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Gaidāmie Ziemassvētki un Jaungada 
sagaidīšana šogad būs citādi – bez 
pulcēšanās, draugu pulka un jautrām 
svinībām.

Ziemassvētku laikā vēlam 
nezaudēt ticību un svētkus 

svinēt mierīgi un klusi savas 
ģimenes lokā.

Lai visiem stipra, stipra 
veselība un ierastās drošās 

ikdienas atgriešanās 
Jaunajā gadā 

pēc iespējas ātrāk!
Lejasciema pagasta pārvalde

ĀRKĀRTĒJĀS 
SITUĀCIJAS LAIKĀ

LEJASCIEMA PAGASTA 
PĀRVALDE

APMEKLĒTĀJUS APKALPO
INDIVIDUĀLI PĒC PIERAKSTA

Lai saņemtu nepieciešamo 
informāciju un veiktu maksājumus, 

lūdzam zvanīt pa tālr. 64473660 
(lietvede) vai 64473664 

(grāmatvede).

AICINĀM 
norēķinus veikt elektroniski!

Veicot maksājumus pagasta 
pārvaldes kasē, ja iespējams, 
lūdzam norēķināties ar bankas 

kartēm!

Kā enģeļu asaras baltas
Krīt pāri pasaulei 
sniegs.
                   /K. Apškrūma/

Aiz mums palicis 2020. gads. 
Savāds, neparasts, nebijis, neizpro-
tams. Un tomēr bagāts ar jaunu 
pieredzi, pārdzīvojumiem, atziņām, 
ar pamācībām un idejām. Bibliotēka 
nav izņēmums, arī tajā ir ienākušas 
izmaiņas. Covid-19 ēnā ti ka likvidēts galve-
nā bibliotekāra amats, un tas atnesis izmai-
ņas bibliotēkas darbībā. Turpmāk Lejascie-
ma pagasta bibliotēka būs slēgta sestdienās 
un svētdienās. Paldies manai kolēģei Agne-
sei par kopā nostrādātajiem 13 gadiem, lai 
viņai veicas jaunajā dzīves etapā!

Neskatoti es uz sarežģīto laiku un dažā-
diem ierobežojumiem,  bibliotēka ir atvērta 
un gaida savu apmeklētāju. 

Kā katru gadu, gribas pateikti es ti em 
ļaudīm, kuri bibliotēkai ir dāvinājuši žurnā-
lus un grāmatas:

Ainai Kazainei par dāvināto „Lauku Avī-
zi”, I. Ciekurznei, Z. Kalniņai, S. Jermakovai, 
V. Rieksti ņai, D. Kozuliņai, D. Allikai, D. Pelē-
cei, E. Sarkanim, I. Balodei par žurnāliem; 

N. Osipovam, M. Lapiņai, A. Pilsniburam, 
A. Kubuliņai, D. Milnei, A. Doropoļskim, E. 
Bambulim par grāmatām.

Paldies par sadarbību un izpalīdzību 
Lejasciema pagasta pārvaldei,  Lejasciema 
vidusskolai, PII „Kamenīte”, Kultūrvēsturis-
kā mantojuma un tradīciju centram, pasta 
kolektī vam, kultūras namam, JC „Pulss”, 
Sinoles bibliotēkai, Lejasciema veikaliem, 
Veco ļaužu mājas iemītniekiem! Paldies 
Nadīnai un Ilutai par skaistumu apkārt!

Paldies visiem, kuriem svarīga, vaja-
dzīga un nepieciešama Lejasciema pagasta 
bibliotēka! 

Uz ti kšanos!
Maira, Lejasciema pagasta bibliotēkas 

vadītāja
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aktuāli

2020. gada rudenī Gulbenes no-
vada pašvaldība izsludināja projektu 
konkursu ar mērķi saņemt iedzīvotāju 
idejas pašvaldības infrastruktūras uz-
labošanai. Projektus varēja iesniegt 
biedrības vai iedzīvotāju grupas.

 Mēs, biedrības „Labākai rītdie-
nai” dalībnieki, piesaistot atbalstītā-
jus, izvēlējāmies sagatavot projekta 
pieteikumu Lejasciema centra lauku-
ma atjaunošanai.

Īss projekta apraksts: 
Lejasciema centra laukums ir svarīgs vi-

siem pagasta iedzīvotājiem un viesiem. Šeit 
pulcējas ļaudis uz dažādām gadskārtu svi-
nībām, tiek rīkoti amatnieku tirdziņi. Lejas-
ciemieši šajā laukumā rīko ziedu svētkus un  
uzstāda dažādus vides objektus, bet  pagas-
ta viesi laukumā mēdz tikties ar vietējiem ie-
dzīvotājiem, fotografēties paši un fotografēt 
laukuma noformējumu.   

Centra laukuma pamata infrastruktūra 
ilgus gadus nav atjaunota. Gājēju celiņš, sa-
glabājies vēl no padomju laikiem, ir izdrupis 
un vizuāli nepievilcīgs. Arī zaļā zona ir zaudē-
jusi savu kvalitāti. Sudrabegle un tūja savu 
mūžu ir nodzīvojušas, laukuma apmales iz-
drupušas.

Projekta gaitā vēlamies tajā izvietot vi-
des objektus ar 20. gadsimta sākuma Lejas-
ciema pagasta amatnieku darinājumu atvei-
dojumiem, kuri liecinātu par amatniecības 
nozīmīgumu pagasta  iedzīvotāju ikdienā.  

Laukumu arī turpmāk paredzēts izman-
tot visu paaudžu iedzīvotāju tradicionālajām 
aktivitātēm. Realizējot projektu, tiks izvei-
dota un sakārtota, publiski pieejama, radoša 
un atvērta  vide,  kura priecēs  pagasta un 
novada iedzīvotājus un  viesus.

Uzlabojot Lejasciema centra laukuma 
infrastruktūru paredzēts:  

Valsts karogu ar visu esošo izgais-1. 
mojumu, izvietot jaunā, piemērotākā mastā 

Lejasciema centra laukuma atjaunošana

un pārvietot uz laukuma augstāko vietu.
Izveidot iedzīvotāju satikšanas vie-2. 

tu ar soliņiem. Soliņiem paredzēts izmantot 
20. gs. sākumā Umaru ciemā no kadiķiem 
gatavoto solu paraugus. 

Stacionārus vides objektus: krūku 3. 
ar Lejasciema pagasta „Čipatu” māju saim-
nieka podnieka Gustava Ozoliņa trauku rotā-
jumiem, plānots izvietot uz bruģētā laukuma 
pie gājēju celiņa. Krūka diennakts tumšajā 
laikā tiks izgaismota, lai izceltos ornaments. 
Blakus krūkai paredzēts izvietot divas dažā-
da lieluma bļodas, kuras būs iespējams iz-
mantot arī vasaras puķu stādījumiem. 

Vecā betonētā celiņa vietā nepie-4. 
ciešams uzbūvēt bruģētu gājēju celiņu ar 
bruģētām vietām karoga mastam un stacio-
nārajiem vides objektiem.

Laukuma kreisajā stūrī pie A. Sak-5. 
ses ielas paredzēts ierīkot stacionāru vietu 
Ziemassvētku eglei. Šajā vietā citos gadalai-
kos tiks izvietoti maināmi vides objekti.

Uzsākot projekta realizāciju, ne-6. 
pieciešams novākt veco sudrabegli un kadi-
ķi. Atjaunojot stādījumus, paplašināt esošo 
stādījumu dobi ar dažādiem kokaugiem. 

Visā Gulbenes novadā kopā tika ie-
sniegti 45 iedzīvotāju iniciatīvu projekti un 
nodoti iedzīvotāju nobalsošanai. Balsot va-
rēja visā novadā deklarētie iedzīvotāji. Tā kā 
kopējais atvēlētais finansējums bija 110000 

euro, bet viena projekta izmaksas 
nevarēja pārsniegt 20000 euro, bija 
skaidrs, ka finansējumu saņems tikai  
pieci projekti.

Mūsu projekts iedzīvotāju bal-
sojumā ieguva pirmo vietu.

Paldies visiem, kuri atbalstīja šo 
projektu un par to nobalsoja! Īpaši 
gribu pateikt paldies tiem, kuri palī-
dzēja sagatavot projekta pieteikumu. 
Diānai un Ingai Naglēm par dizainis-
ko veidojumu un Andrim Riekstiņam 

par atbalstu būvniecības tāmju sagatavo-
šanā. Lielu atbalstu sniedza pagasta kul-
tūras darbinieces Rita Gargažina un Dana 
Puidze. 

Paldies visiem pagasta iedzīvotājiem 
Dūrē, Mālmuižā, Sinolē, Lejasciemā  un 
citās apdzīvotajās vietās par aktīvo bal-
sošanu!  Paldies iestāžu darbiniekiem par 
palīdzēšanu projekta idejas izskaidrošanā 
un iedzīvotāju uzrunāšanā! Īpaši paldies 
SIA „Rainis”, Lejasciema pasta, veikalu un  
ģimenes ārsta prakses darbiniekiem!

BEZ JŪSU ATBLSTA MUMS NEBŪTU IZ-
DEVIES UZVARĒT!

Svarīgi, ka ideju atbalstīja arī pagasta 
pārvalde un šī ideja sakrita arī ar viņu iece-
rēm. Tas būs ļoti nozīmīgi projekta realizā-
cijā.

Projektu realizēs pašvaldība. Jau ir 
uzsākta tehnisko dokumentu izstrāde. Zie-
mas periodā jāveic visi iepirkumi un dizaina 
objektu izgatavošana, lai pavasarī varētu 
uzsākt būvdarbus. Projekts jāpabeidz līdz 
2021. gada rudenim.

Vēlamies, lai pēc projekta realizācijas 
Lejasciema centra laukums ar savu savda-
bību patīk lejasciemiešiem un paliek atmiņā 
arī pagasta viesiem. Lai mums visiem kopā 
izdodas!

 Biedrības „Labākai rītdienai” vārdā  
Guna Švika un Inga Kokare

Gulbenes mākslas skolas Lejasciema klases skolēni pavasarī piedalījās III Starp-
tautiskajā  Vizuālās mākslas konkursā: Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot „Lauku 
sadzīves aina. Konkursam tika nosūtīti Lauras Dārznieces, Nellijas Heiseles un Patrika 
Kupča darbi. Skolēni savos gleznojumos attēloja traktortehniku no fotogrāfijām, kas 
uzņemtas tepat Lejasciema apkārtnē. Konkursā kopā tika iesūtīti 1091 darbi no 95 
izglītības iestādēm Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā. Novembrī tika paziņoti rezultāti, 
liels prieks, ka Patrikam Kupcim tika piešķirs atzinības raksts un balvas, kā arī skolotājai 
Beātei Mednei pateicība par audzēkņu sagatavošanu.

Beāte Medne,
Gulbenes mākslas skolas skolotāja

Lejasciemietis gūst atzinību 
starptautiskā vizuālās mākslas 
konkursā
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Jauniešu centrā „Pulss”
lauksaiMniEkiEM/ JauniŠu CEntrā

Lauksaimniekiem
Informācijai – SIA „Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītī bas centrs” ir vei-
cis reorganizāciju novadu lauku attī  stī -
bas konsultantu darba nodrošināšanā. 

No 2021. gada 1. janvāra vairs ne-
ti ks fi nansēta novadu lauku attī  stī bas 
konsultanta darbavieta LLKC, bet šo 
darbu veikušie speciālisti  turpinās dar-
bu kā nozaru eksperti . Līdz ar to vairs 
neti ks nodrošināta apmeklētāju pie-
ņemšana pašvaldībās noteiktos laikos.

Gulbenes novada teritorijā dar-
bu turpināšu es, Anita Rozenberga, 
Gulbenes konsultāciju birojā veicot 
lopkopības konsultantes pienākumus 
savstarpējās atbilstī bas jomā.

Sadarbībā ar pagastu pārvaldēm 
un to vadību LLKC nodrošinās: 

• lauku mazo uzņēmēju un 
iedzīvotāju informēšanu par aktualitā-
tēm;

• informācijas izplatī šanu, iz-
mantojot e-pastu, regulāri sniedzot 
informāciju par LLKC rīcībā esošām 
Lauku attī  stī bas aktualitātēm;

• palīdzību platī bmaksājumu 
pieteikumu sagatavošanā novada pa-
gastos;

• aktuālās informācijas izpla-
tī šanu novada teritorijā par ZM svarī-
giem jautājumiem.

Šogad esam iemācījušies strādāt 
att ālināti , saziņai izmantojot gan te-
lefonus, gan jaunus interneta vides 
ti ešsaistes risinājumus.  Arī turpmāk 
informācijas apmaiņu un komunikāciju 
nodrošināšu – Anita Rozenberga, tālru-
nis saziņai: 26541865; e-pasts: anita.
rozenberga@llkc.lv

Paldies par atbalstu, sadarbību, 
sapratni teju desmit gadu garumā Le-
jasciema pagasta pārvaldes esošajiem 
un bijušajiem darbiniekiem, skolas 
kolektī vam, muzeja, kultūras nama 
darbiniekiem, lielāku un mazāku lauku 
saimniecību vadītājiem, īpašniekiem 
un darbiniekiem lauksaimniecības, 
mežsaimniecības, tūrisma un mājra-
žošanas nozarēs. Visiem gaišus svētkus 
vēlu ar Zentas Mauriņas vārdiem: 

Ziemassvētki ir atceres laiks.
Visskaidrāk ti e izpaužas trijos latviešu 
ti k skaistajos vārdos: 
Miers; Mīlestī ba; Mājas.  

Cieņā Anita Rozenberga

Šī brīža laiks nevienu mūs neluti na, bet arī šajos apstākļos mūsu jauniešu centra 
„Pulss” darbība turpinās.  Ar Gulbenes novada jauniešu centriem „Bāze”, „Bums”, „Ligzda” 
esam iemācījušies strādāt kā viena liela komanda, jo ti eši tādi mēs esam – saliedēta un 
sti pra komanda, kas kopīgi plāno att ālinātās akti vitātes, ko piedāvāt bērniem, jauniešiem 
un ģimenēm. Viens no lielākajiem pasākumiem novembrī bija spēle „Es mīlu Tevi Gulbe-
ne”, kas šogad noti ka att ālināti . Šīs spēles organizēšana digitālajā vidē bija liels izaicinājums 
visiem, ne ti kai dalībniekiem, bet arī organizatoriem. Liels paldies visām ģimenēm, īpaši 
Igaviņu ģimenei no Lejasciema, kura atsaucās un piedalījās šajā spēlē. Latviju veido tās 
cilvēki, lielas un sti pras ģimenes! Spēle ti ka ierakstī ta un tā ir redzama Gulbenes nova-
da jauniešu centra „Bāze” facebook lapā un 
youtube kanālā. 

Mārti ņdienā mēs svētkus dāvājām veco 
ļaužu dzīvojamās mājas iemītniekiem.  Lai 
arī zinājām, ka ciemoti es nedrīkst un svētkus 
svinēt kopā nevarēsim, tas mūs neatt urēja 
jauniešu centrā kopā ar divām visvisvisuzti -
camākajām jaunietēm – Lindu un Līvu, sa-
cept spēķpīrādziņus un aiznest vecajiem ļau-
dīm, klāt pieliekot brīnišķīgi zīmēto  Lindas 
Mārti ņdienas sveicienu. Dāvāt otram prieku, 
tā ir pati esa laime. Mums prieks, ka mums ir 
tāda iespēja.

Tuvojoti es Ziemassvētkiem, sagaidot 
pirmo Adventa dienu, piedāvājām jaunie-
šiem sagatavot savu Adeventa vainadziņu. 
Bija iespēja vērot arī ti ešraidi Facebook, 
Instagram live, kas bija kopīga ar mūsu ko-
lēģiem un kuras laikā varēja vērot, kā top 
dažāda veida Adventa vainagi. Ziemassvēt-
ku gaidīšanas laikā esam izveidojuši kopī-
gu kalendāru, kur katra diena atnes kādu 
pārsteigumu, iespējams, svētdienas ir gai-
dītākās dienas, jo tajās ātrākie pēc norādī-
jumiem var atrast rūķa atstātu dāvaniņu.  

Sekojiet līdzi visām mūsu akti vitātēm 
Facebook un Instagram jauniešu centra 
„Pulss” profi los!  Mēs darbojamies un 

piedāvāto akti vitāšu ir daudz – piedalies, 
jaunieti , un izmanto visas iespējas, tāpat 
kā arī mēs, jaunatnes darbinieki, šajā laikā  
piedalāmies izglītojošos semināros, konfe-
rencēs. Izmantosim šo laiku lietderīgi un 
pilnveidosimies!

Ļauj gaismas straumei sirdij tecēt cauri
Tam brīnumam, ko Ziemssvētki nes,
No mīlestī bas silto vārdu auras,
Lai atkal sasilst dvēseles!

Gaišus un sidssiltus svētkus vēlot ikvienam 
no jums, JC „Pulss”  meitenes

Anna un Ieva

Ļauj gaismas straumei sirdij tecēt cauri
Tam brīnumam, ko Ziemssvētki nes,

Gaišus un sidssiltus svētkus vēlot ikvienam 
no jums, JC „Pulss”  meitenes
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Bērnudārzs

Mārtiņdiena 
Novembris latviešiem ir īpašs, ne tikai 

tāpēc, ka tas ir Latvijas dzimšanas dienas 
mēnesis, bet arī tāpēc, ka tieši novembrī svi-
nam Mārtiņdienu. Mārtiņi jeb Mārtiņdiena 
ir seni mūsu tautas svētki, iezīmējot piegu-
ļas un ganu laiku beigas, apkūlības. Šī diena, 
10. novembris, pēc saules kalendāra iezīmē 
viduspunktu starp Miķeļiem – rudens saul-
griežiem, un Ziemassvētkiem – ziemas saul-
griežiem. Šajā dienā beidzas klusais – veļu 
laiks, tāpēc svētki ir pilni jautru, skaļu izda-
rību – budēļi jeb ķekatas dodas no mājas uz 
māju, un tā tas turpinās līdz pat Meteņiem. 
Pēdējos gados gan mūsu Mārtiņdiena tiek 
nedaudz piemirsta, jo Latviju ir pārņēmis 
Helovīnu trakums, bet mēs, PII „Kamenīte”, 
spītīgi turpinām svinēt šos svētkus, kuri nav 
mazāk jautri par jau pieminētajiem Helo-
vīniem. Un ne jau tikai tāpēc, ka gadskārtu 
ieražu svētku svinēšanu paredz pirmsskolas 
izglītības vadlīnijas, bet gan tāpēc, ka  šīs lat-
viskās tradīcijas turpina pastāvēt pat mūsu 
modernajā informācijas sabiedrībā, to cilvē-
ku dēļ, kuri ir Latvijas patrioti un vēlas, lai 
viņu valsts tradīcijas un ieražas neapsīktu. 
To vēlamies arī mēs. Šogad Mārtiņdiena tika 
svinēta atsevišķi katrā grupiņā; neierasti, 
bet jautri, interesanti un atraktīvi. 

Grupas „Zaķēni” mārtiņbērni devās 
ciemos pie paša gaiļa, kuru arī izdevās sa-
stapt, ietērpās dažādās maskās, dejoja ar 
lāci un citiem ķekatniekiem. „Rūķīšu” un 
„Gudro Pūču” grupiņās tika cepti pīrāgi, 
gatavoti salāti  un klāts svētku galds. Die-
na tika piepildīta ar tradicionālajām Mār-
tiņdienas rotaļām, smiekliem un jautrību. 
Bērni no grupas „Pasaciņa” grabinādami 

Skaista mana tēvu zeme
Par visām zemītēm.
Ik smildziņa noziedēja
Sudrabiņa ziediņiem.

Savu tēvu zemi veidojam mēs visi 
kopā: gan liels, gan mazs. Latvijas dzimša-
nas dienas nedēļā īpašu uzmanību pievēr-
sām kartes kontūras veidošanai, novadu 
izzināšanai, kā arī iepazinām Latvijas upes. 
Izstaigājām mūsu Lejasciemu, pievēršot uz-
manību galvenajām ēkām un ielām.

Ozola lapās ierakstījām savas pārdo-
mas un savus vēlējumus Latvijai, kuras svi-
nīgi greznoja „Kamenītes” galveno ieeju, 
bet mūsu iemīļotie auseklīši, šogad sirds 
veida formā, greznoja bērnudārza logus.

Dzimšanas dienas svinībās, kā kārtīgi 
latvieši cienājāmies ar dažādiem ēdieniem 
un gardu dzimšanas dienas torti. Rīkojām 
viktorīnas par tēmu „Ko tu zini par Latvi-

Mārtiņdiena „Rūķīšos”.

Mārtiņdiena „Pasaciņā”.

niem un āboliem. Visās grupiņā tika vēro-
ti laika apstākļi, tāpēc tagad visiem varam 
pastāstīt, ka pēc Mārtiņdienas ticējumiem 
ziema solās būt silta.

Grupu skolotājas

Mārtiņdiena „Pūcēs”.

izdzina mošķus no visiem stūrīšiem, ienes-
dami svētību un pārticību, sacentās „gaiļu 
cīņās”, cienājās ar pašu kaltētiem burkā-
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Bērnudārzs

ju?”, kur bērni varēja pārbaudīt 
savas zināšanas par mūsu valsts 
galvenajiem simboliem. Skandē-
jot tautasdziesmas un dzejoļus, 
ejot rotaļās, svinīgi dziedot Lat-
vijas himnu katrs savā grupiņā ar 
lielu lepnumu varam teikt: “Esam 
latvieši”.

Skolotāja Ramona

Lēni, lēni sniedziņš snieg,
Balta laime cauri brien,
No sēti ņas sēti ņā,
No sirsniņas sirsniņā.

Neskatoti es uz šā brīža saspringto si-
tuāciju valstī , mūsu pašu satrauktajiem 
prāti em un domām, laiks nemainīgi rit uz 
priekšu, un, šķiet, ti kai dabā viss ir līdzsva-
rā, skaidri un saprotami. Rudeni nomainī-
jusi ziema, un pavisam nesteidzīgi tuvojas 
gada gaišākie svētki. Mēs, PII „Kamenīte” 
lielā saime, cītī gi turamies pretī  visām saz-
vērestī bas teorijām un negatī vismam, apzi-
nīgi cenšamies ievērot visus valstī  noteiktos 
ierobežojumus un, ti ciet vai nē, spējam sa-
skatī t ti k daudz labā savā ikdienas darbā, ka 
Adventes laiks pie mums ir balts un priecī-
gu satraukumu pilns. Un kā gan ne, ja katrā 
grupiņā noti ek tāda rosība un gatavošanās 
svētkiem, ka no malas izskatās, ka esi no-

nācis kādā Ziemassvētku rūķu darbnīcā. 
Tiek posts un kārtots, labots un spodrināts. 
Tiek gatavotas dāvanas, apsveikumi, rotā-
tas telpas un laukumiņi. Drīz, pavisam drīz 
,pie mums sāks smaržot pēc piparkūkām, 
staigāt rūķi un arī pats Ziemassvētku vecīti s 
solījies ierasti es.

Bet kā jau tas ierasts, gada nogalē cen-
šamies atcerēti es padarītos darbus, pateikt 
paldies daudziem palīgiem, jo bez viņiem 
mums būtu bijis sti pri grūtāk.

Mīļie audzēkņu vecāki! Mēs, viss ko-
lektī vs, sakām jums milzīgu PALDIES par 
ikdienas atbalstu, sapratni un  pacietī bu,  
par uzti cību mūsu iestādei! Paldies par 
ieguldīto darbu grupiņu rotaļu lau-
kumu sakārtošanā un izrotāšanā 
svētkiem! Jūsu idejas ir fantas-
ti skas! Paldies mūsu aktī vajai ies-
tādes padomei par vērtī gajām 
idejām, par spēju saliedēt vecāku 

kolektī vu, par ieinteresētī bu un vērīgumu, 
sekojot līdzi „Kamenītes” ikdienas gaitām. 

Īpašu paldies gada nogalē sakām 
Šteinbergu ģimenei par ziedotajām mēbe-
lēm rotaļu nojumītēm!

PALDIES lieliskajam PII „Kamenīte” ko-
lektī vam! Paldies visiem un katram atseviš-
ķi par to, ka jūs katru dienu esat savā vietā, 
darāt jums uzti cēto darbu un protat atrast 
īstos vārdus, lai atbalstī tu viena otru! Pal-
dies jums par to! 

Es ceru un ti cu, ka  tautasdziesmā pie-
minētā Baltā laime ienāks katrā mājā, katrā 

pagalmā un paliks tur visu nāka-
mo gadu. Jo mājās, kurās skan 

bērnu smiekli, tā vienmēr 
ienāk uz palikšanu! Lai balts 
un svētī gs šis Ziemassvētku 
laiks ikvienam! Laimīgu un 
veselīgu Jauno gadu!

PII „Kamenīte” vadītāja 
Irisa

par uzti cību mūsu iestādei! Paldies par 
ieguldīto darbu grupiņu rotaļu lau-

mo gadu. Jo mājās, kurās skan 
bērnu smiekli, tā vienmēr 
ienāk uz palikšanu! Lai balts 
un svētī gs šis Ziemassvētku 
laiks ikvienam! Laimīgu un 
veselīgu Jauno gadu!
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Nometne 
„Smeceres silā”

Jaunsargu lauka nometne

SK „Lejasciems” 24 slēpotāji rudens 
brīvdienas pavadīja nometnē ,,Smeceres 
silā”. Nometne ir īsts pārbaudījums katram, 
kurš pievienojas slēpotāju komandai. Šajā 
nometnē lielajiem pievienojās mazie, kuri 
tikai šogad uzsāka treniņus. Esot prom no 
mājām,  rodas daudz uzdevumu: saklāt gul-

Vējiņa kauss

Orientēšanās sacensības „Vējiņa kauss” par godu Jaunsardzes mecenātiem 
notiek katru gadu. Arī šogad,3.10.2020., jaunsargi no visas Latvijas uzsāka ceļu uz 
Jelgavas novadu, lai piedalītos „Vējiņa kausā”. Katru gadu labākie jaunsargi dodas 
uz orientēšanās sacensībām. Sacensībās sacentās  Latvijas jaunsargu komandas no 
Vidzemes, Latgales, Kurzemes, Rīgas un Zemgales. Šogad pārstāvēt Vidzemes ko-
mandu devas 13 Gulbenes novada jaunsargi: 5 no Lejasciema vidusskolas un 8 no 
Gulbenes novada vidusskolas, 4 no Apes, 4 no Valmieras. Katru gadu gaisā virmo 
jautājums, uz kurieni dosies kopvērtējuma kauss? Atbildes nav visu dienu, kamēr 
kaut viens dalībnieks ir mežā, veicot distanci. 

Pēc pusdienām sagaidām apbalvošanas ceremoniju – šoreiz 2. vietu izcīna indi-
viduāli Martins Kristers Celms, 1. vietu Sanija Rjačenska, 2. vietu Jānis Šķirpāns. No 
visiem novadiem esam ātrākie, un kauss brauc uz Vidzemi.  Pēc apbalvošanas lielā 
fotografēšanās un ceļš mājup.

7. novembra rītā 10.00 pie Lejasciema 
„Aktivitāšu trases” nebijusi rosība. Pie-
brauc mašīnas, izlaiž bērnus un jauniešus 
un dodas prom – no malas varētu rasties 
jautājumi. Bet īstenībā mēs – Lejasciema 
un Gulbenes 20 jaunsargi – gatavojāmies 
praktiskajām mācībām. Visi mazliet uz-
traukti, jo diena sākas nedaudz citādāk, 
roku dezinfekcija, temperatūras mērīšana, 
distancēšanās, drošības instruktāža, bet 
pamazām viss ieiet sliedēs. Tiek saņemti 
pirmie orientēšanās uzdevumi, tad seko 
Lauku kaujas iemaņas – sausie treniņi, lai 

sagatavotos cīņām ar Airosftu. Apgūstam 
„Uguni un kustību”, reakciju uz pretinieka 
uguni un citus taktiskus vingrinājumus. 
Dienas gaitā pēc garšīgām pusdienām 
esam gatavi cīņām ar Airsoftu. Sākam ar 
„Uguns punkta” ieņemšanu un tad jau 
esam gatavi arī komandu cīņām. Tā aizrau-
jamies, ka krēsla ir pienākusi nemanot, jā-
steidzas mājās. Atnākot 4 km no apmācību 
vietas, mazs kopsavilkums par dienu, par 
nodarbībām. Tieši tagad, ieraugot vecākus, 
mašīnu, kas atbraukusi pakaļ, to sajūtamo 
mājas mīļuma dvašu – Jaunsargs ar stipro 

raksturu, apņēmību visu apgūt, piedalīties, 
strādāt komandā un nepievilt lielos koman-
das biedrus, jo komandā es visu varu, pa-
mazām kļūst par bērnu, kurš grib, lai kāds 
samīļo, pažēlo, mājās braucot ieiet veikalā 
un nopērk našķi, un vienkārši grib, lai uz-
klausa. Paldies vecākiem par superīgajiem 
jaunsargiem, kuri māk visu, ja nemāk, tad 
izdomās, mazos izvilks, lai kur tie iekristu, 
un vienmēr noglabās jokus jebkurai situā-
cijai. 
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tu, atrast īstās zeķes un bikses, pašam izturēt rīta rosmi un di-
vus treniņus, bet vēl grūtāk izturēt vakarā, kad dziesmu kon-
kursa laikā skan mīļas dziesmas. Nogurums māc sirdi, izturēt 
un nekreņķēti es. Šeit nāk palīgā lielās meitenes un istabiņas 
biedri, pasēž uz gultas, kamēr aizmieg, uzliek telefonā pasa-
ciņu. Lielie nekad nepabrauks garām, ja mazais ir nokriti s vai 
sakreņķējies. Slēpotāju vecāki, mums ir paši labākie bērni, 
paši labākie un atbildīgākie, kad to vajag dzīves situācijās. 
Mēs, treneri, esam lepni, ka ar jūsu atbalstu mums ir ti k laba 
komanda. Nometnē pamata akcents ti ka likts uz rollerslēpo-
šanu, uz sarežģīto trašu pievarēšanu un tehnikas uzlaboša-
nu. Tika nobraukti  80 –160 km, kā nu kuram bija pa spēkam. 
Esam priecīgi par to, ka paspējām pirms visiem aizliegumiem 
izdarīt šo apjomīgo darbu. 
Paldies Gul-
benes novada 
domei par at-
balstu un šo 
iespēju!

“Mums nav vienalga, 
ja tumsa ceļu sedz
Mums tikai gaisma jāiededz”
 /G. Račs/

Šogad, vēl vairāk nekā citus gadus, ir nepiecie-
šams gaišums – gaisma mājās, pagalmos, logos, sirdīs; 
gaismiņas eglīšu virtenēs; svecītes uz galda. Un to mēs 
drīkstam, varam un pat vajag! Arī da-
līti es ar citi em savā Ziemassvētku gai-
dīšanas priekā mēs varam. Rotājot, 
izgaismojot  savu apkārtni, mēs ieprie-
cinām garāmgājējus! Pavadot laiku 
savā ģimenē ar bērniem, vecākiem vai 
vecvecākiem,  mēs iepriecinām tos, 
kuriem savā ikdienas skrējienā nemaz 
ti k daudz laika neatvēlam. Izstaigājo-
ti es svaigā gaisā pa mežu vai svētkiem 
saposto Lejasciemu, mēs iepriecinām 
savu dvēseli un organismu. Sabiedris-
kās telpās lietojot sejas maskas, mēs  
iepriecināsim visas tās ģimenes, ku-
ras Ziemassvētkos būs veselas, jo vai 
tad veselība nav tas, ko viens otram 
novēlam visbiežāk!? Cik priecīgi mēs 
varēsim justi es svētkos, ja zināsim, ka 
netī šām, pašiem nezinot un negribot, 
neesam sagādājuši kādai ģimenei cie-
šanas. 

Prieku sev un otram var sagādāt arī – piedodot. Otru 
var iepriecināt, cenšoti es viņu saprast. Saprast situācijās, 
kurās es būtu rīkojies un runājis citādāk. Tas ti k ļoti  pie-
der pie Ziemassvētkiem, kas ir dalīšanās un mīlestī bas 
laiks! Mīlestī bas pret visu dzīvo, labo, skaisto, arī pret 
svešo, man nesaprotamo, citādo.

Mīlestības nekad nevar būt par daudz. 
Mīlestība padara visu skaistu. 
Lai jums tās netrūkst šajos 
Ziemassvētkos!

Lejasciema vidusskolas kolektī vs

Lai Jaunais gads sirdī iemet baltu zvaigžņu klēpi, kas sniedz brīnu-
mainu spēku;

lai rokas un prāts gurst tī kamā darbā, bet spēkus lai atjauno tuvu un 
mīļu cilvēku klātbūtne!

SK „Lejasciems” komanda

7

Mīlestība padara visu skaistu. 
Lai jums tās netrūkst šajos 
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Everesta Lūkina 
izstādes atklāšana

23. oktobrī ģimeniskā atmosfērā Kul-
tūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju cen-
trā ti ka atklāta sešgadīgā Everesta Lūkina 
gleznu personālizstāde, kurā neliels stūrīti s 
atvēlēts arī viņa brāļa Marsela darbiem. 

Šī mazajam māksliniekam ir pirmā per-
sonālizstāde, protams, tas nav nekāds brī-
nums, jo Everests ir vien sešus gadus vecs. 
Tomēr no izstādē apskatāmajiem darbiem 
ir arī glezna, kura radīta vien 4 gadu vecu-
mā.

Interesi par jauno mākslinieku un viņa 
darbiem izrādīja arī RE:TV televīzija un 
brauca ciemos, pateicoti es tam, par Eve-
resta izstādi uzzināja visa Latvija, jo mums 
visiem bija iespēja vērot sižetu Latvijas te-
levīzijas ziņās. Ja gadījumā jums nesanāca 
atnākt uz izstādi un apskatī t Everesta dar-
bus klāti enē, tad ir vēl iespēja atrast TV 
sižetu LSM.LV mājaslapā un kaut nedaudz 
iepazīt Everestu un viņa darbus ar televīzi-
jas starpniecību. 

Barikāžu atceres 
pasākums

Nākamgad, janvāra izskaņā, apritēs 30 
gadi kopš 1991. gada barikādēm. Tam par 
godu Kultūrvēsturiskā mantojuma un tradī-
ciju centrā ir paredzēts izveidot nelielu eks-
pozīciju un aicināt barikāžu dalībniekus uz 
atceres pasākumu, protams, ja šajā laikā tas 
būs atļaus. Būšu pateicīga, ja pārskatī siet 
savu albumu, varbūt ir saglabājušās kādas 
fotogrāfi jas no šī laika, vai dalīsieti es ar sa-
viem stāsti em un sajūtām par šo noti kumu. 

Protams, šajā laikā jāsaka paldies vi-
siem labajiem „rūķiem”, kas izpalīdz un at-
balsta gan ikdienā, gan svētkos, gan domās, 
gan darbos! 

Kāds vienmēr mēģinās mūs turēt 
Un mūsu cerībiņas šķelt
Bet mēs vienalga celsim plecos
To nastu, kuru nevar celt
Un nav nevienam gar to daļas
Kas ti cot, mīlot izlolots 
Jo cilvēks jau to nevar atņemt
Kas tev ir paša Dieva dots
  G. Račs
Lai mierpilns Ziemassvētku 

gaidīšanas laiks un sirdssilti svētki!
Dana Puidze,

izglītojošā darba un darba ar 
apmeklētājiem vadītāja

Starp rudens lietiem un ziemas baltumu
„Rūķīša ceļa” gaismas meklējumi

No 5.decembra, kad Lejasciema centra 
aukumā iemirdzējās egle, arī Kultūrvēsturis-
kā mantojuma un tradīciju centrā ir skatāma 
jauna izstāde. Tikai šoreiz, lai apskatī tu izstā-
di, nemaz nav jānāk centrā iekšā, bet jāielū-
kojas centra logos, kur jūs gaidīs vesels rūķu 
bariņš, kurš atceļojis no Lejasciema pirms-
skolas izglītī bas iestādes „Kamenīte” grupas 
„Rūķi” kolekcijas, kura papildināta ar rūķiem 
no citām Lejasciema pagasta mājām. Izstādi 
varēsiet apskatī t līdz 26.12.20., ieteikums 
nākt to vērot vēlā pēcpusdienā/ vakarā, jo 
tad izstāde iegūst īpašu mirdzumu.

Šajā egles iedegšanas dienā pēdējos ga-
dos bijām raduši sanākt kopā uz Advetes un 
Ziemassvētku laika gaidīšanas ti rdziņu, kurā 
bija iespēja iegādāti es mūsu pašu mājražo-
tāju un amatnieku darinājumus, piedalīti es 
radošajās darbnīcās. Tā kā šoreiz šāda pulcē-
šanās nebija atļauta, tad piedāvājām šo vakaru pavadīt gaismas meklējumos „Rūķīša ceļā”. 
Paldies visiem, kuri izmantoja šo iespēju un devās šajā piedzīvojumā! Gaismas meklējumu 
izskaņā starp dalībniekiem, kuri bija iesūtī juši atrasto lukturīšu skaitu, izlozējām pārsteigu-
ma balvu. Veiksminiece šajā izlozē bija Loreta, apsveicam!

Slēpotāju krosā izcīnītas piecas medaļas
16. oktobrī „Jankas – Jaujas” noti ka slēpotāju kross, uz kuru devas arī Gulbenes BJSS/

SK „Lejasciems” distanču slēpotāji. Sacensības noti ka bez skatī tājiem un ti kai ar iepriekšējo 
dalībnieku pieteikšanos, distancē dalībnieki devās ar individuālo startu, 30 sekunžu inter-
vālu. Sacensības 1 km, 2 km, 3 km un 5 km distancēs noti ka 1 km garā aplī, dalībniekiem 
veicot nepieciešamo apļu skaitu (1 km –1 aplis).

Iespēju kāpt uz goda pjedestāla izcīnīja pieci mūsu sporti sti : 1. vieta S16 grupā 2 km 
distancē Elizabetei Galvanei un V16 grupā 3. vieta Nikam Berģim, 2. vieta S14 grupā 1 km 
distancē Annai Nikolai Berkoldei, 3. vieta V10 grupā 1 km distancē Miķelim Salmiņam un 
S18 grupā 3 km distancē Jolantai Pencei.

Dana Puidze,
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

Izstāde "Rūķi" apskatāma līdz 

26.12.20., 

ieteikums nākt to vērot vēlā 

pēcpusdienā/ vakarā, jo

tad izstāde iegūst īpašu mirdzumu.
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Adventa laiks ir pārdomu laiks. Ne ti kai 
pārdomu un fi lozofēšanas, bet arī izvērtē-
šanas laiks. Laiks, kad apstāti es un izvērtēt 
sava darba un dzīves jēgu. Un, iespējams, 
mēģināt atbildēt uz jautājumiem, uz ku-
riem nav viennozīmīgu atbilžu. 

Kārtējais gada aplis straujajā, šogad 
neparastajā,  skrējienā ieved mūs brīnišķī-
gajā Ziemassvētku laikā, raisot ikkatrā jau-
kas svētku izjūtas un vedinot uz pārdomām 
par paveikto, sasniegto vai neiespēto, aiz-
mirsto… iespējams. Dzīve sadalīta gados, 
lai katrs no mums ik pēc laika atskatī tos uz 
noieto, paveikto, izjusto. Un, sākot jaunu 
loku, mēģinātu gudrāk, jaudīgāk, dziļāk.

Taču visiem atkal, pēc maza brīža, ti ks 
dotas 365 jaunas iespēju pilnas dienas. Pie-
pildīsim tās ar labiem darbiem un jaukām 
domām! Lai mūsos mājo godaprāts, griba 
saprasti es un palīdzēt ikkatram!

Kāds tu biji – aizejošais 2020.gads? Sa-
traucošs, neziņas pilns. Un tomēr bagāts ar 
noti kumiem, ar pārvarētām grūtī bām -  īs-
tās dzīves vērtī bas izprotam ti kai grūtī bās. 

Kultūras jomā aizvadītais gads pašiem 
par lielu pārsteigumu izrādījās ne tuvu 
tāds, kādu gribējām, plānojām redzēt, bet 
tomēr interesants ar jaunām, savādākām 
darba formām.

Par kultūras dzīves norisi, aktualitātēm 
Lejasciema pagasta iedzīvotājus esmu in-
formējusi katrā avīzītē „Pagalms”. Oktobris 
atnāca ar cerību, jau varējām atsākt  ama-
ti ermākslas kolektī vu darbību, bet atkal 
viss mainījās...diemžēl. Plānoti e pasākumi 
arī ti ka atcelti , vajadzēja domāt, kā  pārkār-
tot darbu – individuālais darbs kolektī vos, 
savādākas formas akti vitātes. 

Novembrī Lejasciema kultūras namā 
ir noti kušas vizuālas pārmaiņas – ir veikts 
kosmēti skais remonts garderobē, mazās zā-
les un kafejnīcas telpās – ti ka krāsotas sie-
nas, griesti , trepes, mainīts grīdas segums, 
nomainīts, papildināts apgaismojums visās 
telpās, iegādāti  zaļie augi, izveidots atpūtas 
stūrīti s. Inventārs kultūras namā papildi-
nāts ar jaunu inventāra skapi, kumodēm, 
saliekamajiem galdiem, vasaras nojumēm. 

Milzīgs paldies par ieinteresētī bu, 
atsaucību un tehniska rakstura palīdzību 
ikdienā un pasākumu, akti vitāšu rīkošanā 
Lejasciema pagasta pārvaldes vadītājam 
Mārim Milnam, kā arī Pēterim Rautmanim, 
Jānim Mellim, Aigaram Irbem, Imantam 
Ozolam!

Paldies par pozitī visma lādiņu, jaunām 
idejām un kopdarbību Danai Puidzei, par 
enerģiju un aktī vu iesaistī šanos Lejasciema 
Ziemassvētku rotas veidošanā Ingai Naglei!

Paldies visiem mūsu pagasta iedzīvo-

Kultūras dzīve tājiem par māju, sētu, logu, lodžiju rotām, gaismām! Prieks iziet vakara pastaigā un priecā-
ti es, kā Lejasciems mirdz ar katru vakaru vairāk un vairāk!

Ir ti k, cik sirdī — 
pārējam ti k maza nozīme, 
cik vējam galotnēs, vai dubļiem zem kājām. 
Ir ti k, cik sirdī —
Cik katrs sanesam, sagavilējam, 
veram ziedos un krājam. 

Rudens mēnešos darbīgi strādājušas rokdarbu kopas „Rades” dalībnieces – ti ka šūtas 
somas, čības, darināti  aplikācijas darbi, tamborētas dāvaniņas Ziemassvētkiem. Ar saviem 
darbiem dalībnieces decembrī  piedalīsies Gulbenes novada lieti šķās mākslas un amatnie-
cības izstādē „Rozēm kaisu istabiņu”. 

Izstādes norises laiks un vieta:  no 2020. gada 18. decembra līdz 2021. gada 25. jan-
vārim Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā.

11. novembra vakarā aicinājām iedzīvotājus iedegt sveces māju un iestāžu logos. Le-
jasciema centra laukumā ti ka veidotas un iedegtas gaismiņas Saules zīmēs.  Paldies visiem, 
kas atbalstī ja,  sveču liesmiņu bija daudz! Paldies Guntāram Šmitam par interesanto svētku 
dekoru pie skolas!

 17.novembrī Latvijas dzimšanas dienas priekš-
vakarā Lejasciemā, izejot vakara pastaigā, vērojām 
gaismas spēles parkā pie kultūras nama – paldies 
Jānim Mellim, un video projekcijas Lejasciema cen-
tra laukumā – paldies Igoram Vīcupam!

21. novembrī Lejasciema kultūras namā viesojās vokālās meistraklases pasniedzēja 
Mārīte Puriņa, kura vadīja individuālās dziedāšanas meistarklases koru un vokālo ansam-
bļu vadītājiem. Nodarbībās piedalījās arī kora „Kaprīze” vadītāja Ineta Maltavniece, kora 
dalībniece Ramona Liepiņa, ansambļa „Satekas” vadītāja Vija Nurža. 

5. decembrī  Lejasciemā, izejot vakara pastaigā,  centra laukumā vērojām mūzikas un 
gaismas vizualizācijas, par ko liels paldies Igo-
ram Vīcupam! Gaismas iemirdzējās Lejasciema 
pagasta lielajā eglē, pie kultūrvēsturiskā man-
tojuma centra, JC „Pulss”, pie Lejasciema vidus-
skolas, parkā pie kultūras nama.   

Jau novembrī ti ka 
sākts darbs pie Ziemas-
svētku izstādes „Gaisma 
no sirds”, ko ar īpašu ie-
dvesu, noskaņu, mīlestī bu 
veidoja Inga Nagle, lai 5. 
decembrī ikviens varētu 
rast un sajust Ziemas-
svētku noskaņu, prieku 
dvēselei. Ienākot kultūras 
namā, piparmētru tējas 
smarža un Gudrā pūce 
(paldies Vizmai Petrovai) 
ar mīklām un saldumu 
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sPOrts

grozu veda uz lielo zāli, mazo zāli, kafejnīcas 
telpu baudīt Ziemassdvētku burvību.

Izstādē redzami Ingas Nagles darbi un 
kompozīcijas, Arvja Lācīša, Aivara Tuča koka 
darbi, Sandras Semenkovičas gleznas.  

Diemžēl nāca stingri ierobežojumi – ar 

7.decembri kultūras iestādes tika slēgtas 
apmeklētājiem. Nekas!!! Būs arī labie laiki, 
kad varēsim vērt kultūras nama durvis un 
apmeklēt izstādi! SEKOSIM INFORMĀCIJAI! 

Gada kamolam pietīsim pēdējās de-
cembra nedēļas.  Priecāsimies, ka košo dzī-

paru vairāk, tie aizsedz garlaicīgi drūmos. 
Katru nodzīvoto mirkli pieņemsim kā dā-
vanu. Būsim kopā ar saviem mīļajiem cilvē-
kiem, smaidīsim, piepildīsimies ar prieku kā 
laimīgi baloni! Egles smarža un tīrība, sve-
ces gaismiņa...pār zemi nāk svētvakars. 

                                           Lejasciema 
kultūras nama vadītāja Rita



112020. gada decembris

PaGastā/ VidusskOlā

Lejasciema pagasta pārvaldē veiktie saimnieciskie 
un remontdarbi 2020. gadā

Starp dažādiem pasākumiem, notikumiem un aktivitā-
tēm, par kurām mums vēsta afišas, notiek arī dažādi saim-
nieciskie un remontdarbi Lejasciema pagastā un iestādēs.

Tādēļ sniegsim nelielu ieskatu un atskatīsimies uz 
2020. gada lielākajiem, paveiktajiem darbiem:

Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju 
centrā soli pa solītim tiek uzlabotas un pielāgotas telpas, 
lai būtu vieta, kur veidot plašākas ekspozīcijas un lielāku 
piedāvājumu jums – apmeklētājiem. Tā šogad ir sākts pir-
mais posms, lai siltinātu un 
izveidotu centra otro stāvu, 
ir saglābta ēkas gala siena, 
kura tika demontēta, jo to 
pamatīgi bija skāris laika 
zobs, nomainīti lielāki logi. 
Tāpat pamazām notiek tu-
aletes telpas izbūve.

Ir kosmētiski izremon-
tēta Zentas Mauriņas pie-
miņas istaba, kura atrodas 
Lejasciema bibliotēkas ēkā. 
Šobrīd telpā noris pārvērtī-
bas, kuras noteikti ieraudzī-
siet 2021. gadā.

Uzstādīti 14 vēsturiskie māju stāsti Le-
jasciema centrā.

Lejasciema kultūras namā veikts kos-
mētiskais remonts vestibilā, mazajā zāle un 
kafejnīcas telpā, nomainīts grīdas segums. 

PII “Kamenīte” veikts telpu remonts, 
demontēta vecā nojume pie centrālajām 
ieejas durvīm un uzbūvēta jauna, uzstādīta 
jauna sēta.

Lejasciema vidusskolā veikti remont-

Pieredze, kas bagātina
Es jau trešo reizi piedalījos 

TV spēlē “Gudrs, vēl gudrāks”. 
Šoreiz man gāja sliktāk par 
pirmo, bet labāk par otro reizi 
. Man veicās ļoti labi līdz ot-
rās kārtas papildkārtai, kurā 
es izkritu, jo visi bijām vien-
līdz spējīgi. Šoreiz jautājumi 
nebija tik grūti kā klātienē, 
līdz ar to vairāk skolēnu 
zināja pareizās atbildes,  
bija ļoti līdzīgi  rezultāti 
un grūtāk tikt uz nākamo kārtu, tāpēc man 
labāk patīk filmēties klātienē, nevis tieš-
saistē. Tur labāk var dabūt vadību un to var 
vieglāk paturēt nekā tiešsaistē… Tiešsaistes 
filmēšanai  organizatore uzraksta piekļu-
ves saiti, un  dalībnieki pieslēdzas spēlei. 

Filmējot koriģē, cik tālu jābūt mikrofonam 
un cik tālu datoram, lai redzams perfekti. 
Man  vajadzēja būt sagatavotām lapām, uz 
kurām rakstīts jā/nē un uz kurām a, b vai c, 

un tās jārāda pret kameru, kad sniedz atbil-
di. Piesakoties šī gada spēlei, nezināju, ka 
tā notiks attālināt, līdz ar to ieguvu citādu 
pieredzi. Esmu lepns ar sevi, par to, ka tiku 
un piedalījos.  

Ernests Pauls Mednis,
8.klase

darbi skolas internātā, nomainot grīdas segu-
mus foajē. Skolas ēkai izveidota betona apmale 
pamatu aizsardzībai.

Lejasciema pagasta teritorijas apsaimnie-
košanā gādāts par sakoptu un 
drošu vidi, šogad tika uzstādīti 
vairāki soliņi – centra laukumā, 
pie dīķīša un gulbjiem. Tiek vei-
doti vides objekti svētku nofor-
mējumam. Pie Lejasciema pa-
gasta pārvaldes uzstādīta jauna 
ieejas nojume.

2020. gada vasarā atjau-
nots Ratenieku tilts pār Tirzu un 
uzsākti Sinoles ciema apgais-
mojuma projektēšanas darbi.

Ratenieku tilts. Foto: A. Skaistkalns
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Izdevējs – 
LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDE
Tālr. 64473660, 
e-pasts: lejasciems@gulbene.lv
Informāciju apkopoja: Izglītojošā darba 
un darba ar apmeklētājiem vadītāja 
Dana Puidze

Iespiests: SIA 
“
Erante” tipogrāfijā 

Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801, 
tālr. 25767030
Tirāža 800 eks.

Laikā, kad nedrīkstam pulcēties kopā, neaizmirsīsim, ka Ziemassvētki jau nekur nav pazuduši. Tie būs, 
varbūt mazliet citādāki.
Ziemassvētku vecītis mīļi gaidīs Lejasciema pagasta bērnus, kuri 
neapmeklē pirmskolas izglītības iestādi, kopā ar vecākiem Lejasciema 
centra laukumā pie eglītes Otrajos Ziemassvētkos 26. decembrī no 12.00  
uz Ziemassvētku saldās dāvanas saņemšanu, fotogrāfēšanos. 
Lai ievērotu valstī noteiktos drošības noteikumus, bērniem ir izsūtīti ielūgumi 
un norādīti tikšanās laiki, jo bērnu ir daudz!
Ļoti liels lūgums vecākiem – ja nevarat ierasties vai ir neskaidrības – zvaniet 29392051–  Ritai


