
turpinājums 2. lpp.

Darba laiki:
Par izmaiņām pagasta 
pārvaldes darba laikā

Pagasta pārvalde informē, ka no 
2016.gada 4. janvāra Lejasciema 

pagasta pārvaldes darba laiks

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena

8.00 – 12.15   13.00 – 17.00

Piektdiena 8.00 – 12.00   13.00 – 16.00
Pirmssvētku 
dienās

8.00 – 12.00   13.00 – 15.00

Apmeklētāju pieņemšanas laiki 
Lejasciema PII „Kamenīte”

Vadītāja
Pirmdienās  no 8.00 līdz 10.00
Piektdienās no 14.00 līdz 16.00

Logopēde 
Trešdienās no 12.00 līdz 13.30

Papildus minētajam, ja apmeklētājs ir 
iepriekš pieteicies un norādījis risināmo 
jautājumu, iestāde nodrošina, ka 
apmeklētāji tiek pieņemti arī citā laikā

Lejasciema jauniešu centra 
„Pulss” apmeklētāju laiks

No 1. septembra līdz 31. maijam 

Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena

13.00 – 18.00

Sestdiena 10.00 – 16.00

Izmaiņas bibliotēku darba 
laikos

No 2016. gada 1. janvāra mainījušies 
Lejasciema pagasta bibliotēku 

darba laiki

Pirmdiena 8.30 – 17.00
Otrdiena 9.30 – 18.00
Trešdiena 8.30 – 17.00
Ceturtdiena 8.30 – 17.00
Piektdiena 8.30 – 16.00
Sestdiena, svētdiena: slēgts

Katra mēneša 1. un 3. piektdiena – 
metodiskā diena, bibliotēka 
apmeklētājiem slēgta.

LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDES IZDEVUMS 2016. gada JANVĀRIS Nr. 1 (151)  

Gribas sākt bez gariem ievadvārdiem – pirms 21 gada „PAGALMS” kļuva par 
manu otro bērnu, ko apmīļot, saudzēt un palaist tautās. Tas bija īpašs laiks, jo kopā 
ar avīzi mācījos es pati.

Kā radās PAGALMS? Vislabāk varētu atbildēt toreizējais pagasta padomes 
priekšsēdētājs Dainis Švika, kurš neatlaidīgi teica: „Vai varam dabūt gatavu pagasta 
avīzi?” Sākotnēji teicu „nē” – jo ko gan 1. kursa students var paveikt? Īpaša pateicība 
Švikas kungam par iedrošināšanu un uzticēšanos!

Kādēļ tieši PAGALMS? Tas atkal ir īpašs laiks. Nav viegli ko radīt. Ja uzticēts 
īpašs pienākums, tad viss jāizdara līdz galam. Tajā mirklī vērsos pie klasesbiedre-
nēm, kuras studēja Filoloģijas fakultātē – Baibai bija uzdevums papētīt jaunlatviešu 
avīzes, bet Sandai – vēlāk zīmēt ideju. Tapa projekts, ko nosaucām „PAGALMS”..

„PAGALMS” ir mūsu kopējā seja. Tas ir stāsts pašiem par sevi. Vislabākie vēlē-
jumi mums visiem kopā!

Jana Igaviņa

„Pagalmam” 21 gads un 
151 numurs! 

Svētku laiks ir pagājis, sācies jauns gads ar jauniem sapņiem, iecerēm un ce-
rībām. Atskatoties uz nu jau aizvadītajiem gada gaidītākajiem un ģimeniskākajiem 
svētkiem, kuros daba mūs nemaz nelutināja ar baltām kupenām un liegi virpuļojo-
šām sniegpārslām, mēs paši radījām svētku noskaņu savā ciemā. Ar patiesu prieku 
atceros aizvadītā gada nogali, kad tumšajos vakaros, ejot cauri Lejasciemam, mūsu 
pašu paveiktais radīja siltu un gaišu noskaņu. Paldies visiem lejasciemiešiem, kas 
darīja skaistāku mūsu ciemu šajā laikā un iepriecināja gan pašus, gan ciemiņus!

Lietas un notikumi, kas šodien šķiet pašsaprotami un ikdienišķi, pēc gadiem 
uzjunda bērnības vai jaunības atmiņas. Tikai tad, ar laika distanci, mēs saprotam šo 
brīžu un notikumu īpašo un svarīgo vietu mūsu sirdīs. Arī es šorīt tiku ierauta atmiņu 
virpulī, kad, ejot pa ielu, ieraudzīju šo pajūgu.

Atcerējos, kā kopā ar vecmammu braucām ciemos pie kaimiņiem vai radiem, 
kā vedām sienu, mēs, mazbērni, bijām bezrūpīgi un laimīgi, nosalušiem snīpjiem 
un sārtiem vaigiem. Šīs atmiņas ir ārkārtīgi siltas un mīļas un ieņem īpašu vietu sir-
dī. Glabāsim un dokumentēsim notikumus un piedzīvojumus, kas notiek ar mums 
šodien, varbūt tieši kāda šīs dienas atmiņa pēc desmit vai vairāk gadiem liks priekā 
ietrīsēties sirdij!

Dana Puidze
Kultūrvēsturiskā mantojuma centrs
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LAUKSAIMNIEKIEM/ JAUNIEŠU CENTRĀ
turpinājums no 1. lpp.

Lepojamies ar mūsējiem – 
lejasciemiešiem!

Ziņas 
lauksaimniekiem

Mācības profesionālo augu 1. 
aizsardzības līdzekļu lietotājiem.

Pamatapmācības  2. reģis-
trācijas klases profesionālo augu aiz-
sardzības līdzekļu lietotāja apliecī-
bas iegūšanai 2., 3., 9. un 10. martā. 

Apmācības  otrās reģistrā-
cijas klases profesionālo augu aiz-
sardzības līdzekļu lietotāju apliecību 
pārreģistrēšanai 24. februārī.

Mācības notiks Gulbenē, Ozolu 
ielā 1.

PIETEIKTIES Gulbenes konsultā-
ciju birojā pie augkopības speciālistes 
Ingrīdas Šteinbergas; tālr. 29337806; 
e-pasts ingrida.steinberga@llkc.lv

Mācību tēmas un programmas 
skatīt www.lejasciems.lv/ sadaļā Lauk-
saimniekiem.

Pārskats par stāvokli ga-2. 
nāmpulka novietnē. 

Lauksaimniecības datu cen-
trā ar atskaites datumu uz 01.01.2015. 
ir jāiesniedz no 01.01.2016. līdz 
31.01.206. Veidlapa nav jāaizpilda par 
individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem 
(zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cū-
kām). 

Kopsavilkums par pašpatē-
riņa cūkām par 2015. gada otro pus-
gadu jāiesniedz no 01.01.2016. līdz 
31.01.2016.

Svaigpiena ražotājiem 
(kādreizējie TT kvotas īpašnieki)! 
Par 2015. gadā saražoto un realizēto 
svaigpienu un svaigpiena produktiem 
jāaizpilda anketa un jāiesniedz LDC 
līdz 2016. gada 31. janvārim. Informā-
cija jānorāda par pilnu 2015. gadu no 
01.01.2015. līdz  31.12.2015. 

Anketa pieejama www.ldc.gov.lv 
vai www.lejasciems.lv /sadaļā Lauk-
saimniekiem.

Visērtāk Pārskatus ir ievadīt elek-
troniski LDC autorizētajā sadaļā.

Lauku bloku precizēšana.3. 
LAD informē, ka līdz 01.04.2016., 

izmantojot LAD Elektronisko pieteik-
šanās sistēmu (EPS - https://eps.lad.
gov.lv/login), ir iespējams iesniegt 
lauku bloku un ainavu elementu pre-
cizēšanas pieprasījumus 2016. gada 
Platību maksājumu sezonai.

Anita Rozenberga, 
lauku attīstības konsultante

Lejasciema pagasta bibliotēkas 
ārējās apkalpošanas punkta

„Sinole” darba laiks
Otrdiena 9.00 – 17.00
Trešdiena 9.00 – 17.00
Piektdiena 9.00 – 13.00

Katra mēneša 1. un 3. piektdiena 
– metodiskā diena, bibliotēka 
apmeklētājiem slēgta.
Pirmdiena, trešdiena, sestdiena, 
svētdiena: slēgta.
        

Lejasciema pagasta Mālu 
bibliotēkas darba laiks

Otrdiena 10.00 – 16.00
Ceturtdiena 10.00 – 16.00
Sestdiena 10.00 – 14.00

Pirmdiena, trešdiena, piektdiena, 
svētdiena: slēgta.

Kultūrvēsturiskā mantojuma 
centra darba laiks

Otrdienās plkst. 9:00 – 12:00   13:00 – 16:00
Piektdienās plkst. 9.00 – 14.00 un citā laikā, 

iepriekš piesakoties.

Katra gada janvārī notiek īpašs pa-
sākums „Gada atsitiens”, kurā tiek ap-
balvoti iepriekšējā gada nopelniem ba-
gātākie jaunieši, kā arī citi labo darbu 
darītāji. 

Nav noslēpums, ka ikvienam no 
mums bija iespēja balsot par savu ie-
dvesmojošāko, radošāko, sportiskāko, 
brīvprātīgāko, aktīvāko uzņēmējdarbībā 
vai jaunieti skolā. 16. janvārī Gulbenes 
kultūras centrā tika pasniegtas „Gada 
atsitiens 2015” balvas, kā arī īpaši apbal-
vojumi par ieguldījumu jaunatnes darba 
attīstībā Gulbenes novadā.

Starp izvirzītajām nominācijām bija 
arī lejasciemieši, ar kuriem mēs lepoja-
mies un sakām lielu PALDIES!

LINDA ĻAPERE – visa gada garumā 
aktīvi darbojusies Lejasciema jauniešu 
centra un Lejasciema vidusskolas pro-
jektu un pasākumu video fi lmēšanā un 
montāžas darbā, organizējusi vasaras 
dienas bērniem un jauniešiem, iesaistī-
jusies mazo projektu izstrādē un īsteno-
šanā, pasākumu organizēšanā.

EVELĪNA MALTAVNIECE – aktīvi 
iesaistījusies Lejasciema vokālā ansam-
bļa „Akcents” vadībā, repertuāra atlasē, 
pavadījumu veidošanā. 2015. gadā sa-
gatavots augstvērtīgs un emocionāls an-
sambļa 10 gadu jubilejas koncerts.

MATĪSS GABDULĻINS – Latvijas 
studentu volejbola izlases sastāvā jūlijā 
piedalījies Pasaules Universiādē Dien-
vidkorejā, kur 22 komandu turnīrā iegūta 
7. vieta, un citās nozīmīgās sacensībās.

KĀRLIS KAMINSKIS – Lejasciema 
vidusskolas pašpārvaldes prezidents. 
Gada laikā kļuvis par vienu no vadoša-
jiem jaunsardzes dalībniekiem, pieda-
loties nometnēs un sacensībās. Paralēli 
tam iesaistās Lejasciema sabiedriskajā 
dzīvē, dzied pagasta korī „Kaprīze”, va-
dījis Valsts svētku pasākumu pagastā.

Ir iesācies jauns gads, un ikvienam 
no mums ir iespēja kļūt daudz radošā-
kam, iedvesmojošākam, redzamākam! 
Lai izdodas!

Anna Žīgure,
Jauniešu centra darbiniece
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izrāda vēlēšanos  
darboties ar košām, 
kustīgām vai grabo-
šām rotaļlietām;
kopā ar pieaugušo 
labprāt skatās bilžu 
grāmatas; 
klausās skaitām-
pantus/rotaļiņas, atkārtojot žestus 
(cepu, cepu kukulīti...);
patīk burzīt, švīkāt papīru (laikraksti, 
žurnāli, u.tml.);
norāda uz nosauktajām lietām, 
priekšmetiem (ja tiek uzdots jautā-
jums: kur ir...?).

Spēj noturēt uzmanību rota-
ļu darbībām vismaz 5 min.

VECUMS: 2 – 3 GADI
Prasmes:

iet patstāvīgi (pastaigas līdz 
1km);

prot ēst ar karoti/ dakšiņu, dzert 
no krūzītes;
izprot, ka ēšanas laikā  jāpaliek pie 
galda;
ir gatavs sadarboties ar pieauguša-
jiem;
labprāt atsaucas pieaugušā uzai-

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Mans bērns prot!... prot?... pratīs!

Stājas traucējumi bērniem pirmsskolas vecumā

Vienlaikus ar bērniņa ienākšanu 
ģimenē vecāku emociju skalā parādās 
jauna sadaļa – raizes: par bērniņa labsa-
jūtu, veselību, vajadzību nodrošināšanu, 
labklājību un attīstību. 

Labprāt dalāmies jūsu rūpēs, stās-
tot par mazuļu prasmju attīstību, ejot soli 
pa solim. Katram vecumposmam savi 
svarīgie darbi, kuru apgūšana veido pa-
matu jau nākamo, sarežģītāku iemaņu 
apguvē. Esiet kopā ar saviem mazuļiem 
ikdienā, darbos un atpūtā un mācieties 
ar prieku!

VECUMS: 1 – 2 GADI
Prasmes:
pieradis ievērot  ik-
dienā noteiktu die-
nas režīmu (ēdien-
reizes un atpūta  
atkārtojas vienādā  
laikā);
dienā iztiek ar vienu 
diendusu;
iet patstāvīgi; 
atsaucas uz savu vārdu;
ikdienā nav nepieciešams knupītis/
māneklītis;
spēj ēst ar karoti, dzert no krūzītes;

Vajadzība kustēties bērnam ir ie-
dzimta. Jo vairāk bērns kustas un piln-
veido kustību iemaņas, jo labāk attīstās 
visas organisma sistēmas, uzlabojas 
bērna fi ziskā attīstība un veselība.

Kustību iemaņas veidojas pakā-
peniski, tās pilnveidojot un uzlabojot, 
pārejot no vienkāršākas uz sarežģītu 
kustību ar augstāku līdzsvara un koordi-
nācijas spēju līdzdalību.

Pareiza stāja ir laba fi ziskā attīstība, 
laba pašsajūta un pašapziņa. Bērna stā-
jas veidošanos ietekmē pareizu mugur-
kaula liekumu veidošanās bērna augša-
nas un attīstības dažādos posmos:

mācoties noturēt galvu, veidojas - 
kakla daļas liekums, 
kad bērns pats apsēžas, veidojas - 
krūšu daļas liekums,
bērnam uzsākot staigāt, veidojas - 
jostas daļas liekums.
Īpaši intensīvi mugurkaula attīstība 

notiek pirmajos divos bērna dzīves ga-
dos.

Pareizai stājai ir ne tikai estētiska, 
bet arī fi zioloģiska nozīme: tā rada lab-
vēlīgus apstākļus iekšējo orgānu darbī-
bai.

Stājas vājums visbiežāk tiek konsta-

cinājumam rotaļāties, 
darboties ar papīru, krā-
sām; 

ir ieinteresēts pavadīt 
laiku kopā ar vienau-
džiem;

izprot lietu kārtību, ka 
rotaļlietas domātas spē-

lēm un pēc tam tās  jāliek atpakaļ 
plauktā/kastē/skapī;
ir pieredze burzīt, plēst papīru,  „zī-
mēt”, „krāsot” (zina, ko darīt ar zī-
muli, otu un krāsām);
ir pieredze klausīties pasakas, stās-
tus, „lasīt” bilžu grāmatas, klausī-
ties/ „dziedāt” dziesmas;
skanot mūzikai, priecājas,  „dzied” 
un „dejo”.

Spēj noturēt uzmanību, koncen-
trējoties darbam:

paša izvēlētos/interesantos darbi-
ņos – vismaz 10 min.;
nodarbēs, kur nepieciešama  gribas 
piepūle – vismaz 5 min.

Nākamajā numurā par 4 – 5 gadnie-
ku darbiem!

PII „Kamenīte” pedagogi

tēts tad, kad mazais jau spēj ilgstoši at-
rasties vienā pozā. Diemžēl diezgan bie-
ži izrādās, ka ilgstoši vienā pozā bērns 
atrodas uz mīksta dīvāna, veroties TV 
ekrānā. Visneiedomājamākajās pozās 
un ilgi... pārāk ilgi.

Vecākiem regulāri jāpievērš pastip-
rināta uzmanība tam KĀ, KĀPĒC un CIK 
ILGI bērns sēž;  kā bērns IET (pēdas 
pareizs noslogojums). Jāaudzina pa-
reizs sēdēšanas, stājas un iešanas pa-
radums.

     Pirmsskolas vecumā bērniem 
vēl nav pārkaulojies skelets, muskulatū-
ra vēl ir samērā vāja, tādējādi ķermeņa 
balsta un kustību sistēma viegli pakļau-
jas dažādām deformācijām. Šī iemesla 
dēļ nepietiekama  fi ziskā slodze, maz-
kustīgums, vāja mugurkaulu aptverošā 
muskulatūra (korsete), traumas vai sli-
mības var izsaukt mugurkaula patolo-
ģiskas izmaiņas vai izliekumus.  Stingra 
muguras muskuļu korsete uzlabo stāju 
un vienlaicīgi vielmaiņu organismā.

Ja bērnam nav stipras ķermeņa 
muskulatūras, viņš nespēj ilgstoši notu-
rēt pareizu pozu. Pirmsskolas vecumā 
bērniem stājas izmaiņām visbiežāk ir 
funkcionāls raksturs, iemesls: muskula-

tūras un saišu vājums.
Ko var darīt vecāki?
Sabalansēt bērnu dienas režīmu - 
(aktīvas nodarbes mijas ar atpūtu) 
un iekļaut vismaz 30 min. ilgu at-
pūtas/atgulšanās periodu dienā, lai 
atslogotu mugurkaulu.
Sarūpēt kvalitatīvu gultu, spilvenu, - 
matraci.
Nodrošināt bērna augumam atbil-- 
stoši aprīkotu darba vietu (galds, 
krēsls).
Nepieļaut ilgstošu atrašanos/sēdē-- 
šanu vienā pozā.
Izvairīties no ieraduma ieņemt asi-- 
metriskas pozas: sēdēšana uz vie-
nas kājas vai stāvēšana, balstoties 
uz vienas kājas, u.tml.
Nodrošināt bērna augumam atbil-- 
stošu apģērbu, apavus.
SISTEMĀTISKI JĀNODARBOJAS - 
AR FIZISKAJĀM AKTIVITĀTĒM 
(kustības dabā vai telpās ar/bez in-
ventāra: skriet, kāpt, lēkt, rāpot ,vel-
ties, mest, ķert, vilkt, utt.).
Kā pārbaudīt bērna stāju mājas aps-

tākļos un izvēlēties bērnam atbilstošu 
galdu, krēslu – nākamajā numurā.

PII „Kamenīte” pedagogi
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VIDUSSKOLĀ

Lejasciema vidusskolas ēkas 
56. gadadienas pasākums

Jau ceturto gadu skolā no-
stiprinās tradīcija atzīmēt vidus-
skolas pārcelšanos uz jauno 
skolas ēku – 1960.g. 18. janvāri 
kā skolas dzimšanas dienu. Arī 
šogad 15. janvārī organizējām 
šādu pasākumu. 

Ja iepriekšējā gadā ciemos 
aicinājām bijušos vidusskolas 
direktorus, tad šogad šis noti-
kums sasaucās ar skolēnu do-
mes pastāvēšanas 20. gadadie-
nu, līdz ar to aicinātie viesi bija 
skolēnu domes prezidenti. Sko-
lēnu dome mūsu skolā uzsāka 
darbību 1995./96. m.g. un tās pirmā pre-
zidente bija Sintija Klempnere. 

Domē darbojās paši aktīvākie vi-
dusskolēni. Domes pamatuzdevums 
ir pilnveidot skolas sabiedrisko dzīvi, 
organizēt skolēnus interesējošus pa-
sākumus, paplašināt skolēnu iespējas 
skolā apliecināt savus talantus un orga-
nizatora prasmes, sadarboties ar skolas 
administrāciju, pārstāvot skolēnu intere-
ses. Kopš tā laika skolēnu pašpārvalde 
pastāv visus turpmākos gadus līdz pat 
šodienai, kad skolēnu domi vada Kārlis 
Kaminskis, kurš kopā ar Rihardu Lūkinu 

14. janvārī Lejasciema kultūras 
namā Valmieras teātra aktieri Inese Ra-
mute un Mārtiņš Meiers priecēja mūs ar 
izrādi „Bērns vārdā Rainis”. Galvenais 
tēls, protams, bija Rainis, kas šajā gadī-
jumā bija tikai mazs, skaists akmentiņš. 

Izrādes galvenā doma bija parādīt 
to, kāda bija Raiņa bērnība. Izrādi skatī-
jās gan bērni no mūsu skolas un bērnu-
dārza, gan arī skolēni no citām skolām. 
Izrāde jo īpaši patika tieši bērniem no 
bērnudārza, jo tā bija gan jautra, gan rei-
zēm nopietna, gan arī smieklīga. Aktieri 
Inese un Mārtiņš ļoti labi mācēja atveidot 
dažādas situācijas. 

Noskatoties izrādi, varēja saprast to, 
ka sākumā Rainim bija bail iet ar kādu 
spēlēties, tāpēc viņš dzīvojās viens pats. 
Kad pie Raiņa atnāca draugi ciemoties, 
viņš spēlējoties bieži guva dažādas ma-
zas traumas, tomēr viņam patika labāk 
būt kopā ar citiem bērniem, nevis gar-
laikoties vienam. Vēl izrāde stāstīja par 
kādu zēnu, kurš darīja daudz nedarbu – 

Valmieras drāmas teātra izrāde 
„Bērns vārdā Rainis”

mētājās ar akmeņiem, izsita loga rūti u.c. 
Raiņa māmiņa neticēja, ka to dara kāds 
cits, un vainu uzvēla savam dēlam. Lai 
nu kā, bet Rainis ieguva daudz draugu.

Izrādes beigās Inese un Mārtiņš 
visiem dalīja akmentiņus, kur virsū bija 

rakstīts „Rainis”.
Paldies Valmieras teātrim par izrādi 

un mazo dāvaniņu katram! Gaidīsim at-
kal!

5. klases skolniece Jana Blūma

pasākumā prezen-
tēja visu 20 gadu 
garumā domes vei-
dotos un vadītos 
pasākumus, stāstīja 
par bijušajiem do-
mes prezidentiem 
un to veikumu savas 
skolas interesēs.

No lūgtajiem 
viesiem atsaucās 
Jānis Kubuliņš un Sandis Brekte. Viņi 
atzinīgi novērtēja pasākuma muzikālos 

priekšnesumus, kurus sniedza sko-
las vokāli instrumentālais ansamb-
lis, mazliet atcerējās savus skolas 
gadus un vēlēja skolas kolektīvam 
būt saliedētam, skolēniem ņemt no 
skolas gadiem visu, ko tie sniedz 

un, protams, Lejasciema vidusskolai sa-
glabāt savu vidusskolas statusu.
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Barikāžu aizstāvju atceres 25. gadadiena 
Lejasciema vidusskolā

20. janvārī apritēja 25 gadi kopš Lat-
vijas neatkarības cīņām – barikāžu laika. 
Par godu šim notikumam skolā visas 
klases audzināšanas stundās pieminēja 
šo datumu un skatījās barikāžu laikam 
veltītas fi lmas, bet 6. un 7. klases skolēni 
piedalījās pasākumā, kurā bija uzaicināts 
barikāžu dalībnieks Zintis Mednis.

Sākumā 7. klases meitenes pastāstī-
ja par vēsturiskajiem faktiem, kas saistās 
ar barikādēm, tad 6. klases skolēni citēja 
dažu barikāžu cīņu līdzdalībnieku atmiņu 
stāstus. Zintis Mednis mums izstāstīja 
izsmeļošu stāstu par to, kā viss notika. 
Bijām pārsteigti, ka barikāžu dalībnie-
kiem nebija nekādu ieroču. Pēc stāstītā 
mēs sapratām, ka, aizstāvot Augstāko 

Kultūras notikumi

Padomi, šie cilvēki ris-
kēja ar savu dzīvību, 
jo Vecrīgā jau atradās 
specvienību tanki un 
bruņumašīnas. Mēs 
apskatījām medaļas, 
kuras Zintis Mednis ir 
saņēmis par piedalīša-
nos barikāžu aizstāvju 
rindās.

Noslēgumā ska-
tījāmies dokumentālo 
fi lmu „Uzturiet debesis 
spēkā...”, kurā atainoti 
to dienu vēsturiskie notikumi un doku-
mentālie kadri.

Pēc pasākuma mēs sapratām, ka cil-

vēki prata novērtēt jauniegūto brīvību un 
savu valsti – Latviju.

6. klases skolēni

Beidzot mēs varam baudīt īstu ziemu! 
Cik skaisti šogad viss sācies! Daba mums 
ir dāvājusi tādu skaistumu, pārsedzot Lat-
viju ar balta sniega kārtu. Varbūt kādam 
liekas traki – ir pamatīgi mīnus grādi, arī 
sniega sega biezāka un citas likstas, kas 
nāk līdzi aukstumam, un tomēr, Latvijā 
ziema priecē ar tik skaistām ainavām! Vis-
apkārt ir balts un pūkains, mirdzošs, žilbi-
nošs, tad pārējais ir tīrais nieks! 

Savu gājumu ir noslēdzis 2015. gads. 
Ar visu savu daudzveidību – ar skaistiem 
četriem gadalaikiem, ar saviļņojošiem un 
emocionāliem kultūras pasākumiem, ku-
rus esam baudījuši un organizē-
juši, un, protams, ir bijis ražens 
gads kultūras nama kolektīviem.

Vislielākā pateicība visiem 
tiem, kas godprātīgi strādājuši, 
ir bijuši sabiedriski aktīvi. Daudzi 
jo daudzi ir centušies, lai dzīvotu 
skaistāk, saskanīgāk ar saviem 
mērķiem, sapņiem un pārliecību, 
ka esi pats savas laimes kalējs. 

Tā mierīgi, nesteidzīgi ieso-
ļojot 2016. gadā, neviļus rodas 
domas, veidojas plāni, cerības, 
ko gribētu paveikt nu jau jaunajā 
gadā. Lai izdodas! Lai izdodas 
piepildīt mūsu cerību un domu 
lidojumus!

Kā pagāja aizgājušā gada 
decembris? Par to lai stāsta fo-
togrāfi jas.

5. decembris atnāca lie-
tains un vēss, bet tas netraucēja 
mums Lejasciema centra lauku-
mā iedegt lielajā eglē gaismiņas, 
vērot uguns šovu un cienāties ar 
zirņiem. Arī šogad mūsu Lejas-

ciems visu decembri bija skaists, gais-
mas un mirdzuma piepildīts. Man patiess 
prieks un pateicība visiem, kas gādāja par 
to! Vispirms jau paldies pagasta pārvaldes 
vīriem, kas katru gadu egli mežā sameklē 
īpašu un sapoš „skaistuli” mūsu priekam. 
Laiks līdz jaunajam gadam nu nekā nav 
iedomājams bez spožām gaismiņām, 
lielākām un mazākām eglītēm un ziemas 
dekoriem. Paldies Ingai Naglei par idejām 
un darbu, rotājot Lejasciemu un kultūras 
namu. Paldies mūsu lielajam palīgam 
Jānim Mellim par atsaucību, darbu! Ļoti 
daudziem mūsu pašu cilvēkiem, ciemi-

ņiem bija prieks un nācās dzirdēt labus 
vārdus par saposto Lejasciemu, par mūsu 
centra spožajām bumbām pie bibliotē-
kas, gaismas piepildīto laukumu, paldies 
visiem daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, 
jo šogad gandrīz katra dzīvokļa balkonu 
vai logu rotāja gaismas, dekori un, pa-
staigājoties pa Lejasciemu, varēja redzēt 
brīnumskaistas eglītes ar gaismiņām. 
Kāda gaismiņu virtenīte rotājās koka vai 
krūma zarā... pasaka, un to mēs radījām 
visi kopā, tā mēs apliecinājām savu kopā 
būšanu, tā parādījām, ar kādu prieku mēs 
izrotājām savas mājas, gaidot svētkus un 

ciemiņus! Paldies par to!  
Eglīšu un gaismu skaistumu 30. 

decembrī fi ksēja Mārtiņš Šalmis, kas 
ar savu profesionālo aci mums dāvā-
ja skaistas bildes ne tikai no Lejascie-
ma centra, bet arī foto no Ingas un 
Jāņa Nagļu mājas košuma, skais-
tumu no Umaru, Lapatu puses. Lai 
taptu šīs bildes, bija nepieciešama 
Ingas Nagles palīdzība – transports, 
mašīnas lukturu gaismas... paldies 
jums par šo skaistumu! 

Paldies Benitai Pilsniburei par 
dāvātajiem zirņiem, ar kuriem mūs 
cienāja  vienmēr atsaucīgā, izdarīgā 
Līga Verle. Zirņi tiešām bija garšīgi!

5. decembra vakarā uz savu 
10 gadu jubilejas koncertu aicināja 
vokālais ansamblis „Akcents”. Bau-
dījām skaistu, emocionālu koncertu, 
kurā piedalījās arī ansambļa draugi 
– profesionālie mūziķi Līga Pēter-
sone-Muceniece, Ieva Sarja, Ēriks 
Ķiršfelds. Paldies pagasta pārvaldei 
par ansamblim iegādātajiem jauna-
jiem tērpiem, un koncertā pirmo reizi 
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tika spēlētas kultūras nama jaunās klavieres „Ritmūller”.  

5. decembrī un 11. decembrī folkloras grupa „Smaržo 
siens” ar Ziemassvētku programmu viesojās pasākumā Ates 
dzirnavās un Ilzenē. Liels prieks, ka mēs ar savu Ziemassvētku 
programmu varam priecēt arī kaimiņus.

19. decembrī Lejasciema kultūras namā uz Ziemassvētku 
pasākumu pulcējās pagasta seniori. Paldies visiem, kas ir tik 
atsaucīgi, ņipri un aktīvi, jo dzīvē ir nepieciešams sanākt kopā, 
lai kopīgi varētu iedzert tēju, parunāt, uzdziedāt un uzdancot 

kādu danci. Pal-
dies arī mūsu Zie-
massvētku vecī-
tim – pagasta pār-
valdes vadītājam 
Mārim Milnam, 
kas mūs apcie-
moja ar dāvanu 
maisu plecā.

Ar dziesmām 
klātesošos sveica ansamblis „Satekas”, vadītāja Vija Nurža un dejoja 
Lizuma senioru deju kolektīvs „Ozoli”, vadītāja Zaiga Mangusa.

20. decembrī uz 
Ziemassvētku pasāku-
mu kopā ar vecākiem, 
vecvecākiem, brāļiem 
un māsām, tika gaidīti 
paši mazākie mūsu pa-
gasta iedzīvotāji. 

Uzvedumā „Lācis un 
Baravika” bērni kopā ar 
Ziemassvētku vecīti drais-
kojās, rotaļājās un pat uz-
spēlēja hokeju. Protams, 
bērni ļoti gaidīja dāvanas, 
ko sarūpēja Lejasciema 
pagasta pārvalde. Pal-
dies!

20. decembra vakarā pie mums viesojās Tirzas amatierteātris 
ar izrādi “Sūnu ciema zēni”. Paldies tirzmaliešiem - izrāde muzikāla, 
skaista, ar labu aktierspēli. Žēl, ka apmeklējums no skatītāju puses 
bija mazs, jo es allaž esmu teikusi, ka mūsu novada amatierkolektīvu 
izrādes ir augstā līmenī – ir vērts atnākt un paskatīties!

Otrie Ziemassvētki – 26. de-
cembris kultūras namā atnāca ar 
koncertu „Ziemassvētku miers”. 
Ziemassvētku dziesmas izdzie-
dāja Lejasciema jauniešu vokāli 
instrumentālais ansamblis Jura 
Ivanova vadībā un Stradu pagas-
ta ansamblis „Pieskāriens”, vadī-
tāja Inga Deigele. Paldies jaunie-
šiem par sagatavoto programmu 
un viesiem, paldies mazajai Ievai 
Deigelei, kas kopā ar mammu 

turpinājums 8. lpp.
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Cilvēks mums līdzās
Dainis Spaliņš

56 gadi• 
dzimis Rankā, bērnību pavadījis • 
Velēnā
šobrīd dzīvo un strādā Lejasciemā• 
precējies, trīs meitu tēvs, vectēvs • 
mazdēliņam Valteram
Latvijas lielāko kalnu • 
riteņbraukšanas sacensību SEB 
MTB maratona 2. vietas ieguvējs 
kopvērtējumā sporta klasē sava 
vecuma grupā 2015. gadā

Cilvēki, kuri ikdienā interesējas par 
sportu, noteikti zina, ka Latvijā šīs ir no-
zīmīgākās kalnu riteņbrauk-
šanas sacensības. Pārējiem 
varu izstāstīt, ka pēdējā se-
zonā notika pavisam sep-
tiņi posmi, kuru distances 
garums ir vidēji 60 km. Otrā 
vieta šāda mēroga sacensī-
bās ir milzīgs sasniegums, 
protams, tie nav vienīgie viņa 
sasniegumi sportā, ir iegūtas 
medaļas un kausi dažādās 
sacensībās gan riteņbrauk-
šanas, gan citos sporta vei-
dos, tāpēc aicināju Daini uz 
sarunu, kurai viņš labprāt 
piekrita. 

Mūsu saruna notiek 
kādā pavisam klusā un 
mierīgā janvāra novakarē, mājīgajā Spa-
liņu ģimenes dzīvoklī Rīgas ielā, un pus-
stundu plānotā intervija pārvēršas par 
vairāk kā stundu ilgu, interesantu sarunu 
par sportu, par dzīvi, par ģimeni, mazdē-
lu Valteru un ikdienu. Dainis tik aizrautīgi 
stāsta par sacensībām, daudzajām treni-
ņos pavadītajām stundām, ka pamazām 
sāku saprast, ka manā priekšā ir ārkārtīgi 
mērķtiecīgs, stiprs, neatlaidīgs un ļoti sirs-
nīgs cilvēks.

Lūk, neliels ieskats mūsu sarunā.
Daini, pastāsti par to, kā tu sāki 

sportot?
Es jau vienmēr esmu kaut ko sportā 

darījis. Kad mācījos Smiltenes tehnikumā, 
trenējos vieglatlētikā pie trenera Ērika 
Skujas, tur arī tika ielikti pirmie pamati. 
Toreiz jau nekādi lielie panākumi nebija, 
tomēr 100 metrus 12 sekundēs noskriet 
varēju. Vēlākos gados visu darīju vairāk 
priekš sevis. Tas ir ne tikai veselīgi, bet arī 
interesanti un saturīgi pavadīts laiks.

Kā nonāci līdz riteņbraukšanai? 
Riteņbraukšanu izvēlējos tāpēc, ka 

mans svars šim sporta veidam ir vairāk 
piemērots. Skriešanai esmu nedaudz par 
smagu. Kādreiz trenējos spēka trīscīņā, 
nodarbojos ar triatlonu kopā ar Valēriju 
(Valērijs Gabdulļins – red. piez.), bijām 
vieni no pirmajiem Latvijā. Tā kā triatlonā 
viena no disciplīnām ir peldēšana, bet tu-

Foto no www.velo.lv

Foto no www.velo.lv

Foto no www.velo.lv Dainis kopā ar pirmās vietas 
ieguvēju Centi Zitānu. 

vumā nebija pieejams baseins, lai nopiet-
ni varētu trenēties, šķita, ka riteņbraukša-
na varētu būt tā īstā mana nodarbošanās, 
un tā arī sāku. Bērni jau bija izauguši lieli, 
līdz ar to sportam varēju atvēlēt gan vairāk 
laika, gan fi nansiālos līdzekļus.

Kā tu nonāci līdz „lielajam” spor-
tam?

Sākumā jau bija grūti, bet, kad ir mēr-
ķis, tad tikai jāiet uz priekšu. Brīžiem jau 

pats brīnos, kā to spēju, bet es vienmēr 
aizraujos ar iešanu uz rezultātu. Tās pir-
mās sacensības jau bija kā bija, gandrīz 
viens no pēdējiem atbraucu, divus kūle-
ņus apmetis, bet, braucot mājās, vienalga 
sapratu, ka man tas patīk, un tad sāku no-
pietnāk pievērsties treniņiem. Ļoti daudz 
palīdzēja znots Artis (Artis Pūcītis – red. 
piez.) sagādāt un salabot tehniku. Draugs 
Reinis (Reinis Markss – red. piez.) no Ilze-
nes, savukārt, palīdzēja ar padomiem un 
kopīgiem treniņiem. Visa pamatā ir tehni-
ka, treniņi un veiksme. Lai būtu augstas 
vietas, visiem šiem faktoriem ir jāsakrīt.

Kā notiek ikdienas treniņi?
Treniņos ir ielikts milzīgs darbs, tādēļ 

arī ir rezultāti. Praktiski katru dienu pēc 
darba trīs stundas tiek pavadītas uz ve-
losipēda, tie ir aptuveni 300 km nedēļā, 
gan ātruma, gan izturības treniņi, rīta ros-
me, vingrojumi. Ziemā divas trīs stundas 
slēpoju, braucu uz Augstajiem kalniem 
paskriet, jo stāvāks un garāks kalns, jo 
labāk.

Kādas domas raisās sacensībās?
Kad esmu uz starta, tad domāju tikai 

par sacensībām, pazūd ikdiena, politika, 
notikumi. Jūtu, ka mainos pats kā cilvēks, 
galva kļūst tīrāka, prāts priecīgāks, do-
mas skaidrākas. Satieku cilvēkus, kuri visi 
ir priecīgi par paveikto un par to, kas vēl 
būs, tā ir tik fantastiska sajūta! 

Cik gadi pagāja līdz lielajiem panā-
kumiem?

Trīs. Es jau tai vilcienā ļoti ātri varēju 
ielēkt, jo daudz bija darīts visu laiku, bez 
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tās bāzes gan to nevarētu. Pir-
mais gads, braucot jau sporta 
klasē, pagāja tā mierīgi. Otrajā 
gadā Zigmunds Nurža uzai-
cināja savā komandā „Ādaži 
Velo”, tad jau nākamajā se-
zonā tiku vienā no labākajām 
Latvijas riteņbraukšanas ko-
mandām „Sportlife”. Sacen-
sību organizatori brīnījās, kur 
tāds Dainis uzradies, jo viņi jau 
saprot, ka tāds rezultāts nav tik 
īsā laika posmā sasniedzams.

Kādi ir nākotnes plāni 
sportā?

2015. gads arī bija pēdē-
jais, otro vietu ieguvu un pie-
tiek! Lai ietu uz priekšu, būtu 
nepieciešams trenēties treniņ-
nometnēs dienvidos, turklāt 
man jau ir 56 gadi. Mana ve-
cuma grupa sākas no 50 gadu 
vecuma, un tas nozīmē, ka nāktos sa-
censties ar gandrīz 10 gadus jaunākiem 
sportistiem. Pirmās vietas ieguvējs ir tieši 
6 gadus jaunāks par mani. Būtu es sācis 
startēt pirms 10 gadiem, tad būtu savā-
dāk. Tāpat jau sportā būšu iesaistīts arī 
turpmāk, tikai tagad vairāk laika atliks at-
pūtai, kādam koncerta vai teātra apmek-
lējumam kopā ar sievu.

Ko tev ir devuši šie sportiskie 
gadi?

Ļoti interesants un piepildīts laiks, ie-
pazīti daudzi interesanti cilvēki, ar kuriem 
citādi noteikti nesatiktos, braukts vienā no 

Dainis pirmais no labās. Foto no personīgā arhīva.

labākajām Latvijas kalnu riteņbraukšanas 
komandām kopā ar olimpieti Ilmāru Brici. 
Nenožēloju nevienu mirkli, nevienu treni-
ņa stundu. „Šķūnenieku kausa” krosā tā 
arī nav sanāci piedalīties, jo parasti bijis 
jābrauc kādā SEB posmā, bet būtu inte-
resanti.

Kā ģimene visu šo laiku ir uztvēru-
si tavas sportiskās aktivitātes?

Ģimenei ir milzīga loma. Ja sēdētu 
mājās sabozušies, nekā nebūtu, kad nu 
kurš varēja, brauca mani atbalstīt uz sa-
censībām. Visa dzīve jau beigās tiek pa-
kārtota sportam. Visi ģimenē kaut ko dara 

sportā, tas jau tā iegājies no paša 
sākuma; meita Inga nopietni slēpo, 
piedalās tautas riteņbraukšanas sa-
censībās, orientējas, kopā ar vīru 
brauc rallijā, vecākā meita Laila un 
jaunākā meita Dace veselības no-
lūkos skrien, sieva nūjo, katrs kaut 
ko dara. Pats šobrīd vairāk darbojos 
savam priekam: paskrienu, paslē-
poju. Brīvdienās atbrauks mazdēls, 
tāpēc jau visu nedēļu ābeļdārzā 
gatavoju viņam slēpošanas trasi, 
laikam šobrīd man svarīgāk atbal-
stīt un palīdzēt viņam, nevis darīt 
pašam. Valteram interesē džudo un 
slēpošana, braucu līdzi uz sacensī-
bām. Katru gadu mājās rīkojam ģi-
meniskas sacensības.

Daini, ko tu ieteiktu jaunajiem 
sportistiem, tiem, kuri trenējas, 
vai tiem, kuri vēl tikai domā ko 
darīt?

Galvenais ir darīt to, kas pašam patīk, 
atrast īsto sporta veidu. Ikviens, kad sajūt 
īsto „garšu”, nav mājās vairs noturams, 
un, ja darīs, tad arī panākumi neizpaliks. 
Svarīgākais ir izkustēties svaigā gaisā un 
sportot savai veselībai.

Atvadoties saku Dainim paldies par 
sarunu un pie sevis nodomāju, ka Dai-
nis ir cilvēks, ar kuru mēs, lejasciemieši, 
varam lepoties. Cilvēks, kurš ar saviem 
sasniegumiem nekad nav lielījies, bet klu-
sām un neatlaidīgi virzījies uz savu mērķi, 
cilvēks mums līdzās. 

Ar Daini sarunājās Dana Puidze

dziedāja „Sniegpārsliņu dziesmu” un palīdzēja man vadīt 
koncertu. 

31. decembrī pirms 
pusnakts, kā katru gadu, 
visi pulcējāmies centra 
laukumā, kur tika iekuri-
nāts ugunskurs, varējām 
paskatīties JC „Pulss” 
veidoto fi lmu par Lejas-
ciemu un Mārtiņa Šalmja 
fotogaleriju, un pēc pus-
nakts – jaungada balle, ar laba vēlējumiem, izdancošanos 
un šampanieti! 

INFORMĀCIJA!
Liels kultūras pasākums Gulbenes novadā nu jau 5. gadu februārī 

būs „Gada balva kultūrā 2015”. Mēs varam lepoties ar to, ka katru 
gadu nominantu vidū ir arī lejasciemieši – kolektīvi, vadītāji, pasākumi. 
Arī šogad jau ir publicētas balsojuma anketas, arī šogad ir izvirzīti nomi-
nanti no Lejasciema 6 nominācijās. Ja jūs domājat, ka varētu par kādu 
no nominantiem atdot savu balsi – balsojiet! Anketas iespējams izgriezt 
no Novada ziņām, laikraksta „Dzirkstele”. Aizpildītās anketas iesniegt 
Gulbenes novada domē 314. kabinetā, elektroniski – skvalde@gulbe-
ne.lv un var atnest uz kultūras namu, tālāk tās tiks nogādātas novada 
domē. Balsot var līdz 7. februārim.

Arī šajā gadā mums katram būs nepieciešams gan darba spars, 
gan kāds vērtīgs padoms, gan romantisks noskaņojums. Lai tas palīdz 
katram piepildīt savus sapņus! 

Jaunajā gadā novēlu sev un citiem – LAIKU – ne to, kurā esam 
nebeidzamā skrējienā, bet to, ko veltām viens otram. Novēlu LAIMI – ne 
to „lielo”, kuru gaidām visu mūžu, bet to, kura mēdz būt katrā dzīves 
mirklī. Novēlu PRIEKU – ne to, kurš ir kā uzlikta maska uz sejas, bet to, 
kurš laužas ārā no sirds, un lai Jaunais gads ir skaists kā Lejasciems un 
bagāts kā lejasciemieša sirds.

Lejasciema kultūras nama vadītāja Rita

turpinājums no 6. lpp.
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SPORTS

SK ,,Lejasciems” slēpotāju aktivitātes
9.01. – 11.01. Lejasciema vidussko-

las bērni un jaunieši – jaunsargi, kas pa-
ralēli mācībām mācās Gulbenes novada 
BJSS  un no mācībām brīvajā laikā dar-
bojas „Jaunsardzē”, janvāri uzsāka ar da-
lību jaunsargu nometnē „Ziemas prieks”, 
kura notika „Mežiniekos”, Alūksnes no-
vadā. 

Neskatoties uz plāno sniega segu, 
slēpošanas treniņi notika 2x dienā. Šajā 
nometnē jaunsargi no treniņiem brīvajā 
laikā spēlēja galda spēles. Interesants 
izvērtās dambretes turnīrs „pužļu likšana 
un spēle „Latvija”.

Pateicoties Sporta kluba „Lejas-
ciems” realizētajam projektam „Sporta 
un brīvā laika pavadīšanas iespēju da-
žādošana Lejasciema pagastā (Nr. 02-
07-LL05-L413201-000010), Lejasciema 
bērniem un jauniešiem ir iespēja apgūt 
distanču slēpošanu, jo tika iegādāts zie-
mas inventārs, kurš ļauj trenēties sporta 
kluba uzturētajās trasēs un piedalīties 
sacensībās. Pateicoties Sporta kluba at-
balstītājiem, sponsoriem  – „GM MEŽŠ”, 
Aigars  Siliņš & Co  – Lejasciema bērni un 
jaunieši ir arvien labāk ekipēti un slēpes 
sagatavotas atbilstoši mūsdienu sacensī-
bu prasībām.

13.01. Gulbenes novada BJSS slē-
potāji piedalījās Madonas novada atklā-
tajā čempionātā ,,Smecere – 2016”.

Augstākās vietas savās grupās izcīnī-
ja: 2006. g.dz. un jaunāku zēnu grupā 8. 
vieta – Artūrs Filips Igaviņš, 2. vieta mei-
teņu grupā –  Arta Jankova, 2004. – 2005. 
g.dz. zēniem 3. vieta – Rihards Berkolds, 
meiteņu gr. 3. vieta – Elizabete Galvane, 

2002. – 2003. g.dz. zēniem 5. vieta – 
Gustavs Galvans, meitenēm – 7. vieta  
– Ērika  Jermacāne, 1997. – 1999. g.dz.
jauniešiem  2. vieta – Linards Cvetkovs 
un 6. vieta – Leonards Kaspars.

15.01. Siguldā Lejasciema slēpotāji 
piedalījās S!- „Fischer”ziemas skolēnu 
čempionātā. Šajās sacensībās cīņa kop-
vērtējumā notiek starp skolām. Lejascie-
ma vidusskolu pārstāvēja 15 slēpotāji un 
super SPRINTS distancē augstākās vie-

tas savās grupās izcīnīja: S-10 
5.v.Elizabetei Galvanei no 26 
dalībniekiem), V-10 Jānim Kubu-
liņam 10 v. (no 37dalībn.), S-12 
4.v. Ērikai Jermacānei (no 12 
dalībn.), V-12 Gustavs Galvans 
– 6.v. (no 26.dalībn.),V-14 Raitis 
Kaspars – 9.v. (no 28 dalībn.),V-

16 Linards Cvetkovs – 4.vieta no 
27 dalībniekiem.

16., 17. janvārī Priekuļos no-
risinājās Latvijas čempionāta 1. 
kārta, viena bronzas medaļa Gul-
benei.

16.01. dalībnieki startēja kla-
siskajā stilā, augstākos rezultātus savās 

grupās uzrādīja: S12 grupā  Arta Jankova  
–4. vieta, V-12 grupā  Rihards Berkolds – 
4. vieta, V-14 grupā Gustavs  Galvans – 8. 
vieta,V-18 grupā Linards Cvetkovs – 9. 
vieta .

17.01. startējot brīvajā stilā V-12 gru-
pā 3. vieta Rihardam Berkoldam (trenere 
Līga Berkolde), V-18 grupā latviešu kon-
kurencē 6. vieta Linardam  Cvetkovam.

14.01. Robežnieku pamatskolā  Gul-
benes 2. vidusskolas jaunsargi, kas ap-
gūst valsts aizsardzības mācības prog-
rammu, piedalījās sporta tūrisma pamat-
elementu  apgūšanas nodarbībā.

Lāsma Gabdulļina
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Izdevējs –
LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDE
Tālr. 64473660
e-pasts: lejasciems@gulbene.lv
Informāciju apkopoja: Izglītojošā darba 
un darba ar apmeklētājiem vadītāja 
Dana Puidze

Iespiests: SIA 
“
Erante” tipogrāfi jā 

Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801
tālr. 64860983
Tirāža 1000 eks.

LĪDZJŪTĪBA

Mēs brīdi ceļojām šai dzīvē kopā,
Nu mūža mājās iegāji tu viens,
Jo ir kāds pāri mums,
Kam cieši iegulst rokā kā stīga zeltīta
Ik dzīves pavediens.
  /I. Gubiņa/

Mūžībā aizgājuši 
Lejasciema pagasta iedzīvotāji 

Zenta Deinarte, 
Valda Vanaga, 

Andis Linga-Bērziņš.

Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko 
līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem

Laiks cauri gadiem neaizslīd,-
tas visu laiku piestāj Tavā sirdī
un, Tevi uzrunājot, maigi 
pieglaužas
kā bērns, kam vajag, lai to paauklē,
lai ieklausās un reizēm paņem 
klēpī...
Viss projām dotais vienmēr 
atgriežas, –
laiks sakrāj dienas, kurās bija silti,
lai tajās sasildīties vari arī rīt.
Viss paliek cilvēkos, kas arī iet caur 
sirdi
kā pēdas, kuras nekad nepazūd,
kā pasaule, kas nekad neizbeidzas.
 /M. Svīķe/

Sveicam Lejasciema 
pagasta iedzīvotājus, 

kuriem skaistas dzīves 
jubilejas tiek svinētas 
janvārī un februārī:

70 gadu jubilejā 
Intu Balodi
75 gadu jubilejā
Raiti Gobu
Līgu Verli
85 gadu jubilejā
Ausmu Miesnieci
Intu Siliņu
Olgu Šternu
90 gadu jubilejā
Albertu SiliņuRokdarbnieču pulciņš

Jaunajam gadam sākoties, ir ie-
spēja apmeklēt rokdarbnieču pulciņu, 
kurš notiek kultūras namā katru treš-
dienu plkst. 18:00. Sīkāku informāciju 
par pulciņa norisi varat saņemt, zvanot 
pa telefonu 26389071 pulciņa vadītājai 
Lāsmai Einbergai. Pirmais nozīmīgais 
notikums šī pulciņa dalībniecēm būs 
izstāde Lejasciema kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrā, kurā varēsiet aplū-
kot gan pagājušajā gadā tapušos dar-
bus, gan jau šajā gadā paveikto. Pēc 
pašu rokdarbnieču teiktā, šie ir tikai pir-
mie soļi un mēģinājumi kaut ko paveikt 
šajā jomā. Aicinām visus interesentus 
uz izstādes atklāšanu, kura notiks 
16.02., varēsiet satikties ar rokdarbnie-
cēm, uzzināt par paveikto un turpmā-
kajām iecerēm, varbūt tas rosinās jūs 
pievienoties šim pulciņam un nākamās 
izstādes jau kuplinās arī jūsu darbi.

Dana Puidze
Kultūrvēsturiskā mantojuma centrs

1. februārī 17.00 Lejasciema kultūras 
namā rādīsim  fi lmu „Meža zieds – Le-
jasciems” 
10. februārī korim „Kaprīze” kopmēģi-
nājums Gulbenē
12. februārī deju kolektīvam „Unce” 
sadancis Lizumā
13. februārī 19.00 Lejasciema kultūras 
namā – koncerts „No sirds”. No sirds 
dziedās jauniešu vokāli instrumentālais 
ansamblis, solisti. No sirds dejos deju 
grupa „Dzinteles” 
22.00 – Balli no sirds spēlēs grupa 
„Mustangs”. Ieeja: EUR 3,00
19. februārī 19.00 Gulbenes kultūras 
centrā „Gada balva kultūrā 2015” pa-
sākums
20. februārī Lejasciema kultūras namā 
Lejasciema vidusskolas Žetonu vakars

Šobrīd zobārsta pakalpojumi nav 
pieejami, zobārsts savu darbību 

uzsāks martā.

Kultūrvēsturiskā mantojuma cen-
trā nesen bija iespēja skatīt Ilzes Šuļ-
jas tekstilmozaīku izstādi. Māksliniece 
ir gandarīta par saņemto atzinību un 
izteikto vērtējumu gan izstādes ap-
meklējumu laikā, gan atsauksmēm 
sociālajos tīklos. Paldies visiem par 
atsaucību, labiem vārdiem un īpaši 
paldies Anitai Preimatei un Dacei Lin-
gai-Bērziņai par izejmateriālu dāvināju-
miem jauniem darbiem!

Inta Balode

Paldies Lejasciema aptiekas 
darbiniecei Lailai, kaimiņiem Mārītei, 
Vairim, Natašai, Pēterim un Dzintrai, 
paldies Febronijai, Modrītei un bērnu-
dārza vadītājai Sandrai par atsaucību, 
man sniegto palīdzību un atbalstu!

JuliannaSveicam un lepojamies ar 
lejasciemiešu uzvarām!

Pagājušās nedēļas nogalē rallija 
„Sarma 2016” ietvaros norisinājās Latvi-
jas rallijsprinta čempionāta otrais posms, 
kurā 4WD vērtējumā uzvaru guva lejas-
ciemieši Mareks Švarcs-Švampāns/Ar-
mands Lūkins („Subaru Impreza”). Arī 
pirmajā rallijsprinta posmā, kurš norisi-
nājās Alūksnē, mūsējie bija ātrākie. Lai 
daudz uzvaru arī turpmāk!

Katram cilvēkam zvaigznes ir citādas.
Ceļiniekam tās norāda ceļu. 
Citiem tās ir tikai mazas uguntiņas.
Zinātniekiem tās ir problēmas... 
Biznesmenim tās bija zelts.
Bet visas šīs zvaigznes klusēja.
Tev turpretim būs zvaigznes, kādu  
nav nevienam...
 /Antuāns de Sent – Ekziperī/

Jaunajā  gadā mirdzumu acīs, 
siltumu dvēselē, veselību  un 

veiksmi!
AS  „Balta” apdrošināšanas speciāliste 

Anita

Nākamo „Pagalms” izdevumu  
plānojam uz 18.03.

 INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI


