LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDES IZDEVUMS
Iededzot pirmo svecī Adventes vainagā,
29. novembrī ir sācies Ziemassvētku gaidīšanas
laiks – mīles bas, gaišuma un piedošanas laiks.
Lai šīs četras nedēļas ikvienam Lejasciema
pagasta iedzīvotājam ir gaišu domu piepildītas!
Lai izdodas sagādāt pa kamus mirkļus saviem
mīļajiem cilvēkiem, sarūpējot mīles bas dāvanas
saviem tuviniekiem, darinot svētku rotājumus un
apsveikumus, izrotājot savu māju un sētu, gaidot
ciemiņus un dodo es iepriecināt citus...
Svētku laikā ar pateicību atcerēsimies tos, kuri
mums vēlējuši un darījuši labu, atbals juši,
iedrošinājuši ar labu vārdu. Adventa laikā
sniegsim labes gu smaidu un sirds siltumu em
līdzcilvēkiem, kuriem šobrīd mūsu sapratne,
palīdzība un atbalsts ir visvairāk vajadzīgi,
jo nesav gā došanā piedzimst pa esais
Ziemassvētku brīnums.
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Klusā un baltā nak
Svētums vieno mūs.
Krīt sniegpārslas, lido sapņi,
Bet zem brīnuma spārniem
Piepildīts laiks
Mirdz kā Ziemassvētku Zvaigzne.
Balts un kluss
Šis laiks,
Balts un kluss…
/Sandra Kubile/
Lejasciema vidusskolas saime visiem vēl mīļus,
ģimeniskus Ziemassvētkus un veiksmīgu Jauno gadu!
Laipni lūdzam apmeklēt skolas ziemassvētku
pasākumu „Sniegbal tes ceļojums – 12 laimes
noslēpumi” š.g. 18. decembrī plkst. 18.00 skolas zālē

Degsim sveces! Pa vienai katru svētdienu līdz
pašiem Ziemassvētkiem un gaidīsim svētku
brīnumu. Lai tas ienāk ikvienā Lejasciema pagasta
mājā un dāvā visiem prieku, mīles bu un cerību!
Pagasta pārvalde

Skaistākie sapņi
lai iekrīt plaukstās –
nelūdzot, neprasot, negaidot...
Visskaistākie vārdi
lai atplaukst sirdī –
pavadot, sagaidot, novēlot...
Skaistākās cerības
lai dzimst no jauna –
mīlot, cot un pielūdzot...
/I. Tora/

Sirdsmīļus un dvēseliski gaišus svētkus
ikvienam pagastā!
novēl „Kamenītes” kuplā saime

turpinājums 2. lpp.

PAGASTA PĀRVALDE INFORMĒ/ LAUKSAIMNIEKIEM
Valsts svētkos sakām
paldies pagasta
cilvēkiem

Šogad Latvijas Valsts svētku svinīgajā
pasākumā, 18. novembrī Lejasciemā pagasta
pārvaldes Pateicības balva – Lejasciema sudraba poga tika pasniegta:
• Mirdzai un Jurim Svikļiem – par lauksaimniecības uzņēmējdarbības attīstību Lejasciema pagasta Mālmuižā;
• Ligitai un Ivaram Deguniem – par lauksaimniecības uzņēmējdarbības attīstību un
atbalstu Lejasciema pagasta sabiedriskajā
dzīvē;
• Ingai Naglei – par atsaucību, atbalstu un
ieguldījumu Lejasciema tēla veidošanā;
• Ingunai un Aināram Ozoliem – par veiksmīgu ģimenes uzņēmuma attīstību un atbalstu Lejasciema pagasta sabiedriskajā dzīvē.
Latvijas Republikas 97. gadadienai veltītā
pasākumā „Ieskaties Latvijā, ieskaties sevī”
Gulbenē augstāko mūsu novada apbalvojumu – Goda diplomu – par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un aktīvu līdzdalību sabiedrības
labā saņēma lejasciemietis Sarmis Mednis.
Gulbenes novada Atzinības raksti tika pasniegti biedrībai „Šķūnenieku kauss” (valdes
locekļi Aivars Galejs, Gatis Kurzemnieks) –
par mecenātismu, aktīva dzīvesveida popularizēšanu un sacensību „Šķūnenieku kauss”
organizēšanu un Lejasciema kultūras nama
vadītājai Ritai Gargažinai par ilggadēju ieguldījumu novada kultūras un sabiedriskajā dzīvē.

Par sabiedrisko
ūdenssaimniecības
pakalpojumu maksas izmaiņām
Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde informē, ka Gulbenes novada
domes 2015. gada 29. oktobra sēdē tika
pieņemts lēmums “Par Gulbenes novada
Lejasciema pagasta pārvaldes sniegto
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu” (protokols
Nr. 24, 47.§), ar kuru tika noteikta maksa
par Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Gulbenes novada
Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā,
Sinoles ciemā un apdzīvotā vietā Veri.
Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde informē, ka ar 2016. gada 1.
martu juridiskām un fiziskām personām
Gulbenes novada Lejasciema pagastā
par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem būs jāveic norēķini atbilstoši
šādām maksām:
Lejasciema ciemā
 maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem – 0,83 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);
 maksa par kanalizācijas pakalpojumiem – 1,37 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Sinoles ciemā
 maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem – 0,73 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);
 maksa par kanalizācijas pakalpojumiem – 0,44 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).
Apdzīvotā vietā Veri
 maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem – 0,77 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).
Maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem un maksa par kanalizācijas
pakalpojumiem ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā
„Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.
Ar Gulbenes novada domes sēdes
2015. gada 29. oktobra lēmuma „Par
Gulbenes novada Lejasciema pagasta
pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu” (protokols Nr. 24, 47.§) saturu
var iepazīties Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, kā arī
Gulbenes novada Lejasciema pagasta
pārvaldē.

Ziņas lauksaimniekiem
1) Obligātā suņu apzīmēšana un
reģistrācija.
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību valstī nosaka MK noteikumi
Nr. 491 un no 2016. gada 1. jūlija ir noteikta obligāta suņu reģistrēšana un apzīmēšana ar implantētu mikroshēmu jeb čipēšana visiem suņiem, kuri būs sasnieguši
sešu mēnešu vecumu. Suņu reģistrēšanu
un datu bāzes uzturēšanu veiks valstī vienotā informācijas sistēmā – Lauksaimniecības datu centrā (LDC). Čipēšanu veiks
sertificēts veterinārsts (maksas pakalpojums) un reģistrēšana LDC maksās 7,11
euro. Datubāzē būs ziņas par suņa īpašnieku, kā arī kontaktinformācija. Ir paredzēti arī sodi par suņu nereģistrēšanu un
kontroles funkcijas veiks pašvaldības policija un Pārtikas un veterinārais dienests.
Ar mikroshēmu apzīmētiem dzīvniekiem, to pazušanas vai sliktas izturēšanās
gadījumos, būs vieglāk un ātrāk atrast
saimniekus, bet galvenais iemesls suņu
reģistrācijai ir lielais pamesto dzīvnieku
skaits. Pēc čipa varēs atrast dzīvnieku
saimniekus, čipa datos varēs redzēt arī
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vakcinācijas datus. Čipēt un reģistrēt var
arī mājas kaķus, bet pašlaik tas nav obligāti. Plašāka informācija www.ldc.gov.lv
Par koka diviem galiem jeb slikto
un labo.
Tuvojas Ziemassvētku un labestības
laiks. Šoruden sastapos ar vairākiem
gadījumiem par suņiem un to turēšanu. Uzskatu, ka suns ir tikai dzīvnieks ar
savu raksturu un instinktiem, bet par visu
atbildīgs ir saimnieks. Nesen pa radio
dzirdēju šādu teikumu – suns nav pirmās
nepieciešamības prece, tāpēc iegādājoties jādomā, vai spēšu dzīvnieku uzturēt,
ārstēt, uzņemties atbildību. Gadumijā
īpaši jāuzmana mīļdzīvnieki, jo salūti un
šāvienu trokšņi izsauc stresu un dzīvnieku bēgšanu. Paldies visiem apzinīgajiem
saimniekiem, kuri jau ir veikuši čipēšanas
un reģistrācijas procedūras.
Braucot pa pagastu ceļiem, šogad
ievēroju sliktu jaunumu arī Lejasciema
pagastā – apstrādājot laukus un tīrumus, – varbūt tomēr atstāsim ceļmalu un
appļausim to, nevis uzarsim pašvaldības

ceļus. Pašiem vien pa tiem būs jābrauc
un diezin vai ar dažiem kvadrātmetriem
iegūsim lielākus platībmaksājumus. Paldies viesiem tiem saimniekiem, kuri sakopj saviem laukiem un īpašumiem pieguļošās ceļmalas!
Lai gaišs Ziemassvētku gaidīšanas
laiks un veiksmīgs Jaunais gads!
„Visu, kas mums pa īstam derīgs,
mēs varam nopirkt par mazumiņu naudas, vienīgi nevajadzīgais pērkams par
augstu cenu. Visu, kas patiesi daiļš, nemaz nepārdod, to nemirstīgie Dievi dod
mums kā dāvanu. Mums ļauts noskatīties
saules lēktos un rietos, mākoņu slīdēšanā
pa debesīm, mežos un laukos, jūras varenībā, visā, nemaksājot par to. Putni dzied
mums par velti, un, lauku puķes mēs, garāmejot, varam saplūkt ceļmalā. Nav jāmaksā par ieeju Nakts zvaigžņu gaismas
zālē. Nedaudz draugu, nedaudz grāmatu,
patiešām tikai ļoti nedaudz, un vēl suns ir
viss, kas cilvēkam vajadzīgs, kamēr viņš
nav pazaudējis pats sevi”. Aksels Munte.
Anita Rozenberga,
lauku attīstības konsultante
2015. gada decembris

JAUNIEŠU CENTRĀ

Vides nometnē Līgatnē
No 25. līdz 29. oktobrim
Līgatnes novada vidusskolā
ar Latvijas Vides aizsardzības
fonda finansiālu atbalstu notika biedrības „Gaujas ilgtspējīas attīstības
biedrība” rīkotā vides nometne „Izzini upi”.
Nometnes mērķis bija veicināt Gaujas baseinā esošo pašvaldību skolēnu atbildīgu
attieksmi pret upju bioloģisko daudzveidību un zivju resursiem, un jaunieši no 11
novadiem bija satikušies, lai profesionāļu
vadībā iepazītu upju apsaimniekošanas pamatprincipus un to pielietojumu dabā. No
Gulbenes novada nometnē piedalījāmies

mēs – Līva Kampe un Linda
Ļapere. Man nometnē visvairāk
patika Nakts reids. Mūsu uzdevums bija atrast un noķert nelegālos maluzvejniekus, kaut arī nevienu maluzvejnieku nenoķērām mums bija iespēja
iejusties inspektora lomā. Es arī uzzināju to,
ka lašu Latvijas upēs ir ļoti maz un to, kā
pareizi tos atlaist atpakaļ upē, un cik liels
sods pienākas, ja noķer lielāku vai mazāku
zivi nekā ir atļauts. Šīs apmācības mums
kopumā patika, jo notika izglītojošas lekcijas un notika praktiskas nodarbības.
Līva Kampe

Starpnovadu jauniešu saliedēšanās
diena „Atvērts, lūdzu, ienāciet!”
Kā jau katru gadu jauniešu centrs
„Pulss” organizē jauniešiem saliedēšanās
pasākumu. Šoreiz lejasciemieši tikās ar
Smiltenes aktīvajiem jauniešiem. Lai jaunieši varētu uzzināt vairāk cits par citu, novadīt sagatavotās spēles, radošās darbnīcas, pasākums notika divas dienas no
30.10 līdz 31.10.2015 Gulbenes novadā,
viesu mājā „Dīķsalas”. Pasākuma aktivitātes plānoja jaunieši, un jāatzīst, ka viņiem
ļoti labi izdevās. Savukārt mūsu brīvprātīgā meitene no horvātijas Martina ik pa
laikam vadīja „enerdžaizerus” (uzmundrinošās aktivitātes),
kā arī iemūžināja foto
mirkļus no pasākuma.
Jaunieši no šī pasākuma paņemšot līdzi:
labas atmiņas, jaunus
draugus, pildspalvu, interesantas spēles, jautras emocijas... Šķiet,
ka mērķis sasniegts,
un varam pāršķirt lapu
jauniem notikumiem!
Esam sagaidījuši pir2015. gada decembris

* Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.

mo sniedziņu, kas vislielāko prieku izraisa
bērniem. Novēlu Jums ikvienam sajusties
kā bērnam, iekrist sniegā, saņemt piku,
uzvelt pirmo sniegavīru!
Anna Žīgure,
Jauniešu centra darbiniece

Izskanējis
pasākums
„Zelta Čemodāns”

Jau ceturto gadu jauniešu centrs
„Pulss” sadarbībā ar kultūras namu organizē pasākumu „Zelta Čemodāns”. Tradicionāli tajā piedalās Lejasciema vidusskolas vokāli instrumentālais ansamblis un
grupa „TKP” Jura Ivanova vadībā, kā arī
vokāli instrumentālais ansamlis „DATL” no
Gulbenes (vad. Guntars Mednis). Šogad
pasākumu kuplināja arī jauniešu tautisko deju kolektīvs „Litenietis” (vad. Zaiga
Mangusa), brīvprātīgā Bridgit no Francijas, kura šobrīd darbojas Rankas jauniešu centrā, un bija arī īpašs pārsteigums –
Ingas Deigeles jaunākās dziesmas „Man
nevajag daudz” pirmatskaņojums.
Pasākuma organizēšana un vadīšana
bija uzticēta mūsu aktīvajiem jauniešiem.
Alise Prancāne un Endijs Puļļa iejutās vadītāju lomā, savukārt Līva Kampe, Linda
Ļapere u.c. nodrošināja pasākuma norisi.
Jāsaka paldies Gulbenes kultūras centra
darbiniecei Ilvitai Kļaviņai, kura dalījās ar
praktiskiem padomiem svētku režijā un
vadīšanā.
Šis bija noslēdzošais publiskais pasākums mūsu brīvprātīgās Martinas Domiteras projektā „Creativity” (porogramma Erasmus+). Kā pasākuma laikā teica
pati brīvprātīgā, viņa priecājas būt šeit, un,
kaut gan ļoti ilgojas pēc mājām Horvātijā,
vēlētos vēl kādreiz mūs apciemot.
Sakām paldies pasākuma ikgadējiem dalībniekiem un viņu ģimenēm par
atbalstu „Zelta Čemodāna” norisē!
* Šis projekts tika finansēts ar Eiropas
Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus,
un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā
ietvertās informācijas jebkuru iespējamo
izlietojumu.
Inga Deigele,
jauniešu centra vadītāja
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JAUNSARGU VIENĪBĀ

Jaunsargu rudens aktivitātes
2015./2016. mācību gads Lejasciema pagasta jaunsargiem iesācies ļoti aktīvi piedaloties sacensībās, pārgājienos
un nometnēs.
Oktobrī 85 jaunsargi no Gulbenes
novada skolām piedalījās mācību pārgājienos Lejasciema apkārtnē.
2., 3. oktobrī 40 jaunākās grupas
jaunsargi no Gulbenes, Lejasciema, Stāķu, Galgauskas skolām devās divu dienu
pārgājienā. Pārgājiena laikā jaunieši tika
sadalīti pa nodaļām un nodaļu sastāvā
veica uzdevumus. Uzdevumos bija nepieciešamas orientēšanās zināšanas,
jāveic sporta tūrisma trase ar nogāzi uz
leju un augšu, gaisa pārceltuvi, līdzsvara šķērsli, maskētu ierakumu. Pārgājiena laikā tika doti uzdevumi komandas
saliedēšanai, jo jaunsargiem ir jāmāk
uzņemties atbildību un jāprot uzticēties
otram. Šie uzdevumi nepieciešami, lai
dalībnieki izprastu savas stiprās puses.
Vakarā pārgājiena dalībnieki vienojās
spēlē „Mēmais šovs”, stāstīja anekdotes
un baudīja vakariņas pie ugunskura. Paldies Lejasciema vidusskolas pavārītēm
Dainai un Līgai.
8. un 9. oktobrī pārgājienā devās
45 vecākās grupas jaunsargi. Papildus
orientēšanās, sporta tūrisma uzdevumiem, vecākās grupas jaunsargi veica
lauku kaujas iemaņas vingrinājumus
izmantojot peinbola ieročus. Jaunsargu apmācības pārgājienā piedalījās 25.
Zemessardzes bataljona zemessargi
seržants Māris Baranovskis un virsleit-

nants Valdis Kļaviņš, nodarbībā tika apskatīta NBS struktūra un Latvijas valsts
uzdevumi NATO sastāvā. Jaunsargi tika
iepazīstināti ar dažiem no Zemessardzē
esošajiem ieročiem. Nodarbība norisinājās ļoti draudzīgā atmosfērā. Vecākās
grupas jaunsargi nakšņoja apkurināmās
teltīs, kuru uzcelšana izvērtās par grūtu
uzdevumu. Jaunsargi par vienu no grūtākajiem uzdevumiem atzina nakts dežūras, kuru laikā bija jābūt nomodā, jāpieskata telšu pilsēta un jāpiemet plītiņā
malka. Malkas vietā arī noderēja dienas
laikā salasītie čiekuri.
Pavadot divas dienas āra apstākļos,
veicot dažādos uzdevumus, jaunieši sadraudzējas, saliedējas un nevērtē otru
jaunieti pēc tā, kādas firmas apģērbs
mugurā, bet pēc izpalīdzīguma, atsaucības, draudzīguma, zināšanām un iemaņām veicot uzdevumus. Tā veidojas
draudzība Jaunsardzē starp dažādu
skolu jaunsargiem. Paldies skolu direktoriem par sapratni, atbalstot jaunsargu
pasākumus, jo skolā nodarbību laiks ir
ierobežots un visu vajadzīgo nav iespējams izdarīt.
10. oktobrī Balvos norisinājās „Vējiņa kauss” sacensības orientēšanās.
Sacensībās piedalījās jaunsargi no
visas Latvijas. Sacensības norisinājās
otro gadu pēc kārtas. Pateicoties mūsu
Gulbenes novada un Lejasciema jaunsargu dalībai RJC JD 2. Novada nodaļas
komandas sastāvā, tika saglabāts uzvarētāju gods un šo sacensību ceļojošais
kauss tika izcīnīts oto gadu pēc kārtas.
Komandā piedalījās arī lejasciemieši
Emīls Vaļickis un Agneta Švarce Švampāne. Agneta individulājā vērtējumā izcī-

nīja pirmo vietu .
Rudens brīvdienās jaunsargi piedalījās nometnē „Sportot ir stilīgi”. Nometne
notika no 22. līdz 25. oktobrim „Mežiniekos” Jaunalūksnes pagastā. Nometnē
piedalījās jaunsargi sportisti no Gulbenes, Alūksnes un Madonas novadiem.
Jaunsargi – slēpotāji divus treniņus dienā
pavadīja apgūstot rollerslēpošanu klasiskā un brīvā solī, tika nobraukti pirmie 70
– 90 km. Pirms un pēc treniņiem jaunieši
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apguva jaunsargiem nepieciešamas iemaņas. Gatavojās un piedalījās ierindas
skatē, apguva tūrisma mezglu siešanu
un piedalījās dažādās sacensībās. Vakaros pirms gulētiešanas, soļojot rolleru
trasē, tika dziedātas dziesmas. Nometnes dalībnieki ir vienisprātis „Sportot ir
stilīgi”, to parāda arī nometnes dalībnieku izveidotā zīmējumu siena. Paldies Lejasciema pārvaldes vadītājam M. Milnam
par jaunsargu un Lejasciema slēpotāju
atbalstu visa gada garumā.
30. oktobrī Gulbenē Spārītes parkā
norisinājās spēle „Jaunie Rīgas sargi”.
Jau kopš 2008. gada par tradīciju rudenī
kļuvis mobilizēt Latvijas jauniešus, kuriem
svarīga Latvijas vēsture un kuri ir gatavi
piedzīvojumiem un spraigām sacensībām brīvā dabā uz patriotisku spēli „Jaunie Rīgas Sargi: atceries Lāčplēšus!”.
Jaunieši tiek aicināti veidot komandas
un pieteikties spēlei! Lai piedalītos spēlē, ir jāizveido sešu jauniešu komanda (3
zēni un 3 meitenes) vecumā no 14 līdz
19 gadiem un jāatsūta pieteikuma anketa, atbildot uz jautājumiem par Latvijas
Brīvības cīņām, kā arī aprakstot savu
motivāciju piedalīties spēlē. Pasākuma
organizatori izvērtē visas pieteikuma anketas un uz katras pilsētas kārtu izvirza
20 zinošākās un motivētākās komandas,
kas klātienē var piedalīties spēlē un misijas skrējienā „Atceries Lāčplēšus!”.
Šogad spēlē pieteicās komanda
„Tumšie brieži” no Lejasciema jaunsargu vienības. Komandai „Tumšie brieži”
misijas skrējienā izdevās iegūt otro vietu.
Komandā startēja Lejasciema vidusskolas jaunsargi: Katrīna Uiska, Leonards
Kaspars, Linards Cvetkovs, Kārlis Kaminskis un Alise Petrika no Lizuma vidusskolas, un Marina Vīksniņa no Gulbenes

valsts ģimnāzijas. Jaunieši sacensībās
startēja ļoti veiksmīgi un 20. novembrī
piedalījās spēles „Jaunie Rīgas sargi”
finālsacensībās Daugavpilī.
Lāsma Gabdulļina
2015. gada decembris
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Atdod darbam sevi, darbs tevi godās /L.t. sakāmvārds/
Oktobra sākumā PII „Kamenīte” bērni un skolotāji bija ļoti draudzīgi, uzņemot
ciemiņus un dodoties ciemos paši.
Atbalstot „Karjeras nedēļas” pasākumus, iestādes audzēkņi pastiprināti interesējās par atšķirīgām un neikdienišķām
profesijām, tiekoties ar to pārstāvjiem gan
viņu darba vietās, gan bērnudārzā. Sava
amata noslēpumos dalījās: bitenieks Ansis NĀTRE; pagasta pārvaldes vadītājs
Māris MILNS; pavāre Liene DIDRIKSONE, friziere Elīna KRĒSLIŅA, pirtniece
Valda ŠĶENDERE, veikala „Top” pārzine
Gunta Žīgure, pārdevēja Antoņina ANCKINA.
Priecājāmies par iespēju uzzināt ko
jaunu par lietām, kas cauri gadsimtiem
nemainīgā lietu kārtībā ir mums līdzās:
kā bites, medus un cilvēki, kas rūpes par
tām sauc par savu ikdienas arodu.
Bitenieks Ansis Nātre bērniem ar lielu
mīļumu stāstīja par saviem spārnotajiem
draugiem, bitēm: par to ikdienu un paradumiem. Uzzinājām: kā sauc bišu saimē
iemītniekus, cik ilgs to mūžs un kādi darbi
ir bišu mājas iemītniekiem darāmi. Kāpēc
un kad bites meklē sev jaunas mājas, ko
tās prot un spēj paveikt un kā bišu darbs
palīdz cilvēkiem. Bērni mīļuprāt cienājās
no Anša kunga sarūpētās dāvanas: apaļīgā medus toverīša, slavējot gardo kārumu un, sakot Paldies par tāla ceļa mērošanu līdz „Kamenītei”. Nu gaidām pavasari, kad pļavas un lauki saplauks koši
jo koši, lai ciemotos Anša kunga dravā,
Lejasciema pagasta „Veclaukos”, un uzzinātu: kā bitēm garajā ziemā klājies. Kā
arī novēlam pašam biteniekam: lai ziema
mīļa bitēm un pašam mierīgs prāts un
saulaina oma, gaidot pavasari!
Sandra Brieže,
„Kamenītes” vadītāja

Es vēlos kļūt...
Katram mums, mazam esot, jau ir sapnis par ko kļūsim, kad izaugsim lieli. Cits
vēlas kļūt par šoferi, cits par traktoristu, vēl
kāda par frizieri, pārdevēju. Cik daudz un
dažādu vēlmju un sapņu. Iet laiks, un šis
tas arī mainās. Karjeras nedēļas laikā mēs
iepazinām dažādas profesijas, šīm profesijām nepieciešamos darba rīkus un darba
iemaņas. Bet ir vēl ļoti daudz
mazpazīstamu profesiju un
ar vienu no tām mūs laipni
piekrita iepazīstināt „Pincikāju” saimniece Valda Šķendere. Tā ir pirtnieka profesija.
Kādā jaukā rudens dienā grupas „Pasaciņa” un
„Gudrās pūces” bērni ar
2015. gada decembris

autobusu devāmies ciemos uz
„Pincikājām”. Tur mūs laipni
sagaidīja mājas saimniece. Pirmais, ko mēs apskatījām, bija
senā melnā pirts, kurā cilvēki
gāja pērties un mazgāties. Izrādās, ka tur žāvēja arī gaļu.

Tālāk devāmies uz jauno lielo ēku
– pirti. Telpas lielas, plašas un gaišas.
Apskatījām pērtuvi un lielo āra kubulu.
Pirtniece mums pastāstīja, kā pareizi iet
pirtī un kā pērties. Lai varētu pirtī pērties,
nepieciešamas daudz un dažādas pirts
slotas, centāmies noteikt, kāda koka tās ir.
Izrādās, ka pirts slotas var siet ne tikai no
koku zariem, bet arī no pļavu augiem. Pirtī
ejot, var arī skrubēties, un skrubi pagatavo
no smalki samaltiem augiem. Lai augus
savāktu, ir jāzina, kad to labāk darīt, kad
tas dod spēku un veselību. Uzzinājām, ka,
pirtī ejot, dzer zāļu tējas, kas ir veselīgas
un garšīgas. Pirtniece Valda mums katram
uzdāvināja laimes kastanīti, ko ielikt kabatā veiksmei. Paldies Valdai par jauko uzņemšanu un stāstu par šo profesiju, kura
mūsdienās kļūst aizvien populārāka.
Skolotāja Daina Račāne
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Mārtiņš bija labs vīriņš
Par visiem vīriņiem:
Ne ruden, pavasar,
Pašā maizes laiciņā.
/L.t.dz./
10. novembris arī „Kamenītes” goda
istabā sagaidīja daudz ciemiņu. Nāca
gan lieli un mazi – goda drānās tērpušies.
Galdam nācās pastrādāt ne pa jokam, lai
uz saviem omulīgajiem sāniem saturētu bērnu pašu darinātos cienastus: gan
cepumus un pīrāgus, gan cukurā slēpušās dzērveņogas. Blakus lepni izrādījās
pasvešāki apalīši– sklandu rauši, kas nu
iekļauti arī Latvijas nacionālo lepnumu
sarakstā. Tika naski pētīti laikapstākļi
aiz loga un prātots, kāds laiks gaidāms
turpmāk: kāda būs ziema un vai Ziemassvētki būs balti? Mājas mieru gan satraucēja nerātnu budēlīšu pulciņš, kas naski
izrībināja stūru stūrus, gan dancī vedināja
kājas izlocīt. Prieks, azarts, tautas dziesmas, parunas, sakāmvārdi un rotaļas
padarīja šo dienu raibum raibu un prātā
paliekošu.
Paldies vecākiem par atbalstu cienastu sarūpēšanā, „ragu, nagu, spalvu
un citu labu lietu” darināšanu!
Budēlīši šogad bija tik naski, ka ne
noturēt noturami, iesprukuši esot arī Pagastmājā, savu svētību un labās domas
arī tur dalīdami. Tika i’ kaimiņiem labiem
prieks acīm un darbiņš rokām Mārtiņos!
Vilksim košu zelta jostu
Apkārt savu tēvu zem’.
Lai mirdz mūsu tēvu zeme
Kā actiņa gredzenā.
/L.t.dz./
17. novembrī visi „Kamenītes” bērni
un pieaugušie nāca kopā, lai dāvātu savas lielās un mazās dāvanas LATVIJAI.
Mūsu zināšanas un centību, pieklājību un
draudzību un, protams, mīlestību uz visu
sev apkārt – ar dāsnām un atvērtām sirdīm dāvājām savai Dzimenei Latvijai!
Patiess prieks par bērnu
nopietno attieksmi, zināšanām
un prasmi izteikt viedokli par
cieņpilnām, patriotiskām tēmām. Paldies pedagogiem un
vecākiem par jūsu rūpēm un
gādību, modri esot līdzās jaunajai Latvijas paaudzei!
Ai, dzīvīte, ai, dzīvīte!
Pie dzīvītes vajadzēja
Vieglu roku, vieglu kāju,
Laba gudra padomiņa.
/L.t.dz./
20. novembrī, aicinājumam uz sarunu par bērnu stājas attīstību un stājas
traucējumu veidošanās iemesliem atsaukušies vecāki, kopā ar „Kamenītes”
skolotājām iestādes zālē aizvadīja rosī-
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gas stundas. Saņemot savā rīcībā teorētiskas zināšanas (atziņas, informāciju,
faktu materiālu), rodot ierosmi skatītajos
video sižetos, noslēgumā izmantoja iespēju arī pašiem praktiski apgūt vingro-

jumus, lai mājās kopā ar bērniem varētu
vingrot, nostiprinot gan vispārējo, gan
konkrētu ķermeņa zonu muskulatūru.
Paldies skolotājām Elgai Zariņai un
Inārai Šmitei par ieguldīto darbu, sagatavojot materiālus un gādājot par pasākuma raitu un kvalitatīvu norisi. Pateicība vecākiem, kas patiesi ieinteresēti savu bērnu
veselības nostiprināšanā un ir gatavi to
atzīt par prioritāti, veltot tam savu laiku un
enerģiju. Veiksmi aizsāktajā darbā!
2015. gada decembris

KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ/ VIDUSSKOLĀ

Gads nākamais par bijušo lai labāks...
Gada pēdējais mēnesis parasti rosina atskatīties, pavērtēt bijušo. Noslēgumam tuvojas nemierīgs, ar dažādām
aktivitātēm bagāts gads. Ir baudīts prieks
un atzinība, piedzīvota daža neizdošanās, bet pagasta iedzīvotāju atsaucība,
vēlme saglabāt un zināt savu vēsturi
palīdzēja daudzos darbos. Paldies pasākumu apmeklētājiem, paldies par dāvinājumiem, padomiem, arī jautājumiem
un ierosinājumiem. Kultūrvēsturiskā
mantojuma centrā izstādes un
pasākumi šogad veltīti dažādām
tēmām– Ziemassvētku un Jaungada simbolikai, pagasta un
novada izpētei, motosportam fotogrāfijās, novadpētnieka J. Kučera mantojumam, velotūrisma
sezonas atklāšanai, apmeklējot
vēsturiskus un dabas objektus,
neparastām lietām sadzīvē, gleznām, dzejai, māju stāstu izpētei.
Nupat noslēdzās izstāde „Skaistais un trauslais porcelāns”, un
vairāk kā 120 eksponāti aizceļoja
atpakaļ pie kolekcijas īpašnieces Zitas Grapmanes. Šo izstādi
atzinīgi vērtēja lietpratēji – porcelāna kolekcionāri un interesenti pašu
pagastā, arī no Tirzas un Madonas. Kopā
ar vizuālās mākslas skolotāju un klases
audzinātājām izstādi iepazina lielākā
daļa vidusskolas skolēnu. Par tik bagātu,
augstvērtīgu un vispusīgu kolekciju mūs
var apskaust pat daudzas pilsētas. Paldies par interesi un uzticēšanos!
Kopumā pozitīvais vērtējums arī pamudināja noslēgt šo gadu un darbošanos
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā ar vēl
vienu mākslas izstādi, ko atklāsim 4. decembrī plkst. 9.00. Šoreiz būs aplūkojami
sarežģīti un filigrāni izstrādāti tekstilmozaīkas darbi. Darbu autore ir datordizainere

Ilze Šuļja. Viņas darbi atlasīti izstādēm un
skatīti Vācijā, Krievijā, Anglijā, Šveicē u.c.
Par darbu kvalitāti liecina augstais novērtējums konkursos. Festivālos „Rīgas tekstilmozaīka” darbs „Mans sapņu dārzs”
ieguvis skatītāju simpātiju balvu, bet darbi par tēmu „Zivs” novērtēti ar trešo vietu.
Šie darbi būs redzami izstādē Lejasciemā. Darbu veidošana tekstilmozaīkas
tehnikā ir ļoti darbietilpīga, taču sniedz
plašas radošās iespējas. Izvēloties darbus konkursam Vācijā, mākslinieces Ilzes
Šuļjas darbi ierindojušies 14 pārstāvēto
valstu 150 autoru vidū. Līdzās iepriekšējo
gadu darbiem radīti daudzi jauni, izman-

tojot datorgrafiku, fotošopu, dažādus
materiālus, atšķirīgu māksliniecisko skatījumu un daudzpusīgas tehniskās iespējas. Izstādes atklāšanā paredzēta iespēja
tikties ar mākslinieci klātienē, izmantosim
to!
Izstāde būs atvērta 4.,10.,11. un
18. decembrī no 9.00 līdz 14.00.
Uz tikšanos izstādē muzejmājā, un ar
jaunām ierosmēm gaidīsim Jauno gadu!
Inta Balode,
Kultūrvēsturiskā mantojuma centra
darbiniece

Skolēni „Lido” veselīgā uztura skolā
24. novembrī 6. un 7. klases
skolēni devāmies mācību ekskursijā uz Rīgu. Mēs braucām uz
„Lido” veselīgā uztura skolu. Tur
mūs viesmīlīgi sagaidīja un ieģērba jaukos priekšautos. Uztura
speciāliste Alise stāstīja un rādīja
prezentāciju par dažādiem pārtikas veidiem un to ietekmi uz cilvēku veselību. Tad pavārs Raitis mūs
izvadāja pa visiem trim ēdināšanas uzņēmuma „Lido” stāviem un
stāstīja par tā rašanos, īpašnieka
G. Ķirsona idejām, celtniecību, iekārtojumu
un darbiniekiem. Dienā uzņēmums apkal2015. gada decembris

po vidēji 9 tūkstošus apmeklētāju. Mums
pašiem bija iespēja praktiski darboties,

pareizi saklājot galdu un gatavojot veselīgas sviestmaizes, kuras
paši arī notiesājām. Nodarbības
laikā mums bieži uzdeva dažādus
jautājumus, uz kuriem meklējām
pareizas atbildes un, noslēdzoties
pasākumam, ne tikai saņēmām
uztura skolas sertifikātu, bet arī nobaudījām siltas vakariņas.
Pēc „Lido” mēs devāmies uz
hokeja spēli. Lielākā daļa skolēnu
hokejā bija pirmo reizi un tā mums
sagādāja spilgtas emocijas. Mums
visiem patika šī mācību ekskursija.
Ance un Ērika, 6. klases skolnieces
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Konkursā „Gada skolotājs” – vienā no nominācijām
balva Lejasciema vidusskolas skolotājai
„Pasaule bez svētdienas būtu kā cilvēks bez
smaida, kā vasara bez
ziediem, kā māja bez dārza”, tā teicis Henrijs Vords
Bīčers. Un mēs varam turpināt: kas gan skola būtu
bez bērniem un jauniešiem, kas gan skola būtu
bez enerģiskiem un prasmīgiem skolotājiem! Skolā
nevar strādāt, ja nemīli bērnus, ja neesi mazliet traks
un apsēsts ar savu darbu.
Skolotāja darbs nebeidzas, aizverot klases durvis un izejot ārā no skolas.
Labs pedagogs pratīs atrast īstos vārdus,
lai motivētu, pārliecinātu un iemācītu vajadzīgo…
Rudens pusē Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa
izsludināja konkursu „Gada skolotājs”.
Pretendentus varēja pieteikt 4 nominācijās. Lejasciema vidusskolas administrācijai un skolotāju arodbiedrības vadītājiem

apspriežoties, tika izvirzīta kandidāte nominācijā
par inovācijām izglītības
procesā – Ligita Antiņa.
Skolotāja Ligita Lejasciema
vidusskolā
māca matemātiku un
ekonomiku, audzina 12.
klasi un ir aktīva un radoša skolotāja, kura savā
darbā intensīvi izmanto
mūsdienu tehnoloģijas,
lai mācību procesu padarītu interesantāku, dinamiskāku. Kā jau pienākas
skolotājam – praktiķim,
visas, pat neprātīgākās
idejas viņa grib realizēt, pie tam vislabākajā kvalitātē. Tomēr vislielāko pateicību
vēlējāmies teikt par tām daudzveidīgajām un netradicionālajām aktivitātēm, ko
skolotāja Ligita ir spējusi saorganizēt un
realizēt Globalizācijas projekta ietvaros –
sākot no dažādām mācību ekskursijām,
projektu dienām, pasākumiem vecākiem
un kopienai, līdz pat vasaras nometnēm

mūsu un kaimiņpagastu skolēniem. Ligita skolā ir arī karjeras izglītības darba
koordinatore. Viņa ar neatlaidību mudina
skolēnus piedalīties Ēnu dienu pasākumos un organizē skolā tikšanos ar dažādu profesiju pārstāvjiem, dodot priekšroku skolas absolventiem.
Šā gada 4. decembrī Gulbenes kultūras centrā svinīgajā pasākumā tiks
pasniegta balva Ligitai Antiņai. Esam
gandarīti, ka sīvā konkurencē tā piešķirta
Lejasciema vidusskolas skolotājai. Mūsu
kolēģei Ligitai un visiem pārējiem skolotājiem novēlu nezaudēt līdzsvaru starp darba lietām un personīgajām sajūtām. Tikai
vesels, ar dzīvi apmierināts un laimīgs cilvēks var dot citiem, var mācīt, audzināt,
pilnveidot! Bieži vien ikdienā nākas būt
ne tikai skolotājam, bet arī vecākam, vai
vienkārši cilvēkam, kas redz skolēna acīs
palīdzības saucienu.
Lai mums izdodas būt redzīgiem,
dzirdīgiem un profesionāliem!
Ineta Maltavniece,
Lejasciema vidusskolas direktore

Latvijas gadadienas svinības Lejasciema vidusskolā
Novembris ir ļoti svarīgs laiks katram latvietim. Šajā mēnesī mēs pieminam latviešu strēlniekus, kuri lika bailēs
drebēt vācu armijai I pasaules kara laikā.
Nav mazums tādu ģimeņu, kuru vectēvi
un vecvectēvi ir cīnījušies strēlnieku rindās un pat saņēmuši Lāčplēša ordeni.
18. novembrī mēs sagaidām Latvijas
dzimšanas dienu – šogad jau 97. Mūsu
Tēvzeme ir piedzīvojusi dažādus laikus
– un tai ļoti vajadzīga mūsu mīlestība. Ko
nozīmē mīlēt savu dzimteni? Manuprāt,
būt atbildīgam par savu veselību un attīstību. Zinošam un gudram cilvēkam ies
garām dažādas atkarības. Tas arī nozīmē sevī
neturēt naidu un skaudību, kas itin ātri iznīcina visu labo. Mīlēt savu
dzimteni nozīmē rūpēties par Latvijas dabu,
jo bez tās mēs neizdzīvosim. Ne velti saka, ka
Latvija ir Dieva izredzēta
zeme, to nav skārušas
postošas dabas stihijas,
mums ir tīrs gaiss, ezeri,
upes un jūra. Dzimtenes
mīlestība cieši saistīta ar
spēju cienīt savu ģimeni
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– tas ir nenovērtējams spēks, varbūt
pat vienīgais, uz ko mēs šajā laikā
varam paļauties. Vecvecāku padoms, vecāku viedoklis – tā jau ir tā
latviskā dzīvesziņa, ar ko mūsu tauta
ir unikāla.
17. novembrī skolas saime pulcējās kultūras namā, lai kopā pie2015. gada decembris

VIDUSSKOLĀ
minētu latviešiem tik svarīgos svētkus.
Skolas koris un deju kolektīvs bija sagatavojuši priekšnesumus.
Pasākumā piedalījās mūsu skolas
absolvente Agita Mačuka. Viņa dalījās
savās izjūtās un domās par Latvijas
garšu, nozīmīgumu un unikalitāti. Latvijas vieta pasaulē nav salīdzināma teritorijas ziņā, tai ir pavisam cita nozīme.
Agita pieminēja ģimenes lomu cilvēka
nākotnes izaugsmē, personīgos vērojumus un pieredzi. Interesanti bija redzēt
fotogrāfijas no personīgā arhīva. Esam

pateicīgi Agitai par atsaucību un šo tikšanos!
Patriotisms ir katra latvieša pienākums. Tas vajadzīgs, lai tauta pastāvētu,
neskatoties uz visām problēmām, kas
valda Latvijā un visā pasaulē.
Ineta Maltavniece,
Lejasciema vidusskolas direktore

A. Aizupiete, A. Mačuka,
I. Maltavniece.

Vecāku diena Lejasciema vidusskolā
Katru semestri kāda diena skolas steidzīgajā ritmā tiek atvēlēta sarunām ar vecākiem. Informācijas apmaiņa, personīga
saruna ar mācību priekšmetu skolotājiem
vairo savstarpējo sapratni un uzticēšanos. 26. novembrī Lejasciema vidusskolas bija atvērta visiem skolēnu vecākiem.
Bija iespēja vērot pirmās četras mācību
priekšmetu stundas, tad notika skolas
vecāku kopsapulce un Skolas padomes
sēde, vēlāk sekoja piedāvājums apmeklēt
radošās darbnīcas un iegādāties Ziemassvētkiem derīgas lietas tirdziņā.
Vecāku kopsapulcē galvenie jautājumi skāra skolotāju streiku, kuru organizēja
Izglītības darbinieku arodbiedrība, skolas
iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu
un aktuālāko piedāvājumu ārpusstundu darbā. Vecāki uzdeva jautājumus par
skolas vērtēšanas kārtības punktiem, kas
skāra zināšanu vērtēšanu 1. – 3. klasēs,
mājas darbu vērtējumu ņemšanu vērā pie
semestra vērtējuma izlikšanas un mācību
sasniegumu uzlabošanas iespējas. Diskusijas rezultātā tika nolemts ierosināt skolotājiem veikt dažas izmaiņas vērtēšanas
kārtībā. Vecāki tika informēti, ka skolas
Metodiskajā padomē tiek izstrādāti jauni
kritēriji skolēnu, kuriem ir labi un teicami
mācību sasniegumi, godināšanai. Skolā
aktualizējusies negatīva un nosodāma
parādība – smēķēšana. Ir ziņots skolēnu
vecākiem, runāts mācību stundās, piedāvātas izglītojošas lekcijas un pārrunas. Tomēr iepriekšminētie pasākumi nav devuši
vajadzīgo rezultātu. Par šīm problēmām ir
ziņots pašvaldības policijai.
Tuvojoties Ziemassvētkiem, arī Lejasciema vidusskolā notiek aktīva gatavošanās. Tiek iestudēts uzvedums „Sniegbaltītes ceļojums – 12 laimes noslēpumi”,
kura scenārija tapšanā lielu ieguldījumu
devusi mūsu absolvente – Ilva Dūmiņa.
Katrai klasei paredzēts kādas pasakas
ietvaros atrast laimes noslēpumu. Lai
uzvedums izdotos, ļoti nepieciešams vecāku atbalsts košu pasaku varoņu tērpu
sarūpēšanā.
2015. gada decembris

Skolas padomes sēdē piedalījās 15
dalībnieki. Tika nolemts rīkot skolēnu, vecāku un skolotāju aptauju par skolas norisēm drošības, disciplīnas, ēdināšanas,
attieksmes pret mācību darbu jomās. Līdz
janvāra beigām ir paredzēts sastādīt un
saskaņot jautājumus, lai varētu veikt aptauju 2. semestrī. Vecāku pārstāvji atbalstīja skolas attieksmi pret skolēnu smēķēšanu, izteica priekšlikumu rīkot reidus, lai
palīdzētu novērst problēmu.
Vecāku dienas noslēgumā zālē varēja darboties radošajās darbnīcās , kuras
vadīja Lāsma Einberga, jauniešu centra
„Pulss” darbinieces Anna un Martina, kā

arī mūsu skolas 10. klases meitenes Katrīna un Linda. Adventes tirdziņā tika piedāvātas ar Ziemassvētkiem saistītas lietas
un rotājumi, zāļu tējas, Jelgavas un Madonas karameles. Paldies atsaucīgajiem
tirgotājiem!
Vecāku viedokļi ir svarīgi, lai sekmīgāk
sadarbotos, atrastu kopīgus risinājumus.
Lejasciema vidusskolas skolotāji izsaka
pateicību visiem vecākiem, kuriem bija
iespēja šajā darba dienā ierasties skolā,
piedalīties skolas vecāku kopsapulcē un
klašu vecāku sapulcēs, kopā risinot svarīgus jautājumus mūsu bērnu labā.
I. Maltavniece
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KULTŪRAS NAMĀ

Kultūras dzīves notikumi
Kāds prieks! Prieks par pirmo sniedziņu, par pirmajiem, saulītes apmirdzētajiem vizuļiem uz zemes un kokiem, jo
ziemas laika skaistums ir piesnigušās egles, gribētos arī kādu kupenu laukmalē,
ar sniedziņu pārklātie meži... un klusums,
kādu var saklausīt tikai mežā. Daba jau
ir aprimusi, dzīvā radība atradusi savas
ziemas mājas. Tikai ūdeņi negrib rimties,
burbuļo, un īpaši skaistas ir tās vietas, kur
var vērot ūdens un sala spēli ar saulīti.
Pastāstīšu, kā esam rosījušies rudenīgajā oktobrī un novembrī.
14. oktobrī Lejasciema jauniešu centrs „Pulss” karjeras nedēļas ietvaros organizēja tikšanos ar
Māru Upmani-Holšteini no grupas
Astro’n’out. Notika interesantas
sarunas par dzīvi, dziesmām. Protams, skanēja arī dziesmas.
20. oktobrī ansamblis „Satekas” devās ciemoties uz Lizumu. Izvērtās skanīga pēcpusdiena „Kalaņģos”. Pagalmā sasēduši dziedošie
lejasciemieši kopā ar lizumniešiem
klausījās Stokholmas ceļojuma iespaidus, gardi mielojās ar zupu un
aizrautīgi dziedāja. Seniori ar savu
dzīvesprieku uzlādēja visu apkārtni!
28. oktobrī ikviens tika aicināts uz dokumentālo filmu vakaru – skatījāmies ļoti
izzinošas, pārdomu rosinošas dokumentālas filmas – Sandija Semjonova filmu „Ar
domu par labāku pasauli” un Kārļa Lesiņa
filmu „Senegāla. Džamagenas stāsts”.
Mēs bijām maz skatītāju, bet ir doma un
vēlēšanās turpināt filmu rādīšanu.
7. novembrī notika atpūtas pasākums „Mēs rudenī”. Aicinājām skatītājus,
lai kopā ar amatierkolektīviem atskatītos
uz aizvadītā gada paveikto. Katrs kolektīvs prezentēja savas aktivitātes caur
dziesmu, deju un humoru. Visus klātesošos ar savām dziesmām sveica Mārtiņš
Jātnieks.
10. novembra pusdienlaikā atkal sarosījušies bija ansambļa „Satekas” dziedātāji. Laba doma – iestādīt rododendrus
atpūtas vietā pie Sēravota. Domāts, darīts!
Paldies Gunāram Lapkašam par stādiem
un pārējiem par darbu. Lai rododendri
aug kupli un ziedoši!
14. novembrī Lejasciemā viesojās
Stāmerienas amatierteātris „Spēle” ar
Monikas Zīles izrādi „Trīs košas dāmas”.
Paldies stāmerieniešiem!
14. novembrī atraktīvās līnijdeju grupas „Dzinteles” meitenes viesojās un dejoja Alūksnes skatītājiem.
18. novembris – Latvijas dzimšanas diena – gaismas laiks veltīts Latvijai.
Uguntiņu tūkstoši, salūta puķes. Un visi
kopā, viens otram blakus, jo, esot kopā,
mēs sajūtam kopību, piederību savai tau-
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tai. Un tā mēs jutāmies 18. novembra pasākumā kultūras namā.
Paldies kora „Kaprīze” dziedātājiem, skolas kora mazajiem dziedātājiem un vadītājai Inetai Maltavniecei,
paldies skolas dejotājiem, deju kolektīvam „Unce” un vadītājai Daigai
Tipānei, paldies skolas instrumentā2015. gada decembris

KULTŪRAS NAMĀ/ BIBLIOTĒKĀ
lajai grupa un vadītājam Jurim Ivanovam,
paldies Eiženam par darbu pie skaņas un
gaismas, paldies pasākuma vadītājiem –
trīs brašiem puišiem – Rihardam, Kārlim
un Tomam.
23. novembrī Lejasciema kultūras
namā projekta „Globālās izglītības sabiedrības veidošana” ietvaros Lejasciema
vidusskola organizēja Lekciju – praktisko
nodarbību ciklu „daba mums, mēs dabā”
1. nodarbību. Nodarbību vadīja farmaceite un veselīga dzīvesveida popularizētāja Agrita Gailīte. Turpmāk notiks vēl
trīs nodarbības – 30. novembrī, 7. un 14.
decembrī. Laipni aicināti!
Ir Adventa laiks. Kā mēs visiem spēkiem cenšamies atvairīt tumsu! Un to nevar izdarīt citādi, kā vien dodot pretī vērienīgu gaismas devu. Gaismu – iededzot
sveces, daudz sveces, jo to gaisma ir tik
sildoša un nomierinoša un iededzot arī
spožās un krāsainās lampiņu virtenītes.
Un izskatās kā ziemas pasakā! Gaisma
pārnestā nozīmē – tas ir prieks, ko radām savā sirsniņā. Radām savā, lai dotu
citiem. Un, lai iepriecinātu sevi un citus,
nemaz nevajag tik daudz. Iedegsim gaismiņu sevī un arī apkārtējos!
Jau pagājušajā gadā mēs aizsākām
skaistu tradīciju – Ziemassvētku gaidīšanas laikā ienesām svētku sajūtu visā Lejasciemā, arī Sinolē, par ko priecājamies
paši, priecājās ciemiņi un arī novadā novērtēja mūsu veikumu. Ļoti gribētos, lai
arī šogad mūsu pagastā ienāk un rotājas
eglītes vai kādi citi Ziemassvētku dekori
(vainagi, zvani utt.).
Lielo pagasta egli mēs iedegsim
5. decembrī – lūgums – iedegsim eglītes
arī pie savām mājām, sētām, pagalmos,
logos. Tā būs mūsu svētku dāvana. Būsim vienoti arī šogad! Radīsim svētkus visi
kopā!
Gaišu Adventa laiku!
Lejasciema kultūras nama vadītāja
Rita

Paldies bibliotēkas atbalstītājiem
Gada nogalē Lejasciema pagasta bibliotēka, reizē ar citām novada bibliotēkām,
atkārtoti tika akreditēta un tai piešķirts
Vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. Var
teikt, ka noslēdzies viens posms, lai sāktos nākamais.
Par to, ka bibliotēka ir novērtēta, lielu
pateicību sakām apmeklētājiem, kuri ikdienā izmanto bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus.
Gribam uzteikt tos, kuri ir devuši
pienesumu – lielu vai mazu – dāvinājuši
bibliotēkas fondam labas un vērtīgas grāmatas un žurnālus. To nevar neatzīmēt, jo
šāda sadarbība bibliotēkai ir svarīga.
Visu gadu „Latvijas Avīzes” un „Ievas
padomu avīzes” komplektus saņemam
2015. gada decembris

no Ainas Kazaines ģimenes. Šajā gadā
žurnālus bibliotēkai dāvinājuši – Inkuļu ģimene, S. Jermakova, Z. Kalniņa, V. Riekstiņa, I. Ciekurzne, Dz. Pelēce, L. Krēsliņš,
S. Mednis, Dz. Dambrova, L. Kuharenko,
I. Balode, A. Leitis, K. Siliņš, R. Rotkeviča,
V. Mežkuts, A. Žīgure, I. Posse.
Grāmatu dāvinājumus bibliotēka saņēmusi no E. Ļisicinas, N. Treja, I. Vītolas,
G. Dilles, N. Gekiša, L. Mazurenko, V. Kazaiņa, A. Pilsnibura, J. Kučera, D. Lingas
Bērziņas, A. Antiņa, I. Visockas, M. Ankupas, L. Krēsliņa.
Paldies visiem, kuri piedalījās makulatūras vākšanas akcijā! Pavisam Līgatnes
papīrfabrikai tika nodotas 2 tonnas papīra
otrreizējai pārstrādei. Makulatūru ievietot

konteineros palīdzēja pagasta sabiedrisko
darbu veicēji: Ivars, Skaidrīte un Lejasciema vidusskolas 8. klases puiši: Rolands,
Edžus, Kristiāns, Mareks, Spartaks, Artis.
Paldies, ka fiziski smagais darbs tika paveikts kopīgiem spēkiem.
Diemžēl novadā veikto reformu dēļ
bibliotēkai vairs nebūs mūsu labā gariņa
un bibliotēkas dvēseles – Zaigas. Sakām
lielu Paldies viņai par apzinību, rūpīgumu,
atbildību un lielajām darba spējām, ko ikdienā viņa veltīja, lai bibliotēka izskatītos
allaž skaista un sakopta.
Paldies visiem, kuriem bibliotēka ir
svarīga!
Bibliotekāres Maira un Agnese
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INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI
Tikšanās ar rakstnieku
7. un 14. decembrī lekciju – praktisko nodarbību cikla „Daba mums, mēs
dabā“ 3. un 4. nodarbība. Vada Agrita
Gailīte

Lejasciema pagasta bibliotēkā notika
tikšanās ar rakstnieku un publicistu Aivaru Eipuru (pseidonīms Eduards Aivars).
Autors aicināja ciemos Lejasciema vidusskolas 9. klases skolēnus, lai nedaudz
iepazīstinātu ar savu dzeju, reālistiskiem
stāstiem un padiskutētu ar skolēniem par
atkarības problēmām šodien. A. Eipurs ir
sarakstījis grāmatas „Jauns medus”, „Minimas jeb vienā istabā ar Antonu Vēbernu”, „Minimas jeb zemestrīce zābakā”,
„Sakvojāžs”. Pasākums notika VKKF projekta „Laiks grāmatai. Rakstnieks Gulbenes novada bibliotēkās” ietvaros.
Paldies visiem, kas atnāca!
Bibliotekāre Agnese

70 gadu jubilejā
Māru Gaujenieti
Oļegu Voseli

20. decembrī 12.00 kultūras namā
ciemosies Balvu teātris ar Ziemassvētku izrādi un rotaļām bērniem.
Ikvienu bērnu gaida pārsteigumiņš!
Ziemassvētku vecītis dāvanas atnesīs
pirmskolas vecuma bērniem, kas neapmeklē bērnudārzu

26. decembrī 19.00 aicinām uz koncertu „Ziemassvētku miers”. Ziemassvētku
dziesmas izdziedās Lejasciema vokāli
instrumentālais ansamblis, Stradu pagasta vokālais ansamblis „Pieskāriens”
un soliste Inga Deigele
26. decembrī 22.00 Ziemassvētku
balle. Spēlē grupa „Velves”. Ieeja: EUR
3,00
31. decembrī 23.30 Lejasciema centra laukumā pie ugunskura ar svētku
salūtu un brīnumsvecīšu liesmiņām sagaidīsim Jauno gadu Lejasciema centra
laukumā. Kopā vērosim un klausīsimies
Valsts prezidenta Jaunā gada uzrunu
1. janvārī 01.00 – Jaungada nakts balle – spēlē GREGS. Ieeja: EUR 3,00
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Tā gaisma mūžīgā,
tā – vakarā
par jaunu dienu
jaunas domas dedz.
Un, kamēr viņa
Tevi apgaismo,
Tu sirmos gados
nebūsi vēl vecs.
/O. Skuja/

Sveicam Lejasciema
pagasta iedzīvotājus, kam
skaistas dzīves jubilejas
tiek svinētas novembrī un
decembrī:

19. decembrī 13.00 Lejasciema kultūras namā uz Ziemassvētku pasākumu
aicinām pagasta seniorus. Skanēs mūzika un dziesmas, omulībai aicinām līdzi
paņemt „groziņus”

20. decembrī 18.00 Lejasciema kultūras namā aicinām uz skaistu, ziemīgu
izrādi – viesosies Tirzas amatierteātris
„Mūžam tavs” ar Andreja Upīša izrādi
“Sūnu ciema zēni”, režisore Alda Alberte. Ieeja: EUR 2,00

Tā gaisma mūžīgā,
tā – dvēselēs.
Tais dvēselēs,
kas ausmas dziesmu zin.
Kas rasas midzumā,
jau stundā agrīnā
sev dienas gaitām
spēka dzirkstis šķin.

75 gadu jubilejā
Ņinu Ivanovu
Maigu Malnaci

7. janvārī plkst. 13.00

Lejasciema kultūras namā
Valmieras teātra viesizrāde bērniem

Izrāde bērniem:

„Bērns vārdā Rainis”

režisors Reinis Suhanovs
Biļetes cena: EUR 2,00
Lomās: Inese Ramute, Mārtiņš
Meiers
Kā notiek ģēnija tapšana, radošā
gara iemiesošanās? Izrāde par puisēnu Raini, kas domāta bērniem, bet,
protams, ļoti interesanta skatīties arī
pieaugušajiem. Aktieri spēlēs visu:
Raiņa fantāzijas tēlus un viņu pašu,
viņa vecākus un vīzijas, viņa rotaļu lietas un spēļu biedrus. Izrādes pamatā
Jāņa Pliekšāna (Raiņa) literārais mantojums, biogrāfijas un bērnu dienu zemes izpēte ceļojumos un etīdēs.

80 gadu jubilejā
Lieni Aizupieti
Juri Bičku
Elzu Lapkašu
Vili Tošu
85 gadu jubilejā
Viesturu Radziņu
90 gadu jubilejā
Zentu Deinarti
Viju Doropoļsku
Ainu Mičku
Izdevējs –
LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDE
Tālr. 64473660
e-pasts: lejasciems@gulbene.lv
Iespiests: SIA Erante” tipogrāfijā
“
Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801
tālr. 64860983
Informāciju apkopoja Lejasciema
pagasta pārvaldes lietvede Dace Milne
Tirāža 1000 eks.
2015. gada decembris

