
turpinājums 2. lpp.

Valsts svētku pasākumi
17. novembrī 19.00

Lejasciema kultūras namā  

Valsts svētku koncerts 
„Latvijas ceļš”

Koncertā piedalās pūtēju orķestris 
„Lejasciems” un meiteņu trio Mia 

no Alūksnes
21.00 – 02.00 svētku balle kopā ar 

Kasparu Maku. Ieeja uz svētku 
pasākumiem bez maksas

Paldies par devumu Lejasciema 
pagastam!

Lejasciema pagasta pārvalde par 
nesavtīgu darbu, atbalstu, sapratni un 
mīlestību pret savu pagastu Latvijas 
valsts 95. gadadienā ar Pateicības 
balvu apbalvo:

Māru Breieri – par uzņēmējdarbības • 
attīstību Lejasciema pagastā un 
atbalstu sabiedriskajā dzīvē
Velgu Linužu – par apzinīgu un ne-• 
atlaidīgu darbu sabiedrības labā
Inetu Maltavnieci – par ieguldījumu • 
kultūras dzīves attīstībā un kora 
mūzikas tradīciju saglabāšanā 
Lejasciema pagastā
Līgu Medni – par ilggadīgu, ar atbil-• 
dības sajūtu veiktu darbu Lejascie-
ma bāriņtiesā

18. novembrī 13.00 Gulbenes kul-
tūras centrā Latvijas Republikas prok-
lamēšanas 95. gadadienas svētku pa-
sākums – Gulbenes novada Atzinības 
rakstu pasniegšana, svētku koncerts 
kopā ar Rīgas Nacionālā teātra aktieru 
ansambli „Drama”. Ieeja brīva
Pasākumā Gulbenes novada domes 

Atzinības rakstus pasniegs  
Lejasciema pagasta iedzīvotājiem:
Antrai Paeglei, Lejasciema vidus-• 
skolas skolotājai – par projektu 
kvalitatīvu īstenošanu, apzinīgu un 
rezultatīvu pedagoģisko darbu.
Vēsmai Stapānei, Lejasciema • 
vidusskolas skolotājai – par devumu 
skolēnu zinātniski pētnieciskās 
darbības veicināšanā izglītības ies-
tādē un kvalitatīvu mācību procesa 
organizēšanu.
Jurim Ivanovam, Lejasciema pūtēju • 
orķestra diriģentam – par ieguldīju-
mu kultūras dzīves attīstībā un pūtē-
ju orķestra tradīciju saglabāšanā.

 

Kur sākas Latvija?
Tā sākas mūsu sirdīs,
Tā sākas mūsu sapņos,
Kas nomodā un snaudā
Bij gadusimtiem velti izsapņoti.
Līdz laika gaitā, augot brīves alkām,
No sapņotājiem cēlās karotāji – 
Bij latvju zeme, tapa latvju valsts.

Kā izskan Latvija?
Tā izskan līgo dziesmās,
Kas Jāņu vakarā no kalnu galiem sprēgā;
Tā izskan Dziesmu svētku koru dunā,
Kas šalc pār Mežaparka priedēm;
Tā izskan ikdienā no katras saimes,
Kas savai tēvzemei vēl uzticīga
No agras jaunības līdz sirmām vecumdienām –
Šo krastu neatstāj, lai cik te smagi būtu.

Kur beidzas Latvija?
Tā nebeidzas nekad,
Kamēr vēl latvju tauta šinī saulē dzīvo,
Kamēr vēl latvju karogs vējos plīvo
Un latvju mēlē brīva dziesma skan.

Tā Latvija, kam uzticīgi būsim,
Tā nekad nebeigsies, nekad, nekad...
                                           /O. Zanders/

„Tiem, kuri tagad vēro mūsu pilsētas 
un laukus, grūti iejusties tajā laikā, kad 
Latviju pāršalca vēsts: Latvija ir brīva un 
neatkarīga valsts! Jaunajai valstij nebija 
ne armijas, ar ko sevi aizstāvēt, nekāda 
nama, ko jaunās valsts valdība varētu 
saukt par savu, pat ne laivas vai pajūga, 
ne bankas vai naudas, pat ne cilvēku, kuri 
labi prastu darīt visu, ko tagad vajadzētu 
darīt.” – tā 1918. g. novembrī rakstīja pulk-
vedis A. Plensners.

1918. g. 18. novembrī proklamētās 
valsts vara bija Tautas Padome Jāņa 
Čakstes vadībā, kas darbojās kā pagaidu 
parlaments līdz Satversmes sapulces ie-
vēlēšanai, bet valdību vadīja Ministru pre-
zidents Kārlis Ulmanis  un ministru pre-
zidenta biedrs Gustavs Zemgals. Latvijas 
valsts tika proklamēta no teātra skatuves, 
un par teātri to arī ilgi uzskatīja tie, kam 
mūsu zemē bija spēks un faktiskā vara. 
Jau 95 gadi mūs šķir no šī laika, tie bijuši 
gan smagu pārbaudījumu, gan atjaunot-

Sveicam pagasta 
iedzīvotājus 

Latvijas Republikas 
proklamēšanas 
95. gadadienā!

Lejasciema pagasta pārvalde

Latvijas valstij – 95
nes un uzplaukuma laiks. 

Vairāk kā puse no šī laika aizvadīti 
citas valsts sastāvā. Vismaz divas reizes 
valsts varas organizācija bija jāsāk no 
sākuma. Te varam vilkt paralēles starp 
notikumiem 20. un 90. gadu sākumā. 
Abos gadījumos pēc citiem principiem 
bija jāpārkārto ekonomika, no jauna jā-
organizē valsts aizsardzība, sākot ar 
zemessardzi un savu armiju, jāorganizē 
demokrātiskas vēlēšanas, daudzpartiju 
sistēma, valsts teritorija jāatbrīvo no citas 
valsts karaspēka. Kaujas pret lieliniekiem 
1919. g., sarkanais terors, ko mūsu no-
vadā īstenoja Malienas revolucionārais 
tribunāls, brīvības cīņas pret vācu un 
Bermonta karaspēku mazināja iedzīvo-
tāju skaitu, tomēr 1919. g. pagastā bija 
2910 pilsoņi, skolās mācījās 224 skolēni. 
Lejasciema uzplaukuma laiks saistās ar 
pilsētiņas izaugsmi 20. un 30.gados, kad 
strauji attīstījās amatniecība, tirdzniecība, 
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AKTUĀLI
turpinājums no 1. lpp.

Kas jauns jauniešiem?

kultūra, zemnieku saimniecības un lauk-
saimniecības produktu eksports.

Otrais pasaules karš no jauna iecērt 
smagas rētas, bojā iet Lejasciema daļa 
aiz Tirzas tilta (ap 40 māju), leģionā ie-
sauc ap 180 pagasta vīriešu, pāris des-
mitus mobilizē Sarkanajā armijā, daļa 
iesaistās nacionālajos vai sarkanajos 
partizānos. Laiks, kad cilvēka dzīvībai 
nav vērtības un aizsardzības, turpinās ar 
1941. un 1949. gada deportācijām, no 
pagasta iedzīvotāju vidus izraujot vairāk 
kā 200 cilvēkus. Daži bijušie lejasciemieši 
devušies emigrācijā – Dailes teātra ak-
tieris Ansis Tipāns, veikalnieka Vasarāja 
ģimene, reliģiskie darbinieki Arnolds Lū-

sis, Ādolfs Čops, Alfreds Skrodelis, Le-
jasciemā dzimusī rakstniece Zenta Mau-
riņa un citi. Kolektivizācijas pirmie gadi ir 
visai smagi gan fi ziski, gan psiholoģiski. 
Materiāli nodrošinātāki kolhoznieki kļūst 
70. un 80. gados, īpaši mūsu pagasta 
ekonomiski attīstītajās kopsaimniecībās 
ar toreiz labvēlīgo Otrās neatkarības sa-
sniegumus demokrātijas un cilvēktiesību 
jomā aptumšo dažādi apstākļi – nepras-
me saimniekot kapitālisma konkurences 
apstākļos, paļāvība uz cilvēku masu en-
tuziasmu, kas izpaudās atmodas sāku-
mā. Atpalicība tehniskajā ziņā noveda 
pie uzņēmumu slēgšanas un darba vietu 
samazināšanās, tā rezultātā arī lejascie-

mieši meklē darba un peļņas iespējas 
Anglijā, Īrijā, Norvēģijā, Spānijā, Zviedri-
jā, Dānijā, Islandē, Somijā, Nīderlandē, 
Vācijā. Pāreja uz modernu lielražošanu 
lauksaimniecībā dod produkciju, bet 
darba vietas rada maz. Līdz valsts simt-
gadei palicis nedaudz laika, bet risināmo 
problēmu daudz, kuras mēs paši izjūtam 
un zinām. Tomēr sava valsts ir nemainīga 
vērtība, un idejas, kas īstenojas Likteņ-
dārzā, ir svētas. Lai visiem spēks un ve-
selība sveikt savas valsts simtgadi 2018. 
gadā! Priecīgus svētkus! 

  Inta Balode,
kultūrvēsturiskā mantojuma centra 

darbiniece

Atjaunots Lejasciema pilsētiņas ģerbonis 
21. oktobrī Rīgā tika 

atklāta Rīgas Brāļu kapu 
Noslēdzošās sienas pil-
sētu ģerboņu galerija, kas 
tapusi divu gadu garumā. 
Pasākumā piedalījās Valsts 
prezidents Andris Bērziņš 
un bijušais prezidents Gun-
tis Ulmanis.

Ģerboņu galerijā līdzās 
Vidzemes un Latgales pilsētu 
ģerboņiem ir Lejasciema pilsē-
tas (1928. – 1939.) ģerbonis, kas, 
simbolizējot Gauju, tika izveidots ar hori-
zontālu zilu joslu vidū, bet apkārt pamat-
ne zelta krāsā. Tas apzīmēja zelta laukus 
upes krastos.

Pēc Rīgas Brāļu kapu un Latvijas 
vēsturiskā mantojuma fonda ielūguma 
šajā pasākumā piedalījās Lejasciema 
pagasta pārvaldes vadītājs Māris Milns, 
Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma 
centra vadītāja Inta Balode un pārvaldes 
speciālisti Dace Milne, Daiga Žviriņa un 
Jānis Kupcis. 

Lejasciema 
pilsētas 
ģerbonis 
pirmais 
no labās.

Ūdenssaimniecības projekts
2013. gada 9. septembrī parakstī-

ta vienošanās par Eiropas Savienības 
fonda projekta īstenošanu un Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda līdzfi nansē-

juma piešķiršanu projekta „Ūdenssaim-
niecības attīstība Gulbenes novada Le-

jasciema pagasta Lejasciema ciemā – II kārta” realizēšanai.
Projekts tiks realizēts darbības programmas „Infrastruktūra un pakal-

pojumi” 3.4. prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei 
nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma „Vide” 4.4.1.1. aktiviātes „Ūdenssaimniecī-
bas infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 
ietvaros. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas LVL 252 295,78, ERAF līdzfi nan-
sējums 85% no attiecināmajām izmaksām LVL 214 451,41

Projekta ietvaros paredzēts ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu re-
konstrukcija un jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Lejasciemā 
Rīgas ielā.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ATGĀDINĀJUMS 
par ūdens skaitītāju uzstādīšanu 

un līgumu slēgšanu
Lejasciema pagasta pārvalde atgādina, 

ka līdz 31. decembrim dzīvokļu un individuālo 
māju īpašniekiem, kas izmanto ūdens un ka-
nalizācijas pakalpojumus Lejasciemā, Sinolē 
un Veros, ir jāuzstāda ūdens skaitītāji.

Ūdens skaitītāju plombēšanu komunālās 
saimniecības darbinieki veiks līdz 2014. gada 
6. janvārim.

Komunālo pakalpojumu līgumus pagasta 
pārvaldē varēs pārslēgt no 2. decembra. Ne-
skaidrību gadījumā zvanīt uz pagasta pārvaldi 
– par ūdens skaitītājiem komunālās saimnie-
cības vadītājam J. Kupcim 228640505, par lī-
gumu slēgšanu lietvedei D. Milnei 64473660.
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Lejasciema vidusskola novembrī

Kas jauns jauniešiem?

 LAUKSAIMNIEKIEM/ BIBLIOTĒKĀ/ VIDUSSKOLĀ

Ziņas lauksaimniekiem
1) Leader atbalsta pasākumi māj-

ražotājiem.
Biedrība „Sateka” izsludina atklātu 

septītās kārtas projektu iesniegumu pie-
ņemšanu pasākumā „Konkurētspējas 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā”. 

Projektu iesniegumu pieņemšanas 
laiks – no 2013. gada 20. novembra līdz 
2013. gada 20. decembrim darba dienās 
no 9.00 līdz 16.00.

Finansējums pieejams Rīcībai: 
Lauksaimniecības produktu ražošanas 
un/vai pirmapstrāde; pārstrādes un 
pirmapstrādes mājas apstākļos veici-
nāšana. 7. kārtai piešķirtais publiskais 
finansējums – LVL 26660,27.

Plānotās darbības:
iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, in-

formācijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, 
infrastruktūras izveide lauksaimniecības 

produktu ražošanai un pirmapstrādei, ie-
skaitot pašu saražotās produkcijas iepa-
košanai;

ilggadīgo augļkopības kultūraugu (iz-
ņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu 
balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegā-
de, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana;

iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, in-
formācijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana 
lauksaimniecības produktu pārstrādei un 
pirmapstrādei mājas apstākļos; 

infrastruktūras izveide lauksaimniecī-
bas produktu pārstrādei un pirmapstrādei 
mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražo-
tās produkcijas iepakošanai;

žogu un žogu balstu iegāde ir pieeja-
ma arī lopkopības produkciju ražojošām 
saimniecībām.

Kontaktpersona: Daiga Gargurne, 
kontakttālrunis 26330257; 29177019; 
e-pasts; biedriba.sateka@inbox.lv.

2) Lauku atbalsta dienesta infor-
mācija

LAD no šā gada oktobra otrās pu-
ses uzsācis platību maksājumu avansu 
izmaksu lauksaimniekiem. Oktobra pē-
dējā nedēļā uzsākti avansa maksājumi 
lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu 
atbalstam (MLA), bet novembrī tiks uz-
sākta vienotā platību maksājuma un bio-
loģiskās lauksaimniecības atbalsta (BLA) 
avansu izmaksa. 

Lauksaimniekiem piešķirts kārtējais 
dīzeļdegvielas apjoms, kam piemērots 
akcīzes nodokļa atbrīvojums – līdz ar to 
uz šā gada 30. oktobri kopā ir piešķirti 
95 litri (80+15) dīzeļdegvielas par vienu 
atbilstošās platības hektāru 2013./2014.
saimnieciskajam gadam. 

Anita rozenberga, 
lauku attīstības speciāliste, 

tel. 26541865 

...ieskanējās vijole, 
uzleca mēness, iesākās 
stāsts…

22. oktobrī Lejascie-
ma pagasta bibliotēkā 
klausītājus ar šīm dzejas 
rindām  pārsteidza un uz-
runāja viesi no  Mērsraga 
pagasta: dzejas kompo-
zīcijas autore Dace Sada-
ka, viņas meita Nadīna, 
Mērsraga tautas nama 
vadītāja Aija Barovska 
un bijušais lejasciemietis  
Jānis Kaļiņičenko.

Kompozīcijas pama-
tā bija savdabīgs stāsts par dzejnieku, 
kurš „iespējams kādreiz ir dzīvojis”, bet 
pasākuma laikā skatītāji viņa klātbūtni 
tiešām sajuta. Teatralizētā dzejas kom-
pozīcija mijās ar divu ģitāru, brīnišķīga 

Pieskaroties rudenim

soprāna un vijoles  izpildījumu. Absolūtā 
klusumā klātesošie klausījās  mūžīgajā 
stāstā par sapņiem, laimi un mīlestību. 
Kad noslēgumā  skatītāji  tika uzaicināti 
kopīgi nodziedāt dziesmu „Nāk rudens 

apgleznot Latviju”, likās, ka arī mēs esam 
daļiņa no šī  stāsta.

Paldies Mirdzai par palīdzību pasāku-
ma organizēšanā.

maira un Agnese, bibliotekāres

Skola savā darba ritmā jau aizvadīju-
si rudens brīvdienas un pašlaik ar jaunu 
sparu plāno un gatavojas pasākumiem, 
kas saistās ar novembri. Pirmā nedēļa pēc 
brīvdienām iezīmējas ar labajiem darbiem 
– klašu kolektīvi  iecer un veic darbus, kas 
saistās ar labdarību. Visai skolas saimei ir 
iecere atsaukties akcijai „Enģeļi pār Latvi-
ju”, iesaistīties ziedojumu vākšanā un no-
gādāšanā labdarības Enģeļu ekspresim, 
kas ieradīsies Gulbenē 17. novembrī.

Skolēnu dome iecerējusi tikties ar 
vecākās paaudzes cilvēkiem, lai vāktu at-
miņu stāstus un fotogrāfijas par viņu dzī-
ves ievērojamākajiem notikumiem – tādā 

veidā atsaucoties Gulbenes bibliotēkas 
veidotajam vēstures materiālu krātuves 
projektam „Fotogrāfiju un atmiņu stāsti”.

11. novembrī Lāčplēša dienā skolā 
ar svinīgo līniju sāksies Tēvzemes nedē-
ļa, kura iezīmēsies kā Latvijas neatkarības  
95. gadadienas atceres nedēļa. Skolēni 
greznos savas klašu telpas, piedalīsies 
konkursā par Latvijas dabas, vēstures 
un tautsaimniecības tēmām, gatavosies 
svētku koncertam, uz kuru 15. novembrī 
plkst. 13.15 ielūdzam arī vecākus un pa-
gasta iedzīvotājus. Koncerta skanēs Ojāra 
Vācieša dzeja, dziesmās un dejās skolēni 
sveiks savu zemi lielajā jubilejā. 

Skolas jaunsargi gatavojas piedalī-
ties svinīgajā parādē 18. novembrī Rīgā. 
Šo parādi pieņems Latvijas prezidents 
un tas ir loti atbildīgs uzdevums, kuru par 
labiem sasniegumiem jaunsargu darbā ir 
izpelnījušies mūsu skolēni Lāsmas Gab-
dulļinas vadībā. Arī Lāčplēša dienas lāpu 
gājienā Gulbenē jaunsargu komanda ik 
gadu piedalās jau kopš jaundardzes kus-
tības sākuma.

Skolas kolektīvs sveic visus pagasta 
iedzīvotājus Valsts svētku mēnesī novem-
brī, novēlot kopā ar ģimenēm piedalīties 
svinīgajos pasākumos skolā un pagastā 
un izjust to vienojošo izjūtu, ko vārdos 
sauc par savas tēvzemes mīlestību.

    ingrīda Vanaga 
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JAUNIEŠU CENTRĀ

dzīvo: Lejasciema pagasts, Sinole
mācās/ strādā: Latvijas Universitā-

tē, Pedagoģijas, psiholoģijas un māks-
las fakultātē maģistrantūrā

izglītība: Vizuālās mākslas un 
mākslas vēstures skolotāja, topošā pe-
dagoģijas maģistre

intereses: kultūras pasaule (māks-
las un kultūras vēsture, vizuālā māksla, 
literatūra, mūzika, teātris), pedagoģija, 
bionika, daba, ainavu arhitektūra (dār-
zu un dekoratīvo stādījumu ierīkošana), 
floristika, tematisku pasākumu organi-
zēšana, kulinārija u.c. 

Kas tev ir Lejasciems?
Lejasciema pagastā ir mana dzim-

tā puse, manas senču mājas. Vieta, 
kur iesakņojušās dzimtas saknes. Te ir 
mani mīļie cilvēki – mana pasaule. To 
nekas nevar aizstāt. Izklausās nostal-
ģiski un sentimentāli. Esot kaut kur tā-
lumā, vienmēr sirds ilgojas un atmiņās 
ataust rudens viršiem pielietie priežu 
sili, ziemas svētīgais, attīrošais baltums 
„Silgalu” laukos, medainie pavasara 
pieneņu klajumi un vizbuļu jūra Gaujas 
krastmalā. Kā arī agri vasaras rīti, kad 
migla ietinusi pelēkā plīvurā palieņu 
pļavas. Tā vien vēlos iet baudīt dzimtās 
puses dabas skaistumu, atslēgt domas 
no pasaulīgā un gūt jaunu enerģijas 
lādiņu turpmākajai ikdienai dzīvei 21. 
gadsimta pasaulē. 

Šovasar organizēji pagasta svēt-
kus. Kādas ir tavas sajūtas un atzi-
ņas pēc tiem?

Pagasta svētku organizēšana man 
bija kārtējais dzīves piespēlētais izaici-
nājums. Dažādu tematisku pasākumu 
organizēšana man ir bijusi sirdslieta 
jau no bērnības. Ziemassvētki nepa-
gāja bez koncertiem un uzvedumiem, 
kuros iesaistīju māsu un brāli. Tās bija 
dziesmas, dejas, dzejolīšu skaitīšana, 
muzicēšana utt. Tika veidoti tērpi un citi 
rekvizīti. Līdzīgā stilā tika iestudētas leļ-
ļu teātra izrādes. 

Mazliet atbildīgāki pasākumi manā 
režijā „uzplauka” Smiltenes ģimnāzijā. 
Dzejas vakari, rudenīgi tematiskie saie-
ti, kuros dalījāmies ar saviem literāriem 
gara darbiem, izjūtām un tamlīdzīgi. 
Liels prieks un gandarījums bija pēc 
desmito klašu iesvētību organizēšanas 
un svinīgā vakara vadīšanas vienpad-
smitajā klasē Smiltenē. 

Pirms dažiem 
gadiem Lejasciema 

vidusskolā pedagoģis-
kās prakses ietvaros ie-
saistījos devītās klases 
izlaiduma organizēšanā, 
kā arī Ziemassvētku pa-
sākuma plānošanā. Tas 
bija ļoti vērtīgs laiks. Pal-
dies liktenim par to...

Un tā, soli pa solim, 
nokļuvu līdz Lejasciema 
pagasta svētku plāno-
šanai. Līdz ar to secinu – 
visi iepriekš minētie noti-
kumi manā dzīvē ir bijuši 
likumsakarīgi. Par Lejas-
ciema svētkiem man ir 
ļoti liels prieks. Tas bija 
komandas darbs, kurā 
ikvienam no iesaistīta-
jiem bija vienlīdz sva-
rīga funkcija. Paldies 
visiem brīvprātīgajiem 
cilvēkiem, kas bija ar mieru dāvināt 
Lejasciemam nenovērtējamu dārgu-
mu – savu brīvo laiku. Pēc vasaras no-
tikumiem esmu saņēmusi daudz sirds 
siltuma pilnus vārdus. Tas dod spēku! 
Nenoliedzami ir patīkami, ka Tevi no-
vērtē. Tomēr esmu arī kritiska pret sevi. 
Mācos no kļūdām un pieredzes, lai nā-
kamreiz, kad liktenis piespēlēs kārtējo 
izaicinājumu, viss būtu vēl labāk.

cik daudz sevi šobrīd un turp-
māk tu redzi Lejasciemā?

Lejasciema pusē ir manas mājas 
un mani mīļie cilvēki – mana ģimene. 
To nekas nespēj aizvietot. Nenolie-
dzami zinu, ka, lai augtu un attīstītos 
gan kā cilvēks - personība, gan kā sa-
vas jomas speciālists, palikt uz vietas 
ir neiespējami. Tādēļ zināmus laika 
posmus no savas dzīves pavadīšu 
ārpus Lejasciema robežām. Piemē-
ram, šobrīd daudz laika sanāk pava-
dīt Rīgā, jo studēju. Tomēr mūsdienās 
pasaule ir ļoti mobila. Vienā mirklī tu 
esi kaut kur tālumā, tad jau tepat mā-
jās. Es ticu, ka atradīšu veidu, kā ap-
vienot visu to, ko vēlas gan prāts, gan 
mana sirds. 

Ar ko saistīti tavi nākotnes plāni 
kopumā?

Šis jautājums ir dziļi personisks. At-
ļaušos neieslīgt detaļās. Esmu mazliet 
māņticīga un uzskatu, ka par to, kas vēl 
nav sasniegts, publiski runāt ir bīstami. 
(Smaida). Ja runā par tuvāko nākotni, 

tad noteikti pavasarī vēlos pabeigt stu-
dijas maģistrantūrā.

cik liela loma tavā dzīvē ir ģime-
nei?

Ģimene man ir viss. Atbalsts, 
miers, harmonija, spēks, palīdzība grū-
tā brīdī, stabilitāte, mīlestība, uzticība, 
kopība, laime... Vārdos „mana ģimene” 
es ietveru savu mazo pasauli. To nevar 
izteikt, tās ir iekšējas izjūtas. Tās rodas, 
piemēram, brīžos, kad kopā ar mam-
mu un māsu dziedam vienā korī, vai ar 
mīļajiem cilvēkiem sēžam pie svētku 
galda un baudām maltīti, vai kopīgi pa-
vadīts laiks Ziemassvētkos pie eglītes... 
Kopīgas sarunas ar vai bez vārdiem. Tā 
ir ģimene.

Kā redzi Lejasciemu pēc 10 ga-
diem?

Es ticu, ka Lejasciema sirds būs 
skola kā kultūras un izglītības avots. 
Skola kā vietējās kultūrvides veidotāja. 
Es ceru, ka cilvēki sevi izjutīs kā daļu no 
šī apvidus un Lejasciemā ikkatrs varēs 
atrast savu sapņu piepildījumu – vietu, 
kur būt laimīgam.

Kā tev liekas, kam šobrīd mūsu 
pagasta dzīves plānošanā būtu jā-
pievērš lielākā uzmanība?

Grūti pateikt..., autoceļu stāvoklim. 
(Smaida).

tavs ieteikums citiem?
Esiet patiesi pret sevi un dariet to, 

ko liek Jūsu sirds!
inga deigele

Jaunietis Lejasciemā
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KULTŪRAS NAMĀ

Skaisti krāsainās, sil-
tās, šogad izteikti dzeltenās 
rudens dienas ir nomainījis 
lietutiņš, bet oktobrī bija tāda 
iespēja iekrist čabošā lapu 
krāsainībā – šobrīd rudens 
dod iespēju „iekrist” lielis-
kas grāmatas lapās, nākt uz 
kultūras namu un piedalīties 
sava kolektīva mēģinājumos, 
malkot tēju kopā ar drau-
giem, tērzēt, lūkoties sveces 
liesmā...Ir tik daudz brīnišķī-
ga, ko izbaudīt rudenī!

Kultūras namā oktobrī 
ir sākusies rosība – pašdar-
bības kolektīvi ir atsākuši 
savu darbu, kolektīvu va-
dītāji apmeklē seminārus, 
radoši strādā pie repertuāra izveides un 
kopīgi plānojam kolektīvu aktivitātes, pie-
dalīšanos skatēs un koncertos.

Oktobra mēnesis kultūras namā iesā-
kās ar Ilzenes amatierteātra izrādi „Maldu 
Mildas sapņojums”. Jauka izrāde, ar labu 
aktierspēli, paldies kolektīvam. Regulāri 
kultūras namā viesojas mūsu novada pa-
gastu amatierteātri, kaimiņu novadu ko-
lektīvi, bet skatītāju zālē ir maz. Jā, šajos 
kolektīvos nespēlē profesionāli aktieri un, 
reizēm, arī kaut kas neizdodas, bet tas ir 
jāredz un jāpriecājas – ar kādu atdevi, ar 
kādu dekorāciju izveidi, ar kādu mīlestību 
pret teātri strādā amatierkolektīvi! Paldies 
tiem, kas tiešām ir regulārie teātru izrāžu 
apmeklētāji!

Oktobrī ir aizsākušās pagasta se-
nioru aktivitātes. Pirmajā tikšanās reizē 
visi tika aicināti uz pikniku, pie siltas tē-
jas tases raisījās sarunas par turpmāko 
darbību. Lai arī vecākās paaudzes cil-
vēkiem ikdiena būtu krāsaināka, notiku-
miem bagātāka, Lejasciema pensionā-
ri, veidojot savu grupu, ir iesaistījušies 
Gulbenes novada pensionāru biedrības 
„Atspulgs 5” darbībā un aktivitātēs. 
Tāda iespēja ir ikvienam!

Nākošajā sanākšana reizē bija ie-
spēja noskatīties filmu par Senioru svēt-
kiem Lejasciemā un dzert  svaigi spiestu 
ķirbju un burkānu sulu. Paldies Elvīrai par 
ķirbjiem, Maigai par burkāniem, Asjai par 
ābolu sulu un garšīgo sieriņu un Annai 
par sulu spiedi. Trešajā tikšanās reizē 
ar interesantu stāstījumu par Mālmuižu, 
mālmuižniekiem piedalījās Modrīte Gusa-
re. Un, protams, tika spiesta un izgaršota 
ķirbju sula!

6. novembrī kopā sanākšana tika 
organizēta Lejasciema muzejā, kur visus 
laipni uzņēma Inta Balode. Šoreiz notika 
saruna par Dūri – vēsture, atmiņas, fotog-
rāfijas, cilvēki...

Rudens aktivitātes kultūras namā

Paldies visiem, kas atnāk, piedalās 
un mīļi tiek gaidīts ikviens! Aicinām būt 
aktīvākiem – nākt ar savām idejām, do-
mām un, galvenais, darboties gribošiem. 

Atgādināsim sev – mums allaž ir ie-
spēja rīkoties. Pat ja necik negribas, pat 
ja uzreiz neizdodas – varam tomēr mēģi-
nāt. Mēģināsim!

Nākošā nodarbība notiks otrdien, 
19. novembrī plkst. 10.00, Lejascie-
ma draudzes mājā. sarunas tēma – 
sociālie un medicīnas jautājumi. 

 
11. oktobrī Gulbenē notika novada 

organizētā Dziesmu un Deju svētku dalīb-
nieku balle, kur paldies tika teikts visiem, 
kas pārstāvēja mūsu novadu svētkos 
Rīgā. Pasākumā kora „Kaprīze” vadītājai 
Inetai Maltavniecei, deju kolektīva „Unce” 
vadītājai Ingai Dambrovai un pūtēju orķes-
tra „Lejasciems” vadītājam Jurim Ivano-
vam tika pasniegtas Latvijas Republikas 
Kultūras ministrijas Pateicības un īpašās 
Gulbenes novada suvenīrmonētas.

Novembris kultūras nama kolektī-
viem darbīgs un radošs – notiek gatavo-
šanās Valsts svētku koncertam, vakaros 
mēģinājumi, dažādi pasākumi – 8. no-
vembrī  folkloras grupa „Smaržo siens”  
devās  Mārtiņdienas ķekatās, 9. novem-
brī  līnijdeju grupa „Dzinteles” viesojās 
Stāmerienā, mūsu kultūras namā cie-
mojās Gulbenes Tautas teātris ar izrādi 
„Slazdā? Slazdā!”. 

Izbaudot rudeni, ikvienam vēlu – kat-
ru dienu vairot sevī mundrās domas un 
atrast to, kas ļauj kaut vai uz mirkli kļūt 
priecīgākam!

rita Gargažina,
Kultūras nama vadītāja 

 tikšanās reizē tiek 
spiesta sula!

Lejasciema pensionāri plāno iesaistīties dažādās aktivitātēs.  skaistās rudens „ogas”!

 Pateicību saņem inga dambrova.

Pateicību saņem rita Vēverbrante.

Pateicību saņem ineta maltavniece.
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19. oktobrī Lejasciemā pagasta 
iedzīvotāji, viņu draugi, radi un domu-
biedri  tika aicināti piedalīties Lejascie-
ma pagasta rudens sporta spēlēs.

Šoruden sacensībās piedalījās 
kupls dalībnieku skaits – desmit ko-
mandas – atraktīvie „Šķūnenieku”  ie-
dzīvotāji, ilgus gadus sporta pasāku-
miem atsaucīgās komandas „Skaistā 
jaunība”, „Pakalpojumi”, „Mālenieši”, 
„Zolīdi”, „Unce”, Lejasciema pagasta 
pārvaldes, un pirmsskolas izglītības 
iestādes „Kamenīte” komandas. Šajās 
sacensībās pirmo reizi piedalījās sino-
lieši un komanda „Pilsētnieki un kasta-
ņi”. 

Sporta spēļu dalībnieki sacentās 
neparastos, jautros un interesan-
tos sporta veidos, kā „Tārpiņš”, 
„Noķer smaidiņu”, „Klausīšanās 
sports”, „Co-ca-colas tranzīts”, 
„Plaušu tilpuma sacensības”, 
„Ķertās mājsaimnieces”, „Sin-
hronā vingrošana” u.c.

Sacensībās uzvarēja  „Mā-
lenieši”, 2. vieta komandai 
„Unce”, 3. vieta  komandai 
„Pakalpojumi”.

Paldies sacensību dalībnie-
kiem, līdzjutējiem un atbalstītā-
jiem, paldies sporta spēļu orga-
nizatoriem un tiesnešiem!

SPORTS

Rudens sporta spēles Rudens sporta spēļu fotomirkļi:
Fotogrāfiju autores jana un Laura igaviņas

Atklāšanas parāde.

Šautriņas met Līga Verle. „Kamenītes” komanda.

Pagasta pārvaldes komanda.

Komanda „unce”.

sinoliešu komanda.

Plaušu tilpuma sacensības. Soda metieni.
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SPORTS

Komanda „Pilsētnieki un kastaņi”.

Komandas „unce” un 
„mālenieši” florbola spēlē.

Florbola sacensību rezultatīvākais 

spēlētājs ivars Gusars.

co-ca-colas 
tranzīts.

sacensības 
„Ķertās 

mājsaim-
nieces”. Komanda „mālenieši”.

Komanda „Pakalpojumi”.

Komanda „zolīdie”.
sacensību līdzjutēji.

sacensības „tārpiņš”.

Komanda „skaistā jaunība”.
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PII ZIŅAS/ INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI

LĪDZJŪTĪBA

Izdevējs –
LejAsciemA PAGAstA PārVALde
Tālr. 64473660
e-pasts: lejasciems@gulbene.lv

Iespiests: SIA 
“
Erante” tipogrāfi jā 

Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801
tālr. 64860983

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

30. novembrī  19.00 Lejascie-
ma kultūras namā 

Radošais vakars – koncerts 
„Zelta Čemodāns”

Pasākumā piedalās Gulbenes 
novada vokāli instrumentālie ansam-
bļi G. Medņa un J. Ivanova vadībā, 
jauniešu deju kolektīvs „Litenietis” 
un muzicējoši jaunieši no Druvienas.
Būs iespēja izgatavot savu svētku 
nozīmīti kopā ar Lauru Boku, vērot 
modes skati kopā ar Beāti Medni, 
teātra etīdes un citas radošas akti-
vitātes.

Pēc pasākuma balle, spēlē gru-
pa „Vārti vaļā”

Ieeja – bez maksas. Visi laipni 
aicināti!

8. decembrī  12.00 Mālmuižas 
bibliotēkā  

Lejasciema folkloras grupas 
„Smaržo siens” uzvedums „Kūru, 
kūru uguntiņu”

15. decembrī 12.00 Mālmui-
žas bibliotēkā Lejasciema folkloras 
grupas „Smaržo siens” uzvedums 
„Kūru, kūru uguntiņu”

Gaiša, gaiša uguns deg
Tumšajā vakarā.
Tur Laimiņa mūžu raksta
Mazajam bērniņam.

Liec, Laimiņa, man mūžiņu
Vieglu, vieglu, kuplu, kuplu:
Apinīša vieglumiņu,
Bērza slotas kuplumiņu
   /Latv.t.dz./

Sveicam 
Agnesi Leišavnieci un Edgaru 
Vēju-Āboliņu ar meitiņas Melisas 
piedzimšanu!

Lejasciema pagasta pārvalde

Tāda tu esi, rudens diena,
Bērzu loki, – un vētrām līdz
Atkal  aizlido lapa viena,
Bieza un tumša aug miglas siena,
Lietus asaras plakstos trīc
 /M. Bārbele/

Lejasciema pagasta pārvalde izsaka 
visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, 
Helmutu Zurkovu mūžības ceļā 

aizvadot.

Putras diena 
„Kamenītē”

Beidzot! Kas to būtu domājis, ka 
arī putrai ir sava svinamā diena! Lo-
gopēdiskās grupas „Pasaciņa” bērni 
nemaz nav pārsteigti, jo par biezputras 
labajām īpašībām ik rītu skandina gan 
vecāki, gan audzītes bērnudārzā. Pa-
vārītes gandrīz katru rītu mazajiem ķi-
pariem gatavo gardas maltītes no da-
žādiem putraimiem. Pat visjaunākajam 
grupiņā zināms, ka, ēdot biezputru ar 
sviestu vai ievārījumu, ātrāk var izaugt 
liels un gudrs. Liels paldies Nellijas un 
Rinalda māmiņai, Kristera māmiņai, 
Renātes un Renāra māmiņai, Danie-
las omei un Keitas vecmāmiņai, kuras 
dalījās pieredzē par putras vārīšanas 
tradīcijām ģimenē, kā arī piedāvāja in-
teresantas receptes.

Vai jūs zināt, kādi izskatās put-
raimi, no kuriem vāra biezputru? Visi 
kopā izsmaržojām, izgaršojām katru 
putraimu trauciņu. Pieaugušos pār-
steidza, ar cik lielu aizrautību bērni 
pētīja, apsprieda, dažbrīd arī apstrīdē-
ja grupiņas biedru teikto. Pazīstamas 
šķita bļodiņas ar mannā, rīsu, griķiem, 
miežu putraimiem, auzu pārslām bet, 
kas ir kuskuss, kvinoja, bulgurs? No-
saukumi skan svešādi, bet pēc skata 
atgādina prosas graudiņus. Garša arī 
gana laba!

Kā jau svētkos – dziesmām un 
dejām goda vieta! Dziedam latviešu 
tautas dziesmu „Viru, viru putriņu” ar 
kustībām, kuras mums iemācīja mūzi-
kas skolotāja Antra. Lai būtu jautrāk, 
ar koka karotēm sitam ritmu. Protams, 
dziedam arī iemīļotās pirkstiņrotaļas 
par putras ēšanu, izmantojot dažādu 
latviešu tautas dziesmu melodijas. Gri-
bētos, lai putras slavināšana nebūtu 
tikai vienas dienas pasākums bērnu-
dārzā, bet tā kļūtu par ikdienas maltīti 
katrā ģimenē!

ināra, 
Logopēdiskās grupas skolotāja

Liec, Laimiņa, man mūžiņu
Vieglu, vieglu, kuplu, kuplu:

Agnesi Leišavnieci un Edgaru 

Kad cilvēks pasaulē ar dāsnu sirdi 
iet,
Tam pasaule kā naktsvijole pretī 
zied,
Tā ietērpj baltā gaismā katru dienu,
Lai vieglāk vērpt Tev savu dzīves 
pavedienu.

Kad cilvēks cilvēcību izstaro un 
dala
Un bieži palīdzīgu roku citiem 
sniedz,
Tad top viņš stiprs savā garā
Un gadus krāj kā pērles vienuviet.

Šie gadi vērtība, kas Tev ir dota,
To vajag novērtēt, jo tas Tavs mūžs,
Un Tavā mūžā skaistākā no rotām
Ir sirsnība, kas Tavā sirdī mīt.
  /S. Zviedre/

Sveicam Lejasciema 
pagasta iedzīvotājus

 Mārtiņu Baronu, 
Aivaru Melli un 

Sarmu Smolovinu, 
kam novembrī tiek svinētas 
70 gadu dzīves jubilejas.

Lejasciema pagasta pārvalde


