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Izeju ārā šorīt
Un ieraugu pārvērstu pasauli –
Tik tīru un baltu!
Dievs šonakt
No sirds ir strādājis,
Lai, to visu ieraugot,
Mēs viens otru
Sāktu saukt par draugu.
/I. Puidze/

Laimigu Jauno

2017. gadu!

Foto: Guntārs Š
Šmits

„Uzdrīkstēties ir skaisti”
26. decembrī, otrajos Ziemassvētkos,
jau trīspadsmito gadu „Latvijas lepnuma”
ceremonijā tika godināti cilvēki, kuri dara
vairāk, nekā kāds no viņiem varētu prasīt
vai sagaidīt, sarežģītā situācijā nepaliek
malā, palīdz, izglābj un atbalsta, tādējādi
iedvesmojot ar savu pašaizliedzību, nesavtību, kā arī spēj motivēt mūs ikvienu
dzīvē sasniegt vairāk un nepadoties.
Šogad „Latvijas lepnuma” ceremonijā nominācijā „Skolotājs” Latvijas lepnuma
simbolu un balvu – stilizētu Zelta ābeli saņēma Gulbenes novada bērnu un jaunatnes sporta skolas distanču slēpošanas trenere, Jaunsardzes un informācijas centra
jaunsargu instruktore Lāsma Gabdulļina
vai kā mīļi viņu uzrunā bērni – Lāsmiņa,
kura Lejasciema bērniem un jauniešiem ir
skolotāja, trenere, draugs, atbalstītāja un
glābēja vienā personā.
Lāsma treniņus Lejasciemā vada jau
gandrīz 20 gadus. Sākotnēji tikai ar ideju
un vēlmi to darīt, bez materiāli tehniskā
nodrošinājuma, bez atlīdzības un, galvenokārt, ar ģimenes atbalstu.
Kopš Lāsma strādā par distanču
slēpošanas treneri, sešu gadu laikā ar
ģimenes, domubiedru, bērnu vecāku,
pagasta pārvaldes atbalstu ir izdevies
īstenot tādas ieceres, par kurām mūs,

/Zenta Mauriņa/

Lāsma kopā ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni un prezidenta kundzi
Ivetu Vējoni, vīru Valēriju, dēlu Miku un vienu no pirmajiem audzēkņiem
Sandi Ķemeru.
lejasciemiešus, daudzi varētu apskaust.
Ir nodibināta biedrība SK „Lejasciems”,
kura īstenojusi vairākus projektus, ar kuru
palīdzību bērniem un jauniešiem ir nodrošināta gan vide, gan inventārs, kas dod

iespēju trenēties arī bērniem, jauniešiem,
kuru vecāki nevar iegādāties inventāru
slēpošanai. Ir asfaltēta 325 metru gara
turpinājums 2. lpp.

LATVIJAS LEPNUMS/ KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ
turpinājums no 1. lpp.

„Uzdrīkstēties ir
skaisti”
/Zenta Mauriņa/

skrituļslidošanas un rollerslēpošanas trase, kas ļauj arī gada siltajos mēnešos
trenēties slēpošanā. Šāda trase mūsu
novadā ir vienīgā. Lāsmas galvā jaunu
ideju netrūkst, un tiek meklēti veidi (piemēram, projekti), kā bērniem rast jaunas
iespējas sevi pilnveidot, paplašinot inventāra klāstu.

Zentai Mauriņai – 120
Lejasciemā dzimusī, pasaules slavu
iemantojusī, literatūrfilosofe, esejiste Zenta Mauriņa (15.12.1897.—25.04.1978.) ir
viena no visvairāk tulkotajām un pasaulē
labāk zināmajām latviešu rakstniecēm.
Tādēļ šo gadu Lejasciemā varētu nodēvēt par Zentas Mauriņas gadu, jo 15.
decembrī apritēs tieši 120 gadi, kopš dzimusi mūsu slavenā novadniece. Nelielam
ieskatam piedāvāju iepazīties ar dažiem
viņas citātiem, aforismiem:

 Tikpat patiesa kā tas, ka cilvēku
attiecības nav ne pilnīgas, ne mūžīgas, ir arī otra atziņa: cilvēka
sirds grib, lai tās būtu pilnīgas un
mūžīgas.
 Bads pēc maizes ir liels, bet briesmīgāks ir bads pēc dzimtenes.
 Pašsavaldīšanās ir kulturāla cilvēka augstākais tikums.
 Bagāts ir nevis tas, kam daudz pieder, bet gan tas, kam vairāk nekā
nevajag.

Zenta
(1897–1978)
Ze
ta Mauriņa
Ma ri a (1897
1978)

 Cilvēks nav akmens, kas, guļot ceļmalā, pats sevi piepilda, cilvēks ir un top,
aug un nobriest mijiedarbībā ar līdzcilvēkiem, ar darbu, ar Dievu…
 Kā citi iet uz aptieku, tā es pēc mīļajām grāmatām.

Dana Puidze,
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

Atskats uz 2016. gadā paveikto
To varētu nosaukt par darba redzamo daļu, bet noteikti šis viss nebūtu
nekā vērts, ja Lāsma būtu tikai trenere,
nevis draugs, atbalstītājs un glābējs vienā personā. Uz treniņiem pie Lāsmas ar
prieku dodas visi bērni – gan tie, kuriem
sportošana ir ierasta lieta savā ģimenē,
gan arī tie, kuriem ar sportu nav bijusi
liela saskarsme, jo Lāsmai ir dabas dots
talants – iemācīt bērniem mīlēt sportu.
Droši varam apgalvot, ka pie Lāsmas bērni iemācās ne tikai sportot, bet arī strādāt
komandā, cienīt un atbalstīt vienam otru,
ticēt saviem spēkiem un nepadoties pie
grūtībām. Katrs bērns jūtas un ir īpašs, jo
viņa māk atrast īstos vārdus, lai uzmundrinātu un iedvesmotu, ne tikai tos, kuri ir
spēcīgāki un varošāki, bet pamana katra
mazo progresu un izdošanos, kas viņam
šoriez ir izdevies labāk kā iepriekš.
Zīmīgi, ka tieši pirms 20 gadiem janvāra „Pagalmā” ir bijusi intervija ar Lāsmu
par viņas sportiskajiem panākumiem,
kurā viņa teikusi: „Sports – tie nav tikai rezultāti un uzvaras, tā ir mūsu veselība.”
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Aizvadītajā gadā Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centru skāra dažādas pārmaiņas. Tādēļ šis
gads noteikti bija nedaudz savādāks kā
iepriekšējie.
Centra funkcijas nedaudz mainījās,
un tagad tas ir arī Gulbenes tūrisma un
kultūrvēsturiskā mantojuma centra tūrisma informācijas punkts, kurā var saņemt
informatīvos bukletus par ceļošanas iespējām gan mūsu pagastā un novadā,
gan visā Vidzemē un iegādāties suvenīrus.
2016. gadā Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā
bijušas:
7 izstādes:
1. Lejasciema rokdarbu pulciņa dalībnieču darbu izstāde „Darbošanās
prieks”;
2. Raiņa un Aspazijas daiļrades interpretācijas „Laikmeta rokraksti”;
3. Sandras Semenkovičas gleznu izstāde;
4. Ekspozīcija „J.R. Kučera karotes”;
5. 2015. gada Gulbenes novada svētku

„Meža zieds – Lejasciems” fotogrāfiju
izstāde un Musturdeķis;
6. Maijas Zebņickas ceļojumu foto un
Viļņa Dipnera koka daiļamatniecības
darbu izstāde;
7. Klūgu pinumi un vijumi.
11 notikumi – pasākumi:
• Komunistiskā genocīda piemiņas
pasākums;
• Radošās darbnīcas izstādes „Laikmeta rokraksti” ietvaros;
• Trīs izstāžu atklāšanas pasākumi;
• Dzejniecei Tirzmalietei 140. dzimšanas dienas atceres pasākums;
• Auto orientēšanās (sadarbībā ar jauniešu centru „Pulss”);
• Radošā darbnīca jauniešu apmaiņas
programmas dalībniekiem „Roots &
Wings”;
• Stāstu vakars „Jūra līdz ceļiem”;
• Tirdziņš un radošās darbnīcas Ziemassvētku un Adventes noskaņās.
3. decembris Kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā bija darbīgs.
Tika ierīkota izstāde, notika tirgošanās,
2017. gada janvāris

KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ
radošās darbnīcas, skanēja mūzika,
baudījām zirņus un karstu tēju, gājām
rotaļās un kopīgi iededzām Lielo Ziemassvētku egli. Paldies visiem, kuri
palīdzēja tirdziņa un darbnīcu rīkošanā,
tirgotājiem, tirdziņa, izstādes un radošo
darbnīcu apmeklētājiem! Mums visiem
kopā izdevās šo dienu radīt īpašu.
•
8.10 – 3.12. pieaugušo neformālās izglītības apmācības „Klūgu
sloksnīšu pinumi un vijumi”
Sešu nedēļu garumā Lejasciema
kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju
centra organizētajās apmācībās „Klūgu
sloksnīšu pinumi un vijumi” tikās 14 dalībnieces, lai Ineses Zvejnieces vadībā
apgūtu šo seno amatniecības prasmi.
Dalībniecēm bija iespēja apgūt groziņa
un dekoru tapšanas procesu sākot no
klūgas atrašanai dabā līdz gatavam izstrādājumam.
3. decembrī kursu noslēgumā kopīgi
tika ierīkota izstāde. Tajā bija skatāmi Ineses Zvejnieces darbi, kuri pārsvarā veidoti no apaļām klūgām, kā arī dalībnieču,
apmācību laikā tapušie darbi – gan sīpolu
groziņi, gan dekori „zvaigznītes”. Ārkārtīgi
liels prieks par tapušo izstādi, jo tā tik ļoti
piestāvēja kultūrvēsturiskā mantojuma
un tradīciju centram un skaistajam svētku
gaidīšanas laikam.
Paldies Gulbenes novada domei par
finansiālo atbalstu, kas deva iespēju noorganizēt šos kursus! Paldies uzņēmējai „Ozolu maizes” īpašniecei Ingūnai
Ozolai par dalīšanos pieredzē, kā ir būt
uzņēmējam, un Inesei Zvejniecei par
uzņēmību braukt un vadīt kursus Lejasciemā, paldies Lanai Černoglazovai par
atbalstu kursu organizēšanā!
Arī šogad, tāpat kā iepriekš, centrā
varēsiet skatīt daudz dažādas izstādes.
Kā pirmā izstāde ir „Krāsu spēles”, kurā
skatāmi Intas Balodes autortehnikā veidotie sienas dekori un Anitas Biezbārdes
tamborētie paklāji. Izstāde ir apskatāma
no 10. janvāra līdz 3. februārim. Lai gan
pagaidām izstāde apmeklētājiem ir atvērta tikai dažas dienas, tā jau ir pārsteigusi
un iepriecinājusi daudzus apmeklētājus.
Februāra vidū tiks atklāta Dženijas
Berķes tērpu un dvieļu un Mirdzas Ankupas fotogrāfiju izstāde. Iespējams, būs
dzejiski muzikāla tikšanās ar izstādes
autorēm. Sekojiet informācijai!
Paldies visiem, kuri pagājušā gada
laikā apmeklēja izstādes un pasākumus,
paldies tiem, kuri ar saviem darbiem un
stāstiem piedalījās izstāžu, pasākumu
tapšanā, paldies par dāvinājumiem, paldies par padomiem un stāstiem, paldies
par atbalstu Lejasciema pagasta iestāžu
darbiniekiem!
Dana Puidze,
izglītojošā darba un darba ar
apmeklētājiem vadītāja
2017. gada janvāris

„Klūgu pinumi un vijumi”.

Sniegpārsliņu darbnīca.

Sveču darbnīca.

Tirgotāji.

Zvaigznīšu darbnīca.

„Klūgu sloksnīšu pinumu un vijumu” apmācību dalībnieces kopā ar pasniedzēju
Inesi Zvejnieci pēc kursu noslēguma apliecību saņemšanas.
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JAUNIEŠU CENTRĀ

Jaunieši tiekas ar Veseksas grāfu princi Edvardu
2016. gada 30. novembrī Rīgas Tūrisma un radošo
industriju tehnikumā jaunieši
no Aknīstes, Anneniekiem,
Auces, Jaunjelgavas, Kandavas, Lejasciema, Salaspils, Skrīveriem, Rīgas un
Taurupes iepazīstināja Veseksas grāfu princi Edvardu
ar savu veikumu Edinburgas hercoga starptautiskās
jauniešu pašaudzināšanas
programmas Award ietvaros. Lejasciema jauniešu
centra “Pulss” Award vienību
pārstāvēja Edinburgas hercoga starptautiskā bronzas
apbalvojuma ieguvēja Līva Kampe, kura
brīvprātīgā darba ietvaros darbojās veco
ļaužu mājā, prasmju jomā apguva klavierspēli, fiziskajā sagatavotībā apguva
mūsdienu dejas, bet piedzīvojumu ceļojuma ietvaros pētīja Lejasciema apkaimes gaisa kvalitāti. Kopā ar Līvu pasākumu apmeklēja Award vadītāja Lejasciemā
– Anna Žīgure, Lejaciemsa jauniešu centra vadītājs Ralfs Siliņš un programmas
Award bronzas līmeņa dalībnieki – Linda
Ļapere un Endijs Puļļa.
Tūlīt pēc Award vienību prezentācijām notika darba pusdienas, kuru ietva-

ros goda viesiem – princim Edvardam,
izglītības un zinātnes ministram Kārlim
Šadurskim un Lielbritānijas vēstniecei Sārai Koulijai – bija iespēja no pirmavotiem
uzzināt gan par programmas Award īstenošanas labo praksi, gan programmas
Award dalībnieku nākotnes plāniem, kas
saistīti ar programmas Award atpazīstamības veicināšanu un līdzdarbošanos tās
īstenošanā.
Veseksas grāfa prinča Edvarda divu
dienu darba vizīte Latvijā bija veltīta tam,
lai veicinātu prinča tēva – Edinburgas hercoga prinča Filipa – dibināto The Duke of

Novembris
manā
dzīvē bija ļoti īpašiem
notikumiem bagāts, kas
paliks atmiņā uz visiem
laikiem. Vēlos pateikt lielu paldies programmas Award jomu vadītājām – Ingai Deigelei, Dzintrai Jegurei un
Valērijai Olekšai, kas brīvprātīgi palīdzēja
sasniegt manus izvirzītos mērķus. Kad
uzsāku Award programmu, nemaz nenojautu, kādas ekskluzīvas iespējas man
tiks vēl piedāvātas, pabeidzot bronzas
līmeni.
Pastāstīšu mazliet par pēdējo notikumu, uz kuru, atzīšos, es ļoti nevēlējos
braukt, jo man bija ļoti atbildīgs uzdevums
pastāstīt angļu valodā Veseksas grāfam

princim Edvardam par
saviem sasniegumiem
un tālākiem plāniem
programmā Award. Atceros tagad ar smaidu,
kā iepriekšējā dienā mēģināju savu runu
un bija ļoti grūti koncentrēties, mani pārņēma liels satraukums, taču jāsaka liels
paldies arī Ralfam un Annai, ka viņi man
ticēja un neļāva padoties.
Mana lielā diena bija 30. novembrī,
kad Rīgas Tūrisma un radošo industriju
tehnikumā princis Edvards tikās ar 60
programmas Award jauniešiem, ar lielu
interesi princis izvaicāja klātesošos par
sasniegumiem programmas ietvaros,
aktīvi interesējās par lielākajiem izaicinā-

Edinburgh’s International Award
atpazīstamību.
Latvijā programmas Award
darbību no 2006. gada nodrošina
Valsts izglītības satura centrs. Tiesības īstenot programmu Award
var iegūt ikviena skola, jauniešu
centrs vai cita juridiska persona,
noslēdzot īpašu sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura
centru. Par programmas Award
dalībnieku var kļūt ikviens jaunietis vecumā no 14 līdz 24 gadiem,
kurš gatavs izvirzīt un sasniegt
mērķus, kas saistīti ar brīvprātīgā
darba veikšanu, fizisko aktivitāšu
izpildi, prasmju apguvi un došanos piedzīvojumu ceļojumā. Par veiksmīgu četru mērķu sasniegšanu jaunieši
saņem bronzas vai sudraba Edinburgas
hercoga starptautisko apbalvojumu, bet,
lai saņemtu zelta apbalvojumu, līdzās
četru pamatjomu aktivitāšu pildīšanai,
jaunietim ir jārealizē kāds projekts.
Informāciju sagatavoja: Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības
un audzināšanas darba nodaļas vecākā
referente Katrīna Sprudzāne, tālrunis:
67350964, e-pasts: katrina.sprudzane@
visc.gov.lv.

Daru to, kas man patīk!

jumiem un ieguvumiem. Veseksas grāfs
piedalījās arī darba pusdienās, kuru ietvaros tika apspriestas trīs tēmas – programmas Award īstenošanas labā prakse
Latvijā, programmas Award dalībnieku
iespējas atbalstīt programmas turpmāko attīstību un izplatību, kā arī zelta The
Duke of Edinburgh’s International Award
ieguvēju dzīves virzību pēc dalības šajā
programmā.
Esmu priecīga, ka uz pasākumu
mani atbalstīt bija atbraukuši bijušie klasesbiedri Linda un Endijs. Pēc šīs dienas
jūtos iedvesmota un esmu iesniegusi
jaunu anketu ar jauniem izaicinājumiem
sudraba līmenim.
Līva Kampe

Radošais vakars „Zelta ČEMODĀNS”
Kā jau ierasts, pasākumā piedalījās
vokāli instrumentālās grupas, un tās bija:
Gulbenes valsts ģimnāzijas grupa „PIECI”, „Higher state of mind” no Jaungulbenes, „Deep silence” – Lejasciems. Gulbenes jauniešu centra „Bāzes” deju grupa
mūs iepriecināja ar hip – hop dejām. Sa-
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vukārt, īpašie viesi par sevi stāsta tā: „Mēs
esam grupa no Viļakas novada Šķilbēnu
pagasta Rekavas ciema. Mēs cenšamies
klausītājiem likt iemīlēties roka skaņās”.
Viņi ar savu pozitīvo enerģiju spēja iekustināt publiku. Pirms pasākuma mēs ar
jauniešiem izveidojām „Zelta Čemodāna”

logo, uz kura pasākuma apmeklētāji varēja uzrakstīt novēlējumu. Šogad pasākumu vadīja talantīgais aktieris Reinis no
Jaungulbenes, kurš bija ļoti draudzīgs un
atraktīvs, dodot iespēju nopelnīt balviņas
arī skatītājiem. Jau tagad zinām, ka nākošgad šis pasākums būs pavisam sa2017. gada janvāris

JAUNIEŠU CENTRĀ/ SPORTS
vādāks! Tā kā tuvojas Ziemassvētki, kad
visi dara daudz labas lietas, arī mums bija
ideja – aicinājām ziedot naudu Alūksnes
dzīvnieku patversmei „Astes un ūsas”.
Šādai izvēlei mums ir arī paskaidrojums,
jo programmas Award ietvaros jaunietes (Linda un Alise) brīvprātīgajā darbā
devās tieši uz šo vietu, lai uzmundrinātu
dzīvnieciņus, ar viņiem dodoties pastaigās. Turpināsim vēl papildināt kastīti, lai
varētu nopirkt un aizvest barību! Paldies
sakām ikvienam, kas šo vakaru pavadīja
kopā ar mums!
Jauniešu centrs „Pulss”

Jauniešu centram jau 7 gadi!
2017. gadā 7. janvārī jauniešu centram „Pulss” svinējām 7 gadus! Uz pasākumu aicināts bija ikviens, kas vēlējās
nākt un bija ievērojis uz afišu
dēļa uzaicinājumu, kā arī sociālajos tīklos, šoreiz Instagram
un jauniešu centra Watsapp
grupā. Kā jau pierādījies, jauniešus visbiežāk un ātrāk var
sasaukt internetā. Bijām cerējuši, ka uz pasākumu atnāks
nedaudz vairāk ciemiņu, bet,
ļoti iespējams, tieši aukstums
bija tas, kas lika pārdomāt apmeklēt šo pasākumu. Tā diena
bija ļoti auksta – ap –28 grādi, jauniešu
centrā pat ūdens bija aizsalis. Un tomēr
viss notika! Pasākuma galvenā organizatore un vadītāja šogad bija Katrīna

Uiska. Programmu bija sagatavojusi ļoti
interesantu – spēlējām dažādas spēles,
kas bija izvēlētas no kādreizējā raidījuma „Es mīlu Tevi Latvija”! Dzimšanas

Sporta notikumi
9. decembrī 2016. gadā notika Lejasciema pagasta turnīrs
„Revelītā jeb tautā sauktajā „Zolītē””.
Lejasciema kultūras namā piektdienas vakars uz turnīru
pulcēja 16 dalībniekus. Spraigās spēlēs,vakara gaitā mainoties
līderiem, turnīrs pagāja nemanot, un pirmo vietu izcīnīja Ojārs
Jegurs, 2. vietu Nikolajs Ivaškins un 3. vietu Māris Milns.
10. un 11. decembrī noslēdzās Gulbenes novada volejbola
čempionāta I apļa spēles. Lejasciema volejbolistiem ir izdevies
aizvadīt lieliskas spēles, uzvarot 5 no 6 spēlēm. Lejasciems pirmajā cīņā ar 2:0 uzvarēja „Cunami” komandu un vēlāk izcīnīja
uzvaru pār „Litene/veterāni” (21:25; 25:17;16:14), bet trīs setos
piekāpās Gulbenes komandai (25:16; 25:27; 7:15).
Pirmās spēles lejasciemieši aizvadīja jau novembrī, kad visās trīs spēlēs tika gūtas uzvaras.
Lejasciema komandā spēlē: Sergejs Bērziņš, Matīss Gabdulļins, Miks Gabdulļins, Gatis Gargažins, Edžus Kalniņš, Sandis Ķemers, Vilnis Meisītis, Mārtiņš Naglis, Mārcis Rudzītis un
Ervīns Zariņš.
Nākamās spēles būs 22. janvārī, aicinām
braukt uz spēlēm un atbalstīt mūsējos!
17.02. un 24.02.2017. distanču slēpošanas sacensībās (ja būs sniegs).
2017. gada janvāris

dienā bija uzaicināti īpaši viesi
no Gulbenes – grupa „Guys
on Red Carpet”, jaunieši pārsteidza ar savām dziesmām
un piedalījās arī mūsu aktivitātēs. Ak, jā… uz pasākumu
bija jāierodas dreskodā – SUPERZVAIGZNES! Lai arī mazā
pulciņā, tomēr laiku pavadījām interesanti un, kad laiks
bija doties mājās, neviens vēl
negribēja braukt… Liels paldies Katrīnai, manuprāt, viņai
viss izdevās un ir guvusi jaunu
pieredzi – plānošanā, organizēšanā, vadīšanā utt. Nākošgad būs iespēja kādam citam jaunietim
izpausties, mēs jūs noteikti atbalstīsim!
J.C. „Pulss”

Tabula kungu komandām
Litene/veterāni
Lejasciems
Gulbene
Litene
Cunami
Jaungulbene

Spēles
6
6
6
3
7
6

Uzvaras Zaudējumi
5
1
5
1
4
2
3
0
1
6
0
6

Punkti
16
13
11
8
4
2

Foto no www.gulbene.lv
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VIDUSSKOLĀ

Ziemassvētki Lejasciema vidusskolā
Ziemassvētki ir laiks, kad atveram sirdis labestībai, gaišumam un priekam. Tas
ir laiks, kad gribas būt kopā ar ģimeni, savējiem.
Ziemassvētku gaidīšanas laiks Lejasciema vidusskolā bija īpašs. Tika pušķota
skola un katra klases telpa. Ar skolas darbinieku gādību tika sapostas skolas ārdurvis.
Paldies Margaritai Burkai un Veltai Ivanovai par vītnes nopīšanu! Skolas priekštelpā visus priecēja Adventes vainags ar siltu
sveču gaismu, par kuru bija parūpējusies
skolotāja Ingrīda Vanaga. Skolotāja Laila
kopā ar mākslas pulciņa dalībniekiem –
Paulu, Artūru un Linardu – veidoja skices
un paraugus logu dekoriem. Skolotāja Vija Nurža ar
7. – 8. klašu meitenēm sagatavoja mīklu, izcepa un
izrotāja svētku piparkūkas. Paldies pavārei Dainai Balodei par palīdzību šajā procesā! Katra klase centās
darīt daudz labu darbu, izvēloties vienu, kuru nofilmēja, lai parādītu Ziemassvētku pasākumā.
20. decembrī notika skolas Ziemassvētku pasākums „Simtiņš nāca danča bērni Ziemassvētku vakarā”. To vadīja skolēni: Krista Čable, Jānis Kubuliņš,
Anete Antiņa, Gustavs Galvans, Katrīna Uiska, Linda
Zeiļuka un Linards Cvetkovs. Tekstus sagatavoja skolotāja Agita Līdumniece. Ar priekšnesumiem uzstājās
1.– 2. klašu un 3. – 6. klašu deju kolektīvi (vadītāja
Zaiga Mangusa), 1. – 4. klašu dziedātāji un 5. – 9. klašu kora grupa (vadītāja Ineta Maltavniece) un skolas
ansamblis (vadītāja Vita Poiša). Īpašu noskaņojumu
pasākumam deva jauniešu folkloras grupa „Dārdi”,
kuru muzicēšanas prieks aizrāva gan mazus, gan lielus. Pēc koncerta svētki turpinājās katrā klasē, kopā ar
vecākiem priecājoties par saldumu paciņām un diskotēku skolas zālē.
Ineta Maltavniece

1. – 4. klašu dziedātāji.

1. – 4. klašu dziedātāji.

Pasākuma vadītāji – Katrīna Uiska,
Linda Zeiļuka un Linards Cvetkovs.

Spēlē folkloras grupa „Dārdi”.
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Pasākuma vadītāji –
Anete Antiņa un Gustavs Galvans.

5. – 9. klašu kora grupa.

Pasākuma vadītāji –
Krista Čable, Jānis Kubuliņš.
2017. gada janvāris
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Skolas ēkas gadadiena
Otrais mācību semestris Lejasciema vidusskolā sākās neparasti. 5. janvārī skolēni pulcējās
skolā, lai 9. – 12. klašu kolektīvu
veidotajās darbnīcās tuvāk iepazītu savas skolas vēsturi. Šis pasākums saistījās ar nu jau tradicionālo skolas ēkas gadadienu,
ko mēs ar dažādām aktivitātēm
atzīmējam janvārī. (Jaunā skolas
ēka savas durvis skolēniem vēra
1960. gada 18. janvārī.)
9. klases skolēni pārējiem
rādīja prezentāciju par skolas
pasākumiem un tradīcijām.

azīstina
Aldis Doropoļskis iep
s ēkas
ola
sk
ar
s
nu
skolē
celtniecību.

9. klases sagatavotās prezen
tācijas skatīšanās.

10. klases kolektīvs kopā
ar audzinātāju Ilvu Bēŗziņu interesanti stāstīja un rādīja foto
par skolotājiem, kas ar savu
darbu atstājuši spožas pēdas
vidusskolas vēsturē un attīstībā.
Interesants bija konkurss – no
skolas gadu fotogrāfijām atpazīt
skolotājus, kuri ir absolvējuši Lejasciema vidusskolu.
11. klases skolēni un audzinātājs Aldis Doropoļskis vēstīja
par šīs skolas ēkas celtniecību
un uzdeva dažādus uzdevumus,
kas saistās ar šo tēmu, tai skaitā,
atrast uz skolas iekšējām kāpnēm gadskaitli, kad tās tikušas
būvētas. Ne visi uzreiz varēja
ievērot no sīkiem, baltiem akmentiņiem kāpnēs iecementētos
ciparus 1959.
12. klases skolēni noorganizēja tikšanos ar skolas absolventi Ilonu Vītolu, kura interesanti pastāstīja par saviem skolas
gadiem, kā arī atcerējās citus
klasesbiedrus, kas visi ir cienīgi
sava darba veicēji. Šeit nācās ar
spēles „Mēmais šovs” palīdzību attēlot visiem zināmu skolas
absolventu nodarbošanos jeb
profesiju.

Tikšanās ar
Ilonu Vītolu.

ju.
Konkurss – atpazīsti skolotā

Dambretes turnīrs.

Skolotāju kolektīvs karnevālā.

Pirmā skolas diena pēc brīvdienām turpinājās ar dambretes
turnīru, kuru apmeklēja kupls
skaits sacensties gribētāju. Uzvarētāju godu izcīnīja Linards
Žīgurs, Gustavs Galvans un Teodors Bambulis.
Pasākuma noslēgumā viss
skolas kolektīvs – gan bērni,
gan pieaugušie – tērpās maskās un grupas „Deep Silence”
mūzikas skaņās ar svētku polonēzi skaisti ienira karnevāla
jautrajā gaisotnē.
Ingrīda Vanaga
2017. gada janvāris

Svētku polonēze.

Karnevālā ieradies arī šā gada
simbols – gailis.
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Svētku laiks kultūras namā
Jaunai gads ir iesācies – pieņemts
uzskatīt, ka ar pirmo janvāri var sākt
visu no jauna – kā no baltas lapas, un
arī daba, šķiet, mums to aicina darīt,
pārsedzot Latviju ar baltu sniega kārtu.
Protams, sākt visu kā no baltas lapas nav
iespējams, bet kaut ko taču mēs varam
darīt citādi, tīrāk, baltāk. Dažkārt šķiet,
ka 1. janvārim un jaunajam gadam tiek
piešķirta maģiska nozīme – tomēr ceram,
ka kaut kas mainīsies un būs citādi. It kā
kādam būtu burvju zizlis un visas mūsu
izteiktās vēlēšanās pēc burvju mājiena
piepildītos. Taču pēc brīža secini, ka viss
ir tāpat kā bijis, lielos vilcienos nekas nav
mainījies, ikdiena ir uzņēmusi tos pašus
apgriezienus. Jaunās apņemšanās un
izteiktās vēlēšanās Vecgada vakarā no
debesīm tāpat vien nenokrīt, jo pie katras
apņemšanās vai vēlmes piepildīšanas ir
jāstrādā. Un tāpat arī par laimi. Mēs sakām: laimīgu Jauno gadu un daudz laimes dzimšanas dienā! Un mēs paši to
no sirds vēlam – nu kurš gan negrib būt
laimīgs? Bet arī laimi uz paplātes neviens
nenoliks un neviens cits tās izjūtas neiedos. Saskandināt šampanieša glāzi un
aizsūtīt kosmosā novēlējumu ir skaisti,
bet par savu laimi jārūpējas pašam.
Kopš seniem laikiem Ziemassvētki
un to gaidīšana ir brīnumu laiks. Ikviens
no mums ir spējīgs sagādāt prieka un laimes mirkli otram. Varbūt tas ir brīnums?
Arī tad, ja brīnumam netici, tas tāpat nekur nepazudīs!
Aizvadītā gada decembris ir pagājis
zem tādas brīnumu zvaigznes.
3. decembris Lejasciemā bija tāds
rosīgs. Muzeja sētā notika Ziemas tirdziņš, radošās darbnīcas, garšīgo zirņu
baudīšana, noslēgumā ar
dziesmām un rotaļām iededzām pagasta Lielo egli.
Paldies visiem, kas piedalījās un palīdzēja šīs dienas
pasākumā! Paldies Benitai
Pilsniburei, kas mums katru gadu dāvina zirņus, un
Līgai Verlei, kas īpaši garšīgi pagatavo tos!

9. decembrī Lejasciema kultūras namu pieskandināja bērnu un jauniešu balsis, jo
Lejasciemā notika Gulbenes novada skolēnu tautisko deju kolektīvu Sadancis. Skaisti
tērpi, raits deju solis un daudz, daudz pozitīvu emociju! Prieks par mūsu vidusskolas
dejotājiem, par skaisti izdejoto dejas soli, smaidiem un prieku dejot! Paldies deju kolektīvu vadītājiem par ieguldīto darbu! Paldies Paulai par koncerta vadīšanu un Jānim
par apskaņošanu!

Dejo Lejasciema vidusskolas 1. – 2. klašu deju kolektīvs .

Koncerta
vadītāja – Paula
Ivanova.

Dejo Lejasciema vidusskolas 3. – 6. klašu deju kolektīvs.
18. decembrī Lejasciema kultūras namā uz Ziemassvētku pasākumu pulcējās
paši mazākie Lejasciema iedzīvotāji. Visus – gan lielus, gan mazus – pasākumā draiskoties, pikoties, rotaļāties aicināja Iedomīgā egle un Piparkūka. Protams, ieradās arī
Ziemassvētku vecītis ar dāvanu maisu. Pagasta pārvaldes vadītājs Māris Milns sveica
ģimenes Ziemassvētkos un pašiem mazākajiem, 2016. gadā dzimušajiem bērniem,
dāvināja Lejasciema pagasta piederības zīmi – sudraba veiksmes pogu.

Rotaļa kopā ar
Iedomīgo egli un
Piparkūku.

Iedomīgā
egle un
Piparkūka.
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24. decembra – Ziemassvētku vakarā – koris „Kaprīze”
dziedāja Ziemassvētku dievkalpojumā Zeltiņu baznīcā.
25. decembra vakarā kultūras namā valdīja emocijas,
prieks un ziemīga noskaņa – tas
nekas, ka ārā nebija sniedziņa!
Gada visgaidītākie un mīļākie
svētki – Ziemassvētki pulcēja daudzus skatītājus
uz pasākumu – šovu
„Zvaigžņotā spožumā”,
kuram kultūras nama
amatierkolektīvi, skolas, bērnudārza dziedātāji, solisti gatavojās jau
vairākus mēnešus.

Ansamblis „Akcents”.

Šova vadītāja – Santa Sāre-Gerža.

Lejasciema PII „Kamenītes” mazie dziedātāji.

Lejasciema vidusskolas 3. – 4. klases dziedātāji.

Lejasciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „Unce”.

Koris „Kaprīze”, soliste Inga Deigele.

2017. gada janvāris
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turpinājums no 9. lpp.

Kas gan būtu Lejasciems bez lejasciemiešiem – labestīgiem, izpalīdzīgiem,
strādīgiem, uzņēmīgiem, gudriem, radošiem, īstiem sirds cilvēkiem! Atskatoties
un no sirds priecājoties uz paveiktajiem
darbiem, kas darīti nesavtīgi, ar mīlestību,
man gribas teikt mīļu paldies visiem, kas
piedalījās šī pasākumā tapšanā. Lai svētki izdotos, protams, ir vajadzīga komanda! Vislielākais paldies Ingai Deigelei un
Inetai Maltavniecei, kas veidoja koncertprogrammu kolektīviem, solistiem! Paldies solistiem Paulai Ivanovai, Vitautam
Bošam, saksofonistam Bruno Eduardam
Krēsliņam, korim „Kaprīze”, ansamblim
„Akcents”, dejotājiem no „Unces” un
„Dzintelēm”, paldies bērniem no Lejasciema bērnudārza un skolas, viņu skolotājiem un vecākiem!
Paldies pasākuma apskaņotājam
Gregam un Jānim Melliem, kas strādāja
pie gaismas pults, paldies Annai Žīgurei,
kas rūpējās par video materiāla rādīšanu
un palīdzēja Ingai filmēt video klipus, Lindai Ļaperei par pasākuma filmēšanu, paldies Ingai Naglei par kultūras nama dekorācijām, pagasta vīriem par skaisto egli
un daudziem labiem darbiem, palīdzību,
paldies rokdarbu kopas meitenēm par
darinātajām skaistajām bumbām kultūras
nama eglē un dekoros! Liels paldies Lejasciema pagasta pārvaldei par atbalstu!
Paldies visiem, kas Ziemassvētku vakarā
ciemojās mūsu zvaigžņu un brīnumsvecīšu spožuma, egļu zaru smaržas apvītā
pasākumā!
Mēs katrs kopjam savu pavardu,
savu namu, rūpējamies par savu ģimeni,
un tas viss kopā veido mūsu pagastu,
kas vienlaicīgi ir arī daļa no mūsu novada, Latvijas. Tas viss pieder mums, līdz ar
to tā ir mūsu kopīgā atbildība, lai jebkurš
šeit justos kā savās mājās.
Ar katru gadu Lejasciems uz Ziemassvētkiem tiek saposts arvien krāšņāk.
Paldies visiem, kas savas mājas, sētas
izrotāja ar spožām gaismu virtenītēm, ar
eglītēm, dekoriņiem. Paldies Ingai Naglei
par idejām pagasta centra izdaiļošanā,
paldies viņas palīgiem – pagasta vīriem
– Jānim Mellim, Ojāram Jeguram, Ojāram Vanagam, Imantam Ozolam, Jānim
Kupcim! Paldies Dūres puses, Umaru puses un Sinoles ļaudīm par Ziemassvētku
skaistumu, košumu!
Lejasciems būs tik grezns, cik greznu tos darīs katrs no mums. Ar savu enerģiju, pūlēm un izdomu. Nesavtību. Nav
jālido kosmosā un nav jānodzīvo saules
mūžs, lai pateiktu paldies cilvēkiem, kuri
daudz dara vietā, kurā mēs dzīvojam.

ATSKATS UZ AIZVADĪTĀ GADA KULTŪRAS NOTIKUMIEM
Aizvadītais gads Lejasciema kultūras
dzīvē ir bijis ļoti nozīmīgs. Šogad visi kopā
esam spējuši izdarīt daudz labu darbu,
par ko ir patiess prieks. Jaunā gada sākumā gribas izvērtēt, ko aizgājušais gads
ir atnesis mums, ko esat paveikuši sava
pagasta, sava kolektīva labā. Ja vien ir
vēlēšanās, mēs katrs varam dot savu pienesumu! Kopīga darba augļi un prieks tad
noteikti neizpaliks.
2016. gada nozīmīgākie notikumi kultūras namā un amatierkolektīvu darbībā:
 Ir izveidojies, piedalījies konkursos,
aktīvi koncertējis jauniešu vokāli instrumentālais ansamblis „Deep silence” –
vadītājs Juris Ivanovs;
 Gulbenes novada „Gada balva kultūrā
2015” – 4 laureāti nominācijās“ Novada
labākais kultūras pasākums”, „Gada
muzejnieks”, „Gada mākslinieks”,
„Gada kultūras darbinieks”;
 Lieldienu pasākums;
 Agnetas Švarces-Švampānes grāmatas „Domās tīrs un nesapīts” atvēršanas svētki;
 Postfolkgrupas „Zari” un starptautisko
deju kolektīvu koncerts;
 Vasaras Saulgriežu svinēšana;
 Bērnības svētki;
 Piedalīšanās novada svētkos Jaungulbenē;
 Dūreniešu saiets;
 Latvijas Ordeņu brālības pasākums;
 Vīru kora „Dziedonis” koncerts;
 Novada senioru uzņemšana Lejasciemā, pagasta rokdarbnieču izstāde;
 Amatiermākslas kolektīvu pasākums
„Dzīve kā teātris” un amatierteātra „Paradokss” 15 gadu jubilejas pasākums;
 Jauktais koris „Kaprīze” ir piedalījies
skatē, kopmēģinājumos, dziedājis Apē,
Vidzemes, Latgales dziesmu dienā
Alūksnē, piedalījies uzvedumā „Skroderdienas Silmačos” Druvienā, Brāļu
Kokaru jubilejas pasākumā Ozolkalnā,
Ziemassvētkos Zeltiņu baznīcā un Ziemassvētku šovā „Zvaigžņu spožumā”;
 Ansamblis „Akcents” ir piedalījies novada un reģionālajā skatē Siguldā,
dziedājis Ilzenē, nominants Gulbenes
novada „Gada balvā kultūra”, piedalījies Radio 2 akcijā „Garākā Līgo
dziesma”, iedziedājis dziesmas novada svētku uzvedumam „Barona meitas

septiņi sapņi”, piedalījies Ziemassvētku
šovā „Zvaigžņu spožumā”;
 Senioru ansamblis „Satekas” piedalījies skatē, dziedājis Stāķos, Rīgas
Latviešu Biedrības namā, Lieldienu un
Vasaras Saulgriežu pasākumā Lejasciemā, 3 koncerti Gulbenē, piedalījies
novada senioru svētkos Stāmerienā;
 Deju kolektīvs „Unce” piedalījies novada skatē, novada Sadančos, koncertos
Litenē, Virešos, Viļakā, Lieldienu pasākumā, Ziemassvētku šovā Lejasciemā;
 Pūtēju orķestris „Lejasciems” piedalījies skatē Ogrē, Lieldienu pasākumā
Lejasciemā, Vidzemes un Latgales
dziesmu dienā Alūksnē;
 Amatierteātris „Paradokss” iestudējis V.
Solloguba izrādi „Ak, maigā sirsniņa”,
piedalījies skatē, organizējis kolektīva
15 gadu jubileju, piedalījās amatierteātru festivālā Tilžā, novada svētkos Jaungulbenē;
 Līnijdeju grupa „Dzinteles” dejojušas
koncertā „No sirds” Lejasciemā, Vidagā, Zeltiņos, Palsmanē, Stāmerienā,
Ziemassvētku šovā „Zvaigžņotā spožumā „Lejasciemā;
 Folkloras grupa „Smaržo siens” piedalījās Sandras Semenkovičas izstādes
atklāšanas pasākumā muzejā, organizēja Vasaras saulgriežu pasākumu
Lejasciemā, Līgo pasākumā Druvienā,
koncertēja novada svētkos Jaungulbenē Rijas kalnā;
 Rokdarbu kopa veidoja izstādes Lejasciema muzejā un kultūras namā,
piedalījās radošajās darbnīcās muzejā,
Ziemassvētku tirdziņā, gatavoja Ziemassvētku dekorus.
Tas ir tāds īss kopsavilkums par svarīgākajām aktivitātēm, vēl ir daudz ikdienas
darbu, pasākumu, braucienu...
Lai nākamais gads mums visiem ir
darbīgs un ražīgs, un lai izdodas īstenot
to, kas, iespējams, mīt dziļi sirdī, bet kādu
iemeslu dēļ to neesam uzdrīkstējušies
izteikt, vēlu noticēt tam, ko no sirds vēlamies! Lai pietiek spēka un drosmes šīs
vēlēšanas piepildīt! Lai šaubas pagaist,
un katrs sajūt sevī spēku un varēšanu darīt, mīlēt un ik dienu ieraudzīt šīs pasaules
skaistumu arvien no jauna!
Rita Gargažina,
Lejasciema kultūras nama vadītāja

Ar gandarījumu varu teikt – paldies
visiem, kas darīja! Katram paldies!
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Ilgi nāca, drīz aizgāja
Tie bagāti Ziemassvētki... „Kamenītē”
„Gudrajā Pūcītē”: Gaidot Ziemassvētku atnākšanu, mēs „Kamenītē” vienmēr jūtamies nedaudz priviliģēti, jo skaidri
zinām, ka Ziemassvētku vecītis pie mums
noteikti atnāks. Tāpēc jau krietnu laiku iepriekš dzīvojam šī īpašā notikuma gaidās
un cītīgi tam gatavojamies. Bieži gan nākas brīnīties par to, ka gadu gaitā nekas
neatkārtojas, uzrodas arvien jaunas idejas gan Ziemassvētku uzvedumiem, gan
mainās to organizācijas fomas un saturs.
Arī šie, nu jau aizvadītie Ziemassvētki, nelīdzinājās nevienam no iepriekšējiem.
21. decembris, Ziemas saulgriežu
diena, bija pārsteigumu pilna diena mazajiem „Kamenītes” audzēkņiem, jo Ziemassvētku vecītis, ieradies negaidīts,
izstaigāja visas grupiņas jau no agra rīta,
lai pats redzētu un pārliecinātos, vai viņš
tiek gaidīts, vai bērni ir čakli mācījušies
un, lai saviem palīgiem paziņotu - vai
un uz kurieni - vedams lielais dāvanu
maiss, kurš, čaklo rūķu un daudzo labvēļu piepildīts, šogad bija sevišķi smags.
Vēl Ziemassvētku vecītis pats bija atvedis jaukas, rotaļām paredzētas mantas
un pat būves, lai, uzdāvinot tās, redzētu
bērnu līksmās sejiņas. Vecīša prieks par
bērnu skaitītajiem dzejoļiem, dziedātajām
dziesmām un dejotajiem deju soļiem bija
līdzvērtīgs bērnu priekam par saņemtajām dāvanām, kas izpaudās kopīgā mīļumā: vārdos, darbos un zīmējumos.

saviļņoti, bet reizē arī piederīgi šai vietai
un lielajam notikumam.
Tagad, atskatoties uz aizvadīto pasākumu, jūtamies gandarīti, ka kopā esam
spēks, kurš spējīgs realizēt visneprātīgākās ieceres.

Ežu deja.
Mēs, „Gudrās Pūcītes”, izsakām milzīgu pateicību visiem bērnu vecākiem un
tiem daudzajiem palīgiem, kas vairāku
mēnešu garumā sniedza atbalstu un palīdzību, darinot maskas, gādājot tērpus
un rekvizītus, rotājot telpas, atbalstot ar
idejām un padomiem, kuri rūpējās par
dāvanu maisa piepildīšanu, kopā būšanu svētkos un ikdienā. Paldies par jūsu
sapratni, atbalstu, līdzdarbošanos!
Paldies
- Markusa vecākiem Ingai un Andrim
par eglītes un priežu zaru sagādāšanu;
- Maira māmiņai Elīnai par frizūru veidošanu ezīšiem;
- Beātes vecākiem Ilvai un Mārim,
Patrika vecākiem Zandai un Jānim, kuri
uzņēmās atbildīgo dāvanu sagādāšanas
darbu;
- Mades māmiņai Iritai par masku
darināšanu bērniem un audzinātājai;
- Miķeļa māmiņai Dacei un Amandas
māmiņai Ilzei par sniegavīru ietērpšanu!
„Zaķēniem”: Tikpat svarīga kā pašu
svētku norise, ir arī savlaicīga gatavošanās tiem.

„Gudro Pūču” bērni iepriecina
Ziemassvētku vecīti ar saviem
zīmējumiem.
Šogad pirmo reizi galvenais svētku
uzvedums „Sniegbaltītes skola” notika
visām grupām vienlaicīgi mūsu lielajā
zālē, kur kopā ar Ziemassvētku vecīti un
Sniegbaltīti vienlīdz labi jutās daudzie
„meža iemītnieki”: zaķēni, vāveres, lāči,
eži, āpši, vilks, vārna, sniegavīri un daudzie rūķīši. Gan lielie, gan mazie pasakas
tēlu atveidotāji jutās vienlīdz satraukti un
2017. gada janvāris

Ziemassvētku vecītis ciemos
pie pašiem mazākajiem
bērnudārzniekiem.

Gribas teikt mīļu paldies „Zaķēnu”
grupas bērnu vecākiem par līdzdalību,
gaidot Ziemassvētkus:
- par simtprocentīgu pasākuma apmeklēšanu, uzticot „audzītēm” bērnu sapucēšanu svētku pēcpusdienai;
- par zaķu masku, pieskaņotu svētku tērpam, sagādāšanu: ir gan baltas
zeķītes, gan zaķu „ļipas”, gan pašdarināti
burkāni;
- Valtera māmiņai Iritai par praktisku
palīdzību, palīdzot sašūt zaķu maskas –
ausis;
- Kevina vecākiem Silvai un Andim
– par eglītes piegādi un uzstādīšanu grupiņā!
Šogad bērniem dubults prieks, jo
Ziemassvētku vecītis pie bērniem nāca
gan rīta, gan pēcpusdienas cēlienā. Pārsteigums un izbīlis gana liels, jo Vecītis
ieradās grupiņā, lai kopīgi parunātos par
dzīvi, paspēlētos, papikotos, pat bērnu
burtus parakstītu! Drosmīgākie bērni pārbaudīja pat Vecīša bārdas mīkstumu, ieraušoties klēpī! Neizpalika arī dāvanas...
Savukārt, svētku pēcpusdienā „Zaķēni”
drosmīgi un atraktīvi piedalījās arī uzvedumā, iejutušies zaķu lomās.
Lai laimīgs, veiksmīgs un patiesa
prieka pilns šis jaunais gads!
„Rūķīšos”: Kā jau katru gadu, Ziemassvētkus bērni gaidīja ar īpašām sajūtām – ar satraukumu, ar nepacietību, ar
lielu dāvanu sarakstu! Lai arī šogad sniega māte mūs neaplaimoja ar baltu sniedziņu, katra mazā sirsniņa nepacietīgi
gaidīja Ziemassvētku atnākšanu. Lai radītu svētku noskaņu, grupiņas telpa tika
rotāta ar skaistām, baltām papīra eglītēm
un bumbiņu virtenēm. Paldies jāsaka
Nellijas mammai Indrai, kura ar savu ideju pārvērta mūsu grupiņas logus skaistā
ziemas pasakā!
Saulgriežu rītā bērnus grupiņās sagaidīja pārsteigums, ieradās pats Ziemassvētku vecītis! Ciemošanās laikā
paguvām kopā ar viņu padraiskoties
un katrs noskaitīt dzejolīti vai nodziedāt
dziesmiņu. Vecītim dodoties prom, saņēmām arī dāvanu – jaunu spēļu virtuvīti.
Pēc kārtīgas diendusas tas ilgi gaidītais mirklis bija klāt, un mēs visi tērpāmies
rūķīšu tērpos, jo šogad Ziemassvētku uzvedumā „Sniegbaltītes skola” mēs bijām
čaklie Ziemassvētku vecīša palīgi – rūķīši.
Paldies vecākiem par atbalstu un sagatavotajiem tērpiem! Izrāde bija satraukumu pilna, bet gandarījuma sajūta sildīja
mūsu visu sirsniņas. Pēc paveiktā kopīgi
turpinājums 11. lpp.
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turpinājums no 11. lpp.

ar vecākiem našķējāmies ar sagādāto
cienastu un atvērām dāvanas, kuras bija
sarūpējuši bērnu vismīļākie un tuvākie
cilvēki – vecāki! Paldies Alises māmiņai
Ilvai par dāvanu sagādāšanu!

Mīļu paldies sūtām bērnu vecākiem par atbalstu un radošu izdomu, gatavojot kostīmus un maskas izrādei! Paldies arī Rinalda vecmāmiņai par pašas darinātajām galdsedziņām – tās palīdzējas uzburt ziemas noskaņu arī grupā uz bērnu galdiem!

„Rūķīši” priecājas par Ziemassvētku
vecīša atnesto dāvanu.
„Pasaciņā”: Daba šogad izspēlēja
dīvainu joku – visbaltākie svētki atnāca
pelēki. Bet mēs nenoskumām. Ar gaišām domām, čaklām rokām uzbūrām
paši savu Ziemassvētku pasaku: lielām,
baltām pārslām logos „uzsniga” sniegs.
Apsniga koki, dzīvnieki – skaisti kā pasakā! Grupu rotājām kopā – bērni lobīja pupiņas, pieaugušie vēra pākstis virtenēs.
Kamēr pirksti čakli strādāja, atkārtojām
dzejoļus un dziesmas. Ziemas saulgriežu
dienu bērni atcerēsies kā dienu, kad grupiņā ciemojās pats Ziemassvētku vecītis,
uzklausot bērnu teikto, fotografējoties
kopā ar ikvienu un ļaujot ievēlēties kādu
vēlēšanos, turoties pie kuplās bārdas.
Tad, atstājis jaukas dāvanas, devās atpūsties, lai atkal satiktos vakarā pie kuplās svētku egles, „Sniegbaltītes skolas”
uzvedumā.

“Pasaciņas” bērnu prieks, sagaidot
Ziemassvētku vecīti.
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Bērnu gaidītākais mirklis
klāt – Ziemassvētku vecītis
ar dāvanu maisu ieradies.

Sniegavīri uzvedumā
„Sniegbaltītes skola”.
Paldies visiem tiem vecākiem, kuri svētku dienā bija klāt jau ilgi pirms pasākuma,
ģērbjot un frizējot uzveduma dalībniekus! Paldies arī deju skolotājai Elgai par atraktīvi
izveidotajiem deju uznācieniem; mūzikas skolotājai Lāsmai par apjomīgo un tik dažādo
dziesmu un rotaļu klāstu, kas parādīja bērnu prasmes un skanīgās balsis, un čaklajām
šuvējiņām – skolotājas palīdzei Sanitai un veļas pārzinei Ilzei – par iespēju Ziemsvētku
vecītim saposties ciemos nākšanai un bērniem pārtapt draiskos zvērēnos!
Lai mums visiem kopā laimīgs, darbīgs un radošs Jaunais gads!
„Kamenītes” skolotājas

„Kamenītes” jaunā gada darbi
Pirmajā šī gada darba dienā „Kamenītē” valdīja smaržu mutuļi un visās
grupās čakli, no miltiem balti, kustējās
mazie pirkstiņi, mīcot un rullējot mīklas
pikučus, lai veidotu cepumus, piparkūkas un pīrāgu pīrāgus. Lieli un slavējami palīgi, ciemiņus gaidot, bija iestādes
mazās kamenītes, proti, bērni. Virtuves
cepešpannas todien izstaigāja visas grupas, lai padarītu bērnu darinātos našķus
apetelīgi brūnus. Ļoti gaidīti bija mūsu šā
gada pirmie ciemiņi.
3. janvārī Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādē „Kamenīte” izglītojošā seminārā tikās Gulbenes novada izglītības
iestāžu pirmsskolas skolotāju palīdzes,
kopīgi izzinot savam darbam interesējošus jautājumus: – Hiperaktīvi bērni – kā
palīdzēt? – Dzīvā daba / ainava PII teritori-

jā, laukumiņos – ainavu/dārzu speciālista
padomi – Saudzē sevi pats! – ergonomiski pareizas ikdienas kustības.
Paldies mūsu erudītajām lektorēm –
psiholoģei Līgai Amosovai un daiļdārzu
2017. gada janvāris

BIBLIOTĒKĀ, LAUKSAIMNIEKIEM
meistarei Ingai Naglei!
Kopīgā dienas gaisotne – vēl aizvien
svētku noskaņas ieskauta – nodrošināja
labskanīgas emocijas un sirsnīgu savstarpējo komunikāciju.
Mīļš paldies visam „Kamenītes” personālam par ieinteresētību kopējā rezultāta kvalitātē!
Īpaši nopelni sasniegtajā mūsu pašu

skolotāju palīdzēm: Sanitai, Sintijai, Vijai
un Meldrai, ieguldot apjomīgu darbu papildus tiešo pienākumu veikšanai, lai optimāli sagatavotos semināram un nodrošinātu tā sekmīgu norisi! Priecājamies
par jūsu papildus apgūtajām iemaņām
un prasmēm biroja darbos, šūšanai un
izšūšanai atvēlēto laiku un personīgās
publiskas uzstāšanās pieredzes kupli-

Mālu bibliotēka skaitļos
Preses izdevumi
un faktos 2016. gadā
Lejasciema pagasta Bibliotēkas
rādītāji 2016. gadā;

Lasītāji
–
76
bibliotēkā
 Apmeklējums – 473

2017. gadam Lejasciema pagasta
bibliotēka ir abonējusi 28 periodiskos
izdevumus: „Copes Lietas”, „Privātā Dzīve”, „Praktiskais Latvietis”, „36,6C Veselīgāk. Saskanīgāk. Gudrāk.”, „Veselība”,
„Klubs”, „Lilit”, „Dārza Pasaule”, „Ko Ārsti
Tev Nestāsta”, „Ilustrētā Zinātne”, „Ilustrētā Pasaules Vēsture”, „Ievas Dārzs”, „Ievas
Māja”, „Ieva”, „Dari Pats”, „Patiesā Dzīve”,
„FHM”, „Ilustrētā Junioriem”, „GEO”, „Ievas Veselība”, „Deko”, „Una”, „Praktiskie
Rokdarbi”, „100 Labi Padomi”, „Avene”,
„Spicīte”, „Dzirkstele”. Aicinām visus uz
bibliotēku iepazīties ar jaunumiem!

Bibliotēkas pateicība

Lejasciema pagasta iedzīvotāji joprojām atbalsta savu bibliotēku.
Ar jaunām grāmatām bibliotēkas
fondu papildinājuši: Z. Linga-Bērziņa, D.
Puidze, A. Travins, V. Kazainis, R Kūlis,
V.Mežkuts, M. Lapiņa, M. Kūle, Dz. Igaviņa un senioru ansamblis „Satekas”.
L. Kuharenko, V. Riekstiņa, I. Ciekurzne, S. Jermakova, Z. Kalniņa, I. Balode, D. Allika, R. Rotkeviča, E. Sarkans, A.
Freibergs, G. Kārkliņa, K. Siliņš, A. Leitis
papildināja bibliotēkas žurnālu klāstu.
M. Čablis bibliotēkas krājuma lietotājiem uzdāvināja rokasgrāmatu iesācējiem
„Iepazīsti savu datoru” vairākos sējumos,
par dāvanu bibliotēkai paldies R. Rotkevičai.
Visu gadu bibliotēkas apmeklētājiem
bija iespēja lasīt laikrakstus „Latvijas Avīze” un „Ievas Padomu Avīze”, ko mums
dāvina Ainas Kazaines ģimene. Paldies
sakām Inkuļu ģimenei Jūrmalā, kas jau
daudzu gadu garumā bibliotēku nodrošina ar žurnāliem „Psiholoģija Mums” un
„Psiholoģija Skolai un Ģimenei”.
Paldies sakām arī Lejasciema pagasta pārvaldes puišiem: Jānim Kupcim,
Jānim Mellim, Ojāram Jeguram par izpalīdzēšanu.
Cerot arī turpmāk uz veiksmīgu sadarbību, novēlam visiem labestīgu Jauno
Gaiļa gadu!
Lejasciema pagasta bibliotēka
2017. gada janvāris

 Izsniegums – 3381
 Iepirktas un dāvinātas grāmatas –75

15 lasītākās grāmatas 2016.gadā;
 N. Ikstena „Mātes piens”,
 A. Sk. Gailīte „Tilts starp horizontiem”,
 A. Sk. Gailīte „Sintijas stāsts”
 Jū Nesbē „Dēls”,
 Jū Nesbē „Tarakāni”,
 A. Kļavis „Likvidētie autobusi”,
 L. Railija „Pusnakts roze”,
 L. Railija „Septiņas māsas”,
 K. Teilore „Daringemhola”,
 L. Lapsa „Zem Muhameda bārdas”,
 Dž. Moja „Viens plus viens”,
 Dz. Žurovska „Kad bumerangs atgriežas”,
 D. Avotiņa „Nezūdošā vērtība”,
 D. Baldači „Džekpots”,
 S. Kaspari „Koraļļkoka zemē”,
„Flamingu lagūna”, „Ūdenskrituma
dziesma”.
Čaklākie lasītāji un bibliotēkas
apmeklētāji;
 Maija Miķelsone,
 Anta Silakalne,
 Anda Muceniece,
 Aivars Dziedātājs,
 Ģindu ģimene,
 Maruta Liskina,
 Ināra Drozdova
 Ārija Māliņa,
 Inga Grīsle,
 Dita Grīsle,
 Evita Malnača,
 Aizupiešu ģimene,
 Jānis Lācis,
 Elita un Aldis Melņi,
 Eduards Māliņš.
Dāsnākie dāvinātāji bibliotēkai;
 A.S. „Latvijas finieris”
 Aldis Melnis,
 Aina Muceniece,
 Ģindu ģimene,
 Baiba Drozdova.
Mālu bibliotēka saka Paldies visiem,
kas apmeklē bibliotēku un, protams, nesavtīgi dāvina!
Sofija Drozdova,
Mālu bibliotēkas vadītāja

nāšanu!
Kā gandarījums ikvienam „Kamenītē” izskanēja ciemiņu sirsnīgie vārdi, atzinīgi vērtējot gan iestādes sakārtoto vidi
un materiāli tehniskos resursus, gan personāla profesionālo sniegumu, augstā
kvalitātē sagatavojot un nodrošinot viesu
uzņemšanu un semināra norisi. Lepojamies ar kolēģu labvēlīgo novērtējumu!

Vēlos atgādināt esošajiem un
potenciālajiem lasītājiem, ka arī
šogad Lejasciema pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkta
„Sinole” darba laiks ir:

otrdien, ceturtdien
no 9.00 līdz 17.00,

piektdien

no 9.00 līdz 13.00
Ja ir nepieciešamība saņemt
lasāmvielu jūsu mājā, zvaniet
28385114, centīšos palīdzēt.
Agita,
punkta „Sinole” informācijas
speciāliste

Ziņas
lauksaimniekiem
1. Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē ar atskaites
datumu 01.01.2017. ir jāiesniedz
no 01.01.2017. līdz 31.01.2017.
Ziņas jāsniedz tikai par mājputniem,
trušiem, savvaļas dzīvniekiem, kažokzvēriem un akvakultūrām. Ziņas
nav jāiesniedz par individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem,
liellopiem, aitām, kazām, cūkām)
un bišu saimēm (par bišu saimēm
dati jāsniedz uz 1. maiju un 1. novembri).
2. Pašpatēriņa cūku kopsavilkums par 2016. gada otro pusgadu jāiesniedz no 01.01.2017. līdz
31.01.2017. Pašpatēriņa cūkām ziņojums iesniedzams mēneša laikā
pēc cūku pirmreizējās ievietošanas
novietnē un turpmāk reizi pusgadā
līdz 31. janvārim un 31. jūlijam. Cūku
kustība obligāti jāpaziņo ar pārvietošanas deklarāciju.
Anita Rozenberga,
lauku attīstības konsultante
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INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI

No 10. janvāra līdz 3. februārim
Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā izstāde „Krāsu spēles”. Izstādē skatāmi Intas Balodes sienas dekori un Anitas Biezbārdes tamborē e paklāji.
No februāra vidus Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā būs skatāma Dženijas Berķes tērpu un dvieļu un Mirdzas Ankupas fotogrāfiju izstāde. Iespējams, būs dzejiski muzikāla kšanās ar izstādes autorēm. Sekojiet informācijai!
21. janvārī 18.00 Lejasciema kultūras namā – vokāli instrumentālā ansambļa „DEEP
SILENCE” jaungada koncerts. Ieeja: 1,50 EUR
21.00 – 01.00 – Jaungada balle, spēlē grupa „Deep silence” – ieeja: 2,00 EUR
11. februārī 18.00 Lejasciema kultūras namā – Koncerts „Sveču liesmās skan dziesma”
Soliste Inga Deigele, ansamblis „Akcents”, taus ņi – Ģirts Ripa, ģitāra – Gregs, perkusijas – Mārcis Kalniņš, Ieeja: 2,00 EUR
22.00 – Sveču balle – spēlē grupa „Kontrasts”. Ieeja: 3,00 EUR
25. janvārī korim „Kaprīze” kopmēģinājums Kubulos
4. februārī no ks reģiona sieviešu koru kopmēģinājums Lejasciemā
17. februārī Gulbenē – pasākums „Gada balva kultūrā 2016”
22. februārī korim „Kaprīze” kopmēģinājums Alūksnē
4. martā Lejasciema kultūras namā Gulbenes novada vokālo ansambļu skate

IZSTĀDE

Cik balta pasaule!
Kur skaties – ziedi vien!
Kā zvaigzne, kas no debesīm nav
jānes.
Zied ķirši janvārī un ābeles,
no visām pusēm katra priedes skuja
un katra smilga, katrs sētas miets.
Varbūt tas eņģelis ir, kas prot
pieskarties
it visam, kam tas lido pāri.
To, protams, viņam iemācījis Dievs,
ka vajag aplaimot tos,
kuriem nodarīts pāri,
vēl vairāk tos, kas dzīvai gaismai tic,
un ar šo ticību
spēj kāpt visaugstākajos kalnos,
lai, pateicībā lejup raugoties,
var lasīt vēstules,
ko šorīt baltās aploksnēs
Kāds atsūtījis mums..
/M. Svīķe/

Sveicam Lejasciema pagasta
iedzīvotājus, kam skaistas
dzīves jubilejas tiek svinētas
janvārī un februārī:
70 gadu jubilejā
Maiju Kalniņu
Moniku Palderi
75 gadu jubilejā
Ainu Kazaini
Rudīti Suntažu
80 gadu jubilejā
Adolfu Febroniju Kramiņu
Inu Uisku
Dainu Žīguri
Rutu Kuļikovsku
Ainu Mucenieci
85 gadu jubilejā
Vili Kazaini
Ritu Kurpnieci
Lejasciema pagasta pārvalde

Gulbenes novada bāriņtiesa
Lejasciema pagastā
apmeklētājus no 2017. gada
2. janvāra pieņem
pirmdienās:
14.00 – 17.00
ceturtdienās
09.00 – 12.00,
Lejasciema pagasta pārvaldes
telpās 2. stāvā.
Neskaidrību gadījumā zvanīt
Gulbenes novada bāriņtiesas loceklei L. Mednei, mob.26308170
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Tie savādi skumīgie mirkļi...
Tad palīdzēt var tikai viens,
Ja kādu atmiņu gaišu
Tu savā dvēselē sien.
/K. Apškrūma/

Mūžībā aizgājuši Lejasciema
pagasta iedzīvotāji:
Jānis Dzenis, Kārlis Grasis,
Olga Saliņa, Oskars Stungrevics,
Viesturs Radziņš, Alberts Siliņš.
Pagasta pārvalde izskaka visdziļāko
līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem

Krāsaino „Pagalma” versiju ir iespējams
skatīt Lejasciema pagasta mājaslapā
www.lejasciems.lv.
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. 64860983
Tirāža 1000 eks.
2017. gada janvāris

