Lejasciema pagasta pārvaldes izdevums

Darbu atsāk pašdarbības kolektīvi
Un atkal vienu vasaru prom aiznes dzērves uz saviem spārniem... tā kā rudens lapas vējā, tā arī dienas aizlido viena aiz otras pavisam ātri un viegli...
Klāt ir rudens skaistākais mēnesis – oktobris. Klāt ir arī jaunā pašdarbības
sezona!
Ikvienam ir iespēja būt kāda kolektīva dalībnieku vidū, ja tikai ir vēlēšanās
dziedāt, dejot, teātri spēlēt, muzicēt, vingrot.
Visi kolektīvi mīļi gaidīs dalībniekus savā pulciņā!

2013./2014. gada sezonā kultūras namā darbu atsāk:
Jauktais koris „Kaprīze” – vadītāja Ineta Maltavniece – mēģinājumi
trešdienās 19.00
Deju kolektīvs „Unce” – vadītāja Inga Dambrova – mēģinājumi piektdienās
19.00
Amatierteātris „Paradokss” – režisore Ineta Krastiņa – mēģinājumi
ceturtdienās 19.00
Jauktais vokālais ansamblis „Akcents” – vadītāja Rita Vēverbrante –
mēģinājumi ceturtdienās 18.00
Senioru ansamblis „Satekas” – vadītāja Vija Nurža – mēģinājumi
ceturtdienās 10.00
Folkloras grupa „Smaržo siens” – vadītāja Inga Deigele – mēģinājumi
otrdienās 19.00
Dāmu deju grupa „Dzinteles” – vadītāja Elīna Krēsliņa – mēģinājumi
pirmdienās 18.00
Pūtēju orķestris „Lejasciems” – vadītājs Juris Ivanovs – mēģinājumi
sestdienās 10.00
Aerobikas grupa – vadītāja Inga Deigele, nodarbības otrdienās un
ceturtdienās 17.00
Instrumentālais ansamblis „Vārti vaļā” – vadītāja Inga Deigele – mēģinājumi
sestdienās 16.00
Lejasciema kultūras nama vadītāja Rita Gargažina

Jauniešu centra lielākie pasākumi
2013. gadā
31. oktobrī – Gulbenes novada jauniešu saliedēšanās
diena Helovīnu noskaņās
30. novembrī – Radošais vakars kultūras namā
27. decembrī – Jauniešu centra dzimšanas diena
Aicinām brīvprātīgos palīdzēt pasākumu organizēšanā.
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PAGASTA PĀRVALDE INFORMĒ

Par ūdens
skaitītājiem
Pagasta pārvalde ATGĀDINA,
ka visiem ūdens lietotājiem individuālajās un daudzdzīvokļu mājās
līdz 2013. gada beigām ir jāuzstāda
ūdens skaitītāji.
Ūdens skaitītājus ir iespējams
iegādāties santehnikas veikalos, to
aptuvenā cena 10 – 12 lati. Ūdens
skaitītāju uzstādīšanu savos dzīvokļos un mājās īpašnieki var veikt paši
vai nepieciešamības gadījumā meklēt santehniķa palīdzību.
Ja ir nepieciešama palīdzība
ūdens skaitītāju uzstādīšanā, var
griezties pēc palīdzības pie santehniķa Viktora, zvanot pa t. 26174375.

Par parādu
nomaksu
Pagasta pārvalde informē, ka uz
2013. gada 1. septembri Lejasciema
pagasta iedzīvotāju, kas izmanto pagasta pārvaldes sniegtos komunālos
maksājumus, kopējais parāds ir Ls
20 014,- . Aicinām iedzīvotājus izvērtēt radušos situāciju un veikt parādu
nomaksu. Lūdzam savlaicīgi veikt ikmēneša maksājumus.
ATGĀDINĀM, ka 15. novembris
ir pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņš.

Par sadzīves
atkritumu izvešanu
Pagasta pārvaldē esam saņēmuši iedzīvotāju zvanus par neskaidrībām sadzīves atkritumu izvešanas
grafikā. Pēc saņemtās atbildes no
SIA „ALBA” informējam, ka Lejasciema pagasta teritorijā sadzīves atkritumi tiek izvesti katra mēneša otrajā
un ceturtajā pirmdienā, 2013. gada
pēdējos mēnešos tas ir 14. un 28.
oktobrī, 11. un 25. novembrī, 9. un
23. decembrī.

JAUNIEŠU CENTRĀ

Jauniešu projekts Čehijā
Šoruden mēs, 5 aktīvi jaunsargi, Lauma Anta Tipāne, Evita Doropoļska, Kristīne Trībere, Dita Žviriņa, Renārs Galvans,
un mūsu instruktore Lāsma Gabdulļina,
jauniešu centra vadītājas rosināti, devāmies Jauniešu apmaiņas projektā „Do
sport – be active” Čehijā, Ivančicē, kuram
gatavojāmies jau kopš pavasara. Tad tas
vēl likās tik tālu, ka pat īsti domāt negribējās, bet izrādās, ka vairāk nekā trīs mēneši nemaz nav tik ilgs laiks. Ar jauniešu
centra vadītājas Ingas palīdzību tika veikti
dažādi mājasdarbi, piemēram, sagatavota
prezentācija par Latviju, jauniešu centru
„Pulss”, Jaunsardzi, izdomāts, ko paņemt
līdzi, lai arī citu valstu pārstāvji izbaudītu
Latvijas garšu.
Mūsu ceļojums sākās 20. septembrī,
kad no Rīgas lidojām uz Vīni Austrijā, pēc
tam jau ar autobusu nokļuvām Brno, Čehijā, kur mūs sagaidīja viena no projekta
koordinētājām. Lai gan bijām nedaudz
noguruši pēc ceļa, spēka un izturības
netrūka, un jau pirmajā vakarā sākām iepazīt savus projekta biedrus, ko nu varam
dēvēt par draugiem. Šajā apmaiņā piedalījās jaunieši no sešām valstīm – Čehijas,
Turcijas, Gruzijas, Armēnijas, Ukrainas un
Latvijas. Katra diena bija piepildīta ar aktivitātēm, diskusijām un vietējās dabas un
pilsētu izpēti. Tika gan spēlēts futbols, gan
volejbols, gan dažādas erudīcijas spēles,
kā arī diskutēts par nopietnām un ne tik
nopietnām tēmām, piemēram, kā uzvesties sabiedrībā, kurā ir cilvēki ar īpašām
vajadzībām. Paspējām iejusties arī skolotāju lomā un valodu dienas ietvaros doties
uz vietējo skolu, un tur pastāstīt par Latviju
un mūsu valodu. Paspējām arī attīstīt savu
spēju strādāt komandā, jo daudzi uzdevumi bija jāveic miksētās komandās īsā laika
posmā, un dažreiz risinājumu atrast nebija
viegli.
Kopumā projekts bija ļoti interesants
un deva mums iespēju saprast, kas notiek mums apkārt aiz Latvijas robežām,
kādi jaunieši ir tur un kādas ir viņu iespējas. Pēdējā dienā, 27. septembrī, jau bija
radusies sajūta, ka šīs nedēļas un jauno
draugu pietrūks. Atgriežoties Latvijā, visa
nākamā nedēļa joprojām tika pavadīta,
sazinoties ar cilvēkiem, kuri piedalījās projektā, un meklējot iespējas, lai varētu atkal
satikties, protams, šoreiz tikai citā valstī.
dita Žviriņa
* Šis projekts tika finansēts ar Eiropas
Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai
nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
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jauniešu apmaiņas projekta dalībnieki (no kreisās) dita Žviriņa, Lauma anta
tipāne, Kristīne trībere, Lāsma Gabdulļina, evita doropoļska, Renārs Galvans.

Jauniešu centrs organizē apmācības

„Personīgā stila veidošana. Apģērbs”
Oktobrī un novembrī jauniešu centrā tiks organizēts apmācību cikls sievietēm
par sava personīgā stila veidošanu, izvēloties apģērbu. Būs 7 nodarbības, kurās
būs iespējams uzzināt:
• aktuālās un nemainīgās modes tendences; konstruktīva apģērba pirkšanas taktika;
• vēsturiskie stili un to izmantošana mūsdienās;
• 21. gs. dominējošie ģērbšanās stili un tendences, personīgā stila analīze;
• materiāli, to saskaņa un kombinēšana;
• krāsas un to psiholoģiskā iedarbība; sava sezonas tipa noteikšana;
• sejas formas un korekcija ar apģērba, aksesuāru, frizūras palīdzību;
• augumu tipi, figūras korekcija ar tērpa palīdzību.
Mācības notiks vienu reizi nedēļā, par laiku vienojoties ar grupu.
Mācību maksa – Ls 15,- par visu nodarbību ciklu.
pieteikšanās līdz 11. oktobrim, zvanot ingai pa tel. 26157445 vai personīgi
jauniešu centrā.
2013. gada oktobris

KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ/ BIBLIOTĒKĀ/ LAUKSAIMNIEKIEM

Oktobrī – Latvijas Tautas frontes dibināšanas 25. gadadiena
Ja pieminam Trešo atmodu Latvijā,
Rezultāts šim aicinājumam bija tāds, ka
tās sākumi lielā mērā saistīti ar Tautas
LKP CK pieņēma lēmumu iesaistīties Taufrontes dibināšanu. Pirmsatmodas vēstas frontes radīšanā, nodrošinot tai savu
mas kļuva iespējamas sakarā ar PSRS vavadību. Nākamais solis bija 11. jūlijā – disdītāja M. Gorbačova atkušņa iestāšanos
kusija Latvijas televīzijā, kurā apsprieda
jaunas organizāPSRS 1985. gadā, bet
Atmodas sākumi datē- ...nozīmīgs avots ir aktīvistu cijas veidošanu
un
aicinājuma
jami ar LPSR Rakstnieku un dalībnieku atmiņas...
savienības paplašināto
tekstu. LTF pirplēnumu 1988. gada 1. un 2. jūnijā. Šāds
mais jeb dibināšanas kongress notika
1988. gada 8. un 9. oktobrī. Nedēļu pēc
vēsturiskais dalījums nav gluži precīzs, jo
atmodas vēsmas bija dažādas, tikai tās
šī notikuma 14. oktobrī arī Lejasciemā
kolhozā „Komunārs” notika LTF atbalsta
skāra nelielu personu loku. Dažiem tās
saistās ar grupas Helsinki-86 aktivitātēm,
grupas dibināšanas sapulce. Saglabājies
citiem ar Vides aizsardzības kluba darbīpēc atmiņām sastādīts dibinātāju grupas
saraksts, taču vairāki uzvārdi (kopumā 25
bu, vēl citiem ar disidenta Gunāra Astras
cilvēki, no tiem jau aizsaulē aizgājuši astiesāšanu un bērēm. Publisks aicinājums
toņi) minēti ar jautājuma zīmi. Kultūrvēsdibināt LTF atskanēja Rakstnieku savienības plēnuma otrajā dienā 2. jūnijā, kad
turiskā mantojuma centrā oktobrī būs
dzejnieks Viktors Avotiņš nāca klajā ar
skatāma dokumentu un preses liecību
izstāde par LTF Gulbenes nodaļas un
skaidru ideju dibināt Latvijas tautas deLejasciema atbalsta grupu aktivitātēm
mokrātisko fronti, pamatojoties uz šim
plēnumam adresēto 17 cilvēku vēstuli.
kolhozā „Komunārs”, Sinolē, kā arī

Lejasciema vidusskolā. Sakarā ar izmaiņām grupu vadībā saglabājušos dokumentu ir ļoti maz, tāpēc šoreiz ļoti nozīmīgs avots būtu aktīvistu un dalībnieku
atmiņas gan par darbību uz vietām, gan
dalību manifestācijās un barikāžu dienās
Rīgā. Arī barikāžu aizstāvju medaļas tika
izsniegtas ilgā laika periodā gan Rīgā, gan
rajonā, tāpēc kultūrvēsturiskā mantojuma
centra rīcībā nav arī vienota saraksta par
barikāžu aizstāvju medaļu īpašniekiem
Lejasciema pagastā. Jebkādas liecības
par atmodas sākumu Lejasciema pagastā var piedāvāt kultūrvēsturiskā mantojuma centrā piektdienās, kā arī zvanot pa
telefoniem 64471926 vai 26141536 Intai.
Atmiņas ir vēstures avots, kas aizbirst visai ātri, tāpēc ceru uz šī laika liecinieku
atbalstu un aicinu apmeklēt izstādi.
Inta Balode,
Kultūrvēsturiskā mantojuma centra
darbiniece

Jaunumi Lejasciema bibliotēkā
Šajos mēnešos Lejasciema pagasta
bibliotēkas fonds papildināts ar 56 jaunām un interesantām grāmatām.
Cītīgākie lasītāji jau ir iepazinušies ar
dažām no tām.
Šobrīd pieprasītākā – amerikānu
rakstnieka, slavenā darba „Da Vinči kods”
autora, Dena Brauna jaunākais romāns
„Inferno”. Spraiga lasāmviela garajos rudens vakaros.
Latvijā pazīstamā sporta žurnālista
Armanda Pučes „Slazds” jaunākā literārā
versija par lidmašīnas katastrofu un hokejista Kārļa Skrastiņa bojāeju.
Lasītāju iecienītie latviešu autoru darbi šoreiz – D. Avotiņas „Dzērvju svētība”,
Ingūnas Baueres „Piedod, Karolīne!”. Un
iepazīšanās ar Latgales skaistajām vietām – „Divpadsmit Latgales loki ar Annu
Rancāni”.
Romantiskās literatūras plauktā –
Erikas Džeimsas viegls un humoristisks
darbs „Keitijas Lavenderes cita dzīve”, angļu autores M. Džonsones darbs „Negaidītā romance”, F. Nīlas „Viltus eņģelis”.

Jau ceturtais skandināvu rakstnieces
K. Lekbergas darbs „Sludinātājs”. Autore
arī šajā detektīvā pārsteidz ar spilgtiem
raksturiem, aizraujošu un prasmīgi veidotu sižetu.
Gulbenietes Intas Vilkas „Caur sirdi
plūstošā dzīve” ir smeldzīgs likteņstāsts
par viņas ģimenes gaitām izsūtījumā.
Autores, ievērojamās ābeļu speciālistes Māra Skrīvele un Laila Ikase , sadarbībā ar Dobeles Valsts augļkopības
institūtu, sakārtojušas grāmatu „Latvijas
ābeles”, kur tiek stāstīts par ābeļu stādīšanu, kopšanu, ražas glabāšanu, izplatītākajiem kaitēkļiem un slimībām.

Tiem, kas rīko kāzas vai tajās grib
piedalīties, lielisks padomdevējs būs
kāzu muzeja saimnieces Vivitas Ķepses
grāmata „Kāzas!”.
Aktīvajiem senioriem un visiem sporta draugiem iedvesmai K. Meterniha „Nūjošana”.
Jaunākajiem lasītājiem ļoti skaistas
pasaku grāmatas – „Ozolu meža pasakas”, maza grāmatiņa par Smurfiem un
šobrīd kinoteātros rādītā filma „Lidmašīnas”.
Tās ir tikai dažas grāmatas! Aicinām
lasītājus pašiem izvēlēties sev tīkamāko
literatūru!

SIA „ Līgatnes papīrfabrika” un bibliotēku sadarbības akcija:

„ZAĻĀ BIBLIOTĒKA”

Lejasciema pagasta bibliotēka aicina iedzīvotājus nodot pārstrādei nolietotas grāmatas, avīzes, žurnālus, kartona kastes, bukletus, biroja papīru.
Makulatūru iespējams nodot Lejasciema pagasta bibliotēkā.
Tālrunis – 64472875

Ziņas lauksaimniekiem
1) Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana.
LAD izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu 4. kārtā Lauku
attīstības programmas pasākumā „Meža
ekonomiskās vērtības uzlabošana”.
4. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013. gada 28. oktobra līdz 2013. gada 26. novembrim ar kopē2013. gada oktobris

jo publisko finansējumu LVL 400 000,00
(četri simti tūkstoši lati) apmērā.
Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta
jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa, kā arī jaunu instrumentu
un aprīkojuma, kas paredzēts jaunaudžu
kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai, iegāde.
Projekta iesnieguma veidlapa un

metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai
ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv
sadaļā ES atbalsts.
2) AS „GE Money banka” klientiem
jāmaina bankas konti.
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē klientus par nepieciešamību mainīt
turpinājums 4. lpp.
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LAUKSAIMNIEKIEM/ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ
turpinājums no 3. lpp.

AS „GE Money bankas” kontus, jo banka pārtrauc savu darbību Latvijā. Tā turpinās klientu apkalpošanu tikai līdz šā
gada 20. septembrim (ieskaitot).
Lai LAD varētu saviem klientiem izmaksāt finanšu līdzekļus, laicīgi jāatver
konts citā bankā, par to jāinformē LAD,
iesniedzot personīgi vai elektroniski ar
elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu par konta maiņu.
3) Turpinās lauku saimniecību
struktūras apsekojuma datu vākšana.

Centrālā statistikas pārvalde (CSP)
1. oktobrī uzsāk 2013. gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma datu
vākšanas otro posmu.
No 1. oktobra līdz decembra vidum
LLKC intervētāji veiks intervijas lauku
saimniecībās, kuras neiesniedza datus
elektroniski. Plānots, ka LLKC intervētāji
apmeklēs 25 tūkst. lauku saimniecības.
Lauku saimniecību struktūras apsekojums atbilstoši Eiropas Parlamenta
un Padomes Regulai (EK) Nr. 1166/2008
tiek veikts reizi trīs gados. Apsekojuma

mērķis ir nodrošināt datu lietotājus ar
kvalitatīvu un starptautiski salīdzināmu
statistisko informāciju par lauku saimniecību struktūru, kas tiks izmantota, lai
izvērtētu lauksaimniecības nozares attīstības tendences, kā arī lauksaimniecības
politikas plānošanai un novērtēšanai.
Lejasciema pagastā jāapseko 59
saimniecības. Lūdzu izturieties ar izpratni un esiet atsaucīgi informācijas sniegšanā!
Anita Rozenberga,
lauku attīstības speciāliste, tel. 26541865

„Rudens nāca sētiņā” arī „Kamenītē”!
Laukos darba cēliens, kas iesācies
Jāņos ar siena pļaušanu, tālāk caur Pēteriem un Jēkabiem, noslēdzas Miķeļos ar
apjumībām, ar pēdējā Jumīša meklēšanu
tīrumos.
Bet kā interesantāk un saprotamāk
par šīm latviešu tradīcijām pastāstīt „Zaķēnu”, „Pasaciņas”, „Gudro Pūču” un
„Rūķīšu” grupu bērniem?
Par to, kopā sanākušas, domāja grupu skolotājas. Radās ideja braukt kopējā
„Kamenītes” ekskursijā – aplūkot Ates
dzirnavas – muzeju, kas atrodas tepat
netālu – Alūksnes novadā. Pie reizes – iespēja kopīgi sagaidīt „rudentiņu, bagātu
vīru”, kā arī ieskandināt Miķeļdienu.
Lai visa „Kamenītes” saime tiktu lūkoties, kas notiek Ates dzirnavās, tiek
sarunāts lielais autobuss. Neizpaliek gatavošanās prieks šai ekskursijai:
- sarūpēts ciemkukulis;
- gatavotas dāvaniņas;
- ar bērniem pārrunāts par rudens
darbiem lauku sētā;
- vērotas pārmaiņas dabā.
Ekskursijas dienas – 20. septembra
rīts – pienāk drēgns, ar rudens cienīgām
lietavām. Bērni, audzītes un daži līdzbraucēji – vecāki un vecvecāki – ar labām domām lietus mākoņus aptur. Un ekskursija
uz Ati var sākties.
Pašam jaunākajam ekskursijas dalībniekam Dāvidiņam īpašs notikums –
pirmo reizi brauc ar tik lielu autobusu. Arī
visai „Kamenītei” jauna pieredze – pirmo
reizi ekskursijā dodas visas bērnudārza
grupiņas kopā – pulciņā.
Desmitos no rīta „Atē” mūs sagaida
saimniece Ina, saukta arī par Oti. Pēc
jautras sasveicināšanās mums seko
ekskluzīvas iespējas vērot un izmēģināt
dažādus lauku darbus tā, kā to darījuši
latvieši – mūsu senči iepriekšējās paaudzēs.
Bērni ar interesi vēro, kā darbojas
sulu spiede, gatavota no koka. Izrādās,
ābolu sulu var iegūt ne tikai ar elektriskajām spiedēm vai veikalā nopērkot pakās.
Līdzīgs izbrīns bērniem, kad saimniece Ina demonstrē, kā rodas skābi kāposti
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ar burkāniem. Tiek izrādītas 2 veidu ēveles, koka mučeles, lielā stampa. Katrs varēja pielikt roku šajā procesā, jo no skatīšanās vien jau amatu neapgūsi.
Saimniece Ina rosina bērnus padomāt, cik ļoti maizīte jāciena, pastāstot
par maizītes tapšanas ilgo ceļu. Parāda,
kā ar roku griežamajās dzirnavās var samalt graudus, kā piestā var sasmalcināt
kaņepes.
Pavisam dīvaini mazākajiem bērniem
paliek tad, kad saimniece mūs aicina aplūkot riju. Priekštelpā – kā pasakā – mūs
sveicina gan nerātna raganiņa, gan jautrs
velniņš. Rijā viss sagatavots graudu kul-

šanai. Ne viena vien audzīte, tāpat kā bērni, šeit pirmo reizi redz īstu sprigulīti graudu kulšanai! Un ne tikai redz – arī izmēģina, kā ar to jākuļ. Šajā mirklī dziedātajai
latviešu tautas dziesmai – „Patais manim,
bāleliņi, sausa koka sprigulīti!” – pavisam
cita vērtība – saikne ar pagātni.
No tumšās rijas ēkas izejot, saimniecei Inai prātā nākošais darbiņš – neparasta kartupeļu talka plašajā Ates dzirnavu pagalmā. Tātad – rotaļa – sacensība:
kura bērnu komanda ātrāk un vairāk grozos salasīs nokalnītē izbērtus kartupeļus.
Bērni malači, nav nekādi baltrocīši, ar šo
uzdevumu tiek galā ātri.
2013. gada oktobris

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ
Lai bērni labāk saprastu, kas ir Jumītis, saimniece to izskaidro un rāda
savāktos dīvainos dārzeņus. Jauki, ka
iemācāmies arī jaunu rotaļu – „Pēdējais
pāris jumītis – šķiries!” Nav joka lieta rotaļas vadītājai noķert ātros „Kamenītes”
skrējējus.
Zināms, ka Ates saimniece ļoti viesmīlīga – aicina kuplo „Kamenītes” pulciņu
saimes mājā, iepriekš pastāstot, kāpēc
senāk mājām augsts slieksnis un zemas
durvis. Izrādās – lai pa durvīm ienācējs
mājai izrādītu cieņu – pieliektu galvu un
paklanītos.
Kad nu visi sanākuši plašajā saimes
mājā, laipnā saimniece Ina mudina Lejasciema ciemiņus sēsties pie saimes
galda un nobaudīt sarūpēto cienastutēju un medus maizi. Redz, arī senāk
esot bijusi goda lieta – katru ciemiņu
pacienāt.
Kamēr mutītes kust, actiņas pamana interesantas lietas saimes mājā – īstu
mazuļu šūpulīti, stelles, veclaicīgu gultu,
pārklātu ar tautisku segu.
Gana iestiprinājušies, pateicamies
jaukajām Ates saimniecēm – Inai un Dacei par jauko pasākumu, uzdāvinot pašdarinātās dāvaniņas – apsveikumu un
dažādas rotas.

Nu – varam doties mājās!
Tā mūsu kopējā „Kamenītes” ekskursija tuvojas nobeigumam, jo seko atpakaļbrauciens lielajā autobusā uz mūsu
bērnudārzu.
Jauki, ka ir daudz skaistu vietu tepat

tuvumā, ko apskatīt kopā ar bērniem.
Izmantojiet arī jūs šo iespēju, jo:
„Ai, tēvu zemīte, tavu jaukumiņu,
smildziņa ziedēja sudraba ziediem!”
Lejasciema PII „Kamenīte”
skolotāja Lija Sirmace

Olimpiskā diena 2013 – „Kamenītē”
Ai, bērniņi, maz bērniņi,
Negul’ ilgi šūpulî;
Aun’ kājiņas, joz jostiņu,
Aiztec tēvu, māmuliņu
Piektdienas, 27. septembra, rīts „Kamenītes” kuplajā ģimenē bija mundrs un
rosīgs. Ikviens līdzi bija ņēmis savu sportisko garu un apņēmību, lai vingrotu kopā
ar lielajiem sportistiem visā Latvijā.
Visi uzrunātie bērni sevi sauca par
gana lieliem un stipriem, lai prastu gan
skriet, gan lekt, gan zināt kura labā, kreisā kāja – kura paceļama vai nolaižama.
Tādēļ, pēc sportistiem cienīgu brokastu paēšanas, visi naski meklēja savus
košos kameņtērpus, lai autu kājas un
iesildītos pirms lielās vingrošanas. Malā
palicēju bija ļoti maz.
Ja arī ekrānos redzamie sporta lietpratēji visu darīja ātrāk, ritmiskāk un
precīzāk, tad, neviens nestrīdēsies, ka
sārtums vaigos parādījās gan lielajiem,
gan mazajiem vingrotājiem vienlaikus.
Pēc paveiktā darba esam pavisam gandarīti, jo nu jūtamies piederīgi Latvijas
olimpiešu jaunākajai paaudzei. Un, kas
zina – vai kāds no šodienas mazajiem
vingrotājiem, pēc gadiem 20 jau nebūs
pamanāms lielajos ekrānos!
Možu garu novēlot ikvienam no jums –
Lejasciema PII „Kamenīte”
2013. gada oktobris
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INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI
Man pakāra tēvs, māmiņa
Vizulīšu šūpulīti;
Skan podziņas, skan zīlītes,
Skan vizuļu šūpulītis.

19. oktobrī

sacensību sākums – 10.00

Sporta spēlēs aicināti piedalīties Lejasciema pagasta iedzīvotāji, viņu draugi,
radi un domubiedri
Precīzāku informāciju par sporta spēlēm var uzzināt Lejasciema pagasta mājas lapā vai saņemot sacensību nolikumu pagasta pārvaldē vai zvanot sporta darba organizatorei Lāsmai, t. 26165827.
Rudens sporta spēļu dalībnieku apbalvošana un sportistu balle notiks plkst.
20.00 Lejasciema kultūras namā kopā ar DJ Jāni Matisonu.
pirmdienās 16.30 Lejasciema kultūras namā uz relaksācijas
nodarbībām tiek aicināts ikviens,
jebkura vecuma vingrot gribētājs,
kas vēlas atrast mieru, harmoniju
un labsajūtu savam ķermenim. Uz
nodarbību līdzi jāņem:
• Vingrošanas paklājs
• Ērts apģērbs
• Pleds
• Neliels spilventiņš
• Ūdens
• Ls 3,00
Nodarbības vada Antra Zelča
Esi laipni aicināts!

Ja garajos un tumšajos rudens
un ziemas vakaros gribas laiku pavadīt kopā ar domubiedriem, radot
kādu jaunu rokdarbu, daloties savās idejās un gūstot jaunas ierosmes, tad
otrdienās plkst. 18.00
Lejasciemā, Smilšu ielā 7

aicinām uz
rokdarbu pulciņa
nodarbībām

Ak, gadi, jūs dīvainie dārgumi,
Kāds skaistums ap katru jums vijas,
Gan sniegpārslu baltais mirdzējums,
Gan vasaras melodijas.

Lai izprastu prieku, lai izprastu sāpi –
Tos vajag iepazīt,
Jo tikai pēc tam tā pa īstam
Ar sevi var sadzīvot.
Un tādēļ šie gadi ir dzīve mana,
Tie sidraba biķerī krīt,
Un krītot veido tie melodiju,
Kas skan man visapkārt ik rīt.
/S. Zviedre/
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Sveicam

Inutu un Aivi Petrovus ar
meitiņas Katrīnas piedzimšanu!
Lejasciema pagasta pārvalde

LĪDZJŪTĪBA

Vēl bija jādzīvo,
Vēl jāskaita bij daudzu dienu
spožums
Un klusās naktīs sapņiem jāļaujas.
Vēl daudz bij ņemams, dodams,
mijams,
Bet stunda nolikta bij dvēselei,
Kad mieru rast.
/Rainis/
Mūžībā aizgājuši
Lejasciema pagasta iedzīvotāji
indulis Čablis,
Fjodors semenkovičs,
aina Brūmane, ainārs prikuls,
aina Grase.
Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko
līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem.

Un negribu šodien es piesaukt to,
Kas sirdi ir darījis smagu,
Kas manas dzīves ziedošā laukā
Ir izdzinis dziļu vagu.
Es paņemu labo no visa, kas bijis,
Lai tas mani spēcina.
Un arī tās dienas, kad lietus lijis,
Ir patiesa svētība.

Čuči guli, mazais bērniņ,
Kā pelīte miedziņā,
Kā pelīte miedziņā,
Kā puķīte dārziņā.
/Latv.t.dz./

Sveicam Lejasciema
pagasta iedzīvotājus,
kam skaistas dzīves
jubilejas svinētas
oktobrī:
75 gadu jubilejā
Valdu Deguni
Mētru Žīguri
80 gadu jubilejā
Mirdzu Birkavu

Iznāk pretī rudens diena,
Aizlijusi, pelēkruda,
Kā ar rudens lietus lāsēm,
Sirds ar skumjām sarunājas...
Mūsu līdzjūtība irēnai un jurim
Aināru Prikuli mūžības ceļā pavadot.
1998. gada klasesbiedri un
audzinātāja
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.
2013. gada oktobris

