
Rudu, rudu rudentiņ, 
Daudz  tu vedi vezumā…
Rudens dāsnumā, ar saulainu 

laiku un dārzu bagātību, sagaidīti 
pirmie gadskārtu svētki šajā mācību 
gadā. Miķeļdiena – koša un atraktī-
va, kā ik gadu, priecē ne tikai mazo 
„Kamenīšu” acis un sirdis.  Šoruden 
„Kamenīte” Miķeļdienā  vēra četrus 
„apcirkņus”: ar ogām, augļiem, dār-
zeņiem un labības veltēm  pildītus. 
Ikviens varēja pabūt visos no tiem: 
skatot, taustot, garšojot  Dabas mā-
tes šīs vasaras lolojumus. 

Šī gada ražas klāstā varēja 

Miķeļdiena „Kamenītē”
pamanīt arī ko līdz šim neredzētu, 
nebaudītu: dažādu krāsu pīlādžus, 
bietes ar medus un piparu garšu, 
burkānu čipsus un miltus, kas gurkst 
kā sniegs. Pārsteigumu dāvāja dār-
zeņi, vēlīgi daloties ar savām vitamī-
niem bagātajām sulām: saldām un 
sīvām, gardām un nepierastām.

Katra oga, auglis vai dārzenis 
līdzi bija ņēmuši savus brālēnus un 
māsīcas, kas jau dzīvo burciņās – 
pagrabu plauktos vai spainīšos un 
toverīšos – veikalu plauktos. Skanē-
ja tautas dziesmas par rudeni, Mi-
ķeļdienu un dabas bagātībām.

Vāzēs raženi gozējās smagas 
labības vārpas, izrādot omulīgos 
graudu pulciņus. Līdzās – milti un 
maizes kukulīši: gan baltā, gan pe-
lēkā, gan brūnā krāsā. Bērnu prie-
kam: cepumu našķi, salmiņi un apa-
lītes baranciņas. 

Mēs bagāti esam, dzīvojot lau-
kos, kur dārzos paši varam  izau-
dzēt pārtiku ziemai: lai stipri būtu 
un veseli. Cik daudz varam gūt no 
Miķeļdienas rosīguma, lai priecātos, 
tāpat kā senlaikos: par pašu varēto, 
dabas svētīto un rudenī saņemto.  

Sandra Brieže,
PII „Kamenīte” vadītāja 

Pagasta pārvalde informē
Informatīva sanāksme 
par izmaiņām tarifos
Sakarā ar gaidāmajām izmaiņām 

ūdens un kanalizācijas tarifos Gulbenes 
novadā pagasta pārvalde aicina pagasta 
iedzīvotājus uz informatīvo sanāksmi.

Sanāksme notiks 2015. gada 13. 
oktobrī plkst. 18.00 Lejasciema kultūras 
namā.

Par izmaiņām 
zobārsta prakses darbā
Informējam, ka zobārste Maruta Fi-

lipenoka Lejasciema ambulancē strādās 
līdz 2015. gada beigām. Šajā laikā dak-
tere pacientus pieņems  katrā otrajā treš-
dienā.

Arī turpmāk, no 2016. gada janvāra 
Lejasciema ambulancē pagasta iedzīvo-

tājiem būs iespēja saņemt zobārsta pa-
kalpojumus, jo darbu uzsāks zobārste no 
Rīgas, ar kuru šobrīd tiek veiktas sarunas, 
lai sakārtotu formalitātes, kas nepiecieša-
mas darba uzsākšanai mūsu pagastā. 

Sinolē darbu uzsāk 
Lejasciema 
pagasta bibliotēkas ārējās 
apkalpošanas punkts „Sinole”
Ar 2015. gada 6. oktobri Sinoles kul-

tūras nama telpās darbu uzsāk Lejascie-
ma pagasta bibliotēkas ārējās apkalpo-
šanas punkts „Sinole”, kur iedzīvotājiem 
būs pieejami kopēšanas pakalpojumi, 
iespēja izmantot interneta pakalpojumus, 
strādās grāmatu apmaiņas punkts. Dar-
ba laiks otrdienās un ceturdienās no 9.00 

līdz 17.00, piektdienās no 9.00 līdz 13.00. 
Bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktā 
„Sinole” darbosies Agita Preimate.

Izmaiņas ūdens skaitītāju 
rādījumu nodošanā
Lejasciema pagasta pārvalde infor-

mē, ka ar 2015. gada oktobri spēkā stā-
jas izmaiņas ūdens skaitītāju rādījumu 
nodošanas kārtībā. Lapiņas ar patērētā 
ūdens skaitītāju rādījumiem turpmāk jā-
iesniedz katru mēnesi līdz 27. datumam. 
Aprēķins par patērēto ūdens daudzumu 
tiks veikts un rēķini iedzīvotājiem izrakstīti 
līdz nākamā nēneša 5. datumam. Sakarā 
ar šīm izmaiņām oktobra mēnesī ūdens 
skaitītāju rādītāji pakalpojumu saņēmē-
jiem ir jāiesniedz 2 reizes, līdz 10. datu-
mam un otrreiz līdz 27. datumam.
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Kopš šī rudens jauniešu centrā ir ie-
spējams piedalīties jauniešu individuālajā 
pašizaugsmes programmā „Award”, lai 
pilnveidotu savas prasmes un, to beidzot, 
saņemtu starptautiski atzītu sertifi kātu un 
īpašu nozīmīti – bronzas, sudraba vai zel-
ta – no programmas patroneses Vairas 
Vīķes-Freibergas vai kādas citas sabied-
rībā pazīstamas personas rokām, kas 
kalpo par apliecinājumu savai mērķtiecī-
bai. Nozīmīte – tas ir patīkams noslēgums 
procesam, kurš atkarībā no programmas 
grūtības līmeņa ir ildzis no 3 mēnešiem 
līdz 1 gadam. „Award” vadītājas ir jaunie-
šu centra darbinieces Inga Deigele un 
Anna Žīgure.

Starptautiskā Edinburgas herco-

ga jauniešu pašizaugsmes programma 
„Award” ir paredzēta jauniešiem vecumā 
no 14 līdz 24 gadiem, kuri ir gatavi izai-
cināt paši sevi un mesties piedzīvojumā, 
pārvarēt dažādas grūtības un piedzīvot 
brīžus, kas pozitīvi ietekmēs nākotni. 
Programmas ietvaros ir jāpieturas pie 
patstāvīgi izstrādātās individuālās prog-
rammas, kura sastāv no četrām jomām: 
fi ziskā sagatavotība, brīvprātīgais darbs, 
jaunas prasmes un piedzīvojumu ceļo-
jums.  Jomu izpildes laiks atkarīgs no tā, 
kāda līmeņa – bronzas, sudraba vai zelta 
– apbalvojumu vēlas saņemt  par iegul-
dītajām pūlēm savā pašizaugsmē. Pildot 
savu individuālo programmu, regulāri 
vajag novērtēt savu veikumu, kuru ana-
lizē kopā ar jomas treneri. Sasniegumu 
grāmatā konkrētās jomas treneris atzīmē 
būtiskākos sasniegumus. Līdztekus indi-
viduālās programmas izpildei, var piedalī-

ties sadraudzības pasākumos, nometnēs 
un citos „Award” pasākumos gan Latvijā, 
gan ārzemēs.

Programma „Award” radās Lielbritā-
nijā, 1956. gadā, pateicoties Edinburgas 
hercoga prinča Filipa, vācu pedagoga 
Kurta Hāna un pirmās veiksmīgās Eve-
resta ekspedīcijas vadītāja lorda Hanta 
pūlēm, kuri apzinājās, ka jauno cilvēku 
audzināšanā jāievieš jaunas metodes. 
Jau no programmas „Award” pirmsāku-
miem, tā ieinteresēja cilvēkus arī ārpus 
Lielbritānijas. Programmas unikālo pie-
lāgošanās īpašību dēļ, kas ļāva tai ideāli 
piemēroties dažādām kultūru īpatnībām 
un sabiedrības slāņu iespējām, „Award” 
varēja īstenot skolās un jauniešu orga-
nizācijās dažādās valstīs (informācija no 
mājas lapas www.award.lv).

Informāciju sagatavoja Inga Deigele
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LAD izsludina projektu iesnie-1. 
gumu pieņemšanu pasākumā „Iegul-
dījumi meža platību paplašināšanā un 
meža dzīvotspējas uzlabošanā”.

Pirmās kārtas projektu iesniegu-
mu pieņemšana pasākumā „Ieguldījumi 
meža platību paplašināšanā un mežu dzī-
votspējas uzlabošanā” notiks no 2015. 
gada 15. oktobra līdz 2015. gada 16. 
novembrim ar kopējo publisko fi nansēju-
mu  9 500 000  euro.

Publiskā fi nansējuma sadalījums pa 
apakšpasākumiem:

„Meža ieaudzēšana” – EUR 
4 000 000 ;

„Meža ugunsgrēkos un dabas 
katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjau-
nošana” – EUR 500 000;

„Ieguldījumi meža ekosistēmu 
noturības un ekoloģiskās vērtības uzla-
bošanai” – EUR 5 000 000.

Projekta iesnieguma veidlapa pieeja-
ma mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā: At-

Ziņas lauksaimniekiem
balsta veidi/Projekti un investīcijas.

Atbalsts kredītprocentu daļē-2. 
jai dzēšanai.

No 1. oktobra līdz 20. oktobrim pri-
mārie lauksaimniecības produkcijas ražo-
tāji, lauksaimniecības pakalpojumu ko-
operatīvās sabiedrības, lauksaimniecības 
produktu pārstrādes komersanti var pie-
teikties LAD atbalstam kredītprocentu da-
ļējai dzēšanai. Minēto atbalstu var saņemt 
pretendenti par laikposmā no 01.10.2014. 
līdz 30.09.2015. faktiski samaksātajiem īs-
termiņa aizdevuma, vai ilgtermiņa aizde-
vuma vai fi nanšu līzinga procentiem.

Atbalsts dalībai bioloģiskās 3. 
lauksaimniecības shēmā.

Pretendenti no 1. oktobra līdz 1. no-
vembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz 
iesniegumu. Ieņēmumiem laika posmā no 
iepriekšējā gada 1. septembra līdz kārtējā 
gada 31. augustam par pārdoto produkci-
ju, īstenojot bioloģisko lauksaimniecības 
shēmu, jāpārsniedz atbalsta summa.

Pārejas posma valsts atbalsts 4. 
par zīdītājgovīm.

Iesniegšanas termiņš Lauku atbalsta 
dienestā līdz 15.11.2015.

Lauksaimniekiem piešķirti vēl 5. 
10% dīzeļdegvielas par atbilstošās pla-
tības hektāru.

LAD š.g. 7. septembrī pretenden-
tiem papildus piešķīra dīzeļdegvielas 
daudzumu 10% apmērā par 2015./2016. 
saimniecisko gadu no aprēķinātā kopē-
jā daudzuma par atbalsttiesīgo platību 
kārtējā saimnieciskajā gadā. Ņemot vērā 
papildus piešķirto degvielas daudzumu, 
šobrīd ir piešķirti 85 (75% + 10%) procen-
ti no aprēķinātā kopējā daudzuma kārtējā 
saimnieciskajā gadā.

Par atlikušā dīzeļdegvielas daudzu-
ma piešķiršanu LAD lēmumu pieņems 
līdz 2015. gada 30. oktobrim.

Anita Rozenberga, 
lauku attīstības konsultante

Lejasciema jauniešu centrs „Pulss” īsteno 
jauniešu pašizaugsmes programmu „AWARD”

Lejasciema vidusskolas nākotnes ieceres
Izglītības sistēma Latvijā joprojām 

pārdzīvo dažādas reformas, nav skaid-
rības, ko īsti nesīs nākotnē paredzētā 
skolu tīkla optimizācija. Latvijas izglītības 
un zinātnes darbinieku arodbiedrības 
pārstāvji diskutē ar Izglītības ministrijas 
darbiniekiem par skolotāju atalgojumu, 
skolēnu skaitu klasēs laukos un pilsē-
tās. Process ir ieildzis, tas nevirzās vieg-
li, jo IZM vairāk domā par naudas lietām 

valsts līmenī, bet arodbiedrības un Latvi-
jas pašvaldību savienība par konkrētām 
skolām laukos un pilsētās. Šo skolu op-
timizēšanas rezultātā ciestu kultūrvide, 
jo visi zinām, kas notiek ar apdzīvoto 
vidi, ja tajā slēdz skolu. Visa pamatā ir 
iedzīvotāju, un līdz ar to arī skolēnu skai-
ta samazināšanās. 

Lejasciema vidusskola šajā mācību 
gadā svinēs savu 62. vidusskolas izlai-

dumu. Ir brīnišķīgas vēsturiskas atmiņas 
par šiem gadiem, kad skola dūca kā 
bišu strops. Bet kā būs tālāk? Skolēnu 
skaits samazinājies ir visās novada sko-
lās, arī Lejasciemā. Gulbenes novada 
domes izveidotā darba grupa ir izstrādā-
jusi projektu vispārējās izglītības iestāžu 
attīstības stratēģijai un skolu tīkla attīs-
tībai 2016. – 2018. gadam. Tajā skolas 
vērtētas 10 primārajos kritērijos un 3 se-
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VIDUSSKOLĀ
kundāros kritērijos. Ņemti vērā izglītoja-
mo skaita dinamika, klašu piepildījums, 
skolas telpu, ēku piemērotība, izglītības 
programmu piedāvājums, īpašie piedā-
vājumi, fi nansējuma piesaiste projektos 
u.c. Katrai skolai bija iespēja sūtīt savus 
priekšlikumus attiecībā uz šo projektu. 
Lejasciema vidusskolas ierosinājumi ir  
par to, ka vēlamies redzēt savas skolas 
novērtējumu izstrādātajos kritērijos, tāpat 
neizpratni rada tas, ka ir salīdzināti valsts 
pārbaudes darbu rezultāti 9. klasēm, bet 
nav salīdzināti 12. klašu centralizēto ek-
sāmenu rezultāti, kuri mūsu vidusskolai 
iepriekšējā mācību gada noslēgumā ir 
augstāki kā Gulbenes novada vidējie 
rādītāji un pārspēj kaimiņskolas. Mūsu 
priekšlikums bija ļaut pastāvēt vidussko-
lai, kamēr ir nokomplektēta 10. klase ar 
Ministru kabineta noteikumos paredzēto 
skolēnu skaitu. Nosūtītajos priekšlikumos 
vēlreiz atgādinājām tos īpašos piedāvā-
jumus, ko mūsu skola sniedz skolēniem 
un apkārtējai kultūrvidei: labiekārtotas 
skolas telpas, optimāls IT nodrošinā-
jums, pedagogu kvalifi kācija, stabili CE 
rezultāti, Panākumu universitātes nodar-
bības vidusskolēniem, interešu izglītības 
piedāvājums, jaunsargu vienības darbī-
ba, internāts, labs kopgalds, sporta zāle, 
J/C „Pulss” aktivitātes un sadarbība, kas 
nodrošina iespēju apgūt papildprasmes, 
mūžizglītības programmas pieauguša-
jiem, auto vadīšanas apmācības kursi, 
vasaras nometnes skolēniem, kopēji 
svētki, Vecāku dienas… Nosauktajam 

klāt jāpievieno milzīgs Lejasciema pa-
gasta pārvaldes atbalsts. Visi šie faktori 
ļauj optimāli realizēt visas 3 Lejasciema 
vidusskolas piedāvātās izglītības prog-
rammas: pamatizglītības, pamatizglītības 
ar mācīšanās traucējumiem un vispārē-
jās vidējās izglītības programmas. 

Šajā mācību gadā skolā mācās 114 
skolēni, ir visi 12 klašu komplekti. Skolā 
strādā 23 pedagogi. Ļoti priecājamies, 
ka skolā atgriezušās pieredzes bagātas 
un profesionālas skolotājas Antra Aiz-
upiete un Daiga Tipāne. Mūsu skolotāji 
apmeklē ne tikai seminārus un kursus, 
bet arī iegūst papildus kvalifi kāciju kāda 
cita mācību priekšmeta mācīšanai.  Anna 
Petroviča iegūst papildus specialitāti so-
ciālo zinību, Vineta Riekstiņa – dabaszinī-
bu mācīšanai. Ilva Bērziņa iegūst jaunas 
zināšanas informātikas jomā datorikas 
un programmēšanas mācīšanai. Skolo-
tāji ir aktīvi un apņēmības pilni strādāt, 
atbilstoši mūsdienu prasībām un vaja-
dzībām, apgūt prasmes darbā ar interak-
tīvajām tāfelēm un citām IT, sadarboties 
visos līmeņos. Skolotāja Antra Paegle 
vada angļu valodas apmācību pieau-
gušo neformālās izglītības programmā 
pagasta iedzīvotājiem. Nākošajā mācību 
gadā skolā paredzēts atvērt Gulbenes 
bērnu mūzikas skolas un mākslas skolu 
fi liāles. 

Lejasciema vidusskolas padome ir 
atsākusi savu darbību. Tajā darbosies 
pārstāvji  no katras  klases vecākiem, 3 
skolotāji, kas pārstāv skolēnu vecumpos-

mus, skolēnu domes priekšsēdētājs un 
direktore. Pirmā sēde notika 24. septem-
brī. Par Skolas padomes priekšsēdētāju 
izvēlēta Liene Didriksone.  Pirmajā sēdē 
tika spriests par nākošā gada budžeta 
galvenajām lietām, skolas aktualitātēm, 
kopējo svētku svinēšanu 1. semestrī un 
skolu optimizāciju Gulbenes novadā. 
Gaidām no vecākiem priekšlikumus sko-
las darba uzlabošanai. Vienmēr esam at-
vērti sarunām, viedokļu apmaiņai.

Skolas laiks  ir ļoti nozīmīgs  katra 
cilvēka dzīvē. Lejasciema vidusskolai 
jāsaglabā  savs līdzšinējais  statuss kā 
vidusskolai, piedāvājot kvalitatīvu un pie-
ejamu vispārējo vidējo izglītību. Mūsu 
kopējais mērķis ir saglabāt Lejasciemu 
kā kultūrvēsturisku pagastu, kurā sko-
la ieņem nozīmīgu vietu. Pirmdien, 5. 
oktobrī Gulbenes novada domē notika 
svarīga saruna, kurā piedalījās Lejascie-
ma vidusskolas direktore, Lejasciema 
pagasta pārvaldes vadītājs M. Milns un 
Gulbenes novada domes priekšsēdētājs 
A. Apinītis. Tika vēlreiz izvērtētas Lejas-
ciema vidusskolas stiprās puses, nozīme 
vietējā kopienā. A. Apinītis uzsvēra, ka, 
kamēr ir skolēni un tiek nodrošināts kva-
litatīvs mācību process, vidusskolai jāpa-
stāv. Nākotne ir mūsu rokās, un tā pa-
rādīs, cik saliedēti un sadarboties spējīgi 
esam mēs visi – skolotāji, skolēni, vecāki 
un apkārtējā sabiedrība.

Ineta Maltavniece, 
Lejasciema vidusskolas direktore

Šogad Lejasciema vidusskolā darbu 
atsāka divas skolotājas, kuras agrāk jau 
bija strādājušas mūsu skolā Daiga Tipāne 
un Antra Aizupiete. Lūdzu viņas atbildēt uz 
dažiem jautājumiem:

1. Pirms cik gadiem Jūs atnācāt uz 
šo skolu  un kad aizgājāt?

Daiga Tipāne: Es pirms 14 gadiem at-
nācu uz šo skolu un pirms 7 gadiem aizgā-
ju. Te nostrādāju apmēram 7 gadus.

Antra Aizupiete: Neatceros tieši pirms 
cik gadiem, bet te mācīju mūziku, kad šajā 
skolā bija mūzikas novirziens.

2.  Kāpēc Jūs aizgājāt no šīs sko-
las?

Daiga Tipāne:  Es aizgāju, jo man 
darbu piedāvāja Gulbenes vidusskola, es 
turpat blakus dzīvoju  un man izdevīgāk 
sanāca strādāt tur. Ceļš no Gulbenes uz 
Lejasciemu ar autobusu bija nogurdinošs. 
Šobrīd es uz darbu braucu ar savu auto-
mašīnu.  

Antra Aizupiete:  Bija grūti apvienot 
divus darbus kopā. Es 40 gadus strādāju 
bērnudārzā „Kamenīte” . Bija grūti darbu 

savienot ar mācībām – es mācos 
Maskavā par Jogu, bet mana 
sirdslieta vienmēr ir bijusi 
mūzika.

3. Kas šo gadu lai-
kā ir mainījies skolā? 

Daiga Tipāne: Diem-
žēl, skola palikusi tukšā-
ka, bet tagad visi ir mīļāki 
un ģimeniskāki. Agrāk vēl 
bija paralēlklases, tāpēc sko-
lēni nebija tik draudzīgi. Tagad visi 
ir viena liela ģimene.

Antra Aizupiete:  Pirmkārt, skola ir pa-
likusi gaišāka. Otrkārt, visi ir vairāk atvērtā-
ki un pārdroši, jo dažreiz skolēni nezina to 
robežu, līdz kurai var iet. Ir jāciena skolo-
tāji un skolotājiem ir jāciena skolēni, tam ir 
jābūt abpusēji.

4. Ko un kurām klasēm Jūs mācāt?
Daiga Tipāne: Es mācu latviešu valo-

du un literatūru 6. un 8. klasei, kā arī vadu 
sākumskolas deju kolektīvu.

Antra Aizupiete: Es pasniedzu mūziku 
1. – 6. klasēm. Zinu daudz ko par elpoša-

Skolā darbu atsāk lieliskas skolotājas

nu, tāpēc vēlos bērniem dot šīs zināšanas.
5. Ko Jūs vēl papildus mācāt, vai 

strādājat vēl kādā citā skolā?
Daiga Tipāne: Es vēl joprojām mācu 

Gulbenes vidusskolā 5. – 12. klasēm lat-
viešu valodu un literatūru. Vēl pasniedzu 
dejas četriem kolektīviem.

Antra Aizupiete: Nekur citur nemācu, 
bet es pasniedzu Jogu.

Paldies skolotājām par interviju!                 
Alise Prancāne, 9. klases skolniece



4 2015. gada  oktobris

KULTŪRAS NAMĀ

Rudens ir kā sētnieks, kurš ar savām 
vēju slotām noslauka pēdējos vasaras 
krāšņumus, bet septembris un oktobris ir 
mēnesis, kad vasara atblāzmojas pēdē-
jos saules staros, pirmajās rudens peļķēs 
un lietū. 

Visapkārt viss atkal ir pārvērties, mai-
nījies, kļuvis raibāks, krāsaināks. Kļavas 
kļuvušas sārtas, bērzi – dzelteni, ozoli – 
brūngani. Zem kājām čab lapas. Ejot pa 
ielu, tev virsū uzkrīt kāda lapa, kaut kur 
blakus nokrīt adatains kastanis. Vai tas 
nav jauki? Nav brīnums, ka daudzi uzska-
ta rudeni par visskaistāko un bagātāko 
gadalaiku, arī Harijs Heislers:

„Mēdz sacīt, ka rudens ir briedums,
Kas lielāku spēku tev iedos.
Tik tiešām, tas mūžīgi ražens,
Tik tiešām, devīgi dāsns.
Jā, tagad es esmu bagāts!”
Arī mums Lejasciema rudens ir sā-

cies ar jaunu un skaistu tradīciju, svēt-
kiem – 13. septembrī kopā ar Čučumui-
žas Kristīni un viņas palīgiem Lejasciema 
pagasta saimē tika uzņemti paši mazākie 
pagasta iedzīvotāji. Pagasta pārvaldes va-
dītājs Māris Milns katram mazulim dāvinā-
ja piemiņas zīmi – sudraba piespraudi un 
tieši šim gadījumam tamborētu lācīti. Par 
šo darbiņu paldies Indrai Jegurei. Paldies 
arī Lailai un Beātei Mednēm, kas deva ie-
dvesmu katrai ģimenei, bērnam izveidot 
savu glezniņu. Un, ja ir svētki, tad ir jābūt 
arī kūkai. Paldies par gardās kūkas cep-
šanu Ingai Grīslei. Lai mums izdodas arī 
turpmāk attīstīt un pilnveidot šo tradīciju, 
un, galvenais, ar prieku sagaidām katru 
mazuli savā pulciņā!

Kad koki  ietērpjas krāsainā lapu rotā, 
katru gadu septembris atnāk ar īpašu ska-
nējumu – Dzejas dienām. Dzejas dienas 
ir arī viena no tām burvīgajām tradīcijām, 
kas katru mūsu rudeni padara īpašu... un 
septembrī arī dabā ir tāda īpaša noskaņa, 
kas ikvienam no mums ļauj kļūt sapņai-
nākam un romantiskākam attiecībā pret 
apkārtējo pasauli.  

19. septembrī uz dzejas pasākumu 
mūs ir aicinājusi Irisa Puidze, kura sevi 
ir atradusi dzejā un savas domas, izjūtas 
ir uzlikusi uz papīra, un laidusi tautiņās 
savu nu jau otro grāmatiņu. Izbaudījām 

Kultūras dzīves rudens notikumi

2. oktobrī kultūras namā vie-
sojās leļļu teātris „Tims” ar izrādi 
„Ceļojums”. 

Paldies mazajiem bērnudār-
za ķipariem, audzinātājām, pal-
dies skolas bērniem, kas apmek-
lēja šo izrādi.

skaistu pēcpusdienu, ar dzejas lasījumiem 
no jaunās dzejas grāmatas „Dvēsele zem 
varavīksnes” un klausījāmies brīnišķīgu ģi-
tārspēli Grega izpildījumā.

Kalendārā lasām, ka 1. oktobris ir 
Starptautiskā senioru diena. Šo svētku 
ietvaros mūsu senioru ansamblis „Sate-
kas” tika uzaicināts ciemoties un ar savām 
dziesmām priecēt Alūksnes seniorus. 

Rita Gargažina,
Kultūras nama vadītāja 
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Ja Jūs vēlaties piedalīties kādā no Lejasciema  kultūras nama amatiermākslas 
kolektīviem, lai attīstītu un pilnveidotu savu talantu, kā arī interesanti un saistoši pa-
vadītu brīvo laiku kopā ar līdzīgi domājošiem, tiekat laipni aicināti!

Lejasciema amatiermākslas kolektīvi aicina savā pulciņā visus, kas vēlas darbo-
ties kādā no kolektīviem!

Lejasciema kultūras nama amatiermākslas  kolektīvi  
2015./2016. gada sezona

Nr.
p.k

Amatiermākslas 
kolektīvs 

Vadītājs Nodarbību 
diena

Laiks

1. Jauktais koris
„Kaprīze”

Ineta Maltavniece
kormeistare, 
koncertmeistare
Evelīna 
Maltavniece

Trešdiena, 
Piektdiena

19.00 – 21.00

2. Vidējās paaudzes 
deju kolektīvs 
„Unce”

Daiga Tipāne Piektdiena 19.00 – 21.00

3. Jauktais vokālais 
ansamblis 
„Akcents”

Evelīna 
Maltavniece

Piektdiena 17.00 – 19.00

4. Senioru vokālais 
ansamblis 
„Satekas”

Vija Nurža Otrdiena 12.00 – 14.00

5. Amatierteātris
„Paradokss”

Ineta Krastiņa Otrdiena 19.00 – 21.00

6. Pūtēju orķestris
„Lejasciems”

Juris Ivanovs Sestdiena 10.00 – 12.30

7. Dāmu deju grupa
„Dzinteles”

Elīna Krēsliņa Pirmdiena 18.00 – 20.00

8. Folkloras grupa
„Smaržo siens”

Inga Deigele Otrdiena 17.00 – 19.00

9. Relaksācijas grupa 
– JOGA

Antra Aizupiete Piektdiena 18.00 – 20.00

10. Rokdarbu kopa Lāsma Einberga Trešdiena 18.00 – 20.00
11. Vingrošanas grupa Vizma Petrova Ceturtdiena 18.00 – 19.00
12. Skolēnu deju

kolektīvs
Daiga Tipāne Otrdiena, 

Ceturtdiena
14.00 – 15.00
13.00 – 14.00

13. Lejasciema 
vidusskolas teātra 
kolektīvs

Ineta Krastiņa Otrdiena 17.00 – 19.00

Lai izdodas Izbaudīt krāsaini raibo rudeni un, lai turot lietussargu rokās, vēl var 
sajust un izbaudīt saules siltumu!

Rita Gargažina,
Kultūras nama vadītāja

Sākas amatiermākslas 
kolektīvu darba sezona

KULTŪRAS NAMĀ/ BIBLIOTĒKĀ

Jaunumi bibliotēkas 
grāmatu plauktā

Septembrī par pagasta pārvaldes lī-
dzekļiem Lejasciema pagasta bibliotēka 
iegādājusies 43 jaunas grāmatas.

Grāmatā „400 padomi veselībai un 
skaistumam Latvijā” uzzināsiet, kā sa-
skanīgi izmantot gan tradicionālās, gan 
alternatīvās medicīnas iespējas. Praktiski 
padomi, labas idejas – gan veselībai, gan 
skaistumam.

Biteniekiem piedāvājam ielūkoties 
grāmatā „Darbs bišu dravā”.

Ar dokumentiem balstītas atmiņas 
iespējams pārlapot vēsturnieka J. Rieksti-
ņa „Latvijas bāreņi, kuri pazaudēja savu 
dzimteni” ( 1944.-1949. gads) pētījumā.

Ievas Bērziņas autobiogrāfi skajā dar-
bā „Ārsts dzīves skolā” ir iespēja ielūko-
ties Tirzas ilggadējās dakteres ikdienā.

I. Auziņa grāmatā „Mana mūža pa-
saule” apkopoti atmiņu pieraksti, kas pār-
tapuši dokumentos, sarunu fragmentos, 
dzejā, esejās, un vēsta par Sēlijas un dzej-
nieka ģimenes likteņiem 20. gadsimtā.

Sporta mīļotājiem par novusa spēli 
un tehniku iespējams uzzināt I. Mirovica 
grāmatā „Novuss”.

„Ziedošais ķiršu dārzs. Tukuma 
Imants.” Dziļi personiska grāmata par 
dzejnieku Imantu Ziedoni un viņa īpaša-
jām attiecībām ar dzimto pilsētu.

Lasītāji jau iepriekš ir novērtējuši 
V. Suvorova vēsturiskās rekonstrukcijas. 
Jaunākais darbs „Oblom. Izgāšanās”, 
par 1956.—1957. gada notikumiem, kad 
Ņ. Hruščovs ar maršala Žukova palīdzību 
atstādināja no Padomju Savienības vadī-
bas bijušos Staļina tuvākos līdzgaitniekus, 
savukārt Žukovs slepus gatavoja militāru 
apvērsumu, lai gāztu Hruščovu.

Daiļliteratūras plauktā jaunākie 
S. Filipsas, N. Robertsas, M. Džonso-
nes, Dž. Devero, K. Frīmenas, K. Kellijas 
literārie darbi.

Tie, kas iemīļojuši S. Larkas darbus, 
varēs iepazīties ar triloģijas trešo grāmatu 
– „Maoru dievietes asaras”.

Detektīvu cienītājiem zviedru rakstnie-
ces K. Lekbergas jaunākais darbs „Nāras 
sauciens”, krievu autora Č. Abdullajeva 
„Elku smagā nasta” un amerikāņu autora 
D. Morela „Nāves inspektors”.

Pēc jauniešu pieprasījuma – latviešu 
autores Lauras Dreižes ilgi gaidītā grā-
mata „Deja ar nāvi”, un Lindas Nemieras 
„Kaķis maisā”.

Un latviešu autoru jaunākie darbi 
– K. Ieviņa „Jaunie cīnītāji”, M. Rungulis 
„Sāļās pankūkas”, M. Jakubovska „Direk-
toriene”.

Aicinām visus iegriezties bibliotēkā, 
lai iepazītos ar interesanto grāmatu pa-
sauli!

Maira un Agnese, bibliotekāres
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PAŠVALDĪBĀ/ VIDUSSKOLĀ

Aizvadītās vasaras viens no spilgtā-
kajiem notikumiem noteikti ir piedalīšanās 
bērnu un  jauniešu nometnē „Seši soļi 
globālajā pasaulē”. Vēl jo lielāks pārstei-
gums un prieks bija, kad mēs, nometnes 
bērni no Lejasciema, Ilzenes, Siguldas un 
Rīgas, uzzinājām, ka mūs gaida vēl viens 
kopīgs piedzīvojums – kamēr citi bērni 
septembra sākumā atkārtoja pa vasaru 
vairāk vai mazāk aizmirsto mācību vielu, 
mēs  devāmies uz Sāremā. Tās bija divas 
brīnišķīgas atkalredzēšanās un  ceļojuma 
dienas.

Ne vien pievērst  uzmanību Sāremā 
salai tipiskiem, bet mums nepierastiem 
dabas skatiem, bet arī ceļojuma laikā uzzi-
nāt daudz ko jaunu par mūsu tuvākajiem 
kaimiņiem – igauņiem un viņu dzīvesveidu 
uz lielākās no vairāk nekā 1500 Igaunijas 
salām mums ļāva pieredzējušā  gida Daiļa 
norādes un stāstījums. Lai nonāktu Sā-
remā salā, mums krietnu pusstundu bija 
jākuģo ar prāmi, un šī pārbrauciena laikā 
mēs paspējām ātri vien izpētīt visu prāmi, 
pavērot jūru, paķert vēju un uztaisīt pirmos 
veiksmīgākos selfi jus. 

Pirmais apskates objekts salā bija pil-
nīgi tukšs un kluss ciemats – Koguva, kurā 
visām mājām vēl aizvien ir salmu jumti, bet 
pašas mājas sargā apsūnojuši akmens 
žogi. Redzēšanas  vērts noteikti bija arī lie-
lais Kāli meteorīta krāteris. Pēc tam mūsu 
ceļš veda  uz Sāremā lielāko pilsētu Kure-
sāri, kas patiesībā ir pavisam neliela pilsē-
tiņa, toties viduslaiku pils – cietoksnis tajā 
ir pamatīgs. Tas esot vienīgais cietoksnis 
Baltijā, kam izdevies palikt neskartam 
visos karos. Tagad pilī ir muzejs, un jāat-
zīst, ka ekspozīcija tajā ir tik bagātīga, ka 
stundas laikā to knapi var paspēt apskriet. 
Lai apskatītu kārtīgi, pils apmeklējumam 
jāvelta vairāk laika. Tātad – būs iemesls 
reiz atkal turp doties. Salā mēs apskatījām 
gan dažādus vēstures, gan dabas objek-
tus. Nonākuši Sorve ragā pie bākas, no 
kurienes labā laikā varot saskatīt Latviju 

Vēl viens solis globālajā pasaulē 

(dūmaka mums liedza par to pārliecinā-
ties pašiem), mēs  nesteidzīgi izstaigājām 
skaisto jūras krastu, meklēdami veiksmes 
akmeņus un pētīdami  mazas medūziņas.  
Pēdējā pieturvieta ceļojuma pirmajā dienā 
bija dolomīta  tornīšu – piramīdu krasts, 
kur ceļotāji piestāj, lai vēlreiz papriecātos 
par jūru, un no plakanajiem akmeņiem 
sakrauj tik augstus torņus, cik katram ie-
spējams. Arī mūsu būvētie akmens tornīši 
krastmalā stāvēs līdz par lielajām rudens 
vētrām.  Pret vakaru mēs devāmies uz 
savām naktsmītnēm, kur paši gatavojām 
gardas vakariņas. 

Nākošajā rītā mēs apskatījām Kihel-
konnas baznīcu, kas īpaša ar to, ka tās 
zvanu tornis ir uzbūvēts atsevišķi, apmē-
ram simt metru attālā uzkalniņā, jo pašas 
baznīcas tornis saliniekiem kalpojis kā 
bāka.  Pēc tam mēs devāmies uz Pangas 
klintīm, kas ir vairāk nekā 20 metru aug-
stas. Nolaižoties ar virvi lejā, jūras krastā, 
mēs pamanījām, ka klintīs izveidojušies 
tādi kā kristāli. Augšā mēs atgriezāmies 
priecīgi par savu atradumu, jo dažiem iz-
devās iegūt visai iespaidīga izmēra kristā-
lu līdziniekus. Man personīgi šīs klintis ir 
palikušas atmiņā visspilgtāk.  Interesants 
apskates objekts bija arī Anglas vējdzirna-
vu komplekss, kur  pārvestas un vienko-
pus uzstādītas piecas vējdzirnavas, kas ir 
viens no Sāremā simboliem.   

Es esmu no Ilzenes, un man bija in-
teresanti satikties ar saviem nometnes 
draugiem un Lejasciema bērniem, jo kom-
pānija bija draudzīga un jautra. Gan man, 
gan manai māsīcai Luīzai bija liels prieks, 
ka varējām piedalīties šajā nometnē un 
ekskursijā. Paldies mūsu skolotājām Li-
gitai, Ilvai un Antrai, kuras organizēja šo 
lielisko ceļojumu, radot iespēju tik nepa-
rasti uzsākt šo mācību gadu! Vēlu veiksmi 
visiem!  

Ceļojuma iespaidos dalījās nometnes 
dalībnieki Eduards Līdumnieks un 

Luīza Šimkēvica

Pateicoties Meža attīstības fonda 
fi nansējumam, Latvijas Pašvaldību sa-
vienības projekta „Latvijas iedzīvotāji 
kopā nākotnes mežam” ietvaros Gul-
benes novada Lejasciema pagastā 
mežā pie Sēravota  labiekārtota atpū-
tas vieta. 

Īstenojot projektu ir izgatavota un 
uzstādīta koka lapene, galds, soli un 
atkritumu tvertne. Jaunais izveidotais 
objekts labi iekļaujas meža vidē un pa-
dara atpūtas vietu pie Sēravota sakop-
tāku, dodot iespēju gan pagasta iedzī-
votājiem, gan tūristiem, kas apmeklē šo 
dabas objektu, ērti atpūsties un baudīt 
simtgadīgā meža, Gaujas tuvuma un 
Sēravota burvību.

Atpūtas vietas labiekārtošanu – 
koka lapenes, galda un solu izgatavo-
šanas un uzstādīšanas darbus veica 
SIA “Gan Co” sadarbībā ar Lejascie-
ma pagasta pārvaldes darbiniekiem. 
Projekta realizēšanai izlietoti Meža at-
tīstības fonda piešķirtie līdzekļi 550,00 
EUR apmērā un pagasta pārvaldes 
līdzfi nansējums.

LATVIJAS
PAŠVALDĪBU 
SAVIENĪBA

Labiekārtota 
atpūtas vieta 
Lejasciemā pie 
Sēravota
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VIDUSSKOLĀ

Līdz ar pirmajām mācību gada die-
nām skolā sākās arī dažādu ārpusstundu 
pasākumu cikls, kas papildina skolēnu  
izglītošanas un audzināšanas procesu.

11. septembrī visas klases devās ru-
dens pārgājienā. Maršruti sniedzās līdz 
pat Alūksnei un Vidagai, kā arī tika ap-
ceļoti  tuvāki dabas objekti Lejasciema 
apkaimē, 3. un 4. klase apciemoja  Ozolu 
maizes cepējus.

Pašā septembra sākumā skolā risinā-
jās Drošības nedēļa, kas pievērsa bērnu 
uzmanību dažādiem savas dzīvības un 
veselības sargāšanas jautājumiem, taču 
no 14. līdz 18. septembrim visu vērība 
tika saistīta pieklājīgas uzvedības pamat-
prasībām. Skolā organizējām Pieklājības 
nedēļu – parādījās saukļi, kas vērsa uz-
manību uz sveicināšanas un savstarpē-
jas laipnības nepieciešamību. Nedēļas 
izskaņā kopējā līnijā izvērtējām nedēļas 
ieguvumus un secinājām, ka uzlabojumi 
ir, tikai jāturpina iesāktais ceļš. Veiksmī-
gu mācību gadu un labas savstarpējās 
attiecības šajā līnijā visiem novēlēja arī 
tikko iepriekšējā dienā ievēlētais skolēnu 
domes prezidents, 12. klases skolēns, 
Kārlis Kaminskis.

6. un 7. klašu skolēni, skolotājas Vijas 
Nuržas rosināti,  16. septembrī apmeklēja 
maizes ceptuvi „Ķelmēni”, lai vērojot ra-
žošanas procesu, iepazītos ar pircēju tik 
iecienīto un ekoloģiski augstvērtīgo pārti-
kas produktu – rudzu maizi.

Septembra saulainās dienas ritēja 
ātri un, lūk, jau Miķeļdiena klāt! Pēc pār-
traukuma pagājušajā gadā, tradicionālais 
skolēnu pasākums – Rudens tirdziņš šo-
gad uzņēma jaunu sparu. Skolēni ar ve-
cāku atbalstu bija sagatavojušies cienīgai 
andelei un arī pircēju netrūka. Sākumsko-
las skolēni atnesa uz skolu rudens ražas 
dīvainos veidojumus un izveidoja izstādi 
„Rudentiņš bagāts vīrs”, tika izsludināta 
arī mīļdzīvnieku izstādes veidošana, bet 
to gan atzina tikai pelīte, žurciņa un Sin-
dijas lielais suns. Paldies vecākiem, kas 
palīdzēja saviem bērniem sagatavoties 
rudens tirdziņam, pircēji bija ļoti priecīgi!

Septembris kā zināms ir dzejas mē-
nesis, un šogad tā pēdējā dienā uz skolu 
aicinājām mūsu skolas absolventi, lejas-
ciemieti, dzejnieci Īrisu Puidzi, kura nesen 
prezentēja  otro dzejoļu krājumu „Dvēse-
le zem varavīksnes”. Šī tikšanās izvērtās 
patīkamā sarunā par dzīves pieredzi un 
gūtajām atziņām caur četru gadalaiku 
prizmu. Skolēni ar ieinteresētību ieklausī-
jās vārda mākslas dziļajā jēgā, atklāsmē 
par dzejoļu tapšanas situācijām un pašas 
dzejnieces pārdomām par cilvēcisko vēr-
tību lomu viņas dzīvē. 

Liels pārsteigums visai skolotāju sai-

Atskats uz septembri Lejasciema vidusskolā

mei bija 12. klases skolēnu (kopā ar au-
dzinātāju Ligitu) sagatavotais sveiciens 
skolotāju dienā. No rīta skolā mūs sagai-
dīja izpušķota skola, apsveikuma plakāts 
un dāvinātie kļavlapu pušķi. Vēlāk īpaši 
sagatavota fi lma ar skolēnu labajiem 
vārdiem par katru skolotāju un ļoti skaits 
pārsteiguma koncerts. 

Priecēja arī atkalredzēšanās ar sko-
las bijušajiem pedagogiem, kas tagad 
bauda pelnīto atpūtu. Visu šo dienu kup-
lināja svētku mielasts gan brokastīs, gan 
svinīgajās pusdienās. Paldies 12. klases 
skolēniem, audzinātājai Ligitai un vecā-
kiem!

                     Ingrīda Vanaga
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 INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI

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

Iespiests: SIA 
“
Erante” tipogrāfi jā 

Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801
tālr. 64860983

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

LĪDZJŪTĪBA

Mēs katrs kaut ko dārgu sevī nesam,
Ir katram par ko smiet un a’sras liet,
Pa vienu ceļu atnākuši esam,
Pa vieniem vārtiem visiem jāaiziet.
  /M. Zālīte/

Mūžībā aizgājuši 
Lejasciema pagasta iedzīvotāji 

Milda Bačinska, Ziedonis Eglīte, 
Jānis Jeromāns, Tālis Kramiņš, 

Malda Lūkina.

Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko 
līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem

Programmu 
„Tekstils un interjera 
elementi” īsteno 
biedrība „Laika 
josta”. Programma 
ir licencēta, un tās 
noslēgumā dalībnieki 
saņems apliecību 
par kursu beigšanu 
28 stundu apjomā. 

Nodarbības vada:
1) krāsu psiholoģija 
un kombinēšana – 
Inga Deigele;
2) dekupēšana – 
Lāsma Einberga;
3) tekstilmozaīka – 
Ilze Šuļja.

Nodarbības 
tiks organizētas 
Lejasciema kultūras 
namā trešdienās 
plkst. 18.00.
Pirmā tikšanās 
14. oktobrī.
Aicinām iepriekš 
pieteikties kultūras 
namā, pie 
Lāsmas Einbergas 
vai Ingas Deigeles! 

14. oktobrī plkst. 11.00 
Lejasciemā viesojas 

Māra Upmane-Holšteine 
Lejasciema kultūras namā par dzīvi 

un dziesmām stāstīs un muzicēs 
Māra Upmane-Holšteine

(grupa „Astro'n'out”).
Pasākumu organizē Lejasciema 

jauniešu centrs „Pulss” 
Karjeras nedēļas ietvaros.

28. oktobrī plkst. 17.00 
Lejasciema kultūras namā  

Dokumentālo fi lmu vakars 
Lūdzam sekot līdzi reklāmai par 
fi lmām, ko varēsim skatīties 

Ieeja bez maksas

Laime, laime tam dēlam,
Kas piedzima saulītē,
Tam Laimiņa piešus kala,
Sudrabā mērcēdama.
               /Latv.t.dz./
Sveicam 
Alisi Ozolu un Edžu 
Suntažu ar dēliņa Henrija 
piedzimšanu.

Pagasta pārvalde

Oktobrī sākas apmācību programma 
pieaugušajiem 

Mēs visi atkal esam rudenī.
Tas ozols un tā dzērve – arī.
Vēl nesen maldījāmies pieneņputenī,
Bet sniega pārslas atnākt var jau parīt.

Mēs atkal esam sevī atgriezušies,
Jo arī lapas zemi skūpsta tikai rudenī...
Tik ļoti sauli esam sasmēlušies,
Ka nedrīkstētu salt nevienā ziemelī.

Un nedrīkstētu baiļoties no tumsas.
Un vēl no tā, ka ceļš līdz maijam tāls.
Jo arī dziļā naktī klusumam ir dziesmas.
Bet, ja ir dziesma, – netrūks maizīte un sāls.
   /M. Svīķe/

Sveicam Lejasciema 
pagasta iedzīvotājus, kam 
skaistas dzīves jubilejas 
tiek svinētas septembrī 

un oktobrī:

70 gadu jubilejā 
Juri Spilvu
75 gadu jubilejā
Juri Zaķi
80 gadu jubilejā
Vizmu Ābramu
Ligitu Jozepu
Annu Kudrašu
85 gadu jubilejā
Uldi Upīti
Ainu Bisenieci
90 gadu jubilejā
Ausmu Mazkalni


