
Oktobris pagalmā
Tikai rudenim ir tik nomierinoša un 

reizē pacilājoša smarža. Grozos smaržo 
āboli, mārtiņrožu spurainās galviņas uz-
smaida saulei, daba nobriest ziemas sa-
gaidīšanai. 

Rudenī mēs it kā atbrīvojamies no 
vecā un gatavojamies kaut kam jaunam. 
Mēģinām noskaidrot, kas un kā varētu būt 
tuvākajā nākotnē, mūsu ikdienas dzīvē, 
brīvā laika pavadīšanā.

Oktobrī, aicinot pievienoties jaunus 
dalībniekus, radošo sezonu uzsāk Lejas-
ciema kultūras nama amatiermākslas ko-
lektīvi. 

Kolektīviem un to vadītājiem nākamās 
divas sezonas (līdz 2018. gada vasarai) 
būs spraigas un atbildīgas, jo cītīgi jā-
strādā, lai apgūtu XXVI Vispārējo latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētku repertuāru.  
Lai kolektīvi būtu ar savu raksturu, savu 
stāstu un tradīcijām, Lejasciema kultūras 
nama kolektīvi jau šajā sezonā gatavosies 
un piedalīsies vairākos Latvijas simtga-
dei veltītos pasākumos, skatēs. Savukārt 
mans pienākums un rūpes saistītas ar 
atbalstu kolektīvu sekmīgai darbībai, no-
drošinot mēģinājumu telpas, profesionā-
lus vadītājus, transportu, tautisko tērpu 
iegādi, lai Lejasciema kolektīvi 2018. gada 
Dziesmu un Deju svētku gājienā savu pa-
gastu pārstāvētu godam. 

Šīs sezonas būtisks uzdevums ir ko-
lektīvu sastāva nostiprināšana, jauno da-
lībnieku piesaiste, ieinteresētība. 

Priecāsimies, ja arī jūs izlemsiet pie-
vienoties mūsu radošajam pulkam, jo tā 
ir laba iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku 
un rādīt savas prasmes dažādos svētkos 
ne tikai Lejasciemā, novadā, bet arī citviet 
Latvijā.

Lejasciema kultūras nama 
amatiermākslas kolektīvi un 

vadītāji:
Jauktais koris • „Kaprīze”, vadītāja 
Ineta Maltavniece. Mēģinājumu 
dienas – piektdienas 19.00 – 21.00
Jauktais vokālais ansamblis • 
„Akcents”, vadītāja Ineta Maltavniece. 
Mēģinājumu dienas – piektdienas 
17.00 – 19.00
Senioru jauktais vokālais • 
ansamblis „Satekas”, vadītāja 
Vija Nurža. Mēģinājumu dienas – 

otrdienas 12.00 – 14.00
Vidējās paaudzes deju kolektīvs • 
„Unce”, vadītāja Daiga Tipāne. 
Mēģinājumu dienas – svētdienas 
15.00 – 17.00
Amatierteātris • „Paradokss”, vadītāja 
Ineta Krastiņa. Mēģinājumu dienas – 
otrdienas 19.00 – 21.00
Folkloras kopa • „Smaržo siens”, 
vadītāja Inga Deigele. Mēģinājumu 
dienas – otrdienas 18.00 – 20.00
Pūtēju orķestris • „Lejasciems”, 
vadītājs Juris Ivanovs. Mēģinājumu 
dienas – sestdienas 10.00 – 12.00
Līnijdeju grupa • „Dzinteles”, vadītāja 
Elīna Krēsliņa. Mēģinājumu dienas – 
ceturtdienas 18.00 – 20.00
Rokdarbu kopa• , vadītāja Lāsma 
Einberga. Nodarbības notiks 
ceturtdienās 18.00 –  20.00
Hatha JOGA grupa• , vadītāja 
Antra Aizupiete. Nodarbības notiks 
piektdienās 17.00 – 19.00
STEP aerobika• , vadītāja Anna 
Žīgure. Nodarbības notiks pirmdienās 
18.00 – 19.00, ceturtdienās 17.00 – 
18.00

Ja būs izmaiņas nodarbību grafi kā, 
par to tiks informēts!

Īsumā vēl ieskatīsimies augusta un 
septembra norisēs.

20. augustā mūsu novadā kormū-
zikas fani, dziedātāji pulcējās uz saietu 
„Brālibrāli”, kur, klātesot Gido Kokaram, 
tika svinēta brāļu Kokaru 95. dzimšanas 
diena. Pasākumā piedalījās arī mūsu 
kora „Kaprīze” dziedātāji – vispirms or-
ganizējot muzikāli – radošo orientēšanos 
„Atrodi sevī Kokaru!” un noslēguma kon-
certā „Brālibrāli”. Sveicām arī Uldi Koka-
ru ar īpašo balvu – „Gulbenes novada 
GODS”. 

turpinājums 2. lpp.

Viļņa Dipnera darbi.

 

, 

LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDES IZDEVUMS 2016. gada oktobris Nr. 6 (156)  



2 2016. gada oktobris

KULTŪRAS ZIŅAS
turpinājums no 1. lpp.

20. augusta vakarā Lejasciemā cie-
mojās Latvijas Ordeņa Brālības salidoju-
ma dalībnieki uz noslēguma pasākumu 
kultūras namā. Ar spēka dziesmām sa-
gaidīja un vakara gaitā priecēja folkloras 
grupa „Smaržo siens”.

25. augustā Lejas-
ciemā strādāja Latvijas te-
levīzijas fi lmēšanas grupa, 
kas fi lmēja reklāmas klipu 
muzikālajam raidījumam 
„Latvijas sirdsdziesma”. 
Režisore Zane Gargažina 
saka: „Reklāmas klipu fi l-
mēšanai Lejasciemu izvē-
lējos tāpēc, ka manā dzim-
tajā pagastā ir ļoti skaista 
daba un vietas fi lmēšanai 
– meži, ezers. Saku paldies 
visiem, kas palī-
dzēja un atbalstīja 
reklāmas klipa fi l-
mēšanā – paldies 
Jānim Kupcim un 
Mārim Kauliņam 
par „moča” JAWA 
ar blakusvāģi sa-
gādāšanu un sa-
gatavošanu braukšanai, paldies Ingai un 
Jānim Nagļiem par palīdzību un Andrim 
Grāvim no kluba MC „Spieķi vējā” par at-
saucību!”

Vasaras mēnešos Lejasciemā ik pa 
brīdim varēja manīt pārmaiņas apzaļumo-
šanā – pie kultūras nama, skolas, pagast-

mājas tika veikti lieli darbi – tika iestādīti, pārstādīti jauni augi, košumkrūmi, puķes. Par 
to jāsaka paldies Ingai Naglei. Lejasciems ir kļuvis vēl skaistāks, interesantāks gan pa-
šiem, gan viesiem, kas, braucot garām, apstājās, fotografējas! Protams, ir liels prieks 
saņemt pateicības vārdus arī rakstiski, lūk, viena vēstulīte:

„Labdien...
No sirds priecājos par jūsu skaistumu un dekorācijām, kas rotā jūsu nelielo pagastiņu.

Patiešām vienkārši un skaisti. Un katru reizi man caurbraucot ir kaut kas jauns.
Vai tā ziema, vai vasara, bet es zinu – būs pārsteigums!!! Kur rimti piestāt un 
baudīt... Milzīgs paldies cilvēciņiem, kas šo visu veido un izdomā! Noteik-
ti nododiet šos labos vārdus viņiem, lai patīkamāka diena un lai vairojas idejas!!!!
Es braucu no Vecpiebalgas puses – Jaunpiebalga, Rauna, Sinole, Velēna,  JŪS esat 
VARENI un SKAISTI!!!!

Linda ar ģimeni no Vecpiebalgas”.

Uz riteņbraukšanas 
sacensībām „Sķūnenie-
ku kauss” Lejasciemu 
rotāja krāsaini velosipēdi, 
1. septembris Lejascie-
mā atnāca ar saulainu 
pārsteigumu – centra 
laukumā un pie skolas 
redzējām skaistus deko-
rus – zeltslotiņu saulītes 
un krāsainus zīmulīšus! 
Paldies darbīgajām, čak-
lajām meitenēm - Ingai, 
Sandrai, Margaritai! Paldies Jānim un Ojāram par košajiem zī-
mulīšiem!

11. septembra pusdienlaikā kultūras namā uz tikšanos 
sanāca dūrenieši. Paldies pasākuma organizatoram Jānim 
Dzintaram Neibergam!  Jauks un sirsnīgs pasākums, satikša-

nās, sarunas, atmiņas un Ata Auzāna 
dziesmas. 

Septembrī senioru ansamblis „Satekas” piedalījās pa-
sākumā Gulbenē, kur uz kopīgu sadziedāšanos aicināja Polijas pilsētas 
Fromborkas seniorus un 17. septembrī  kopā ar novada senioru delegā-
ciju  Rīgā piedalījās pensionāru federācijas rīkotajā akcijā. 
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KULTŪRAS ZIŅAS/ LAUKSAIMNIEKIEM

Ziņas lauksaimniekiem

Paldies ansamblim un vadītājai Vijai 
par palīdzību pasākumā 30. septembrī, 
kad Lejasciemā viesojās Gulbenes nova-
da senioru ekskursantu grupa! Paldies arī 
mūsu pagasta rokdarbniecēm, kas ar sa-
viem darbiņiem palīdzēja sagatavot izstādi 
kultūras namā – Lāsmai un Laumai Ein-
bergām, Zintai Kalniņai, Lūcijai Bačinskai, 
Valdai Baltiņai, Anitai Preimatei, Indrai un 
Dzintrai Jegurēm, Ainai Vanagai. 

1. oktobrī ansamblis „Akcents”savu 
rudens sezonu uzsāka ar viesošanos kai-
miņu pagastā Ilzenē, kur piedalījās svētku 
„No sēklas līdz ražai Ilzenē” noslēguma 
koncertā.

8. oktobrī plkst. 18.00 skanēs vīru 
kora „Dziedonis” un Mārtiņa Brauna kon-
certs.  

22. oktobrī sanāks kopā amatier-
mākslas kolektīvi, skatītāji, lai kopīgā pa-
sākumā svinētu mūsu teātra kolektīva 
„Paradokss” 15 gadu jubileju. Ballē spēlēs 
Kaspars Maks.

29. oktobrī ansamblis „Satekas” pie-
dalīsies sadziedāšanās pasākumā Rīgā 
Latviešu Biedrības namā.

17. novembrī Latvijas dzimšanas 
dienu svinēsim ar koncertu „Dziesmu-
Dance”, kurā piedalīsies aktrise Zane 
Jančevska, vijolniece Lauma Bērza, akor-
deonists Ēriks Zeps, klarnetists un kokļu 
meistars Ansis Jansons. Ballē spēlēs gru-
pa „Kontrasts”. 

3. decembrī iedegsim pagasta Lielo 
egli un baudīsim grupas „Galaktika” kon-
certu un balli. 

Jaunajā sezonā Lejasciema kultūras 
namā norisināsies sarīkojumi dažādām 
gaumēm un interesēm – amatiermākslas 
kolektīvu koncerti, viesizrādes bērniem un 
pieaugušajiem, atpūtas pasākumi. 

Baudīsim krāsaino Latvijas rudeni, 
sekosim notikumu, pasākumu afi šām un 
reklāmai, nāksim, atbalstīsim, priecāsi-
mies par savējiem un viesiem! 

Pārvarēsim rudens tumsu un 
drēgnumu, stādot cerību asnus, 
starojot mīlestībā un
saglabājot siltu un dedzīgu sirdi....

Rita,
Lejasciema kultūras nama vadītāja

Pukstu aplis
Pašās augusta beigās Lejasciema 

pagasta „Pukstos” notika viens no ikga-
dējiem pasākumiem Lejasciema pagastā, 
kurš tika organizēts nu jau 13. gadu.Tās 
bija gadskārtējās loka šaušanas sacensī-
bas „Pukstu aplis”, kuras vienlaikus bija 
arī Latvijas apvidus loka šāvēju kausa izcī-
ņas 5. posms. Loka šaušanas sacensības 
notika pieaugušo, junioru (līdz 18 gadiem) 
un bērnu (līdz 13 gadiem) konkurencē. 
Iespēja piedalīties sacensībās bija arī ie-
sācējiem, kuri līdz šim šādās sacensībās 
nebija piedalījušies. Saskaņā ar nolikumu, 
šaušana notika pa 3D zvēriem ar trim bul-
tām pa 28 mērķiem līdz pirmajam trāpīju-
mam.

Salīdzinoši ar citiem gadiem, šogad 
sacensībās piedalījās necerēti kupls da-
lībnieku skaits – 73. Dāvja Meļļa spēlēto 
bungu pavadībā, sacensību dalībnieki 

tika pulcināti uz sacensību atklāšanu, ku-
rās, skanot Latvijas himnai, „Pukstu” māju 
saimnieks Vilis Kazainis uzvilka  mastā 
Latvijas karogu. Pēc svinīgās atklāšanas 
dalībnieki devās distancē, lai jau dienas 
beigās visi atkal pulcētos “Pukstu” māju 
pagalmā uz apbalvošanas ceremoniju, 
kurā dalībniekus priecēja pūšamo instru-
mentu trio „Orchestra pastello” no Jāzepa 
Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas un Lejas-
ciema vokāli instrumentālā grupa „Deep-
Silence”, kuri dienas gaitā bija izveidojuši 
kopdziesmu.

Kā sacensību noslēgumā teica 
J. Novožilovs, tad „Pukstos” nekad ie-
priekš tik daudz cilvēku neesot bijis. Ar 
piemiņas balvām tika apbalvoti ne tikai 
sacensību uzvarētāji, bet arī Lejasciema 
vokāli instrumentālās grupas vadītājs 
Juris Ivanovs un skaņotājs Jānis Mellis.
Paldies organizatoriem par lieliski noorga-
nizētajām sacensībām un pozitīvo gaisotni 
visas dienas garumā!

Dana Puidze

1. CSP uzsāk 2016. gada lauku 
saimniecību struktūras apsekojumu.

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) 
uzsāk 2016. gada lauku saimniecību 
struktūras apsekojuma datu vākša-
nu. Šādu apsekojumu reizi trīs gados 
veic visās Eiropas Savienības un Eiropas 
Ekonomiskās zonas valstīs, tostarp Latvi-
jā. Pirmos provizoriskos rezultātus pare-
dzēts publicēt nākamā gada aprīlī.

Apsekojumā paredzēts iegūt infor-
māciju par zemes izmantošanu, sējumu 
un stādījumu struktūru, cūku un mājput-
nu skaitu, saimniecības tehnisko aprīko-

jumu, nodarbinātajiem lauksaimniecībā, 
saimnieciskās darbības aktivitātēm un 
par vairākiem agro-vidi raksturojošiem 
rādītājiem.

Apsekojamā vienība ir lauku saim-
niecība – tehniski un ekonomiski atse-
višķa vienība ar vienotu vadību, kas ražo 
lauksaimniecības produktus vai uztur 
zemi labā lauksaimniecības un vides 
stāvoklī. Saimniecībā var arī ražot ne-
lauksaimnieciskus produktus un sniegt 
nelauksaimnieciskus pakalpojumus. 
Respondentiem jāsniedz informācija par 
visām zemes platībām, kuras lauku saim-

niecība apsaimnieko.
Lejasciema pagastā šā gada apse-

kojumā iekļautas 63 lauku saimniecības. 
Lūdzu, esiet atsaucīgi datu sniegšanā! 
Datus vākšu es un tālāk ievadīšu dator-
programmā.

2. Rāmavas rudens 2016.
6. – 9. oktobrī izstāžu kompleksā 

„Rāmava” notiks 25. starptautiskā izstā-
de „Lauksaimniecības tehnika 2016” – 
laukam, mežam, saimniecībai.

Anita Rozenberga, 
lauku attīstības konsultante
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NOTIKUMI

24. septembrī Lejasciema kultūrvēstu-
riskā mantojuma un tradīciju centrā, pieda-
loties saksofonistam Jānim Upītim, tika at-
klāta jūrmalnieku Maijas Zebņickas un Viļņa 
Dipnera darbu izstāde. Šī bija viņu ceturtā 
izstādes atklāšana šajā gadā, jo ar nelielām 
izmaņām viņu darbi jau ir bijuši izstādīti Jūr-
malā, Valmierā un Irlavā. Izstādes atklāša-
nas apmeklētājiem bija iespēja ne tikai iepa-
zīties ar māksliniekiem un apskatīt darbus, 
bet arī dzirdēt aizraujošus stāstus. Vilnis 
interesentus iepazīstināja ar koka daiļamat-
niecības darbu tapšanas procesu un pie-
lietotajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem, 
savukārt Maija dalījās ar aizraujošiem un 
neparastiem stāstiem par eksotiskajos ce-
ļojumos piedzīvoto un fotogrāfi jās attēloto. 
Izstāde būs apskatāma līdz 21. oktobrim.

1. oktobra pēcpusdienā, neformālā 
gaisotnē dzerot tēju, notika stāstu vakars 
JŪRA LĪDZ CEĻIEM. Aizrautīgie ceļotāji 
Ance Zaķe un Elvis Čops, rādot fotogrāfi -
jas un video, dalījās ar piedzīvoto 33 die-
nu garajā ceļojumā. Tajā jaunieši apceļoja 
Eiropu, paļaujoties uz svešinieku labvēlību, 
kopā veicot 10 000 km, apmeklējot 13 val-
stis, tālākajā punktā nonākot līdz pat oke-
āna krastam Portugālē. Ceru, ka šis stās-
tu vakars iedvesmos vēl kādu aizrautīgu 
ceļotāju dalīties ar saviem piedzīvojumu 
stāstiem.

Dana Puidze

Dūreniešu salidojums
11. septembrī vairāk kā septiņdesmit 

dūreniešu salidojuma dalībnieku pulcējās 
Lejasciema kultūras namā, lai kopīgi pa-
vadītu saulaino svētdienas pēcpusdienu, 
pakavētos atmiņās, satiktu sen neredzētus 
skolasbiedrus, skolotājus, kaimiņus. Agrāk 
Dūrē bijusi pamatskola, bibliotēka, veikali, 
pienotava, feldšeru punkts. Bijusi ļoti aktīva 
sabiedriskā dzīve – darbojies dramatiskais 
kolektīvs, pūtēju orķestris, koris, notikuši 
dažādi pasākumi, zaļumballes. 

Iepriekšējais salidojums, kurš notika 
2007. gadā, pulcināja Dūres skolas absol-
ventus, bijušos skolēnus un skolotājus, uz 
šo salidojumu aicināti tika gan esošie, gan 
bijušie Dūres iedzīvotāji, bijušie Dūres sko-
las skolēni, skolotāji, visi, kas sirdī jūt pie-
derību Dūrei.

Salidojuma organizētājs Jānis Nei-
bergs bija parūpējies par interesantu pasā-
kuma programmu. Tika sveikti Dūres sko-
las direktori un skolotāji: Hedviga Uiska, 
Rita Lorence, Ārija Bērziņa un Vilnis Bēr-
ziņš. Notika arī „Dūreniešu salidojuma sko-
las” mācību stundas, kurās labākie skolēni 
saņēma diplomus. Dziedāja Dūres talants 
Dāvis Mellis un Megija Rīza Liepiņa. Varēja 
baudīt Ata Auzāna un viņa grupas muzikālo 
sniegumu.

Lai arī šobrīd Dūrē sabiedriskā un eko-
nomiskā dzīve ir apsīkusi, daudzu cilvēku 

Dūrenieši saka lielu paldies 
pasākuma organizatoram Jānim 
Neibergam par iespēju satikties, 

atcerēties, pabūt kopā

atmiņās un likteņos tai joprojām ir nozīmīga vieta. Dūrē dzimtas 
saknes ir arī vairākiem šodien ļoti zināmiem cilvēkiem, piemē-
ram, fi ziķim un Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenajam loceklim 
Mārcim Auziņam, viņa vectēvs bijis Dūres pamatskolas pārzinis 
un skolotājs Aleksandrs Vīksna, kā arī mūsu pašu Gulbenes no-
vada domes izpilddirektorei Gunai Švikai.

Dana Puidze

Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un 
tradīciju centrā

Darbu autori: Maija Zebņicka un Vilnis Dipners Saksofonists Jānis Upītis

Ance un Elvis ceļojuma laikā
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BĒRNUDĀRZĀ

9. septembra rīts 
„Kamenītē” tika sludi-
nāts par īpašu. Šajā rītā 
bērnus uz bērnudārzu 
atvest tika aicināti tie-
ši TĒTI (arī vectētiņi vai 
krusttētiņi, vai tēvoči un 
pat brāļi)! Patiess prieks 
bija par ikvienu, retāk sa-
staptu ikdienā, bet tagad 
atnākušo, tēti! Paldies ik-
vienam no jums, kas šajā 
rītā mainījāt savus ikdienas 
darba un biznesa plānus, 
sakot saviem bosiem vai 
partneriem: „Šorīt būšu vē-
lāk, man svarīgi būt kopā 
ar savu bērnu”.  Paldies, 
ka bijāt atsaucīgi ikvienam 
skolotāju iecerētajam darbi-
ņam, kas bija veicams kopā 
ar saviem mazuļiem!

Caurlūkojot šajā svētku rītā uzņem-
to foto kadrus, ikvienā no tām redzams 
prieks un mīlestība, kas staro gan no bēr-
nu, gan tēvu sejām. Priecājamies, ka šo-
gad „Kamenītes” TĒTIEM veltītajā svētku 
rītā, varējām iemūžināt jūsu mīlestību un 
dāvāt to jums, lai tā taptu par krikumiņu 
saulainu atmiņu ikvienam! 

Sandra, vadītāja

Miķeļdiena jeb rudens saulgrieži, kā 
jau katru gadu, tiek svinēti arī PII „Ka-
menīte”. Gatavošanās šiem svētkiem 
notiek jau vairākas dienas iepriekš, kad 
ar bērniem, viņiem saprotamā veidā, tiek 
runāts par šiem latviešu gadskārtu svēt-
kiem. Tiek skandētas tautas dziesmas, 
rotātas telpas, veidotas dārzeņu izstā-
des, pašu domātas un minētas mīklas, 
izzinātas senās tradīcijas un rituāli. Taču 
šogad „Gudro Pūcīšu”un arī citu grupiņu 
bērniem pirmo reizi tika piedāvāta unikā-
la iespēja – rudens tirgus apmeklēšana 
Lejasciema vidusskolā. Pirmo reizi bērni 
patstāvīgi varēja tirgū iepirkties tāpat kā 
pieaugušie ar pavisam īstu naudu. Līdzī-
gas situācijas iepriekš tika izspēlētas gru-
piņas „veikala stūrītī”, kad naudas vietā 
bija pašgatavotas monētiņas, bet šoreiz 
– pavisam reāls tirgus un īsta nauda! Bija 
ļoti interesanti vērot, kā bērni tiek galā ar 
šo, viņiem tik neierasto, situāciju. Cits jau 
no pirmās minūtes jutās kā zivs ūdenī un, 
veikli izvēlējies preci, to arī iegādājās, cits 
ar acīm meklēja skolotājas atbalstu un, 
saņēmis apstiprinošu galvas mājienu, iz-
lēma rīkoties, kāds cits savukārt bikli turē-
jās pie skolotājas rokas un neatkāpās ne 
soli. Katram šādās situācijās ir jāpārkāpj 

kādai barjerai ceļā uz pieaugušo pasauli, 
jāuzkrāj sava unikālā pieredze, lai nāka-
majā līdzīgā situācijā jau justos drošāk 
un pārliecinātāk. Sirsnīgs paldies bērnu 
vecākiem, kuri uzticējās skolotājām un 
atbalstīja šo ideju, uzticējās saviem bēr-
niem, ka viņi spēs tikt ar to galā, ko bērni 
arī sekmīgi pierādīja! Nebija nevienas no-
zaudētas monētiņas, neviena neveiksmī-
ga pirkuma un nevienas skumjas sejiņas. 
Bērni bija ļoti priecīgi un vienbalsīgi iztei-
ca vēlēšanos arī nākamgad iet uz tirdziņu 

iepirkties. No tirgus atgriezāmies ar pilnu 
iepirkumu grozu.

Par visu piedzīvoto nācās noklau-
sīties pašam „Miķelītim”, kurš negaidot 
ieradās grupiņā, līdzi atnesdams jautras 
rotaļas un prieku.

Irisa, skolotāja

Miķeļdiena „Gudrajās Pūcītēs”
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15. septembrī mēs, 
6. klase, skolotājas Lanas 
pavadībā devāmies klases 
pārgājienā. Tas nebija pa-
rasts pārgājiens uz kādu 
noteiktu vietu, bet slēpņo-
šana jeb „geocachings”. 
Tā ir ļoti interesanta un 
aktīva orientēšanās spē-
le, ar ko cilvēki aizraujas 
visā pasaulē. Spēles ideja 
ir iepazīt kādas ievēroja-
mas  vietas, dabu, vēsturi, 
arhitektūru. Lai varētu pie-
dalīties šajā spēlē, nepieciešams piere-
ģistrēties mājas lapā un tad ar viedtālrunī 
lejupielādētas programmas palīdzību, 
kur publicētas slēpņu koordinātas, var 
meklēt slēpņus. Slēpņi ir nelieli konteineri 
(kārbiņas), kuros atrodas viesu grāmata 
un kāds nieciņš („dārgums”), kuru var 
paņemt, noliekot vietā citu.

Slēpņi ir izvietoti vairāk kā 200 valstīs 
visos 7 kontinentos, pasaulē ir izvietoti ap 
miljons slēpņu, Latvijā – vairāk kā 1500, 
bet Lejasciema pagastā – 4. Spēle ir aiz-
sākta 2000. gadā, bet Latvijā vienu no 
pirmajiem slēpņiem izveidojis toreizējais 
ASV vēstnieks 2002. gadā.

Mūsu pārgājienā pirmo slēpni atrada 

6. klases pārgājiens jeb slēpņošana

Krišs, tad mēs visi parakstījāmies kārbi-
ņā esošajā viesu grāmatā, atstājām kādu 
nieciņu, rūpīgi nolikām kastīti atpakaļ un 
devāmies tālāk. Pēdējā slēpņa atrašanās 
vietā bija iespēja iekurināt ugunskuru un 
sarīkot „pikniku”. Tur mēs atpūtāmies no 
lielās staigāšanas, paēdām un uzspēlē-
jām spēles.

Šis bija ļoti jauks un interesants pār-
gājiens, kurā mēs daudz labāk iepazinām 
mūsu jauno skolotāju, satuvinājāmies, 
kārtīgi izsmējāmies un iemācījāmies jau-
nu brīvā laika pavadīšanas veidu – slēp-
ņošanu jeb „geocachingu”.

Jana Blūma,
6. klases skolniece

20. septembra rīts mums, piektās kla-
ses skolēniem, bija īpašu sajūtu mirklis.

Mēs devāmies ekskursijā. Apskates 
objekti atradās Zemgalē, tātad ceļš diez-
gan tāls.

Vispirms apmeklējām Jelgavas Svē-
tās Trīsvienības baznīcas torni, kas ir se-
nākais dievnams un senākā mūra ēka 
Jelgavā. Ļoti patika gides stāstījums par 
Jelgavu un baznīcu. Baznīcā no devītā 
stāva paveras skaists skats uz Jelgavas 
pilsētu. Man īpaši patika lielais pulkstenis 
ar romiešu cipariem. Mums bija jāspēlē 
interaktīva spēle, kurā jāparāda iegūtās 
zināšanas par Jelgavu. Veicās labi, par to 
saņēmām diplomu.

Tērvetes dabas takās satikām raga-
nu, pabijām pasaku mežā, viesojāmies 
arī velna vasarnīcā. Un, protams, Lutau-
sis un Sprīdītis arī mūs laipni sagaidīja. 
Pietika laika, lai izdraiskotos bērnu spēļu 
laukumā. Taureņu mājā valdīja pamatīgs 
karstums – +28 grādi. Mums pastāstī-
ja, no kurienes  šeit atvesti 10 – 15 sugu 
taureņi, viņu kopskaits apmēram 250, kā 
arī iepazīstināja ar to, kā no kūniņas inku-
batorā izšķiļas taureņi. Taureņi šeit atvesti 
no Dienvidamerikas, Āzijas un Āfrikas tro-
piem. Viņi bija ļoti skaisti un dažādi. Arī 

Tev mājās ir nederīgi / nevajadzīgi 
medikamenti? Vai zini, ka tos nedrīkst 
izmest sadzīves atkritumos? Ar šādiem 
jautājumiem Lejasciema vidusskolas 
3. klases skolēni vēršas pie Lejasciema 
pagasta iedzīvotājiem, jo Lejasciemā 
nav iespējas nodot nederīgos medika-
mentus. 

Kāpēc tad ir nepieciešams nodot 
nederīgos medikamentus? Ja zāles tiek 
izmestas sadzīves atkritumos, tās var 
izraisīt saindēšanos dzīvniekiem, rada 
ūdens un augsnes ķīmiska piesārņoju-
ma risku, kas galu galā ietekmē katru no 
mums.

Lejasciema vidusskolas 3. klases 
skolēni piedalās Latvijas Reģionu Televī-
zijas „Re:TV” raidījumu cikla „Es varu būt 
zaļš” konkursā. Šī konkursa ietvaros tika 
izveidota akcija, lai informētu Lejasciema 
pagasta iedzīvotājus par medikamentu 
kaitējumu videi un to nodošanas nepie-
ciešamību. 

Akcijas laikā ir iespēja nodot nede-
rīgos un nevajadzīgos medikamentus 
Lejasciema ambulancē, kurā ir novietota 
skolēnu sagatavota kaste tieši šim no-
lūkam, un to būs iespējams izdarīt līdz 
12.12.2016.

Neesi vienaldzīgs, un saudzēsim 
gan sevi, gan apkārtējo vidi kopā!

Līga Ice,
Lejasciema vidusskolas 

3. klases audzinātāja

Akcija 
„Iztīri savu 
zāļu skapīti!”

Rudens ceļojums

papagailīši un zivis šeit bija 
atraduši sev mājvietu.

Bauskas pilsdrupās 
uzkāpām pils tornī. Tas gan 
bija diezgan bailīgi, toties 
bija skaists skats uz abām 
upēm – Mūsu un Mēmeli.

Ekskursija noslēdzās 

„Zorģos” – vides labi-
rintos. Dažādas spē-
les, braucieni ar ve-
lokartingiem, tas gan 
man patika.

Es ļoti vēlētos vēl 
šādas ekskursijas.

Krista Čable,
 5. klases skolniece
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Septembris Lejasciema vidusskolā
Ar skaistu 1. septembra Zinību dienu 

ir iesācies jaunais mācību gads un vēja 
spārniem aizskrējis tā pirmais – septem-
bra mēnesis. Jau otrās nedēļas nogalē 
lielākā daļa klašu kolektīvu devās tradi-
cionālajā rudens pārgājienā, apmeklējot 
Alūksnes, Sinoles un Dūres puses ievē-
rojamākās vietas.

14. septembrī skolā ciemojās mūsu 
bijusī skolniece, tagad RISEBA studen-
te Agneta Švarce Švampāne, lai dzejas 
dienā iepazīstinātu ar savu pirmo dzejo-
ļu krājumu „Domās tīrs un nesapīts”.

Tajā pašā dienā kopā pulcējās aktī-
vākie 9. – 12. klašu skolēni, lai akceptētu 
jauno skolēnu domes sastāvu un ievēlē-
tu domes prezidentu, kas šogad būs 11. 
klases skolniece Katrīna Uiska.

23. septembrī Lejasciemā atkal 
notika tradicionālā Gulbenes novada 
Olimpiskā diena, kurā piedalījās labākie 
Rudens krosa skrējēji no visām novada 
skolām. Mūsu skolas C vecuma grupas 
skrējēju komanda ieguva I vietu, bet D 
grupas komanda II vietu. Savukārt, indi-
viduāli Eva Bērziņa izcīnīja I vietu, Jolan-
ta Pence un Artūrs Filips Igaviņš  II vietu, 
bet Monta Zauriņa  III vietu.

Izmantojot skaisto zelta rudens 
laiku, visas klases posās ekskursijās. 
Sākumskolas klašu skolēni devās uz 
Rīgas Motormuzeju, Televīziju un Dabas 
muzeju, bet 5., 7. un 8. klašu skolēni 
iepazinās ar Zemgales pilsētām un to 
ievērojamākajiem vēstures un kultūras 
objektiem: Jelgavas Svētās Trīsvienības 
baznīcu, Bauskas pili, Rundāles pili un 
dārzu, Tērvetes dabas parku.  6. klases 
skolēni apmeklēja Valmieru un aktīva tū-
risma centru „Eži”. 9. – 11. klašu skolēni 
pošas ekskursijā uz Ventspili.

28. septembrī visas klases izman-
toja iespēju kopā nofotografēties, kā arī 
uzņemt vēsturiski svarīgo visas skolas 
kolektīva kopbildi.

Miķeļdiena mūsu skolā ienāca ar 
skaisto rudens dārzeņu izstādi, tirgotā-
ju plašo piedāvājumu, daudziem ciemi-
ņiem, šogad arī bērnudārza mazajiem 
pircējiem, 1. klases sagatavoto tautas 
dziesmu sveicienu visiem tirgus dalīb-
niekiem, kurus priecēja arī grupas „Deep 
silence” priekšnesumi.

Pēdējā septembra diena iezīmējās 
ar skolēnu sveicieniem saviem skolotā-
jiem profesijas svētkos, kuros laipni aici-
nāti bija arī bijušie skolas pedagogi.

              Ingrīda Vanaga

Zinību diena 

Rundāles pils

Miķeļdiena

Dzejas dienas
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Kā tavi ceļi aizveda uz volejbolu? 
Par volejbolu sākotnēji vispār ne-

kāda doma nebija, jo bērnībā pārsvarā 
nodarbojos ar slēpošanu. Zie-
mā slēpojām, bet vasarā bija 
ļoti dažādi treniņi: braucām 
ar rolleriem un velosipēdu, 
orientējāmies, nodarbojāmies 
ar vieglatlētiku. Visam pamatā 
bija fi ziskā sagatavotība. 10. – 
12. klases laikā volejbolu tiku 
spēlējis rajona līmenī, Lejas-
ciema pagasta komandā. 

Stājoties Sporta peda-
goģijas akadēmijā, izvēlējos 
basketbola novirzienu, bet pa-
ralēli basketbolam notika arī 
volejbola nodarbības. Negai-
dot pasniedzējs Valdis Lapiņš 
uzaicināja, lai eju arī uz volej-
bola treniņiem. Tad arī pirmajā 
kursā gāju uz abiem treniņiem. 
Tikko bija beidzies basketbola 
treniņš, tā devos uz volejbolu. 
Pēc pirmā mācību gada volej-
bola treneris mudināja mainīt 
basketbola specializāciju uz 
volejbolu.  Vasarā pēc Latvijas olimpiā-
des, kur es piedalījos stenda šaušanā, 
piedāvāja kopā ar Rīgas volejbola skolu 
braukt uz nometni, pagatavoties, lai jau 
nākamajā sezonā varētu spēlēt LSPA 
volejbola komandā. Nometnes laikā uz 
treniņu bija atbraucis volejbola koman-
das „Jelgava/Biolars” treneris Jurijs 
Deveikus un uzaicināja spēlēt savā ko-
mandā. Tā arī nonācu volejbolā. Nu jau 
četras sezonas aizvadītas „Jelgavas/
Biolars” komandā.

Kā radās iespēja spēlēt Austrijā?
Man bija aģents, kurš meklēja ie-

LEPOJAMIES!
RTS

Matīss ar komandu.
Foto no www.facebook.com/volleyballwaldviertel/

Ma  ss Gabdulļins, lejasciemie  s, komandas  
„Volleyball Waldviertel – URW union raiff eisen wald-
viertel” diagonālais spēlētājs, svars – 100 kg, au-
gums – 2,06 m, uzbrukumā augstums – 3,60m, blo-
kā – 3,40 m, izglī  ba – beidzis LSPA (Latvijas sporta 
pedagoģijas akadēmija), sporta skolotājs, volejbola 
treneris, 2014. gadā ieguvis Gulbenes novada „Gada 
balvu sportā” kā gada spor  sts sporta spēlēs.  

Dienā, kad no  ka intervija, Ma  ss vēl bija Lejasciemā, 
bet vakarā jau devās uz Rīgu, lai jau nākamajā rītā lidotu 
uz Austriju, kur pilsē  ņā Zwe  l būs viņa mājas turpmā-
kos divus gadus. Tur  Ma  ss pilnveidos savas profesionālā 
volejbolista prasmes „Volleyball Waldviertel – URW union 
raiff eisen waldviertel” komandas sastāvā. Pirms aizbrauk-
šanas  Ma  ss atzinās, ka sajūtas ir dīvainas, dodo  es pro-
jām no mājām uz pavisam citu vals  .

Matīss ar iegūto aptuveni 
20 kg smago  balvu pēc 

Zalcburgas turnīra 

tivāciju iet uz treniņiem, vecāki deva 
atlaides?

Īpaši jau nekādas atlaides netika 
dotas, kopā visi gājām un darījām. Mēs 
vienmēr visu darījām kopā: es, brā-
lis, mamma un tētis. Man tas bija pats 
par sevi saprotams, ka jāiet un jādara. 
Neatceros gan kurā gadā, bet mamma 
bija uz afi šu dēļa uzlikusi aicinājumu, lai 
bērni un jaunieši, kuri grib uzlabot savu 
fi zisko sagatavotību, nāk uz treniņiem. 
Sākumā jau tā grupiņa bija liela, vienu 
brīdi bija ap 30 bērniem, bet pamazām 
jau atbira. 

Sports lieliski disciplinē, tu nevari 
sēdēt vēlu vakarā pie televizora vai da-
tora un iet gulēt cikos gribi, ja otrā dienā 
ir sacensības. Lai sasniegtu rezultātu, ir 
ļoti daudz jāstrādā. Kas dažkārt šķiet 
tikai sīkumi, sacensībās var ļoti nopiet-
ni ietekmēt rezultātus uz vienu vai otru 
pusi. Tāpēc disciplīna ir ļoti svarīga. 

Cik svarīgs ir ģimenes atbalsts 
sacensībās?

Protams, ka tas ir svarīgs. Ģimene 
skatās un atbalsta,  pārdzī-
vo par katriem punktiem, 
kurus komanda vinnē vai 
zaudē. Šogad nebija gan-
drīz nevienas spēles, kurās 
vecāki un brālis nebūtu klāt. 
Patīkami, ka atbrauc atbal-
stīt krustvecāki, pazīstamie. 
Ļoti labi arī nostartējām ie-
priekšējā sezonā, vinnējām 
Baltijas super kausu, Latvi-
jas dzelzceļa kausu, Baltijas 
līgā no 13 komandām bijām 
otrie, Latvijas čempionātā 
palikām trešie. Baltijas līgā 
starp visiem spēlētājiem 
biju rezultatīvākais, vienā 
mēnesī tiku atzīts par labā-
ko spēlētāju līgā, žēl tikai, 
ka nedaudz pietrūka līdz 
uzvarai. Tagad gan tā jau ir 
vēsture, jādodas tālāk.

Pagājušajā gadā iz-
devās izbaudīt olimpiādes 

gaisotni Pasaules universiādē Korejā. 
Šovasar piedalījos Latvijas olimpiādē, 
kur pārstāvēju Jelgavu, un palikām ot-
rajā vietā.

Kā notiek treniņi?
Man jau kādreiz jautā, kā jūs tre-

niņā spēlējat? Treniņos nekad nespēlē 
volejbolu. Spēle, tas ir kā saldais ēdiens 
sestdienās, svētdienās. Uz spēli doda-
mies kā uz svētkiem. Treniņos tikai strā-
dājam pie uzbrukuma, bloka, serves, 
aizsardzības, kā arī komandas kopējās 
spēles. Līdz spēlēšanai tiekam tikai tad, 
kad vajag saspēli iespēlēt. Ar spēlēša-

spēju, kur es varētu spēlēt. Atrastos va-
riantus piedāvāja man, es šos variantus 
izskatīju un pieņēmu lēmumu braukt uz 
turieni vai nē. Tas, ko piedāvāja Austri-
jas komanda, mani apmierināja, tādēļ 
arī izvēlējos braukt spēlēt šīs komandas 
sastāvā. Man bija svarīgi, lai komanda, 
kurā es spēlēju, piedalītos sacensībās 
ne tikai savas valsts iekšienē, bet arī Ei-
ropas kausu izcīņas spēlēs. 

Lejasciemieši zina, ka visa tava 
ģimene ir sportiska, ka mamma jop-
rojām trenē Lejasciema jauno paau-
dzi. Kā bērnībā bija tev pašam ar mo-
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Mālu bibliotēka 
gaida savus 
lasītājus!

 Ir atnācis rudens un atsācies grā-
matu lasīšanas laiks. Mālu bibliotēkas 
fonds papildinājies ar daudzām aiz-
raujošām grāmatām. Latviešu auto-
ru darbu cienītājiem ir iznācis Dainas 
Avotiņas jaunais romāns „Nezūdošā 
vērtība”, tas ir konkrētas sievietes dzī-
ves stāsts, kas papildināts ar pašas 
rakstnieces atziņām un pausts rakst-
nieces bagātajā tēlainajā valodā.

 Aivara Kļavja darbā „Likvidētie 
autobusi” ir vēstījums par vienu no 
Latvijas kartes pazudušiem ciemiem 
šajā desmitgades sākumā. Tā ir auto-
ra iztēles radīta, nevis kāda konkrēta 
vieta. Konkrēta ir realitāte, ar kuru sa-
skaras varoņi, viņu savstarpējās attie-
cības, cerības un bezcerība. 

Lasītājiem, kam interesē iepazīt 
svešas valstis ar grāmatas starpnie-
cību, labi noderēs jaunā Lato Lapsas 
grāmata „Zem Muhameda bārdas”. 
Tas ir stāsts par zemēm, kur svešinie-
kam viens no pirmajiem jautājumiem 
ir „kādai ticībai jūs piederat?” un par 
cilvēkiem, kas šajās zemēs dzīvo. 

Kriminālromānu plaukts ir papil-
dinājies ar norvēģu rakstnieka Jū Ne-
sbē diviem jauniem darbiem „Dēls” 
un „Tarakāni”.

Romantisko romānu plauktā 
ir Katrīnas Teilores triloģijas „Darin-
gemhola” visas trīs grāmatas „Manto-
jums”, „Lēmums” un „Atgriešanās”.

Bibliotēkā vēl var iepazīties ar 
daudz citu saistošu un aizraujošu la-
sāmvielu. Katrs lasītājs var atrast savu 
grāmatu bibliotēkas plauktā. Aicinu 
visus iegriezties bibliotēkā!  

          Sofija, bibliotekāre

nu nevar nostiprināt to, 
kas ir vajadzīgs volejbolā. 
Pirmos divus gadus, aiz-
braucot uz treniņu, pus 
stundu pirms treniņa gāju 
pie sienas un strādāju pie 
visādu veidu uzbrukuma 
sitieniem. Kad mani paņē-
ma komandā,  bija sajūta, 
ka es visu māku, man viss 
sanāk, bet, kad aizgāju uz 
treniņiem, tad tikai sapra-
tu, ka neko nemāku. Ja ir 
iekšēja sajūta, ka tu māki, 
tad tālāk jau vairs neko 
nevar sasniegt un nav sti-
mula attīstīties. Viss ir dar-
bā un atkārtojumu skaitā, 
kāds sāks spēlēt pēc 1000 
sitieniem, bet citam vajag 
miljons sitienu. Jo sāku-
mā tu sit metru autā, līdz 
sitiens ir atstrādāts tā, ka 
precīzi līnijā. 

Arī tad, kad sezona ir 
beigusies, brīvdienu kā 
tādu nav, jo tāpat jāuztur 
sevi formā, citādi ātri var 
visu pazaudēt. Organisms prasa, ka jā-
iet paskriet  vai pabraukt ar riteni. Kaut 
vai izstaigāt aplīti pa Lejasciemu kopā 
ar vecākiem un parunāties. 

Vai tu esi komandas spēlētājs?
Nu jau jā. Sākumā gan bija grūti, 

gribējās vairāk pašam iet uz priekšu, jo 
vienmēr jau esmu bijis individuālo spor-
ta veidu pārstāvis. Ļoti daudz palīdzēja 
treneris, atklājot daudz dažādas nian-
ses, tikai jāmāk tās pieņemt un uzklau-
sīt. Daudzreiz, trenējot citus, ir gadījies, 
ka apvainojas, ja norādu uz kļūdām, bet 
būtu jāsaprot, ka to treneris dara katra 
spēlētāja labā, lai viņš attīstītos un kļūtu 
labāks.  

Kurš sporta veids bez volejbola 
vēl tevi šobrīd aizrauj?

Brīvdienās, atbraucot mājās, paras-
ti paskrienu, ziemā slēpoju, kaut gan 
sezonas laikā ar citiem sporta veidiem 
grūti nodarboties, jo fi ziski jau nevar iz-
turēt, treniņu grafi ks ir ļoti noslogots.

Ko varētu novēlēt jauniešiem, 
bērniem, kuri sporto? 

Galvenais darīt un nepadoties. Vis-
vieglāk jau ir nedarīt. Man jau arī ne 
vienmēr gribas iet uz treniņiem. Viss, 
ko tu dari, ir tevis paša labā. Ticēt sev 
un neskatīties uz citiem. Bez darba jau 
nekā nebūs. Nekad jau nevar zināt, kur 
tā dzīve aizvedīs un ko tu darīsi. Es arī 
nebiju domājis, ka pēc augstskolas 
varēšu pelnīt iztiku ar volejbolu, bet, 
pateicoties fi ziskajai sagatavotībai un 

darbaspējām,  šobrīd savu dzīvi saistu 
ar volejbolu.

Dienu pirms avīzes iznākšanas 
sazinājos ar Matīsu, kurš nu jau Aus-
trijā ir pavadījis gandrīz 2 mēnešus, 
lai noskaidrotu, kā viņš tur jūtas, kā ir 
iedzīvojies Mocarta dzimtenē, un lūk, 
ko viņš pastāstīja:

Esmu iejuties labi, komandā daudz 
jaunu cilvēku. Neesmu vienīgais ārzem-
nieks. Ar mani kopā  spēlē divi kanādieši, 
trīs poļi, vācietis,  islandietis,  brazīlietis, 
kā arī četri austrieši. Visi ir ļoti atsaucīgi 
un izpalīdzīgi, esam komandā kā viena 
liela ģimene. Pirmās dienas nevarēju 
pierast, bet tad kaut kā apradu ar si-
tuāciju, jo nebija laika daudz domāt par 
mājām. Sagatavošanās posmā bija 12 
treniņi nedēļā. Pirmās pārbaudes spē-
les jau bija no 17. līdz 18. septembrim  
Zalcburgā,  kurās mēs uzvarējām. Finālā 
spēlējām pret Šveices komandu. 

Pirmās ofi ciālās spēles sāksies 8. 
oktobrī.

Kad iepriekšējās volejbola sezo-
nās kopā ar ģimeni jutām līdzi Matī-
sam pie televizora ekrāniem, bijām 
lepni, ka mūsējais – lejasciemietis, 
tiek slavēts un uzteikts gan par profe-
sionalitāti, gan spēju saglabāt mieru 
un nosvērtību izšķirošās situācijās.

Tādēļ gribu novēlēt mūsu Matī-
sam izturību, veiksmi un daudzus 
sportiskos panākumus turpmāk!  

Dana Puidze

Matīss ar ģimeni 2015. gadā pēc LSPA izlaiduma
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Krāsaini, azartiski un sportiski 17. 
septembrī tika aizvadītas Lejasciema 
iestāžu, uzņēmumu un pagasta iedzī-
votāju „Rudens spēles – Rio krāsās”! 
Spēļu dalībniekiem bija iespēja jautri 
un aizrautīgi kopā pavadīt burvīgu die-
nu brīvā dabā, sacenšoties 11 dažādās, 
aizraujošās disciplīnās, kuras bija izvie-
totas SK „Lejasciems” asfaltētās sporta 
aktivitāšu trases teritorijā. Dalībnieki sa-
centās soda metienos un sitienos, šau-
šanā, šautriņu mešanā, „galda boliņš”, 
skrituļslidošanā, tika noskaidroti ātrākie 
glābēji „Glābēju stafetē”, čaklākie un 
ātrākie ābolu lasītāji „Ābolu talkā”, āt-
rākie skeletonā un prasmīgākie rokas 
bumbā, veiksmīgākie un labākie zolītes 
spēlētāji.

Spēlēs kopumā piedalījās septi-
ņas komandas. Bija dalībnieki, kuri bija 
padomājušas arī par savu vizuālo tēlu 
atbilstoši šā gada spēļu nosaukumam.
       Pēc viena gada pārtraukuma par 
spēļu uzvarētājiem kopvērtējumā kļuva 
komanda „Jaunība”, otrajā vietā Lejas-
ciema pagasta pārvaldes komanda, bet 
trešie – „Mālenieši”. Organizatoru vārdā 
liels paldies kuplajai tiesnešu komandai 
un saimniecēm, kuras parūpējās, lai 
spēļu dalībnieki saņemtu siltas pusdie-
nas!

Dana Puidze

„Rudens spēles – Rio krāsās”

Ātrākā skeletoniste 
Inese Šteinberga 
gatavojas startam

Komanda „Šķūnenieki” dodas uz 
sacensību norises vietu kopā ar savu 
Rio spēļu talismanu

Māris Milns pārbauda 
savu precizitāti un veiksmi 
„Galda boliņā”

Starts tiek dots skrituļslidotājiem

KOMANDA
Soda 
sitieni

Soda 
metieni

Galda 
boliņš

Šau-
šana

Šaut-
riņas

Skele-
tons

Ābolu 
talka

Skrituļ-
slidošana

Zolīte
Glābēju
stafete

Rokas-
bumba

Vietu
summa

Kopvēr-
tējums

Mālenieši 1. 2. 2. 1. 7. 4. 2. 4. 5. 5. 4. 20 3.
Lejasciema
pagasta pārvade

7. 4. 1. 3. 2. 1. 4. 3. 2. 3. 3. 18 2.

Zaļie 3. 7. 3. 5. 4. 7. 5. 7.(-) 7.(-) 4 7.(-) 38 7.
Jaunība 2. 1. 5. 2. 1. 3. 1. 5. 4. 1. 2. 13 1.
Šķūnenieki 4. 5. 7. 4. 3. 2. 6. 6. 3. 6. 5. 32 5./6.
Līdz kosmosam 6. 3. 6. 7. 5. 6. 7. 1. 6. 2. 1. 30 4.
Pakalpojumi 5. 6. 4. 6. 6. 5. 3. 2. 1. 7. 6. 32 5./6.

Sacensību rezultāti

Komanda 
„Mālenieši”

Komanda „Pakalpojumi”
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SPORTS/ JAUNIEŠU ZIŅAS

Sacensību kopvērtējuma 
uzvarētāju komanda „Jaunība” 
ar iegūtajām balvām un 
ceļojošo talismanu

Jauniešu pašizaugsmes prog-
rammā AWARD ir iesaistījušies seši 
jaunieši no Lejasciema. Katram ir savi 
mērķi, ko vēlas sasniegt katrā no jo-
mām (fi ziskā sagatavotība, jauna 
prasme, brīvprātīgais darbs un pie-
dzīvojuma ceļojums). Ceļš nav viegls, 
lai sasniegtu savus izvirzītos mērķus 
un saņemtu starptautiski atzītu sertifi -
kātu, kā arī īpašu nozīmīti – bronzas, 
sudraba, vai zelta – no programmas 
patroneses Vairas Vīķes-Freibergas, 
vai kādas citas sabiedrībā pazīstamas 
personības. Mums ir pirmā jauniete – 
Līva Kampe, kas pabeigusi bronzas 
līmeni un decembrī saņems savu no-
pelnīto apbalvojumu. Līva ar savu mērķ-
tiecību, neatlaidību, interesi un darbu ir 
pierādījusi, ka viss ir iespējams. 

Informējam, ka 28. – 29. oktobrī 
notiks pedagogu profesionālās kom-
petences pilnveides 16 stundu kursi 
„Jauniešu pašizaugsmes un profesio-
nālo, sociālo prasmju pilnveidošanas 
sekmēšana”, jeb Award jauno vadītāju 
apmācības. Kursu norises vieta: VISC 
(Rīgā, Strūgu iela 4), pieteikties – katri-
na.sprudzane@visc.gov.lv 

Gaidām arī citus jauniešus, kas 
vēlas darboties neformālajā izglītībā, 
tādējādi palīdzot sev sagatavoties pat-
stāvīgai dzīvei un darbam.

Anna Žīgure,
Lejasciema jauniešu centra 

„Pulss” darbiniece

Ir pirmais 
sasniegums 
programmā 

AWARD

Līva:  Es jūtos ļoti gandarīta par 
paveikto un iesaku arī citiem 
izmantot šo iespēju! Jaunieši, 
kas ir jau Award programmā un 
kuri vēl domā – nepazaudējiet 
motivāciju un prieku! Jūs to 
varat!

Lejasciema vidusskolas futbola komanda – 
Artis Gailis, Rolands Pencis, Austris Kaparšmits, Mareks 
Pencis, Gvido Bambulis, Leonards Kaspars, Linards 
Cvetkovs, Elvijs Kokarevičs, Valters Lubiņš un sporta 
skolotājs Aigars Bērziņš –  izcīnīja 1. vietu Gulbenes 
novada skolu futbola sacensībās vecākās grupas zēniem!

Ilva Bērziņa

Sveic komandu 
„Līdz kosmosam” 
par iegūto pirmo 
vietu rokasbumbā
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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.

Reizēm laimei nevajag daudz,
Reizēm – veselu jūru,
Reizēm pietiek ar smilgas 
pieskārienu,
Reizēm pat medus šķiet par sūru,

Tā jau šai dzīvē – uz augšu, uz leju,
Bet izvēle vienmēr tiek dota.
Paņem sauli pie rokas un ej
Allaž uz gaismu ar prieku!
 /Sarmīte Zviedre/

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

oktobrī:
70 gadu jubilejā
Vizmu Bērziņu
Dainu Kaspari
Dainu Mosāni
Rudīti Serģi
75 gadu jubilejā
Gitu Gargažinu
Aldu Pērkoni
80 gadu jubilejā
Irēnu Ciekurzni
90 gadu jubilejā
Ainu Zaķi
Ainu Līkansi

Prieka dienā es piedzimu
Savam tēvam, māmuliņai;
Silta saule man dzimstot,
Labs mūžiņš dzīvojot!
 /Latv.t.dz./

      Sveicam 
Līgu un Ģirtu Gedertus ar mei  ņas Elzas piedzimšanu
Sabīni Puķi un Jāni Melngaili ar dēliņa Arvja piedzimšanu
Montu Bičku un Kristapu Siliņu ar mei  ņas Annijas piedzimšanu
Olitu un Oskaru Berkoldus ar dēliņa Oskara Maksimusa piedzimšanu

Lejasciema pagasta pārvalde

A

 INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI


