LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDES IZDEVUMS
Latvijas Valsts svētku
svinīgajā pasākumā, 17. novembrī, Lejasciemā pagasta
pārvaldes Pateicības balva
– Lejasciema sudraba poga
tiks pasniegta:
• Benitai Pilsniburei –
par lauksaimniecības uzņēmējdarbības attīstību Lejasciema pagastā un atbalstu
sabiedriskajā dzīvē;
• Guntaram Šmitam –
par atsaucību, neatlaidīgu
darbu un ieguldījumu Lejasciema tēla veidošanā;
• Vijai Nuržai – par ieguldījumu kultūras dzīves
attīstībā un mūzikas tradīciju
saglabāšanā Lejasciema pagastā;
• Ausmai Ručai – par
ilggadīgu, ar atbildības sajūtu veiktu amata pienākumu
pildīšanu darba mūža garumā;
18. novembrī Latvijas
valsts svētku svinīgajā pieņemšanā pie Gulbenes novada domes priekšsēdētāja N. Stepanova Gulbenes
novada Atzinības raksts tiks
pasniegts vetārstei Mārai
Aizupietei par ilggadēju,
pašaizliedzīgu darbu un aktīvu līdzdalību sabiedriskajā
dzīvē.
Lejasciema pagasta
pārvalde

Dievs, svētī mūs’ zemi dzimto
Un karogu, ko paceļam.
Lai visos vējos pāri plīvo,
Kamēr zem saules dzīvojam.
Dievs, svētī mūsu latvju tautu
Un valodu, kas dārga mums.
Lai ļaunas mēles nenoskaustu
To, kas ir mūsu mantojums.
Dievs, svētī mūsu mīlestību,
Lai cits pie cita turamies.
Liec dzīvot mums ar labestību,
No ļaunuma lai vairāmies.
Dievs, lūdzam mēs, lai mūsu bērni
Prot tēvu tēvu takas mīt.
Lai mūsu zeme zied un zaļo,
Lai dēliem spēks tai vagu dzīt!
/V. Kokle-Līviņa/
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Sveicam Lejasciema pagasta
iedzīvotājus mūsu valsts
svētkos – Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienā.

Lai mūsu valsts dzimšanas dienā svētku
noskaņa valda katrā mājā un katrā
ģimenē!
17.00 novembrī plkst. 19.00 Lejasciema kultūras namā
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums
Svētku koncertā piedalās: Lejasciema koris „Kaprīze”
Lēdmanes sieviešu vokālais ansamblis „Stari”
Akordeoniste Marija Adijane
21.00 – 2.00 Svētku balle – spēlē Kaspars Maks
18. novembrī plkst. 21.00
Lejasciema centra laukumā ikviens aicināts uz kopīgu Latvijas himnas „Dievs,
svētī Latviju” dziedāšanu
Paņemsim līdzi svecītes, lai kopīgu veidotu Gaismas zīmi

Lejasciema vidusskola gatavojas Valsts svētkiem
Skolā vairāk kā jebkur
citur jūtama Latvijas Valsts
neatkarības 96. gadadienas
tuvošanās, jo skolēni aktīvi
gatavojas svētku koncertam,
domā par klašu telpu noformējumu, klases audzināšanas stundās
pārrunā Latvijas sasniegumus neatkarības gadu laikā. Laiku no 10. līdz 18.
novembrim mēs saucam par Tēvzemes
nedēļu, jo tā saistās ar diviem nozīmīgiem Valsts svētkiem un mēs katrs ar
lepnumu nēsāsim Latvijas karoga krāsas simbolizējošo lentīti. Nedēļu ievada

Lāčplēša diena, kas skolai saistās ar ilggadīgām jaunsargu darbības tradīcijām.
10. novembrī organizēsim šai dienai tradicionālās sacensības, kad skolēnu komandas sacenšas šķēršļu joslas trasē,
kurā izmantoti tūrisma elementi, taču,
atšķirībā no citiem gadiem, sacensības
sāksies ar līniju skolas pagalmā un trase
būs iekārtota sporta laukumā un starp
skolai tuvumā augošajiem kokiem. 11.
novembra vakarā mūsu jaunsargi savas
instruktores Lāsmas Gabdulļinas vadībā
kā katru gadu piedalās Lāčplēša dienas
lāpu gājienā Gulbenē.

Latvijas neatkarības proklamēšanas
96. gadadienai skolēni gatavo svētku
koncertu, kas notiks 14. novembrī plkst.
13.00 Lejasciema kultūras namā. Uz šo
pasākumu ieaicināti goda viesi – Sarmis
Mednis un Andris Apinītis, kas bija līdzdalīgi Latvijai tik izšķirīgajā brīdī – neatkarības deklarācijas parakstīšanā 1990.
gadā. Skolēni skandēs dzeju un dziesmas ar Raiņa un Aspazijas vārsmām, jo
šis gads saistās arī ar gatavošanos izcilo latviešu dzejnieku 150. gadskārtas
atcerei.
Ingrīda Vanaga

LAUKSAIMNIEKIEM/ KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ

Ziņas lauksaimniekiem
Informācija no Lauku atbalsta dienesta.
1. Pārejas posma valsts atbalsts
par zīdītājgovīm.
Atbalstu var saņemt par šādām zīdītājgovīm:
 gaļas šķirnes zīdītājgovi vai zīdītājgovi, kas iegūta krustojumā ar gaļas šķirnes dzīvnieku;
 govi, ja to neslauc, bet izmanto teļu zīdīšanai (Latvijas Brūnā, Latvijas
Zilā, Šveices, Norvēģu Sarkanā, Tiroles
Pelēkā u.c. šķirnes);
 telīti, kas uz iesnieguma iesniegšanas brīdi sasniegusi astoņu mēnešu vecumu.
2014. gadā līdz 15. novembrim ir
iesniegts iesniegums LAD reģionālajā
lauksaimniecības pārvaldē.
2. LAD izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”.
Pirmās kārtas projektu iesniegumu
pieņemšana 2 apakšpasākumos notiks
no 2014. gada 8. decembra līdz 2015.
gada 15. janvārim.

1) apakšpasākums „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”.
Pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
 investīcijas tādu jaunu iekārtu,
tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegādei un uzstādīšanai, kas paredzētas nepārstrādāto lauksaimniecības
produktu ražošanai, un ar to saistītai
iepakošanai un pirmapstrādei, kā arī
ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu
iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai;
 nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, ar to saistītai
iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecībai, esošo būvju pārbūvei, pamatojoties uz
līgumiem ar trešajām personām, kas
atbildīgas par darbu veikšanu un nepieciešamo jaunu būvmateriālu iegādi.

Atbalsta intensitāte:
Lauku saimniecībām:
 būvju būvniecībai, pārbūvei,
ilggadīgo stādījumu ierīkošanai – 40%;
 lauksaimniecībā izmantojamo
traktoru iegādei – 20% – 40%;
Piekabēm, agregātiem, traktortehnikai (izņemot lauksaimniecībā izmantojamos traktorus) – 30% – 40%.
Atbalsta intensitāti palielina par
10%, ja:
 projekts tiek īstenots lopkopības nozarē, kur audzē zālēdājus;
 projekts tiek īstenots Noteikumu Nr. 600 11.2.1. apakšpunktā
minētā mērķa sasniegšanai (projekta rezultātā energoefektivitātes rādītājs samazināts vismaz par 20%).
Maksimālā atbalsta intensitāte ir 50%
no attiecināmajām izmaksām.
2) apakšpasākums „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē.
Plašāka informācija www.lad.gov.lv
sadaļā Projekti un investīcijas.
Anita Rozenberga,
lauku attīstības konsultante

Muzejmājā izstāde „Rudens – kāzu laiks”
Krancīt's rēja, Ansīt's nāce,
istabiņa neslaucīta.
Rej, Krancīt, kavē Ansi,
lai es slauku istabiņu.
/Sinolē pierakst. tautas dziesma/
Kā ar iecerētā gaidīšanu gadījies, par to visbiežāk klusē, bet ja nonāk
līdz kāzām, tad labāk ar
vērienu. Lai redz un priecājas! Par kāzu tērpiem,
tradīcijām, izmaiņām kāzu
svinēšanā pa gadu desmitiem liecina izstāde muzejmājā „Rudens – kāzu
laiks”. Senākais kāzu ielūgums datēts ar 1901. g.,
foto no 1915. g. To, kas redzams fotogrāfijās un citos eksponātos, var skatīt
līdz 28. novembrim, bet par plašo kāzu
liecību klāstu paldies vedējpāriem „ar
stāžu” un citiem atsaucīgajiem palīgiem.
Bez Irēnas Cīmures, Dainas Riekstiņas,
Guntas Bērziņas, Modrītes Gusāres,
Dzintras Igaviņas piedāvatajiem materiāliem izstāde nebūtu. Paldies Ritai par
palīdzību noformējuma gādāšanā.
Patīkami, ka gandrīz ik dienas kļūstam bagātāki ar retām lietām. Brīnums,
ka kādā ģimenē glabāta Sinoles pašvaldību vēlēšanu liste no 1928. gada, to
un Tirzas tilta bildi no 50. gadiem mu-
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zejam nodeva Indra Jegure. Divdesmit
Lejasciema pilsētiņas un nedaudz vēlāka perioda fotogrāfijas dāvināja Māra
Gaujenieteiete, tikko no Aijas Pavāres
saņemts mazmeitas Lindas zinātniskais darbs par novadnieku Jāni Kučeru.
Darbs uzrakstīts intereanti, ļoti pamatīgi
analizējot Jāņa Kučera pašizglītošanos
un vispusīgo novadpētnieka darbu. Folkloras krātuves darbinieku iecere ir uzrakstīt grāmatu par J. Kučeru, iekļaujot
vietējo materiālu. Ja iecere īstenosies,
arī Lindas darbs būs ļoti noderīgs.Pro-

tams, noder arī kritika un papildinājumi
publicētajam. No Jāņa Ābrama saņēmu
precīzu papildinājumu par mājas Rīgas
ielā 5 vēsturi. Balstoties tikai uz atmiņām
vai nedaudziem uz vietas pieejamiem
dokumentiem, pilnīgu ainu par katras
mājas vai dzimtas vēsturi nevar gūt, tāpēc esmu pateicīga par katru labojumu
un papildinājumu. Paldies par uzticēšanos un atbalstu!
Inta Balode,
Kultūrvēsturiskā mantojuma centra
darbiniece
2014. gada novembris

PAŠVALDĪBĀ/ JAUNIEŠU CENTRĀ

Bibliotekāri iepazīst Gaismas pili
30. oktobrī Gulbenes novada skolu
un pagastu bibliotēku bibliotekāri devās
pieredzes apmaiņas braucienā uz Rīgas
bibliotēkām.
Galvenais apskates objekts bija sen
solītā latviešu tautas Gaismas pils – jaunā Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka.
Gides pavadībā paviesojāmies visos
stāvos, kas pieejami publiskai apskatei,
sākot ar Imanta Ziedoņa zāli 1. stāvā un
beidzot ar 12. stāva stiklotajām sienām,
kas izgaismo skaisto Rīgas panorāmu.
Mūsu nedalītu uzmanību piesaistīja
Tautas grāmatas plaukts, kas ir izkārtots
vienā ēkas pusē, bet stiepjas vairāku
stāvu augstumā. Šajās izdevumu rindās
atrodas arī lejasciemiešu dāvinājums.
Pagaidām tās var apskatīt tikai no ma-

las, vēlāk šīs grāmatas tikšot apstrādātas un būs pieejamas lasītājiem. Akcija
„Tautas grāmatu plaukts” joprojām turpinās, ja kāds vēl grib nodot savu mīļāko grāmatu, tad to var darīt, atnesot
to uz Lejasciema pagasta bibliotēku, ar
ierakstītu novēlējumu.
Otrajā daļā skolu bibliotekāri devās
ciemos pie kolēģiem uz Piņķiem, savukārt pagastu bibliotekāri – uz Rīgas
Centrālo bibliotēku, kas atrodas Brīvības ielā.
Paldies Gulbenes novada bibliotēkai par izzinošo ekskursiju un mūsu lasītājiem par sapratni!
Maira, Agnese, Ingrīda,
bibliotekāres

Datoru apmācību
kursi bibliotēkā
No 7. līdz 10. oktobrim Lejasciema
pagasta bibliotēka, sadarbībā ar Gulbenes bibliotēkas mācību centru, rīkoja
datoru apmācības kursus lejasciemiešiem, pensionāriem un pirmspensijas
vecuma cilvēkiem – 55+. Nodarbības
vadīja Gulbenes bibliotēkas mācību centra pasniedzēja Liene Baranovska.
Datorzinību pamatus Lejasciema
pagasta bibliotēkā apguva pastāvīgie
lasītāji – Maiga Bergmane, Ausma Švalbe, Valda Degune, Dace Allika un Arturs
Pilsniburs. Paldies par atsaucību un dalību apmācībās!

Datoru apmācības kursu dalībnieces
A. Švalbe, M. Bergmane, D. Allika,
V. Degune.

Bibliotekāres M. Lūkina un A. Usāre pie Gaismas pils.

Nākamā gada sākumā būs iespēja
piedalīties padziļinātajos kursos datoru
apmācībā. Tie lejasciemieši, kuri vēlēsies apmeklēt nodarbības, var pieteikties
Lejasciema pagasta bibliotēkā personīgi
vai pa tālruni 64472875. Kursi notiek bez
maksas un tiek izmantots mācību centra
tehniskais aprīkojums .
Lejasciema pagasta bibliotēka

Gulbenes novada jaunieši saliedējas Lejasciemā
30. oktobrī jauniešu centrā „Pulss”
notika ikgadējais pasākums – „Gulbenes novada jauniešu saliedēšanās
diena”. Lai rastu jaunus kontaktus un
lietderīgi pavadītu laiku, atnākuši bija
krietns pulciņš mūsējo lejasciemiešu,
bija arī ciemiņi no citurienes.
Lai pasākums būtu veiksmīgs, tas
ir labi jāsaplāno un jāsagatavo. Liels
prieks, ka mums ir jaunieši, kuri prot
strādāt komandā un uz kuriem var paļauties. Paldies tiem, kas palīdzēja šo
pasākumu organizēt, kā arī to vadīt!
Pasākuma laikā jaunieši varēja veidot
īpašus piekariņus, kas tika ielaminēti ar
dabiskiem materiāliem, pīt rokassprādzes, piedalīties erudīcijas spēlē, dziedāt karaoki. Ak, jā, bija iespēja arī pildīt „Zemapziņas testu” un fotografēties
zem kļavas koka. Paldies kultūras nama
vadītājai Ritai, kas izlīdzēja mums ar dažādiem aksesuāriem, lai bildes būtu vēl
2014. gada novembris

skaistākas. Paldies visiem, kas piedalījās un atbalstīja šo pasākumu!
A. Žīgure,
jauniešu centra darbiniece
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VIDUSSKOLĀ

Karjeras nedēļa Lejasciema vidusskolā
„Pielaiko savu profesiju” – devīze
ar kuru mūsu novadā laikā no 13. līdz
17. oktobrim norisinājās karjeras nedēļa. Karjeras nedēļas pasākumos – gan
skolas, gan novada organizētajos aktīvi
iesaistījās visi mūsu skolas audzēkņi.
13. oktobrī karjeras nedēļas atklāšanas pasākums. Katra klase stāsta savu
karjeras stāstu, savukārt 8. klase pat „izveido” karjeras kāpnes. Praktisko nodarbību „Vai būsi konditors?” vadīja Emīla
Gustava šokolādes konditore Saiva Misāne. Par uzņēmējdarbības uzsākšanu
stāstīja rotaļlietu izgatavotāja Laine Lapiņa. Bijušie skolēni Justīne Zurkova un
Rūdolfs Maltavnieks, grupas draugiem.
lv projektu vadītājs, iepazīstināja ar savu
karjeras ceļu. Ieklausoties Rūdolfa teiktajā, bija skaidrs, ka tikai ar neatlaidību,
gribasspēku un pašpārliecinātību var
sasniegt iecerēto.
Iemaņas reportieru darba veikšanā
apguva Sindija Aleksandroviča un Linda
Ļapere. Meiteņu uzdevums bija ātri un
kvalitatīvi masu medijiem sniegt informāciju par notiekošo skolā. Kāda informācija sagatavota?

Vidusskolēni Tija Ziediņa, Sindija
Aleksandroviča, Rihards Lūkins,
Renārs Galvans foto konkursā
„Selfijs ar kurpi”.

Sindija Aleksandroviča, 11. klases
skolniece:
Karjeras nedēļas pirmajā dienā sākumskolas skolēni apmeklēja Gulbenes
ugunsdzēsēju depo.
Vidusskolēni apmeklēja
Gulbenes novada uzņēmumus. Šūšanas uzņēmumā
„Nienhaus & Lotz Lettland”,
kas atrodas bijušās rūpnīcas Alfa telpās, vērojām,
kā konveijera līnijās no
tērpu piegrieztnēm veidojas galaprodukti – kleitas.
Katram bija jāizdara secinājums, vai šādu darbu veikt ir grūti vai viegli. Uzņēmums „ Konto”
lepojas ar augstu darba
kvalitāti, to pamanījām
arī mēs, kad īsas ekskur8. klases „i
zveidotās ka
sijas laikā iepazināmies
rjeras kāpn
es”.
ar uzņēmuma cehiem. Sarunā ar uzņēmuma vadītāju Agri Kori guvām atziņu,
das Galgauskas pagastā, paši
ka galvenais ir attieksme pret darbu un
izmēģinājām savus spēkus cept
pacietība. RCI Gulbene mūs laipni sapīrāgus, degustējām pašceptu
gaidīja mūsu skolas absolventi – izpildmaizi un mājas sieru. Saimniece
direktors Sandis Brekte un būvniecības
L. Markova iepazīstināja ar tiešās
daļas vadītājs Jānis Kubuliņš. Viņi mūs
pirkšanas būtību. Liekas, ka dzīvot
iepazīstina ar sava uzņēmuma darbību
un saimniekot var arī laukos, bet vai mēs
un arī ar kaimiņiem – metālapstrādes
to gribam? Neskatoties uz lielo lietu, kas
uzņēmumu. „Trūkst kvalitatīvu strādnieilga visas dienas garumā, mēs bijām ļoti
ku – gan celtnieku, gan metinātāju” – šis
apmierināti ar redzēto un iepazīto.
viņu teiktais mums ir viela pārdomām.
Visas nedēļas garumā varējām pieBio saimniecībā „Purmales”, kas atrodalīties foto konkursā „Selfijs ar kurpi’.
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Vidusskolēni viesojas
bioloģiskajā saimniecībā
„Purmales”.

Sākumskolas skolēni Gulbenes
ugunsdzēsēju depo.

kotnes
ēni un viņu nā
4. klases skol
ējumi.
m
zī
iju
es
prof
Sākumskolas skolēni zīmēja savu nākotnes profesiju, tas viņiem izdevās labi.
Noslēguma pasākumā – ekspedīcijā jauniešiem „Profesiju kurpe”, kas norisinājās Gulbenē, mūsu skolas komandas startēja labi. Vidusskolu pārstāvēja
2014. gada novembris

VIDUSSKOLĀ
Renārs Galvans, Rihards Lūkins, Tija
Ziediņa, Līga Ritmane. Īpaši labi veicās
pamatskolas komandai – Dita Grīsle,
Dāvis Oņiskivs, Dāgs Kauliņš, AleksisAlberts Girnis – viņu un ielu vingrotāju
sagatavotais priekšnesums par valodām
tika atzīts kā labākais. Nobeigumā visi
dalībnieki varēja baudīt īpašo karjeras
kurpes torti un priecāties par paveikto
Linda Ļapere, 8. klases skolniece:
16. oktobrī Lejasciema vidusskolas 8. klases skolēni viesojās Rankas
profesionālajā vidusskolā, lai piedalītos
šīs skolas piedāvātajās radošajās darbnīcās. Sākotnēji tikām iepazīstināti ar
skolā esošajām mācību telpām, apskatījām sporta zāli, ēdnīcu, kopmītnes un
klases telpas, kā arī iepazinām divas no
skolā apgūstamajām profesijām: viesmīļa un galdnieka. Meitenes darbojās arī
praktiski:
gatavoja gardus kokteiļus,
bet zēni darbmācības klasē, apstrādāja
koku – veidoja koka figūru.
JC „Bāze” organizētajās sacensībās
„Orientēšanās uzņēmumos” piedalījās
5. klases un 8. klases komandas. 25
komandu konkurencē 8. klases komandai – 2. vieta. Komandas dalībnieki bijaArvīds Kauliņš, Dāvis Oņiskivs, Dāgs
Kauliņš, Jānis Balodis, Aleksis – Alberts
Girnis, Austris Kaparšmits un viņus atbalstīja vidusskolēns Renārs Galvans.
Dāvis par šīm sacensībām saka:
„Mums tika iedota Gulbenes pilsētas
karte, kur bija atzīmēti deviņi uzņēmumi, kas mums jāapmeklē skrējiena laikā. Katrā uzņēmumā tika uzdots viens
uzdevums un par to varēja iegūt no 1
līdz 5 punktiem. Manuprāt, visgrūtākais
uzdevums bija „The Sun” kafejnīcā, bet
visvieglākais CSDD. Pasākums bija izdevies, un mums bija jautri, turklāt šādi
varēja iepazīties ar Gulbenes pilsētu un
Gulbenes pilsētas uzņēmumu darbību.”
13. oktobrī skolā viesojās Justīne
Zurkova. Viņas stāstīja par savu pieredzi brīvprātīgajā darbā, kas ļoti iedvesmoja klausītājus. Brīvprātīgais darbs viņai deva iespēju apmeklēt citas valstis
– Čehiju, Zviedriju, Havaju salas un citas vietas. Viņa uzsvēra, ka brīvprātīgais
darbs ir laba iespēja iepazīt valodas un
valstis.
„Profesijas pielaikošana” uzsākta.
Priekšā pārdomu laiks gan skolēniem,
gan viņu vecākiem, gan arī pedagogiem. Kura būs īstā profesija? Jautājums
uz kuru jārod atbilde. Karjeras nedēļa un
arī Ēnu dienas ir netiešie palīgi, esam
priecīgi par to, ka varējām izmantot
piedāvātās iespējas. Par sadarbību un
atbalstu sakām paldies Lejasciema pagasta pārvaldei un novada karjeras dienu koordinatoriem.
2014. gada novembris

Lejasciema vidusskola aicina apmeklēt
vecāku dienu
Skolas veiksmīgas pastāvēšanas un
attīstības pamatā ir pozitīva sadarbība
dažādos līmeņos. Ļoti svarīga ir skolēnu
vecāku attieksme pret skolā notiekošo.
Ja tā ir atbalstoša, var sakārtot daudzas
lietas.
8. oktobrī notika Lejasciema vidusskolas padomes pirmā sēde. No katras
klases bija iespēja izvirzīt vecāku pārstāvi. Vecāki, kas ieradās uz sēdi, bija
apņēmības pilni palīdzēt skolai, sarunas
bija konstruktīvas. Turpmāk tiks nodrošināts, ka Lejasciema pagasta mājas
lapā ikviens varēs uzzināt par skolas
padomes darbu, izskatāmajiem jautājumiem, rezultātiem. Par skolas padomes
priekšsēdētāju tika ievēlēta Dana Puidze, priekšsēdētājas vietnieci Inga Grīsle, protokolista pienākumus uzņēmās
Ligita Skopāne. Vēl padomē darbosies
Iluta Lubiņa, Agnese Kubuliņa, Lāsma
Einberga, Liene Didriksone, Teiksma
Ļapere, Iluta Girne, Maira Lūkina. Skolas pusi pārstāvēs Elita Jermakova, Ilva
Bērziņa, Antra Paegle, Ineta Maltavniece
un Skolēnu domes priekšsēdētājs Renārs Galvans. Sēdes laikā tika spriests
par skolas pozitīvajām un arī uzlabojamajām lietām. Kā labo skolā vecāki minēja kopējo svētku (īpaši Ziemassvētku
pasākumu) svinēšanu, kopgaldu, ārpusklases nodarbības. Kā uzlabojamo –
savstarpējo saskarsmi gan skolēnu, gan
skolotāju un skolēnu starpā, disciplīnu
stundās. Vecāki no skolas vēlas sapratni, drošu vidi savam bērnam, saskaņu
klašu kolektīvos, skaidru un saprotamu

informāciju par iespējām un procesiem
skolā. Atsaucoties uz šo ierosinājumu,
Mykoob sistēmā, Lejasciema pagasta
mājas lapā, Facebook tiks piedāvāts
vairāk informācijas, kas skars mēneša
darba plānus, ziņojumus vecākiem, piezīmes skolēniem.
Pirmais kopīgais darbs, kurā aktīvi iesaistīsies arī vecāki, būs Vecāku
diena š.g. 28. novembrī. Paredzēts, ka
ikviens skolēna vecāks varēs piedalīties 1. – 4. mācību stundā, plkst.12.00
būs vecāku kopsapulce un tikšanās ar
Gulbenes luterāņu baznīcas draudzes
mācītāju Ilgvaru Matīsu. Plkst. 13.00 –
14.00 individuālas sarunas vecākiem ar
priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem, savukārt, plkst. 14.00 –16.00
skolas zālē darbosies tirdziņš (savas
preces piedāvās Lejasciema meistari)
un radošās darbnīcas Adventes un Ziemassvētku noskaņās. Par šo pasākumu
vairāk varēs uzzināt, izlasot reklāmu Mykoob, skolēnu dienasgrāmatās un afišā
Lejasciema centrā. Piedalīties radošajās
darbnīcās un iepirkties svētku priekam
tirdziņā laipni aicināti visi Lejasciema pagasta iedzīvotāji.
Mācību gads rit pilnā sparā. Ja katrs
no mums atbildīgi veiks savu darbu un
pienākumus, rezultāti neizpaliks. Tie būs
vēl augstāki un nozīmīgāki, ja spēsim
sadarboties, kopīgi risināsim problēmas.
Lai visiem gaiša 2014. gada nogale!
Ineta Maltavniece,
Lejasciema vidusskolas direktore

Mācību darbs Lejasciema vidusskolā
Jau klāt ir novembra vidus un strauji tuvojas mācību gada pirmā semestra
noslēgums. Arī šajā mācību gadā skolēniem ir iespēja piedalīties dažādos skolas rīkotajos konkursos.
Lejasciema vidusskolā mācību
darbs ir spraigs. Jau pavisam drīz – Ziemassvētkos, kad bērni smaidīgi lūkosies
uz eglītes spoži mirdzošajām gaismiņām, skolēni tiks godināti ar pateicības
rakstiem par labām un teicamām sekmēm, ar atzinības rakstiem par glītāko
un kārtīgāko dienasgrāmatu (dažādās
vecuma grupās), kā arī par glītākajiem
pierakstiem – rakstu darbu kladēm. Ikvienam skolēnam vēl ir iespēja pacensties,
lai gūtu kādu no šiem apbalvojumiem!
Skolas aktuālākā informācija gan
skolēniem, gan skolēnu vecākiem ir pieejama mācību sociālajā tīklā mykoob.lv.

Visi skolēni un vecāki var iepazīties gan
ar pasākuma plānu, gan ar mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem Nr.468,
kā novitāte šajā mācību gadā ir tas, ka
3. klasē angļu valoda tiek vērtēta 10 ballu skalā.
Savukārt mācību gada noslēgumā
maijā notiks tradicionālais „Gada balvas” pasākums, kura laikā skolēniem
tiks pasniegtas Zelta un Sudraba liecības un uzzināsim „Talantu” katrā no
mācību priekšmetiem. Visiem skolēniem
arī ir iespēja pretendēt uz bezmaksas
ekskursiju, kura tiks organizēta maija
beigās visiem tiem, kuriem vidējais vērtējums gadā ir virs 7,5 ballēm.
I. Ozoliņa,
direktores vietniece izglītības jomā
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Jauna pieredze skolā Somijā
Skolēnu rudens brīvlaikā viesojos
Luolavuoren skolā, kas atrodas Somijas pilsētā Turku. Luolavuoren skola bija
viena no dalībskolām divus gadus ilgajā
Comenius projektā „Steps on our way
to inclusion”, kura dalībskola bija arī Lejasciema vidusskola. Vairāki Lejasciema
vidusskolas skolotāji viesojās skolā iepriekš, projekta ietvaros.
Skolā mācās vairāk kā 300 skolēnu
– gan skolēni bez speciālām vajadzībām (1.–6. klase, šajā skolā tās sauc par
„lielajām” klasēm), gan skolēni ar dažāda veida speciālām vajadzībām (1.–9.
klase, „mazās” klases). Mācību darbs
„lielajām” un „mazajām” klasēm notiek
atsevišķi, taču pasākumi, ārpusstundu
aktivitātes un skolas dzīve visiem kopā.
Kā es nokļuvu Luolavuoren skolā?
Šī gada maijā, kad projekta noslēgumā
visu dalībskolu pārstāvji viesojās Latvijā
un apmeklēja arī Lejasciema vidusskolu,
runāju ar daudziem skolu pārstāvjiem,
tomēr caur pāris īstām sarunām vislabāk
iepazinos ar somu skolotāju Risto, uzreiz
sajutām, ka „esam uz viena viļņa”. Risto
uzaicināja mani apmeklēt Luolavuoren
skolu un piedāvāja, ka šādā apmeklējumā varēšu dzīvot viņa ģimenes mājā.
Paturēju šo domu sevī dzīvu, uzturēju
e-pastu kontaktus ar Risto un izlēmu, ka
skolēnu rudens brīvlaiks ir laba izdevība
doties uz Somiju. Tā kā izdevumi iekļāva vien ceļu, nevis uzturēšanos Somijā,
tad arī materiāli to varēju atļauties, nācās tikai sakombinēt lētākos iespējamos
reisus (autobuss Rīga – Tallina, prāmis
Tallina – Helsinki un autobuss Helsinki–
Turku). Šeit ļoti palīdzēja Risto, pastāstot
par „somu brīnumu autobusu” – lēto reisu autobusu Onnibus, kas 160 km tālo
ceļu no Helsinkiem uz Turku aizved vien
par 3 euro.
Kas ir galvenās atziņas, ko nedēļas laikā guvu par skolu un izglītību Somijā? Jau labu laiku Somijas izglītības modelis ir kā paraugs un ideju
krātuve daudziem ar izglītību saistītiem
cilvēkiem un nereti tiek saukts arī par
labāko Pasaulē. Arī pati par to diezgan
daudz esmu interesējusies, tāpēc jo lielāka sajūsma bija par iespēju ielūkoties
gabaliņā no Somijas izglītības nepastarpināti – caur konkrētu skolu. Apzinos,
ka tā ir tikai viena no skolām un varbūt
citā skolā pieredze atšķirtos, tomēr aprakstīšu lietas, kas mani ļoti uzrunāja.
1.„Somu miers”. Visas nedēļas laikā gan skolā, gan ārpus tās piedzīvoju
lielu mieru. Skolā to varēju novērot gan
skolas vidē un gaisotnē kā tādā, gan
mācību darbā. Skolas zvans uz stundu
ir īsa, klusa, maigi skanoša melodija. Ti-
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Luolavuoren skolā Somijā.
kai tad, kad tā noskan, bērni sāk lēnām
nākt no āras, noģērbties, mierīgi ieņemt
savas vietas klasē. Arī skolotāji pret to
izturas ļoti mierīgi – it kā būtu pilnīgi droši, ka vienmēr paspēs izdarīt visu, kas
vajadzīgs un tāpat neko nevar nokavēt.
Oficiāli mācību stunda ilgst 45 minūtes
un pārtraukums 15 minūtes, bet stundās, kurās biju, skolotāji paši organizēja
mācību darbu, tāpēc bieži tas bija īsāks
par 45 minūtēm. Redzēju stundas, kurās
daļu laika aizņem saģērbšanās, lai izietu
ārā; klasē radušos situācijas mierīga risināšana; sarunas par tobrīd svarīgo utt.
Skola un skolotāji it kā seko līdzi tam,
kas tobrīd notiek un neatstāj nekādas
situācijas bez ievērības. Arī pašas stundas nav ļoti aizpildītas ar intensīvu darbu, piemēram, vienā trešās klases („lielās” klases) somu valodas gramatikas
stundā, ko apmeklēju, skolēni kopumā
izpildīja vien divus īsus uzdevumus, bet
bija tiem ļoti koncentrējušies. Pieļauju,
ka šādi strādājot, viņiem nebūs riebuma
pret gramatiku arī nākotnē.
„Mazajām” klasēm šī bija darbnīcu
nedēļa, kuras ietvaros viņi lielāko dienas
daļu darbojās kādā darbnīcā, apgūstot
un liekot lietā dzīvē noderīgas prasmes.
Piedāvājumā bija mājas darbu darbnīca,
kurā skolēni tīrīja skolu, mācījās mazgāt
drēbes, lietot tīrīšanas līdzekļus utt.; āras
darbu darbnīca, kurā viņi kopa skolas teritoriju, gatavoja malku saunai utt.; auto
riepu nomaiņas un velosipēdu remonta
darbnīca, kur tika remontēti reālu cilvēku velosipēdi, nevis izmantots modelis
prasmes apgūšanai; smalkmaizīšu cepšanas darbnīca, kuras vēlāk tika pārdotas turpat skolā; masāžas darbnīca, kur
jebkurš varēja pieteikties uz masāžu;
mediju darbnīca – tās dalībnieki veidoja
filmu par visu pārējo skolēnu aktivitātēm
darbnīcās u.c. Arī šajās darbnīcās viss

noritēja ļoti mierīgi, un, piemēram, kad
smalkmaizītes tika izceptas negaidīti ātri
un pāri palika vairāk kā stunda laika, neviens neuztraucās, visi mierīgi sakopa
virtuvi, paēda pusdienas, sarunājās, pēc
tam izmantoja laiku lasīšanai vai internetam utt.
Cik dzirdēju, skolēni uzrunā savus
skolotājus vārdos, skolotāji ļoti bieži parunājas ar skolēniem starpbrīžos, uzrunā gaiteņos utt. Daudzi skolēni pa skolu
staigā zeķēs, arī daļa skolotāju gumijas
čībās vai kedās. Lielai daļai skolēnu mugurā ir tādas kā mājas drēbes, lai viņi
justos ērti un jebkurā brīdī būtu gatavi
arī kādām fiziskām aktivitātēm. Nemanīju nekādas sacensības par stilu, labāku
ģērbšanos vai tamlīdzīgi. Vispār šķita, ka
neviens tam nepievērš uzmanību. Radās
sajūta, ka viss ir koncentrēts uz to, kas
skar iekšējo pasauli, nevis ārējas lietas.
Un tieši šo iemeslu dēļ pārņēma sajūta,
ka šeit VISI patiešām ir vienlīdzīgi un var
tādi justies.
2. Uzticēšanās un skolotāja augstā vērtība. Somijā skolotājs ir viena no
cienījamākajām profesijām. Konkurss
uz iekļūšanu augstskolā, lai to apgūtu,
viens no lielākajiem. Sabiedrība kopumā
ļoti augstu vērtē skolotāju, līdz ar to arī
bērni kopumā skolotājus ļoti ciena. Kā
jau minēju, šī cieņa un uzticība ir abpusēja. Netiku novērojusi, ka kāds skolotājs „skatītos uz skolēniem no augšas”
un stāsti par skolēniem, ko dzirdēju no
skolotājiem, bija par labo. Par to, cik viņi
ir lieliski, kādas labas lietas ir izdarījuši,
ko prot utt.
Ļoti jūtams skolā bija tas, cik liela
uzticība skolotājiem ir no „augstāku instanču puses” un, cik liela autonomija
viņiem dota. Katrs skolotājs savā klasē
ir saimnieks un, kā man sacīja arī vairākas skolotājas, visi saprot – ja reiz tu esi
2014. gada novembris
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sācis strādāt par skolotāju, tad tu zini,
ko klasē darīt un tev uzticas, un tu vari
izmantot tās metodes, kurām tu tici un
kuras uzskati par konkrētā gadījumā labākajām. Neviens nenākot un nejautājot
„bet, kāpēc tu darīji tā, nevis tā”, neviens
neapšauba, vai tas, ko dari, ir pareizi utt.
Šādā situācijā, manuprāt, arī skolotāji ir
daudz pārliecinātāki par sevi.
3. Svaigs gaiss, kustība un iziešana „ārpus klases”. Luolavuoren
skolā skolēniem katrā pārtraukumā
starp stundām obligāti ir jāatrodas ārā,
neatkarīgi no gadalaika un laika apstākļiem. „Mazo” klašu bērni gan drīkst palikt iekšā, tomēr lielākā daļa no viņiem
arī dodas ārā. No rīta bērni skolā drīkst
nākt tikai ar zvanu, pirms tam viņiem jābūt ārā. Neviens skolotājs gan nestāv
un nedzen bērnus ārā – viņi paši zina,
ka ir jāiet un neiebilst. Ārā katrā pārtraukumā ir vairāki skolotāji – dežuranti, viņi
mainās pa dienām. Bērni ārā skraida,
spēlējas, pastaigājas vai sarunājas.
Bērni ir ārā lielu daļu dienas, manuprāt,

tāpēc arī mierīgāki stundās. Jau šīs vienas nedēļas laikā pamanīju arī to, ka ļoti
daudz stundu notiek ārā vai kustībā, jo
īpaši „mazajām” klasēm. Skolēni dodas
mežā spēlēt dažādas spēles, veikt novērojumus, skolotājs var ar klasi uz visu
dienu doties mācīties pilsētas bibliotēkā utt.
Savukārt piektdienā liela daļa klašu
savu dienu veltīja Helovīna aktivitātēm.
Tā atkal bija katra paša skolotāja izvēle
– daži vadīja ierastās stundas, bet citi
kopā ar skolēniem rotāja klasi, pārģērbās paši (redzēju arī daudzus skolotājus
un asistentus ļoti ekstravagantos Helovīna tērpos) un atzīmēja šo dienu ar dažādām aktivitātēm klasēs. Galu galā, arī
šādā veidā skolēni daudz ko iemācās.
Kaut arī šajā stāstā it kā izvilku
esenci no labākā, ko pieredzēju Somijas
skolā, es gribu piebilst, ka kopumā gan
nepārņēma „klasiskā latvieša sajūta”, ka
visur citur viss ir labāk un mums „pavisam neiet”. Visam savs laiks un katram
attīstības ceļš ir citāds, tāpēc labākais ko

varu no šī brauciena paņemt – miera sajūtu, ka vajag tikai darboties pēc labākās
sirdsapziņas un, agrāk vai vēlāk, lietas
notiks. Manuprāt, mums ir ļoti daudz kopīga ar somiem, vismaz es viņu sabiedrībā jutos kā „ar savējiem”. Jā, Somijā
šobrīd ir augstāks dzīves līmenis, tāpēc
viņi nav spiesti tik daudz uztraukties par
pamata vajadzībām, līdz ar to vairāk var
pievērsties labajam idejām un to realizēšanai (un būt tik mierīgi). Taču no šajā
nedēļā piedzīvotā, secināju, ka arī viņi
saskaras gan ar dīvainiem jauniem likumiem, gan ar sarežģītām situācijām skolā, gan patērētāju sabiedrības modeļa
ēnas pusēm, gan emocionālo vardarbību darba vietās, gan veselības problēmām un citām grūtībām. Varbūt mums
vien vairāk jānotic, ka arī tas, ko darām
mēs, ir labi un vairāk jāraugās gan pašiem sevī, gan ziemeļu virzienā, mazāk
mūsu kultūrai un vērtībām pēc būtības
diezgan svešajā rietumu virzienā.
Rūta Misāne,
Lejasaciema vidusskolas skolotāja

Iespaidi par starptautisko nometni Spānijā
Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Projekts „Globālās izglītības sabiedrības veidošana”, līguma Nr. DCI-NSAED/2012/287929. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību
par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo
izlietojumu.

Gulbenes novadā Lejasciema vidusskola ir to skolu skaitā, kas piedalās
projekta „Globālās izglītības sabiedrības veidošana” īstenošanā. Šī projekta
ietvaros skolā un ārpus skolas notiek dažādas aktivitātes, kurās gan skolēni, gan
pedagogi, gan vietējā kopiena izglītojas
jautājumos, kas saistīti ar globalizācijas
tēmām – ilgtspējīga attīstība, kultūras
daudzveidība, dzimumu līdztiesība, veselības aizsardzība, vide.
Atskaņa Lejasciema vidusskolas organizētajai vasaras nometnei skolēniem
bija starptautiskā nometne. Tā notika
laikā no 5. līdz 10. oktobrim Spānijā –
La Selvā. Gulbenes novadu pārstāvēja
pieci Lejasciema vidusskolas skolēni
– Tija Ziediņa, Kārlis Kaminskis, Gvido
Bambulis, Toms Girnis un Linda Ļapere.
Nometnes tēma – dzimumu vienlīdzība
un stereotipu laušana . Nometnē bija dalībnieki no Latvijas (Gulbenes novads),
Katalonijas un Velsas.
Lai piedalītos nometnē, katram skolēnam bija jāsagatavo mājas darbs –
pastkarte, kurā atspoguļotas lietas, kas
2014. gada novembris

Lejasciema vidusskolas pedagogi kopā ar kursu „Globālais skolotājs”
daībniekiem.
patīk vai nepatīk atsevišķi zēniem un
meitenēm.
Nometnes dalībnieku pārdomas:
Tija: Nometnes laikā diskutējām
par dzimumu vienlīdzību, pasaulē valdošos stereotipus salīdzinājām ar faktisko
situāciju mūsu valstī un pagastā. Piedaloties nometnē es sapratu, ka gan manā
skolā, gan manā pagastā stereotipi „nespēlē” lielu lomu, savukārt citur pasaulē
dzimumu līdztiesība ir liela problēma.
Nometne man iemācīja, ka dzimumu
līdztiesība un sekss nav viens un tas
pats. Sapratu, ka bieži nākas pieņemt
atšķirīgo un laiku pa laikam „jāizlien” no
savas komforta zonas. Jādomā ārpus
robežām, plašāk. Darbojoties nometnē

uzlaboju prasmes laika plānošanā un
pienākumu sadalē strādājot grupā.
Linda: Nometnes laikā iepazinos ar
cittautu jauniešiem un izbaudīju Spānijas skaisto vidi. Man ļoti patika izvēlētā
vieta, jo no tās pavērās skaists skats
uz kalniem, kas man bija ļoti neierasti.
Visvairāk man patika karaoke vakars un
austrumu cīņas, bet visjautrāk bija spēlēt nakts spēli. Man ļoti patika nometnes
vadītāji – mentori no Spānijas. Bija ļoti
daudz jādomā, jāizsaka savs viedoklis.
Apguvām spēles, kuras spēlē bērni Katalonijā un Velsā. Izbrīnu radīja tas, ka
Katalonijā daudzas ārpusstundu nodarbības apmeklē atsevišķi zēni un meitenes.
turpinājums 8. lpp.
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VIDUSSKOLĀ
turpinājums no 7. lpp.

Kaut arī šī nebija mana jautrākā nometne, tomēr tā deva lielu pieredzi.
Toms: Šajā nometnē sapratu cik
tautas patiesībā ir atšķirīgas, bet tas
nebija šķērslis, lai labi pavadītu laiku ar
nometnes dalībniekiem. Dzīvojot kopā
ar jauniešiem no Velsas, tuvāk iepazinu
viņu būtību un kultūra. Guvu sarunvalodas pieredzi. Ļoti patika rīti, kad notika
Austrumu cīņas – pašaizsardzības vingrinājumi Saistībā ar nometnes tēmu
par dzimumu līdztiesību – interesantākais bija veidot projektu, kuru jau drīzumā mēģināsim īstenot mūsu skolā. Katalonijā bija patīkami, jo nebija pilsētas
burzmas, bet gan sakopta Vidusjūras
piekraste ar skaitu mežmalu un lielu
viesnīcu, kur visapkārt bija kalni.
Gvido: Pirmo reizi mūžā lidoju ar lidmašīnu. Laika apstākļi Spānijā lutināja.
Atmiņā paliks pirmās vakariņas, kurās
baudījām spāņu virtuves ēdienus, bija
garšīgi. Visvairāk man patika brauciens
uz jūru, jo bija iespēja gan peldēt, gan
nirt, gan vērot Vidusjūras dzīļu iemītniekus – jūras ežus un dažas zivis. Bija ļoti
jauki.
Kārlis: Visvairāk man patika nodarbības, kas notika no rītiem. Tajās mēs
kopā ar pasniedzējiem mācījāmies pašaizsardzību, kā arī aikido. Es ļoti izbaudīju snurkulēšanu, ko mēs darījām jūrā ar
visu aprīkojumu. Bija plānots skatīties uz
zvaigznēm, taču tā kā to nebija, tad mēs
visi kopā vērojām Mēnesi, tā virsmu ar
ļoti lieliet teleskopiem, kas nav ikdienas
pētījums. Notika arī aktivitātes mežā.
Mums vajadzēja meklēt kastītes, kurās
atradās dažādi priekšmeti. Pēc šāda veida nodarbes mums stāstīja, kā šis mežs
radies. Tas bija interesanti. Mums vēl
tika dota iespēja apskatīt nelielu pilsētiņu – Loret de Mar, kas ir nedaudz līdzīga Vecrīgai. Šajā nometnē es ieguvu arī

Starptautiskajā nometnē Spānijā.
teorētiskas zināšanas par globalizācijas
jautājumiem. Lai gan dažreiz šķita, ka
šāda nodarbe ir nedaudz par garu, taču
man tā tik un tā likās interesanta.
Visi nometnes dalībnieki saka paldies par iespēju piedalīties projektā.
Nometnes dalībnieki 25. novembrī
skolā organizēs pasākumu – Spānijas
nometnes atskaņas. Būs gaidīts ikviens
interesents.
29. un 30. oktobrī kursos „Globālais
skolotājs” piedalījās pieci Lejasciema vidusskolas pedagogi. Kursu tēma- Zināšanas – vērtības – attieksme – RĪCĪBA.
Simulācijas spēle „Cik sadrumstalota ir
pasaule” palīdzēja atklāt „globālo bildi”,
cilvēku un naudas resursu sadalījumu
starp dažādiem kontinentiem un pasau-

Toms Girnis, Tija Ziediņa,
Kārlis Kaminskis, Gvido Bambulis,
Linda Ļapere starptautiskā projekta
nodarbību laikā.
les daļām. Ievērojot jauno paradigmu,
gūts jauns skatījums attīstības sadarbības mācīšanas jomā – nevis mēs viņiem,
bet visi kopā. Redzēts un mēģināts izprast katra personiskais skatījums uz
globālām izmaiņām pagātnē un nākotnē.
Informāciju sagatavoja Lejasciema
vidusskolas skolēni un skolotāji

Interesantā tikšanās!
23. oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros Lejasciema vidusskolas skolēniem bija lieliska
tikšanās ar Latvijas un pasaules sacensību motobraucēju,
treneri Augustu Justu. Kopā ar
viesi pasākumu vadīja 3. klases skolēns Jānis Kubuliņš un
viņa brālis Jēkabs. Jānim jau
ir ievērojami sasniegumi motosportā. Treneris stāstīja, kā
uzsācis motosportista karjeru,
par veiksmēm un neveiksmēm,
par grūtībām, kuras jāpārvar ar
lielu gribasspēku. Tika akcentēts trenera darbs, cik tas svarīgs un atbildīgs.
Mēs varējām uzdot jau-
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tājumus, saņemt atbildes un
mazas balviņas. Atbildēja arī
Jānis un Jēkabs. Jautājumu
bija ļoti daudz! Uzlaikojām
motobraucēja apģērbu, izmantojām iespēju nofotografēties ar viesiem. Justs pat
iedarbināja motociklu. Tas tik
bija rībiens!
Mēs, Ričards un Gustavs,
visas skolēnu saimes vārdā
sakām „Paldies!” Jāņa vecākiem par sarūpēto interesanto
pasākumu!
Mums ļoti patika!
Ričards Didriksons un
Motobraucējs A. Justs un jaunie motosportisti Jānis
Gustavs Galvans,
un Jēkabs Kubuliņi tikšanās laikā.
5. klases skolēni
2014. gada novembris

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

“Kamenīte” par darbu un tā darītājiem
Ai, darbiņi, ai, darbiņi!
Bez darbiņa nevarēju;
Darbiņš man prieku deva,
Pilnu klēti labībiņas.
Darbs – viena no cildenākajām vērtībām latviešu tautasdziesmās. Senie
latvieši darbu un darba tikumu vienmēr
ir turējuši augstā godā, kas senajos laikos bijusi lielākā vērtība un bagātība.
Cilvēks, kam ir izkopts darba tikums,
dzīvo strādājot, un, kas darbu godā, par
to darbs arī gādā.
Laikam ejot, darba tikums savu nozīmīgumu nav zaudējis. Vēl aizvien godinām labus un labo darbu darītājus, kuru
darba augļi nes labumu gan pašiem tā
darītājiem, gan līdzcilvēkiem.
Mūsu „Kamenītes” darba mūžā tūliņ
būs sasniegti 50 gadi. Kopš 1965. gada
janvāra bērnudārza labo slavu palīdzējuši kaldināt daudzi patiesi labi sava
amata pratēji. Ir bijušas un strādā pašlaik: talantīgas audzinātājas/ skolotājas,
sirdsmīļas auklītes/ skolotāju palīdzes,
prasmīgas pavāres, saimnieces un veļas pārzines. Pašlaik mūsu „Kamenīti”
par savu darba vietu sauc 27 darbinieki.
Darba pieredze „Kamenītē” mērojama:
– vienam darbiniekam – ar 40gadiem;
diviem – vairāk par 30 gadiem; deviņiem
darbiniekiem – vairāk par divdesmit gadiem; diviem – vairāk par 10gadiem; četriem – līdz 5 gadiem un astoņi darbinieki
uzsākuši darbu bērnudārzā šoruden.
Katrs no viņiem kopējā bērnudārza
gadu audeklā ir ierakstījis savus vārdus,
atstājis savu veikumu, veidojis „Kamenītes” būtību, dodot tās vārdam labskanīgumu un to nozīmi, ar kuru sastopas
mūsu šodienas audzēkņi un viņu vecāki.
Iestādes 50. gadadienas noskaņās vēlos ar īpašu pateicību stāstīt par
daudziem no viņiem, jo latviskais darba
tikums ir viņu būtība un ikdienas darba
grūtības ir tikai izaicinājums darba prasmju nerimtīgai pilnveidošanai.
Mana visdziļākā cieņa tiek veltīta
skolotājām Irisai Puidzei, Andrai Pērkonei un bijušajai mūzikas skolotājai Antrai
Aizupietei – bērnudārza „zelta fondam”
– pedagogiem, kas nerimtīgi strādā pie
personiskās pašpilnveides, ir paraugs,
atbalsts un iedvesmas avots saviem kolēģiem gan baltā, gan pelēkā ikdienā. Viņu,
ilggadīgā pedagoģiskā darba pieredze ir
kā Barontēva Dainu skapis, kurā smelties
vērtīgus padomus vai ik katrai šķībai dzīves un darba situācijai.
Patiesa atzinība skolotājām Lijai Sirmacei, Lūcijai Bačinskai un skolotājas
palīdzei Sanitai Uiskai – „Kamenītes”
mazuļu „labajām fejām” – par brīnumai2014. gada novembris

nu dvēseles gaišredzību – burtiski „nolasot no acīm” ikvienu prieka kripatiņu un
bēdu lāsīti ikkatram pašam mazākajam,
vēl nerunājošam, cilvēkbērnam „Zaķēnu”
grupiņā. Par lielo dvēseles mīlestību un
„plašo” sirdsmīļuma krājumu – pamanot,
sadzirdot, uzklausot, mīļojot, ieinteresējot, mācot, audzinot, smīdinot un esot
līdzās mazuļu pirmajos sasniegumos:
vārdi, teikumi, dziesmas, dejas…..
Sirsnīga pateicība logopēdei Elgai
Zariņai, skolotājām Inārai Šmitei, Dainai
Račānei un skolotājas palīdzei Vijai Liepiņai – kuru ikdiena mērojama ar neskaitāmiem, sprīdi gariem miera, optimisma,
pacietības, iedvesmas un iedrošinājuma
solīšiem. Šie darbinieki ir ar gaišu pasaules redzējumu un vēlmi tajā labprāt dalīties ar ikvienu – gan lielu, gan mazu. Viņu,
pedagoga, ieguldījumu vērtīgu padara
neatlaidība, vēlme rast aizvien jaunus risinājumus un atvērtība labestīgai komunikācijai, kuras galvenais personāžs allaž
un vienmēr ir BĒRNS. Labprāt izmantoju
iespēju sūtīt viņām daudz gaišu un labu
domu un pateicību par ieguldīto darbu.
Liela labestība un uzticība allaž caurstrāvo domas par skolotājām Ilzi Gusari,
Sandru Biksīti un skolotāju palīdzi Meldru
Kokareviču. Šie ir darbinieki, kuru darbs
neprasa pārbaudi, jo ir kvalitatīvs, radošs, savlaicīgs un ar augstu atbildības
sajūtu veikts laikā un vietā. Pedagogu
veikums vienmēr ir pārdomāts un kolēģi
var rēķināties ar viņu atbalstu, padomu,
mīļu smaidu. Ļoti atzinīgi vērtējamas viņu
spējas, prasmes un iniciatīva mācību materiālās bāzes veidošanā – no idejas līdz
praktiskam risinājumam.
Pelēkās rūpes par „Kamenītes” ikdienas labskanīgumu ar nemainīgu
smaidu košākas dara saimniecības
pārzine Tamāra Kubuliņa, medmāsa Iveta Galvane, pavārīte Terēze Priževoite
un remontstrādnieks Ivars Gusars. Viņu
darbs nav saistīts ar spozmi un publikā
iešanu, bet ikdienā prasa precizitāti, vērīgumu, intuīciju, komunikāciju gan stresa, gan bezstresa situācijās, kā arī spēju
pieņemt pēkšņus, reizēm „nepopulārus”
un atbildīgus lēmumus. Viņu darba rezultātu bērnudārzā var izteikt dažos vārdos:
„Viss ir kārtībā!” Un, ja viņu darba rezultātā, kopējā darba gaisotne bērnudārzā
ir labskanīga – patiesi viss arī ir kārtībā.
Papildus tam, mūsu kolektīva gaišākās
domas Ivaram, kas ne tikai nemainīgi
veiksmīgi un kvalitatīvi atrisina tehniska rakstura problēmas bērnudārzā, bet
arī, tās risinot, ar nesatricināmi vīrišķīgu
smaidu iztur dažādas dinamikas „sievišķīgo emociju vētras”.
Mīļus sveicienus no „Kamenītes”

kuplās saimes sūtām mūsu jaukajai veļas pārzinei/šuvējai Irēnai Liepiņai, kas
ikdienā vienmēr ir modra par bērnu baltiem un krāsainiem sapnīšiem un saimnieciskā personāla „glītu sapucēšanu”
un, abām ar skolotāju Sandru Biksīti,
novēlam veiksmīgu atpūtu un drīzu atgriešanos darbā.
Šoruden, kadru maiņas rezultātā,
esam saņēmuši arī labu papildinājumu.
Darbu veiksmīgi uzsākušas un jau kolēģu atzinīgi
novērtētas bērnudārzā
ir: mūzikas skolotāja Lāsma Lapkaša,
skolotāja Ramona Liepiņa, skolotāja un
arī pavāre Liene Didriksone, skolotājas
palīdze Sintija Muska, veļas pārzine Daina Riekstiņa, nakts aukles Anna Petroviča un Rudīte Tuča, pavāra palīdze Ilze
Ziemele. Pateicamies par jūsu vēlmi būt
kopā ar mums – „Kamenītē”!
Pateicība par pašaizliedzīgo darbu
visiem mūsu nama „lidonīšiem” kopā ar
vēlējumu:
„Ja vēlies, lai sapņi piepildās, lai sirdī
zvaigžņu lietus līst, un iecerētais atdzīvojas
īsts, – aizsūti pasaulē gaišu domu, un
nedomā par tās ceļu!
Tā aizies, apies pasaulei apkārt un
atgriezīsies pie Tevis.”

Lai ikviens darbs tiek darīts
pa īstam un izdodas no sirds!
Lai jūsu ikdiena allaž būtu
piepildīta un interesanta!

Sandra,
Lejasciema bērnudārza vadītāja

Mums ticis viszilākais ezers,
Un rudākais rudzu lauks,
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu skaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
(L. Vāczemnieks)

Valsts svētkos novēlu ikvienam
Lejasciema pagastā izjust patiesu
lepnumu par savu latvietību,
par mūsu kopīgo Tēvzemi, savu
pagastu un tā ļaudīm un ikvienam
no viņiem veltīt gaišu domu vai
labu vārdu!
Jaukus un patiesi sirsnīgus
svētkus Jums un jūsu ģimenēm!
Lejasciema PII „Kamenīte” vadītāja
Sandra Brieže
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KULTŪRVĒSTURISKĀS ZIŅAS

Par Rīgas ielu
Rīgas iela 15 un 17 – Trijecu
un Avota mājas. Šīs ģimenes ir cieši saistītas. Jānis Trijecs miris jauns
1920. gadā. Viņš bijis lopu tirgotājs
un reiz februāra salā, vedot lopus uz
Lizumu, ļoti saaukstējies, saslimis ar
plaušu karsoni un miris. Dēlu Arvīdu,
vēlāko skolotāju, adoptējusi sievas
Emmas Trijecas māsa Karlīne Avota,
tā Trijecs kļuvis par Avotu. Audžutēvs miris 1932. gadā. Arvīds Avots
ar sievu neilgi strādājis Lejasmiesta
skolās. Par viņa dzīves gaitām dēls
Alnis Arvīds Avots uzrakstījis grāmatu „Brīve – nebrīve”, kas izdota 2011.
gadā. Vienā no šīm mājām kādu laiku atradusies ciema padome un arī
bibliotēka.
Rīgas iela 19, divstāvu ēka, kur
savulaik pārdotas lauksaimniecības
mašīnas, tad ilgstoši atradies pasts,
no 80. gadiem līdz 2000. gadam bibliotēka, tad veikals „BAF”, tagad veikals „Top!”. 20. gs. sākumā šajā mājā
dzīvojusi Zāģera ģimene, atmodas laikā
atradies veikals „Plācenītis”, frizētavas,
neilgi Hipotēku bankas bankomāts.
Rīgas ielā 21, Draviņu mājā, pēc
kara
atradās kolhoza „Komunārs”
kantoris, pagalmā bijis neliels zirgu
stallis. Pēc kantora pārcelšanās uz
Tirgus ielu 8, māju apdzīvoja Kļaviņu ģimene.
Rīgas iela 23, Maulvurfa celtā
sarkanu ķieģeļu ēka, kur kādu laiku
atradies doktorāts, vēlāk aptieka.
Aptiekai Lejasciemā 2013. gadā apritēja 130 gadi, tā atradusies 3 mājās – Skolas ielā 3, Rīgas ielā 18, bet
visilgāk Rīgas ielā 23. Šajā mājā 19.
gadsimta bijis sēdeklis Valkas zemnieku lietu komisāram Jūlijam Kalējam – Kuzņecovam. Kad uz Lejasciemu
1892. gadā pārcēlās Jānis Misiņš, Kuzņecovs bija viens no grāmatnieka darbības atbalstītājiem.
Rīgas iela 25 – drēbnieka Augusta
Brieža māja. Viņš bijis brīvprātīgās ugunsapdrošināšanas biedrības priekšnieks,
saukts par lielo Briedi. Šoferis Motorins
šeit turējis autobusu, kas kursējis uz Rīgu.
No šīs mājas transportēts sviests uz Lizuma staciju. Turpmākie iedzīvotāji Ūdentiņu, Dambrovu ģimenes u.c. Tālākās mājas jaunās pilsētiņas Dienvidu jeb Kalna
galā slējās viena pēc otras.
Māju Rīgas ielā 29 cēlis Mūrnieks,
istabiņas izīrējis skolniekiem kā kopmītni.
Bijis ugunsdzēsējs, spēlējis orķestrī, daļa
dzimtas kapu ir Lejasciema kapsētā. Padomju varas gados šī bijusi mežniecības

10

nāves māju apsaimniekoja atraitne un vienīgais dēls – novadpētnieks, kultūras cilvēks Arvīds Burka
(1903.–1983.).
Ielas pretējā pusē ir mājas, par
kurām vēsturiskas ziņas nav saglabājušās, bet lejasciemieši ir aculiecinieki to tapšanai vai saimnieku
nomaiņai. Rīgas ielā mājas cēluši
Brilovskis, Daiders, kalējs Sulutaurs u.c. Piemēram, māja Rīgas
ielā 26 saukta par Ona māju, cik
Rīgas iela, labajā pusē Trijecu, Avotu mājas. noprotams pēc igauniskā uzvārda,
to cēlis Ons. Viņš 40. gadu otrajā
pusē bijis istrebiķeļos. Māju Rīgas
ielā 22 tagadējo saimnieku vecmamma Marija Birkava pirkusi pusgatavu, tad turpinājuši celtniecību.
Vairāk liecību saglabājies par Rīgas
ielu 20a, bijušo mācītājmāju. 1915.
g. izdotajā Konversācijas burtnīcā
rakstīts, ka mācītājmuiža atrodas
3/4 verstis no baznīcas ar 9 un 1/2
pūrvietām zemes. Vienā no mājām
no 1921. gada līdz 1925. gadam
darbojās Lejasmiesta vidusskola,
Rīgas iela 19. vēlāk ēdnīca un citas skolas telpas,
tagad daļu mājas izmanto draudze.
Otrā mājā no pēckara gadiem tautas nams. Šajā
mājā lielākās pārbūves veiktas no 1956. g. jūnija
līdz 1957. gada novembrim, kad galvenokārt talku
veidā būvēja 2 piebūves. Modernāka pārbūve veikta 2003. gadā.
Tā kā atmiņu avoti ne vienmēr
ir nekļūdīgi, iespējamas neprecizitātes. Apjautājot vecākos lejasciemiešus, gadījies, ka domas dalās, bet
katram savs viedoklis šķiet īstais.
Labprāt pieņemšu labojumus, papildinājumus.
Inta Balode,
kultūrvēsturiskā mantojuma centra
darbiniece
Fotoattēli no kultūrvēsturiskā mantojuma centra krājumiem,
S. Milnes foto
Rīgas iela 23.
Sākums „Pagalma” 2014. gada
jūnija, jūlija, augusta, oktobra numuros

strādnieku māja. Dzīvojušas Zaķu,
Brūmaņu, Gabdulļinu ģimenes.
Namus cēla ne tikai amatnieki, bet
arī apkārtējie saimnieki. Švinders
uzceltajā mājā Rīgas ielā 31 turējis
veikalu. Visvairāk māju tika uzcelts
20. gadsimta sākumā. Rīgas ielas
malā nelielu mājiņu uzcēla drēbnieks Burka, tā celta 1907. gadā reizē ar citām jaunsaimnieku mājām,
kad Lejasmuižas zemes sadalīja kā
miesteniekiem, tā mazsaimniekiem.
Burkas zeme piekļāvās priedulājam pie žīdu kapiem, varbūt tāpēc
nosaukums „Priednieki”. Pēc tēva

Ceļš uz Draudzes māju un Lejasciema k.n.
2014. gada novembris

KULTŪRAS NAMĀ

Oktobris kultūras un sporta dzīvē
Novembris ir rudens mēnesis – garie, tumšie vakari, sniegs vēl nav uzsnidzis, Ziemassvētku gaidīšana arī vēl nav
sākusies. Tāda starpsezona – lapas nokritušas, koki kaili, bet tikai rudenim ir tik
nomierinoša un reizē pacilājoša smarža.
Grozos smaržo āboli, mārtiņrožu spurainās galviņas uzsmaida saulei, daba
nobriest ziemas sagaidīšanai. Un dabā
ir klusums! Absolūts miers! Novembrī
jau gribas vairāk iedegt svecītes, un latviešiem vienmēr tā bijis – rudens darbi
apdarīti, laiks dvēseles darbiem. Un, skatoties svecīšu liesmiņās, tas notiek pilnīgi
dabiski.
Oktobra mēnesis kultūras namā ir
pagājis, atsākot strādāt amatiermākslas
kolektīviem.
25. oktobrī Lejasciemā notika pagasta rudens sporta spēles. Sacensību laikā
komandas devās interesantā pārgājienā,
kas sākās skolas mazajā sporta laukumā un noslēdzās pie
Roznieka ezera. Komandu dalībnieki saskaņā ar sacensību
nolikumu sacentās soda metienos, šaušanā, makšķerēšanā,
piedalījās atraktīvās sporta sacensībās „Airēšana rezervātā”,
„Ūdensvedēji”, „Āfrikas cūku
mēra neitralizēšana”, „Safari
džipos”, „Lidotāju sacensība”.
Rudens sporta spēlēs piedalījās
6 komandas – „Mālenieši”, Lejasciema vidusskolas komanda, komanda „Pakalpojumi”,
pagasta pārvaldes komanda,
Lejasciema futbolistu komanda
„Jaunība”un „Šķūnenieku”un
„Kemeru” iedzīvotāju un viņu
draugu komanda. Šogad Rudens sporta
spēlēs uzvarēja un ceļojošo balvu saņēma FK „Jaunība”. Vakarā kultūras namā

Lejasciema vidusskolas komanda.

Sacensības atklāj sporta
darba organizatore
L. Gabdulļina un pagasta
pārvaldes vadītājs M. Milns.

Latviešiem novembris ir
patriotisma mēnesis – Lāčplēša diena un Latvijas dzimšanas diena. Un, svinot šos
svētkus, mēs šo tumšo mēnesi varam padarīt gaišāku.
Tāpēc aicinu ikvienu atnākt
ar savu svecīti 18. novembra
vakarā plkst. 21.00 Lejasciema centra laukumā – visi
kopā veidosim gaismas zīmi,
dziedāsim Valsts himnu, latviešu tautas dziesmas.
8. novembrī līnijdeju grupa
„Dzinteles” devās uz Stāmerienu, lai piedalītos kopīgā deju
Komanda „Mālenieši” maratonā un ar savu atraktīvo
priekšnesumu sveiktu pasākupēc sportiskajām aktivitātēm visas dienas
ma dalībniekus!
garumā, notika komandu apbalvošana
Rita Gargažina,
un sportistu balle.
Kultūras nama vadītāja

Pagasta pārvaldes sportistu komanda.
2014. gada novembris

Komanda „Pakalpojumi”.

Sacensību ceļojošo balvu FK „Jaunība” nodod
„Māleniešu” komanda.
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29. novembrī Lejasciema kultūras
namā jauniešu centra „Pulss” organizētais radošais vakars – koncerts „Zelta čemodāns”
13. decembrī 15.30 Lejasciema centra laukumā iedegsim gaismiņas lielajā
eglē kopā ar Balvu teātra aktieriem.
13. decembrī 17.00 Lejasciema
kultūras namā Alūksnes deju kolektīva
„Jukums” Ziemassvētku deju uzvedums.
Ieeja EUR 1,50
26. decembrī 19.00 Lejasciema kultūras namā Ziemassvētku koncertuzvedums „Degsim gaišu uguntiņu”. Uzvedu-

Ir tavi gadi –
Gaismas dienu lieti,
Un arī neskaitāmu
Rūpju laiks.
Tur jaunība
Kā bite ziedos spieto,
Tur mīlestībā degto
Zvaigšņu zaigs.
Ir Tavi gadi –
Darbu ziemcietība,
Kur rudzu maizes
Stiprums ierakstīts.
Ir tavi gadi –
Strauji dienu pali,
Kur labā, ļaunā
Straumes līdzās plūst,
Bet būt par sauli
Dzīves koka zaros
Un sildīt citus
Sirds lai nepiekūst!
/K. Apškrūma/

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

Kas ir vieglāk: dot vai ņemt? Reizēm nodomāju, ka man ir ļoti paveicies
sastapt cilvēkus īstajā laikā un vietā, un
bieži vien sajūtu, ka tas labais, ko kādreiz esmu devusi trīskārt tiek saņemts
atpakaļ. Gribu ieteikt arī jums – nežēlojiet laiku, naudu, mantu, ja kādam varat
palīdzēt un ir tāda iespēja. Labestība
dara brīnumus! Tikai dariet!
Visiem droši vien ir zināmi mūsu
Lejasciema eņģeļi, kas dod, dod un
dod, neko neprasot pretī – Inta BALODE un Sarmis MEDNIS. Domāju, ka
daudz cilvēku man var pievienoties un
teikt lielu PALDIES par jūsu labajiem
darbiem. Jūsu atbalsts ir nenovērtējams, liels paldies!
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mā piedalās – koris „Kaprīze”, deju kolektīvs „Unce”, senioru ansamblis „Satekas”,
folkloras grupa „Smaržo siens”
26. decembrī 22.00 Lejasciema kultūras namā Ziemassvētku balle. Spēlē
grupa „Bruģis”. Ieeja EUR 3,00
28. decembrī 11.00 Lejasciema kultūras namā pirmskolas vecuma bērnu
Ziemassvētku pasākums
31. decembrī sagaidīsim Jauno
gadu Lejasciema centra laukumā –
* skatīsimies filmiņu kā tapa „Ziemassvētku eglīšu iela”, kā tika rotātas eglītes
* Vērosim Valsts prezidenta un Ministru Prezidentes Jaunā gada uzrunas
* Svētku salūts un brīnumsvecīšu
liesmiņas
1. janvārī 01.00 jaunā gada nakts
balle, spēlē grupa „Vēja runa”, ieeja:
EUR4,00

70 gadu jubilejā
Elzu Bāliņu
75 gadu jubilejā
Evaldu Baranovski
Andi Leiti
Zinaidu Stīpnieci
28. novembrī plkst. 14.00 – 16.00
skolas zālē

Lejasciema vidusskola IELŪDZ
pagasta ļaudis apmeklēt
tirdziņu un piedalīties

radošās darbnīcās
Adventes un
Ziemassvētku noskaņās
Sirsnīgas paldies pastniecei Līgai
Lācītei par atsaucību, izpalīdzību, precīzu un savlaicīgu darba pienākumu
pildīšanu.
Anniņa

Aicinājums
lejasciemiešiem!
Tuvojas Ziemassvētki! Ziemassvētku gaidīšana ikvienam no mums ir
svarīga un tikpat svarīga šajos svētkos
ir eglīte. Egle Latvijā ir mežu ziemas
karaliene, viens no smaržojošiem Ziemassvētku brīnumiem un katrai eglei
ir savs stāsts.
Ļoti gribētos, lai šajos Ziemassvētkos Lejasciemā ienāk un rotājas
eglītes. Ir mērķis radīt Lejasciemā
Ziemassvētku noformējumu, akcentējot iedzīvotāju radošās idejas. Eglīšu
rotāšanā ir iespēja izpausties ar savu
oriģinalitāti ikvienam.
Lūgums visiem Lejasciema centrālās – Rīgas ielas iedzīvotājiem (var
pievienoties arī citu ielu iedzīvotāji)!
Visi kopā veidosim Ziemassvētku
eglīšu ielu!
Izliksim katrs pie savas mājas,
iestādes, veikala eglīti un izrotāsim to,
dosim tai savu nosaukumu!
Tā būs mūsu Ziemassvētku dāvana, par ko priecāsimies paši, kas
priecēs un katra no eglītēm uzrunās
ikvienu garāmgājēju.
Sāksim eglītes izlikt 13. decembrī un turpināsim to darīt līdz 20. decembrim, lai visu turpmāko laiku līdz
Zvaigznes dienai, lejasciemieši un
mūsu viesi svētku noskaņojumu rastu
izstaigājot Ziemassvētku eglīšu ceļu!
Visu šo procesu fotogrāfēs un filmēs JC „Pulss” jaunieši.
Ja ir jautājumi, ir vajadzīgs padoms vai palīdzība, lūdzu, zvanīt uz
Lejasciema kultūra namu 64472677,
Ritai 29392051.

LĪDZJŪTĪBA
Daudz mūžā strādāts,ciests,
Daudz citu labā ziedots.
Pār lieliem tālumiem ceļš vijies,
Nu klusā takā solis mieru rod.
/A. Balodis/
Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko
līdzjūtību Gintas Vītolas tuviniekiem
viņu mūžības ceļos pavadot.
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.
2014. gada novembris

