies lejasciemiešiem par
dāvinājumiem, līdzdalību
pasākumos un izstāžu sagatavošanā,
novadnieku atdusas vietu sakopšanā
un vēstures avotu atpazīšanā.
Lai Jaunajā gadā laba veselība,
ieinteresētība sava pagasta vēstures
izpētē un saglabāšanā!
Lai sekmējas kopīgais darbs!
Kultūrvēsturiskā mantojuma centra
darbiniece Inta

Es neticu mūžīgai apsnigšanai.
Es ticu Saulgriežu sniegiem, kas zemi
Tīru un mirdzošu padarīt nāk.
Ticu Ziemassvētku klusajam
brīnumam,
Kuram dvēselē jāienāk.
/S. Kaldupe/

Lai sirds siltums sasilda
ikvienu, ko satiekat savā ceļā!
Lai katrai jaunai dienai savs
sapnis, kam par ceļabiedru ir
pārliecība un ticība sev! Lai
Ziemassvētku vakars atalgo
ar prieku un nes mieru! Lai
Jaungada brīnums vispirms
notiek mūsos pašos!
Ikvienai ģimenei, ikvienam
cilvēkam gaišus, priecīgus un
mīļus svētkus un domām baltām
kā Ziemassvētku sniegs vērt
durvis jaunam gada!
Lejasciema
vidusskolas
kolektīvs
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Dūc sniega bites sirmā ozolā
Un sarmas spīguļi gar logu rūtīm
palo,
Tik paskaties: pār taviem sapņiem,
darbiem
Dievs dāsni debess svecēm mirdzēt
liek,
Lai tici tu, ka jaunā gada takās
Tev spēks un cerība, un mīlestība
būs.
/V.Mežnora/

Novēlu katram „Kamenītes”
darbarūķim izjust
Ziemassvētku brīnumu un
noticēt Jaunā gada veiksmei!
Ticību saviem spēkiem un
spēku paveikt iecerēto!
PII vadītāja Sandra

Sedz vakars zemi kluss un svēts,
Deg sveces spoži egļu zaros, –
Viens brīnums sirdī izauklēts
Mums atspīdējis zvaigžņu staros.
Un liekas, ziedu pušķis pērns
Ir atkal klēpī smaržot sācis –
Stāv klusi durvīs zvaigžņu bērns,
Šurp mīlestības vārdā nācis.
/Ilona Leimane/

Priecīgu sirdi, gaišu noskaņu,
veiksmi un pārticību mājās
novēlam ikvienam pagasta
iedzīvotājam!
Lejasciema PII „Kamenīte” kolektīvs

Paldies iestādes audzēkņu vecākiem
par iniciatīvu piedaloties VAS „Hipotēku un
zemes bankas ”Klientu kluba „Mēs paši”
Gulbenes reģionālās atbalsta grupas labdarības projektu konkursā un aktīvu darbošanos pasākuma īstenošanas laikā. Jūs
esat vislabākie!
Konkursa organizatoru apstiprinātā projekta „Prieks kopā būt!” ietvaros iegādātais
sporta inventārs , kas tika izmantots ģimeņu
sporta dienas „Prieks kopā būt” aktivitātēs,
tika nodots Lejasciema PII „Kamenīte” rīcībā ar mērķi- izmantot inventāru iestādes
audzēkņu ikdienas sporta nodarbībās.
Priecājamies par sekmīgo sadarbību!
Lejasciema PII „Kamenīte”
pedagogi
Paldies Mārai Breierei un Jurim Gargažinam par palīdzību un atbalstu!
Priecīgus Ziemassvētkus un veiksmi
Jaunajā gadā!
Alla un Māris

LĪDZJŪTĪBA
Nav vārdu, kas izsacīt spētu,
Ko jūt sirds, pēc tevis kas sāp.
K. Apškrūma
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Maigai Bergmanei māsu mūžībā
aizvadot.
Ansamblis „Satekas” un vadītāja Vija
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 decembris

