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Kulturas
pasakumi
gada nogale
24. decembrī plkst. 14.00
Lejasciema kultūras nama koris
„Kaprīze” piedalīsies Ziemassvētku
pasākumā Zeltiņu baznīcā
25. decembrī plkst. 18.00
Lejasciema kultūras namā
Bērnu popgrupa „Pīlādzīši” aicina
visus – gan lielus,
gan mazus uz Vitas Siliņas
muzikālo uzvedumu
„Puteklītes un Puteklīša Ziemassvētki”
Uzvedumā piedalās popgrupas bērni,
bērnu vecāki un solisti.
Ieeja Ls 1,00,
bērniem līdz 15 gadiem Ls 0,50
25. decembrī plkst. 22.00
Lejasciema kultūras namā
Ziemassvētku balle – ar dažādiem
pārsteigumiem kopīgi svinēt svētkus
Jūs ielūdz Juta un Evelīna
Ieeja Ls 1,50
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Sapostas egles svētai naktij,
Sveces no zvaigznēm aizņemas
gaismu,
Arī sirdij pieskaras brīnums
Un dvēsele dungo,
Kādu tālu, bet zināmu dziesmu –
Par ticības spēku,
Par laimes liesmu,
Par laiku,
Kas cilvēkus vieno ....
M.Svīķe

Cienījamie pagasta iedzīvotāji!

Lai Ziemassvētkos iemirdz spoža ticības
un cerības zvaigzne tam, ko visvairāk
vēlamies un Jaunais gads lai atnes
pacietību un spēku šīs vēlmes piepildīt!
Lejasciema pagasta pārvalde

LAUKSAIMNIEKIEM/ BĒRNUDĀRZĀ

„Kamenīte” zīmē
Ziņas
lauksaimniekiem Ziemassvētkus
Ir pienācis decembris, gada pēdējais mēnesis, kad zemnieka darba
ritmā atliek mirklis atelpai un arī pārdomām, kāds bijis šis gads. Kāds rakstījis projektus saimniecības attīstībai un
modernizācijai, kāds braucis mācību
un pieredzes apmaiņas braucienos,
bet katrs ir veicis ikdienas pierastos, tik
vajadzīgos darbus. Bet liekas, ka katram gada beigas ir tāds kā rezumējumu laiks. Arī man.
No augusta mēneša uzsāku lauku
attīstības speciālistes darbu Gulbenes
novadā. Darbu veicu trīs lielos pagastos – Lejasciemā, Lizumā un Rankā. Kā
jau katrā vietā, sākums grūts, jāiepazīst
pagastu lauksaimnieki un jāprot atrast
sapratne un sadarbība. Bet katram ir
jāpadara savs darbs un uzdotie pienākumi. Tāpēc šodien gribu teikt daudzus
paldies par atbalstu, kas palīdzēja man
uzsākt un paveikt man uzticētos uzdevumus.
Paldies pagasta pārvaldes lietvedei Dacei Milnei par sadarbību un informatīvo ziņu izplatīšanu. Pateicos par
sapratni, atsaucību un laipno uzņemšanu, apkopojot ikgadējos statistikas
datus, - Andim Riekstiņam z/s „Lazdas”; Ādolfam Suntažam z/s „Umari”;
Valdai Šķenderei no „Pincikājām”; Maigai Samsonei no „Līgotnēm” un Miervaldim Gindam no „Gindēm”. Tāpat
liels paldies par piedalīšanos anketēšanā par bioloģiskās lauksaimniecības
attīstību un bioloģiskās daudzveidības
uzturēšanu zālājos Natālijai Siliņai no
„Aļļiem” un Jānim Lodem no „Jaunaļļiem”. Paldies par sadarbību SIA „Rainis” un personīgi Armandam Lūkinam.
„Nav laime tālumā jāmeklē. Liec
ausi pie zemes, pie savas zemes, kurā
tu esi ieaudzis un kurai tu piederi, un
klausies bez nepacietības, lēni, uzmanīgi: nāks tava balta diena, ja ne
šodien tad rīt vai parīt, tikai drusku jāpagaida...” Ar šiem Zentas Mauriņas
vārdiem vēlu Jums visiem, Lejasciema
pagasta zemes kopējiem, ģimeniskus,
sirsnīgus Ziemassvētkus un daudz darba, daudz veiksmju un daudz paveiktā
Jaunajā gadā!
Jaunākā informācija lauksaimniekiem joprojām ir pieejama pagasta mājas lapā www.lejasciems.lv un arī nākošajā gadā ar jautājumiem par lauku
attīstību Lejasciema pagasta pārvaldes
telpās mani varēs sastapt katru trešdienu no plkst. 9.00 – 12.00.
Anita Rozenberga,
lauku attīstības speciāliste.
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Kad no gada iztērētas jau pāri par
trīssimts dienām, zinām ikviens, ka esam
tālu gājuši, daudz sasnieguši un tuvojas
laiks, lai , ikdienas steigai pa vidu, palūkotos pār plecu, novērtētu- kāds bijis šis
laiks.
Arī „Kamenīte” ar krāsainiem dzīpariem, ar skanīgām dziesmām, spožām
lampiņām un draiskiem Ziemassvētku vecīša rūķiem pošas Ziemsvētkiem. Kā klājies mūsu namā, ko saka pašu bērni?
„Zaķēniem” un skolotājām Lijai
un Lūcijai:
„Prieks par šogad darinātajām rotaļlietām. Ir čakli šūts un adīts, ir pirkts un
gādāts, lai mazajiem pirkstiņiem ir darbs,
lai galviņām ir darbs, izdomājot, ko darīt
ar šo spēli, kā spēlēties ar šo rotaļlietu, ar
kuru draugu kopā šķirstīt šo grāmatu. Ir
gandarījums par šī gada zaķēnu drosmi
un slavējamo pašapziņu, piedaloties savos pirmajos sporta svētkos, Miķeļdienā
un Mārtiņdienā kopā ar citiem „Kamenītes” bērniem. Ir prieks kopā varēt un darīt.
Ikvienam vēlam optimismu, ticību labajam
un cerību piepildīšanos!”
„Rūķīšiem” un skolotājām Ilzei un
Sandrai:
„Gribas pateikties bērnu vecākiem
par īpašo atbalstu – ierosinot oriģinālas
idejas, iesaistoties tērpu gatavošanā, par
aktīvu līdzdarbošanos jautro svētku brīžos un tematiskās pēcpusdienās. Prieks
par kopīgo kopā būšanu pēcpusdienās ,
muzicējot kopā vecākiem un bērniem pie
skolotājas Antras. Ikvienam jums vēlam:
Lai gaiši sapņi piepildās un sniega takās
nemaldās. Lai sirdīs zvaigžņu lietus līst un
iecerētais atdzīvojas īsts!”
„Pasaciņai” un skolotājām Andrai
un Dainai:
„Ir gandarījums par jauku kopā būšanu svētkos, sporta sacensībās, teātra
izrādēs un koncertos. Veiksmīgi sadarbojoties ar bērnu vecākiem ir braukts
ekskursijās, kopā vārīts un tukšots lielais
zupas katls. Cerams, ka arī vecākiem šie
kopīgie darbi ir palikuši labā atmiņā, jo vēlam viņiem palikt tik pat atsaucīgiem un
ieinteresētiem, lai kopīgi varam priecāties
par bērnu zinātkāri un spēju ticēt labajam
it visā!”
„Gudrajai Pūcei” un skolotājām
Irisai un Inārai:
„Mūsu gads, pateicoties labvēlīgam
zvaigžņu stāvoklim, ir realizējis daudzas
mūsu ieceres – gan darbā ar bērniem,
gan pašu pedagogu izaugsmē un attīstībā. Esam par gadu gudrāki, varošāki,
prasmīgāki un talantīgāki! Esam noticējuši
sev, tapuši drosmīgāki un mūsu sapņiem
ir izauguši plati spārni. Nu, tikai jāceļas
spārnos, lai tos īstenotu. Lai piepildās arī

jūsu, ikviena, paši pārdrošākie sapņi!”
Skolotājai Antrai:
„Ir gandarījums par labi padarītu
darbu, kas licis justies gan prātīgam, gan
apdomīgam, gan pagurušam un priekpilnam. Novēlu jums sveikt katru dienu
ar mīlestību sirdī! Katru dienu – droši uz
priekšu!
Logopēdei Elgai:
„Bieži piedzīvots gandarījums par
labi izdevušos darbu, pamanot prieka dzirkstelīti bērnu acīs. Tas ir dubults
prieks – par bērnu un par sevi reizē. Sirdi
allaž silda bērnu, kuriem daudz jācenšas,
neatlaidība un kuri, pēc ilga darba, piedzīvo savas „mazās zvaigžņu stundas”.
Vecākiem novēlu – priecāties par saviem
bērniem, par viņu neatlaidību un sasniegumiem! Kolēģiem – radošu garu, spēku
un izturību, ikdienā spējot priecāties par
savu darbu! Ikvienam – veselību un visu
izmēru panākumus!”
„Kamenītei” šis gads ir biji rūdījuma
gads, kas ir prasījis būt drosmīgiem, profesionāliem, vienotiem. Ir bijuši visu izjūtu
gammu brīži – kā varavīksnē. Šodienas
izjūtās pirmo vijoli spēlē atziņa par kopējo varējumu, spēju uzticēties. Nākotnes
jaungada ieceru lapu gribas krāsot vispirms ar gaišzilo krāsu – saucot to par
cerību, sapņu īstenošanas un sirdsmiera
krāsu. Tad vēl silti dzelteno – lai pietiek
mīļuma un saulainu domu, kas sevī glabā
radošas idejas. Un mazliet no gaišzaļās
un sārtās mazliet – lai kopā savijies kaleidaskops mūs pasargā no apkārt pelēkā. Mūsu ikdiena ir nest prieku par katru
brīdi, izdzīvojot to kopā ar bērniem! Un,
kas var būt labāks par to! Atvēlēsim katrs
savā prātā un sirdī kādu stūrīti – kur spējam justies kā bērns – smejoties no sirds
par sauleszaķīti uz drauga degungala un
spējot raudāt par izkusušu sniegpārslu
plaukstas viducī! Būsim atsaucīgi visam,
ko varam saņemt šodien, šeit un tagadesot katrs pats un visi kopā!”
Sirds siltumu katrs jau domās mēs šodien cits citam vēlam.
Un ceram, ka piepildīsies kaut puse,
ko vēlamies paši.
Lai sirds raizes pazūd kā dūmi un vietu
dod sirdsmieram rāmam;
Lai piepildās pašiem it viss tas, ko labu
mēs citiem vēlam!
		
/Ārija Freimane/
Ar ziemsvētku
noskaņu sirdī –
Sandra
„Kamenītes” kolektīvs
un vadītāja
2011. gada decembris

LEJASCIEMA VIDUSSKOLĀ

Lejasciema vidusskola Ziemassvētku
gaidās
Šobrīd skola atkal greznojas svētku
noskaņai – logos iedzīvojušies skursteņslauķi, kas pēc svētku ieceres nesīs mums
visiem laimi, ja pieskarsimies jautrā laimes
nesēja pogai. „Laimes poga” – tā saucas
Ziemassvētku uzvedums, kuru šogad izsapņojuši 10. klases skolēni kopā ar audzinātāju Lailu Medni. „Pogas” jau tagad
sastopamas skolas gaitenī – dižojas garā
virtenē, tā vien aicinādamas – „Nu, pieskaries man!” Taču nē, skolēni zina, ka patiesā
laime sasniedzama tikai tad, kad svētku
uzvedumā katra klase savu sagatavoto
priekšnesumu būs godam sniegusi publikas vērtējumam, un tad arī
varēs pa īstam pieskarties
skursteņslauķim. Mēs visi
kopā ar ielūgtajiem vecākiem un skolas atbalstītājiem patiesi jaukā noskaņā
gaidām šos svētkus 22. decembrī četros pēcpusdienā.
Savukārt piektdien, nākošajā dienā pēc svētku koncerta un tradicionālās Ziemassvētku balles, satiksimies
Ziemassvētku svētrītā, kuram sekos svētku brokastis
un, protams, pirmā mācību
Lejasciema vidusskola Ziemassvētku gaidās.
semestra rezultātu apkopojums – liecību saņemšana.
Arī šos Ziemassvētkus gaidot, tāpat kā
pakāpeniski uzkrāj vienu izstādāmo plandivus iepriekšējos gadus , skolēnu dome
šeti pēc otras. Šajos vizuālajos materiālos
ir izsludinājusi labdarības akciju „Mazo sirbūs aplūkojamas tēmas: Skolu vēsture
sniņu priekam”, kuras laikā vecāko klašu
Lejasciemā, jaunās skolas ēkas celtniecīskolēni un pieaugušie saziedo dažādas
ba, Lejasciema vidusskolas direktori, ievērotaļlietas un spēles jaunāko klašu bērnu
rojami Lejasciema vidusskolas absolventi,
priekam.
mūzikas novirziens Lejasciema vidusskolā,
Patiess savas skolas mīlestības aplietūrisms, interešu izglītība, ārpusstundu akcinājums ir arī topošā skolas vēstures istativitātes skolā, teātra mākslas tradīcijas u.c.
ba. Ideja par to radusies jau dažus gadus
Vēstures istabā uzkrāsim skolas vēstures
atpakaļ, taču pagājušovasar galīgi tika izliecības: visu skolas absolventu sarakstu,
lemts par telpas izvēli un celtnieki to rūpīgi
pārgājienu aprakstus, pulciņu dienasgrāizremontēja. Tagad 20. kabinets ir uzpomatas, goda rakstus, skolotāju biogrāfissies, svaigs, ar pilnīgi jaunām mēbelēm un
kos materiālus u.c. saglabātos dokumen-

Vidusskolu skolēnu pašpārvalžu
vadītāji un
novada domes priekšsēdētāja
S. Daudziņa.
tus. 18. janvāris būs tā diena , kad notiks
vēstures istabas atklāšana, jo tieši šajā datumā 1960. gadā jaunajā, arī pašu skolēnu,
skolotāju un vecāku rokām celtajā, skolas
ēkā tika uzsākts mācību darbs.
Gaidot Ziemassvētkus, sagadījies tā,
ka Lejasciema vidusskolu apciemo vairākas ciemiņu grupas. 5. decembrī skolēnu
domes prezidents Mārtiņš Zurkovs sagaidīja visu vidusskolu skolēnu pašpārvalžu
vadītājus. Viņu vidū arī Gulbenes novada
padomes priekšsēdētāju Sandru Daudziņu
un Gulbenes jauniešu centra Bāze vadītāju
Lieni Dembovsku. Viesi iepazinās ar skolas
mācību kabinetiem un pašpārvaldes darbu.
Vēlot visiem skolēniem ,viņu ģimenēm, skolotājiem un pagasta iedzīvotājiem
mirdzošā ziemas baltumā un svinīgā mierā
sagaidīt Ziemassvētkus,
Ingrīda Vanaga,
direktores vietniece audzināšanas darbā

Rezultāts, par kuru liels prieks
Laiks ir neapturams, tas plūst un mainās kā straujas kalnu upes, kas trauc uz
jūru. Tā kā gads drīz noslēgsies ir piemērots laiks, kad pieminēt labus darbus, kas
padarīti, kā arī uzņēmīgus cilvēkus, kuri
tos īstenojuši. Es kā neatkarīga persona
no malas pirms kāda laiciņa vēroju Lejasciema vidusskolas skolotājas Lailas Mednes un mākslas pulciņa audzēkņu Ināra
Ritmaņa, Ilvas Ritmanes, Ances Zaķes,
Kristianas Liekniņas, Artas Švarces Švampānes, Madaras Čačkas un Silvas Milnes
rosīgo darbošanos. Šie jaunieši skolotājas Lailas vadībā ir īstenojuši kādu labu,
2011. gada decembris

sabiedriski nozīmīgu darbiņu – radījuši
tematisku sienas gleznojumu, kas padara
interesantāku un atraktīvāku visa skolas
kolektīva ikdienu. Kā mazulis šis brīnums
skolas gaitenī tika izauklēts vairāk kā gadu.
Sākotnēji mākslas pulciņa skolēnu vidū
tika rīkots konkurss, kurā savas idejas par
tēmu „Kāpnes” varēja iesniegt jebkurš audzēknis. uzvaras laurus plūca talantīgā 12.
klases skolniece Madara Čačka. Tā aizsākās idejas realizācijas process, kas noslēdzās ar praktisku gleznošanas maratonu
4. novemrrī no 9 rītā līdz 7:30 vakarā. Visa
komanda ar degsmi un entuziasmu radīja

oriģinālu mākslas darbu. Drosmīgais Inārs
aizsāka sienas gleznojuma kompozīcijas
pārnešanu uz sienas, skolotāja Laila kā
varavīksnes laumiņa strādāja pie nepieciešamo krāsu toņu sajaukšanas. Meitenes
iesaistījās reālu cilvēku siluetu pārnešanā
uz sienas, izmantojot projektoru. Kā īsteni
mākslinieki šie radošas darbības entuziasti
vairs nedomāja par to, ka krāsas pilītes nejauši aiztrauc uz apģērba piedurknēm, ka
otas triepiens dažbrīd pieskaras matu cirtām. Visi kā viens bija iegrimuši mākslinieciskajā rituālā. 12.klases skolniecēm bija
turpinājums 4. lpp.
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Skolotāja Laila Medne un mākslas pulciņa dalībnieki.
patstāvīgais uzdevums – saskatīt skolas
saimē izteiksmīgākos tēlus un nofotografēt tos, lai sienas dekoratīvajā gleznojumā
iemājotu skolas dvēsele. Reālu cilvēku silueti, kas šobrīd draiski rotaļājas pa gleznojuma sirreālo pasauli, piešķir tam personisku auru. Visa komanda strādāja, acīs
mirdzēja satraukuma dzirkstis. Gala rezultāts sākotnēji mazliet biedēja, nekad nevar
zināt, kā iecerētais realizēsies. Tomēr, kad
skolas gaiteņos klusi ielavījās novakara
krēsla, raugoties uz paveikto visiem darba
rūķiem sejās uzplauka gandarījuma piepildīts smaids. Šobrīd jau viss bija skaidrs –
rezultāts būs fantastisks.
Katrs sasniegums iededz smaidu
mazo un lielo cilvēciņu sejās. Pie labo darbiņu saraksta varu pieminēt arī mākslas

pulciņa mazo dalībnieku sasniegumus.
Latvijas dabas muzeja organizētajā karikatūru un komiksu konkursā „Gribi tici, gribi
nē” ar augstiem sasniegumiem vecuma
grupā līdz 10 gadiem galveno balvu ieguva
Jolanta Pence. Pārējie Lejasciema vidusskolas mazie mākslinieki ieguva atzinības
balvu – vienu bezmaksas nodarbību Latvijas dabas muzejā „Sikspārņi – ar kājām
gaisā”. Šādi labie darbiņi apkārtējo pasauli
padara gaišāku. Satraukuma pilns smaids,
kas rotā mazo skolēnu sejas, ir lielākā dāvana skolotājiem, kas virza mazos cilvēkus
uz lieliem sasniegumiem...
Topošā vizuālās mākslas skolotāja,
LU studente, Lailas Mednes
praktikante Ilva

KULTŪRAS NAMĀ

Aktīvi darbojas pašdarbības kolektīvi
Atnācis gada visbaltākais laiks – kaut
arī ziema nav mums dāvājusi bagātīgu
sniega kārtu – Ziemassvētku gaidīšanas
laiks katram mums sirdī ir visgaišākais,
sveču liesmās izgaismots, silts kā pīlādžu
tēja krūzē. Laiks, kad dvēsele caurspīdīga
mirdz un gaida brīnumu, svētkus, savējos...
Lejasciema kultūras nama pašdarbības kolektīviem jaunās sezonas pirmo mēnešu darbs ir bijis gana rosīgs.
Vecākās paaudzes ansamblis „Satekas” septembra beigās devās uz Jēkabpils
pusi, kur Rubenes pagastā vecākajai paaudzei veltītajā pasākumā tika izdziedātas
ansambļa populārākās dziesmas. Oktobrī
„Satekas” viesojās pie saviem draugiem
Zeltiņos. Bet 10. decembrī, pagasta Lielās egles iedegšanas pasākumā, varējām
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kopā ar ansambli izdziedāt Ziemassvētku
dziesmas. Paldies kolektīva dalībniekiem
un īpaši – rūķu mammai Līgai Verlei, kura
bija gādājusi, lai visi varētu mieloties ar
garšīgiem zirņiem! Arī mazajiem rūķiemAncei Zurkovai un Barbai Podai paldies
par piedalīšanos egles iedegšanas pasākuma vadīšanā!
Folkloras grupa „Smaržo siens” septembrī piedalījās Ates muzeja pļaujas
svētkos un sadziedāšanās pasākumā
Launkalnē, oktobrī kolektīvs ar dziesmām
sveica novada kultūras darbiniekus un 5.
novembrī startēja skatē, kas šogad notika
Koknesē.
11. novembrī, kopā ar vokālo ansambli „Akcents”, tika dziedāts Lāčplēša dienas pasākumā Gulbenē.
Latvijas valsts svētku pasākuma laikā

kultūras nama pašdarbības kolektīvi pagasta iedzīvotjiem dāvināja emocionālu un
skaistu koncertuzvedumu.
Paldies visiem kolektīviem, kas strādāja pie programmas gatavošanas un visiem,
kas palīdzēja, lai taptu šis uzvedums – solistei un idejas autorei Ingai Deigelei, korim
„Kaprīze”, ansamblim „Akcents”, folkloras
grupai, deju grupai „Dzinteles”, mazajai
solistei Paulai Ivanovai, koncertmeistarei
Evelīnai Maltavniecei, Lienei Rautmanei
par darbu pie filmas veidošanas, paldies
jauniešiem Barbai Podai, Evijai Ābramai,
Mairim Ābramam, koncerta vadītājiem Vizmai Petrovai un Dāvim Uiskam.
Amatierteātrim „Paradokss” šī sezona
sākās ar gatavošanos kolektīva 10.gadu
jubilejai, kas notika 10. decembrī. Skatītājiem tika rādīta A. Bankas luga „Visi radi
2011. gada decembris

turpinājums no 3. lpp.

kopā”.
Paldies Ingai Deigelei, Intai Balodei
par padomu un palīdzību pasākuma tapšanā!
Kolektīvs saka paldies visiem skatītājiem un sveicējiem!
Kultūras namā rosīgi darbojas bērnu
popgrupa „Pīlādzīši, kas šogad 25. decembrī skatītājiem dāvinās Vitas Siliņas
muzikālu uzvedumu „Puteklītes un Puteklīša Ziemassvētki”.
3. decembrī Lejasciema pagastu Gulbenes egles iedegšanas svētku koncertā
pārstāvēja Lapkašu ģimene. Paldies ģimenei – ar skaistām dziesmām!
Jaunajā gadā novēlu enerģiju un
degsmi deju kolektīvam „Unce”, kas šinī
sezonā ir atsācis savu darbu!
Vingrošanas grupas meitenēm, aerobikas grupas kolektīvam, korim „Kaprīze”,
amatietreātrim „Paradokss”, ansamblim

Amatierteātris „Parakokss” pēc 10.gadu jubilejas izrādes.

„Akcents”, ansamblim „Satekas” folkloras
grupai, popgrupai „Pīlādzīši”, pūtēju orķestrim, ģitāristu ansamblim un kolektīvu
vadītājiem – lai Ziemassvētkos pie jums
katra atnāk mīlestība un sirdsmiers! Lai

dzīvesprieks, veselība un veiksme Jaunajā
gadā!
Rita Gargažina,
Lejasciema kultūras nama vadītāja

JAUNIEŠU CENTRĀ „PULSS”

29. decembris – jauniešu centra „Pulss” 2 gadu
dzimšanas diena!
„Pirmā kopā sanākšana notika 2008.
gada 18. oktobrī projekta „Jauniešu vilciens” (JC „Bāze” kā iniciētājs) ietvaros
Lejasciemā, viesu namā „Pa Laimes taku”.
Bija ĻOOTI interesanti! Kopā sanāca 20
jaunieši. Iespējams, ka viņiem šīs sarunas
bija nozīmīgākas nekā citiem pagasta jauniešiem, jo tieši šajā laikā tiek domāts un
strādāts pie Lejasciema Jauniešu centra
izveides. Un ir ļoti svarīgi jau radīšanas
stadijā sākt domāt un veidot tādu centru,
kāds tiešām ir pieejams jauniešiem ar
jauniešu veidotām krāsām un domām, ar
jauniešu izdomātām un realizētām aktivitātēm un „jauniešu elpu un garu”,” tā raksta
Jana Igaviņa „Pulsa” dienasgrāmatā. Šis
ieraksts ir no laikiem, kad „Pulss” bija tikai
iecere, ideja, kas 2009. gadā kļuva par īstenību.
2009. gada 29. decembris bija diena,
kad tika atklātas mūsu mājas – Rīgas ielas
18. nama 2. stāvs. Atkal skaitlis 18, gluži kā
pirmās tikšanās dienas datums.
Līdz pilngadībai gan mums vēl tālu
– tikko esam iemācījušies staigāt. Tomēr
spēju staigāt patstāvīgi arī ir jāapgūst, izmēģinot, kā tas veicas labāk, kādu reizi
varbūt ieskrienot galda stūrī... Un – iemācīties staigāt nevar arī bez līdzcilvēku palīdzīgās rokas, pie kuras pieturēties, kad tas
nepieciešams.
Tādēļ šobrīd, gaidot 2 gadu jubileju, gribam pateikt paldies visiem mūsu
atbalstītājiem un sadarbības partneriem.
Pirmkārt, jāsaka paldies visām pagasta
iestādēm:
pagasta pārvaldei pats par sevi, bet
2011. gada decembris

Jauniešu centra dalībnieki projekta „Active FOOT” laikā.
personīgs lielais paldies no manis – Ingas
– par sirsnīgo uzņemšanu kolektīvā pagājušajā gadā;
kultūras namam par iespēju lielāku
ieceru realizēšanai izmantot telpas un profesionālu atbalstu;
vidusskolai – par to, ka mums joprojām ir jaunieši, bet, ja nopietni – par atvērtību sadarbībai ļoti dažādos aspektos;
bērnudārzam – par gatavību pieņemt
izaicinājumu un iesaistīties brīvprātīgajā
darbā;
veco ļaužu dzīvojamai mājai un sociālajiem darbiniekiem – par iespēju veidot starppaaudžu sadarbību;
bibliotēkai – par jauku „kaimiņu būšanu”;
kultūrvēsturiskā mantojuma cen-

tram – par atvērtību un sadarbību jauniešu
pasākumos.
Mīļš paldies jāsaka arī Lāsmai Gabduļinai un viņas ģimenei personīgi par
atbalstu projektu un pasākumu realizācijā,
paldies Jurim Zaķim par ieinteresētību un
atsaucību, kā arī, protams, Janai Igaviņai
par līdzi jušanu un darbošanos jauniešu
lietās Lejasciemā.
Veiksmi jums visiem Jaunajā gadā, daudz
mīlestības un gaišuma ne tikai
Ziemassvētkos, bet visu nākamo gadu
(un ne tikai)!
Inga Deigele,
jauniešu centra „Pulss” vadītāja
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Plus, mīnus simts
Pirms dažiem mēnešiem piedalījāmies Saeimas vēlēšanās, un ievēlējām
100 “gudrās galvas”, valdība skaita savas
darbības pirmās 100 dienas, bet kultūrvēsturiskā mantojuma centrs atskatās uz
apmēram 100 gadus senām lietām un notikumiem.
Šomēnes pēc neliela telpu remonta
skatāma jauna izstāde par izglītības attīstību gadsimta garumā. Starp eksponātiem
ir vairāk nekā 100 gadus vecas mācību
grāmatas - mājturība no 1877. gada, botānika no 1897. gada, vēsture no 1906.
gada, skolēnu sekmju vērtējums par darbu
1906.–1907 .gads, divdesmito gadu burtnīcas, skolēnu un skolotāju palīglīdzekļi, referāti, zīmējumi, stundu plāni utt. Fondos ir
daudz senu eksponātu, tomēr dažu datējums pārsteidz, piemēram, labas kvalitātes
Velēnas centra fotogrāfija no 1907. gada,
ko apliecina Alt- Švaneburgas zīmogs
1907. gada 1. maijā. Nesen materiāli par
kultūru papildinājās ar gandrīz simtgadīgu
iespiestu afišu par Aspazijas drāmas „Vaidelote” izrādi Lejasciema Labdarības biedrībā 1913. gadā. Afiša vēsta, ka režiju vada
un līdzspēlē latviešu dramatisko kursu absolvents Gruntes kungs no Rīgas, un aktieri uzstāsies Putna kunga teātra kostīmu
veikala tērpos. Saglabājušās arī afišas par
1914. – 1918. gada kultūras pasākumiem –
zaļumu svētkiem Jānužu māju (Voit kunga)
parkā, literāri – dramatiskiem vakariem,
priekšlasījumiem u.c. Interesanti lasīt, “ka
apmeklētāju zirgi tiks uz labāko uzraudzīti,
un spēlēs krietnis ragu orķestris”.        
Janvārī apritēs 110 gadi Lejasciemā dzimušajam tiesību vēsturniekam Jānim Zemzarim, grāmatas „Mērs un svars
Latvijā 13. – 19. gs.” un daudzu citu zinātnisku darbu autoram.
Nesen iegūti vairāki interesanti eksponāti: ar Apes tūrisma informācijas centra
vadītājas Anitas Beltes palīdzību iegūtas
pagātnes liecības skaistu fotogrāfiju veidā,
tajās skatāms Lejasciems 20. gs. 20-tajos
gados līdz šim neredzētos rakursos. Sakarā ar teātra vēstures apskata veidošanu
Maiga Bergmane dāvina muzejam daļu no
režisora Kubulnieka personīgā arhīva, no
viesu nama iemītnieces Māras Laukmanes saņemtas senlaicīgas kafijas dzirnaviņas, no Rainas Rotkevičas mammas lieto-

P. Liepiņa dāvinātais darba rīks. Fotogrāfs Jānis Egle.

Lejasciema panorāma no baznīcas.
tais mazgājamais galdiņš, no Maigas Dilles
– suseklīši, slēdzama metāla ķēde zirgu
sapīšanai u.c., no Maijas Zariņas – fotogrāfijas, no Daces Milnes skolotāja Arvīda
Avota dēla grāmata par savu tēvu, bijušo
skolotāju Lejasciema skolās, no Pētera
Liepiņa interesants darba rīks, par kura
pielietojumu domas dalās (sk. attēlā). Varbūt „Pagalma” lasītāji var palīdzēt atpazīt?
Paldies par dāvinājumiem, paldies visiem,

kuri ar piedalīšanos pasākumos, fotogrāfiju atpazīšanu un ieteikumiem sekmē Lejasciema vēstures apkopojumu.
Sadarbību, ieinteresētību, personīgo
labklājību un veselību visiem pagasta
ļaudīm!
Gaišus Ziemassvētkus!
Inta Balode,
Kultūrvēsturiskā mantojuma
centra darbiniec

Revelīta turnīra rezultāti
4. novembrī Lejasciema kultūras
namā notika revelīta 1. kārta. Divdesmit
viena dalībnieka konkurencē uzvarēja
Māris Milns, 2. vietā – Markuss Tipāns,
3. vietā – Andis Linga-Bērziņš, 4. vietā –
Agris Ankups, 5. vietā – Alberts Liepacis,
6. vietā – Ilgonis Švika.

6

25. novembrī 2. kārtā uzvarēja Rolands Puidze, 2. vietā – Edgars Puidze,
3. vietā – Matīss Gabdulļina, 4. vietā – Valerijs Gabdulļins, 5. vietā – Nikolajs Ivaškins, 6. vietā – Alberts Liepacis.
3. kārta notika 2. decembrī. Tajā piedalījās 24 dalībnieki. 1. vietā – Markuss

Tipāns, 2. vietā – Māris Līve, 3. vietā –
Mārtiņš Kuharenko, 4. vietā – Ojārs Jegurs, 5. vietā – Aivars Spalva, 6. vietā –
Āris Kalniņš.
Lāsma Gabdulļina,
sporta darba organizatore
2011. gada decembris

JAUNSARGU VIENĪBĀ

Aktīvi darbojas Lejasciema jaunsargi
10. novembrī Lejasciema vidusskolas 12. klases jaunsargi par godu Lāčplēša dienai rīkoja sacensības tūrisma
tehnikā Tīnas pakalnē. Sacensībās piedalījās 4.–12. klašu komandas. Distancē bija jānojauc telts, jāpāriet „purvs”,
jāiekurina ugunskurs, jāpārvar grāvis
pa baļķi, jāveic nogāze lejā un augšā
pie Tirzas upes, jāuzsien viens mezgls
no pieciem, jāveic gaisa pārceltuve, jāpārvar indiāņu taka un jāaiztransportē
„ievainotais”. Divpadsmitās klases jaunsargi parūpējās par trases uzstādīšanu
un veiksmīgu sacensību norisi. Liels paldies skolotājiem Guntaram, Aldim, Vinetai, Dzintrai, Ingrīdai, Elitai un Ligitai, kuri
veica sacensību tiesnešu pienākumus,
un Ullas māmiņai, kura palīdzēja sagatavot 4. klases komandu sacensībām.
4.–8. klašu grupas rezultāti:
Klase

Rezultāts

Vieta

4. klase

0:30:47

5

5. klase

0:19:46

4

6. klase

0:16:12

I

7. klase

0:16:56

II

8. klase

0:17:31

III

Tūrisma tehnikas sacensības.

9.–12. klase rezultāti:
Klase

Rezultāts

Vieta

9. klase

0:11:33

I

10. klase

0:13:20

III

11. klase

0:15:21

4

12. klase

0:12:48

II

18. novembrī agri no rīta pie Lejasciema vidusskolas pulcējās jaunsargi,
kuri šo svētku dienu bija nolēmuši pavadīt ne jau mājās pie televizoriem vai
datoriem, bet doties uz Rīgu, lai būtu
svētku dalībnieki, ne tikai vērotāji.
Jaunsargi svinīgi pacilāti klātienē
vēroja Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīto militāro parādi,
klausījās prezidenta svinīgo uzrunu un
lielgabalu zalves. Kopā būšana krastmalā izraisīja īpašu svētku sajūtu, pacilātību
un piederību savai valstij .
Pēc parādes noskatīšanās jaunsargi
apmeklēja Motoru muzeju. Kad atgriezās mājās bija jau vakariņu laiks. Nokļūt
uz parādi palīdzēja NBS transports, kurš
uzņēma Alūksnes un Gulbenes novada
jaunsargus .
7.decembrī Lejasciema vidusskolas vecākās un jaunākās grupu jaunsargi piedalījās sacensībās „Sporta spēles
Madona – 2011”, kuras organizēja Madonas valsts ģimnāzijas jaunsargi. Vecā2011. gada decembris

Lejasciema jaunsargi sacensībās Madonā.
kajā grupā sešu komandu konkurencē
Lejasciema komanda volejbolā izcīnīja
2. vietu un florbolā 1. vietu. Komandā
startēja Edžus Suntažs, Emīls Galvans,
Elvis Bambulis, Dinārs Bērziņš, Elgars
Bērziņš. Jaunākās grupas jaunsargi izcīnīja basketbolā, florbolā 2. vietu. Komandā startēja Renārs Galvans, Reinis

Brieže, Valters Lubiņš, Mārtiņš Burka,
Ričards Bukāts, Māra Dambrova. Paldies Lejasciema pārvaldes vadītājam M.
Milnam, kurš atbalsta jauniešu sportu un
palīdzēja ar nokļūšanu uz sacensībām.
Lāsma Gabdulļina
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INFORMĀCIJA, APSVEIKUMI
Ieklausies Ziemassvētkos,
Ieklausies sirdī,
Ieklausies mīlestībā
Un glabā šo dziesmu sevī…
Un tici…
Jo mīlestība paliek pie tā, kas tai tic!
Mums katram ir nepieciešama mīlestība – kā svētkos, tā ikdienā, taču Ziemassvētki ir tas laiks, kad to gaidām no saviem
draugiem, darbabiedriem, radiniekiem un
galvenokārt no ģimenes. Izmantojiet šo
neparasto laiku, kad visas pasakas pārvēršas īstenībā, dāviniet viens otram laimi
mīlēt un būt mīlētam.
Lai katrā ģimenē ir silts pavards,
smaržo sveces, skan liega Ziemassvētku
dziesma un visi esat kopā! Mierīgus, klusus Ziemassvētkus un darbīgu nākamo
2012. gadu!
Lejasciema vidusskolas kolektīvs

Atkal mēs esam ceļāCeļā uz laimi,
Ceļā uz zvaigznēm,
Ceļā uz cerībām,
Cerībā uz nezināmo,
Cerībā uz prieku,
Cerībā uz labākiem laikiem,
Cerībā uz sapni,
Ceļā uz dzīvi – kāda tā ir
Un beigu beigās –
Ceļā uz Ziemassvētkiem.

Siltus sveicienus un laba
vēlējumus Jums un tiem,
kas Jums visapkārt, sūta
Sociālās darbinieces
Dzintra un Irita
Uzzīmēt smaidu baltajā sniegā,
Pūkainām kupenām cauri brist,
Pieskarties sarmotam egles zaram
Kopā ar zvaigznēm brīnumā krist.

Garš dzīves ceļš, kas sācies sniegu
vidū,
Nu šodien domās klusi jāpāriet,
Kad baltas pārslas ne vien logā lido,
Bet viņu sudrabs arī sirdī zied.
Tavs dzīves ceļš ir šodien Tava rota,
Kur spēku jaunai dienu gaitai smelt.
Paldies par mūžu nodzīvoto,
Kas Tavu gadu vērtīgākais zelts.
		
K. Apškrūma

Sveicam Lejasciema pagasta
iedzīvotājus, kam dzīves
jubilejas tiek svinētas
decembrī!
70 gadu jubilejā
Aldu Kudi
75 gadu jubilejā
Vilni Brieži, Ausmu Keišu
80 gadu jubilejā
Rutu Einbergu
85 gadu jubilejā
Rūtu Suntažu

Kad uzsnidzis ilgi gaidītais sniegs un
šķiet, ka pasaule kļuvusi mazliet labāka, ar
vismīļākajām atmiņām no iepriekšējā gada,
gribas pakavēties pie labajiem darbiem.
Lejasciema pagasta bibliotēka vienmēr ir varējusi lepoties ar cilvēkiem, kuri ir
nesavtīgi, dāsni un atsaucīgi. Mīļu paldies
sakām tiem bibliotēkas apmeklētājiem,
kuri visa gada garumā bibliotēkai dāvinājuši periodiskos izdevumus: Aina Kazaine, Skaidrīte Jermakova, Sandra Medne
Inkuļu ģimene, Sarmis Mednis. Paldies
par dāvinātajiem žurnāliem Irēnai Ciekurznei, Annai Kudrašai, Vinetai Riekstiņai, Arturam Pilsniburam, Baibai Vanagai,
Maijai Kūlei, Inesei Iļčukovai. Ar jaunām
grāmatām bibliotēkas plaukti papildinājušies, pateicoties Arnoldam Dzilnam, Silvai
Zurkovai, Gaidim Dillem, Skaidrītei Bušmanei, Vilim Kazainim, Edītei Bondiņai.
Lejasciema pagasta bibliotēka sveic
savus esošos apmeklētājus un tos, kuri
par tādiem kļūs:

Lai klusi un ģimeniski
Ziemassvētki!
Lai nākamajā gadā visiem daudz
spēka un izturības, laba veselība,
ideāla humora izjūta, bet viss
sliktais un negatīvais lai paliek
pagātnē!
Maira Lūkina,
Lejasciema pagasta bibliotēkas vadītāja

Sveces asara izplūst egles matos
un pārvēršas pērlēs,
Gaismas atspulgos rotājas
eņģeļa sirds.
Svētku burvība pārņem un
ieaijā skumjas,
Prieks sirdī ikvienam
kā brīnumu puķe lai stīgo un mirdz.
		
/R. Sila/

Ikvienam lai Ziemsvētku dienas
nes gaidītās sajūtas, lietas un
darbus! Miera , saticības un
mīlestības pilni sieki lai ikvienā
mājā arī Jaunajā gadā!
Lejasciema bērnudārza kolektīvs

PATEICĪBA
Paldies ziedu veikala darbiniecēm
Sandrai un Ingai par idejām,
atsaucību un palīdzību Lejasciema
centra laukuma Ziemassvētku
noformējuma veidošanā.
Lejasciema pagasta pārvalde

PATEICĪBA
Sirsnīgs paldies
Indrai, Dzintrai un Ojāram Jeguriem
par palīdzību
malkas sakraušanas darbos.
Tante Aira Mālmuižā

LĪDZJŪTĪBA
Nogrima saule,
nodzisa zvaigznes,
Norima vēji un
apklusa sirds...

2011. gada novembrī mūžībā
aizgājuši Lejasciema pagasta
iedzīvotāji
Ļevs Gurevičs,
miris 3. novembrī 87 gadu vecumā
Anna Jakovļeva,
mirusi 26.novembrī 74 gada vecumā
Pagasta pārvalde izsaka līdzjūtību
aizgājēju tuviniekiem.
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.
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