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Aizmirsti nedienas vakarējās.
Ietinies putenī, ietinies vējā,
Izej caur sarmoti baltu ciemu
Uz savu ziemu.
Spīgo pārsliņas klēpī,
Tur jau brīnumu brīnums ir slēpies.
Zvaigznes staro tik augstu, augstu.
Sasildi zemi ar savu plaukstu,
Ar savu sirdi, ar savu gribu,
Ar karsto mīlestību.
Tad jau ziema neliksies spīva,
Baltā dvēsele vienmēr būs dzīva.
                             /M. Bārbele/

Gaišus Ziemassvētkus! 
Labiem nodomiem un radošiem 
darbiem bagātu Jauno 2019. gadu!

Lejasciema pagasta pārvalde

Visskaistākais ir tas, kas nemainās.
Šis brīnums tūkstošgadīgais,
Šīs atbalsis no kāda zvana,
Šo seno dziesmu dzidrā skanēšana,
Šis siltuma un smaržu pilnais gaiss…  
                  /Valda Mora/

Lai katrā mājā un katrā sirdī 
Ziemassvētku laikā ienāk 
gaisma un siltums, lai reizē ar 
svētku prieku visur iemājo arī 
saticība un patiesa mīlestība!
Lejasciema  vidusskolas saime

Piesnigušu mežu 
skaistums

lai sajūsmo jūsu 
skatienus.

Sirdis lai piepildās 
baltām domām

un sapņus lai, mirdzošās 
zvaigznes,

krītot, pārvērš īstenībā!

Vēlam siltus 
un sirsnīgus 

Ziemassvētkus 
un priecīgiem 

notikumiem 
pārbagātu Jauno 

gadu!
JC “Pulss”

 

Šīs dienas pirms 
Ziemassvētkiem
ved mūs pretim kādam baltam
klusumam, aiz kura ir
kaut kas mīļš, sen aizmirsts
un pazaudēts, kas mums
atkal no jauna jāatrod…
                  /K. Skalbe/

Gaišus, priecīgus 
Ziemassvētkus un 
laimīgu Jauno gadu
ikvienam novēl 
PII „Kamenīte” lielie un 
mazie iemītnieki
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Saulīti gaidot „Zaķēnos”!

Oktobris „Gudrajā Pūcē”
Ar šādiem Vinetas Vītolas vār-

diem iesākās Latvijas 100. dzimšanas 
dienai veltītais bērnu rīts Lejasciema 
pirmsskolas izglītības iestādē „Kame-
nīte”. Mēs, pieaugušie, redzējām, ar 
kādu lepnumu nākamie Latvijas pat-
rioti dziedāja himnu, ar kādu atbildī-
bu piepildīja Latvijas kartes kontūru 
ar pašu gatavotajiem, mums visiem 
zināmajiem „dārgumiem” – ar put-
niem, ūdeņiem, kokiem un, protams, 
cilvēkiem. Kad ieradās ciemiņi Maša 
un Lācis, tad priekam un jautrībai 
nebija gala! Kopīgas dziesmas, rota-
ļas, dejas un nobeigumā lielā svētku 
torte!

„Kamenīte” svētku gaidās

Kas ir tā zeme, kuru labi zinām?

Kur plaši lauki, meži, debess zila, zila!

Kur ģimene un visi labie draugi!

Tā mūsu Latvija, to visi ļoti mīlam! 

Šīs dienas mūsu PII „Kamenīte” var salīdzināt ar visīstāko Rūķu darbnīcu Ziemassvētku laikā. Visās grupiņās čum un mudž. Bērnu 
darbīgās rokas steidz gatavot dāvanas, griež rotājumus, līmē, loka un veido. Pašu rokām top griestu dekori, logu rotājumi, čiekuru vainagi, 
puzuri, tiek rakstītas vēstules Ziemassvētku vecītim un vēl, un vēl… Gaiss smaržo pēc skuju, sveču un piparkūku sajaukuma. Tā vien liekas, 
ka tūlīt saskriesies ar kādu rūķi vai pašu Ziemassvētku vecīti!

Irisa, vadītāja
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Mārtiņi ir atvadas no rudens un ziemas sākums. Dienas 
kļuvušas manāmi īsākas, un arvien biežāk sanāk uzturēties tel-
pās. Īstais laiks stāstīt pasakas, minēt mīklas, dziedāt dziesmas! 
„Gudrās Pūces” bērni visu nedēļu čakli darbojās – cepa cepumus, 
rotāja grupiņu. Kamēr rokas veikli darbojās, mācījāmies tautas-
dziesmas, atcerējāmies ticējumus, kas jāievēro Mārtiņos, papildi-
nājām vārdu krājumu ar vecvārdiem. Katram bija jāizdomā mīkla, 
lai pārsteigtu vismīļākos, visgaidītākos ciemiņus – vecākus. 

Patiess prieks mirdzēja bērnu acīs, ieraugot savu māmiņu, 
dažam arī tēti! Tas nekas, ja aizmirsās dziesmai vārdi, un kāda 
nots ieskanējās greizi. Sveču gaismā viss izskatījās un izklausījās 
jauki! Latviešu tautasdziesmas un rotaļas vieno paaudzes jau no 
senseniem laikiem. Kopā pavadītais laiks sasildīja ikvienu sirsni-
ņu! Lai piepildās Mārtiņdienas vērojums – baltu, sniegiem bagā-
tu ziemu! Pārsteigumiem bagātu Ziemassvētku gaidīšanas laiku!

Ināra, skolotāja
   

Vizuļo istabās puzuri kārti, 
Sētās, kur puteņi sniegpārslas jauc, 
Celiņi slaucīti, atcelti vārti,
Rakstītās kamanās Ziemassvētki brauc.

Gaidot Ziemas saulgriežu svētkus, š.g. 
6. decembrī „Rūķīšu" grupas vecāki tika ai-
cināti piedalīties Melānijas māmiņas vadī-
tajā puzuru veidošanas darbnīcā. Uzsākot 
puzuru gatavošanu, vecāki tika iepazīstināti 
ar senlatviešu tradīcijām attiecībā uz puzu-
ru gatavošanu un mājas dekorēšanu. Sen-
latvieši puzuru rotājumus ir kāruši istabas 

Mārtiņi, Mārtiņi – ziemai vaļā vārtiņi!

stūros un istabas vidū, lai tie varētu lēnām griezties. Par tiem ir bijis arī īpašs 
ticējums - puzuri jākar virs bērna gultiņas, tad bērns aug laimīgs un priecīgs, 
tas tiek pasargāts no dažādām slimībām un ļaunajiem spēkiem. 

Ja reiz senie latvieši ir ticējuši puzuru spēkam, arī „Rūķīšu'' grupas vecāki 
nolēma noticēt puzuru spēka brīnumam un kopīgi pagatavoja puzurus, kas 
ziemas sezonā rotās grupas telpu un sargās grupiņas bērnus. 

Liels paldies Melānijas māmiņai par darbnīcas vadīšanu un paldies ik-
vienam vecākam, kas rada laiku, lai piedalītos kopīgā rotājumu gatavošanas 
darbnīcā!

  Ilze, „Rūķīšu” grupas audzinātāja
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VIDUSSKOLĀ

16. novembrī pulcējāmies kultūras namā uz svinīgo svētku 
koncertu, kurā dziesmas mijās ar īsu Latvijas 100 gadu vēstures 
pārskatu, to ilustrējot ar attēliem no katra mūsu zemes vēstures 
perioda. Pēc emocionālā muzikālā sveiciena Latvijai un direktores 
uzrunas visu klašu kolektīvi prezentēja savus paveiktos darbus – 
dāvanu Latvijai 100. dzimšanas dienā.

Ingrīda Vanaga

Šogad, jau no paša mācību gada 
sākuma, skolas kolektīvs gatavojās 
Latvijas nozīmīgās gadadienas sagai-
dīšanai un svinēšanai. Klašu kolektī-
vi gatavoja prezentācijas par Latvijai 
paveikto labo darbu, kori, solisti un 
montāžas runātāji gatavojās svētku 
koncertam. Skolēnu domes aicināti 
un mazpulku atbalstīti dekorējām 
skolas un klašu telpas, kā arī tapa 
noformējums skolas pagalmā.

LEJASCIEMA 
VIDUSSKOLA

21. decembrī plkst. 19.00
skolas zālē

aicina apmeklēt
muzikālu eglītes 

pasākumu
„Ziemassvētku faktors”

Latvijas 100gades svētki 
Lejasciema vidusskolā

Jau iepriekšējā 
mācību gadā, 

atzīmējot Latvijas 
neatkarības 

gadadienu, katrs 
klases kolektīvs 

apņēmās 
veikt kādu visai 

sabiedrībai nozīmīgu 
darbu – sagatavot dāvanu 

Latvijas 100. dzimšanas 
dienai.
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Biedrība ,,Sporta klubs 
„Lejasciems”” realizē projektu  
„Pneimatiskas šautuves izveide”

LAUKSAIMNIEKIEM/ PROJEKTS

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības 
asociācija informē par obligātajiem mini-
mālajiem ieņēmumiem no ha 200 EUR.

Atsaucoties uz MK noteikumu Nr. 	
171 „Noteikumi par valsts un ES atbalsta 
piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību 
vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 
2014. – 2020. gada plānošanas periodā”, 
informējam, ka LAD 2018. gadā nesodīs 
tos bioloģiskos lauksaimniekus, kuriem nav 
izdevies nodrošināt obligātos minimālos ie-
ņēmumus iepriekšējos gados, t.i., 2016. un 
2017. gadā.

Šāds punkts  ir iestrādāts arī MK 	
noteikumu Nr. 171 grozījumu projektā, kā 
rezultātā arī 2019. gadā lauksaimniekiem 
netiks piemērotas sankcijas par neizpildī-
tiem minimālajiem ieņēmumiem 2018. un 
2017. gadā.

Atgādinām, ka par konstatētiem pār-
kāpumiem sankcijas tiek piemērotas:

Ja izteikts brīdinājums vai norāde 	
par nepieciešamību veikt korektīvās dar-
bības, tad atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzī-
bas un kontroles kārtību kārtējā gadā atbal-
stu atsaka par 5%.

Ja nozarei/jomai noteikts atkār-	
tots pārejas periods, kārtējā gadā atbal-
stu atsaka par 10%.

Ja nozarei/jomai ir anulēts serti-	
fikāts, atbalstu kārtējā gadā pilnībā atsaka, 
bet, ja pārkāpums ir atkārtots, saistības at-
sauc, pieprasot atbalsta atmaksu.

Ja uzņēmumam/saimniecībai ir 	
anulēts sertifikāts, saistības atsauc, piepra-
sot atbalsta atmaksu.

Anita Rozenberga, 
lauku attīstības konsultante

Informācija 
bioloģiskajiem 
lauksaimniekiem

Kā radās ideja?
Sporta kluba „Lejasciems” bērni un 

jaunieši, Gulbenes novada jaunsargi no 
Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Gul-
benes 2. vidusskolas, Lejasciema un Lizu-
ma vidusskolām, kā arī Galgauskas, Stāķu, 
Gulbīšu pamatskolām nu jau desmit gadus 
sacenšas šaušanā ar pneimatiskas šauteni 
sacensībās „Snaiperis”. Sacensību dalīb-
nieki sacenšas šaušanā no trīs šaušanas 
stāvokļiem: guļus, no ceļa, stāvus. Šogad 
sacensības norisinājās Galgauskas sporta 
zālē, agrāk tās notika Jaungulbenes sporta 
zālē un Lejasciema sporta zālē. Tas tādēļ, ka 
speciāli aprīkotas vietas, kur trenēties un 
rīkot šaušanas sacensības, nav visā novadā. 
Joprojām sacensību un treniņu vietas tiek 
pielāgotas. Neskatoties uz ierobežotajiem 
apstākļiem un novecojušajiem ieročiem, 
Gulbenes novada jaunieši uzrāda labus re-
zultātus valsts līmeņa sacensībās.

Projekta Nr. 17-07-AL05-A019.2201-000003 „Pneimatiskās šautuves izveide” kopējās attiecināmās iz-
maksas ir EUR 9266,62, no tām ir Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finan-
sējums ir EUR 8339,96, un Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 926,62.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas 2014. –2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības „SATEKA” izstrādāto sabiedrības virzītas vietējās attīstī-
bas stratēģiju 2015. – 2020. gadam ietvaros.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 Projekta „Pneimatikas šautuves iz-
veide” ietvaros  ir izveidota pneimatiskā 
šautuve, kuru varēs daudzpusīgi izmantot 
gan treniņos ziemā  un vasarā biatlonā, gan 
jaunsargu nodarbībās, gan individuāli tre-
nēties šaušanā. Iespēja rīkot sacensības kā 
pieaugušajiem, tā bērniem, arī nometnes. 
Izveidotajā šautuvē ir pieejami 8 mērķi –  4 
mērķi šaušanai stāvus, 4 šaušanai guļus. 
Projekta ietvaros ir iegādāti pneimastikas 
ieroči un gumijas paklāji, kas nodrošina 
komfortablu šaušanu guļus.

Pneimatiskā šautuve būs pieejama 
visiem interesentiem. Lai nodrošinātu dro-
šību, tā būs pieejama tikai instruktoru uz-
raudzībā.

 
Informāciju sagatavoja  

biedrības „Sporta klubs „Lejasciems”” 
valdes locekle un trenere 

Lāsma Gabdulļina 

Kad rīts tik īss 
un diena apmākusies staigā, 
visvairāk saules atgriešanos 
gaidām,
lai asara tad pati nožūst vaigā, – 
šis Ziemassvētku laiks nāk tieši laikā.
Tas klauvē visos aizdarītos vārtos
ar ticību, ka viss reiz gaišāks kļūs.
Tev arī jānotic, 
ka brīnums nav vien vārdos, 
bet cilvēcības saules glāstošajos staros. 

 (M. Svīķe)

Baltus, gaiša prieka caurvītus un sirds 
siltus svētkus Jūsmājās!
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JAUNIEŠU CENTRĀ

30. novembrī 62 jaunieši no 
16 dažādām Latvijas vietām sa-
ņēma savu bronzas, sudraba vai 
zelta līmeņa Edinburgas hercoga 
starptautisko apbalvojumu. Šajā 
īpašajā dienā kopā ar mums bija 
Aigars Nords, Mārtiņš Zvīdriņš, 
Olga Rajecka, Roberts Memmēns 
un Rihards Zaļupe. Award Latvia 
nacionālā patronese, bijusī Valsts 
prezidente Vaira Vīķe-Freiberga  
programmas „Award" dalībniekus, 
vadītājus un pasākuma viesus uz-
runāja ar video palīdzību. V. Vīķe-
Freiberga: „Te nu mēs redzam šīs 
programmas īpašo priekšrocību – katram 
jaunietim ir iespējams mēģināt sevī atklāt 
tādas intereses un tādus talantus, kādus 

Konkurss POPiela!

Popielas dalībnieku kopbilde.

24. novembrī Lejasciema kultūras 
namā viesojās un POPielas konkursā pieda-
lījās slaveni mākslinieki! Māksliniekus vēr-
tēja žūrija, kuras sastāvā bija Zane Ivanova, 
Dāvis Uiska un Daiga Tipāne. Žūrijai bija 
grūts darbs noteikt, kuri ir tie visvislabākie,  
jo priekšnesumi bija kvalitatīvi un ļoti labi 
sagatavoti. Pēc žūrijas vērtējuma galveno 
balvu – 100 eiro izcīnīja grupa Dschinghis 

Sanija Ekerte saņem programmas „Award” bronzas 
līmeņa apbalvojumu

Khan no Gulbenes ar dziesmu „Moskau", 
otrā vieta Bermundu Divstūris no Gulbenes  
ar dziesmu „Sniega pika", godalgotā trešā 
vieta Village People „YMCA”, kurā dalībnieki 
bija gan no Lejasciema, gan Valmieras. Pir-
mās trīs vietas ar saldām balvām atbalstīja 
„Skrīveru saldumi”. Skatītājiem bija iespē-
ja nobalsot par savu simpātiju, un ar lielu 
balsu pārsvaru uzvarēja puiši no Sinoles ar 

dziesmu „Vse babi kak babi, a moya bogin-
ja”. Šo krāšņo pasākumu vadīja Krista Čable 
un Artis Gailis – viņiem tas izdevās lieliski! 
Paldies ikvienam dalībniekam par drosmi, 
ieguldīto laiku un pozitīvām emocijām, ko 
sniedzāt skatītājiem. Milzīgs paldies visiem, 
visiem sponsoriem un brīvprātīgajiem – 
mums kopā viss izdevās! 

Jauniešu centrs „Pulss”

savu sportisko gatavību, bet gal-
venokārt domāt par savu nākotni 
un saprast to, ka katra izvēlētais 
ceļš un viņa sasniegumi ir tas, kas 
veido mūsu mīļās Latvijas kopējos 
sasniegumus un kopējo tēlu. Katrs 
no jums ir Latvija. Mēs katrs esam 
Latvija. Es novēlu katram no jums 
būt lepniem par to, ko jūs varat, 
spējat un darīsiet vēl nākotnē. Un 
lūdzu jūs atcerēties, lai viss, ko jūs 
darāt, nestu arī kopējo labumu 
Latvijas valstij, tautai un zemei!”

Jau trešo gadu apbalvojumu 
saņem arī kāds jaunietis no Lejas-

ciema. Šogad sveicam Saniju Ekerti ar sa-
sniegtajiem mērķiem. Ko darīja un kādus 
mērķus izvirzīja, pastāstīs Sanija: Brīvprātī-

varbūt viņš iepriekš nebūtu iedomājies 
sevī saredzēt. Paplašināt savus garīgos un 
fiziskos apvāršņus, uzlabot savu veselību, 



72018. gada decembris

KULTŪRA
gajā darbā es apmeklēju Lejasciema veco 
ļaužu māju. Senioriem lasīju priekšā grā-
matas, laikrakstus, žurnālus. Manuprāt, 
senioriem ar savu darbu radīju prieku! 
Šajā darbā es attīstīju pacietību, iejūtību 
un komunikācijas prasmes. Jauno prasmju 
vietā es vēlējos iemācīties izgatavot dažā-
du stilu kartiņas. Šajā jomā darbojoties, 
esmu attīstījusi radošumu, rūpīgumu un 
apzinīgumu. Fiziskajā sagatavotībā mans 

mērķis bija noskriet 5 km. Priekš manis tas 
bija liels izaicinājums! Šajā prasmē attīs-
tīju izturību, gribasspēku un neatlaidību! 
Kopumā esmu gandarīta, ka visu izpildīju 
un nevēlējos padoties, kā reiz teicis Kon-
fūcijs:  „Nav svarīgi, cik lēnu Tu ej, kamēr 
vien turpini virzīties uz priekšu!”.  

Katram 14 – 24 gadus vecam jaunie-
tim, kas vēlas saņemt Edinburgas herco-
ga starptautisko apbalvojumu, jāvirza un 

jāsasniedz individuālie mērķi visās četrās 
„Award” jomās – fiziskajā aktivitātē, jau-
najās prasmēs, brīvprātīgajā darbā, pie-
dzīvojuma ceļojumā. Izaicini sevi! Izveido 
savu individuālo izaugsmes programmu! 
Pildi izvēlētās aktivitātes, sasniedz mērķus 
un saņem apbalvojumu! Vairāk informāci-
jas vari uzzināt jauniešu centrā vai www.
award.lv 

JC „Pulss”

Jau atkal klāt ir gada gaišāko svētku – 
Ziemassvētku – gaidīšanas laiks. Adventa 
laiks ir miera meklēšanas laiks. Četru svēt-
dienu garumā mūsu mājās iemirdzas sveces 
liesmiņa, kurai simboliku varam pielīdzināt 
katrs pēc savām izjūtām. Tas ir meklējumu 
sevī laiks. Sveču gaismiņas palīdz apjaust 
mūsu meklējumus no tumsas uz gaismu, 
no nemiera uz mieru, līdz sagaidām gais-
mas un prieka pilnus Ziemassvētkus. Tie ir 
svētki, kad mēs visi – lieli un mazi – ceram, 
ka kaut kas no Ziemassvētku lielā prieka, 
no šīs debesu gaismas un miera, kas ir aug-
stāks par visu saprašanu, ielīs mūsu sirdīs

Novembris ir pagājis zem patriotisma 
zvaigznes.  Lai paskatītos un atcerētos no-
vembra mēnesī padarīto, uzrunā 

Zentas Mauriņas vārdi –

„Nav laime tālumā jāmeklē. Liec ausi pie 
zemes, pie savas zemes, kurā tu esi 
izaudzis un kurai tu piederi, un klausies 
bez nepacietības, lēni, uzmanīgi.”

Rudens ir pārdomu laiks – novembris 
ir mēnesis, kas mums liek aizdomāties par 
notikumiem un cilvēkiem, izdzīvojot Lat-
vijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemi-
ņas dienu, valsts dzimšanas dienu un veļu 
laiku. Šo pašu zemi, kuru ikdienā minam 
mēs, kurā dzīvojam, audzinām bērnus un 
mazbērnus, jau sen, pirms Latvijas valsts 
dzimšanas, mina mūsu senči, domājot par 
ikdienas rūpēm un nākotni. Viņu sapņos, 
piepildītos un nepiepildītos, šodien dzīvo-
jam mēs. 

Šis tumšais laiks liek mums aizdomā-
ties, kas mēs esam. Lai gan reizēm vēlamies 
lauzt priekšstatus un tradīcijas, cenšoties 
aizmirst visu veco, bet taisnība ir tāda, ka 
mēs nespēsim aizmirst senatnē ierakstīto 
un agri vai vēlu nonāksim pie tā, kas jau 
sen bija jūtams, redzams, dzirdams, šķieta-
mi saprotams tautas tērpa brunču atlokā, 
dainās, tautas pasakās, nostāstos, Jāņu 
ugunskurā un pat jebkurā grāmatā latviešu 
valodā – mēs sapratīsim, ka esam Latvijas 
bērni. Mēs esam Latvija! 

Nav laime tālumā jāmeklē

 17. novembrī Lejasciema kultū-
ras namā svinējām Latvijas dzimšanas die-
nu – svētkus Latvijas tautai.

Tas ir laiks, kad gribam dzirdēt to pozi-
tīvo un labo, jo ikdienā diezgan daudz dzir-
dam ne tik pozitīvo, risinām problēmas un 
nebūšanas.

Svētku reizē varam vairāk padomāt par 
to, kas mums patiešām ir nozīmīgs un vēr-
tīgs, un pateikt viens otram „paldies’’ par 
paveiktajiem darbiem.

Ar ko mēs varam lepoties?  
Varam lepoties ar to, ka ir miers virs 

galvas. Lai cik grūti būtu, tomēr jāmeklē 
sevī un jāuztur sevī tā laimes sajūta. Ar Lat-
vijas dabu varam lepoties, jo mums  ir vis-

skaistākā zeme! Ar tradīcijām varam lepo-
ties, ar vecākiem, kuri nodod šīs tradīcijas 
tālāk saviem bērniem.     

Daudzi latvieši ar grūtu darbu un reizē 
prieku nes tālāk mūsu tautas tradīcijas, sar-
gā kultūras vērtības. Tādi cilvēki ir arī mūsu 
novadā, pagastā.

Latvijas valsts simtgades pasākumā Le-
jasciema pagasta pārvaldes vadītājs Māris 
Milns Pateicības balvas – Sudraba pogas 
pasniedza mūsu pagasta cilvēkiem – Līgai 
Verlei, Sarmītei Ābramai, Marekam Švar-
cam Švampānam, Armandam Lūkinam. 

Delis-darba
Cross-Out

Delis-darba
Sticky Note
jomā
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Koris „Kaprīze” no 
sirds dziedāja dziesmas 
Latvijai, svētku vakarā mūs sveica Latvijas 
virtuozais ģitārists Mārcis Auziņš. Paldies 
Lanai Černoglazovai par svētku pasākuma 
vadīšanu!

18. novembrī Gulbenē Latvijas Repub-
likas proklamēšanas dienas svinīgajā pasā-
kumā Gulbenes novada pašvaldības Atzinī-
bas rakstus pasniedza Zofijai Drozdovai un 
Aldim Doropoļskim.

18. novembrī koris „Kaprīze” piedalījās 
Latvijas simtgades pasākumā Gulbenē, un 
lejasciemieši šajā vakarā pulcējās pie vides 
objekta „Dižakmeņu gulbji”, lai aizdegtu 
svecītes un lāpas, dziedātu Latvijas himnu 
un latviešu tautas dziesmas.

2. novembrī Gulbenē uz pateicības 
pasākumu tika aicināti visi Gulbenes no-
vada kolektīvi un to vadītāji, kas piedalījās 
Latvijas simtgades XXVI  Dziesmu un XVI 
Deju svētkos Rīgā. Vēlreiz paldies mūsu 
pagasta kora „Kaprīze” dziedātājiem un va-
dītājai Inetai Maltavniecei, deju kolektīva 
„Unce” dejotājiem un vadītājai Daigai Tipā-
nei, pūtēju orķestra „Lejasciems” mūziķiem 
un vadītājam Jurim Ivanovam!

25. novembrī senioru ansamblis „Sa-
tekas” devās uz Rīgu, lai 
dziedātu Latvijas Pensio-
nāru federācijas rīkotajā 
forumā.

Visu novembra mē-
nesi Gulbenes vēstures 
un mākslas muzejā varēja 
apmeklēt novada lietišķās 
mākslas un amatniecības 
izstādi „Rotā un rotājies par 
godu Latvijai”. Izstādē ar 
saviem darbiem piedalījās 
arī lejasciemietes. Paldies 
Anitai Preimatei, Lāsmai 
Einbergai, Laumai Einber-
gai, Dzintrai Jegurei, Sani-
tai Uiskai, Zintai Kalniņai, 
Lucijai Bačinskai, Mārītei Podai, Elitai Ber-
koldei, Antoņinai Anckinai, Ingai Naglei un 
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Lejasciema rokdarbu kopai 
par kopdarbiem!

8. decembrī Lejasciemā iemirdzējās pa-
gasta Lielā egle. Pirms tam muzeja sētā bija ie-
spēja darboties radošajās darbnīcās, iepirkties 
tirdziņā, tējas pagrabiņā baudīt garšīgu tēju un 
piparkūkas. Egles iedegšanās pasākumā notika 
brīnums – sāka snigt skaists, pūkains sniedziņš. 
Prieki lieliem un maziem!

8. decembrī vokālais ansamblis „Akcents” 
devās ciemos uz Dzelzavu ieskandināt Ziemas-
svētkus – Dzelzavas kultūras namā notika vokālo 
ansambļu sadziedāšanās svētki.

Kā ierasts, Lejasciems uz Ziemas-
svētkiem sapošas, pie daudzām mā-
jām, māju logos iemirdzas gaismiņas. 
Parkā pie Lejasciema kultūras nama un 
Lejasciema vidusskolas šogad ir „iera-
dušies” rūķi, savu vietu tie atraduši arī 
Lejasciema muzeja sētā. Paldies visiem 
par darbu, par šo brīnišķīgo un kopā 
radīto skaistumu! Paldies Ingai par rū-
ķiem! Paldies Lejasciema pagasta vī-
riem, kas ar lielu atbildību atrod pašas 
skaistākās egles! 

Ziemassvētku sajūtu nav iespējams viltot. 
Tajā ir egles skuju svaigums, piparkūku 
asumiņš, svecītes liesmas siltums. 
Cerību un prieka smarža.
Gaišus un svētīgus Ziemassvētkus! 

Jaunajā gadā – 
Raudzīties drošu skatu, 
Paturēt siltumu smaidā, 
Nosargāt laimi sirdī, 
Gribēt mazliet vairāk par gribu, 
Starot mazliet tālāk par staru, 
Mīlēt ar mīlestību.
Lejasciema kultūras nama vadītāja Rita
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Ar svētku sajūtu sirdī

8. decembrī jau trešo gadu pēc kārtas 
visus aicinājām uz Adventes un Ziemassvēt-
ku laika tirdziņu un radošajām darbnīcām, 
lai kopā sajustu šo īpašo svētku gaidīšanas 
laiku, izveidotu kādu jauku rotājumu mājai 
vai eglītei, iegādātos mīļu dāvaniņu tuva-
jiem cilvēkiem. 

Paldies uzticīgajiem tirgotājiem, kuri 
vienmēr ir klāt un gatavi atbalstīt mūs šajā 
pasākumā! Paldies visiem labajiem rūķiem, 
kuri palīdz veidot burvīgo svētku noskaņu  – 
uzceļot nojumi, izvietojot lam-
piņas, izsakot kādu labu ideju 
vai vienkārši esot līdzās!

Gaišus un brīnumiem 
pilnus Ziemassvētkus, lai 
Jaunais 2019. gads atnes 
viskārotāko sapņu īstenoša-
nos!
Dana Puidze,
izglītojošā darba un darba 
ar apmeklētājiem vadītāja

Šķiet, ka novembris un decembris ir 
vien garš svētku laiks, lai arī svētki ir tikai 
dažas dienas,  gatavošanās laiks paiet diez-
gan darbīgi. 

Tā 16. novembra vakarā, Latvijas 
simtgades svētku priekšvakarā, sirsnīgā, 
emocionālā gaisotnē notika izstādes „Sa-
tikšanās” atklāšana. Tajā simboliski 
satiekas vēsture ar mūsdienām, 
ko atspoguļo Ilutas Grebežas 
(Zelčas) kartogrāfija porce-
lānā un Lejasciema vēsturei 
veltītā jaunā ekspozīcija. Tā 
reizē bija arī satikšanās leja-
ciemiešiem ar vietējo māks-
linieci Ilutu Grebežu.

Iluta: „Patīkami atgriez-
ties savā dzimtajā pusē, kur ir 
mana skola un mani cilvēki. Por-
celāna vāzes „Kartogrāfija porce-
lānā" ar Livonijas laika apdru-
kām atgriezās dzimtenē pēc 
12 gadiem. Paldies kultūr-
vēsturiskā centra vadītājai Danai Puidzei 
un visiem mīļajiem par sirsnīgo atmosfēru 
izstādes atklāšanā! Lai Lejasciemā dzimst 
JAUNA MĀKSLA! Šeit ir pateicīga aura! 

Radošās darbnīcas Kultūrvēsturiskā  mantojuma un tradīciju centrā, 
gatavojam ķistus.

Daudz laimes LATVIJAI UN LEJASCIEMAM!!!” 
Izstāde Kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā būs apska-

tāma līdz 2019. gada 4. janvārim, bet jau 5. janvārī plkst. 14.00 būs Edītes 
Ezeriņas fotogrāfiju izstādes atklāšana.

7. decembra vakarā no Ziemassvētku gaidīšanas laika domās varējām pārcelties uz 
eksotisko Dienvidamerikas valsti Peru, uz kurieni ar interesantiem stāstiem, fotogrāfijām 
un video mūs aizveda Laila Medne. 

Nāc un ievēlies savu Ziemassvētku 
vēlēšanos arī tu!
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Ar mīlestību pret vietu, kur dzīvo
Decembra sākumā ciemojos 

pie Ingas un Ulda Kokariem, kuri 
lielu savas dzīves daļu aizvadīju-
ši Rīgā, bet nu jau trīs gadus var 
saukt sevi par lejasciemiešiem, jo 
katru brīvu mirkli ir šeit, Lejascie-
mā, kur paši savām rokām rada 
savu īpašo vietu – mājas. Tāpēc 
viens no maniem pirmajiem jau-
tājumiem neizbēgami bija –

Kā jūs nokļuvāt Lejasciemā? 
Inga: Braucot vismaz 10 ga-

dus ik nedēļu no Rīgas uz šo nova-
du strādāt, protams, nogurst. Kad 
sapratām, ka tas nebeigsies, nolē-
mām atrast kādu mazu vietiņu, kur 
Uldiņam pārgulēt. Es, savukārt, 
pēc būtības esmu zemes un lauku 
cilvēks, un tā mēs ar azartu me-
tāmies meklēšanā. Uldiņam ļoti, 
ļoti gribējās blakus ezeru, bet tas 
mums nebija materiāli paceļams 
nu nekādi. Un tad mēs nokļuvām 
pie šī mūsu kalna. Pat nezinu, vai 
šī vieta izvēlējās mūs vai mēs viņu. 
Uldis teica, būtu labi, ja mums ne-
būtu jāpierod pie tās vietas, bet 
mēs pat neapjautām, ka VIETA var 
tā iesūkt cilvēku – piesūkt, savākt, 
pievākt.

Kā šeit – Lejasciemā – jūta-
ties?

Uldis: Ļoti labi jūtamies, šo-
nedēļ tikai vienu nakti ir nācies 
pavadīt Rīgā, šādi posmi šad tad 
iegadās un jo biežāk tādi ir, jo 
labāk es jūtos. Kādreiz pēc dar-
ba Balvos vēl  braucu uz Rīgu vai 
paliku viesnīcā, dzīvošana viesnī-
cā vispār ir zemē nosviests laiks. 
Tagad varu palikt šeit, te domas 
labāk var sakārtot, Rīgas stress, burzma, as-
falts absolūti nav man saistošs. 

Inga: Šeit tik labi jūtamies, jo te var RA-
DĪT!!!

Te viss bija mūsu rokās, mēs tik domā-
jām, ko gribētos, un tas tapa. Nu īstenībā, 
es domāju, Uldiņš radīja. Jums jānāk ciemos 
katram, lai jūs redzētu, ko esam te sastrā-
dājuši! Un „Mirklis”, Ulda koris no Balviem, 
ir bijuši mūsu vislielākie palīgi tajās lielajās 
lietās, kad ar 4 rokām ir nedaudz par maz. 
„Mirklis” ir Latvijas foršākais koris, es to 
saku ar pilnu atbildību un veselu tonnu mī-
lestības, un man patiesi ir gana daudz ar ko 
salīdzināt.

Kā jūs savienojat šīs divas tik dažādās 
jomas – mūziku un darbu ar koku un metā-
lu, jo, ienākot jūsu mājā, jau var redzēt, cik 
daudz  esat paveikuši pašu spēkiem?

Uldis: Tās ir pilnīgi divas pasaules, tad, 
kad sanāk ilgāku laiku pavadīt tikai ar mūzi-
ku un diriģēšanu, tad esmu laimīgs, ka varu 
pazāģēt un otrādi. Patīk man tas, un viss.

Vai, dzīvojot Rīgā,  apzināti izvēlējāties 
strādāt šajā pusē – Gulbenē, Balvos?

Uldis: Pirmo reizi es Gulbenē nostrā-
dāju no 1985. gada līdz 1990. gadam, nodi-
bināju un vadīju skolotāju kori „Rezidence”, 
tam sekoja Rīgas posms, līdz 2007. gadā 
mani uzaicināja par Gulbenes rajona virsdi-
riģentu, savukārt 2012. gadā uzaicināja uz 
Balviem dibināt un atjaunot kori „Mirklis”. 
Tā tas aizgāja, un darba šajā pusē kļuva vai-
rāk. 

Man šķiet, ka koru dziedāšana un 
Dziesmu svētki ir laukos. Rīgas koriem ir pil-
nīgi citādāki mērķi, viņi tuvojās jau profesio-
nāliem koriem. Īstā dzīve ir laukos un katros 

Dziesmusvētkos, kuros es nestrādāju ar lau-
ku koriem, man mazliet pietrūka tās sajūtas, 
kāda ir esot laukos. Tādēļ, kad man piedā-
vāja būt virsdiriģentam, es absolūti nevienu 
brīdi nešaubījos, jo tomēr tēvs man ir no šīs 
puses, ļoti daudzi cilvēki šeit jau zināmi no 
laika, kad vadīju kori, piem. Guntars Eniks, 
Normunds Mazūrs, kuri rīt (saruna notiek 1. 
decembrī) Gulbenē muzikālā izrādē „Kaķīša 
dzirnavas” dziedās solo, Nikolajs Stepanovs, 
Veikšāni un ļoti daudz tādu cilvēku. Tā kā tas 
17 gadu posma pārtraukums nemaz nav jū-
tams, tā saite ar šo vietu ir saglabājusies, un 
es iztēlē redzu, ka pēc kādiem gadiem es 
pilnībā varētu pārcelties uz šejieni. 

Šobrīd vadāt arī kori „Dziedonis”, kuru 
ilgus gadus vadīja Jūsu tēvs (1955–1990) 
Imants Kokars, kā Jūs kļuvāt par šī kora 
māksliniecisko vadītāju?

Uldis: Tas, galvenokārt, bija pienākums 
pret tēvu, jo līmenis tobrīd korim nebija tas 
labākais, šķita, kur es esmu nonācis, bet tajā 
laikā biju brīvāks, lai varētu uzņemties kora 
vadību. Diezgan ātri izdevās kora sniegumu 
uzlabot, un šogad, pēc triju gadu cītīga dar-
ba, „Dziesmu karos” vīru koru grupā iegu-
vām lielo balvu. Tas bija īpašs mirklis, to, ka 
esam uzvarējuši, uzzinājām tikai otrā dienā, 
bet pēc zāles ovācijām jau varēja just, ka 
esam labu darbu izdarījuši. Otrā dienā pēc 
konkursa dziedājām arī Dziesmu svētku ka-
roga atklāšanā, organizatori laikam uzminē-
ja, ka mums jādzied. 
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iesprostots . 
Pēdējos divus 
gadus, braucot 
uz darbu,  man 

sāka sāpēt galva. 
Kad aizgāju no šī 

darba, jutos brīvs. 
Vienīgais, kā man 

pietrūkst no šī laika, ir dar-
ba temps un kvalitāte, tajā pat laikā 

ne vienmēr kvalitāte ir svarīgākā. Pēc gada 
vai diviem es Ziemassvētku programmu, 
kuru biju taisījis Rīgā Lielajā Ģildē, iestudēju 
arī Gulbenē, cilvēki raud, ceļas kājās, jo sa-
vējie to dara.

Ar profesionāļiem strādāt ir citādāk, ta-
gad man vēl ir J. Mediņa mūzikas vidusskolas 
jauktais koris, kur es atkal mazliet varu to 
tempu un profesionalitāti sajust.

Vai tas, ka Jūs asociē ar tēvu un intervi-
jās bieži vien sāk ar vārdiem Imanta Kokara 
dēls Uldis, dzīvē ir traucējis vai palīdzējis, 
patīk vai nepatīk?

Uldis: Mani tas absolūti netraucē, jo 
man šķiet, ka es vairāk esmu dzīvojis ar di-
riģentu Imantu Kokaru nekā ar tēvu. Jo šīs 
profesijas nelaime ir tā, ka tu visu laiku nes 
darbu uz mājām. Tas nav kā aiziet uz ofisu un 
iet projām, man darbs jāņem uz mājām. Tā-
pat kā es bieži vien mājās domāju, kur, ko un 
kā dziedāt, tas pats bija ģimenē, jo darbs pa-
ralēli bija arī mājās, un tā es dzīvoju kopā ar 
Imantu Kokaru, pēc tam vēl kopā bijām korī 
- dziedāju gan „Dziedonī”, gan „Ave Sol”. 

Pirmie profesionālie panākumi man sā-
kās ar Gulbenes kori, kad man bija 23 gadi, 
1985. gada Dziesmu svētkos ne tautas koru 
grupā ieguvām 3.vietu, nodibināju kori „Lau-
da”, ar kuru daudz braucām uz konkursiem, 
tajā laikā abi ar brāli bijām spilgti, jauni diri-
ģenti, bet arī tad biju Imanta Kokara dēls.  Tā 
tas vienkārši ir.

Inga: Manuprāt, tas, protams, ir no-
pietns  zīmogs, jo katrs cilvēks ir savs, un 

negodīgi  jau apriori ir salīdzināt. Bet tas ir 
neizbēgami, notiek visu laiku. Bet tēta uni-
kalitāte nav atkārtojama, tāpat kā Uldiņa va-
rēšana. Un neatbildēts jau ir jautājums, kurš 
svarīgāks, vai tas, kurš nirst dziļumā, vai tas, 
kurš iet plašumā.

Varbūt ir kādas spilgtas īpašības, kuras 
Tu jūti, ka tās Tev no tēva?

Uldis: Tas jāprasa Ingai, bet es pats sevi 
vairāk pielīdzinu Gido. Arī muzikālās lietās 
vairāk līdzinos viņam, jo tēvs vairāk tā ma-
temātiski, analītiski strādāja, mēģinājumos 
visu kārtīgi jau sakārtoja, es vairāk paļaujos 
uz intuīciju, emocijām. Es pat apzināti reizēm 
mēģinājumos kaut ko neizdaru ar domu, ka 
to es darīšu koncertā.

Inga: Ļoti atšķirīgs no tēva, bet  ļoti lī-
dzīgs mammai.  Uldis noteikti ir demokrā-
tiskāks nekā tēvs. Imantam bija tikai viens 
– mūzika, bet Uldis ir tik daudzpusīgs, viņam 
patīk strādāt ar koku, metālu, doties izbrau-
cienos ar laivām u.tml.

Cik daudz  jūs iedziļināties valstī notie-
košajos procesos?

Uldis: Man visu laiku skan Latvijas Radio 
1, tāpēc es visu dzirdu, kas politikā notiek. 
Man šķiet, ka par to, ko tu nevari iespaidot, 
„cepties” nevajag. Tev var būt savs viedoklis, 
bet kaut ko teikt, ka mēs esam šādi vai tādi, 
nevajag. Ja kaut kas neapmierina, tad jāiet 
cīnīties. Tāpēc es savu viedokli paturu pie se-
vis, negānu, kur es varu, tur pasmejos par to 
visu ārprātu. 

Kādi ir jūsu mīļākie svētki?
Inga: Visi ir mīļākie, jo tie taču ir svētki. 

Kopā ar draugiem būt ir svētki, ziemā ir Zie-
massvētki, vasarā Vasarsvētki, man kā reālai 
siltummīlei laikam Līgo svētki tuvāki, tad 
saulīte tuvu.

Mums svētki ir katra reize, kad izrau-
jamies uz Lejasciemu, jo te dzīvot ir svētki. 
Miers, klusums, daba, upe, plīts, krāsns, pu-
jenes, ceriņi, pelašķi, rabarberi, ievas, pasa-

Pašu rokām radītais un veidotais.

2016. gadā Uldis kopā ar kori „Dziedonis” un Mārtiņu Braunu 
koncertēja Lejasciema kultūras namā.

Inga: Ar Dziedoņa vīriem Uldim ir mūža 
līgums noslēgts. Viņi izvēlējās viņu kā savu 
diriģentu, un  domāju, ka nekļūdījās gan! Trīs 
gadu laikā no pēdējām rindām  koris kļuva 
par labāko vīru kori Latvijā.

Skatē to visi piedzīvoja, redzēja, dzirdē-
ja. 

Esat bijis arī profesionālā kamerkora 
„Ave Sol” mākslinieciskais vadītājs un gal-
venais diriģents, ar ko atmiņā palicis šis 
laiks?

Kamerkori „Ave Sol” vadīju 15 gadus. 
Vadot šo kori, no vadības puses jutos garīgi 
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INTERVIJA

kaini kaimiņi. 
Te nav sastrēgumu, burzmas, stresa, zī-

mēšanās, nav lielie attālumi un bezjēdzīgie 
tēriņi, nav jāmaksā par auto stāvvietām  utt., 
un vai vēl kāds var ko vairāk vēlēties?

Uldiņam iespējams, ka Ziemassvētki, jo 
tad gardākā maltīte un dāvanas, dāvanas, 
pantiņus gan viņam nepatīk skaitīt.

Kā paiet jūsu svētki – dziedot?
Uldis: Nezinu, kas notiek ar cilvēku, bet 

tajā mirklī, kad par dziedāšanu un muzicēša-
nu  sāc saņemt algu, pie ugunskura dziedāt 
sanāk  arvien retāk, ir sajūta, ka tev visur ir 
jādzied. Bija reize, kad mani viens doktors 
pavilka malā un teica, kā es tevi saprotu, ja 
mani kāds tagad pavilktu malā un pajautātu 
– paskaties, kas man te kaiš? Pa tiem 20 ga-
diem, kas ir nobraukāti pa visu Eiropu, vienu 
reizi gan Ziemassvētku laikā koris padungoja 
sabiedriskajā transportā. Ir jau bijis, ka laivu 
braucienos pie ugunskura padziedu.

Tuvojas Ziemassvētku laiks, kas man 
asociējas ar sapņiem un cerībām, varbūt 
varat padalīties ar saviem sapņiem?

Inga: Man ir savs Ceriņciema sapnis. 
Domāju, ja Dieviņš mūs te atveda, gan jau ar 
gudru ziņu, bet par to citu reizi.

Vēlējums svētkos lejasciemiešiem
Lai viss labi! Sapņojiet! Sviniet ik mirkli! 

Baudiet viens otra tuvumu! Rosieties, šive-
rējiet, kopiet savas mājas, novērtējiet to, kas 
katram pieder! Un tas galvenais, kas mums 
visiem pieder vienādi, tas ir mūsu  laiks. Lai 
tas piepildīts ar mīlestību it visos veidos, 
krāsās un skaņās! Dziediet un dejojiet, kad 
vien ir tāda iespēja, jo var pienākt brīdis, kad, 
piem., sāpēs kājas un vairs nevarēs..:)

Paldies Ingai un Uldim par silto uzņem-
šanu, sarunām,  interesantajiem stāstiem, 
tos visus, protams, intervijā iekļaut nevarē-
jām, bet tie lai paliek citai reizei!

Dana Puidze

Gada nogalē gribas atskatīties uz pa-
veikto un labus vārdus veltīt tiem, kuri ik-
dienā atrod ceļu uz pagasta bibliotēku. 

Gada sākumā Lejasciema  bibliotēka 
aicināja pagasta cilvēkus piedalīties kon-
kursā Māju stāsti. Paldies Jurim Zaķim, 
Egilam Jozepam, Aldim Doropoļskim, Līgai 
Babrei, Laimdotai Martinsonei, Ārijai Mā-
liņai, Maijai Lūkinai, Almai Eglītei par savu 
māju stāstiem un fotogrāfijām! Bibliotēka 
joprojām gaida Jūsu stāstījumu par mājām, 
arī par zudušo māju vietām visā Lejascie-
ma pagastā. Informācija tiks apkopota un 
uzglabāta Lejasciema pagasta bibliotēkas 
novadpētniecības  fondā.

Vasarā bibliotēka piedalījās konkursā 
Pavedieni, un par dalību tajā pateicamies 
Milnu, Puidzu,  Stepju,  Černoglazovu, Va-
nagu, Jeguru ģimenēm.

Pateicību sakām par žurnālu dāvinā-
jumiem 2018. gadā. Bibliotēkas fondu ir 

Bibliotēka saka Paldies!

Ļoti straujiem soļiem aizsteidzies ir 
2018. gads. Mālu bibliotēkai tas bija dar-
bīgs un notikumiem bagāts. Bibliotēka pie-
dalījās Gulbenes novada piederības spēlē 
„Pavedieni” ar divām komandām, kuras 
abas sasniedza finišu – komanda „Liepas” 
(Maija Miķelsone un Jānis Pelmanis) un 
komanda „Bijušās mālmuižnieces” (Elita 
un Elija Melnes). Iesaistījāmies arī nova-
da pagastu bibliotēku novadpētniecības 
konkursā „Māju stāsti”. Tika apzinātas un 
savāktas liecības par sešām mājvietām un 
apkopotas mapēs. Lai popularizētu jaun-
iegūtos materiālus, tos publicēju pagasta 
laikrakstā „Pagalms”. 15. decembrī biblio-
tēkas telpās notiks Ziemassvētku galda 
spēļu turnīrs starp Lejasciema un Māl-
muižas komandām. Šajā gadā bibliotēkas 
grāmatu plauktus papildināja 82 jaunas, in-

papildinājuši: Andris Skride,  Andis Suntažs, 
Lauris Krēsliņš, Zinta Kalniņa, Irēna Cie-
kurzne, Skaidrīte Jermakova, Ināra Medne, 
Sarmis Mednis, Valentīna Siliņa. Daudzus 
gadus lejasciemieši  lasa „Lauku Avīzi”, kuru 
dāvinājumā saņemam no Ainas Kazaines 
ģimenes.

Grāmatas šogad dāvināja  Aldis Doro-
poļskis, Irēna Cīmure, Marta Lapiņa.

Paldies par sadarbību Lejasciema vi-
dusskolai, PII „Kamenīte”, Pasta nodaļas 
darbiniekiem, veikaliem, kultūras namam, 
Kultūrvēsturiskā mantojuma centram, pa-
gastmājas ļaudīm, Jauniešu centram, Mālu 
bibliotēkai,  meitenēm, kuras  uztur skaistu 
vidi bibliotēkas telpās un pagalmā.

Lai visiem balti un klusi Ziemassvētki, 
un tiekamies Jaunajā gadā pilni apņēmības, 
enerģiski un laimīgi!

                           Maira un Agnese

Aizvadītais gads Mālu bibliotēkā
teresantas grāmatas, un periodikas plauktā 
bija pieejams 21 preses izdevums. Tuvojo-
ties Ziemassvētkiem un gadu mijai, sirsnīgu 
un mīļu paldies bibliotēka saka Ingai Grīslei 
un Ģindu ģimenei par žurnālu un grāmatu 
dāvinājumiem! Paldies Aizupiešu ģimenei, 
Maijai Miķelsonei, Jānim Pelmanim, Elitai 
un Elijai Melnēm par atbalstu un piedalīša-
nos bibliotēkas rīkotajos pasākumos! Pal-
dies Laimdotai Martinsonei, Līgai Babrei, 
Maijai Lūkinai, Ārijai Māliņai, kas dalījās 
savās atmiņās par dzimtas mājām un tās 
iemītniekiem vairākās paaudzēs!

Lai klusi un ģimeniski Ziemassvētki! 
Lai Jaunajā gadā visiem laba veselī-

ba, lai miers virs zemes un cilvēkiem labs 
prāts! 

     Mālu bibliotēkas vadītāja  
S. Drozdova

Jaunsargi 
izzinošā 
ekskursijā

15. novembrī Gulbenes novada jaun-
sargi devās ekskursijā, kuras ietvaros ap-
meklēja Ziemassvētku kauju muzeju, no-
stiprināja zināšanas par Brīvības cīņām un 
izmēģināja nodarbībās gūtās lauku kaujas 
iemaņas taktiskā spēlē. Apmeklēja maizes 
muzeju „Lāči”, kur cepa kliņģerus un maizi. 

 Lāsma Gabdulļina

Lai jūsu ģimenē gaiši un 
mīlestības pilni Ziemassvētki, 
panākumiem un veiksmēm 
bagāts Jaunais gads!
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20. decembrī 17:00 pagrabiņā zem jauniešu centra „Pulss” visi 
tiek aicinām uz radošo darbnīcu, kuras laikā izgatavosim dažādus 
eglīšu rotājumus 
21. decembrī plkst. 19:00 Lejasciema vidusskolas zālē
muzikāls eglītes pasākumu „ZIEMASSVĒTKU  FAKTORS”
23. decembrī Lejasciema amatierkolektīvi brauc uz Stāmerienu 
ar uzvedumu: „Ziemassvētki sabraukuši rakstītām kamanām” 
25. decembrī 15:00 Lejasciema centra laukumā 
LV100 Ziemassvētku pasākums kopā ar Stāmerienas 
amatierkolektīviem „Ziemassvētki sabraukuši 
rakstītām kamanām” 
25. decembrī no 21:00 līdz 02:00  Lejasciema KN
Ziemassvētku BALLE 
Pavadīsim vakaru Ziemassvētku noskaņā!
Spēlē grupa „Projekts M” 
Ieeja: 4,00 eiro
Ir iespēja rezervēt  galdiņu – t. 29392051
5. janvārī 14:00 kultūrvēsturiskā mantojuma un 
tradīciju centrā Edītes Ezeriņas fotogrāfiju izstādes atklāšana 
6. janvārī  16:00
Lejasciema kultūras namā 
Baudīsim ZVAIGZNES dienas noskaņu 
ar grupas „DEEP SILENCE” romantisko koncertu
„Ticot, gaidot un mīlot...” 
Ieeja: 2,00 eiro

 INFORMĀCIJA

Aktivitātes 
decembrī

PALDIES!

8. decembrī Lejasciemā tika iedegta pagasta lielā Ziemassvētku egle. 
Lejasciema pagasta pārvalde saka lielu PALDIES Sarmim Mednim par 

dāvanu, kas šogad mūsu eglītei deva iespēju saposties ar jaunām, 
skaistām rotām!




