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Latvijas valsts svētku svinīgajā 
pasākumā, 17. novembrī, Lejasciema 
pagasta pārvaldes Pateicības balva – 
sudraba poga tiks pasniegta:

Jurim Putniņam  – par 
ilggadēju, veiksmīgu 
uzņēmējdarbību Lejasciema 
pagastā un atbalstu 
sabiedriskajā dzīvē
Irisai Puidzei  – par ilggadēju 
un radošu darbu Lejasciema 
pirmsskolas izglītības iestādē 
un nesavtīgu atbalstu pagasta 
sabiedriskajā dzīvē
Aldim Doropoļskim  – par 
ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu 
Lejasciema vidusskolā un aktīvu 
līdzdalību pagasta sabiedriskajā 
dzīvē

18. novembrī Gulbenē Latvijas 
Republikas proklamēšanas dienas 
svinīgajā pasākumā Gulbenes 
novada domes Atzinības raksts tiks 
pasniegts:

Ingrīdai Vanagai  – par radošu 
darbu ārpusklases jomā un 
interešu izglītībā, sniedzot 
nozīmīgu ieguldījumu skolēnu 
personības izaugsmē
Jānim Kubuliņam  – par 
veiksmīgu uzņēmējdarbības 
attīstību, atbalstu un līdzdalību 
sporta jomā darbā ar bērniem 
un jauniešiem

Sēsties, saulīte, dimanta krēslā,
Valdi pār Latvijas pakalniem brīviem.
Sēsties, saulīte, skaidrības kalnā,
Aizdzen miglu no birzīm un druvām,
Susini purvus, susini dangas,
Rādi tautai skaidrības ceļu.
 /K. Skalbe/

Sveicam 
Lejasciema pagasta iedzīvotājus 

Latvijas Republikas proklamēšanas
 101. gadadienā!
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Ar atvērtu skatu uz pasauli
Laura Igaviņa, 25 gadus veca jaunie-

te, Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvusi 
profesionālo bakalaura grādu uzņēmēj-
darbības loģis  kā, pēc studijām paspējusi 
izbaudīt darba ikdienu lielākajā Gulbenes 
novada uzņēmumā „Avo  ” SWF, kur strā-
dāja par loģis  kas speciālis  .

Ārēji mierīga un nosvērta, tomēr ar 
mērķ  ecību, neatlaidību un spī  bu spēj 
daudz, izmanto iespējas, ko dzīve piespē-
lē, un noteik   tās atrod arī pa  . Jau kādu 
laiku prātā bija doma, ka Laura ir jauniete, 
ar kuru noteik   ir vērts uzraks  t interviju, 
un šis šķita lielisks laiks, lai to izdarītu – 
šovasar Laura kopā ar atbalsta komandu 
ir īstenojusi projektu „Laimes kāpnes” pie 
lejasciemiešu un viņu viesu iemīļotā Sēra-
vota un nu jau ir devusies savā līdz šim lie-
lākajā piedzīvojumā – izaicinājumā.

Intervija no  ka laikā, kad Laura jau 
krāmēja ceļojuma somu, lai dotos uz Ka-
nādu.

Kādas sajūtas Tevī ir šobrīd, pirms do-
šanās uz Kanādu?

Labi padarīta darba sajūtu. Prieks, ka 
izdevās pabeigt „Laimes kāpnes” pie Sēra-
vota, darbā viss sakārtots, izdarīju, ko gri-
bēju.

Protams, pirms prombraukšanas ie-
zogas prātā doma, kāpēc jāsarežģī dzīve, 
varētu dzīvot tā, kā ir tagad, no otras pu-
ses  atkal aizraujoši – lēciens nezināmajā. 
Izaicinājumu, piedzīvojumu ir bijis daudz, 
bet šis būs līdz šim lielākais. Protams, ir sat-
raukums, vai visu paspēšu, bet mēģinu sevi 
noskaņot pozi  vi.

Vai Tev ir skaidrs, kas Tevi sagaida Ka-
nādā, ko tur darīsi?

Man ir uzturēšanās un darba atļauja 

Pēc fi niša ar savējiem. Viens otram esam vislielākais atbalsts. Nekas tā nemo  vē 
nepado  es 136 km gājienā kā ģimene, kas gaida Dubultos. 

Foto no regates Norvēģijā, kad pievienojos jahtas „Spaniel” komandai.

Velobrauciens pa Maroku jeb mans pirmais 
atvaļinājums, kad pa   neko neplānoju, uz  cējos 

organizatoriem.

uz vienu gadu, kuru var sa-
ņemt ikviens Latvijas iedzī-
votājs, kurš ir vecumā no 18 
līdz 35 gadiem, iepriekš nav 
krimināli sodīts, ir sakārto-
ta dokumentācija,  valodas 
zināšanas pat neviens ne-
pārbauda. Tad veselu gadu 
varu brīvi ceļot un strādāt. 
Šobrīd ir doma vienkārši 
apska   es, kā cilvēki tajā 
pusē dzīvo. Sākumā došos 
uz Kalgari, tad ska  šos, ja 
pa  ks tur, tad meklēšu darba 
iespējas šajā pilsētā, ja ne – 
došos tālāk Banfas nacionālā 
parka virzienā. Tur ir nelielas 

pilsē  ņas, kur ir daudz darba iespēju tūris-
ma industrijā – septembrī, oktobrī meklē 
darbiniekus slēpošanas centros uz ziemas 
sezonu. Šobrīd vēl nav tāda konkrētā mēr-
ķa. Nelieku nekādus plānus, lai sevi neiero-
bežotu. Pieļauju arī iespēju, ka aizbraukšu, 
nepa  ks un braukšu atpakaļ.

Kur rodas iedvesma šādiem izaicinā-
jumiem?

Droši vien vidē, kurā esi, apgrozies. 
Vienmēr ir pa  kuši stāstu vakari, kuros cil-
vēki dalās savā pieredzē par ceļojumiem, 
šādiem braucieniem. Sākumā vairāk domā-
ju par došanos uz Jaunzēlandi vai Austrāli-
ju, jo uz Kanādu vīzas grūtāk dabūt, kā arī 
dokumentu kārtošana, ceļš un dzīvošana ir 
dārgāka, bet, skato  es fotogrāfi jas no citu 
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Arī tepat Latvijā ir milzum daudz interesantu vietu, ko apska  t. Piemēram, pārgājiens 
purvā ar purva kurpēm, ko organizē purvubrideji.lv.

jauniešu ceļojumiem,  eši Kanāda uzrunā-
ja un aizrāva visvairāk, it īpaši kalnu daļa. 
Kā arī šķita saprotamāka, piemēram, arī vi-
ņiem ir visi četri gadalaiki.

Vai atceries savu pirmo izaicinājumu, 
ārzemju braucienu, piedzīvojumu?

Pirmie ceļojumi kopā ar ģimeni no  ka, 
kad vēl nebija Šengenas zonas un vajadzēja 
stāvēt uz robežas. Atceros, ka devāmies ar 
autobusu uz Poliju un Igaunijā uz Sāremā 
salu. Ar gadiem jau izveidojusies tradīcija 
katru gadu aizbraukt tuvākos vai tālākos ce-
ļojumos. Nav jābūt miljonāram, lai ceļotu. 
Visus ģimenes braucienu plānojam laicīgi. 
Biļetes rudens braucieniem pērkam jau pa-
vasarī, nepaliekam dārgās viesnīcās, kā arī 
vakariņas bieži vien gatavojam paši. Mam-
ma ir lielisks plānotājs – izpēta labākos pie-
dāvājumus, citu ceļotāju ieteikumus.  Starp 
citu, ar viņu kopā ne vienreiz vien esam 
gulējušas lidostā uz soliņa, lai nebūtu jātē-
rē nauda par pēdējo nak   hostelī. Beigās 
sanāk viens varens piedzīvojums. Savukārt 
tē  s ir mūsu uz  camais šoferis jebkuram 
maršrutam, bet ome – vienmēr gatava pie-
ska   „saimniecību” un sagaidīt mūs mājās 
ar siltām vakariņām.

Vienai pašai, bez ģimenes, pirmie ār-
zemju braucieni bija kopā ar orien  eris-
 em, kur trīs vasaras pēc kārtas braucām 

uz sacensībām ārzemēs. Pirmā reize, šķiet, 
bija aptuveni 12 gadu vecumā, kad kopā ar 
treneri Gerdu Sirmo  un  orien  eris  em no 
Madonas un Gulbenes braucām uz Slovē-
niju un Horvā  ju, kur divu nedēļu garumā 
devāmies ekskursijās un piedalījāmies sa-
censībās. Nākamajā vasarā devāmies uz 
Itāliju, kur S14 grupā 5 dienu sacensībās 
pat izdevās izcīnīt trešo vietu. Tāpat lidojām 
arī uz sacensībām Portugālē un citviet.

Tikko ir sācies skolas laiks, Tev gan 
šis posms jau ir noslēdzies, bet ar kādām 
domām, sajūtām Tu atceries savu skolas 
laiku?

Ļo   dažādi posmi bijuši, kā jau visiem 
jauniešiem, bija gan posms, kad ļo  , ļo   
negribējās iet uz skolu, gan kad īpaši  ka 
gaidīts skolas laika sākums. Paras   bija iek-
šējs satraukums par jauno mācību gadu, 
kad ar ziediem devos pie skolotājiem, sa  -
ku klases biedrus, dalījāmies iespaidos par 
vasaru. Īpaši bija  e pirmie septembri, kad 
klasē bija jauni skolēni, skolotāji.

Skolas laikā gāju dažādos pulciņos, 
piedalījos ārpusskolas ak  vitātēs. Labi, ka 
ir tādi vecāki, kas atļauj visu pamēģināt, 
neprasot, vai Tev sanāks vai nesanāks. No 
mācību priekšme  em vairāk pa  ka un arī 
padevās eksak  e priekšme   – matemā  -
ka, bioloģija, ķīmija un fi zika. Valodas īpaši 
nepa  ka mācī  es, ar angļu valodu kaut kā 
 ku galā, bet citās svešvalodās, diemžēl, 

nerunāju.  Sākot mācī  es, piem., krievu va-
lodu, Tu jau nepadomā, ka katra valoda ir 
vesela bagā  ba, ko Tu nesīsi sev līdzi dzīvē.

Bija jāpiedalās dažādās mācību olim-
piādēs, arī priekšmetos, kuri man šķita, ka 
ne pārāk padodas, piem., mājturība, vi-
dusskolas posmā – vācu valoda. Tajā pašā 
laikā biju viens no bērniem, kurš ļo   bieži 
 ka sū  ts pie direktores. Paspēju visu – gan 

labās lietas, gan arī blēņas sadarīt. Skolotā-
jiem nebija viegli, it īpaši klases audzinā-
tājai Ritai Vēverbrantei, jo bija baigie ragi, 
gribējās oponēt, spītē  es un pārliecināt 
par savu taisnību.

Skato  es no malas, šķiet, ka Tu ļo   
mērķ  ecīgi virzi savu dzīvi.

Jā un nē, bija grū   izvēlē  es, ko stu-
dēt. Kamēr studēju, domāju, ka nekad šajā 
profesijā nestrādāšu. Nav jēgas būt mērķ-
 ecīgam, ja nav mērķu. Iespējas jau rodas 

visu laiku,  k jāmāk izvēlē  es  īstās. Un tad 
 kai uz priekšu!

Kā nāca aizraušanās ar sportu?
Gan jau pie vainas daļēji ir Lāsma un 

jaunsargi, orientēšanās, jo bija laba kom-
pānija.

Tāpat kā lielāko daļu, kas šobrīd uzsāk 
skriešanu vai hobija līmenī sporto, mani arī 
var pieskai  t pie  em, kam skolā sports ne-
pa  ka, arī nesanāca. Vienīgais, kas izglāba 
manu atzīmi, bija kross un slēpošana, ja 
uzsniga sniegs. Bet beigu beigās no visiem 
hobijiem un ārpus klases nodarbēm tas ir 
vienīgais, kas palika uz vidusskolas posmu 
un arī pēc tam.

Arī sportā Tu meklē nopietnus izaici-
nājumus

Jā, savā ziņā tā ir – daru to, ko varu – 

garās distances, velo piedzīvojumi, pārgā-
jieni.

Kolka – Dubul  , kas ir 136 km garš un 
aptuveni 40h ilgs piedzīvojums, esmu no-
gājusi 3 reizes, tāpat vienā piegājienā ir iets 
no Rīgas uz Ainažiem. Divas reizes esmu 
mēģinājusi noiet 100  ņu, kas ir Streel-
nieks.lv organizēts pasākums, izturības pār-
gājiens, vairāk spor  skā režīmā. Abas reizes 
neesmu  kusi līdz galam. Mierīgā solī ejot, 
šķiet, ka vari iet mūžīgi, kā gan var piekust, 
bet tur ir jātur temps, jānes smaga mugur-
soma, jāiet pa noteiktu maršrutu, kas ne 
vienmēr ir gluds. Šeit var notestēt savu iz-
turību, spēju robežu. Fiziski jau daudz var 
izturēt, bet galvā vienmēr rodas domas, kā-
pēc es to daru? Vai vajag? Šogad bija žēl, ka 
izstājos, vajadzēja turpināt.

Esmu izmēģinājusi arī citus sporta vei-
dus. Vispārsteidzošākais laikam ir burāšana 
ar jahtu Spaniel. Te arī – vienkārši pa  ecu 
„Jā!” īstajā vietā un laikā.  Piedalījos jahtas 
pārdzīšanā sacensību laikā Norvēģijā. 5 
dienu posms no Alasundes uz Kris  ānsan-
du kopā ar lielisku komandu vecākā jahtas 
kapteiņa Gunāra vadībā. Burāt īs   neiemā-
cījos, bet šādi tādi knifi ņi  ka apgū  . Varu 
jokot „būs man, ko mazbērniem stās  t”. 

Taku skriešanā kaut kad nākotnē gri-
bētos pāriet uz vēl garākām distancēm. 
Protams, hobija līmenī šad tad nodarbojos 
ar orientēšanos. Kā arī piedalos rogainingā, 
kurā startēju kopā ar Mairitu Bumburi 6h 
distancē. Ar viņu ir arī sanācis vairākkārt 
uzkāpt uz goda pjedestāla, arī S  rnu Buka 
skrējienos ir iegūtas godalgotas vietas.

Ko vēl? Gribētos Francijā uz Monblāna 
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skrējienu aizbraukt, varbūt, ja ne kā dalīb-
niecei, tad kā brīvprā  gajai, redzēt Pasau-
les elites skrējējus un to, kā  ek organizē   
 k augsta līmeņa pasākumi.

Ko Tev dod brīvprā  gā darbs, kāpēc 
Tu to dari?

Ja kādreiz smējāmies par „kāpēc darīt, 
ja var nedarīt”, tad pašlaik šķiet svarīgāk 
„kāpēc nedarīt, ja var izdarīt?” Ja pats neko 
nedarīsi, tad nekas arī nemainīsies. Šobrīd 
būt kus  bā un a   s   es, mācī  es ir svarī-
gāk kā nekad agrāk. Vienkārši negribu ap-
sūnot, ierūsēt vai iekrist ru  nā.

Tā ir pieredze, iespēja izmēģināt dažā-
das jomas. Ir mazie darbiņi, kā, piemēram, 
Rīga – Valmiera skrējienā, kur kontrolpunk-
tā vienkārši saucu dalībnieku numurus. 
Viena no labākajām pieredzēm noteik   ir 
brīvprār  go koordinēšanas pienākumi No-
vada svētkos (Lejasciemā, Litenē, Druvie-
nā). Šādi vari saprast, vai tas ir priekš tevis 
vai nē. Tā ir iespēja mācī  es darot.

Kur tam visam saknes?  Manu gadu uz 
pusēm dala nevis Jaunais gads, bet Šķūne-
nieku kauss. Var jau būt, ka tā brīvprā  gā 

darba darīšana nāk  eši no turienes. Pašus 
pirmos gadus es neatceros, bet vienmēr ir 
būts blakus. Paaugo  es  ec pie kāda mazā-
ka darbiņa, tad lielāka. Pēdējos gados jau 
ir skaidri zināmi pienākumi, var vēl savus 
draugus iesais  t, „rik  gi foršs” pasākums 
ar ko lepo  es. 

Ar ko asociējas Lejasciems?
Lejasciems, tā ir māju sajūta, mūsu 

„Ķemeri”, vieta, kur viss ir pazīstams. Pro-
tams, viss jau ir atkarīgs no tā, kā uz to ska-
tās. Ir daudz cilvēku, kas īgņojas un lamā 
valdību, gan vietējo, gan lielāku, kas saka, 
ka viss ir slik  . Tas ir koks ar diviem galiem. 
No vienas puses, jā, dzīve Latvijas laukos 
nav ideāla, bet, aizbraucot citviet, tu sāc 
ievērot un novērtēt to labo, kas mums ir. Ja 
esi pie  ekami radošs un uzņēmīgs, arī lau-
kos var lieliski dzīvot.

Salīdzinot ar daudziem ciemiem Lat-
vijā, Lejasciems jau ir tāds šiks miests, sa-
kopts, ar vairākiem veikaliem, kultūras un 
sporta dzīvi, skolas laikā īpaši jūtama dzī-
vība un rosība. Man ir liels prieks par ma-
zajiem uzņēmumiem, kas sarodas Latvijas 
laukos, par cilvēkiem, kas  c labai dzīvoša-

nai ārpus Rīgas, bet tomēr paliekot Latvijas 
robežās.

Vai pieļauj domu, ka varētu neatgriez-
 es Latvijā?

It kā nē, bet visādi dzīvē var gadī  es. 
Man jau šķiet, ka es esmu patriote – var-
būt tas ir pārāk skaļi teikts, bet Latvija man 
ir svarīga. Tā ir vienīgā vieta, kur Tu neesi 
svešinieks. 

Ko no Lejasciema paņemsi līdzi dodo-
 es lielajā piedzīvojumā?

Neņemšu materiālās lietas, bet gan sa-
jūtu, ka šī ir tā vieta, kur gribu atgriez  es, 
kur mani gaida.

Ko uz atvadām varētu teikt lejascie-
miešiem, jauniešiem?

Atcerē  es, ka pieprasījums rada pie-
dāvājumu. Nebūs pieprasījums pēc sliktām 
vai viltus ziņām, baumām, nekvalita  vām 
lietā, arī to piedāvājums saruks. Tāpat kā 
 kai labais vairo labo. Svarīgi apzinā  es sa-

vas vēr  bas, nepakļau  es pūļa spiedienam 
un atcerē  es, ka „latvie  s ir koši pelēks” 
jeb nekas nav  kai balts vai melns. Viss ir 
iespējams! 

Dana Puidze

Aicinām iepazīt un izvērtēt 
jaunākos literāros darbusPieejams fi nansējums pasākumā „Ieguldījumi materiālajos ak  vos”.1. 

No 2019. gada 4. novembra līdz 4. decembrim var pieteik  es atbalsta sa-
ņemšanai divos inves  ciju atbalsta pasākumos „Atbalsts ieguldījumiem lauku 
saimniecībās” un „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.

Pasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” mērķis ir atbals  t 
lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un kon-
kurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas a   s  bu, nodrošinot dabas resursu 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu 
ekonomiku. Sestās kārtas pieejamais publiskais fi nansējums lauksaimniecī-
bas pakalpojumu koopera  vajām sabiedrībām ir 7,5 miljoni eiro, bet lauku 
saimniecībām 29 miljoni eiro. 

Ziemeļaustrumu RLP publiskais fi nansējums: 
saimniecībām ar apgrozījumu līdz 70 tūkst. EUR ir 544 750 EUR.
saimniecībām ar apgrozījumu virs 70 tūkst. EUR – 1 849 757 EUR.

Projektu vērtēšana, ievērojot atbrīvoto publisko fi nansējumu, no  ks līdz 
2021. gada 1. martam.

Palielina minimālo ieņēmumu kritēriju marķētās dīzeļdegvielas ie-2. 
gādei

MK š.g. 1. oktobrī aps  prinājusi ZM sagatavotos grozījumus kār  bā, kādā 
piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai 
lauksaimniecības un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kul  vē dzērvenes 
vai mellenes, un zemes apstrādei zem zivju dīķiem. 

Noteikumi noteic, ka no 2020./2021. saimnieciskā gada lauksaimniecības 
produkcijas ražotājiem, kuri ir  esīgi iegādā  es dīzeļdegvielu ar samazinātu 
akcīzes nodokļa likmi, būs jānodrošina augstāks minimālo ieņēmumu kritērijs 
– konvencionālajām saimniecībām minimālo ieņēmumu prasība palielināta no 
285 eiro/ha uz 350 eiro/ha, bet bioloģiskajām saimniecībām – no 200 eiro/ha 
uz 210 eiro/ha.
„Es  k ļo   mīlu latviešu vārdu „  rums” – ne ūdens, ne sniegs neizraisa manī 
tādu  rības priekšstatu kā pavasarī dīgstošs vai rudenī nokopts  rums” – ar šiem 
Zentas Mauriņas vārdiem novēlu visiem svinīgu Latvijas dzimšanas dienu!

Anita Rozenberga, 
lauku a   s  bas konsultante

Lejasciema pagasta 
bibliotēka, kā katru gadu, 
aicina bērnus, jauniešus 
un pieaugušos iesais  -
 es „Bērnu un jauniešu 

žūrijā – 2019” un „Vecā-
ku žūrija – 2019”, izlasot 
autoru jaunākos literāros 
darbus!

Šogad katram dalīb-
niekam ir jāizlasa sešas, 
savam vecumposmam 
atbilstošas grāmatas. 

„Bērnu žūrijā” ir divas vecuma grupas –  e bērni, 
kas vecāki par 5 gadiem, un  e, kam 9 gadi un vairāk.

„Jauniešu žūrijā” arī ir divas grupas –  e, kam 11 
un vairāk, un  e, kas vecāki par 15 gadiem.

„Vecāku žūrijā” var piedalī  es visi pārējie – gan 
vecākie jaunieši, gan pieaugušie, kam vienkārši pa  k 
lasīt grāmatas. Šoreiz ir jāizlasa četras grāmatas no sa-
vas grupas un vēl jebkuras divas no bērnu grāmatām. 

Projektā var iesais   es un lasīt grāmatas līdz šā 
gada beigām. Vēlāk anketā būs jāizsaka savas domas 
par grāmatām, to vizuālo noformējumu un par lasīša-
nas programmu.

Noslēguma pasākumā aicināsim ciemos uz bib-
liotēku, lai saņemtu nelielas pateicības balviņas par 
piedalīšanos!

Laipni aicinām iesais   es un iekrāsot tumšos ru-
dens vakarus ar ko interesantu!

Agnese Usāre, bibliotekāre

turpinājums no 3. lpp.
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Jauniešu centra aktivitātes!
JAUNIEŠU CENTRĀ

No lielākiem no  kumiem vēlamies 
minēt arī Halovīnu svētkus jauniešu cen-
trā. Šķiet, šie svētki bērniem ir vieni no mī-
ļākajiem, jo šai vakarā vari nebūt tu pats, 
vari izjokot draugus, kaimiņus un vēl iegūt 
saldumus. Savukārt jaunieši šos svētkus 
svinēja pavisam savādāk – paši sev organi-
zēja un vadīja pasākumu (paldies Janai un 
Ar  m – jauniešiem no skolēnu pašpārval-
des), vakaru pavadīja neformālā gaisotnē, 
spēlējot spēles, kas saliedē un rada vēlmi 

Rudens mūs ir apdāvinājis ne  kai ar 
savu drēgno un rudenīgo smaržu, bet arī ar 
daudz krāsainiem pasākumiem. 23. oktobrī 
ar prieku sagaidījām ciemiņus no Alūksnes 
bērnu un jauniešu centra, kuri pie mums 
bija atbraukuši pieredzes apmaiņas vizītē. 
Kopīgi dalījāmies ar savu pieredzi un pār-
domām par jauniešu mo  vēšanu, uzrunā-
šanu un ikdienas ak  vitāšu pieprasījumu, 
piedāvājumu. Šajā dienā Gulbenē no  ka 
arī projekta „Eff ec  ve learning” noslēgu-
ma pasākums „Laboratorija Nr. 2. Radoši. 
Efek  vi. Ambiciozi”, kurā piedalījās Ieva un 
vadīja ak  vitātes novada skolotājiem, dalo-
 es ar projekta laikā gūto pieredzi, apgūta-

jām metodēm un zināšanām par efek  vu 
mācīšanos.

Skolēnu rudens brīvlaiks mums bija 
piepildīts ar saturīgām ak  vitātēm – devā-
mies pārgājienā pa Lejasciema skaistāka-
jām vietām, darbojāmies mākslas darbnī-
cās, gatavojām rotaļlietas patversmes dzīv-
niekiem un spēlējām dažādas neformālās 
spēles. Pie mums bija ieradušies ciemiņi 
no Rankas jauniešu centra „B.U.M.S.”, kuri 
vadīja apmācības „Kā man pa  ktu mācī-
 es...”. Apguvām lieliskas metodes, kurās 

iesaisto  es mācījāmies darbo  es koman-
dā, radoši domāt, argumentēt savu viedokli 
un ieklausī  es arī otrā. 

turpināt organizēt šāda veida tema  skus 
pasākumus arī turpmāk!

Novembris jauniešu centrā būs „Patrio-
tu mēnesis” ar dažādiem pasākumiem, kas 
sais    ar patrio  sma audzināšanu un no-
s  prināšanu bērnos. Šī mēneša ietvaros  ks 
rīkota mākslas darbu izstāde „Mana s  prā 
Latvija”, ska  simies īsfi lmiņu par Latvijas ka-
roga vēsturi un pēc jauniešu izvēles arī kādu 
citu patrio  sku fi lmu. Radošajās darbnīcās 
gatavosim latviskas rokassprādzes un kuli-

nārijas darbnīcās gatavosim kādu no latvie-
šu ēdieniem. Jaunieši jauniešiem sagatavos 
viktorīnu par Latviju! Sīkāka informācija par 
pasākumiem un ak  vitātēm ir atrodama 
jauniešu centra „Pulss” Facebook lapā.

Atgādinām, ka 30. novembrī no  ks 
jauniešu centra „Pulss” 10 gadu dzimšanas 
dienas pasākums un ļo   gaidīsim gan dalīb-
niekus, gan ska  tājus uz konkursu „Popie-
la”! Uz  kšanos!!! 

JC „Pulss”
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KULTŪRA

Rudens ir atnācis kā vienmēr nemanā-
mi. Vēl šķiet, ka vakar koki bija pilni košām
lapām, zilajās, skaidrajās debesīs spilg   spīdēja sau-
le, bet nu ir atnācis gluži kā sētnieks, kurš ar savām 
vēju slotām noslauka pēdējos vasaras krāšņumus.

Šis gadalaiks ir brīnišķīgs savās klusajās, domīga-
jās skumjās un mūžīgā noslēpumā, kuru tas vienmēr 
atnes un aiznes sev līdzi. 

Nav brīnums, ka daudzi uzskata rudeni par vis-
skaistāko un bagātāko gadalaiku, arī Harijs Heislers:

„Mēdz sacīt, ka rudens ir briedums,
Kas lielāku spēku tev iedos.
Tik  ešām, tas mūžīgi ražens,
Tik  ešām, devīgi dāsns.
Jā, tagad es esmu bagāts!
Oktobris Lejasciema kultūras namā aizritējis ar 

ama  ermākslas kolek  vu darba atsākšanu, darba 
plānu un budžeta sagatavošanu jaunajam gadam. Ar 
1. oktobri esam Gulbenes novada Kultūras pārvaldē, 
un uz šo brīdi ir lietas un dokumen  , kas ir jāsakārto, 
jāpārkārto. Bet darbs turpinās!

Senioru ansamblis „Satekas” ar vadītāju Viju 
Nuržu  5. oktobrī pārstāvēja Gulbenes novadu un de-
vās ar koncertu ciemos pie Amatas senioriem. 

Līnijdeju grupas dejotājas 19. oktobrī piedalījās 
Austrumu deju grupas „Habibi” jubilejas pasākumā 
Jaungulbenē un 25. oktobrī viesojās Variņos. 

27. oktobrī Lejasciemā viesojās Cesvaines te-
ātris ar Augusta Saulieša izrādi „Vienprā  bas komi-
teja”. Paldies ak  eriem un režisorei Aldai Albertei 
par jauko izrādi, paldies ska  tājiem, kas atnāca un 

Kultūras dzīve rudens krāsās

ak  vi līdzdarbojās. Ļo   vēlētos lielā-
ku atsaucību, ak  vitā    no apmeklē-
tājiem, jo arī ama  erteātru izrādes ir 
kvalita  vas, labas un baudāmas ska-
 tājiem. 

Cienīsim un atbals  sim ciemi-
ņus, kas viesojas pie mums pagastā, 
kultūras namā, tā izrādot savu intere-
si, atbalstu un prieku par citu ieguldī-
to darbu!

22. oktobrī kopas dalībnieces 
organizēja braucienu ciemos pie Lās-
mas Einbergas. Lāsma savās mājās 
uzņēma meitenes, kur no  ka meis-
tarklase kūkas cepšanā. Visas kopā 
līdzdarbojās kūkas cepšanas procesā, 
iemācījās daudz un dažādas lie  ņas, 
kas saistās ar kūku cepšanu, un gala 
rezultāts sanāca skaists un arī gards!

Šī kopas dalībniecēm bija īpaša 
diena – tapa rokdarbu kopas nosau-
kums – turpmāk mums Lejasciemā 
būs rokdarbu kopa „RADES”.

 Paldies sakām Lāsmai par iegul-
dīto darbu, radošajām idejām, vadot 
rokdarbu kopu! Turpmāk rokdarbu 
kopas vadītāja būs Lucija Bačinska. 
Lāsma, protams, nekur nepazūd – 
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KULTŪRA/ BĒRNUDĀRZĀ
darbosies un priecēs mūs ar saviem dar-
biem un gardumiem!

Kopas dalībnieces aicina savā pulciņā 
piebiedro  es ikvienu, kam interesē rok-
darbi. Nodarbības no  ek Jauniešu centra 
pagrabiņa telpās. Tuvojas Ziemassvētki, 
un nākamo nodarbību tēma būs sais  ta ar 
šiem svētkiem –  ks gatavotas lie  ņas, kas 
noder eglītes rotāšanai, dāvanu iesaiņoša-
nai, noformēšanai. 

Arī turpmākajam darbam kopas da-
lībniecēm ir  idejas, ja ir kādam vēlēšanās 
apmeklēt nodarbības, lūdzu sazinie  es ar 
vadītāju Luciju – t. 29179633

Rokdarbu kopas dalībnieces oktobra 
mēnesī piedalās Gulbenes novada lie  šķās 
mākslas un amatniecības izstādē „Cimds 
– tradicionālais un citādais”. Šo izstādi var 
apska  t Gulbenes vēstures un mākslas mu-
zejā līdz 13. novembrim.

Latviešiem novembris ir patrio  sma 
mēnesis – Lāčplēša diena un Latvijas dzim-
šanas diena. Tāpēc aicinu 11. novembra 
vakarā, nākot uz Jaungulbenes teātra izrā-
di „Pieci pirks  ”, paņemsim līdzi svecī  , lai 
kopā varam izveidot gaismas ceļu parkā pie 

Aicinājums 
ziedot grāmatām

Ar šo mācību gadu Lejasciema vidusskolā skolēniem ir pieejama daudzfunkcionālā tel-
pa – lasītava. Vieta, kur skolēns var:

piekļūt sev nepieciešamajai informācijai ne  kai grāmatu formā, bet arī izmantojot 
datubāzes, interneta resursus, citu bibliotēku krājumu;
uzturē  es savā brīvajā laikā, lasot, spēlējot dažādas galda spēle;
pildīt mājas darbus vai veikt citus mācību uzdevumus;
apvākot grāmatas.

Aicinu ziedot naudas līdzekļus skolas lasītavai jaunākās uzziņu literatūras un daiļlitera-
tūras, it sevišķi pusaudžu literatūras, iegādei (Ziedojumu kon  : LV35HABA0551026177165 
vai LV46UNLA0050014339921, LV84PARX0012592250003).

Lejasciema vidusskolas kolek  va vārdā sakām lielu paldies SIA „UI moto auto apmācī-
ba” par ziedojumu jaunu grāmatu iegādei.

Lana Černoglazova, 
Lejasciema vidusskolas bibliotekāre

PII „Kamenīte” 
saka,  paldies!

Ruden  ņ, bagāts vīrs,
Daudz tu mums dāvināji:
Pilnas klē  s labībiņas,
Pilnas ķešas sudrabiņa.
                                Latv. t. dz.
Lejasciemā ir daudz brīnišķīgu cilvēku, 

kuri dāsni dalās ar to, kas viņiem ir. Lai šajā 
 k ļo   materiālajā laikmetā dotu otram bez 

atlīdzības, tur ir vajadzīga ne  k daudz ba-
gā  ba, cik vienkārša, silta sirds.

Šodien sirsnīgu paldies sakām Valdai 
Bal  ņai par ziedotajiem rabarberiem, Ru-
sandai Haukai par āboliem, ķirbjiem un 
kāpos  em, Kalnenieku ģimenei par kaba-
čiem un āboliem! 

Lejasciema PII „Kamenīte” saka lielu 
un sirsnīgu paldies SIA „Birzlejas” par zie-
dotajiem 200 EUR rotaļu laukumiņu kons-
trukciju iegādei un uzstādīšanai. 

Pirmās jaunās konstrukcijas šobrīd 
jau atrodas tapšanas procesā un mums ir 
pa  ešām liels prieks, ka tas, kas pirms di-
viem gadiem šķita tāls un neaizsniedzams 
sapnis, pamazām sāk realizē  es. Ziedo-
jumu kon   joprojām ir atvēr   ikvienam, 
kurš kaut ar nelielu summu vēlas palīdzēt 
realizēt mūsu sapni. (Ziedojumu kon  : 
LV35HABA0551026177165 vai LV46UN-
LA0050014339921)

Kuplās „Kamenīšu” saimes vārdā
vadītāja Irisa Puidze

kultūras nama. 
Tuvojas Ziemassvētki un Jaunais gads, 

un šis ir laiks, ko cilvēki sauc par kluso laiku. 
Tas ir laiks, kad izvērtējam katrs sevi, tas ir 
laiks, kad baltā krāsa dominē dabā visap-
kārt. Tās baltumu un skaidrumu vēlamies 
redzēt katrs sevī.

Kādreiz gada tumšākie mēneši šķita 
bezgala gari un drūmi. Taču, kā izrādās, 
esam iemācījušies tos padarīt gaišākus jau 
ar Adventa laiku, kad sākam gaidīt Ziemas-
svētkus: dedzam sveces Adventa vainagā, 
krāsainas gaismiņas logos, ēku fasādēs, 
dārza kokos. Mūs uzrunā ne viens vien Zie-

massvētku noskaņu koncerts gan pašu mā-
jās, gan visā Latvijā. 

Gaidot Ziemassvētkus, kaut reizi jāpa-
gūst izcept piparkūkas, kaut vai  k vien, lai 
ielaistu mājās to smaržu. 

Ziemassvētkos katrā mājā ienāk egļu 
smarža un svecīšu mirdzums. Ir dzirdēts, ka 
 eši Ziemassvētku laikā egles dziedinot un 

dodot vislielāko spēku. 

Lai pie  ek spēka un gaismas turpmā-
kajam dzīves ceļam un, priecīgus Ziemas-
svētkus vēlot – Lejasciema kultūras nama 
vadītāja Rita!

Aicinām  izmantot šo dienu, lai  ktos ar grupu skolotā-
jām, pārrunātu interesējošus jautājumus, pavērotu, kā ma-
zulim klājas lielajā kolek  vā, un padarbotos visi kopā.

Plkst. 16.00  ksimies PII „Kamenīte” zālē, kur  skolotāja Ināra un logopēde Sandra 
prak  ski  parādīs un pastās  s, kā mazulim palīdzēt a   s   es pašam mājās, izmantojot 
Montessori darba metodes.

Laipni gaidī  !
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Krāšņais rudens „Kamenītē”
BĒRNUDĀRZĀ

Nemanot dienas ir kļuvušas īsākas, ko-
kiem lapas nobirušas, lauku darbi apdarī  . 
Klāt gada tumšākais laiks! Bet noskumt nav 
laika, jo darbo  es telpās arī ir jautri.

31. oktobrī „Gudrās Pūces” un „Pasa-
ciņas” bērni svinēja latviešu folkloras dienu 
un cildināja nacionālo ogu – ķirbi. Pē  jām, 
no kādām sastāvdaļām sastāv ķirbis, zīmē-
jām dižogu. „Pūcītes” skandēja tautasdzies-
mas par rudeni, dziedāja Spēka dziesmas. 
„Pasaciņas” bērni iepriecināja ar pasaku 
„Rācenis”. Kopā jautri pavadījām laiku.

 Liels paldies jāsaka vecākiem par da-
žādi pagatavotajiem ēdieniem no ķirbja. 
Galdā cēlām Loretas omes cepto ķirbju 
maizi, Melānijas mammas ķirbju ievārīju-
mu, Mikus mammas gardo ķirbju krēmu 
ar dzērveņu mērci, Kevina mammas ķirbja 
siera kūku, Sabīnes māmiņas ķirbju pīrāgu, 
Lauras mammas krāsainās, garšīgās ķirbju 
bumbiņas. Našķojāmies ar ķirbju sēklām. 
Arī paši iejutāmies pavāru lomā – rīvējām 
ķirbi, sijājām miltus, kūlām olas. Pašu cep-
tais pīrāgs garšoja labi! Lauras tē  s pārstei-
dza bērnus ar izgrebtu ķirbi! Neiedziļino  es 
citu tautu tradīcijās, svinējām ķirbja svētkus 
latviskā garā un domāju – mums izdevās!

Ināra, „Gudrās Pūces” audzinātāja

Oktobris „Pasaciņas” grupā aizritējis 
mizojot, rīvējot, griežot un garšojot. Gata-
vo   gan augļu, gan dārzeņu salā  . Mizo   
un rīvē   āboli. Savākta un baudīta pipar-
mētru tēja bez cukura. Tēmas „Es ēdu 
veselīgi” ietvaros mūsu uzdevums bija at-
šķirt veselīgu uzturu no neveselīga, kā arī 
piedalī  es vienkāršu un veselīgu ēdienu 
pagatavošanā. Lai uzskatāmāk redzētu un 
izprastu, kas tad ir veselīgi produk  , bērni 
konstruēja savu pār  kas piramīdu. Iepa-
zinām un atkārtojām ogas, dārzeņus un 
augļus, kas aug mūsu pašu Latvijā. Šeit nu 
ļo   iederējās spēlēt veikalus ar īs  em dār-
zeņiem un augļiem, ar cenu zīmēm un pašu 
drukā  em čekiem. Bet lai la-
bāk izprastu, kā tad uzglabāt 
svaigus dārzeņus ilgāku laiku, 
devāmies nelielā ekskursijā 
uz tuvāko pagrabu. Pa ceļam 
iegriezāmies arī siltumnīcā un 
apska  jām komposta kaudzi.

Tā kā rudenī koki savu rotu 
atstāj uz zemes, tad arī mūsu 
grupas bērniem bija iespēja sa-
kopt savu grupas laukumiņu un 
palīdzēt sētniecei savākt lapas. 
Bet no skaistajām kļavu lapām, kas kopīgi 
 ka salasītas un izpē  tas, bērni izgatavoja 

skaistus dekorus grupas noformējumam. 

Tēmas noslēgumā apvie-
nojāmies ar sagatavo-
šanas grupas bērniem 

un kopīgi svinējām 
folkloras dienu, dra-
ma  zējot pasaku „Rā-
cenis” un cienājo  es 
ar dažādos veidos pa-
gatavo  em ķirbju gar-
dumiem. 

Ar rudenīgu vēju un 
lietus lāšu pieskārienu  

esam gatavi jauniem 
darbiem un rotaļām. 

Ramona
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Karjeras nedēļa 
skolā

VIDUSSKOLĀ

No 14. līdz 18. oktobrim visā Latvijā 
un arī mūsu skolā no  ka Karjeras nedēļa 
„Ielogojies nākotnē”. Šo gadskārtējo pa-
sākumu ciklu ievadīja skolas līnija, kurā 
katrs klases kolek  vs izvēlējās kādu no 
nākotnē vajadzīgām profesijām un to at-
rak  vi parādīja pārējiem skolasbiedriem. 
Piemēram, 6. klase demonstrēja, kā nā-
kotnē robots veiks cilvēkam operāciju, bet 
ķirurgs pie datora vadīs šo procesu. Šogad 
visas projektu nedēļas akcents bija likts 
uz profesijām, kuras būs aktuālas tuvākā 
vai tālākā nākotnē, no kurām dažas šobrīd 
mēs pat nevaram iedomā  es. 

Otrdiena bija vel  ta vecāko klašu sko-
lēnu semināram kopā ar vairāku augstākās 
izglī  bas iestāžu darbiniekiem un studen-
 em. Arī mūsu skolas skolēni Gulbenē  kās 

ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Lauk-
saimniecības universitātes, Rīgas Stradiņa 
universitātes un Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes pārstāvjiem, uzklausīja pre-
zentācijas par  izglī  bas turpināšanas ie-
spējām pēc vidusskolas.

10. oktobra rīts, diena, kad mēs 
devāmies savā ekskursijā, šoreiz ār-
pus valsts.

Šajā dienā braucām apska  t 
savas kaimiņvalsts Igaunijas pilsē-
tu Tartu. Mūsu ieplāno  e apskates 
objek   bija: Ledus laikmeta centrs, 
Ačgārnā māja, AHHAA centrs un 
Planetārijs.

Pirmais no mūsu apskates ob-
jek  em bija Ledus laikmeta centrs, 
tas ir tema  skais parks visai ģi-
menei – vieta, kur vienā mājā  ek 
apska  ta visa Visuma vēsture un 
mūsu nākotne izklaidējošā ska  ju-
mā. Ledus laikmeta centrs ir unikāls 
apmeklētāju centrs visā Bal  jā - šeit 
ir apskatāmi aizvēsturiski dzīvnieki 
dabiskā izmērā un tas, kā ir izveido-
jusies pasaules un Igaunijas daba. 

Visvairāk mums pa  ka galak  -
ku istaba, jo sajūta bija tāda, kā  gu-
lētu ārā zvaigžņotā vasaras nak  . 

Kā nākamo apskates objektu bijām 
izvēlējušies Ačgārno māju jeb igauniski Ta-
gurpidi Maja.

Apgrieztā māja piedāvā galvu reibino-

Klases 
ekskursija!

Trešdiena  ka plānota kā skolēnu ak  -
va uzņēmējdarbības iepazīšanas diena, do-
do  es uz ražošanas uzņēmumiem un paš-
valdības iestādēm. Mūsu skolēni apmek-
lēja vietējos uzņēmumus „PMB INVEST”, 
„Lejasciema grauds”, Lejasciema pasts, 
frizētavu Lejasciemā un Lejasciema kultūr-
vēsturiskā mantojuma un tradīciju centru. 
8., 9. un 10. klašu skolēni iepazinās ar ra-
žošanu uzņēmumos „Dimdiņi” un „Skrīve-
ru saldumi”. Vidusskolēnu grupa piedalījās 
diskusijā „Šodien sākas nākotne” Valmieras 
tehnikumā. 

Ceturtdien 7. klases skolēni apmeklē-
ja atvērto durvju dienu Ogres tehnikuma 

programmu  realizācijas vietā Rankā, kur 
varēja iepazī  es ar visām šīs profesionālās 
izglī  bas iestādes piedāvātajām program-
mām un apgūstamajām profesijām. Savu-
kārt spor  ska komanda no 7. līdz 8. klasēm 
piedalījās Gulbenes Sporta centra rīkotajā 
Lielās balvas izcīņā un ieguva III vietu.

Karjeras nedēļa pagāja iespēju un pa-
sākumu piepildīta. Skolēni guva gan teo-
rē  skas zināšanas, gan prak  skas dabas  
pieredzi plašajā tagadnes un nākotnes pro-
fesiju klāstā.

Ingrīda Vanaga

šu piedzīvojumu gan lieliem, gan maziem. 
Vārda  ešā nozīmē – māja ir apgriezta kā-
jām gaisā. Augšējais stāvs ir apakšējais, bet 
apakšējais stāvs ir augšējais. Dīvāni, virtu-
ves skapīši un viss pārējais, kas parastās dzī-

vojamās mājās atrodas uz grīdas, Ap-
grieztajā mājā atrodas pie gries  em. 
Pat kaķis! Tiesa gan,  e novieto   uz 
grīdas,  kai grīda ir gries   un gries   ir 
grīda, bet otrādi atrodies Tu!

Šajā mājā emocijas visiem bija 
 ešām ļo   pozi  vas, bija ļo   smiek-

līgi. Iesakām apmeklēt!
AHHAA centrs
Mūsu nākamais apskates objekts 

bija Zinātnes centrs – lielākais Igauni-
jā un Bal  jas vals  s. Savu darbību tas 
uzsāka 1997.gada 1. septembrī. Mēs 
varējām izzināt, izmēģināt daudz 
dažādas interesantas un izglītojošas 
ak  vitātes. Mēs ska  jāmies fi lmu par 
saules sistēmu. Mums tas ļo   pa  ka, 
pie tam visu to dzirdējām latviešu 
valodā. Negaidīts piedāvājums bija 
zinātniskais teātris – par skaņu, arī 
latviešu valodā. Zēniem tas bija sais-
tošs un interesants. Jānis un Markuss  
piedalījās eksperimentos. 

Lai ceļā mums nebūtu garlaicīgi, 
gids stās  ja par Igauniju, par to, ko 
varam vērot braucot autobusā. Pa-
staigu par Tartu vecpilsētu gan mums 

šoreiz patraucēja lietus. Bet var jau būt, ka 
brauksim vēl kādu citu reiz.

Ekskursija bija izzinoša un vienlaikus 
arī jautra.

Krista un Tīna  8. klase
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VIDUSSKOLĀ/ SPORTS

5. septembrī, noslēdzošajā taku skriešanas seriāla „S  rnu Buks” posmā, Lejasciema 
vidusskolas/”SK „Lejasciems”” komanda startēja līdz šim viskuplākajā sastāvā – 21 spor-
 sts. Šajā reizē bija īsts kalnu pārbaudījums, distance vijās pa slēpošanas un atpūtas parku 

Ozolkalns.  Šajā posmā kārtējo uzvaru varēja svinēt Eva Bērziņa, viņai 1. vieta savā grupā. 
Pēc kalnainās trases pievarēšanas ar Jaunsardzes atbalstu jauniešiem, kuri darbojas jaun-
sardzē,  bija iespēja apmeklēt ZINOO centru Cēsīs.

Ar kalnaināko taku skrējienu 
Ozolkalnā noslēdzas 
„Stirnu Buka” sezona

Sacensību noslē-
gumā no  ka kopvēr-
tējuma uzvarētāju ap-
balvošana. Individuālās 
uzvaras sezonas kop-
vērtējumā: U20S grupā 
ļo   pārliecinoša 1. vie-
ta Evai Bērziņai, U14V 
grupā 2. vieta Artūram 
Filipam Igaviņam, U16S 
grupā 3. vieta Jolantai 
Pencei. Augstas vietas 
kopvērtējumā izcīnījuši 
vēl vairāki Lejasciema 
jaunieši – Elizabete Gal-
vane (6. vieta), Gerda 
Asnāte Berkolde(6.vieta),  Gustavs Galvans (6. vie-
ta), Adrians Stepe (8. vieta), Mar  ns Kristers Celms 
(9. vieta), Anna Nikola Berkolde (11. vieta), Kris  ne 
Pence (12. vieta). 

Kopvērtējumā Lejasciema komandas sniegums ir 
lielisks, protams, nedaudz žēl, ka tas neatspoguļojas 
rezultātos, jo viens no posmiem – Ventspils –  ka iz-
laists, un līdz ar to komandu kopvērtējumā zaudēta 
vieta pirmajā trijniekā. Neskato  es uz to, ir gandarī-
jums par aizvadīto sezonu! Paldies Gulbenes novada 
pašvaldībai un jaunsardzei par atbalstu, kas deva  ie-
spēju Lejasciema jaunsargiem/vidusskolas skolēniem startēt šajās sacensībās, uzrā-
dīt augstvēr  gus rezultātus, izskanēt Lejasciema, Gulbenes novada vārdam Latvijas 
mēroga sacensībās! 

12. oktobrī Galgauskā bija skriešanas 
un nūjošanas sacensības „Ieskrien rudenī". 
Par spī   lietainajam laikam  arī SK „Lejas-
ciems” skrējēji izmantoja iespēju piedalī-
 es šajā skrējienā, un mājās pārvests  ka 

iespaidīgs medaļu daudzums. V8 grupā 
sacentās sep  ņi dalībnieki, no kuriem āt-
rākais bija Miķelis Salmiņš, otrais – Jāzeps 
Kubuliņš. V10 grupā 1. vieta Jēkabam Ku-
buliņam, 3. vieta Mārcim Glāzniekam, S12 
grupā 1. vieta Gerdai Asnātei Berkoldei, 2. 
vieta Annai Nikolai Berkoldei.

V12 grupā 1. vieta Adrianam Stepem, 
2. vieta Mar  nam Kristeram Celmam.

S16 grupā 1. vieta Jolantai Pencei, 2. 
vieta Elizabetei Galvanei, 3. vieta Montai 
Zauriņai. Prieks, ka sacensībās piedalījās arī 

Ciemos pie 
kaimiņiem 
Galgauskā
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SPORTS

Pēc nogurdinošā pēdējā S  rnu Buka 
posma Ozolkalnā, svētdiena  ka aizvadīta 
nākamajā skrējienā „Gulbenes apļi 2019”, 
kuru jau tradicionāli apmeklē arī  lejascie-
mieši. Šajās sacensībās iespaidīgs medaļu 
guvums: 3 km distancē – S12 grupā 2. vieta 
Annai Nikolai Berkoldei, V12 grupā 1. vieta 

Gulbenes apļi

Mar  nam Kristeram Celmam, 2. vieta Adri-
anam Stepem, S14 grupā 2. vieta Elizabetei 
Galvanei, 3. vieta Gerdai Asnātei Berkoldei, 
6 km distancē – V14 1. vieta Artūram Fili-
pam Igaviņam, S18 grupā 1. vieta Jolantai 
Pencei, 2. vieta Kris  nei Pencei.

bērnu vecāki, kuri bija atbraukuši just līdzi 
bērniem, bet, pozi  vās sacensību gaisot-
nes mudinā  , izlēma piedalī  es un izcīnīja 
arī godalgotas vietas – V35 grupā 3. vietu 
ieguva Ga  s Salmiņš un S35 grupā 3. vieta 
Dacei Kārkliņai.

Sveicam Mareku Švarcu-Švampānu un Armandu Lūkinu ar 
izcīnīto Latvijas čempionu  tulu rallijsprintā! 
Šis jau ir piektais gads, kad Lejasciema rallija komanda izcīna 
čempionu  tulu 4WD klasē sezonas kopvērtējumā. 

Noslēgusies motokrosa sezona Jānim un Jēkabam Kubuliņiem. Motokrosa laureātu apbalvošanas pasākumā, kurš no  ka 
kultūras pilī „Ziemeļblāzma” uz godalgoto vietu pjedestāliem kāpa abi brāļi. Jānim – 2. vieta 2019. gada Bal  jas čempionātā MX85 

klasē, Jēkabam – 2. vieta 2019. gada Latvijas junioru čempionātā MX65 vecākā klasē.  Neaizmirstamus mirkļus viņš sagādāja visiem 
Latvijas motokrosa līdzjutējiem, uzvarot jauno talantu sacensībās Assenā, Nīderlandē. Sveicam Kubuliņu ģimeni ar puišu gūtajiem 

panākumiem, jo viens jau nav cīnītājs, kopīgs ģimenes, komandas, atbals  tāju un, protams, puišu cī  gais treniņu darbs nes 
panākumus! 
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Spor  skā nedēļas nogale Lejasciemā 
sākās ar iestāžu, uzņēmumu un pagasta 
iedzīvotāju rudens spēlēm – Mēs ceļā uz 
Tokiju. Gaidītā lietus vietā diena bija saulai-
na un silta, kā radīta spor  ski ak  vai dienai 
kolēģu, radu un draugu lokā. Spēļu laikā 
dalībniekiem bija iespēja pārbaudīt savas 
prasmes 10 dažādās disciplīnās. 

Savu precizitā   dalībnieki varēja pār-
baudīt četrās dažādās disciplīnās: soda 
me  enos, šautriņās, šaušanā un diskgolfā, 
pirkstu veiklībā un prasmē skai  t – disciplī-
nā „bankomāta operators”. Savu spor  sko 
formu vislabāk pārbaudīt varēja uz klinšu 
sienas un pārsteiguma uzdevumā, kur dalīb-
nieki ar plaukstām centās pacelt un noturēt 
bruģa ķieģeli. Erudīcijas uzdevumā dalīb-
niekiem nācās ne pa jokam palauzīt galvu, 
lai pēc dzīvnieku ķepu nospiedumiem spē-
tu tos atpazīt. Uzdevums, kura nosaukums 
skanēja tāpat kā spēļu nosaukums – Mēs 
ceļā uz Tokiju, prasīja lielu devu pacie  bas, 
precizitātes un neatlaidības. 

Sacensību noslēgumā no  ka komandu 
sporta spēle, kas šoreiz bija strītbols. 

Pēc veiksmīgi, jautri un azar  ski pava-
dītas dienas dalībnieki  kās svinīgā apbal-
vošanas pasākumā kultūras namā, kad uz-
zinājām, kā kurai komandai ir veicies katrā 
no uzdevumiem. Šogad par sacensību 
uzvarētājiem kļuva un ceļojošo talismanu 
saņēma „SK „Lejasciems”” komanda, 2. 
vieta komandai „Bez nosaukuma”, 3. vieta 
komandai „Pakalpojumi”.

 Ar muzikālu sveicienu spēļu dalībnie-
kus, organizatorus un brīvprā  gos palīgus 
iepriecināja vokāli instrumentālā grupa 
„Deep Silence”. 

Paldies uzņēmumam „Ozolu mājas 
maize” par iespēju visas dienas garumā 
našķo  es ar gardo maizī  , tā noteik   deva 
spēku īpašajos mirkļos!

 Dana Puidze

Rudens spēles – Mēs ceļā uz Tokiju
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Auto orientēšanās Lejasciemā 2019
Aizritējušas Lejasciema kultūrvēstu-

riskā mantojuma un tradīciju centra un 
jauniešu centra „Pulss” kopīgi organizētās 
auto orientēšanās sacensības Lejasciemā. 
Šajā Miķeļdienas piedzīvojumā piedalījās 
62 dalībnieki 16 komandās, apmeklējot 15 
kontrolpunktus un veicot dažādus uzdevu-
mus. Meklējot kontrolpunktus, da-
lībniekiem bija iespēja būt gan jau 
labi zināmās vietās, kā piemēram, 
pie sēravota vai estrādē, gan atklāt 
kādu jaunu vietu, par kuras esamī-
bu pat liela daļa lejasciemiešu ne-
maz nenojauta. 

Šoreiz noskaidrojām ne  kai 
sacensību uzvarētājus, bet arī 
uzdevumus, kuri dalībniekiem 
pa  ka vislabāk. Visvairāk dalīb-
niekiem pa  kusi loka šaušana, 
būsiet gaidī   nākamā gada augus-
tā uz apvidus loku šaušanas sacen-
sībām „Pukstos”, 2. vietā – Braila 
raksta lasīšana, 3. vietā – kāpšana 
klinšu sienā. Bez šiem trim uzdevu-
miem dalībnieki sacensību laikā paspēja 
„saskai  t laimi”, trenēt runas prasmes un 
līdzsvaru, meklēt avo  ņu un seno estrā-
des vietu, pabūt komjauniešu laukumiņā, 
pārbaudīt savu precizitā   svara un garuma 
mērīšanā. Šķiet, diena bija izdevusies, jo fi -
nišā dalībnieki ieradās smaidīgi un priecīgi 
par pavadīto ak  vo dienu kopā ar ģimeni 
vai draugiem. 

Paldies brīvprā  gajiem palīgiem, jūs 
ļāvāt šim pasākumam no  kt! Paldies līdzcil-

da
u 
 

t 
-
-

-
a 
a

Sacensībās uzvarēja komanda „Ciemieša gars”, 2. vietā komanda 
„Ze  riņš”, 3. vieta komandai „Zelda”.

vēkiem par sarunām maršruta plānošanā! 
Jūsu komentāri, „pasviestās” idejas īstajā 
laikā ļo   palīdzēja!

Paldies par inventāru un palīdzību 
punktos – SK „Lejasciems”, Vanagu ģime-
nei, Zero Wake Park, „Lejasciema grauds”, 

Guntaram Suntažam.
Ar sacensību rezultā  em var iepazī  es 

www.lejasciems.lv.

Organizatoru komandas vārdā –
Dana Puidze

Paldies ikvienam 
dalībniekam 

par piedalīšanos! 
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Ak  vitātes novembrī, decembrī 
Lejasciema kultūras namā

17. novembrī 19:00 Lejasciema KN – Valsts svētku 
pasākums
17. novembrī 22:00 Lejasciema KN – balle – spēlē 
grupa „Deep silence”. Ir iespēja rezervēt galdiņu 
pa t. 29392051. Ieeja: 3,00EUR
18. novembrī 15:00 – Lejasciema KN  fi lma „Dvēseļu 
putenis”. Ieeja: 2,00EUR
30. novembrī 19:00 Lejasciema KN – JC „Pulss” 
pasākums 
30. novembris koris „Kaprīze” viesosies koncertā 
Saldū
7. decembris Lejasciemā: 
15:00 – Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma 
centrā izstādes „Ziemassvētku eglīšu rotājumi” 
atklāšana Lejasciema muzeja sētā   rdziņš un radošās 
darbnīcas Adventa un Ziemassvētku noskaņās 
16:30   Lejasciema pagasta Lielās egles iedegšana – 
Uguns šovs
22. decembrī 11:00 Lejasciema KN  Pirmsskolas bērnu 
Ziemassvētku pasākums 
25. decembrī 22:00 – 02:00 Ziemassvētku balle kopā 
ar GREGU. Ir iespēja rezervēt galdiņu 
pa t. 29392051. Ieeja:  4,00 EUR
26. decembrī 18:00 Lejasciema KN Ziemassvētku 
koncerts „Skan Ziemassvētku zvani”. Ieeja:  2,00EUR 
Koncertā piedalās: 

Cēsu zvanu ansamblis  „Sol DEo Gloria” 
Lejasciema jauktais koris  „Kaprīze” 

Lejasciema kultūrvēsturiskā 
mantojuma un tradīciju 
centrā:

Līdz 29. novembrim Lejasciema Kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju cen-
trā būs apskatāma graudzāļu un vāžu izstāde. Būs iespēja apska  t vairāk nekā 
desmit šķirņu graudzāles, kuras savā kolekciju dārzā izaudzējusi Inta Balode. Arī 
liela daļa dažādo vāžu uz centru atceļojušas no Intas mājām.
Līdz 4. decembrim aicinā   pieteik  es  rgo  es gribētāji Adventes un Ziemas-
svētku noskaņu  rdziņam 7. decembrī no pl. 15.30 līdz 16.00, zvanot pa t. 
28352466 vai rakstot lejasciememuzejs@gulbene.lv
No 7. decembra līdz 5. janvārim  Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un 
tradīciju centrā būs Ziemassvētku eglītes rotājumu izstāde. Lūdzu, ikvienu no 
jums kļūt par daļu no izstādes autoriem. Varbūt jums mājās ir kādi īpaši eglīšu 
rotājumi, kas varētu dažādot izstādi un iepriecināt tās apmeklētājus – tas var 
būt no visdažādākajiem materiāliem, pirkts, pašu gatavots, dāvināts. 

Tāpat aicinu ikvienu, kurš sirdī ir lejasciemie  s un ir aizrāvies ar fotografēšanu 
un vēlas piedalī  es lejasciemiešu fotogrāfi ju kopizstādē, kura plānota februārī, 
raks  t pieteikumu uz lejasciemamuzejs@gulbene.lv vai zvanīt t. 28352466 un 
pieteikt savu dalību, pieteikšanās līdz 2. decembrim. Par tālāko rīcību vienosi-
mies.

Mālmuižas bibliotēkas apmeklētāji!
Sākot ar 1. decembri 

Mālmuižas bibliotēka būs slēgta. 
Bibliotekāros pakalpojumus būs iespēja saņemt 2 reizes 
mēnesī. Iepriekš sazino  es ar bibliotekāri Rūtu, lasītāju 
apkalpošana  ks veikta mājās. Varēs veikt arī norēķinus 
internetbankā. Tel. saziņai 26519606.

„Sajūtu parka” skiču – ideju konkurss
Tā kā esam saņēmuši  kai vienu pieteikumu, 
konkursa  pieteikumu termiņš  ek pagarināts 
līdz 2020. gada 31. martam.  
Precizēts nolikums  ks publicēts Lejasciema pagasta 
mājas lapā – www.lejasciems.lv.

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. 25767030
Tirāža 900 eks.


