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Kamenīte gatava ziemas 
darbiem un pavasara gaidīšanai

Skolas sirdspuksti ir 
skolēni, 
Bet skolas stiprums – 
skolotāji... 

7. oktobris – 

Skolotāju 
diena
Būt par skolotāju ir 
kas īpašs un mazliet 
neparasts. Skolotājs ir 
tas, kurš virza, rosina, 
mudina un atklāj bērniem 
ne vien jaunas zināšanas 
un prasmes, bet arī dzīves 
patiesības un gudrības.

Sveicam Lejasciema 
vidusskolas un 
pirmsskolas izglītības 
iestādes „Kamenīte” 
pedagogus svētkos! 
Vēlam dzīvesprieku un 
neizsīkstošu enerģiju 
ikkatrā stundā, ikkatrā 
dienā!

Pagasta pārvalde

Uz  tikšanos ar „Kamenīti” šoruden 
sadipināja 66 zinātkāri draugi. Citi ar prie-
ku sejā, citi vēl drebošu sirdi, citi ar sa-
trauktiem vecākiem pie rokas. „Kamenī-
tes” mājai nu atkal gaiši logi, trokšņainas 
istabas un darba „zuma” līdz pat saulai-
najai vasarai. 

Dažu nedēļu laikā atrasti jauni drau-
gi, iepazītas telpas un tantes, kuras katru 
dienu nāk „spēlēties” kopā ar bērniem.  
Kopā gaidāmi pirmie svētki. Miķeļdiena 
šogad  īpaša, jo „Kamenītei”  nu pašiem 
savs Miķelis. Rudens un vēlāk arī ziemas 
tumšie rīti un garie vakari nesīs sev līdzi 
omulīgus darbus un nodarbes, kopīgi ri-
sināmus uzdevumus un minamas mīklas, 
bet pagaidām viss vēl priekšā. 

Kas tad šogad ir iecerēts? 
Līdz Mārtiņdienai jau zināsim daudz 

par dažādām profesijām, par sadzīves 
priekšmetiem, par transportu un to – ko 
mums tas palīdz. Vēl – pratīsim daudz 
vairāk no pieklājības lielās grāmatas. Pēc 
Mārtiņiem mācīsimies daudz jauna par 
dažādām zemēm – gan savu Latviju, gan 
tām, kas citur. Par valodu savu, kurā ru-
nājam paši, un to – ko mēs varam uzzināt 
no grāmatām. Ziemsvētkiem nākot zinā-
sim visu par svētkiem: ziemu, rūķiem, kas 
pieskata nerātnos bērnus, un vecīšiem 
bārdainiem – ko satikt var pasakās un arī 
to, kurš dāvanas atnes. 

Pēc jaunā gada vērosim – kas notiek 
ar dabu un dzīvniekiem ziemā – taustīsim, 
celsim, velsim, kausēsim, saldēsim, pa 
brīdim uz mēles ar’ liksim. Sajutīsim, kas 
ir veselība, kā pie tās tikt un ko slimībai 
kā mūri priekšā likt. Svinēsim Meteņus, 
sportosim paši un aicināsim vecākus arī 
mums līdzi: uz kalna ar slēpēm, no kal-
na ar ragavām – jo tālāk, jo labāk,  kopā 
pretim pavasarim. Pēc svaigā gaisa būs 
īstais brīdis padomāt par laiku – kas tas 
ir un uz kurieni steidzas… vai to var pa-
nākt,  apsteigt un palaist garām. Vēl uzzi-
nāsim daudz jauna par atkritumiem: kur 
tie rodas un kurp tiem jādodas. Mazliet 
vēlāk, kopā ar iepazītajiem putniem un 
dzīvniekiem, gaidīsim pavasari. Pavasara 
mīļumā dalīsimies ar vecvecākiem – ar 
siltiem glāstiem, ar mīļām bučām, ar jau-

kiem vārdiem un skanīgām dziesmām. 
Tad centīsimies izprast  ūdens pasaules 
burvību un noslēpumus, un tās bīstamās  
lietas, ko ūdens var cilvēkam nodarīt.

Līdz Lieldienām daudzi putni un ku-
kaiņi būs kļuvuši par mūsu labākajiem 
draugiem – ko pazīstam un zinām vār-
dā saukt. Šūpolēs jo augsti šūpojoties 
varēsim skaitīt stārķus un cīruļus, mek-
lēt agros taurenīšus un, varbūt, kādu 
skudru, vaboli vai bizmārīti pasveicināt. 
Uz „Kamenītes” dzimšanas dienu, kā ik 
gadus, lielā mākslas dienu nedēļa. Bū-
sim pa  visu ziemu sakrājuši:  gan prasmi 
zīmēt, griezt un līmēt, gan pantus skaitīt, 
gan lāčus, zaķus un rūķus  atdarināt... tas 
tik būs jauks laiks! Kad pļavās saulsta-
rus sāks vilināt  košās pieneņu galviņas, 
būs māmiņām laiks skapjos meklēt svēt-
ku drēbes, posties un ciemos nākt. Tas 
„Kamenītei” būs laiks, kad saplaucis ārs 
un arī sirdī mīļums sakuplojis tik liels, kā 
ceriņkrūms smaržīgs, ko lauzt un dāvināt 
klēpjiem. Vasaru gaidot visi: „Zaķēni”, 
„Rūķīši”, „Pasaciņas”  un „Gudrās Pū-
ces” bērni, rādīs savas sakrāto gudrību 
lādes – gan skolotājām, gan vecākiem, 
lai varētu padižoties, palepoties ar zie-
mas laikā paveikto.  

Tad, pašās pavasara beigās, saplūk-
sim košus puķu pušķus, lai pavadītu  vis-
lielākos „Kamenītes” bērnus ceļā uz sko-
lu, novēlot spēku, pacietību, uzcītību un 
veiksmi. Un vēl, vasaras mēneša pirmajā 
dienā būsim viesmīlīgi ciemiņu sagaidītā-
ji, kad uz Bērnu svētkiem no visa novada 
Lejasciemā sabrauks citu bērnudārzu 
bērni:  kopā ar mums  priecāties, sportot, 
darbiņus darīt, uzdziedāt, uzdejot… var-
būt kādu pankūku ar medu apēst… kas 
zina, kas zina…

Bet, tas viss vēl nav bijis, tas viss vēl 
tikai būs. Vēl „Kamenīte” izbauda sam-
teņziedu rūgtumu, šūpojas mārtiņrožu 
krāsainajās šūpolēs, iesmaržo cidoniju 
aromātu …vēl tikai rudens sākums… bet, 
tas viss vēl priekšā! 

Raženu rudeni, sniegpilnu ziemu un 
skanīgu pavasari vēlot –

„Kamenītes” vadītāja Sandra
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PROJEKTI/ LAUKSAIMNIEKIEM

Eiropas atbalsts jaunaudžu kopšanai

Ziņas lauksaimniekiem

Šobrīd Latvijā ir pieejams Eiropas 
Savienības ELFLA finansējums pasāku-
mā „Meža ekonomiskās vērtības uzla-
bošana” (projektu pieņemšana turpinā-
sies līdz brīdim, kad laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis” tiks publicēts paziņojums par 
kārtas noslēgumu). Pasākuma mērķis ir 
palielināt meža ekonomisko vērtību, no-
drošinot ilgtspējīgu meža apsaimnieko-
šanu. Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta 
jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu mežau-
džu nomaiņa, kā arī jaunu instrumentu 
un aprīkojuma, kas paredzēts jaunaudžu 
kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu no-
maiņai, iegāde. 

Eiropas atbalstu izmanto arī Lejascie-
ma pagasta iedzīvotāji, piemēram, šobrīd 
realizācijā ir Anda un Dainas Riekstiņu 
projekti. Viņi šo iespēju izvēlējušies tādēļ, 
ka, pirmkārt, īpašumā ir jaunaudzes, ku-

rās ir nepieciešama kopšana, otrkārt, tā 
ir iespēja kopt mežu pašu spēkiem, neal-
gojot firmu vai neveicot sarežģītas iepir-
kumu procedūras.

Piesakoties atbalstam Lauku atbalsta 
dienestā, ir jāņem vērā vairākas lietas:

1) sākumā būs nepieciešams izstrā-
dāt meža kopšanas plānu (veidlapa ir jau 
sagatavota un pieejama) un apstiprināt 
to mežniecībā (jaunaudzes ES izpratnē ir 
līdz 10 gadiem);

2) ja iegādāsies instrumentus, būs 
jāveic vienkārša cenu aptauja;

3) būs nepieciešams arī uzrakstīts 
projekts, ko iesniegt Lauku atbalsta die-
nestā;

4) Eiropas līdzfinansējums tiks sa-

ņemts pēc darbu pabeigšanas, kad 
mežsargs būs pieņēmis izkopto teritoriju 
un kad instrumenti jau būs iegādāti (ES 
nesedz pilnu instrumentu cenu, ir nepie-
ciešams arī pašu finansējums 40% ap-
mērā).

Informāciju par šiem projektiem var 
saņemt gan Lauku atbalsta dienestā, gan 
arī mājas lapā www.lad.gov.lv, sadaļā ES 
atbalsts – Lauku attīstības programmas 
pasākumi – 122, Meža ekonomiskās vēr-
tības uzlabošana. Pasākums tiek īstenots 
ar ELFLA atbalstu (http://ec.europa.eu/
agriculture/rurdev/index_lv.htm).

inga deigele, 
projektu koordinatore

1) Lauku atbalsta dienests aicina 
klientus informēt par savu vas „Latvi-
jas Hipotēku un zemes banka” konta 
maiņu   

Pamatojoties uz Finanšu un kapitāla 
tirgus komisijas padomes un Konkuren-
ces padomes atļauju turpināt VAS „Latvi-
jas Hipotēku un zemes bankas” (Hipotēku 
banka) komercdaļas pārdošanas procesu, 
uzsākta Hipotēku bankas komercdaļas 
klientu apkalpošanas pāreja uz kādu 
citu klienta izvēlētu banku. 

plānots, ka pāreja notiks pakāpe-
niski un noslēgsies šā gada novembrī. 
Tādejādi no novembra Lauku atbalsta 
dienestam (LAD) nebūs iespējams veikt 
atbalsta maksājumus uz to klientu kon-
tiem, kuri atvērti vas „Latvijas Hipotēku 
un zemes bankā”. 

Lai netiktu aizkavēta 2012. gada tie-
šo maksājumu saņemšana, Lad aicina 
klientus sniegt informāciju par mainīto 
bankas kontu. Veidlapas klienta datu mai-
ņai pieejamas LAD mājas lapas www.lad.
gov.lv sadaļā „LAD klientu reģistrācija”. 

Aizpildītu un parakstītu iesniegumu 
lūdzam iesniegt tuvākajā LAD reģionālajā 
lauksaimniecības pārvaldē (RLP) vai cen-
trālajā aparātā (CA), vai nosūtīt pa pas-
tu. Ar elektronisko parakstu parakstītu ie-
sniegumu lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: 
lad@lad.gov.lv. 

2) Lauku atbalsta dienests ir uzsā-
cis atbalsta izmaksu par atdalītajiem 
maksājumiem 

Lauku atbalsta dienests (LAD) š.g. au-
gustā uzsācis avansa izmaksu atdalītajiem 
papildu valsts tiešajiem maksājumiem 
(PVTM). avansu 70% apmērā saņems tie 
lauksaimnieki, kuri ir izpildījuši atbalsta sa-

ņemšanas nosacījumus. 
atdalītajam pvtm par liellopiem 

(ALM) aprēķinātā atbalsta likme ir LVL 
33,67 par lauksaimniecības dzīvnieku. Au-
gustā un septembrī izmaksājamais 70% 
avanss veido LvL 23,57 par lauksaimnie-
cības dzīvnieku. ALM ir vēsturiskais mak-
sājums par liellopiem (tele, bullis, vērsis), 
kuri saskaņā ar Lauksaimniecības datu 
centra datiem bija reģistrēti un atradās ga-
nāmpulkā 2010. gada 31. decembrī, kā arī 
tika turēti ganāmpulkā no 2010. gada 1. 
jūlija līdz 31. decembrim. 

atdalītajam pvtm par laukaugu 
platībām (ALA) aprēķinātā atbalsta likme 
ir LVL 19,26 apmērā par hektāru. Augustā 
un septembrī izmaksājamais 70% avanss 
veido LvL 13,48 par hektāru. Šis ir vēs-
turiskais maksājums par 2009. gadā ap-
stiprinātajām laukaugu platībām papildu 
valsts tiešajiem maksājumiem. 

atdalītajam pvtm par platībām 
(APL) aprēķinātā atbalsta likme ir LVL 
16,92 par hektāru, kur 70% veido LvL 
11,84 par hektāru. Šis atbalsts tiks mak-
sāts septembrī. APL ir vēsturiskais mak-
sājums par 2006. gadā apstiprinātajām 
PVTM par laukaugu platībām vai 2006.
gadā līgumā ar kartupeļu cietes ražotāju 
noteiktajām platībām. 

Savukārt atdalītajam pvtm par no-
kautiem vai eksportētiem liellopiem 
(AKEL) aprēķinātā atbalsta likme ir LVL 
43,45, kur 70% veido LvL 30,42 par liello-
pu. Šis atbalsts arī tiks maksāts septembrī. 
AKEL ir vēsturiskais maksājums par 2011.
gadā kautiem vai eksportētiem liellopiem. 

LAD plāno kopumā avansā izmaksāt 
21.5 miljonus latu no Latvijas budžeta fi-
nanšu līdzekļiem. 

Atgādinām, ka gadījumā, ja ES tiešo 
maksājumu un PVTM kopējā summa, 
ko lauksaimnieks ir tiesīgs saņemt 2012.
gadā, pārsniedz eur 5 000, piemēro 10 
% samazinājumu, ko ietur no pvtm ap-
rēķinātajām summām. 

Plašāka informācija par tiešā atbalsta 
shēmu ietvaros piemērojamajiem samazi-
nājumiem pieejama LAD mājas lapas sa-
daļā „Tiešie maksājumi”. 

3) Lauksaimniekiem piešķirti nāka-
mie 25 litri un 5 litri dīzeļdegvielas, kas 
atbrīvota no akcīzes nodokļa.

LAD lauksaimniecības produkcijas 
ražotājiem intensīvo darbu vasaras mēne-
šos ir piešķīris nākamo daudzumu  dīzeļ-
degvielas, kam piemēro akcīzes nodokļa 
atbrīvojumu – 25 litrus par vienu atbilsto-
šās platības hektāru. Līdz ar to šā gada 
21. septembrī ir piešķirti 80 (50+25+5) 
litri par vienu atbilstošās platības hektāru.

Par atlikušā dīzeļdegvielas daudzuma 
piešķiršanu LAD lēmumu pieņems līdz 
2012. gada 30. oktobrim. Lauksaimnieki 
par to tiks informēti.

4) pvtm par zīdītājgovīm
Zīdītājgovju ganāmpulku īpašniekiem 

atgādinājums, ka iesniegumi par ganām-
pulkā esošām zīdītājgovīm un telītēm jāie-
sniedz LAD reģionālajā pārvaldē līdz 15. 
novembrim.

Iesniedzamās veidlapas: iesniegums 
papildu valsts tiešajiem maksājumiem par 
zīdītājgovīm 2012. gadā 

5) No 4. līdz 7. oktobrim rāmavā no-
tiks starptautiskā lauksaimniecības, mež-
izstrādes, produkcijas pārstrādes, vides 
veidošanas un labiekārtošanas  izstāde 
„Lauksaimniecības tehnika 2012”, „Lau-
ku sēta 2012”, „Šķirnes trusis 2012”.

anita rozenberga, 
lauku attīstības speciāliste
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JAUNIEŠU CENTRĀ

turpinājums 4. lpp.

Aktivitātes jauniešu centrā jaunajā sezonā
Jauniešu centrs šajā gadā plāno gan 

regulāras, gan vienreizējas aktivitātes, 
kurās ir iespējams piedalīties jebkuram 
interesentam. Atgādinām, ka jauniešu 
vecumposms nebeidzas ar vidusskolas 
beigšanu, un mēs patiesībā gaidām arī 
tos, kam pāri 30, ja tikai ir vēlme kaut kur 
iesaistīties vai darīt pašam.

JAUNIEŠIEM – pat ja Tavi gadi jāsāk 
rakstīt ar 3...

Ikdienas aktivitātes – iespēja •	
izmantot jauniešu centra telpas un aprī-
kojumu (biljards, galda spēles, novuss, 
deju grīdiņas, datori...) no otrdienas līdz 
ceturtdienai 13.00 – 19.00, sestdienās 
13.00 – 16.00 VAI citā laikā, ja par to ie-
priekš vienojas.

ieSPĒJU NAK© – brīvdienu ne-•	
dēļā 29. – 30. oktobrī Rankas jauniešu 
centrā „B.u.M.s.”. Dalības maksa – Ls 1 
ēdināšanai. Vēlamais dalībnieku vecums 
– 15 – 17 gadi, bet, ja pieteiksies arī ne-
daudz „zem” vai „virs” – tas viss ir iespē-
jams.

Gulbenes novada jauniešu sa-•	
draudzības diena brīvdienu nedēļā 2. no-
vembrī Lejasciemā.

Meklējam arī 4 brīvprātīgos, kuri •	
iesaistīsies jauniešu centra dzimšanas 
dienas veidošanā, kas notiks 29. decem-
brī jauno mūzikas grupu koncerta „un 
ne tikai” formātā. Īpašā pateicības balva 
brīvprātīgajiem līdzās apliecinājumam 
par piedalīšanos – jauniešu centra T-krek-
ls šā gada krāsā.

Dažādas radošas un cita veida •	
aktivitātes, kuras vadīs lejasciemieši, pie-
mēram, šobrīd var pieteikties velosipēdu 
restaurācijai kopā ar Eiženu Petroviču, kā 
arī apmeklēt Lāsmas Einbergas vadītās 
radošās darbnīcas.

JA BŪS INTERESENTI – veido-•	
sim ģitārspēles nodarbības iesācējiem 
bez priekšzināšanām vai ar minimālām 
prasmēm.

BĒRNIEM
Ikdienas aktivitātes bērniem •	

– no otrdienas līdz ceturtdienai 13.00 – 
16.00.

Īpašā bērnu diena – CETURT-•	
DIENA – no plkst. 14.00, kad notiks dažā-
das radošas aktivitātes, piemēram, gaisa 
pūķu veidošana, kā arī spēles u.tml.

Arī bērniem, kas ir jaunāki par 13 •	

gadiem, ir iespēja apmeklēt nodarbības, 
ko vada vietējie lejasciemieši (velosipēdu 
restaurācija, radošās darbnīcas).

JEBKURAM INTERESENTAM, tajā 
skaitā jauniešiem, protams

Arī šogad sadarbībā ar kultūras •	
namu otrdienās un ceturtdienās no plkst. 
17.00 līdz 18.00 step-aerobikas nodar-
bības jauniem un ne tik jauniem, pirmā 
nodarbība 9. oktobrī (līdzi jāņem vingro-
šanas paklājiņš, ja nav – pludmales dvie-
lis).

Veidosim jauno ģimeņu klubi-•	
ņu, JA PIETEIKSIES vismaz 4 ģimenes, 
kas vēlas tajā darboties.

JA BŪS INTERESENTI, veido-•	
sim angļu valodas nodarbības cilvēkiem 
ar nelielām priekšzināšanām (gramatikas 
pamati, sarunvaloda), 1 nodarbība nedē-
ļā, maksa – Ls 0,50 par nodarbību.

JA BŪS INTERESENTI, veido-•	
sim projektu rakstīšanas un īstenošanas 
mācības, 1 nodarbība nedēļā, maksa – 
Ls 0,50 par nodarbību.

inga deigele, 
jauniešu centra vadītāja

Eiropas brīvprātīgā dzīve Latvijā – Lejasciemā
Šā gada 4. septembrī man bija īpaša 

diena, jo bija pagājusi puse no laika, ko 
es pavadu Lejasciemā Eiropas Brīvprā-
tīgā Darba ietvaros (EBD). Ir aizritējuši 6 
mēneši, un man ir sakrājušies iespaidi, ar 
ko vēlos padalīties.

Man ļoti patīk latviešu mentalitāte un 
atvērtība. Visu laiku varu izbaudīt cilvēku 
sirsnību,  satiekot viņus uz ielas Lejascie-
mā. Tajā pašā laikā ir arī rūpes par to, lai 
organizētu aktivitātes vietējiem bērniem, 
jauniešiem un pieaugušajiem.

Tā kopā ar Ingu, Annu un vairākiem 
jauniešu centra jauniešiem vasarā or-
ganizējām bērnu vasaras dienas. Jūnija 
beigās mēs pavadījām 3 dienas „Kalna-
Pakalniešos”, esot kopā, spēlējot spēles 
un mācoties, kā gatavot sieru, u.tml.

Es organizēju arī vācu un latviešu 
kultūras vakarus, kur mēs dejojām, dzie-
dājām dziesmas un kopā gatavojām šīm 
valstīm tradicionālu ēdienu.

Visapkārt es šobrīd jūtu mājīgumu 
šajā mazajā ciemā, un es mācos arī lat-
viešu valodu, jo visu laiku rodas situāci-
jas, kur to ir nepieciešams izmantot. Jā-
saka paldies izcili izpalīdzīgajam skolotā-
jam Aldim Doropoļskim, jo tagad es jau 
saprotu atsevišķus teikumus, ja cilvēki ar 
mani nerunā pārāk ātri.

Attiecībā uz manām nākamajām ak-
tivitātēm, pastāstīšu par dažām no tām. 
Tiks turpināta tradīcija organizēt starpkul-

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

tūru vakarus, un jauniešu centrā „Pulss” 
nākamais temats būs „Baltijas vakars”. 

Tiek gaidīti visi lejasciemieši – gan jauni, 
gan veci.
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turpinājums no 3. lpp.

Kas jauns jauniešiem?

JAUNIEŠU CENTRĀ/ BIBLIOTĒKĀ

meklē iespējas pievienoties braucienam uz gulbeni un rīgu 
Jauniešu centra brīvprātīgais Daniels meklē cilvēkus, kas pārvietojas ar savu 

automašīnu un būtu gatavi laiku pa laikam aizvest viņu uz Gulbeni un/vai Rīgu. Ja 
Jūs bieži dodaties uz šīm pilsētām un būtu gatavs/-a paņemt līdzi arī mūsu brīv-
prātīgo, būsim priecīgi, ja ar mums sazināsieties. 

Kontakti: Inga Deigele, +371 26157445, pulss@gulbene.lv
Paldies un uz sadarbību!

pasākums notiks piektdien, 19. 
oktobrī plkst. 18.00 jauniešu centrā 
„pulss”.

turpmāk jauniešu centrs būs at-
vērts arī katru otro piektdienas vakaru 
no plkst. 20.00 līdz 24.00. Jaunieši tiek 
aicināti izmantot to, ko piedāvā jauniešu 
centrs, kā arī satikties ar draugiem un pa-
vadīt kopā vakaru neformālā gaisotnē.

Plānojam arī organizēt video nakti, 
dažādas aktivitātes vidusskolā un veidot 
apmācības par to, kā rakstīt „blogu”.

Tātad – ja kādam ir interese par mūsu 
aktivitātēm, nāciet!

Tālāku informāciju varēs atrast mūsu 
domubiedru grupās draugiem.lv un face-
book.com.

Šoreiz tas arī viss! 
Visu to labāko vēlot,

daniels Bārts
Eiropas brīvprātīgais Lejasciemā

Aicinām lasīt!
Laikrakstā „Dzirkstele” nesen va-

rējām lasīt, ka Gulbenes novada biblio-
tēkas iesaistās lasīšanas veicināšanas 
programmā „Bērnu žūrija”. Starp tām ir 
arī Lejasciema pagasta bibliotēka. 

Pateicoties LNB Atbalsta biedrības 
aktivitātēm un labdarības projekta „Sir-
sniņa prasa, lai bērniņš lasa” ziedotā-
jiem, Lejasciema pagasta bibliotēka 
saņēma 21 jaunu grāmatu.

Jau rakstījām, ka pagājušogad 
„Bērnu žūrija” paplašināja savu darbī-
bu, aicinot piedalīties arī vidusskolē-
nus, un tā tapa „Jauniešu žūrija”.

Katru gadu mēs lūdzām arī vecā-
kus, lai viņi pievērš uzmanību bērnu 
aktivitātēm, palīdz vērtēt un izteikt savu 
viedokli. Tāpēc šogad tiek radīts jauns 
projekts – „Vecāku žūrija”, kurā var 
piedalīties jebkurš pieaugušais, kuram 
patīk lasīt jaunās grāmatas, diskutēt un 
vērtēt.

Lejasciema pagasta bibliotēka 
aicina visus bērnus, jauniešus un pie-
augušos iesaistīties šajā projektā. Izla-
sīt savam vecumposmam atbilstošas 
grāmatas un sniegt vērtējumu, izsakot 
savu viedokli. Šogad jāizlasa piecas 
grāmatas no žūrijas kolekcijas. Par 
tām, kas būs ļoti patikušas, būs jāaiz-
pilda anketa.

Pavasarī visiem ekspertiem, kas 
būs izlasījuši 5 grāmatas un aizpildījuši 
anketu, būs kopīgs noslēguma pasā-
kums un balvas. 

Laipni lūgti visi, kuriem patīk lasīt!
Tiekamies bibliotēkā!

agnese usāre, bibliotekāre

             31. oktobrī plkst. 17.00 Lejasciema pagasta bibliotēkā 

Tikšanās ar dzejnieci Mariku Svīķi un 
   mūziķi Jāni Žagariņu

Kad sāk krāsoties kļavu lapas, laiks 
paliek vēsāks un dārza darbu kļūst mazāk 
– roka arvien biežāk sniedzas pēc kādas 
lasāmvielas. Vai tā būtu grāmata, vai raibā 
žurnāla lappuses.

Domājot par saviem lasītājiem, bib-
liotēka ir veikusi divus jaunāko grāmatu 
iepirkumus.

Aizraujošu romānu cienītājiem pie-
dāvājam K. Lekbergas otro darbu „Ledus 
princese”un amerikāņu autora B. Heiga 
„Starpnieks”, kur savu darbību turpina 
Šons Dramonda.

Romantiskā žanra cienītājiem ameri-
kāņu autores Dž. Devero „Karaļa sala”, L. 
Dilanas „Debesis tepat līdzās”, kas sniedz 
lasītājiem atelpu no ikdienas rūpēm. Angļu 
rakstnieces M. Džonsones jaunākais darbs 
„Vasara bez noteikumiem” un M. Gārdine-
res „Dzimšanas dienas dāvana”.

Šogad par īstu pasaules bestselleru 
tiek uzskatīta britu autores E. Džeimsas 
„Greja piecdesmit nokrāsas”, kas ir trilo-
ģijas pirmā daļa. Šī būs ļoti aizraujoša un 
savdabīga lasāmviela pieaugušajiem.

Starp latviešu autoru darbiem var 
izcelt Daces Priedes „Snieg purpura 
sniegs” – vēsturiska un aizraujoša leģen-
da par jaunas sievietes Katrīnas spēju 
saprast pasauli un cilvēkus, par savas 
sūtības apziņu. Žurnālistes un režisores 
Daces Judinas detektīvromāns „Dīvainais 
līgovakars”, kur izmeklējumus turpina 
Anna Elizabete.

Līgas Blauas ceturtā grāmata ir par 
Jāni Paukštello – dziedošo aktieri, kas 
šajā darbā ir neticami atklāts. Grāmatā iz-
stāstījis savu dzīves gājumu no bērnības 
līdz šodienai.

Izdevniecība „Upe tuviem un 
tāliem”izdevusi leģendārās latviešu ak-
trises Veras Singajevskas atmiņu stāstu 
„Mans mūžs”. 

Mūsu novadnieces, žurnālistes Gunas 
Kārkliņas jaunākais darbs „Izprast sevi, 
savu ceļu”, būs vieglā, saprotamā valodā 
uzrakstīts par astroloģiju, kur ikviens varēs 
atrast kaut ko sev.

Tiem, kam interesē veselīgs dzīves-
veids vai veselības nostiprināšana, iesa-
kām A. Morica „Organisma attīrīšana” 
un „Muguras slimību ārstēšana”, kā arī J. 
Halkvista „Ārstniecības augi mājas aptie-
ciņā”.

Šogad vēlreiz tiek izdota iecienītākā 
konservēšanas recepšu grāmata, ko sa-
kārtojusi V. Kangare – „Dārzeņu, augļu un 
dārzeņu konservēšana”. Savukārt tiem, 
kam interesē kulinārija, žurnāls „Ieva”, 
savā 15 gadu jubilejā ir izdevis krājumu 
„Kūkas. Skaistākās Ievas receptes”.

Dzejas cienītājiem piedāvājam pazīs-
tamās dzejnieces Dainas Avotiņas grāma-
tu „Tikšanās”.

Protams, ir arī citi aizraujoši un inte-
resanti darbi, ar kuriem var iepazīties bib-
liotēkā.

agnese usāre, bibliotekāre

Jaunumi grāmatu plauktos
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Ar atmiņām par aizvadīto un domām par 
jauno pašdarbības sezonu

KULTŪRAS NAMĀ

Rudens ir kā gleznotājs, no kura 
otas dažos mirkļos top glezna, kura kā-
dam ir fons, kādam labs ceļabiedrs, kā-
dam – jauns atskaites punkts. Vēl jopro-
jām smaržo āboli, virši, asteres un dālijas 
zied, baidīdamās no rudens salnām. Un 
labi vien ir, ka salnas ir iekavējušās, jo tā 
gribas paturēt vasaras skaistās dienas! 
Iemarinēt, iecukurot, salikt atmiņu kon-
servos. Ziemā atvērt pa bundulītim vien, 
izgaršot un atcerēties.

Rudens ir arī gadalaiks, kad kultūras 
namā sākas rosība, jo klāt ir pašdarbības 
sezona. 2013. gads pašdarbniekiem ir 
Latvijas Dziesmu un Deju svētku gads. Šie 
Dziesmu un Deju svētki paies Līgo zīmē 
un svētku vienojošais moto ir „Gaisma līgo 
Latvijā”. Ikvienam ir iespēja būt šo svētku 
dalībnieku vidū, ja tikai būtu vēlēšanās 
dziedāt, dejot, teātri spēlēt, muzicēt kādā 
no pašdarbības kolektīviem. 

Visi pašdarbības kolektīvi labprāt gai-
dīs jaunus dalībniekus savā pulciņā.

Šosezon Lejasciema kultūras namā 
darbosies šādi kolektīvi:

jauktais koris „Kaprīze” – vadītāja 
Ineta Maltavniece;

jauktais vokālais ansamblis „ak-
cents” – vadītāja Rita Vēverbrante;

vecākās paaudzes ansamblis „sat-
ekas” – vadītāja Vija Nurža;

deju kolektīvs „unce” – vadītāja Inga 
Dambrova;

amatierteātris „paradokss” – vadī-
tāja Ineta Krastiņa;

Folkloras grupa „smaržo siens” – 
vadītāja Inga Deigele;

Līnijdeju grupa „dzinteles” – vadītā-
ja Elīna Krēsliņa;

vokāli instrumentālais ansamblis 
„vārti vaļā” – vadītāja Inga Deigele;

step – aerobokas grupa – vadītāja 
Inga Deigele;

pūtēju orķestris – vadītājs Juris Iva-
novs.

Iesāksim dienu ar mazu saulīti sevī, 
tad arī attiecības ar citiem cilvēkiem un pā-
rējo pasauli būs par tonīti gaišākas!

Lai ir prieks par krāsainajām lapām un 
skaisto rudeni!

Lejasciema kultūras nama vadītāja 
rita (t. 64472677, 29392051)

Kopā ar kori solo 
dzied inga deigele.

3. augustā Beļavā notika novada 3. Senioru svētki, 
kuros piedalījās arī mūsu pagasta senioru ansamblis 
„Satekas”.

Vēl daži foto mirkļi no vasaras aktivitātēm.

Kori diriģē vija Nurža.

3. septembrī Lejasciemā varēja vērot ziedu parādi.

20. septembrī folkloras grupa „Smaržo siens” koncertēja  Gulbenes kultūras cen-
trā biedrības „Sateka” organizētajā pasākumā ar igauņiem, bet 28. septembrī piedalī-
jās pasākumā Vecgulbenes muižā.
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INFORMĀCIJA, APSVEIKUMI

LĪDZJŪTĪBAS

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.

SIA „Latmežs” pērk īpašumus, 
cirsmas, var būt ar apgrūtinājumiem 
(ķīla, mantojums.).

Ātra izskatīšana, labas cenas, tūlī-
tēja samaksa. Iespējams avanss.

T. 22028592, 29777641

Laiks apstājas ar skarbu piesitienu
Nav nākotnes, ir tikai vēju balss.
Un kādai mīļai, labai sirdij
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.
  /N. Dzirkale/

    2012. gada augusta nogalē 
 un septembrī mūžībā aizgājuši   
      Lejasciema pagasta iedzīvotāji

anna tipāne, mirusi 20. augustā 
96 gadu vecumā

Kārlis Kauliņš, miris 27. augustā 
74 gadu vecumā

jānis einbergs, miris 4. septembrī 
31 gadu vecumā

Fanija Berkolde, mirusi 
27. septembrī 88 gadu vecumā

Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko 
līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem.

Laime, laime tam puisim,
Kas piedzima saulītē:
Tam augs rudzi, tam augs mieži,
Tam saulīte grožus vīs,
Tam saulīte grožus vīs,
Sudrabā mērcēdama.

    Sveicam 
Egitu Miesnieci un 
Alvi Kušķi ar 
dēliņa Ralfa Markusa 
piedzimšanu
Ingunu un Aināru Ozolus 
ar dēliņa Krišjāņa Kristena 
piedzimšanu
Līgu Kubuliņu-Brekti 
un Sandi Brekti ar dēliņa 
Ronalda piedzimšanu
Elīnu un Agri Krēsliņus ar 
dēliņa Jēkaba piedzimšanu!

Lejasciema pagasta pārvalde

Ir gadījumi, kad nelaime, nega-
dījums pārsteidz mūs nesagatavotus 
un šādos brīžos jūtamies apjukuši, 
nezinot, kur steigā griezties pēc pa-
līdzības.

ATGĀDINĀM!

Kur zvanīt 
steidzamos gadījumos?
vienotais ārkārtas palīdzības 

dienests: 112 (policija, ugunsdzē-
sēji, neatliekamā medicīniskā pa-
līdzība, smagi negadījumi; gan no 
fi ksētā, gan mobilā tālruņa – bez 
maksas). Uz šo tālruņa numuru var 
zvanīt arī ārkārtējo situāciju – plūdu, 
spēcīgu lietusgāžu, vētru, apledoju-
ma un puteņa gadījumos.

Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienests: 113

Ls 2.00Ls 2.00

Pasakumi oktobri

6. oktobrī 22.00 Lejasciema ku-
tūras namā  Krāsainā rudens balle 
kopā ar Jutu un Evelīnu

Ieeja Ls 1.50. Darbosies kultūras 
nama kafejnīca

20. oktobrī 18.00 Lejasciema 
kultūras namā Alsviķu teātra studijas 
un Annas pagasta amatierteātra vies-
izrāde – E. Vulfs „Grūts uzdevums” un 
„Lielinieks Švukste”

Ieeja  Ls 1.50

27. oktobrī Lejasciema amatier-
teātris „Paradokss” dosies ar viesizrā-
di uz Liteni

Dienas bijušas kā ābeles,
Kuru vainags dāsni augļus nes.
Nu, kad salnu piebērti to zari,
Pastāvēt un padomāt tu vari,
Cik šais gados atdots, veikts un gūts,
Kas zied vieglumā, un kas ir bijis 
grūts.
Ir pār vaigu dažkārt ritējusi,
Arī kāda lāse klusi,
Prieka brīžu skurbums galvu vijis,
Pasaulē caur tiem daudz gaišāk 
bijis. 
  /K. Apškrūma/

Sveicam Lejasciema 
pagasta iedzīvotājus, 

kam dzīves jubilejas tiek 
svinētas septembrī un 

oktobrī:

70 gadu jubilejā
Ainu Brūmani
Imantu Einbergu
Sarmīti Grīsli

75 gadu jubilejā
Arni Skrodeli
Veltu Tošu

80 gadu jubilejā
Dainu Bērzkalni
Tatjanu Gabdulļinu
Ainu Ģērmani
Uldi Upmali

85 gadu jubilejā
Metu Berkoldi
Mariju Uisku


