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JAUNO MACIBU GADU UZSAKOT

pildījums ir op  māls. 1. klasē 
mācības uzsāka 11 braši skolēni, kas Zinī-
bu dienas pasākumā nebaidījās visiem at-
klāt savas nākotnes profesijas. Vislielākais 
skolēnu skaits ir 8. klasē – 18, vismazākais 
11. klasē – 5. No Ilzenes puses ir pievie-
nojies krietns skaits skolēnu, ļo   ceru, ka 
kopā paveiksim lielas lietas.

Zinību dienas pasākums skolā no  ka 
3. septembrī. Paldies mūsu absolven  em 
Madarai Šmitei un Rūdolfam Maltavniekam 
par pasākuma vadīšanu un mīļām atmiņām 
par mūsu skolu! Paldies mūsu skolas absol-
ven  em – Lejasciema pagasta pārvaldes 

vadītājam Mārim Milnam un Gulbenes 
novada domes izpilddirektorei Gunai Švi-
kai par iedvesmojošiem vārdiem, uzsākot 
jauno mācību gadu, kura izskaņā paredzēts 
vidusskolas 65 izlaidumu salidojums un 
330. gadskārtas svinības, kopš Ernsts Gliks 
dibinājis skolu Lejasciemā.

Šie divi mācību semestri būs lieliski 
kopā pavadīts laiks, ja skolēni, skolotāji un 
vecāki sadarbosies un sapra  s viens otru. 
Lai mums izdodas!

Ineta Maltavniece,
Lejasciema vidusskolas direktore

pildījums ir op  māls. 1. klasē v

Jaunais mācību gads 
Lejasciema vidusskolā sā-
cies ar lielām cerībām un 
dzīvespriecīgu kņadu. Tas 
sais  ts ar skolēnu skaita pie-
augumu un izmaiņām skolotā-
ju kolek  vā. Skolā strādā 27 pedagoģiskie 
darbinieki, no kuriem 2  kai interešu izglī-
 bā, 1 skolotājs – logopēds. Šajā mācību 

gadā darbu uzsāka 2 skolotājas no Ilzenes 
pamatskolas. Kā jau iepriekšējos gados, arī 
šogad skolēniem pieejams atbalsta perso-
nāls – psihologs, pedagoga palīgi, kā arī pa-
garinātā dienas grupa un skolas internāts. 

Skolēnu skaits – 143, skolā mācīsies 
bērni un jaunieši no Lejasciema, Mālmui-
žas, Velēnas, Lizuma, Galgauskas, Variņiem, 
Dūres, Ilzenes, Zel  ņiem, Kalncempjiem, 
Beļavas, Augulienas, Gulbenes.  Klašu pie-
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LAUKSAIMNIEKIEM

Ziņas lauksaimniekiem
1. Pieejams fi nansējums 
pasākumā „Ieguldījumi 
materiālajos aktīvos”

No š.g. 18. oktobra līdz 22. novem-
brim var pieteik  es atbalsta saņemšanai 
trīs inves  ciju atbalsta pasākumos „At-
balsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, 
„Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un 
„Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības 
un mežsaimniecības infrastruktūras a   s-
 bā”. 

Pasākumā „Atbalsts ieguldījumiem 
lauku saimniecībās” piektās kārtas pie-
ejamais publiskais fi nansējums lauksaim-
niecības pakalpojumu koopera  vajām 
sabiedrībām ir 7,5 miljoni eiro, bet lauku 
saimniecībām 75 miljoni eiro. Šajā atbal-
sta pasākuma kārtā ir vairākas izmaiņas. 
Piemēram, lai veicinātu inves  ciju iegul-
dīšanu klimatu pārmaiņu mazināšanas pa-
sākumā, izmaiņas paredz piešķirt papildu 
atbalsta intensitā   kūtsmēslu krātuvju iz-
veidei un pārbūvei, kā arī piespiedu ven  -
lācijas sistēmas izveidošanai vai pārbūvei 
lauksaimniecības dzīvnieku novietnēs. Ir 
precizē   nosacījumi par projektu atlases 
kritēriju punk  em. Tie  ks piešķir   inves-
 cijām klimatu pārmaiņu mazināšanas pa-

sākumiem. Tomēr turpmāk projektu atla-
ses kritēriju punk   ne  ks piešķir   jauniem 
lauksaimniekiem. Jaunajiem lauksaimnie-
kiem saglabāsies iespēja saņemt papildus 
atbalsta intensitā   par veiktajām inves  ci-
jām. Turpmāk precizēta maksimālās atbal-
sta intensitātes apjoms un tā nepārsniegs 
70%. Jaunie nosacījumi arī paredz, ja šajā 
plānošanas periodā (LAP 2014. – 2020. 
gadam) pretendents ir jau iegādājies trak-
toru vai graudu kombainu vai arī uzņēmies 
sais  bas par to iegādi, tad otrreiz šādas 
tehnikas iegādi neatbals  s.

Plašāka informācija par atbalsta sa-
ņemšanas nosacījumiem un prasībām 
pretenden  em pieejama  mājaslapā www.
lad.gov.lv. 

2. Meža ugunsgrēkos 
un dabas katastrofās 
iznīcinātu mežaudžu 
atjaunošana

Pasākuma ak  vitāte  – atbalstu piešķir 
par meža atjaunošanu pla  bā, kurā atbil-
stoši Valsts meža dienesta atzinumam ir 

konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastro-
fa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radī   
pos  jumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcinā-
ta, tāpēc šajā pla  bā mežs ir atjaunojams. 
Atbalstu piešķir, ievērojot pretendentu 
izstrādātu un Valsts meža dienesta saska-
ņotu Meža apsaimniekošanas atbalsta pa-
sākumu plānu. Kārta atvērta 01.10.2018. 
– 31.10.2018.

3. ALTUM sāk piedāvāt 
mazos aizdevumus 
lauku teritorijās 

A   s  bas fi nanšu ins  tūcija ALTUM 
no š.g. 5. septembra sāk piedāvāt pilnīgi 
jaunu aizdevumu programmu „Mazie aiz-
devumi lauku teritorijās”, kas ir izstrādāta 
sadarbībā ar ZM. Programma, kuras ko-
pējais fi nansējums ir 13,8 miljoni eiro, ir 
līdz šim nebijusi valsts atbalsta iespēja, jo 
paredzēta  kai  em, kas saimnieko ārpus 
lielajām pilsētām un kuriem ir neliels gada 
apgrozījums (līdz 70 tūkstošiem eiro). Plā-
nots, ka atbalstu aizdevuma veidā varēs 
saņemt 750 līdz pat 1000 uzņēmumi visā 
Latvijā, kas darbojas vai vēlas darbo  es 
lauksaimniecības, kādā no vispārējās uz-
ņēmējdarbības nozarēm vai zivsaimniecī-
bas nozarē.

Aizdevumu programmas „Mazie aiz-
devumi lauku teritorijās” ietvaros inves  -
cijām un apgrozāmiem līdzekļiem kopumā 
līdz pat 100 tūkstošiem eiro var saņemt 
gan jauni, gan jau pieredzējušāki uzņēmē-
ji, kuru gada apgrozījums nepārsniedz 70 
tūkstošus eiro un kuri darbojas lauku teri-
torijās visā vals  .

Pieejamais fi nansējums un tā nosacī-
jumi ir šādi:

Aizdevums inves  cijām un ap-
grozāmajiem līdzekļiem kopumā līdz pat 
100 tūkstošiem eiro, t.sk. apgrozāmo lī-
dzekļu aizdevuma maksimālā summa ir 
līdz 35 tūkstošiem eiro;

Aizdevuma termiņš līdz 10 ga-
diem, ar būvniecību un nekustamo īpašu-
mu sais   em projek  em – līdz 15 gadiem. 
Apgrozāmajiem līdzekļiem termiņš līdz 3 
gadiem;

Aizdevums līdz 7 tūkstošiem  eiro 
pieejams bez aizņēmēja līdzfi nansējuma, 
virs šīs summas – ar 10% līdzfi nansējumu;

Atvieglotas nodrošinājuma pra-
sības: aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro 
iespējams arī bez papildu nodrošinājuma, 
bet ar personīgo galvojumu, ja ne  ek ie-

gādāts nekustamais īpašums vai cits reģis-
trējams īpašums;

Procentu likme ir no 4 līdz 8%.
Plašāka informācija www.altum.lv. 

4. Visi cūku sugas 
dzīvnieki un novietnes 
ir jāreģistrē LDC

Tā kā Latviju skāris Āfrikas cūku mē-
ris (ĀCM) un vals   ir noteik   biodrošības 
pasākumi, ZM atgādina, ka saskaņā ar 
norma  vajiem ak  em, visiem cūku īpaš-
niekiem un turētājiem – arī tad, ja saim-
niecībā  ek turēta  kai viena cūka – ir 
jāreģistrē Lauksaimniecības datu centrā 
(LDC) gan ganāmpulks, gan novietne, un 
jāsniedz informācija par cūku pārvietoša-
nu. 

5. Par ilgstošā sausuma 
izraisītajām sekām

Lauksaimniekiem, kuri nodokļu mak-
sājumu termiņa kavējumu var pamatot 
ar pavasara ilgstošā sausuma izraisīta-
jām sekām lauksaimniecībā, ir iespēja ar 
mo  vētu rakstveida iesniegumu vērs  es 
VID un lūgt sadalīt termiņos vai atlikt uz 
laiku līdz vienam gadam nokavēto no-
dokļu maksājumu samaksu, ja termiņa 
nokavējums radies nepārvaramas varas 
rezultātā (valsts mēroga dabas katastrofā 
ar ilgstoša sausuma izraisītajām sekām). 
Ja nokavētos nodokļu maksājumus atliks 
vai sadalīs termiņos,  em ne  ks aprēķi-
nāta nokavējuma nauda. Lai VID varētu 
piemērot minēto likumā paredzēto iespē-
ju, nodokļu maksātājam kopā ar mo  vētu 
iesniegumu jāiesniedz ZM (deleģē to darīt 
LLKC) sagatavotais atzinums, ka viņš ir at-
zīts par cietušo personu lauksaimniecībā 
valsts mēroga dabas katastrofā un nodok-
ļu maksātāja darbība ir sais  ta ar minē-
tajām ilgstoša sausuma izraisītām sekām. 
Mo  vētu rakstveida iesniegumu kopā ar 
Zemkopības ministrijas (SIA Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglī  bas centrs) atzinumu 
VID var iesniegt elektroniski VID Elektro-
niskās deklarēšanas sistēmā, pa pastu vai 
klā  enē.

Anita Rozenberga, 
lauku a   s  bas konsultante
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Dubļu un bezceļa 
sacensības

25. un 26. augustā Lejasciema pagastā 
norisinājās 4. posms dubļu un bezceļu sa-
censībās Can-am TROPHY-LATVIJA 2018.                                                               

Sacensībās piedalījās dalībnieki no  
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Kā pirmie 
uz starta devās ATV Sport klase, kur pirmā 
un trešā vieta Lietuvas pārstāvjiem, otrā 
– igauņiem. Latviešiem  labākā vieta – ce-
turtā. ATV hobija klasē pirmās divas vietas 
Lietuvai, trešā Latvijas dalībniekam. Šajā 
klasē startēja lejasciemie  s Ilmārs Lubiņš, 
kurš kopvērtējumā palika devītajā vietā. 
ATV hobijs 750 klasē  visas godalgotās vie-
tas ieguva Latvijas dalībnieki.

Dienu noslēdza dāmu brauciens, kur 
sešu dalībnieču konkurencē trešo vietu 
izcīnīja gulbeniete Laura Boka. Brauciens 
nebija viegls, jo nolija ilgi gaidītais lietus, 
radot pama  gus dubļus. 

Otrās dienas rīts sākās ar sacensību 
jaudīgāko, smagāko klasi CT1. Pirmo vietu 
izcīnīja latvieši Sanita un Vadims Selecki. 
Šie dalībnieki sevi ir pierādījuši visus ga-
dus kā labākie braucēji. Otrā un trešā vieta 
igauņu braucējiem.

Neskato  es uz laika apstākļiem, sacen-
sības izdevās. Dalībniekiem dubļi bija, ska-
 tājiem ko redzēt bija. Nedaudz ekstrēms 

brauciens no trases ska  tājiem bija pirmās 
dienas noslēgumā un otrās dienas rītā. 

Paldies visiem sponsoriem, atbals  tā-
jiem, ēdinātājiem, izklaidētājiem,  esne-

Sportiskie pasākumi Lejasciemā
Mednieku festivāls 
3. – 4. augustā

  Divas dienas Lejasciemā „kūsāja” dzī-
vība, radot arī mums, lejasciemiešim, svēt-
ku sajūtu, jo šeit bija sabraukuši mednieki 
no visas Latvijas, lai piedalītos  fes  vālā  
„Minhauzens 20”, kurš jau trešo reizi no  -
ka Lejasciemā.

Šeit fes  vāls no  ka pirmo reizi, kas 
bija 1999. gadā, tāpat arī desmitais fes  vāls 
un tagad divdesmitais fes  vāls atkal no  ek 
Lejasciemā. Pagājušajā gadā fes  vālā uz-
varēja Lejasiema komanda „LejasciemSS 
„Naglie putni””, tādēļ jo lielāks prieks bija 
uzņemt fes  vāla dalībniekus pie mums.

 Šīs divas dienas bija aizraujošas gan 
pašiem dalībniekiem, gan ska  tājiem. Sa-
censībās mednieki sacentās 13 disciplīnās. 
Atbals  tājiem un ska  tājiem visinteresan-

tāk vērot bija komandu stafe   „Panteras izgājiens”, „Gaujas Laivinieks” un „Stabilākais”.
Dana Puidze

šiem! Vislielākais paldies visiem, kas atrada laiku un līdzekļus trases sagatavošanā! 
Sandis Putniņš
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„Šķūnenieku kauss” jeb pusotra diennakts 
ar mikrofonu azotē

Aicināšu Tevi, manu mīļo lasītāj, pa-
klausī  es šajā stāstā. Acis gan neiesaku 
aizvērt, bet ar puspievērtām un glāzi vīna 
derēs.

Kas ne reizi dzīvē nav sa  kuši Ga   Kur-
zemnieku, Aivaru Galēju, Resno vai Šipi, 
 em mans stāsta nosaukums neko daudz 

neizteiks. Savukārt  e, kam tuvākas saites 
ar šiem pustrakajiem sen ne jauniešiem, 
smaidot pamās ar galvu, un zinās par ko 
būs raksts.

Internets ir  k varens, ka atrast sku-
nenieki.lv var katrs. Izlasīt ideju, izpē  t fo-
togrāfi jas un apska   es rezultātus. Nekas 
sarežģīts šajās sacensībās nav. 10 km ar 
velosipēdu pa šoseju. Ja ir vēl-
me un spēks, tad vēl 20 km pa 
mežu. Otrajā dienā triatlons un 
pēc tam var arī futbolu uzspēlēt. 
Bet tu, cilvēks būdams, nekad 
neuzzināsi, ko nozīmē būt vie-
nam no šo īpatnējo, specifi sko, 
neatkārtojamo, apskaužamo un 
aizkus  nošo sacensību dalīb-
niekiem.

„Šķūnenieki” ir noslēpu-
maina vieta Vidzemē. Netālu no 
Gulbenes vai precīzāk sakot, tā 
atrodas uz Lejasciema robežas. 
Mazās un vēl ne  k straujās 
Gaujas līkloču  apņemts milzīgs 
un sens šķūnis, kur vienā galā 
dzīvo cilvēki, bet otrā galā ir liela 
brīva telpa. Ja varat iedomā  es 
siena klē  , tad  eši tāds skats 
tur paveras. Pat siens kaut kur 
tuvāk gries  em atrodams, kur 
izmi  nās organizatori, kuriem nav atradu-
sies brīva gultasvieta ēkas dzīvojamā galā.

Tur vasarā, kādu laiciņu pirms sacensī-
bām arī mi  nās ideju autori.

Tas sākās 1996. gadā.
Kā liecina fotogrāfi ja, tad augumā 

mazais Ga  s, kurš, kā pats izsakās, augot 
joprojām,  meta izaicinājumu saviem radi-
niekiem 10 km distancē. Ja cimds ir mests, 
tad Vidzemē to uztver kā visas dzimtas izai-
cinājumu. Un tā, no gada uz gada braucēju 
skaits kļuva lielāks un lielāks. Pēdējo des-
mitgadi tās var saukt par plaši apmeklētām 
sporta sacensībām.

Jautāsiet, kāds tam visam sakars ar 
mani? Ne es ar velo ikdienā braucu, ne 
ak  vi sportoju. Pavisam vienkāršs izskaid-
rojums.

Ga  s. Improvizācijas skatuves kolēģis, 
piestās  jis pilnas ausis, mani tur iemānīja 

2009. gadā. Un man jāsecina, ka tā ir slimī-
ba. Tu saslims   jau pēc pirmās  kšanās ar 
 em dullajiem „Šķūnenieku kausa” infi cē-

tajiem. Tas īsto Latvijas lauku atmosfēras 
sacensību gars ierauj tevi nāsīs kā pirmklas-
nieks zirni, kuru vēlāk nevar no deguna lau-
kā dabūt. Pasākums ir absolū   bez maksas. 

Gribi piedalī  es garāmbraucot pie vecmā-
miņas? Sēdies velosipēda mugurā, saņem 
numuru un aidā. Vēlies palikt ilgāk un star-
tēt meža krosa distancē? Nekādu problē-
mu. Reģistrējies un brauc. Būsi trijniekā, 
dabūsi labas balvas, ko atsaucīgi uzņēmumi 
sarūpējuši. Ne  ksi trijniekā? Nekas, vismaz 
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zināsi savu varēšanu. Risks nulle. Joprojām 
nesaprotu, kā organizatori  ek galā ar  em 
rezultā  em. Taisnību sakot, nekad arī par 
to neesmu interesējies. jo man tur savi pie-
nākumi.

Es komentēju no  ekošo.
Tas nozīmē, ka mani tur gaida mikro-

fons. Mana atbildība ir augsta. Jācenšas 
uzjautrināt un sasmīdināt. Bez jebkādiem 
nosacījumiem. Un man tas pa  k, izskatās, 
ka arī pārējiem.

Starts 10 km velo distancē ir 11:15, Le-
jasciema centrā.

Šogad piereģistrējušies 292 dalībnieki. 
Ir arī cilvēki no Madonas un Gulbenes spor-
ta skolām. Speciāli veduši līdzi savus karbo-
na rumakus, lai  kai būtu pirmie šosejas 
velosipēdu klasē, Tur cīņa ļo   saspringta. 
Dalībnieki startē ik pa 20 sekundēm, tā-
pēc trasē vienlaikus var sa  kt visus. Sirmas 
kundzes, kuras par godu Latvijas simtgadei 
brauc tautastērpos. Jauniešus ar pilsētas 
velosipēdiem un manis pieminētos šosejas 
ātrtraucējus, kas pat piemeklējuši lāsveida 
ķiveres ātruma palielināšanai.

Visi ir  k draudzīgi, ka nevienu brīdi ne-
pamet sajūta, ka tas ir radinieku pasākums. 
Un tā pa  ešām no  ek. Arī tu kļūs   par sa-
vējo, kad esi nolēmis piedalī  es, kaut vai 
atbraucot šeit ska  tāja lomā. Te nav svešo. 
Nav iedomīgo, uzpū  go un krenķīgo.

Nāk klāt kāds smaidošs vīrie  s, kurš 
jautā, kad būs rezultā  . Kaut kas arī šogad 
interneta vidē nedaudz buksē, tāpēc joka 
pēc sūtu viņu uz Gulbeni. Viņš  k smejas 
un atbild, ka no rīta jau bijis Gulbenē, tur 
teikuši, ka rezultā   būs šeit. Varbūt šeit ir tā 
vieta, kur savācas  e, kam ir laba humora 
izjuta un dzīvesprieks? Varbūt. Tas ir feno-
mens. Komentēšana no manas puses jau arī 
tāda, ne ļo   spor  ska. Ik pa laikam pabrīdi-
not par drošību, viss  ek skaidrots tādā ne-
nopietnības manierē, lai pat tūlīt startējošā 
sprintera lūpu kak  ņš nepaliktu vienaldzīgs 
un paceltos vidzemnieka  smaidā.

Šo distanci paras   izbraucu ar aizlienē-
to Gata riteni. Brauciens ir skaists. Asfaltē-
tais Lejasciema ceļš ved līdz 5 km a  ālajam 
Sinoles kalniņam, kur lejā ar uzmundrinā-
juma saucieniem tev jāgriež savs vellapēds 

riņķī un jāmin vēl piecus kilometrus atpa-
kaļ. Šogad esmu daudz lēnāks, bet par to 
vairs nav satraukuma. Laikam esmu sa-
sniedzis to vecumu, kad sāc priecā  es par 
to, ka vispār vari 10 km nobraukt, kur nu vēl 
pacīnī  es par pjedestālu.

Sacensību laiks ir divas stundas. Tad 
ātri jāsavāc mantas un jābrauc uz velokro-
su pie dabas. Uz „Šķūneneikiem”.  Kalnā 
šķūnis/ klēts, apakšā Gauja un dalībnieku 
telšu pilsē  ņa. Ja izcilais gleznotājs J. Ro-
zentāls būtu dzīvojies pa šiem novadiem, 
tad noteik   taptu ne mazāk slavena glezna 
„No škūņa”.

Velokrosis   gatavoja startam. Tas plkst. 
16:00. Te pavisam cita aura, brauciens būs 
pa mežu. Pēc divu gadu star  em šoreiz 
esmu nolēmis palikt ska  tāju rindās un ko-
mentēt no  kumus pie kaimiņmājas dīķa, 
kur trasē tāds asāks pagrieziens. Trase ir 
smaga un garāmbraucošo dalībnieku sejās 
redzamas noguruma pazīmes. Es viņus ap-
brīnoju un atbalstu. Visus bez izņēmuma. 
Pie dīķa jau pulcējas smalko joku izstrādā-
tāju klubiņš. Ir sagatavots spainis ar ūdeni 
no dīķa, kuram garām tūlīt trauksies pats 
dīķa īpašnieks. Visa publika ir sažņaugusi 
dūres, lai  kai lējējs trāpītu, jo ātrums no 
kalna lejup ir liels.

Ehh… pirmajā reizē garām. Paspēja to-
mēr piebremzēt.

Smieklu šalts pār ska  tāju rindām un 
uzmundrinoši vārdi lējējam.

Viņš piesmeļ spaini un gaida atkal. 
Šobrīd sacensībās galvenais no  kums ir 
ūdens uzliešana kaimiņmājas startējoša-
jam saimniekam. Visi gaida. 
Aplis nav mazs. 5 km pa pur-
vu un s  gām.

Brauc! Atskan balss 
mežā. Spaiņa saimnieks no-
slēpjas aiz koka.

Nu!?
Ir!
Visa spaiņa saturs uzlīst 

smejošajam dalībniekam. 
Publika gavilē un smejas. Tie, 
kas ir pirmo reizi un šo tradī-
ciju vēl nezina, sākumā no-
šausminās, bet redzot aplietā 

braucēja smaidu, saprot, ka tādas šeit tās 
tradīcijas un tās  ek īpaši koptas. 

Sacensības beidzas diezgan ātri. Nā-
košais, ne mazāk svarīgais etaps šajā pasā-
kumā ir apbalvošana un balle. Laika prog-
nozes šogad sliktas. Nu kā sliktas, tādas 
pašas kā vienmēr. Vakarā gaidāms lietus. 
Šoreiz sakri  ba ir  k daudz telefonu prog-
nozēm, ka nolemts visu pārcelt uz iekštel-
pām – Lejasciema kultūras namu. Karstāko 
vietu Vidzemē, piebilst Ga  s. Man vēl nav 
nācies būt šajā vietā, jo vienmēr sanācis 
izmirkt  eši estrādes deju laukumā.

Sākums ieplānots precīzi sep  ņos va-
karā. Jāsteidzas. Jāsaraksta visi diplomi, jā-
 ek galā ar rezultā  em. Tāds Pētera Pirmā 

sprints pa Eiropu. Organizētāji izskatās sa-
traukušies. Tas ir katru gadu un pie tā skata 
esmu  k ļo   pieradis, ka būtu dīvaini redzēt 
viņus mierīgus. Bet improvizatoru  k vieg-
li no ritma neizsi  si. Ik pa laikam izmes  e 
joki atgādina, ka Ga  s to dara prieka pēc 
un papildus stress vēl vairāk uzkurina viņa 
dzīvesprieku.

Ir sep  ņi un sākas apbalvošana. Kultū-
ras namā ir jau tā sajūta, ka nupat varētu 
arī nedaudz to ūdeni uz akmeņiem uzliet, 
jo karstums ir tropisks. Mēs ar Ga   esam 
 kuši pie mikrofoniem un ļo   pacilātā gai-

sotnē apbalvojam labākos. To ir daudz. 
Katra vecuma grupa, dažādi velosipēdi un 
trases. Paiet stunda. Daudz priecīgi par bal-
vām, ci   par to, ka piedalās šajā pasākumā 
un šovakar ir piederoši pie šis saimes. Dullo 
saimes, kuri ar labu darbu rada prieku par 
to pre   prasot vien smaidu.

Foto: Aivars Griķis
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Visi ir atvēri un smejas. Par  jokiem, 
kuri iederas un trāpa desmitniekā. Ir nepār-
varama vēlme paspiest roku katram zālē sē-
došajam un apskaut visus organizētājus.

Sākas dejas. Sākumā ar pūtēju orķestri 
pēc tam jau ar roķīgo „Ci  zen”. Sarunas no-
 ek ārpusē, jo iekšā ir par skaļu un karstu. 

Ilggadējie dalībnieki spriež par trases īpat-
nībām, Tie kas ieradušies pirmo reizi, spīdo-
šam acīm cenšas pateikt neizsakāmo. Tāpēc 
tā arī paliek smaidīdami. Ārā līst. Te blakus 
ir slavenā treilera kafejnīca „Pienenīte”, 
kas  rgo alu un citus grādīgos dzērienus. 
Var atvēsinā  es. Kūpošām mugurām laukā 
izskrien jauniešu bariņš. Stāv un skatās de-
besīs, dziļi vilkdami elpu, kā  kko dzimuši, 
 e saņem lietus veldzējumu un atkal metas 

deju virpulī.
„Te visi kā seni draugi” blakus saru-

nu iesāk smaidīgs pirmgadnieks.
„Jā, tā te ir vienmēr”, lepni atbildu.
Un tā pa  ešām ir bijis vienmēr. Te 

katrs atrod savu vietu. Tev vienmēr būs 
kāds ar ko dalī  es savās sajūtās.

Ļo   ātri tuvojas rīts.
Gulbenieši, salēkuši pa mašīnām, 

aizjoņo uz dzimto pilsētu.
Zālē iedegta gaisma. Balle ir beigu-

sies.
Kur tas laiks tā paskrēja?
Labi, ka ir šoferi, kuri arī manas mie-

sas var aizgādāt uz 3 km a  ālo Šķūnenieku 
telšu pilsētu. Vairs nelīst. Smaidot atvados 

un dodos gulēt savā mašīnā.
Rīts ir agrs un skaļš, jo jāsāk gatavo  es 

triatlonam.
Tāds pusķermeņa peldējiens pa seklo 

Gauju, tad velo 5 km un skrējiens 2 km.
Viegli, kad to raksta, bet uzvarēt gribas 

visiem, tāpēc trasē  ek atdot visi spēki.
Arī šoreiz es  kai pie mikrofona.
Starts divpadsmitos. Pa Gauju pārsimts 

metru a  ālumā jau parādās pirmā grupa. 
Līdz viduklim brien pēc riteņiem. Ska  tāju 
uzmundrinā  ,  e izkāpj no upes un dodas 
velo trasē. Te ir trīs grupas — komandas, 
dāmas un kungi, tāpēc koriģēšana, uzklieg-
šana un regulēšana pašu drošības pēc at-
skan biežāk. 

Visi mainās krustu šķērsu. Beidzot arī 
fi nišs.

Pēdējo pat tā īs   nesagaida, jo tuvojas 
baigais lietus mākonis. Visi ātri vāc savas pe-

keles, jo gāziens būs ohoho.
Tā arī no  ek. Sēžu mašīnā, kā Circle-K 

mazgātavā, kurā pasū  ta Pla  na program-
ma ar papildus skalošanu. Pēc 20 minūtēm 
jau atkal spīd saule un visi gatavojas futbo-
lam.

Arī to vēl nedaudz komentēšu. Šoreiz 
kā TV ekrānos. Nosacījumi gan pilnīgi ci  , jo 
nezinu nevienu spēlētāja vārdu, tāpēc viss 
 ek izdomāts  ešraides laikā. Ga  s saka, ka 

esot jautri un interesan  , jo liekas, ka ska-
 es augsta līmeņa sacensības.

Laiks skrējis  k ātri, ka es pat neatceros 
nevienu brīdi, kad būtu varējis tā vienkārši 
atlais  es ar smilgu mutē un, skato  es mā-
koņos, sapņot par skaisto Latvijas dabu.  Ir 
pienācis prombraukšanas brīdis. Futbola 
fi nālu nesagaidot, spiežu roku organizato-

riem. To ir daudz, tāpēc atvadīšanās sa-
nāk ilgāka. Braucot prom, redzu vēl pus-
fi nāla cienīgas piespēles pļavas futbola 
laukumā. Tāds dziļi personisks un  kai 
savam lokam saprotošs smaids man uz 
sejas.

„Šķūneneiku kauss” šogad ir bei-
dzies. Jau gaidu nākamo.

Iedomājos, ka gaisā  ek palaista 
tāda maza šķūņa kopija, iekārta balo-
nos, kā tas Maskavas olimpisko spēļu 
lācī  s, simboliski noslēdzot šā gada sa-
censības.
Tiekamies nākošgad!

 Mārcis Viļums

Pirmā īstā mācību diena šogad nesākās skolas solos, 
bet gan izzinot Lejasciemu un pašiem sevi. Adaptēšanās 
diena man kā jaunpienācējai bija ļo   svē  ga. Tā deva 
plašākas iespējas iepazīt apkārtējo vidi, Lejasciema ies-
tādes, jaunos klasesbiedrus un skolotājus. Skolas solā tas 
nebūtu bijis  k viegli.

Šī diena bija izcils skolas iesākums gan kā netradi-
cionāls mācību veids, gan arī kā izklaide. Pavisam mēs 
pabijām un darbojāmies 12 vietās jeb darbnīcās, kur 
katrā bija jāpaveic kāds uzdevums. Bija gan fi ziski ak  vas 
nodarbes, gan atjau  gi uzdevumi, pie kuriem vajadzēja 
piedomāt. Pagasta pārvaldē veidojām dekorus no vecām 
avīzēm, bibliotēkā spēlē-
jām domino, pie dīķīša paši 
izmērījām ph līmeni e  ķim 
un coca-cola (kā izrādījās, 
šie abi šķidrumi ir vienlīdz 
skābi ), muzejā ievijām sa-
vus vārdus un domas ko-
pīgā vēstures pavedienā, 
uzkāpām skatu tornī un 
sacentāmies rollertrasē, 
apmeklējām veco ļaužu 
dzīvojamo māju, jauniešu 
centā izveidojām grāmatzīmes jaunajam mācību gadam, 
veicām saliedēšanās uzdevumus jaunizveidotajā Sajūtu 

Izzini, uzzini, izpēti

parkā, raks  jām viens otram komplimentus, veidojām 
dekorus no dabas veltēm, iepazinām, izmēģinājām un 
centāmies atšķirt dažādus koka un metāla mūzikas 
instrumentus, izsmaržojām dažādus ārstniecības au-
gus un izgaršojām sīrupus, iepazināmies ar SIA „Rai-
nis” darbību.

Dažādība, jautrība un saliedē  ba – tā es raksturo-
tu šo dienu! To vajadzētu  kai pilnveidot, nepazaudēt 

un uzturēt kā tradīciju!
Sanija Evija Vīksniņa, 8. klases skolniece
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Augusta beigās kopā ar 
dabas aizsardzības pārvaldes 
darbinieci pārmērījām pār-
gājiena Lejasciems – Dūre 
– Lejasciems laikā mērītos 
dižozolus. Pateico  es Jura 
Zaķa zināšanām, kā to pareizi 
veikt, mūsu mērījumi ir bijuši 
diezgan precīzi. Tagad varam 
lepo  es ar nelielā teritori-
jā esošiem, ofi ciāli atzī  em 
sešiem dižozoliem Dūrē un 
vienu dižpriedi Nūtēs, kuriem 
pēc dažiem gadiem noteik-
  pievienosies vēl divi ozoli, 
 em pietrūka vien dažu cen  -

metru līdz dižkoka statusam.
Plašāku dižkoku apzinā-

šanu Latvijā sāka 20. gs sā-
kumā, 1924. gadā publicēts 
pirmais dabas retumu un 
kultūras pieminekļu saraksts, 
tā autors – skolotājs Zelmārs 
Lancmanis, kurš 1911. gada 
pavasarī atvēra Lejasciemā 
savu proreālskolu.

Paldies Jurim par inicia-
 vu, un aicinām arī jūs būt vērīgiem un 

varbūt arī jūsu mājas apkārtnē aug kāds 
dižs koks. Ja tāds ir, tad droši ņemiet rokās 
mērlen   un dodie  es mērīt. Kā to pareizi 
izdarīt, atradīsiet šeit – h  ps://lv100.lv/di-
zosanas/

Lejasciemam 
12 Laimes kociņi

Atbalstot Vispasaules talkas ideju, Le-
jasciema pagastā iestādījām savus Laimes 
kociņus topošajā „Sajūtu parkā”. Pateico-
 es Lejasciema pagasta iestāžu darbinieku 

saziedotajiem līdzekļiem,  ka iestādī   12 
jauni stādi. Parkā tagad augs purpura ābe-
le, sarkanlapu ieva, ciedru priede, Kanādas 
hemlokegle, melnais plūškoks, sudraba kļa-
va, pīlādzis un parūkkoks.

Paldies Benitai Pilsniburei, Lejasciema 
vidusskolas pedagogiem un darbiniekiem 
– Inetai Maltavniecei, Vijai Nuržai, Ingrīdai 
Vanagai, Antrai Paeglei, Lanai Černogla-
zovai, Vinetai Rieks  ņai, Annai Petrovičai, 
Guntāram Šmitam, Ausmai Kaņepei, Līgai 
Icei, Ilvai Bērziņai, Aigaram Bērziņam, Al-
dim Doropoļskim, pirmsskolas izglī  bas 
iestādes „Kamenīte” darbiniekiem – Irisai 
Puidzei, Sandrai Biksītei, Ramonai Liepiņai, 
Vijai Liepiņai, Terēzei Priževoitei, Sanitai 

Apzināti dižkoki Lejasciemā
Uiskai, Klintai Brūniņai, Tamārai Ku-
buliņai, Agitai Kauliņai, Lejasciema pa-
gasta pārvaldes iestāžu darbiniekiem – 
Ritai Gargažinai, Danai Puidzei, Daigai 
Žviriņai, Veltai Ivanovai, Dacei Milnei, 
Mārim Milnam. 

Paldies  par kociņu stādīšanu Ilu-
tai, Veltai, Ritai, Danai, Dacei, Pēterim 
un Mār  ņam.

Paldies Ingai Naglei par palīdzību 
un padomu! 

  Prieks, ka atkal viens labs darbiņš 
padarīts!
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Lejasciema 
vidusskolēni ātrākie 
Stirnu Buki

Kopš pēdēja „Pagalma” iznākšanas 
mūsu Lejasciema vidusskolas/ SK „Le-
jasciems” skrējēji paspējuši piedalī  es 
trīs S  rnu Buka posmos – Kamparkalnā, 
Šlokenbekā un Gaiziņkalnā.

Kamparkalnā 1. vietu U16S grupā 
ieguva Jolanta Pence, bet U12V grupā 3. 
vietu Adrians Stepe. 

Šlokenbekā mums trīs 1. vietu ieguvē-
ji – U14V grupā Artūrs Filips Igaviņš, U16S 
grupā Jolanta Pence, U16V grupā Gustavs 
Galvans. 

Gaiziņkalna S  rnu Buka posmā sa-
censību gaitā nācās pat vairakkārt uzskriet 
augstākajā Latvijas kalnā, kas ir izdevies 
pie  ekami ātri, lai arī šajās sacensībās vai-
rākiem no mūsu skrējējiem būtu iespēja 
kāpt uz goda pjedestāla un visiem kopā, 
Lejasciema vidusskolas skrējējiem, būt 
ātrākajiem starp skolām un sporta klubs 
„Lejasciems” otrs ātrākais starp sporta 
klubiem,  kai nedaudz atpaliekot no pir-
mās vietas ieguvējiem – Siguldas Sporta 
skolas. Tas nekas, ka mēs nākam no ciema 
un mūsu nav daudz, bet ar komandas sa-
liedē  bu, neizsīkstošu enerģiju, cīņasspa-
ru un fantas  sku treneri kopā mēs varam 
būt s  pri un ātri. Mūsu godalgoto vietu 
ieguvēji šajā posmā – U16S grupā 1. vieta 
Jolantai Pencei, U20S grupā 1. vieta Evai 
Bērziņai, U14V grupā 2. vieta Artūram 
Filipam Igaviņam, U16V grupā 3. vieta 
Gustavam Galvanam. Protams, sacensībās 
startē ne  kai skolēni. S  rnu Buka distan-
cē, kura ir 20 km gar,a SBJ grupā 2. vieta 
Laurai Igaviņai.

Mizojam, ka prieks
25. augustā lejasciemieši ciemojās 

pie kaimiņiem Zel  ņos, skriešanas seri-
ālā „Mizojam, ka prieks!” noslēdzošajā 
posmā. Mājās pārbraucām ļo   priecīgi, 
jo mums pieci kopvērtējuma uzvarētā-
ji – Anna Nikola Berkolde, Adrians Stepe, 
Jolanta Pence, Artūrs Filips Igaviņš, Laura 
Igaviņa un trīs otro vietu ieguvēji – Mišela 
Tīna Berkolde, Dāvids Stepe un Gerda As-
nāte Berkolde.

Lejasciemiešu sportiskie panākumi

Gustavs Galvans 
pārstāv Latviju 
daudzcīņas 
sacensībās Zviedrijā

Gulbenes novada jaunsargi pārstāvēja 
Latvijas komandu militārās daudzcīņas sa-
censībās Zviedrijā no 23. līdz 27.08.2018. 
Komandā startēja Gustavs Galvans (Lejas-

Uzsāk 
treniņus

Kuplā skaitā ma-
zie spor  s   uzsāk tre-
niņus. Turpmāk jautrā 
kompānija kopīgiem 
treniņiem  ksies pirm-
dienās, trešdienās un 
piektdienās.

SK „Lejasciems” spor  st ne 
 kai sporto, bet arī rūpējās, lai 

vide, kurā viņi trenējas ir sakopta 
un skaista. Šeit  ek sēta zālīte pie 
jaunās šautuves. 
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ciems), Jānis Šķirpāns (Stāķi), Valters Groza 
(Stari)  un Ilgvars Caune (Grundzāle). Mūsu 
jaunsargi uzrādīja augstus rezultātus šķēr-
šļu joslā, a  āluma noteikšanā, orientēšanā 
un šaušanā.

Uzvara 7 km 
distancē „Apkārt 
Stāmerienas 
ezeram”

1. septembrī, Bānīša svētku ietvaros, 
no  ka Gulbenes novada skriešanas seriāla 
„Izskrien 100” posms. Par 7 kilometru ab-
solūto uzvarētāju dāmu konkurencē kļuva 
Jolanta Pence, kura startēja S 2 grupā, 2. 
vieta šajā grupā Elizabetei Galvanei. V 2 ve-
cuma grupā uzvarēja Artūrs Filips Igaviņš, 
bet 3. vieta Gustavam Galvanam, nedaudz 
jaunāku puišu konkurencē 3. vieta Mar  -
nam Kristeram Celmam.

Panākumi 
pludmales volejbolā

Lejasciemie  s Ma  ss Gabdulļins 
pludmales volejbolā, sākot startēt kopā 
ar Mihailu Samoilovu, guvuši ievērojamus 

panākumus. 18. augustā Rīgas svētku ietvaros vīru konkurencē „Lucavsalas kauss pludma-
les volejbolā” iegūta uzvara. 2. vieta „ERGO Open 2018” Latvijas čempionātā pludmales 
volejbolā Ventspilī. 2. vieta sezonas trešajā Austrumeiropas Volejbola zonālās asociācijas 
(EEVZA) posmā pludmales volejbolā Erevānā, sacenšo  es ar pludmales volejbolis  em no 
Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas un Armēnijas. 3. vieta Kartvela CUP 2018 Tbilisi, Gruzijā.

Bānīša kauss
Veiksmīgi aizritējušas velo sacensības „Bānīša kauss 2018 jeb Apsteidz Tvaiku” lejas-

ciemie  m Kristeram Usāram, kurš V14-18 grupā izcīnījis 3. vietu.

Uzvara rallijsprintā
Kamēr Lejasciemā no  ka sacensības par labāko apvidus loka šāvēju un bezceļu brau-

cēju, Lietuvā sacentās ātrākie rallijsprinta braucēji,  e izrādījās lejasciemieši – Mareks 
Švarcs Švampāns un Armands Lūkins.

Izzinot Gulbenes novadu
Sāko  es jaunajam mācību gadam, 10.09. Lejasciema 

jaunsargi devās izzinošā velo pārgājienā, iepazīstot Gulbe-
nes novada vēsturi un apskatot vēsturiskās ēkas. 
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Uz septembra sliekšņa
Kaut kur tālumā aiz lauka,
Dzestrs rīts jau miglā  ts
Kaut kur pļavā, rīta rasā
Kājas mazgā septembris...

............ ar saules noglās  -
 em vaigiem, pļavas ziedu no-

reibušajām smaržām, enerģiski 
un priecīgi lielajā „Kamenītes” 
saimē salido mazuļi. Kā nu būs, 
savs satraukums vecākiem, mazuļiem 
un darbiniekiem? Vai visām 65 mazajām 
kamenītēm lielais strops nebūs par šauru? 
Ikviens no viņiem ir  k dažāds, piesardzīgs, 

Pa vienam mazam solītim
2018./ 2019. mācību gads Lejasciema 

pirmsskolas izglī  bas iestādē „Kamenīte” 
atnācis cerīgs un op  mis  sks. Taču pirms 
nākotnes vīziju iezīmēšanas gribu pateikt 
paldies  em daudzajiem cilvēkiem, kuri 
pagājušajā mācību gadā ar savu nesav  gu 
palīdzību un pozi  vu a   eksmi darīja mūsu 
ikdienu interesantāku un bagātāku.

Paldies Lāsmai Einbergai pat dāvinā-
tajām tūjām, kuras zaļo pie mūsu laukuma 
sētas staltas un diženas, paldies sētniecei 
Dairai, kura tās visu vasaru cī  gi lais  ja, rū-
pēdamās, lai tās karstajā vasarā nenokalst. 
Paldies Ingai Naglei, kura arvien bija klāt ar 
savu enerģiju un zināšanām, ieviešot pa  -
kamas pārmaiņas „Kamenītes” vaibstos. 
Paldies audzēkņu vecākiem, kuri ziedoja 
līdzekļus un laiku lietām, kas ikdienā ir ne-
manāmas, bet ikreiz pamanāmas, kad to 
pietrūkst. Paldies pagasta vīriem, kuri mūsu 
atvaļinājuma laikā izremontēja virtuvi. Pal-
dies brīnišķīgajam „Kamenītes” kolek  vam, 
kas kā vienas delnas pieci pirkstu veidojās 
spēcīgā dūrē.

Jaunajā mācību gadā iestādi apmeklēs 
65 audzēkņi, no  em 33 obligātā vecuma 
bērni. Tāpat kā iepriekšējos gados, vēl ar-
vien būs 4 grupiņas. Jaunākajā grupā 14 
mazuļi, vidējā/ vecākajā – 18, vecākajā/
sagatavošanas – 18, un logopēdiskajā gru-
pā „Pasaciņa” 15 audzēkņi. Darbosies arī 
nakts grupiņa. „Kamenītē” strādās 6 gru-
pu skolotājas, mūzikas skolotāja, sporta 
skolotāja un logopēde, kā arī 13 tehniskie 
darbinieki. Oktobrī sāks darbo  es deju pul-
ciņš Jāņa Ma  sona vadībā. Aicinu vecākus 
padomāt par savu bērnu līdzdalību tajā un 
savlaicīgi pieteikt bērnus pie grupu skolotā-
jām. Atgādinu, ka šis būs maksas pakalpo-
jums. Ceturtdienās darbosies koriģējošās 
vingrošanas grupiņa, kurā sporta skolotājas 

bet vienlaikus mīļš, atvērts, 
darbīgs, gatavs draudzē  es ar 
katru, kurš sirsnīgi uzsmaidīs. 

Septembris sākas ar kaut 
ko jaunu, nezināmu. Šogad 
kopā sanākšanas prieku ra-
dīja darbīgā Kamenīte, kura 
visus bērnus un darbiniekus 

aicināja uz kopīgas Ziedu Ka-
menes veidošanu un gleznoša-

nu. Lai katrs sajustu drauga plecu, 
gāja kopīgā rotaļā „Kas dārzā?” „Gudrās Pū-
ces” bērni sajutās droši un pārliecinā  , kā 
jau vecākie, uzņemo  es rūpes un atbildību 

par jaunākajiem. „Zaķēni” šajā gadā saro-
sījušies ņipri, taču, baidīdamies no lielās 
drūzmas, mūsu darbošanos vēroja pa logu. 
„Rūķīšu” un „Pasaciņas” grupu bērni, pilni 
enerģijas, ak  vi uz skriešanu un sportoša-
nu, labprāt piedalās visās ak  vitātēs.

Lai smaidīgs, draudzīgs, radošs, darbīgs 
un izzinošs jaunā mācību gada cēliens izdo-
das mūsu „Kamenītes” saimei! Lai pie  ek 
uz  cības, enerģijas, sapratnes un atbalsta 
bērnu vecākiem! Lai bēdas, nelaimes un 
skumjas netuvojas nevienam mazulim! Lai 
vēlme sa  k  es gan Jums, gan Mums!

Lielā „Kamenīšu” saime

vadībā cīnīsimies ar sakumpušajām mugu-
riņām. Mācību gada laikā svinēsim daudz 
un dažādus svētkus. Īpaši šogad domājam 
par Latvijas simtgades svinībām. Neizpaliks 

arī gadskārtu ieražu svētki, sporta svētki un 
vēl, un vēl! Un tā katru dienu, pa vienam 
mazam solī  m, bet uz priekšu!

 PII „Kamenīte” vadītāja Irisa
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Jauktais koris „Kaprīze”, vadītāja Ineta Maltavniece
Mēģinājumu dienas – trešdiena, piektdiena 19:00 – 21:00
Pirmā kopā sanākšana 30. septembrī 19:00 Lejasciema KN
Jauktais vokālais ansamblis „Akcents”, vadītājas Evelīna Cielava, Ineta Maltavniece
Mēģinājumu diena – piektdiena 17: 00 – 19:00
Senioru jauktais vokālais ansamblis „Satekas”, vadītāja Vija Nurža 
Mēģinājumu diena – otrdiena 10:00 – 12:00
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Unce”, vadītāja Daiga Tipāne
Mēģinājumu dienas – piektdiena 19:00 –21:00, svētdiena15:00 – 17:00
Amatierteātris „Paradokss”, vadītāja Ineta Krastiņa
Mēģinājumu diena – ceturtdiena 19: 00 – 21:00
Folkloras kopa „Smaržo siens”, vadītāja Sarmīte Supe
Mēģinājumu diena – pirmdiena 16:00 – 19:00
Pūtēju orķestris „Lejasciems” – vadītājs Juris Ivanovs
Mēģinājumu diena – sestdiena 10:00 – 13:00     
Līnijdeju grupa „Dzinteles”, vadītāja Marika Kamarūte
Mēģinājumu diena – pirmdiena 18:00 – 20:00
Jaunā grupa  17:00 – 18:00    
Rokdarbu kopa, vadītāja Lāsma Einberga
Nodarbību diena – trešdiena 18:00 – 20:00
Hatha JOGA grupa, vadītāja Antra Aizupiete
Nodarbību diena – otrdiena 18 00 – 20:00
Vingrošanas grupa, vadītāja Vizma Petrova
Nodarbību diena – trešdiena 18:00 – 19:00

Sekosim līdzi reklāmai, jo kolektīvu mēģinājumu 
dienas un laiki var mainīties!

     Nāciet!       Zvaniet!      Rakstiet!      Gaidīsim!

Lejasciema kultūras nama vadītāja 
Rita Gargažina – 
t. 29392051, e-pasts ritaga@inbox.lv

Lai arī kļūst tumšāks un dzestrāks, 
mums nav jākļūst drūmākiem, 

bet vēl paspēt saķert vasaru, 
kas slīd caur pirkstiem kā zīda 
lakats, un pat tad, ja kaut kas 

paliek nepadarīts, ir jāatrod laiks 
vienkārši apsēsties un vērot, kā 

krīt lapas. 
Katram gadalaikam ir savs šarms! 

Rudens ir īsts pārdomu laiks. 
Laiks, kad apstāties pēc vasaras 

trakulīgā skrējiena. Laiks, kad 
pabūt vienatnē un pasapņot. 

Laiks, kad vērot pasauli kā dzīvu 
košu gleznu. Laiks, kad baudīt 

dabas dāsnumu. Par krāsu 
spēlēm vien ir vērts iemīlēt šo 

gadalaiku! 
Izbaudīsim šo rudeni no visas 

sirds!
Lejasciema kultūra nama vadītāja 

Rita

Lejasciema pagasta bibliotēka un run-
cis Misiņš  pirmajā skolas dienā aicināja 
bērnus uz pasākumu „Sāc rudeni ar prie-
ku”! 

Sadarbībā ar Mālu bibliotēku  ka pie-
dāvātas āra spēles, kuras kopā ar draugiem 
un runci Misiņu varēja spēlēt bibliotēkas 
pagalmā. Āra spēles bija iespējams spēlēt 
visu nedēļu, lai saulainās dienas pēc nodar-
bībām skolā varētu pavadīt svaigā gaisā.

Bibliotēkā  ka organizēta radošā dar-
bnīca „Izgatavo grāmatzīmi”!  Bērni varēja 
izgatavot krāsainas un savdabīgas grāmat-
zīmes no dažādiem izejmateriāliem un pēc 
tam tās ielaminēt. Pirmajā skolas dienā, kas 
daudziem ir svētku diena, bērni par pada-
rīto darbu saņēma dāvaniņas un saldumus 
no runča Misiņa.

Paldies bērniem un viņu vecākiem, 
kuri izmantoja šo iespēju!

BIBLIOTĒKĀ/ KULTŪRA

Lejasciema 
bibliotēkā rudens 
atnācis ar prieku

Lejasciema kultūras nama amatierkolektīviem un to vadītājiem 2018. gada pavasaris 
un vasara ir bijis spraigs, darbīgs un atbildīgs. Galvenais notikums  – Latvijas Simtgades 
Vispārējie Dziesmu un  Deju svētki, kuros piedalījās mūsu pagasta trīs kolektīvi – jauktais 
koris „Kaprīze”, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Unce” un pūtēju orķestris „Lejasciems”. 
Svētku emocionālie mirkļi, pārdzīvojumi, saviļņojums noteikti paliks atmiņā ikvienam da-
lībnieka uz visu mūžu. Atzinīgi un labi vārdi ir sakāmi visiem kultūras nama kolektīviem 
un to vadītājiem, kas strādā, piedalās pasākumos, koncertē ārpus mūsu pagasta, novada 
robežām.

Arī nākošā 2019. gada darbu kolektīvi ir gatavi uzsākt ar jauniem mērķiem, plāniem.
Arī šajā sezonā būtisks uzdevums ir kolektīvu sastāva nostiprināšana, jauno dalībnieku 

piesaiste, ieinteresētība. 
Priecāsimies, ja arī jūs izlemsiet pievienoties mūsu radošajam pulkam, jo tā ir laba 

iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku un rādīt savas prasmes dažādos svētkos ne tikai 
Lejasciemā, novadā, bet arī citviet Latvijā. 

Ir prieks par jaunajiem cilvēkiem, jaunajām ģimenēm, kas ir atnākušas dzīvot mūsu 
pagastā. Ļoti priecātos redzēt jūs darbojoties kādā no amatierkolektīviem – dziedot, 
dejojot, muzicējot, teātri spēlējot.

Ikviens kolektīvs aicina un gaida savā pulkā jaunus dalībniekus! 
Līnijdeju grupa aicina savā pulciņā dalībniekus, kas vēlas sākt dejot līnijdejas, un 

jaunajai grupai mēģinājumi notiks pirmdienās 17:00 – 18:00

Kultūras nama amatierkolektīvi uzsāk 
jaunu darba cēlienu

Lejasciema kultūras nama amatiermākslas kolektīvi un vadītāji:
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11. septembra rīts – mazliet miglains, 
bet noslēpumu pilns. Visi 7. klases skolēni 
dodamies ekskursijā uz Jēkabpils pusi.

Mūsu pirmā pietura trušu dārzā Sve-
ķi, kas savulaik bija lielākā trušu audzētava 
Bal  jā. Aplūkojām 20  dažādu šķirņu tru-
šus. Šos dzīvnieciņus varējām arī cienāt ar 
burkāniem un samīļot. Tagad zinām, kāda 
atšķirība starp trusi un zaķi. Cik dažādas var 
būt vistas un  kpat dažādu krāsu viņu dē-
tās olas, liekas, pat mīļdzīvnieciņi. Saimnie-
cībā vēl mīt Latvijā vienīgās savvaļas aitas. 
Auniņš Šons bija īpašais kārumnieks, kas 
mācēja no mums izdiedelēt maizes rikas. 

Salas skolas muzeja ekspozīcijā var 
redzēt daudz dažādas, interesantas lietas 
no sendienām – gāzmaskas zirgam, bēr-
nu grabuli no putna trahejas, 
senos ieročus un daudz ko citu. 
Katra atsevišķa istaba muzejā 
iekārtota ar savu nokrāsu – dzī-
vojamā telpa, virtuve, skolas 
klase, bērnu istaba, veikals. Ļo   
bagā  gs eksponātu klāsts un 
interesants skolotājas Pārslas 
S  rnas stās  jums.

Līvānu s  kla muzejā mums 
izskaidroja s  kla trauku ražoša-
nas tehnoloģiju, bija iespēja ap-
ska  t vairākus tūkstošus fabrikā 
tapušu s  kla izstrādājumu, un 
ne  kai. s  kla darbnīcā ska  jām 
kā no s  kla masas top trauks. 
Mēs nezinājām, ko radīs s  kla 
pūtējs. Minējumi bija dažādi – 
no vāzes līdz šķīvim, bet iznāca 
glāze. Bija jauki stāvēt uz bieza 
s  kla zem kura bija akmeņi.

Ska  jāmies, mācījāmies un mēģinājām izgatavot kaut ko no 
māla podnieku darbnīcā Zaļbirzes pie Inetas Dzirkales. Pirmie 
izvirpo  e māla trauki pie mums nokļūs pēc to noglazēšanas un 
apdedzināšanas. Šo brīdi gaidīsim ar nepacie  bu. Jautrībai uz-
spēlējām zīļu kariņu.

Rudens ekskursija

Vislielākā jaut-
rība valdīja Atašie-
nē pie motociklu un 
senlietu kolekcionāra 
Jāņa Zalāna. Tik daudz 
dažādu motociklu! 
Braucieni ar trīsriteni, 
pārģērbšanās dažā-
dos formas tērpos, 
saimnieka labākais 
piedāvājums bija izvi-
zināšana motociklā ar 
blakusvāģi. Jautrības 
šeit netrūka.

Ekskursijas laikā 
izzinājām, darbojā-
mies un arī jautrojā-
mies. Bija labi pavadī-
ta diena.                                                                        

7. klases 
audzēknes

Jēkabpilī – ekskursija pa pilsētu kopā ar Biedrības „Jēkabpils mantojums” 
gidu Jāni Zepu. Gida stās  jumu varējām klausī  es „aus  ņās”, tas bija kas jauns. 
Trešdienas  rgus laukumā pie zirga valdīja jautrība. Mūsu uzmanību īpaši sais  ja 
Laikme  gās vēstures muzejs – sākotnējais Latvijas Bankas nams. Visi pabijām sei-
fā, kurā padomju laikos varēja iekļūt  kai retais. Bija interesan  .

VIDUSSKOLĀ
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JAUNIEŠU CENTRĀ

2018.gada 1. un 2. 
septembris mums – Lejas-
ciema un Smiltenes jaunie-
šiem – Santai, Marekam, 
Sanijai un Tīnai –  ka pava-
dīts AWARD piedzīvojuma 
ceļojumā bronzas līmenim. 
Piedzīvojuma ceļojuma 
mērķis bija izpē  t un izzi-
nāt Lejasciema pagasta ap-
skates un tūrisma objektus.  
Maršruts sākās un beidzās 
Lejasciemā, cauri gāja Māl-
muižai un Sinolei. Divu die-
nu garajā ekspedīcijā  ka 
apska    deviņi objek  , kā 
arī  ka iepazītas ievēroja-
mas vietas. Ceļojums bija 
lieliska iespēja uzzināt jau-
nas lietas ne  kai par pagas-
tu, bet arī pašam par sevi. 
Piedzīvojuma ceļojums  ka 
iesākts pusdienlaikā. Pir-
mās dienas mērķis bija apska  t sešus apskates objektus – Lejasciema 
dižakmeņu gulbjus, Gaujas un Tirzas satekas, skatu torni ar alpīnisma 
sienām, Tirzas  ltu, Sēravotu un Mālmuižas pili.

Ceļojums sākās Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradī-
ciju centrā, gājiens  ka turpināts ziemeļu virzienā uz Lejasciema diž-
akmeņu gulbjiem. Šis vides objekts  ka atklāts 2017. gada 29. jūlijā. 
Gulbji ir novieto   Tirzas upes krastā. Tālāk devāmies ziemeļrietumu 
virzienā uz satekām – vietu, kur kopā satek Tirzas upe ar Gauju. Skats 
bija ļo   pa  kams un skaists. Ūdens, upei tekot, vizuļoja. Kras   bija 
diezgan stāvi, tādēļ mēs nevarējām noiet līdz pašai upei. Nākamajā 
pieturas punktā mēs uzkāpām skatu tornī, no kura  spējām saredzēt 
Lejasciema mājas starp kokiem. Tornis  ka atklāts 2017. gada 30. sep-
tembrī. Soļojot gar Gaujas krastu, nokļuvām uz  lta, kas gāja pāri Gau-
jai, un nogriezāmies pa kreisi, lai dotos uz Sēravotu. Ierodo  es bijām 
pa  kami pārsteig   par sakārtoto un sakopto vidi. Spējām atpūs  es un 
apbrīnot dabas skaistos skatus. Pa ceļam uz Mālmuižas pili nebija ob-
jektu, kurus apska  t, tāpēc nedaudz atpūtāmies un turpinājām ceļu, 
līdz nokļuvām Mālmuižā, kur arī pavadījām nak  . Tel  s uzcēlām netālu 
no Mālmuižas dīķa. Iekurinājuši ugunskuru, sagatavojām vakariņas un 
vakaru pavadījām sarunās un smieklos. 

Otrās dienas ceļa posms bija garāks nekā pirmajā dienā, bet ar 
mazāk objek  em. Maršrutā bija paredzē   trīs apskates objek   – Si-
noles dzirnavas, Robežkalna dižakmens, vides objek   Lejasciemā un 
kompozīcijas dabā „Ziedu un cilvēku likteņi”.  No Mālmuižas devāmies 
uz Sinoli.  Nofotografējām Sinoles dzirnavas un apska  jāmies  Sinoles 
HES, kas atradās netālu. Izgājuši no Sinoles, devāmies dienvidrietumu 
virzienā uz Robežkalna dižakmeni. Laikapstākļi bija labi un bija silts, 
vienīgi saule mazliet traucēja, spīdot acīs. Robežkalna dižakmens at-
rodas Gaujas krastā pre   Robežkalna HES. Dižakmens ir aizsargājams 
ģeoloģiskais objekts. Apskatot Robežkalna dižakmeni, devāmies pa 
ceļu līdz nonācām uz šosejas, pa kuru gājām atpakaļ uz Lejasciemu. 
Posms bija garš, tāpēc atpūtāmies apdzīvotā vietā „Cincos”. Nākamais 
apskates objekts atradās Lejasciemā - vides objek   un kompozīcijas 
dabā „Ziedu un cilvēku likteņi” pēc novadnieces Annas Sakses „Pasa-

Programmas „Award” jaunieši iepazīst Lejasciema 
apskates objektus

kas par ziediem” mo  viem. Apskates objek    ka atklā-
  par godu 2015. gada Gulbenes novada svētkiem. 

Piedzīvojuma ceļojums bija neizmirstama piere-
dze un iespēja izzināt daudz jaunas vietas, kā arī bija 
iespēja iegūt jaunus draugus. Paldies visiem, kuri at-
bals  ja šo piedzīvojuma ceļojumu un palīdzēja izturēt 
garo gājienu!

 Vēlamies piebilst, ka esam ļo   lepni un gandarī  , 
ka Sanijai Ekertei ir palicis pavisam nedaudz, līdz viņa 
būs sasniegusi savus mērķus bronzas līmenī un varēs 
šogad do  es pēc  pelnītā apbalvojuma. Ko Sanija izvē-
lējās katrā no jomām apgūt, to pastās  sim nākamreiz!

Programmas „Award” jaunieši,
 sadarbībā ar JC „Pulss”

Aicinām jauniešus un arī citus interesentus uz ne-
formālajām apmācībām, kas no  ks divas dienas jauniešu 
centrā „Pulss” ar iespēju palikt pa nak   jauniešu centrā. 
Apmācību ietvaros kādam jaunie  m būs dota iespēja va-
dīt ikgadējo pasākumu, kas no  ek novembrī, „Zelta če-
modāns” jeb vienkārši – talantu vakars. Šogad pasākums 
būs citādākā formātā – BŪS POPIELA! Aicinām pieteik  es 
dalībniekus un kopīgi izveidot lielisku vakaru! Vairāk par
popielu informācija vēl sekos, bet drosmīgie, kas gatavi iz-
aicinājumam, var sākt meklēt dziesmu un mācī  es pirmos 
soļus! Lai Jums veicas!

JC „Pulss”
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Vairumam cilvēku rudenīgi 
dzestrie rī  , vēsās saules pielietās 
dienas un nu jau ar gaidāmā oktob-
ra elpu apvel   e vakari rada melan-
holiju, domām atkal un atkal atgrie-
žo  es pie siltajām vasaras dienām 
un novakarēm, pie svarīgajiem, in-
teresantajiem un dažādajiem  pa-
sākumiem, svētkiem... Tomēr arī 
šajā gadalaikā, kad daba ir tās piln-
briedā, dāsni mums dāvājot savu 
skaistumu, ir vērts saska  t tā bur-
vību. To pamanīt mudinās atziņas, 
kas cildina rudens neatkārtojamo 
noskaņu un aicina to izbaudīt ar 
visām maņām.

„Rudens ir miera laiks, un to, ko zaudē-
jam ziedos, mēs vairāk saņemam augļos.” 

„Rudenim kabatās ir daudz vairāk zel-
ta, nekā pārējiem gadalaikiem kopā.” 

„Ziema ir grafi ka, pavasaris – akvareļi, 
vasara – eļļas krāsas, bet rudens – krāšņa tā 
visa mozaīka.” 

Ar šīm atziņām izbaudīsim rudens bur-
vību, atcerēsimies siltās vasaras no  kumus 
un, kā ierasts rudenī, Lejasciema kultūras 
nama ama  erkolek  vi atsāks jaunu darba 
cēlienu.

Informācijai vēl dažas īszi-
ņas par no  kumiem augustā – 

28. jūlijā , pēdējā jū-
lija sestdienā, Gulbenes pilsēta 
svinēja svētkus. Arī mūsu līnijde-
ju meitenes un jauniešu grupa 
„Deep silence” uzstājās svētku 
koncertos.

No 3. līdz 5. augustam  
Lejasciemā sabrauca mednieki no 
visas Latvijas uz 20. Vislatvijas med-
nieku fes  vālu „Minhauzens 2018”.

11. augustā  Lejasciemā 
pulcējās riteņbraucēji uz riteņ-
braukšanas sacensībām „Šķūnenie-
ku kauss”. Tieši tai dienā visā Latvijā no  ka 
Latvijas Simtgades zaļumballes. Arī Šķūne-
nieku kausa balli kultūras namā atklāja Le-
jasciema pūtēju orķestris.

18.  augustā Lejasciema senio-
ru ansamblis „Satekas” piedalījās Latvijas 
senioru sadziedāšanās svētkos, kas no  ka 
Kārļa Ulmaņa mājās „Pikšas”. 

25. augustā   mūsu pagastā no  -
ka divi spor  ski pasākumi – CanAm Trophy 
Latvia posma sacensības, kur ar mūziku 
divas dienas dalībniekus priecēja jauniešu 
ansamblis „Deep silence”  un loku šauša-
nas sacensības „Pukstu aplis”, kur sacensī-
bu dalībniekus ar dziesmām  sveica folklo-
ras kopa „Smaržo siens” 

1. septembrī  Lejasciema kultūras namā viesojās Litenes ama  erteātris „Nebēd-
nieki” ar O  o Švarca komēdiju „Boksa meistars”.

Ikvienam bija iespēja piedalī  es, izbaudīt, priecā  es!

Kultūras dzīve rudens noskaņās
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18. augustā agri no rīta doda-
mies ceļā uz senioru vokālo ansam-
bļu sadziedāšanās svētkiem Kārļa  
Ulmaņa piemiņas muzejā Dobeles 
novada Bērzes pagasta „Pikšās’’. 
Organizācijas „Atspulgs 5’’ vadītāja 
Anna Vīgante apsveic mūs visus ar 
priekšā stāvošajiem svētkiem, no-
vēl veiksmi. Ansambļa vadītāja Vija 
Nurža novēl visiem būt kā vienam, 
jo mēs, braucēji, esam no dažādiem 
Gulbenes novada pagas  em un pil-
sētas. 

Pirmā apstāšanās vieta Melturi 
uz Vidzemes šosejas. Te piestāj arī 
autobuss ar Alūksnes senioriem. 
Mūsu vadītāja Vija ātri noorganizē 
kopēju mēģinājumu Vidzemes kop-
dziesmai. Balsis iesildām ar „Es ne-
nācu šai vietā...”.

Savlaicīgi sasniedzam galamēr-
ķi. Esam nonākuši Zemgales līdze-
numā. Acis priecē līdz horizontam 
sakop  e Zemgales lauki un pašas 
„Pikšas” – apkārtne un pašas ēkas 
sakop   kā līgava, visur valda kār  -
ba un plašuma sajūta. Skaista pie-
miņas vieta Zemgales zemnieku 
sētai un cilvēkam, kas stāvējis pie 
mūsu valsts dzimšanas šūpuļa un 
kura ieguldījums Latvijas lauku un 
lauksaimniecības a   s  bā līdz 1940. 
gadam ir nenovērtējams, Kārlim Ul-
manim.

„Pikšās” sabraukuši autobusi 
no Latgales, Kurzemes, Vidzemes, Zemga-
les. Koncerts no  ek divās daļās. Piedalās 
43 ansambļi. Visbagātāk pārstāvēta Vidze-
me – 21 ansamblis. Mēs, Gulbenes no-
vada pagastu senioru jauktais ansamblis 
„Satekas”, pārstāvam Lejasciema, Lizuma, 
Rankas, Jaungulbenes pagastus – kopā 16 
dziedātāji. Mūsu dziesma - R. Paula „Miers 
un Bērziņš”. Pirmās daļas noslēgumā skan 
Vidzemes kopkora dziesma „Vējš” Vijas 
akordeona pavadījumā. Otrās daļas noslē-
gumā koris dzied mūsu novadnieces Vijas 
Poļakas dziesmu „Tik Vidzemē manā”, diri-
ģē Vija Nurža.

Pašā noslēgumā visi dalībnieki un klāt-
esošie  ek aicinā   nodziedāt „Nevis slinko-
jot un pūstot”. Visu lielo dalībnieku kopkori 
vada mūsu Vija.

Ļo   jauks pasākums. Cilvēki svinīgi 
pacilā  . Koncerta starplaikā visi dalībnieki 
cienājamies ar Buks  ņputru. Organizatori 
padomājuši par visu, lai pasākuma apmek-
lētāji justos labi. Katrs pasākuma dalībnieks 
no Zaļo un Zemnieku Savienības saņemam 

UZ SENIORU SADZIEDĀŠANĀS SVĒTKIEM „Pikšās” 

pateicības rakstu par dalību svētkos. Jau-
ka piemiņa. Paldies visiem svētku atbals-
 tājiem! Vislielākā pateicība „Atspulgs 

5” vadītājai Annai Vīgantei par to, ka mēs 
varam braukt uz šādiem pasākumiem. Tas 
viss aizsākās jau 2013. gadā ar braucienu 
uz Berlīni, kur mūsu Lejasciema ansamblī 
„Satekas” dziedāja Gulbenes, Lizuma, Beļa-
vas pārstāvji, gadu vēlāk Tallinā pievienojās 
Ranka. Tā turpinājās kopā dziedāšana ar 
citu pagastu pārstāvjiem Rīgā senioru  r-
dziņā dzelzceļa stacijā un pasākums „Strēl-
nieku laukumā”. Un tas ir mūsu ansambļa 
vadītājas Vijas Nuržas nopelns, jo viņa prot 
saliedēt cilvēkus, zina, kurā brīdi paņemt 
akordeonu, kurā brīdī iziet priekšā visai 
publikai un sākt diriģēt. Vija prot aizraut 
publiku. Tā ir mūsu kolek  va priekšrocība. 
Mūsu kolek  vā ir dziedātāji ar ļo   lielu stā-
žu – Līga, Maiga, Maija, Zin  s, Gunārs, kuri 
dzied jau vairāk kā 25 gadus senioru an-
samblī „Satekas”. Bet visi kopā mēs esam 
15 dalībnieki, kuri ļo   mīl dziesmu un savu 
kolek  vu „Satekas” un vadītāju Viju. 

Paldies visiem svētku atbals  tājiem – 
LPF, ZZS, Norvik Banka, novadu un pilsētu 
pašvaldībām.

Paldies Latvijas pensionāru federācijas 
priekšsēdētājam Andrim Siliņam un viet-
niecei Dzintrai Žildei par lielo darbu orga-
nizējot pensionāriem daudz un dažādus 
pasākumus, kā pasākumu Sadziedāšanās 
svētki „Pikšās”, ļo   jauks un saviļņojošs 
brīdis. Mums, pensionāriem, ir liels spēks, 
jo mūsu ir daudz. Cen  simies pēc iespējas 
izteikt oktobra vēlēšanās viedokli par labu 
nākošo valdību. Tad vēl ar šī raksta starp-
niecību mēs, Lejasciema jauktā vokālā an-
sambļa „Satekas” dalībnieki un vadītāja 
Vija Nurža, gribam publiski pateik  es par 
PF vadītāja vietnieces Dzintras Žildes klāt-
būtni un apsveikumu ansambļa 55 gadu 
jubilejas koncertā Lejasciemā šā gada 19. 
maijā.

Maiga Bergmane,
 dziedātāja ar stāžu „Satekās” un 

senioru apvienības „Atspulgs 5” pārstāve
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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” tipogrāfi jā 

Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801, tālr. 64860983
Tirāža 900 eks.

 INFORMĀCIJA

Ak  vitātes oktobrī

6. oktobrī 10:00 Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma 
un tradīciju centrā radošās darbnīcas „Es esmu latvie  s” 
Būs iespēja izgatavot latviskas rotas – pērļu, austas un pītas 
rokassprādzes. Sekojiet informācijai, darbnīcas no  ks arī citos 
datumos. Līdzdalības maksājums 1,50 eiro

12. oktobrī 10:00 Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma 
un tradīciju centrā – „Mans Latvijas stāsts”. Tikšanās ar 
domubiedriem pie tējas tases, ņemot līdzi fotoalbumu, 
fotogrāfi jas par jums īpašiem no  kumiem un cilvēkiem 
Lejasciemā

10. oktobrī 17:00 Lejasciema kultūras namā – jaunā Andreja 
Ēķa fi lma – komēdija „Blēži” 
Biļetes cena: 2,00 eiro
13. oktobrī Lejasciema iestāžu, uzņēmumu, radu un draugu 
Rudens spēles Lejasciemā 
20:00 Lejasciema kultūras namā – spor  stu apbalvošana un 
balle

27. oktobrī 19:00 – Lejasciema kultūras namā – atpūtas 
pasākums – koncerts „Paldies no sirds” 
22:00 – Rudens Balle – spēlē Lauris Neilands
Biļetes cena: 3,00 eiro

17. novembrī 19:00 Lejasciema kultūras namā – Latvijai 100 – 
svinīgs pasākums „Par Latviju sirds mana dzied” 
21:00 – 02:00 Svētku balle – spēlē grupa „Deep silence”                                             

Bijušā Sinoles kultūras nama telpās (ieeja no sāniem)
katru ceturtdienu plkst. 10.00 – 15.00

atvērts bezmaksas humānās palīdzības 
saņemšanas un nodošanas punkts

(m.t. 29442058 vai t. 64474417)

Maz zināt un daudz just –
Tas dzīvi raibu dara.
Daudz zināt un maz just – 
Tā ir liela dzīves vara.
Bet daudz zināt un daudz just,
Tā Dieva dāvana, kas nevar zust.
  ( J. Poruks)

Sirsnīgi sveicam 
Skolotāju dienā 
pedagogus 
PII „Kamenīte", 
Lejasciema vidusskolā, 
mākslas, mūzikas un 
sporta skolas 
Lejasciema klasēs, 
kā arī visus 
skolotājus pensionārus.

Lejasciema 
pagasta pārvalde


