
Apsnigsim baltā  cībā –
S  prā kā egles sirds,
Kas sniegputeņiem cauri
Cīruļus debesīs dzird…
Apsnigsim baltā  cībā
To brīnumu ieraudzīt,
Kas katra paša dvēselē
Kā pērle pērlenē mīt…
 /Gundega Salna/

Sirds siltus Ziemassvētkus, 
panākumu un veiksmes 

piepildītu Jauno 2018. gadu!
Lejasciema vidusskolas saime

Zaļi bal   strīpains pīrāgs-
Tāds ir katrs gads.
Bet ir diena, kurā  rāks
Vēlies būt tu pats.
Visu atceries, kas bija
Un – kā tālāk ies.
Visiem vajag gadumijā
Kaut ko vēlē  es.
Un lai... Par to labāk klusēt,
Gan jau dzirdēs gads...
Vēlēšanās – tā ir puse, 
Otra puse – pats.
Tas viss paša ziņā paliek –
Prieks būs kluss vai skaļš, 
Gads ir balts no abiem galiem
Un pa vidu zaļš. 
 /O. Vācie  s/

Veselību, sa  cību, piedošanu, 
op  mismu, drosmi, mērķ  ecību, 

izturību, skaistus sapņus, mīles  bu, 
mirdzumu acīs, mazus brīnumus 

ikdienā un lielus panākumus 
darbos!

Anita Rozenberga,
lauku a   s  bas konsultante

gs-

s

ā

usēt,

Starp veļu laiku un Jaungadu
trūkstošais – viss ir te –
zvaniņā, piparkūkā,
nenorimstošā svecītē.
 Bet galvenais – tajā strāvā, 
kas griežas, virpuļo, plūst.
Apveļ un uzrauj kur kuro.
Un tomēr vēl nenopūš mūs.
 /M. Čaklais/Šķiet pavisam dīvaini, ka  eši gada vis-
tumšākajā laikā mēs paši kļūstam gaišāki, 
labes  gāki, mīlošāki. Varbūt tam tā jābūt, 
jo uz tumsas fona katrs gaismas plan-
kumiņš kļūst par ceļa zvaigzni. Ikdienas 
darbos skrienot un spožajos saules staros 
dzīvojot, daudzreiz grū   pamanīt, kāda 
pa  esībā gaisma mirdz mūsu līdzcilvēkos. 
Arī es laikam esmu bijusi apžilbusi un akla, 
jo  kai tagad pa īstam esmu pamanījusi, 
cik gaiši ir  e cilvēki, kurus sastopu kat-
ru rītu, atverot „Kamenītes” durvis. Šajā 
skaistajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā 
gribu teikt paldies ikvienam, kurš ir bijis 
un ir daļa no tā lielā un skaistā, ko mēs ik-
dienā dēvējam vienā vārdā – „Kamenīte”. 
Paldies brīnišķīgajām kolēģēm, kuras ik-
dienā ir  k darbīgas, ka arī uz viņām var 
a   ecināt kamenītes vārdu. Novēlu viņām 
gaišus un priecīgus Ziemassvētkus! Lai 
ikviens, pat visniecīgākais darbiņš  ek ie-
raks  ts tajā zvaigžņu grāmatā, kuru var 
atvērt ikreiz, kad jā  ek pāri nākamajam, 
augstākam kalnam!
Paldies bērnu vecākiem par atsaucību, 
darbīgumu, sapratni un atbalstu gan ik-
dienā, gan svētku reizē! Lai jums visiem 
ir daudz prieka par savu mazuļu panāku-
miem, par katru jauno varēšanu, kuras 
liecinieki jūs esat! Lai jūsu mājas piepilda 
skaļās bērnu balsis un jūs, tajās klauso-
 es, starotu laimē! 

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu 
Jauno gadu!

„Kamenītes” vadītāja Irisa
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Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums,
Lai sirds siltums sasilda ikvienu, ko sa  ekat ceļā,
Lai acis saskata gaišumu, kas paveras, dāvājot  kai labu,
Lai Jaungada brīnums vispirms no  ek mūsos.
   /I. Ziedonis/

Vēlam sirsnīgus un  prieka pilnus 
Ziemassvētkus visiem Lejasciema pagasta 
iedzīvotājiem!
Lai Jaunais gads atnes gaišas domas 
un lielas iespējas, lai ikvienā ģimenē 
piepildās sapņi, valda sa  cība un mīles  ba!
  Lejasciema pagasta pārvalde
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Šai laikā, kad tik ļoti reti jūtam un re-
dzam saules gaismu, cilvēkiem ir nepie-
ciešama vairāk kopā būšana, kopā turē-
šanās, vismaz man tā šķiet. Un labi, ka  
baltais sniedziņš mazliet tomēr ir... Bet tā 
ir iekārtota dzīve – arī pelēkais un tumšais 
aiz loga nebūs mūžīgs. Re, jau arī Zie-
massvētki tūliņ, tūliņ būs klāt! Iedegsim 
visas četras svecītes vainagā un būsim 
tuvāk gaismai! 

Bet vēl šai tumšajā laikā mums ir ie-
spēja sadzirdēt sevi, lai mēģinātu saprast, 
ko tad man īsti nozīmē prieks, ne jau tāds 
demonstratīvs, bet gan tāds kluss, perso-
nīgs, dziļi sirdī noglabāts prieks, kurā vari 
dalīties tikai un vienīgi ar saviem tuvāka-
jiem.

Pret apkārtējo tumsu ir vienas zāles 
– katra paša iekšējā gaisma. Tā var būt 
kaut vai ikdienas laipnība. Iejūtība. At-
vērtība. Draudzīgs smaids. Ar mīlestību 
sarūpētas dāvanas. Patiesībā gaismas 
mūsos ir ļoti daudz, un ļaut tai iemirdzē-
ties – tas laikam ir šī klusā laika lielākais 
izaicinājums.

Gada tumšāko mēnesi – novembri – 
mēs centāmies padarīt gaišāku ar svecī-
šu liesmām, iededzot svecītes Lāčplēša 
dienā pie dižakmeņu gulbjiem (tas ne-
kas, ka vējš centās tās uzreiz nopūst!), 
paldies čaklajām rokām, kas iededza 
svecītes mūsu skolas logos.

18. novembris Lejasciemā atnāca 
ar dubultsvētkiem. Kultūras namā pulcē-
jās ļoti daudz cilvēku, lai svinētu Latvijas 
99. un Lejasciema kultūras nama 60. 
dzimšanas dienu. 

Pasākumu atklāja un klātesošos 
svētkos sveica Lejasciema pagasta pār-
valdes vadītājs Māris Milns. Tika pasnieg-
tas Lejasciema pagasta pārvaldes Patei-
cības balvas – sudraba pogas.

Skanot Lejasciema ansambļa „Ak-
cents” dziedātajai dziesmai „Sens tik 
sens ir tas stāsts”, svētku uzvedums 
„Mūsu nama stāsts” varēja sākties. 

Ejot soli pa solim, visa vakara ga-
rumā vēstures liecības mijās ar savējo 
priekšnesumiem. Uz ekrāna varējām 
skatīt senās, ne tik senās un šodienas 
foto projekcijas. Ar kultūras nama dāvani-
ņām tika sveiktas bijušās kultūras nama 

Kultūras jaunumi

Sudraba pogas saņēmēja – 
Elīna Krēsliņa.

Pateicības balvu – sudraba pogu no 
pārvaldes vadītāja saņem 

Juris Novožilovs.

Sudraba pogas saņēmējs – 
Guntars Suntažs.

Pateicības balvu – sudraba pogu no 
pārvaldes vadītāja saņem  Iveta Galvane.

vadītājas Gunta Bērziņa un Lita Zūkere, 
bijušie un tagadējie darbinieki, kolektīvu 
vadītāji un kultūras nama labie gariņi.

Paldies pasākuma vadītājām Jutai un 
Evelīnai, kas gan nopietni, gan ar veselī-
gu humora piedevu skatītājiem ļāva ceļot 
60 gadu garajā ceļojumā. 8 amatierko-
lektīvi izdejoja, izdziedāja, izspēlēja vai 
dzejas vārsmās pauda mīlestību skatītā-
jiem, cieņu kultūras nama atbalstītājiem, 
palīgiem. Viņi pieskandinājuši un piedim-
dinājuši Rīgu Dziesmu un Deju svētkos, 
viņi nes Lejasciema vārdu ārpus mūsu 
novada robežām, tomēr sava kultūras 
nama skatuves smarža vienmēr liek ilgo-
ties pēc mājām. Prieks, ka šos svētkus 
mēs sagatavojām un  nosvinējām ar savu 
kolektīvu dalību – kori „Kaprīze”, ansam-

Pasākuma vadītājas Juta un Evelīna.

bli „Akcents”, deju kolektīvu „Unce”, an-
sambli „Satekas”, folkloras kopu „Smar-
žo siens”, līnijdeju grupu, pūtēju orķestri 
un jauniešu vokāli instrumentālo ansam-
bli „Deep silence”.
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Paldies visiem, kas atnāca, 
teica labus, uzmundrinošus vār-
dus, paldies sveicējiem no Gul-
benes novada domes – Gunai 
Švikai, Dārtai Dīvānei. Es domā-
ju – novadam ir ar ko lepoties, 
Lejasciema kultūras nama ko-
lektīvu ļaudis prot strādāt un prot 
svētkus svinēt. 

Vēlos pateikt milzīgu paldies 
cilvēkiem, kas atsaucās un piedalījās Le-
jasciema kultūras nama jubilejas vakara 
organizēšanā!  Esmu no sirds pateicīga 
visiem, kuri nesavtīgi dalījās gan mutiskā, 
gan vizuālā informācijā par Lejasciema 
kultūras nama vēsturi. Lai paldies katram, 
kurš bija gatavs iesaistīties svētku gata-
vošanā tikai par Paldies, apzinādamies, 
ka iegulda mūsu visu kopējā bagātībā, 
ko par vēsturi dēvēs mūsu bērni un maz-
bērni.

Kultūra ir jāieaudzina ģimenēs, un 
tad tās mantojums tiek pārņemts nāka-
majās paaudzēs. Un šodien ikviens lejas-
ciemietis, kurš godā senču ieliktās dzie-
dāšanas, dejas, muzicēšanas un teātra 
mākslas tradīcijas, Lejasciema kultūras 
namā rod sev dzīves piepildījumu, iesais-
toties amatiermākslā, kā arī veido sava 
pagasta kultūras dzīvi.

No malas var likties, kas tad ir tas kul-
tūras darbs? Vienas balles, smiekli, kon-
certi un teātra izrādes. Taču cilvēki, kas 
saistīti ar kultūras darbu, vislabāk zina, 
cik daudz enerģijas, laika un arī līdzekļu ir 
jāiegulda, lai būtu labs rezultāts.

Pēc pasākuma pie manis pienāca un 
labus vārdus par pasākumu teica Daina 
Ābrama, bet... kultūras nama jubilejā ne-
tika pieminēts KINO. Jā, tiešām, šī kultū-
ras sastāvdaļa ļoti populāra bija 70., 80. 
gados. Diemžēl man nav informācijas 
par kino vēsturi Lejasciemā, par darbi-
niekiem, nav fotogrāfi ju... un tādēļ ir liels 
lūgums jums, lasītāji, varbūt kāds var da-
līties atmiņās, ar fotogrāfi jām, un tad mēs 
visi kopā varētu izveidot stāstu par kino 
vēsturi Lejasciemā. Ar Dainu mēs tikā-
mies, un viņa uzrakstīja savas atmiņas.

Paldies atbalstītājiem 
un palīgiem!

Paldies kādreizējām kultūras nama darbiniecēm – 
Litai, Guntai, Mārītei,  Ivetai, Līgai!

Jauniešu vokāli 
instrumentālais ansamblis 

„Deep silence”.

„Manas pārdomas. Svētkos aizgāju 
uz kultūras namu, tika atzīmēta kultūras 
nama 60 gadu jubileja. Skaisti bija! Uz-
stājās visi pašdarbības kolektīvi!  Kultū-
ras nama vadītāja kavējās atmiņās! Zāle 
pilna cilvēku!!! Vakara gaitā klusībā aiz-
nesa atmiņu domās. Arī 60-tajos gados 
nedēlā ik pāris vakaru šī zāle bija pilna ar 
cilvēkiem, kas nāca skatīties kino fi lmas. 
Strādāju par kinomehāniķi. Lai strādātu 
par kinomehāniķi, Rīgā bija tikai 3 – 4 
mēneši apmācības kurss. Kopā bijām ar 
kultūras namu vadītājām, bibliotekārēm 
un mācījāmies, lai varētu strādāt. Tas viss 
bija 15 gadus pēc kara! Mācībās mēbe-
les bija vienkāršas, foto var redzēt, kādi 
rakstāmgaldi. Pēc mācībām sāku strādāt 
Lejasciemā, tā kā kultūras namā nebija 3 

fāzu elektrības, kas bija vajadzī-
ga, lai notiktu seansi, tad aiz kul-
tūras nama tika uzcelta motoram 
sava mājiņa, kas ražoja 3 fāzu 
elektrību. 

Vakars kultūras namā man 

patika, daudz laba, skaista! Atnākot mā-
jās, lielas pārdomu, atmiņu skumjas pār-
ņēma, asaras slīdēja pār vaigiem – vai 
tiešām tie gadi aizsteigušies? Un paliek 
tikai atmiņas!”  Daina Ābrama

Dzīve kā tango – mazliet sāp, maz-
liet smeldz, mazliet reibst, mazliet asa-
ro, atmiņu lavīna aizķer katru, bet stāsts 
turpinās un nākamās lappuses rakstām 
mēs visi kopā – ikviens, kurš godā senču 
ieliktās dziedāšanas, dejas, muzicēša-
nas un teātra mākslas tradīcijas. Tā mēs 
veidojam sava pagasta, novada kultūras 
dzīvi – visi kopā, cieši blakus!

25. novembrī kultūras namā JC 
„Pulss” organizēja Talantu šovu. Savus 
talantus rādīja dalībnieki ne tikai no Le-

jasciema, bet arī no 
citiem mūsu novada 
pagastiem un kaimiņu 
novada. Interesanti, 
aizraujoši, talantīgi! 
Paldies jauniešiem!
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25. novembrī mūsu ansamblis „Ak-
cents” viesojās uz sadziedāšanās pasā-
kumu Dzelzavā. Ar dziesmoto draugu 
saietu, labu noskaņu ir noslēdzies 2017. 
gads ansamblim. Paldies!

Lai varētu ilgāk priecāties par egles 
košajām gaismiņām, 2. decembrī Lejas-
ciema centra laukumā iededzām Lielo 
egli. Pirms tam muzeja sētā Ziemassvēt-
ku tirdziņā varēja iegādāties skaistas, 
garšīgas lietiņas, padzerties siltu tēju. Pie 
egles ikviens varēja  mieloties ar Līgas 
Verles garšīgi vārītajiem zirņiem. Paldies 
Līgai un paldies Benitai Pilsniburei, kas 
jau vairākus gadus uz svētkiem dāvā 
mums zirņus!

Pirmajā Adventa svētdie-
nā – 3. decembrī pie mums 
viesojās Jaungulbenes ama-
tierteātris „Kuriozs” ar Tamāras 
Gabes izrādi „Kristāla kurpī-
te”. Skaisti košie tērpi, mūzika, 
dziesmas, aktierspēle priecēja 
skatītājus. Paldies režisorei Sar-
mītei Supei un teātra aktieriem!

17. decembris – 3. Adventa 
svētdienā kultūras namā kopā 
ar saviem vecākiem, vecvecā-
kiem uz Ziemassvētku pasāku-
mu pulcējās mūsu pagasta paši 
mazākie bērni. Kopā ar Rūķiem 

svinējām Ziemassvētkus Rūķu bodē – 
dziedājām, dejojām, draiskojāmies!

Pagasta pārvaldes vadītājs Māris 
Milns ar pagasta piederības zīmēm svei-
ca mūsu pagasta 10 bērnus, kuri dzimuši 
2017. gadā. Paldies visiem vecākiem, kas 
atveda savus mīlulīšus uz pasākumu!

Kā jau ierasts, tuvojoties Ziemassvēt-
kiem, Lejasciems kļūst spožāks, košāks. 
Sarosās iestāžu darbinieki, privātmāju 
iedzīvotāji. Protams, ar savām idejām, 
darbu  mums palīdz Inga Nagle. Vislielā-
kais prieks un pārsteigums šogad ir bēr-
nudārza un pārvaldes teritorija. Smaidoši 
rūķi, daudz gaismiņu. Ziemassvētku brie-
dis, izgaismotiem ragiem un kamanām, 
šogad ir atbraucis pie skolas, parkā pie 
kultūras nama arī ir „uzziedējuši” gais-
mas koki, kuriem piebiedrojas Benitas 
izgaismotā lielā egle. Iebraucot Lejascie-
mā, ar savām gaismiņām priecē dakteres 
Sandras māja. Centra lakumā lielās egles 
spožumu papildina, namiņu, piramīdu, 
Husgvarna veikala, Lats veikala un privāt-
māju košās gaismas, kā allaž A. Sakses 
ielas dzīvokļu balkoni iemirdzas un arī 
Rīgas iela pamazām top piepildīta ar spo-
žumu. Aicinu ienāk arī kultūras namā – 
šogad dekoros dominē baltais. Balto tau-
reņu egle gaida ikvienu. Paldies rokdarbu 
pulciņa meitenēm un Ingai par palīdzību, 
gatavojot baltos sapņu ķērājus!

Paldies visiem! 

Atnācis visbaltākais laiks... piepildīts un 
laimīgs, kad dvēsele caurspīdīga mirdz un 
gaida... brīnumu, svētkus, savējos...
pie durvīm eņģelis klauvē. Ielaid...

Gaišus, mīļus Ziemassvētkus!  
Lejasciema kultūras nama vadītāja Rita
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Pie klavierēm 
Artūrs Jānis Ziemelis.

 KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ

15. decembrī, tieši pirms 120 ga-
diem, Lejasciema daktera Roberta Mau-
riņa un viņa sievas pianistes Melānijas 
Mauriņas ģimenē bija liels notikums – 
piedzima meita Zenta, kura sava sarežģī-
tā mūža laikā no meitenes, kura dzimusi 
mazā ciematiņā, izauga un kļuva  par 
vienu no Eiropā pazīstamākajām latviešu 
autorēm – rakstniece, tulkotāja, domā-
tāja, kura ievērojamu radošā mūža daļu 
pavadījusi trimdā – Zviedrijā un Vācijā. 
Lai arī Lejasciemā viņa nodzīvoja ne-
daudz vairāk kā pusgadu, šķiet, viņas 
klātesamība jūtama vēl šodien, un viņas 
atstāto mantojumu šeit, Lejasciemā, tu-
ram godā un cenšamies nosargāt. 

Tādēļ šajā dienā pulcējāmies Lejas-
ciema kultūras namā uz literāri muzikālu 
pasākumu. Zentai Mauriņai mūzika bija 
kā dienišķā maize, kā valoda, jo bērnība 
pagāja, klausoties mātes spēlētās Bētho-
vena sonātes. Tāpēc pasākumā varējām 
klausīties skaņdarbus un Zentas Mauri-
ņas eseju fragmentus un domugraudus, 
kurus lasīja Irisa Puidze un Lejasciema 
vidusskolas skolnieces – Paula Ivanova 
un Katrīna Uiska. Muzikālo pavadījumu 
spēlēja Ulla Pērkone.  

Ar saviem skaņdarbiņiem uzstājās 
Gulbenes Mūzikas skolas Lejasciema kla-
šu audzēkņi: Laine Aploka, Dārta Melle, 

Top eglīšu rotājumi.

Fragmentu no Z. Mauriņas esejas
„Liepu lapu laipa” lasa Katrīna Uiska.

Svētku sajūtu 
radot

 KULTŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪRVĒSTURIII

ūtu 

Uzstājas Dārta Melle.

Ar siltuma sajūtu sirdī, gata-
vojoties pirmajai Adventei un 
gaidot gaišākos gada svētkus 
– Ziemassvētkus, Lejasciema 
kultūrvēsturiskā mantojuma un 
tradīciju centrā tika pavadīts 2. 
decembris. Radošajās darbnīcās 
izgatavojām eglīšu rotājumus un 
izbaudījām tuvojošos svētku sajū-
tas. 

Šo svētku burvību izdevās radīt, pa-
teicoties daudzajiem rūķiem, kuri snie-
dza savu atbalstu un palīdzīgu roku, lai 
šī diena būtu izdevusies un tirdziņa ap-
meklētājus varētu sagaidīt ar siltu tēju, 
ugunskuru, lai dotu viņiem iespēju radoši 
darboties, iepirkties un caur mūzikas ska-
ņām ļautu sirdīs ielīt svētku priekam.   

Valdis Grīslis, Gerda Asnāte Berkolde, Me-
gija Rīza Liepiņa (skolotājs Juris Ivanovs) 
un Nellija Bērziņa, Amanda Einberga, Ar-
tūrs Jānis Ziemelis (skolotāja Māra Aizu-
piete), koncertmeistare un kora vadītāja 
– diriģente Ineta Maltavniece. 

Pasākuma otrajā daļā skatījāmies vi-
deomateriālus par Zentas Mauriņas daiļ-
radi un personību, paldies Zanei Gargaži-
nai par šīs iespējas nodrošināšanu!

Vēlu jums gaišus 
un priecīgus 
Ziemassvētkus!
Jaunajā gadā visiem 
vēlu  cību saviem spēkiem, 
jo, kā teikusi Z. Mauriņa: „Neiespējamais 
kļūst iespējams, ja tu tam  ci”, tādēļ  ciet, 
un jums viss izdosies!

Dana,
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja
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NOTIKUMI/ SPORTS

Sveicam un lepojamies! Foto no 
www.gulbene.lv

Sveicam 
Lejasciema 
vidusskolas 
direktori Inetu 
Maltavnieci 
ar iegūto 
apbalvojumu 
nominācijā 
„Par mūsdienīgu 
izglītības darba 
vadību un 
organizāciju”!

Sports
Lejasciema komandas startē gan 
volejbola, gan futbola sacensībās

Lejasciema volejbola komanda lieliski 
uzsākusi Atzeles volejbola līgas sacensības. 
Notikuši jau trīs sabraukumi, kuros lejascie-
mieši aizvadījuši septiņas spēles, sešās ir 
gūtas uzvaras. Zaudēta spēle tikai pret VIP 
Robežsardzes komandu, šis mačs ilga trīs 
setos un lejasciemiešiem nācās piekāpties 
pretiniekiem ar 1:2. Lai izdodas startēt tikpat 
veiksmīgi arī turpmākajās spēlēs!

Sācies arī Gulbenes novada telpu fut-
bola čempionāts, kura pirmais sabraukums 

30. novembrī, Jaunsardzes dibināšanas 25. gadadie-
nai veltītajā pasākumā, kinoteātrī  „Splendid Palace” tika 
sveikti  labākie instruktori un mērķtiecīgākie un apzinīgākie 
jaunsargi. Latvijas republikas aizsardzības ministrijas 
goda rakstu saņēma arī Lāsma Gabdulļina par teicamu 
darbu un ieguldījumu Jaunsardzes kustības attīstībā un 
nostiprināšanā. 

Neizsīkstošu enerģiju arī turpmākajā darbā ar bērniem 
un jauniešiem!

Sveicam Mareku Švarcu-Švampānu un Armandu Lūkinu ar 
iegūto Latvijas sporta meistaru autosportā titulu!

Mareks un Armands ar saviem  atbalstītājiem.

No 22. novebra līdz 26. novembrim sporta un atpūtas 
bāzē „Smeceres sils” Lejasciema jaunie sportisti Jaunsar-
gu nometnē „Ziemu gaidot” cītīgi gatavojās slēpošanas 
sezonai. Uzlaboja vispārējo fi zisko sagatavotību un piln-
veidoja distanču slēpošanas tehniku.

notika Stāķu sporta namā. Kopumā čempionātā piedalās 11 Gulbenes novada 
komandas, starp kurām šogad startē arī Lejasciema komanda. 

Čempionāts norisināsies piecos posmos, kuros tiks noteikti labākie. Lai arī 
pirmās spēles nav aizvadītas pārāk veiksmīgi, prieks, ka puiši ir sapulcējušies 
un gatavi spēlēt. Veiksmi un izdošanos nākamajos startos!

Ziemassvētku turnīrs revelītā
15. decembrī Lejasciema kultūras namā norisinājās revelīta turnīrs, kurā 

piedalījās 15 dalībnieki. Pārstāvēts bija ne tikai Lejasciema pagasts, uz turnīru 
bija ieradušies spēlētāji arī no Gulbenes. Par turnīra uzvarētāju kļuva gulbenietis 
Dāvis Žuks, 2. vieta Emīlam Galvanam, 3. vieta Rolandam Puidzem. Ar piemiņas 
balvām tika apbalvots pirmais sešinieks.
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VIDUSSKOLĀ/ JAUNIEŠU CENTRĀ

17. novembrī Lejasciema vidusskolā 
valdīja neparastas smaržas un noskaņa, 
jo šogad valsts svētki tika svinēti nedaudz 
citādāk kā parasti. Jau no paša rīta kla-
šu grupas sacentās savā starpā, atbildot 
uz jautājumiem par Latviju. Šis konkurss 
dažādās klašu grupās notika, izmantojot 
interaktīvās tāfeles un video materiālus. 

Pēc šīs nodarbības un svētku bro-
kastīm skolēni un vecāki pulcējās kultūras 
namā, kur svinīgā gaisotnē izskanēja Lat-
vijas svētkiem veltītā muzikālā montāža.

Vadoties pēc izstrādātā projekta „Iede-
dzies par latviešiem”, par labām sekmēm un 
uzvedību skolā no septembra līdz novem-
bra vidum skolēniem tika izsniegta skolas 
pašpārvaldes izveidotā nauda „Lejiņi”. Par 
šo naudu varēja iegādāties popkornu, ābo-
lu čipsus un, protams, ieejas biļeti uz sevis 
izvēlēto fi lmu, jo šī diena tika organizēta kā 
kino diena. Bija iespēja noskatīties populā-
rākās latviešu fi lmas, kas tika demonstrētas 
5 kinozālēs. Skolēni un arī vecāki ar lielu 
interesi izmantoja šo iespēju.

Pasākuma „Iededzies par latvie-
šiem” veidotājām, pašpārvaldes meite-
nēm – Katrīnai, Montai, Janai, Ullai, Ērikai 
un Anetei – novembra sākums bija sa-
springts, jo bija daudz darba un satrauku-

Kino diena Lejasciema vidusskolā

ma sakarā ar veicamajiem uzdevumiem. 
Liels paldies Ievai Brūniņai par neparasto 
ideju, kas tika realizēta un, protams, arī 
pārējiem skolotājiem par atbalstu!

    Projekts Kino diena „Iededzies par 
latviešiem” tika īstenots ar Gulbenes no-
vada domes fi nansiālu atbalstu. 

Monta Ceriņa,
Lejasciema vidusskolas skolēnu 

pašpārvaldes pārstāve

25. novembrī  notika jauniešu centra 
„Pulss” organizētais pasākums „Z-Factor”. 
Šoreiz nedaudz savādākā vei-
dolā, iepriekšējos gados zi-
nāms kā „Zelta Čemodāns”. 
Esam ļoti priecīgi par atsaucī-
bu no dalībnieku un apmek-
lētāju puses. Kopumā bija 13 
priekšnesumi, kuros redzējām 
deju, dziesmas, daiļrunāšanu, 
bungu spēli, perkusionistus un 
vijolspēli. Dalībnieku izpildīju-
mus vērtēja žūrija, kuras sastā-
vā bija: Laura Grudule, Dāvis 
Uiska un Sarmīte Supe, tieši 
viņi noteica, kuri būs šī vakara 
uzvarētāji, kas saņems lielās 
balvas. Mūsuprāt, uzvarētāji bija visi, jo viņos 
ikvienā ir talants, kurš ir vairāk vai mazāk at-
tīstīts un,  ja ņems vērā žūrijas ieteikumus, 
tad ar laiku sadzirdēsim viņus daudz lielākā 
diapazonā. Šogad uzvarētāji  un skatītāju sim-
pātija bija perkusionistu grupa „Djembe Beat” 
no Alūksnes,  otrā vietā muzikālā grupa „Pus 
divpadsmit” no Gulbenes un trešā vieta Elvim 
Biseniekam no Jaungulbenes. Pasākumu at-
balstīja īpašie viesi- Lauris Šķenders, Kristīne 
Ābelniece,  Rita Gargažina, Mirdza Ankupa 
un veikals TOP- sagādājot  pārsteiguma bal-
vas savām simpātijām!  Ar savu talantu prie-

cēja X–Factor dalībnieki: Roberts Eihe un 
Normunds Blauvs.  Liels paldies mūsu 
brīvprātīgajiem jauniešiem, kuri piedalījās 
organizēšanā gan pirms pasākuma, gan 
pasākuma laikā, prieks, ka brīvprātīgo jau-
niešu pulks kļūst aizvien lielāks! Talantīgie, 
spodrinām savus talantus un tiekamies 
nākamgad, „neturam sveci zem pūra”, kā 
teica vakara vadītājs Reinis Lukumits!

Jauniešu centrs „Pulss”

Konkursā piedalījās 
arī četri Lejasciema 

pārstāvji: 
Krista Čable, grupa 

„Cheetos”, Ulla Pērkone un 
Dāvis Elmārs Mellis.

Talantu šovs „Z- Factor”
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JAUNIEŠU CENTRĀ

BAZNĪCAS ZIŅAS

2017. gada 1. decembrī at-
jaunotās VEF Kultūras pils Ka-
merzālē jau 11. reizi Latvijā noti-
ka Valsts izglītības satura centra 
organizētā Edinburgas hercoga 
starptautiskās jauniešu pašau-
dzināšanas programmas Award 
apbalvojumu pasniegšanas ce-
remonija.

Šogad Edinburgas hercoga 
starptautisko apbalvojumu sa-
ņēma 53 jaunieši no dažādām 
Latvijas vietām – Rīgas, Aknīstes, 
Auces, Dobeles, Gulbenes, Kan-
davas, Lielvārdes, Ogres, Rojas 
un Valkas novada. Tie ir jaunieši, 
kuri pilnībā pabeiguši pašu izstrā-
dātās bronzas, sudraba vai zelta 
individuālās izaugsmes prog-
rammas un tādējādi sasnieguši 
individuālos mērķus. Visi prog-
rammā iesaistītie jaunieši veikuši 
brīvprātīgo darbu, apguvuši vai 
pilnveidojuši kādu prasmi, veltī-
juši laiku fi ziskām aktivitātēm un 
devušies pašu organizētā vairāku dienu 
piedzīvojumu ceļojumā.

Edinburgas hercoga starptautisko 
bronzas apbalvojuma šogad saņēma 36 
jaunieši, tostarp programmas Award da-
lībnieks no Lejasciema jauniešu centra 
„Pulss” – Endijs Puļļa. 

Programmas Award apbalvojumu 
pasniegšanas ceremonijā svētku uzru-
nas teica un balvas aktīvajiem un zināt-
kārajiem jauniešiem pasniedza Nefor-
mālās izglītības departamenta direktore, 
programmas Award nacionālā direktore 
Agra Bērziņa, Lielbritānijas vēstnieks Lat-
vijā Kīts Šenons, Kokneses fonda valdes 
priekšsēdētāja Valda Auziņa, Rīgas “Lat-
telecom” maratona  organizators Aigars 
Nords, ceļotājs Kārlis Bardelis, kā arī 
grupa „Ārzemnieki”. Ar video sveiciena 
starpniecību apbalvojumu saņēmējus un 
viņu Award vadītājus sveica 1.decembra 
gaviļniece, programmas Award Latvija 
aizbildne dr.Vaira Vīķe-Freiberga. 

A.Nords, kurš šopavasar bija vadījis 
iesildīšanās treniņu apvienotajai program-
mas Award un Lielbritānijas vēstniecības 

Jaunieši saņem starptautiskus apbalvojumus

Latvijā skrējēju komandai, savā uzrunā 
jauniešiem atklāja formulu, ko izmantot, 
izvirzot jaunus mērķus: „Pareiziniet savu 
sākotnējo mērķi ar divi, un jūs iegūsiet 
īsto mērķi, uz kuru tiekties.” K. Bardelis, 
ar kuru jaunieši satikās piedzīvojumu 
ceļojumu apmācību nometnē Lielvārdē, 
atgādināja: „Nekādu atrunu! Seko savam 
sapnim!”

Savukārt Britu padomes pārstāvnie-
cības Latvijā vadītāja Zane Matesoviča 
savā uzrunā uzsvēra programmas Award 
vadītāju nozīmīgo atbalstu daudzpusīgu 
un mērķtiecīgu personību veidošanā. 
Simboliskus pateicības apliecinājumus 
saņēma 13 Award vadītājas, to vidū arī 
Award vadītāja no Lejasciema – Anna Žī-
gure.   

Apbalvošanas ceremoniju vadīja 
Markus Riva un Signe Aizupiete. Pasāku-
ma apmeklētājus ar saviem priekšnesu-
miem iepriecināja un pārsteidza iluzionis-
ti Edžus un Ieva, ielu vingrotāju priekšne-
sumu komanda „Street Warriors” un deju 
studija „Gemstones”. Uz skatuves kāpa 
un Award vadītājiem Imanta Ziedoņa dze-

joli veltīja programmas Award 
dalībnieki no Kandavas. Muzi-
kālus sveicienus pasākuma da-
lībniekiem veltīja grupa „Ārzem-
nieki” un Signe Aizupiete. 

Programmas Award na-
cionālā koordinatore Katrīna 
Sprudzāne: „Mūsu misija ir pa-
līdzēt jauniešiem sagatavoties 
patstāvīgai dzīvei un darbam. 
Apbalvošanas ceremonija ir 
mirklis, kad mums visiem kopā 
ir iespēja nosvinēt jauniešu in-
dividuālos panākumus, pastās-
tot par tiem arī citiem.”

***
Edinburgas hercoga starp-

tautiskā jauniešu pašaudzinā-
šanas programma Award ir 
neformālās izglītības rīks, ko 

var izmantot darbā ar 14 – 24 gadus ve-
ciem jauniešiem, lai palīdzētu viņiem sa-
gatavoties patstāvīgai dzīvei un darbam. 
Šī starptautiskā programma Latvijā pie-
ejama kopš 2006. gada. Valsts izglītības 
satura centra uzraudzībā šo programmu 
īsteno izglītības iestādes, jauniešu cen-
tri un nevalstiskas organizācijas. 2017.
gadā ar Britu padomes (British Council) 
pārstāvniecības Latvijā atbalstu, tiek vei-
cināta programmas atpazīstamības Zem-
gales un Latgales plānošanas reģiona 
pašvaldībās. 

Lejasciema jauniešu centra „Pulss” pārstāvji (no labās – 
jauniešu centra vadītājs Ralfs Siliņš, programmas Award 

nacionālā koordinatore Katrīna Sprudzāne. Centrā – 
bronzas apbalvojuma ieguvējs Endijs Puļļa.)

Foto – Edmunds Mickus

Pirmajā adventē Lejas draudzē 
viesojās bīskaps Einārs Alpe, lai pa-
sniegtu Latvijas evaņģēliski luteriskās 
baznīcas apbalvojumu „Uzticības 
vairogs” ilggadējai draudzes vecāka-
jai Irēnai Cīmurei, draudzes loceklei 
Valdai Degunei un ērģelniecei Ingai 
Kalniņai.
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BIBLIOTĒKAS ZIŅAS

Ar rudenīgo lapu un sniegpārslu vir-
puļdeju ir sākusies ziema. Pulksteņrādītāji 
ir pārvietoti un  dienas gājumam ir tumsas 
noskaņa, līdz ar to viena no nodarbēm ir 
grāmatu lasīšana. Mālu bibliotēka saviem 
lasītājiem piedāvā daudz aizraujošas un 
interesantas lasāmvielas. Bibliotēkas grā-
matu krājums 2017. gadā papildinājies ar 
92 jaunieguvumiem. Par interesantākām 
grāmatām mazliet sīkāk.

Latviešu autoru darbi:
I. Baueres romānā „Dieva riekšava” 

„notikumi risinās 19. gadsimta sākumā 
Priekuļu pusē. Mīlēt vai nemīlēt, ar netīka-
mu cilvēku salaulātajai Sārumu saimnie-
cei Annai, smuko būves strādnieku Mārci? 
Piedot vai nepiedot, atklāt noslēpumu vai 
paņemt to līdzi kapā. Visu to lasītāji uzzi-
nās, izlasot šo darbu.

A. Jundzes „Sarkanais Dzīvsud-
rabs” – ir romāns par desmitgadi (1989. 
– 1999.), kas sākās ar garīgu pacēlumu 
un beidzās ar fi zisku un morālu lejupslīdi. 
Romāna vēstījumu veido cilvēkstāsti par 
laikiem, kad viena sistēma bruka, bet vie-
tā īsti nebija ko likt. Šajā Toričelli tukšumā 
dāsni sazēla „nezāles”.

Nozaru literatūra:
„Gaujas plostnieki” – apkopoti stāsti 

un atmiņas, kas atklāj senāku laiku noti-
kumus ne tikai Strenčos, bet arī citviet 
Gaujas krastos. Grāmatā iekļautas arī māl-
muižnieku atmiņas.

F. Mihelsones „Es dzīvoju Rumbu-
lā” – ir Frīdas Mihelsones (dzimusi Jaun-
gulbenē) atmiņas par ebreju masveida 
slepkavošanu Rumbulā.

„Latvijas pierobežas pēdējie mo-
hikāņi” – grāmatā iekļauti 66 pierobežas 

Bibliotēkas 
ziņas

Katru  gadu bibliotēka ir saņēmusi 
žurnālu un grāmatu dāvinājumus no 
mūsu lasītājiem. Šogad mīļu PALDIES 
sakām Ainas Kazaines ģimenei par 
dāvinātajiem laikraks  em „Lauku Avī-
ze” un „Ievas Padomu Avīze”. Dažādus 
žurnālus dāvanā saņēmām no S. Jer-
makovas, I. Ciekurznes., A. Pilsnibura, 
J. Baškera, V. Rieks  ņas, I. Balodes, 
L. Kuharenko, L. Mednes, V. Siliņas, 
A. Pavāres, G. Kārkliņas, A. Skrides, Z. 
Kalniņas un Inkuļu ģimenes. Ar grā-
matām bibliotēkas krājumu papildinā-
ja A. Pilsniburs, S. Biksīte, G. Dille, A. 
Šteinbergs, Dz. Igaviņa, A. Doropoļskis. 
Paldies visiem – gan dāvinātājiem, gan 
 em, kas šos izdevumus lasa!

Lai sasildās sirds tai baltajā dziesmā, 
Ko šovakar zeme ar debesīm dzied. 
Lai saglabā sirds to svecīšu liesmu, 
Ar kuru droši caur puteņiem iet.

Lejasciema  bibliotēka novēl 
baltus, klusus un  mierīgus 

Ziemassvētkus visām pagasta 
ģimenēm!

Jaunajā gadā gaidīsim ciemos gan 
lielus, gan mazus grāmatu draugus un 
atgādinām, ka 2018. gadā  bibliotēkā 
būs iespējams lasīt šādus preses izde-
vumus:

IEVAS VESELĪBA, IEVAS DĀRZS, 
PRIVĀTĀ DZĪVE, DEKO, KLUBS, UNA, 
IEVA, LILIT, COPES LIETAS, PRAKTIS-
KAIS LATVIETIS, 36,6 C VESELĪGĀK. 
SASKANĪGĀK.GUDRĀK, GEO, VESE-
LĪBA, PRAKTISKIE ROKDARBI, DĀRZA 
PASAULE, IEVAS VIRTUVE, DARI PATS, 
IEVAS MĀJA, KO ĀRSTI TEV NESTĀSTA, 
ANNAS PSIHOLOĢIJA, ZINTNIEKS, KAS 
JAUNS, CITĀDĀ PASAULE, PATIESĀ DZĪ-
VE, NEZINĀMĀ KARA VĒSTURE, SAN-
TA, ILUSTRĒTĀ JUNIORIEM UN AVENE.

Aicinājums Lejasciema pagasta 
iedzīvotājiem

Gulbenes novada bibliotēka Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras projektu 
konkursā startēja ar projektu „Novadpētniecības mācības bibliotekāriem seno 
mājvietu apzināšanā” un guva fi nansiālu atbalstu.

Lejasciema pagasta bibliotēka aicina pagasta iedzīvotājus piedalīties projek-
ta sadaļā „Mājvārdi Latvijā”. 

 Samazinoties iedzīvotāju skaitam laukos, samazinās arī viensētu skaits, iz-
zūd māju vārdi un arī pašas mājvietas. Ja nav iespējams mājas saglabāt dabā, 
mēs varam tās iemūžināt fotogrāfi jā, pierakstīt māju iedzīvotāju stāstus, apzināt 
visu pieejamo  informāciju par mājām, tās iedzīvotāju likteņiem.

Aicinām Lejasciema pagasta iedzīvotājus būt atsaucīgiem un aktīviem, do-
ties uz Lejasciema pagasta bibliotēku, lai dalītos ar informāciju par savu māju, tās 
uzcelšanas gadu, īpašniekiem, dalīties savās atmiņās ar fotogrāfi jām. 

Ja vecākajiem iedzīvotājiem ir grūtības nokļūt pagasta centrā, bibliotekāres 
aizbrauks uzklausīt stāstus uz viņu mājām.

Interesentus lūdzam sazināties pa Lejasciema bibliotēkas tālruni 64472875 
vai ierasties personīgi bibliotēkā.

Cerot uz sadarbību, Lejasciema pagasta bibliotekāres 
Maira un Agnese

Mālu bibliotēkas saka paldies!
ciemi, kuros palikuši mazāk kā 10 iedzīvo-
tāji. Tā ir saistoša foto un tekstuāla liecība, 
par ko vēsta cilvēku sejas vaibsti, apkartē-
jā daba un vide, kurai tie ir piederīgi.

Tulkotā ārzemju literatūra:
B.T.  Bredforde „Kavendonas nams” 

– triloģija ir krāšņa ģimenes sāga par di-
vām ģimenēm, kas mīt šajā namā. Kāds 
negaidīts notikums 1913. gadā izmaina 
viņu dzīvi un apdraud arī nākotni.

L. Railija „Olīvkoks” – rakstniece 
meistarīgi radījusi sižetu, kurā savīti ģime-
nes locekļu atšķirīgie skatupunkti par no-
tikumiem, liekot lasītājam aizdomāties par 
savu dzīvi un sev tuviem cilvēkiem.

Cik rāmi, cik brīvi un lēnām,
Pār pasauli pārslas laižas!
Un vietas vairs nepaliek ēnām,
Un takas un domas ir gaišas!
     (H. Heislers)

Tuvojoties Ziemassvētkiem gribas 
teikt paldies visiem, kas apmeklēja bib-
liotēku un bibliotēkas rīkotos pasākumus! 
Paldies par dāvinātajām grāmatām un 
žurnāliem, kas ir nozīmīgs krājuma papil-
dināšanas avots! Apjomīgu jaunu grāma-
tu dāvinājumu bibliotēka šogad saņēma 
no Ingas Bernhardes (Māliņas). Grāmatas 
bibliotēkai dāvināja Inga Grīsle, Aizupiešu 
ģimene, Ģindu ģimene, Ieva Melne. Žur-
nālu dāvinājumus bibliotēka saņēmusi no 
Ģindu ģimenes un Elmāra Bāliņa.

Bibliotēka vēl visiem baltus un siltus 
Ziemassvētkus un veiksmīgu 2018. gadu! 
Jaunajā gadā aicinu iegriezties bibliotēkā 
un izlasīt daudz interesantu un vērtīgu grā-
matu!

  Sofija, bibliotekāre



10 2017. gada decembris

24. decembrī Jauktais koris „Kaprīze” 
dziedās Ziemassvētku dievkalpojumos 
plkst. 16:00 Zel  ņu baznīcā
25. decembrī 19:00 
Lejasciema kultūras namā 
Koncerts „Mana Ziemassvētku 
lūgšana”. 
Koncertā piedalās – Santa Sāre Gerža 
(balss, fl auta), Ģirts Ripa (klavieres),
Mārcis Kalniņš (perkusijas, bungas, 
zvani)
Biļetes cena: 3,00 eiro
Biļetes var iegādā  es 
iepriekšpārdošanā – t. 29392051 Rita
Uzdāvināsim koncertu saviem 
mīļajiem, draugiem, kolēģiem! Mīļi 
gaidīsim koncertā!

25. decembrī  22:00 
Lejasciema kultūras namā – 
Ziemassvētku balle
Spēlē grupa „Kontrasts” 
Biļetes cena – 3,00 eiro

2018. g. 6. janvārī 18:00 
Lejasciema kultūras namā 
Beļavas ama  erteātra „Mistērija” 
teātra izrāde – Lelde Stumbre 
„Kalnu tāle” 
Biļetes cena:  2,00 eiro

24. janvārī Korim „Kaprīze” 
kopmēģinājums Kubulos

10. februārī 18:00 
Lejasciema kultūras namā 
Literāri muzikāls pasākums 
„Lejasciema pilsētai – 90” (sekosim 
reklāmai)

10. februārī 22:00 
Lejasciema kultūras namā
Jaunā 2018. gada balle – spēlē 
Kaspars Maks
Biļetes cena: 3,00 eiro     

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 1000 eks.

 INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI

Aiz katra „paldies”
kāds liktenis stāv,
kāda sviedru lāse
vai asara krīt.
Aiz katra „paldies”
kāds augļu dārzs, 
kas augļus atnesīs
varbūt  kai rīt.
Bet labie darbi
debesīs kāpj
sev pašam un Dievam
par prieku,
ar gaišām domām
un cerībām,
ka rīts arvien skaistāks pienāks!
 /I. Puidze/
Sveicam Lejasciema pagasta 

iedzīvotājus, kam skaistas 
dzīves jubilejas  ek svinētas 

decembrī:
75 gadu jubilejā
Mariju Dubovsku
85 gadu jubilejā
Dailu Visvaldu Klāru Alber  
Modrī   Melli

Lejasciema pagasta pārvalde

Laima manu mūžu kāra,
Tēvs, māmiņa šūpulī  .
Kar, Laimiņa, vieglu mūžu,
Daudz darbiņu padarīt.
 /Latv.t.dz./

Sveicam 
Lindu Vāveri un Rūdolfu Krēsliņu ar 
dēliņa Kārļa piedzimšanu.
Madaru Līci un Edgaru Puidzi ar 
dēliņa Alekša piedzimšanu.

Pagasta pārvalde

u ar

Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso mūžības salu.
 /K. Skalbe/
Mūžības ceļos aizgājuši 
Lejasciema pagasta iedzīvotāji: 
Artūrs Ankups, Juris Bička, 
Gaida Riekstiņa, Ruta Straujuma, 
Raina Rotkeviča.
Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko 
līdzjūtību tuviniekiem.


