LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDES IZDEVUMS

Nāc, iepīsim vasaras savas
Jāņu vainagā biezā!
No madarām, vīgriezēm,
papardēm.
No ozollapām dižām.
No miglas pa smalkai nītij.
No rasas zīlēm kā krellēm.
Iepīsim vasaras savas
Vasaras Saulgriežu stellēs!
/G. Salna/

Sveicam
Lejasciema pagasta
ļaudis vasaras
Saulgriežu svētkos!
Lai ikvienā sētā deg
Jāņu ugunskurs
un ienāk Līgo nakts
burvība!
P
ag
gasta pārvalde
Pagasta

Pats vasaras vidus, saulīte savu zel to
vainagu nolikusi pie mūsu kājām, lai mēs,
cilvēki, saprastu, ka viņa ir tā īstā dzīvības
sargātāja un glabātāja. Klāt Latvijas skaistākie svētki Jāņi!
Lejasciema pagastā dzīvo pavisam 64
Jāņi un 17 Līgas. Kā jau parāda skaitļi, Jāņu
skaits pagastā ir gandrīz četras reizes lielāks
nekā Līgu. Daudzās ģimenēs vārds – Jānis
ek pārmantots no paaudzes paaudzē. Lejasciemā šādas ģimenes ir vairākas, bet, runājot par Līgām, šādu tradīciju nav.
Šoreiz aicināju dažādu paaudžu Jāņus
un Līgas pastās t par Jāņu svinēšanas tradīcijām agrāk un tagad, par sava vārda iegūšanu un ar to sais tajiem no kumiem. Lai
iegūtu priekšstatu par to, kā Jāņu svinēšanas tradīcijas mainījušās, ejot gadiem, uzdevu Jāņiem un Līgām šādus jautājumus:
o Ar ko Jums asociējas (saistās) vasaras
saulgrieži, kas ir tas īpašais un svarīgais
bez kā Jāņi nav iedomājami?
o Kā atšķiras Jāņu svinēšanas tradīcijas
Jūsu ģimenē agrāk un tagad (dažādos
laikos)?
o Vai zināt, kāpēc vecāki Jums iedeva eši šādu vārdu?
o Vai pa k vecāku izvēlētais vārds un kā
ar to sadzīvojat?
o Kā Jums vislabāk pa k svinēt Jāņus?
o Vai ir bijuši kādi īpaši Jāņi, kas palikuši
atmiņā?
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Līga Ice, 29 gadi
Kopš dzimšanas, dzīvesvieta nav
mainīta un tā ir Lejasciema pagasta
„Lazdas”. Strādāju Lejasciema vidusskolā par sākumskolas skolotāju, paralēli studēju un audzinu savus divus
bērnus. Brīvā laika ir maz. To labprāt
pavadu kopā ar ģimeni. Vasarā pa k
sēņot, sliktākos laika apstākļos – tamborēt.
Vasaras saulgrieži man asociējas
ar Jāņu zāļu un meiju smaržu, ugunskuru un mammas gatavoto Jāņu sieru.
Jāņu svinēšanas tradīcijas mūsu
ģimenē nav mainījušās – tāpat kā agrāk ek pī vainagi, mājās sanestas
meijas un Jāņu zāles, siets siers un
kurināts ugunskurs.
Man vārdu izvēlējās tē s, lai būtu
pašiem sava Līga.
Man pa k mans vārds. Nekad
neesmu pat domājusi, ka mani varētu saukt citā vārdā.
Jāņus man pa k svinēt tradicionālā veidā. Tos vienmēr svinu savās
mājās kopā ar ģimeni un draugiem.
turpinājums 2. lpp.

LĪGO
turpinājums no 1. lpp.

Manuprāt, katri Jāņi ir ar kaut ko
īpaši. Atceros, ka bērnībā man mamma
bija nopinusi meža zemeņu vainadziņu.
Tas tā smaržoja un visus kārdināja ar savām odziņām, ka ka kāda arī nočiepta.
Tad ir bijis, ka spītējot aukstajam vējam,
tomēr visi sēdējām ap ugunskuru un
dziedājām dziesmas māsas ģitārspēles
pavadījumā. Citreiz ir kurināta pirts.
Šādu piemēru ir daudz. Nevar teikt, ka
kādi svētki ir bijuši īpašāki
pašā par ci em.

Līga Medne, 56 gadi
dii
Dzīvoju Lejasciemā, pēdējo pusotru
gadu savā mājā, kur jūtos vislabāk. Aizraušanās brīvajā laikā ziemā – adīšana,
sāko es pavasarim – darbi dārzā un siltumnīcā.
Vasaras saulgrieži saistās ar vainagu
pīšanu, meijām, siera siešanu un, protams, ugunskuru.
Mūsu ģimenē Jāņu svinēšana agrāk un tagad īpaši neatšķiras. Arī agrāk,
manā bērnībā, bija bū ski turpināt šo
svētku tradīcijas.
Par sava vārda izcelsmi, kādēļ eši
Līga, vēl neesmu noskaidrojusi.
Vecāku izvēlētais vārds mani apmierina, visvairāk tas ek godināts, protams,
jūnija mēnesī.
Šobrīd vislabāk pa k Jāņus svinēt
kopā ar saviem mīļajiem.
Visīpašākie Jāņi bija bērnībā Mālmuižā, Dzirnavu līcī , netālu no manām
bērnības mājām, ar īstu estrādi, ar īstu
orķestri uz īpaša paaugs nājuma, gariem galdiem ar bal em galdau em,
daudz siera, labāko kolhoza „Druva"
kolhoznieku godināšanu
un balli līdz rīta
āš
gaismai.

Līga Šmite, 77 gadi
di
Dzīvoju Lejasciema „Strautmaļos”,
esmu pensionāre, ikdiena paiet lauku
sētā, kur čaklām rokām nekad darba netrūkst, atpūtas brīžos pa k lasīt romānus un ska es roman skās filmas.
Mēs Jāņus svinam ar ģimenes kopā
būšanu, dziesmām, sieru, alu, ugunskuru. Jau vairākus gadus neiztrūkstoši ek
dedzināts Guntara speciāli Jāņu nak j
veidotais uguns stabs.
Bērnībā Jāņos jau vienmēr jautri
bija, sabrauca māsīcas, brālēni, man jau
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diezgan daudz viņu bija. Kad jau skolā
gājām, pusaudžu gados, kaimiņos bija
Jānis, tad mēs tur gājām papriecā es,
padziedāt. Kad sākām dzīvot Lejasciemā,
tad sākumā svinējām Līgas, tad pusnak
gājām tālāk pie Kļaviņa Jāņa kaimiņos un
turpinājām līgošanu. Mūsu ģimenē gan
agrāk, gan tagad noteik ir saglabājušās
dziedāšanas tradīcijas, ir reizes, kad pie
ugunskura ek dziedāts līdz balss aizsmakumam, spēlēts arī akordeons.
Mamma gribējusi likt citu vārdu,
bet tēvs teicis, ko tad, ja jau Līgo dienā
piedzimusi, liksim vārdu Līga. Tā nu man
trīs svētki vienā dienā!
Lai arī bērnībā šķita, kā tad man tā,
trīs svētki vienā dienā, jo ci em bērniem
bez Līgo svētkiem vēl dzimšanas dienas
un vārda dienas, bet tagad jau, protams,
tas vairs nešķiet svarīgi, tā tas vienkārši
ir un tā tam būs būt.
Mums e ir svētki, tāpat kā Ziemassvētki, kad visi bērni un mazbērni ir
kopā, vienalga, kur paiet viņu ikdienas
gaitas, bet šajos svētkos visi esam kopā.
Mazmeitas sapin visiem vainadziņus,
kad mazākas bija, tad vainadziņi ka
sapī arī go ņām, es pa arī, ganos iedama, pinu vainadziņus visām go ņām.
Vainadziņš ek glabāts visu gadu, un vecais vainadziņš Jāņos ek sadedzināts.
Īpašākie un neaizmirstamākie Jāņi
noteik bija mana kāzu diena. Kopš tās
dienas man vīrs katros
Jāņos vienmēr
tros Jāņ
pasniedza ziedu pušķi.
šķi.

Jānis Berkolds, 30 gadi
adi
di
Dzīvoju Lejasciema pagasta „Lapa ņos”. Esmu ugunsdzēsējs-glābējs. Mans
lielākais hobijs ir medības.
Saulgrieži man saistās ar īsāko nak, ugunskuru, vainagiem un savu vārda
dienu.
Lielākā atšķirība ir tā, ka par ugunskuru tagad ir jādomā pašam, jo agrāk to
darīja vecāki. Ģimenē iedibinātās tradīcijas pēc iespējas cenšos saglabāt un
turpināt tagad jau savā ģimenē!
Man vārdu izvēlējās tēvs, jo tas esot
viens no latviskākajiem vārdiem!
Savs vārds man pa k, nekad neesmu saskāries ar kaut ko nega vu sais bā ar savu vārdu.
Vislabāk man pa k svinēt Jāņus savās mājās ģimenes un draugu lokā.
Visvairāk man atmiņā palikuši e
pirmie Jāņi, kad deviņu gadu vecumā izdevās sagaidīt saullēktu, tobrīd tas likās

kā liels piedzīvojums.
ojums..

Jānis Milns, 82 gadi
adi
dii
Dzīvoju Lejasciema pagasta „Zvārtavos”, esmu pensionārs.
Vasaras saulgrieži (Jāņi) man saistās ar kopā sanākšanu, lielu ugunskuru,
meijām, jāņuzālēm.
Esmu dzimis Piebalgas pusē, un manas pirmās Jāņu dienas atmiņas ir saistas ar šo pusi, kad mēs, bērni, basām
kājām kopā ar pieaugušajiem ar jāņuzāļu pušķiem rokās gājām ciemos uz kaimiņmājām.
Jāņu dienas gaidīšana vienmēr ir
bijusi sais ta ar savas mājas apkārtnes
sakopšanu – ar izkap bija jānopļauj
zāle, sievietēm vienmēr jāizravē dārzs,
lai jāņubērni neaplīgo. Līgo dienā bija
jāpušķo māja, noteik arī kūts, lai sētā
nenāk slimības.
Līgo svētku svinēšana Lejasciemā ir
no kusi vienmēr, arī agrāk Jāņus ielīgoja
kopīgos pasākumos. Kolhoza vadība bija
sarūpējusi alu, uzstājās ciema pašdarbnieki. Bet galvenā Jāņu svinēšana vienmēr ir no kusi mājās. Agrāk svētki vairāk ka svinē kopā ar kaimiņiem, draugiem. Uz galda vienmēr bija Jāņu siers,
pīrādziņi un alus, to paras gatavoja mājās. Mūsu pusē lielisku vīru alu mācēja
brūvēt kaimiņš Tilgasu Jānis, bet garšīgs
sieviešu alus padevās kaimiņam Undu
Jānim. Bija laiks, kad Lejasciema pagasta
Jāņus svētkos ar līgo dziesmām brauca
sveikt kultūras nama pašdarbnieki.
Jāņi mūsu mājās ek svinē vienmēr. Kopā sanākam „Zvārtavos”, dēla ģimenes izveidotajā atpūtas vietā, ciemos
sabrauc bērni un mazbērni, ek iedegts
ugunskurs, skan mūzika, ek spēlētas
spēles.
Šķiet, ka Jāņu svinēšanas tradīcijas
Lejasciemā un droši vien arī visā Latvijā, gadiem ejot, daudz nav mainījušās.
Savā bū bā Jāņi ir vienīgie svētki Latvijā,
kas ek k plaši svinē un kuru rituālās
tradīcijas ir saglabājušās no ļo seniem
laikiem. Ikvienam no Lejasciema Jāņiem
un Līgām ir bijusi un joprojām ir svarīga
kopā būšana ar saviem vismīļākajiem
cilvēkiem, ugunskurs kā svē bas nesējs,
līgo dziesma kā tāda savdabīga lūgšana
un vēlējums tam, lai viss labi izdodas.
Lai Jums visiem skais šie latviskākie
svētki! Līgo!
Dana Puidze
2016. gada jūnijs

LAUKSAIMNIEKIEM/ JAUNIEŠU CENTRĀ

Pieejams atbalsts
mežsaimniecībai
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku
attīstības programmas (LAP) pasākumā
„Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”.
Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 27. jūnija līdz 2016. gada 27. jūlijam ar kopējo
publisko finansējumu EUR 9,5 milj, attiecīgi apakšpasākumam:
 „Meža ieaudzēšana” – EUR
4000000,
 „Meža ugunsgrēkos un dabas
katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” – EUR 500000,
 „Ieguldījumi meža ekosistēmu
noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” – EUR 5000000.
Valdība 10. maijā atbalstīja Zemkopības Ministrijas sagatavotos grozījumus
noteikumos Nr. 455 „Kārtība, kāda piešķir, administrē un uzrauga valsts un
Eiropas Savienības atbalstu pasākumā
„Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā”
īstenošanai”.
Galvenie grozījumi veikti projektu atlases kritērijos. Atlases kritēriji ir izstrādāti
tā, lai dotu līdzvērtīgas iespējas saņemt
finansējumu gan mazajiem, gan lielajiem
meža īpašniekiem. Klāt ir nākuši jauni
atlases kritēriji un papildināti esošie. Lai
pretendētu uz atbalstu apakšpasākumā
„Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības
un ekoloģiskās vērtības uzlabošanā”, pēc
projektu atlases kritērijiem projektam jāsaņem vismaz 35 punkti, kas ir par 5 punktiem vairāk nekā iepriekš. „Meža ieaudzēšanā” minimāli nepieciešamais punktu
skaits paliek nemainīgs – 30.
Grozījumi paredz, ka atbalstu nevarēs
saņemt par kociņu atbrīvošanu no lakstaugiem (agrotehnisko kopšanu). Atbalstu
par jaunaudžu retināšanu varēs saņemt tikai tad, ja konkurējošo koku skaits tiks samazināts vismaz par 500 kokiem uz hektāra vai augšanas telpa tiks atbrīvota no
bieza vai vidēja bieza krūmu aizzēluma.
Tā kā pirmajā kārtā austrumu reģionā
nebija iespēja realizēt aktivitātes, kas saistītas ar stādīšanu, jo nebija pieejams atbilstošās kategorijas stādāmais materiāls,
tad grozījumi paredz, ka meža atjaunošanai un nomaiņai varēs izmantot stādāmo
materiālu ar kategoriju „izcelsmes vieta
zināma”, bet meža ieaudzēšanai kategorijas paliek nemainīgas.
Grozījumi publicēti „Latvijas Vēstnesī“
2016. gada 12. maijā. Grozījumi stājušies
spēkā 2016. gada 13. maijā.
2016. gada jūnijs

Ziņas lauksaimniekiem
1. Atbalsts mežsaimniecībai.
LAD izsludina projektu iesniegumu
pieņemšanu LAP pasākumā “Ieguldījumi
meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”. Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no
2016. gada 27. jūnija līdz 2016. gada 27.
jūlijam.
ES atbalsts paredzēts šādiem apakšpasākumiem:
 „Meža ieaudzēšana” par meža
ieaudzēšanu un kopšanu, ieaugušas mežaudzes papildināšanu un kopšanu;
 „Meža ugunsgrēkos un dabas
katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” par meža atjaunošanu platībā,
kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas
katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir
iznīcināta un mežs ir atjaunojams;
 „Ieguldījumi meža ekosistēmu
noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” par jaunaudžu retināšanu un
jaunaudžu retināšanu ar atzarošanu, ne-

produktīvu mežaudžu nomaiņu saskaņā
ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā, valdošās koku sugas nomaiņu
baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu
vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.
2. Pārejas posma valsts atbalsts
par aitu mātēm.
Saimniecības ganāmpulkā pēc stāvokļa uz kārtējā gada 1. jūliju ir ne mazāk
par 10 aitu mātēm, kuras saskaņā ar LDC
datiem ir vienu reizi atnesušās vai vecākas
par gadu; saglabā ganāmpulkā iesniegumā norādītos dzīvniekus vismaz simts dienas, skaitot no kārtējā gada 16. jūlija (t.i.
līdz 24. oktobrim). Iesniegumi LAD līdz
15. jūlijam.
3. Gaišus Vasaras Saulgriežus!
Līgo vakarā pušķo laukus: kāpostos
sprauž liepu zaru, lai mīksti kāposti izaug,
rudzos ozolzaru, lai cieti stiebri, pīlādzi pie
vārtiem, lai sātans netiek iekšā, mežrozes
pie kūts, lai raganas netiek govis slaukt
(no latviešu tautas ticējumu krātuves).
Anita Rozenberga,
lauku attīstības konsultante

Jauniešu centra „Pulss” aktivitātes vasarā
1. – 11. jūlijs „Dīķsalas” jauniešu apmaiņas projekts „Roots & Wings”. Dalībnieki – „Roots & Wings” dalībnieki
27. – 28. jūlijs Lejasciema pagasts vasaras dienas jauniešiem (pārgājiens ar
uzdevumiem, nakšņošana teltīs). Dalībnieki – sākot no 12 gadiem (15 dalībnieki).
Līdzi jāņem „groziņš” vakariņām (pārējā ēdināšana nodrošināta)
30. – 31. jūlijs Izmēģinājuma piedzīvojuma ceļojums AWARD vienībā. Dalībnieki AWARD vienība
2. – 4. augusts JC „Pulss” Vasaras dienas bērniem. Dalībnieki – vecākais PII
vecums, sākumskola. Dalības maksa EUR 5,00 (siltas pusdienas nodrošinātas)
9. – 10. augusts Piedzīvojumu ceļojums AWARD. Dalībnieki – AWARD vienība
15. – 25. augusts Lejasciems Sporta spēļu turnīrs, t.sk. Netradicionālās disciplīnas. Dalībnieki – 8 – 12 gadi, 13 – 16 gadi

Aicinām pieteikties dalībniekus
Vasaras dienām jauniešiem

Kā katru gadu, Lejasciema jauniešu
centrs „Pulss” organizē vasaras aktivitātes dažādām vecuma grupām. Viena no
iespējām, ko piedāvājam jauniešiem, ir
Vasaras dienas, kuru moto šogad – „Lejasciema kods”. Divu dienu saliedēšanās
pasākumā vietējiem jauniešiem būs iespēja no jauna atklāt sava pagasta teritorijas bagātības, šķērsojot laukus, upes, mežus, ezerus, piedalīties dažādās grupas
saliedēšanās aktivitātēs u.tml. Jaunieši ne
vien pārbaudīs savu fizisko izturību, bet arī
emocionāli gūs pārliecību par paveikto,

izpildot komandu un individuālus uzdevumus.
Vasaras dienas jauniešiem noritēs 27. – 28. jūlijā
Lejasciema pagastā. Praktiska informācija: pieteikšanās līdz 22. jūlijam (klātienē, Facebook.com lapā, e-pastā pulss@gulbene.lv vai pa tel. 22040205),
līdzi jāņem „groziņš” uzkodām, nakšņošana teltīs Lejasciema pagasta „Vecolekšos”
(teltis un guļammaisi pieejami arī jauniešu
centrā). Dalības maksa nav paredzēta.
Vasaras dienas tiek organizētas kā
daļa no Gulbenes novada domes realizētā projekta „LV kods”. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes
politikas valsts programmas 2016. gadam
valsts budžeta finansējuma ietvaros.
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KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ/ PATEICĪBA

Kultūrvēsturiskā mantojuma centrā
Maijā, kad Lejasciems
grima ziedošo ceriņu un ābeļziedu kupenās, kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju
centrā „ziedēja” Sandras
Semenkovičas gleznas. Lai
arī piemājas dārzi gaidīja
čaklus roku pārus, paldies
visiem, kuri izbrīvēja mirkli
laika, lai apmeklētu izstādes
atklāšanas pasākumu un
izstādi. Kopumā šī bija jau
piektā Sandras gleznu izstāde, trešā – kultūrvēsturiskā
mantojuma un tradīciju centrā. Ļoti ceru, ka arī turpmāk
mums vēl būs iespējas priecāties par Sandras gleznām
nākamajās izstādēs.
Jūlija sākumā kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā būs iespēja apskatīt
Gulbenes novada musturdeķi un A. Brezinskas, S. Dikmanes un G.
Bogdanova fotografētos attēlus pagājušā
gada Gulbenes novada svētkos „Meža
zieds – Lejasciems”.
Musturdeķa tapšanā piedalījās arī
lejasciemietes, kopā to veido 437 dažādu rakstu un krāsu gabaliņi, no kuriem ir

izdevies izveidot 2,35 x 2,80 metru lielu
un krāšņu deķi. Tā tapšanā, adot, tamborējot, šujot un citādi palīdzot, ir reģistrēti
117 dalībnieki no visa mūsu novada, kā
arī trīsdesmit piecas Lielā orientēšanās
brauciena „Rēzekne – Gulbene” komandas, kurām viens no uzdevumiem bija mā-

Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme
Pirms 140 gadiem tieši Līgo dienā (23. jūnijā) dzimusi dzejniece
Tirzmaliete (Minna Dzelzkalne), mums visiem labi zināmās dziesmas „Es
dziedāšu par tevi, tēvu zeme” teksta autore.
Kā kādreiz rakstījusi Lija Brīdaka: „Šajā dziesmā nav nekā izfantazēta,
pārspilgtināta vai sveša. Tā ir mīļi vienkārša un sirsnīga kā Latvijas daba,
kā strīpaina pašausta sega pār šauru koka gultiņu, kā seno lauku ļaužu rakstu zīmogs – mūžīgā gaitās iešana, sākot no ganu rītiem ar kailām
kājām saltas rasas rupjajās smilgās, ar tēva darba soli liepu lūku apavā
un beidzot ar mātes rūpēs nomīdīto teku un īso atelpas brīdi, kad, Dievu
pielūgdama, bija baznīcā. Bez apvāršņu plašuma, bet dziļi tautā un ar to
nomierinošo apziņu, ka pat pēc nāves paliks tepat vien dzimtenē un kopā
ar tik pierasto dzīvīti – te, klusā priedulāja pakrēslā. Sērīga, bet bez žēlošanās, bez pārmetumiem.”
Dzejniecei ir izdevies pirms tik daudziem gadiem uzrakstītajā dzejolī,
šajos vienkāršajos vārdos, ielikt kādu īpašu kodu, tik tuvu un saprotamu
katrai latvieša dvēselei, ka joprojām mēs to klausāmies, dziedam un izjūtam. Sevišķi tagad, vasaras saulgriežos, kad visa zeme elpo tik īpašā ritmā
un mēs, cilvēki, esam daļa no šī ritma.
Mums, lejasciemiešiem, šī dziesma ir īpaša, jo pēdējos 30 savas dzīves gadus Tirzmaliete dzīvojusi Lejasciemā, Skolas ielā 3. Brūnā, ar koka
šindeļiem apšūtā mājiņa ik dienu atgādina dzejnieci. Iespējams, ka ir vēl
kāds, kurš saticis dzejnieci dzīvu vai dzirdējis nostāstus par dzejnieces sabiedrisko dzīvi Lejasciemā, par viņas vadīto sieviešu kori, organizētajiem
priekšlasījumiem vai iestudētajām lugām, bet lielākajai Latvijas iedzīvotāju
daļai tā ir dzejniece, kura uzrakstījusi dzejoli „Es dziedāšu par tevi tēvu
zeme”.
Aicinu ikvienu lejasciemieti atnākt 21. jūnijā plkst. 20.30 uz nelielu atceres brīdi pie dzejnieces mājas, Skolas ielā 3, lai vēlreiz ļautu dvēselei
izjust nemirstīgās dziesmas burvību!
Dana Puidze,
Kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centra vadītāja
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jasdarbs izgatavot musturdeķa
gabaliņu.
09.07. no plkst. 14.00 līdz
16.00 varēsiet pievienoties
kopīgā Lejasciema spilvena
radīšanā (adīsim, tamborēsim
krāsu gabaliņus), lai kopā ar
Lejasciema rokdarbu pulciņa
dalībniecēm radītu 1 x 1 m lielu
īpašo „Lejasciema spilvenu”.
Ļoti gaidīsim ikvienu no jums!
Ar Viļa Kazaiņa palīdzību
kā dāvinājums uz centru ir atceļojušas vinila plates (1980.
– 1990. gads), interesentus
lūdzu griezties muzejā.
Paldies par atbalstu kultūrvēsturiskā mantojuma un
tradīciju centra darbībā Intai
Balodei, Vilim un Mārtiņam
Kazaiņiem!
Kopš maija kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju
centrā ir iespēja saņemt informāciju par
tūrisma iespējām Gulbenes novadā un
Vidzemē.
Dana Puidze,
Kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centra vadītāja

Lejasciems un skaistā Gaujmala ar ievziedu
saullēktā – mana mīļotā dzimtene!
Dzīves dziesma ir saullēkts!
Ja saullēkts ir dziesma,
Tad tava dziesma arī ir saullēkts.
Un tu pats esi saullēkts saullēktā!
Ja saullēktu gaidi..
Ja saullēktu redzi
Tu saullēktā staro,
Ja saullēkts ir gaisma,
Ja saullēkts ir siltums,
Ja saullēkts ir dzīvība,
Ja saullēktu mīli,
Tad saullēkts ir prieks!
Un saullēkts ir sirdī!
Tad pasaule visa ir tevī..
Ir mīlestība, ir ticība, cerība, tikums, veselība un
svētums un brīvība…
Ļoti, ļoti sirsnīgi – ar patiesas sirds balss vārdiem
vēlos uzrunāt visus mīļos cilvēkus mūsu un manā
skaistajā Lejasciemā, manā tēvu tēvu dzimtenē!
Prieks un pateicība par tik dvēselisku uzrunu
mūsu, maija draugu, jubilejas apsveikumā „Pagalmā”! Paldies pagasta pārvaldes saimei, draugiem,
kaimiņiem, paziņām un radiem par radīto prieku!
- Nevajag daudz!
Nevajag daudz!
Tikai mazliet….
Lai Dievs dāvā mums gara skaidrību un sirds
vienkāršību arī turpmāk!!!
Paldies!
Ar cieņu, Gunta Skolas iela 3, Lejasciems
2016. gada jūnijs
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Mācību gada noslēgums Lejasciema vidusskolā
Maija mēnesis skolas dzīvē izceļas
ar sauli, siltumu (šogad pat karstumu) un
satraukumu. 9. un 12. klašu skolēnus gaidīja eksāmeni, pārējiem arī bija jānoskaidro savi mācību gada ieguvumi zināšanu
un pārējās jomās, kas saistās ar vispusīgas personības attīstību.
Svētdien, 29. maijā, visa skolas saime
pulcējās Gada balvas svētkiem. Kultūras
namā notika labāko un aktīvāko skolēnu
apbalvošana, skolotāju un tehnisko darbinieku godināšana. Apbalvojamie skolēni
tika fotografēti skolas goda plāksnei. Svinīgo daļu ļoti labi papildināja skolas vokāli instrumentālā ansambļa „Deep silence”
priekšnesumi, kā arī 10. klases skolēna
Elvja Bērziņa izpildītais klavierskaņdarbs.
Par ieguldījumu interešu izglītībā un augstiem sasniegumiem starptautiskā konkursā skolotājs Juris Ivanovs un vokāli instrumentālā ansambļa dalībnieki saņēma
Gulbenes novada domes kultūrkomitejas
naudas balvas. Esam gandarīti, ka pasākumu apmeklēja kupls skaits ģimeņu un
citu viesu.
Otrajā daļā notika svētki skolas pagalmā. Katra klase iekārtoja savu piknika
vietu, lai panašķētos ar līdzpaņemtajiem
gardumiem. Visi varēja izpriecāties piepūšamajās atrakcijās: pārsteigumu pilī,
sumo un gladiatoru arēnā. Katra klase
veidoja savu ģimeni, kurā, kā jau pienākas īstai latviešu ģimenei, bija mamma, tētis un 3 bērni. Klašu komandas piedalījās
jautrās stafetēs, kuras sagatavoja sporta
skolotāji Ilva un Aigars Bērziņi, palīdzot
skolotājiem – domubiedriem. Skatoties
uz interesantajiem uzdevumiem, stafetēm
pieteicās arī skolas tehnisko darbinieku
komanda, kas veiksmīgi izturēja visus
posmus. Komandu dalībnieki tika arī apbalvoti. Paldies visiem Gada balvas svētku dalībniekiem un atbalstītājiem! Tā bija
ļoti laba iespēja kopā visai ģimenei atpūsties, pabūt kopā ar skolas saimi, satikties
klašu kolektīvos.
Jūnijs Latvijas skolās ir izlaidumu
laiks. 4. jūnijā Lejasciema vidusskolas
zālē smaržoja bērzu meijas un baltie ceriņi, godinot vidusskolas 62. izlaidumu. Šā
gada divpadsmitie izcēlās ar savu viedokli
par lietām un procesiem, viņiem piemita
jaunības maksimālisms. Kopā ar šo klasi
bija ļoti daudz paveikts. Paldies par radošajām idejām un atsaucību skolas galveno pasākumu norisēs. 12. klasi beidza
Sindija Aleksandroviča, Renārs Einbergs,
Toms Girnis, Alise Indriča, Kārlis Kaminskis, Zane Kauliņa, Rihards Lūkins, Pēteris
Rūdolfs Uiska, Tija Ziediņa. Paldies skolotājai Ligitai Antiņai par ieguldīto darbu,
par personīgo atbildību un enerģiju, veicot klases audzinātājas pienākumus.
2016. gada jūnijs

12. klase.

9. klase.

Savukārt, 11. jūnijā svinējām 9. klases izlaidumu. Pirmo svarīgāko izglītošanas posmu ir uzveikuši 15 erudīti, atsaucīgi, brīžam nebēdnīgi skolēni: Keita
Bačuka, Jānis Balodis, Inese Degune,
Aleksis Alberts Girnis, Paula Ivanova, Līva
Kampe, Austris Kaparšmits, Artūrs Kauliņš, Arvīds Kauliņš, Dāgs Kauliņš, Linda
Ļapere, Dāvis Oņiskivs, Mareks Pencis,
Alise Prancāne, Endijs Puļļa. Šiem skolēniem izglītošanās ceļš ir jāturpina, kopā

ar klases audzinātāju Ilvu Bērziņu gaidām
visus Lejasciema vidusskolā, lai iegūtu vidējo izglītību.
Lai vasara atnes daudz karstu, saulainu dienu, daudz piedzīvojumu un gandarījuma brīžu! Uz tikšanos septembrī,
kad skolas saime atkal pulcēsies, lai iesāktu jaunu mācību gadu!
Ineta Maltavniece,
Lejasciema vidusskolas direktore
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Mācību darbs Lejasciema vidusskolā
Pļavās zied pīpenes, zaļajos bērzu zaros
šalc vējš. Skaidrs ir tas, ka pienākusi vasara!
Kārtējais mācību gads ir veiksmīgi aizvadīts.
Laiks atskatīties uz paveikto! Mācību
gada noslēgumā audzinātājiem bija patīkams uzdevums – noskaidrot skolēnus, kuru
vidējais vērtējums mācību priekšmetos ir 7,5
balles un augstāk. Kopā šādu skolēnu, kas
atbilda visiem konkursa „Autoritāte 2016”
kritērijiem, bija 19. Šiem skolēniem 27. maijā
tika dota iespēja apmeklēt kinopilsētu „Cinevilla” un Līvu akvaparku. Pateicoties labajiem
laikapstākļiem un atsaucīgajiem skolēniem,
ekskursija bija izdevusies!
Mācību gada noslēgumā notika tradicionālais skolas pasākums „Gada balva”. Jāpiebilst vien, ka diena bija netradicionāla – pasākums notika svētdienā! Liels prieks par lielo
apmeklētāju skaitu!

Pasākuma laikā tika pasniegti diplomi un pateicības.
Zelta liecības saņēma 4. klases skolēni Elizabete Galvane, Jānis Kubuliņš, 5. klases skolnieces Elīze Keita Ozoliņa, Jana Blūma, 6. klases skolēni Gustavs Galvans, Ričards Didriksons, Dāvis Elmārs Mellis, 7. klases skolniece
Anete Antiņa un 9. klases skolēni Linda Ļapere un Dāvis
Oņiskivs.

Pateicības par labām un teicamām sekmēm saņēma 2. klases
skolēni Martins Kristers Celms, Valdis Grīslis, Ernests Kikučs, Adrians
Stepe, 3. klases skolniece Gerda Asnāte Berkolde, 6. klases skolniece
Ērika Jermacāne, 7. klases skolniece Madara Lācīte un 9.klases skolēns
Dāgs Kauliņš.

Uz kopbildi tika aicināti arī
skolēni, kuri guvuši labus panākumus olimpiādēs un konkursos – Rihards Lūkins (12.
kl.), Ričards Didriksons (6. kl.),
Krista Čable (4. kl.), Endijs Puļļa (9. kl.), Ernests Pauls Mednis
(3. kl.), Gustavs Galvans (6. kl.)
un Dāvis Elmārs Mellis (6. kl.).
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Sudraba liecības
saņēma 4. klases skolnieces
Tīna Tuļķe un Monta Zauriņa,
5. klases skolniece Megija
Rīza Liepiņa,
9. klases skolnieces Keita
Bačuka un Alise Prancāne.

2016. gada jūnijs
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Sporta sacensībās godalgotās vietas guvuši: Karlīne Elizabete Usāre (3. kl.),
Roberts Raivo Putnis (10. kl.), Zane Kauliņa
(12. kl.), Elizabete Galvane (4. kl.), Linards
Cvetkovs (10.kl.), Leonards Kaspars (10.
kl.), Ērika Jermacāne (6. kl.), Gustavs Galvans (6. kl.), Ulla Pērkone (8. kl.), Gvido
Bambulis (10. kl.), Raitis Kaspars (7. kl.),
Teodors Bambulis (7. kl.), Valters Lubiņš
(11. kl.), Mareks Pencis (9. kl.), Arvīds Kauliņš (9. kl.), Jānis Jermacāns (8. kl.), Jolanta
Pence (5. kl.), Monta Zauriņa (4. kl.), Rinalds Lapkašs (5. kl.) un Normunds Kaspars
(5. kl.).

Vidusskolas posmā izvirzītie talanti mācību priekšmetos: latviešu valodā – Paula Ivanova
(9. kl.), angļu valodā – Ričards Didriksons (6. kl.)
un Gustavs Galvans (6. kl.), krievu valodā – Artis
Gailis (8. kl.), matemātikā – Ričards Didriksons
(6. kl.), Gustavs Galvans (6. kl.), bioloģijā – Madara Lācīte (7. kl.), Rihards Lūkins (12.kl.), ķīmijā –
Dāvis Oņiskivs (9. kl.), fizikā – Dāgs Kauliņš (9.
kl.), dabaszinībās – Ričards Didriksons (6. kl.),
informātikā – Rinalds Lapkašs (5. kl.), vēsturē –
Anete Antiņa (7. kl.), sociālajās zinībās – Mārtiņš
Barševskis (7. kl.), sportā – Jolanta Pence (5. kl.),
mājturībā – Keita Bačuka (9. kl.) un Mareks Pencis (9. kl.), ģeogrāfijā – Anete Antiņa (7. kl.), Elvis
Bērziņš (10. kl.), mūzikā – Paula Ivanova (9. kl.),
Dāvis Elmārs Mellis (6. kl.) un vizuālajā mākslā –
Artūrs Kauliņš (9. kl.).

„Labinieku” ekskursija
Mēs, skolas „labinieki”, devāmies pelnītā vienas dienas atpūtā
uz kinopilsētu „Cinevilla”, kur mēs guvām ieskatu filmu „Rīgas sargi”, „Rūdolfa mantojums” un „Sapņu komanda” tapšanā.
Pēc aizraujošas pastaigas vēsturiski radītajā filmu pilsētiņā devāmies uz Līvu akvaparku, kurā pavadījām vairākas stundas, baudot ūdens priekus.
Priecājamies, ka mums tika dota šāda iespēja, jo kāds varēja atvilkt elpu pirms pēdējās skolas dienas, kāds – no eksāmenu
skrējiena, kāds pabūt tur, kur līdz šim nebija iespējas tikt.
Lejasciema vidusskolas „labinieki”
Mācību gada noslēgumā skolotājiem ir uzdevums
izvirzīt talantus mācību priekšmetos. Sākumskolas
posmā talants matemātikā ir Elizabete Galvane (4. kl.),
angļu valodā – Ernests Pauls Mednis (3. kl.) un Martins
Kristers Celms (2. kl.), mūzikā – Nellija Bērziņa (1. kl.),
vizuālajā mākslā – Ernests Kikučs (2. kl.), latviešu valodā – Krista Čable (4. kl.), dabaszinībās – Martins Kristers
Celms (2. kl.), sportā – Artūrs Filips Igaviņš (3. kl.).
Paldies tika teikts arī Lejasciema vidusskolas skolēnu
vecākiem: Jānim Mellim, Ilutai Paipalai, Agritai Pērkonei,
Dainai Balodei, Ingai Puļļai un Aigai Indričai.
Saulainu vasaru vēlot,
Inese Ozoliņa
2016. gada jūnijs
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Vasaras nometne skolā
Jau piekto gadu Lejasciema
vidusskolā notiek vasaras nometne „Spēlē pats un māci draugam”,
kuru organizē mūzikas skolotājs
Juris Ivanovs. Šajā nometnē otro
gadu notiek arī jogas un kustību
teātra nodarbības, ko vada Antra
Aizupiete. Katrs rīts sākas ar kopēju sapulci, kam seko dažādas
nodarbības. Nometnē piedalās
27 skolēni, kas visi ir draudzīgi un
laipni. Skolēni spēlē dažādus mūzikas instrumentus – flautu, saksofonu, trompeti, ģitāru, klavieres,
kā arī sitamos instrumentus. Tas
parasti notiek vairāk rīta pusē, bet
vēlāk spēlējam spēles un gatavojamies noslēguma koncertam.
Mēģinājumi notiek no 13.00 līdz
16.00. Koncertā mēs dziedam,
dejojam un spēlējam mūzikas
instrumentus. Nometnē var piedalīties visi
skolēni, kas vien vēlas. Jautrākā dienas
daļa ir dažādas spēles – visiecienītākās
spēles parasti ir „kartupeļi” un volejbols,
bet jaunāko dalībnieku iemīļotākās, protams, ir „ķerenes”. Mums visiem šī vasaras nometne ir ļoti patīkama, vairums skolēnu tajā piedalās katru vasaru. Paldies tās
organizatoriem!
Megija Rīza Liepiņa,
nometnes dalībniece

Ekskursija „Iepazīsti Eiropu”
Šogad Latvija jau 21. reizi
atzīmēja Eiropas dienu. Mēs, Lejasciema vidusskolas 7. klases
skolēnu grupa (Teodors Bambulis, Madara Lācīte un Henriks Prozorovs), piedalījāmies konkursā,
kas veltīts Eiropas dienai. Balva
bija ekskursija uz Rīgu. Ekskursija
„Iepazīsti Eiropu” ļāva mums paviesoties Itālijas un Vācijas vēstniecībās, palīdzēja izprast Eiropas
valstu kultūras atšķirības.
Mūs ļoti laipni uzņēma Gulbenes skolēni, un vairāku stundu
kopējais brauciens uz Rīgu bija
ļoti interesants.
Pirmais apskates objekts bija
Itālijas vēstniecība, kurā mēs skatījāmies informatīvu prezentācijas
filmu par Itāliju, tās ģeogrāfiju un
kultūru, tūrisma iespējām. Mums
bija iespēja redzēt vēstniecības
telpas un tikties ar vēstnieku, kā arī nobaudīt slaveno itāļu šokolādi „Ferrero”.
Pēc pirmā apskates objekta mūs
sadalīja grupās un mēs turpinājām iepazīt Eiropu nelielā bariņā un ar „superīgu”
gidi.
Brīvajā laikā mēs ieraudzījām Rīgu no
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viesnīcas 27. stāva, tas bija fantastiski.
Vēlāk paviesojāmies Vācijas vēstniecībā. Tur mūs uzņēma ļoti viesmīlīgi, cienājot ar Vācijas nacionālajiem dzērieniem
un uzkodām. Bija arī viktorīna, kurā sapratām to, ka zinām ļoti daudz par šo valsti,
jo ieguvām balvas.

Arī pēc Vācijas vēstniecības apskates mums bija dots
brīvais laiks, kuru izmantojām
lietderīgi – apskatot Rīgas atslēgu, Lielo Kristapu Daugavmalā,
kā arī vienkārši pastaigājoties
pa Vecrīgu!
Apskatot Rīgas Domu,
ieguvām informāciju par veiktajiem restaurācijas darbiem.
Stāstot vēsturi, gids mūs uzveda tornī līdz pašai Rīgas doma
augšai. Mēs ieraudzījām, kāds
izskatās gailis, kurš pārdzīvojis
divus pasaules karus.
Pēc neliela brīvā laika bija
pienācis lielais, ilgi gaidītais
koncerts „Latvija izdzied un izdejo Eiropu’’. Koncertā piedalījās slaveni mākslinieki, kuri ļāva
izceļot pa dažādām valstīm ar
mūzikas un deju palīdzību.
Šī ekskursija bija ļoti aizraujoša un
ļāva iepazīt dažādas valstis. Paldies visiem, kas deva mums šo iespēju un realizēja sapni par „aizceļošanu’’ uz kādu
Eiropas valsti!
Madara Lācīte,
7. klases skolniece
2016. gada jūnijs
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Maija kaleidoskops „Pasaciņā”
Mācību gada straujais noslēgums kā krāsaini stikliņi spožajā
vasaras saulītē nu jau novizuļojis. Visa gada cītīgi darītie darbi
aiz muguras, absolventu ceļasomās rūpīgi krātā rotaļu un spēļu
pieredze, matemātikas prasmes,
lasīšanas iemaņas saliktas, laiks
posties uz skolu.
Aizvadīta priecīga un nedaudz skumja izlaiduma diena:
skolēni uz skolu, citi draugi vēl laiciņu „Kamenītē”. Bet visiem kopā
– jāļaujas vasaras priekiem un atpūtai.
Otrs priekpilns un krāsains pasākums
mācību gada noslēgumā – ekskursija kopā
ar vecākiem. Agrs rīts Lizumā – visiem jāietērpjas interesantos halātos un cepurēs,
kļūstam visi vienādi balti. Redzam kā top
konfektes „Gotiņa”, paši varam nogaršot
svaigo konfekšu masu, pamēģinām satīt
konfektes papīriņos. Interesanti!
Tālāk dodamies uz Rēveļiem, simniecību „Kalnapakalnieši”, kur mūs laipni
sagaida pati saimniece, stāstot, ka ir arī
„Lejaspakalnieši” un „Viduspakalnieši”,
un, uzņemot gaidītus ciemiņus, mūs, tiek
pacelts karogs.
Apskatām gotiņas, aitas, trusīšus un,
protams, krāšņo gaili ar viņa saimi. Dārzā
izsmaržojam dažādas mētras un garšaugus. Tad mazgājam rokas un degustējam
šīs saimniecības gardos, dažādos sierus
un balsojam par gardāko. Grūta izvēle,
bet beigās nonākam pie secinājuma, ka
gardākais ir tas, kuram ir kūpinājuma gar-

dīt saules siltumu, vasaras dabas veltes un
ūdens peldes, bet neaizmirst arī par drošību! Jauku vasaru un uz tikšanos jaunajā
mācību gadā!
Skolotāja Daina

Visu labu, bērnudārz!

ša. Tad saimnieces laipni piedāvātais cienasts – mājās gatavots saldējums kopā ar
pamācību, kā pagatavot to pašiem.
Mājupceļā dodamies noguruši, saulītes dāsni sasildīti. Jauks un mīļš mācību
gada noslēgums un vasaras brīvdienu
sākums.
Lai visiem izdodas labi atpūsties, bau-

Ar dejām un dziesmām izskanējis kārtējais izlaidums grupiņā „Gudrā
Pūce”. Novēlam saviem audzēkņiem
priecīgu un saulainu vasaru! Lai izdodas sakrāt spēkus jaunajam mācību
gadam gan tiem, kuri septembrī uzsāks skolas gaitas, gan tiem, kuri rudenī atgriezīsies grupiņā! Sirsnīgs paldies vecākiem par sadarbību, sapratni
un atbalstu mūsu ikdienas darbā!
Grupiņas „Gudrā Pūce” skolotājas

Saulainie „Zaķēni” – vasaru gaidot!
„Zaķēnu” grupiņas bērni visu šo mācību gadu cītīgi turējušies līdzi lielāko
grupu bērniem gan aktīvi iesaistoties „Kamenītes” pasākumos, gan rīkojot kopējus
svētkus ar vecākiem, gan, protams, čakli
rotaļājoties un mācoties ikdienā grupiņā.
Tā soli pa solim un maijā var redzēt, kas
tad „Zaķēnos” apgūts: visi ejam pastaigās,
patstāvīgi ēdam, ļoti daudz runājam, dziedam, smejamies, skaitām līdz 3, pazīstam
savu burtiņu... Šo sarakstu varam turpināt
vēl un vēl!

Prieks par Ģimenes dienai veltīto svētku rītu, kad bērni iepriecināja vecākus ar
savu pirmo koncertu – droši darbojoties,
atļaujot vecākiem sēdēt savās māmiņu un
tētu goda vietās un, klusi smaidot, vērot
2016. gada jūnijs

šību – visiem gribējās mazos dzīvnieciņus
paglaudīt, samīļot, arī paņemt rociņās, lai
vēl tuvāk aplūkotu!
Viens no interesantākajiem un ekskluzīvākajiem ekskursijas momentiem- vizināšanās zirga pajūgā. Zirga mugurā pavizināties uzdrošinājās tikai Arta māmiņa
– nu drosmīga gan! Mēs, pārējie, itin labi
jutāmies, ļaujot mūs vizināt ratos un vērojot raito zirga soli un apkārtni.

savus mīluļus.
Maija beigās „Zaķēni”, bērnu vecāki
un mēs, skolotājas, devāmies ekskursijā
uz Kalnienas pagasta saimniecību „Dzelzavieši”. Lauku sētas saimnieks mūs laipni
sagaidīja, aicinot doties ekskursijā pa sētas plašumiem.
Lūk, mazs ieskats no vērotā: kazu
saime, tītaru saime, pērļu vistiņas, trušu ģimene savā trušu būdā, mazi pīlēni,
mazi kucēni, zivis dīķī. Mājdzīvniekus un
mājputnus varējām arī pabarot ar maizīti.
Bērnu ziņkāre izrādījās stiprāka par nedro-

Paldies laipnajiem saimniekiem par
piedāvāto iespēju vērot tik daudzus mājdzīvniekus un viņu mazuļus! Paldies Dabas
Mātei par saulaino dienu! Paldies šoferim
Uldim par sapratni! Paldies visiem bērnu
vecākiem par atsaucību un labvēlību gan
šajā, ekskursijas dienā, gan visa mācību
gada laikā!
Lai saulaina un interesantiem piedzīvojumiem bagāta vasara! Skolotāja Lija

9

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

„Kamenīte”
ciemos
Jaungulbenē
Gulbenes novada Bērnu svētki ik
gadu aicina ciemos ikvienu novada bērnu un viņa vecākus, arī pirmsskolas izglītības iestāžu bērnus un darbiniekus.
Šogad mums bija iespēja paviesoties
Jaungulbenē. Daba, saulains laiks, jautras rotaļas, interesantas atrakcijas un
pārdomātas darbnīcas – bērnības zeme
kopā ar Vinniju Pūku un viņa draugiem.
Laiks, ko bērni aizvadīja, ciemojoties pie Pūka, aizritēja piepildīts un jauks.
Tika gūti paliekoši iespaidi stāstiem mājās, pieredze turpmākajām mācībām un
prieks kā mirdzošs ziepju burbulis, kas
dara pasauli krāsaināku un ceļ debesīs.
Jauki, ka mūsu novadā vēl aizvien
tiek saglabāta iespēja veidot šos svētkus:
bērnu priekam un iespējai satikties novada jaunākajai paaudzei. Paldies Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu atraktīvajiem darbiniekiem, kas gadu
no gada ir organizatori šiem svētkiem,
plānojot to norisi jau iepriekš! Šis gads izskanēja ar Jaungulbenes PII „Pienenīte”
idejām. Nākošajā gadā tiksimies Litenē!
Lejasciema PII „Kamenīte”
darbinieki

„Ŗūķīši” ekskursijā kopā ar vecākiem

Vairāku gadu garumā „Rūķīšu” grupai ir izveidojusies tradīcija mācību gada
noslēgumā doties kopīgā ekskursijā ar
vecākiem. Kas var būt jaukāks, kā ļauties
kopīgam braucienam ar lielo autobusu!
Mācību pirmajā pusgadā pārrunās
ar vecākiem izstrādājām ekskursijas
maršrutu. Šogad nolēmām doties aplūkot atpūtas kompleksu „Trīssaliņas” un
„Rakši”.
„Trīssaliņas” atrodas Smiltenes novada Grundzāles pagastā. Tās ir izveidotas
uz trim salām, lai ikviens apmeklētājs justos netraucēts, baudītu brīnišķīgu atpūtu,
aplūkojot gleznaino ainavu.
Ekskursijas sākumā apskatām 400
m garo dabas taku, kurā izvietoti vairāk
nekā 30 koka zvēriņi. Katrs dabas takas
apmeklētājs saņem īpašu karti, ar kuras
palīdzību var atrast zvēriņus, kontrolpunktu, paciemoties spēļu telpā, kur mazākie
var šūpoties koka zirdziņos, makšķerēt
zivis, bet lielākie – spēlēt galda spēles.
Tālāk ceļš ved uz skatu torni, no kura
drosmīgākie vēro lejā redzamās „Trīssali-

ņu” dabas ainavas. Tikmēr paši mazākie
bērni atpūtās rotaļu laukumā.
Nākošais ekskursijas apskates objekts – „Rakši”, kas atrodas klusā mežā
6 km no Cēsīm. Dodamies apskatīt eksotiskos dzīvniekus – divkupru kamieļus,
Andu lamas, alpakas un gvanako. Klausoties gida stāstījumā, ieguvām daudz
jaunas informācijas par dzīvnieku dzīvesveidu, uzvedību, paradumiem. Katrs
mazais apmeklētājs varēja ne tikai barot
dzīvniekus, bet arī tos apmīļot.
Ekskursijas noslēgumā pie lielā saimes galda kopīgā maltītē baudījām uzkodas un gardo pašcepto maizīti. Mīļš
paldies Ozolu ģimenei!
Audzinātāja Ilze

Lejasciema PII „Kamenīte”
darba organizācija vasaras mēnešos

Jūlijā Lejasciema PII „Kamenīte" būs slēgta sakarā ar pedagoģisko un
saimniecisko darbinieku atvaļinājumiem.
Jūlijā vecākiem tiek piedāvāta iespēja pieteikumus bērnu reģistrēšanai
vai uzņemšanai PII mācībām 2016./2017. mācību gadā aizpildīt Lejasciema
pagasta pārvaldē.
Saziņa ar bērnudārza administrāciju šajā laikā iespējama, zvanot – m. t.
26456107 un/vai 26361073.
1. augustā iestāde darbu atsāks, piedāvājot apmeklējumu jaukta vecuma bērnu rotaļu grupā. Darba laiks 7.30 – 19.00.
Jauku vasaras atpūtu vēlot, PII vadītāja Sandra
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JAUNSARGU VIENĪBĀ/ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Lejasciema un Gulbenes jaunsargu vienības ar
labiem panākumiem piedalās sacensībās
14. – 15.05.2016. vecajā Sūnu skolā, Kūku pagastā, Krustpils novadā norisinājās Jaunsardzes departamenta 2.
novada nodaļas jaunsargu „Vīru spēles
2016” un NATO šķēršļu joslas atklāšana.
Sacensībās piedalījās arī divas jaunsargu
komandas no Lejasciema un Gulbenes
jaunsargu vienībām.
Sacensībās piedalījās 23 jaunsargu
komandas. Sacensībās komandas piedalījās NATO šķēršļu joslas veikšanā un
5 km pavēles distancē, kuras laikā bija
jāveic tūrisma elementi, attāluma noteikšana, ugunskura iekurināšana un aukliņas
pārdedzināšana ar dabas materiāliem,
uzmanības uzdevums: ekipējuma atpazīšana un ieraudzīšana noteiktā teritorijā,
ieroču salikšanā, šaušanā ar pneimatikas ieročiem, pirmās palīdzības sniegšanā, nestuvju izgatavošanā un ievainotā
transportēšanā, munīcijas kastu pārvietošanā, ātrumposmā kalnā.
Abas Gulbenes novada
jaunsargu komandas uzrādīja augstus rezultātus.
Lejasciema jaunsargu komanda izcīnīja 1. vietu
NATO šķēršļu joslas veikšanā. Komandā startēja Lejasciema vidusskolas jaunsargi: Artūrs Kauliņš, Gvido
Bambulis, Linards Cvetkovs
un Leonards Kaspars. Lejasciema komanda uzrādījā
labāko laiku ātrumposmā
pret kalnu un saņēma kausu „Spēcīgākā komanda”.
Sacensību
kopvērtējumā
2. vieta Gulbenes jaunsargu
komandai. Komandā startē-

ja Gulbenes 2. vidusskolas jaunsargi: Artis Lūsis, Emīls Broks,
Arnis Dzenītis un Ričards Malcāns.
Pēc komandu sacensībām jaunsargi varēja piedalīties NATO šķēršļu joslas veikšanā individuāli. Komandas
starts bija paņēmis daudz spēku, bet gribētāju netrūka.
Lejasciema vidusskolas jaunsargs Gvido Bambulis uzrādīja labāko laiku jaunsargu vidū, piekāpjoties tikai militārās pieccīņas čempionam, karavīram Dainim Stepem.
„Vīru spēlēs” piedalīties ir goda lieta katrai vienībai un jaunsargam. Mēs varam lepoties ar šiem jauniešiem, ar viņu gribasspēku un izturību.
Lāsma Gabdulļina

Vasarā dodoties!
Bērnība – saulainākais laiks, ko aizvadām bez rūpēm, pienākumiem, kad
vairāk saņemam, mazāk dodam. Kad
sevī krājam mīlestību, lai vēlāk dalītos
tajā ar saviem vecākiem, draugiem, mīļotajiem. Bērnība ir vērtība, kas mūsu sirdīs
glabāsies uz laiku laikiem.
Mums, strādājot bērnudārzā, ir dota īpaša iespēja: dzīvot
bērnības pasaulē un kopā ar
bērniem ik dienu priecāties,
brīnīties, piedzīvot, atklāt.
Bērni mums atgādina, kā ikdienišķas,
mums apkārt esošas
lietas, notikumi, piedzīvojumi pilda prātu
ar mīlestību. Bērniem
2016. gada jūnijs

piemīt dabas dotas spējas: gribēt, varēt,
darīt. Lai, bērniem augot, tās neizbālētu,
nepazustu, mums, pieaugušajiem, jābūt
modriem un vērīgiem, allaž nomodā, gataviem atkal un atkal viesoties krāšņajā
Bērnības zemē.
Kļūstot par vecākiem, mums ikvienam jālolo sevī spējas pamanīt, saklausīt, rast laiku būt kopā ar saviem
bērniem – savām MAIJPUĶĪTĒM,
NEAIZMIRSTULĪTĒM, PUĶUZIRNĪŠIEM un ĒRKŠĶROZĪTĒM! Kopīgi ar bērniem
vēlreiz ieraudzīt: varavīksnes
atspulgu rasas lāsē; piedzīvot asaru par apmaldījušos
putnēnu; aizturētu elpu vērot spāres vizošos spārnus;

neatlaidīgi gaidīt uzplaukstam pumpuru
puķes kātā; izpriecāties par pavasara peļķi līdz pat pašiem pēdējiem dubļiem tās
apakšā; pētīt un atklāt, sajust un atsaukties brīnumam – DZĪVOT ar sirdi!
Jūsu bērni ir īpaši – tieši tādi, kādi viņi
ir – jūsējie: tik atšķirīgi; mazi, bet nenogurdināmi; trausli, bet tik koši dvēselē un
dāsni sirsniņās!
Lepojieties ar saviem bērniem ik dienu, esiet gandarīti par bērnu paveikto un
priecājieties par katru mirkli, ko pavadāt
kopā!
Piesātinātu un brīnumiem bagātu
vasaras atpūtu vēlot,
Lejasciema PII „Kamenīte”
darbinieki
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Lejasciemiešu sportiskie panākumi
28. maijā jau ceturto gadu
Gulbenē norisinājās amatieru riteņbraukšanas sacensības, katru
gadu tās pārstāv un uz goda pjedestāla kāpj kāds lejasciemietis,
arī šis gads nebija izņēmums,
7 km garajā distancē S grupā trešo vietu izcīnīja Anete Liepiņa.
3. jūnijā notika ceturtie Gulbenes novada sporta svētki „Esi
aktīvs!”. Senioru komandas sacentās dažādos sporta veidos,
izcīnot medaļas gan individuāli,
gan komandās. Šajās sacensībās Lejasciema senioru komandai izdevās izcīnīt 2. vietu.
4. jūnijā Lejasciema pagasta komanda piedalījās Gulbenes novada vieglatlētikas
čempionātā. Lai arī kopvērtējumā komanda augstu vietu sacensībās neizcīnīja, individuāli
atsevišķi sportisti izcīnīja pat
vairākas medaļas. 3000 m skrējienā 3. vieta Emīlam Galvanam,
100 m distancē S1 grupā 2.vieta
Dacei Biksānei, V1 grupā sīvā
cīņā 1. vieta Guntaram Spalvam,
V2 grupā 2. vieta Jurim Zaķim,
arī 60 m distancē Juris Zaķis izcīnīja 2. vietu., 300 m distancē Guntaram
Spalvam 3. vieta, tāllēkšanā 2. vieta.
Tāllēkšanā sievietēm S1 grupā
2. vieta Dacei Biksānei. Lodes grūšanā un

diska mešanā sievietēm S II grupā 3. vieta
Līgai Verlei.
Paldies visiem dalībniekiem par
atsaucību, ka atradāt iespēju pār-

stāvēt Lejasciema pagasta
komandas gan senioru sporta
svētkos Lizumā, gan Gulbenes
novada vieglatlētikas čempionātā!
04.06.16. un 05.06.16. Kosā,
Amatas novadā, norisinājās
Latvijas rogaininga čempionāts
2016. Tajā piedalījās arī dalībnieki no Lejasciema pagasta. 24
h rogaininga distancē piedalījās
komanda „Sinoles sūtņi” (Edijs
Jundzis, Aldis Sebris), kuri savā
grupā ieguva 21. pozīciju. 6 h
sacensībās piedalījās komanda
„Brīvsolī” (Dana Puidze, Andris
Stepe) un komanda „Apesciems” (Daiga Krēsliņa, Līga Vabulniece). Daigas
Krēsliņas pārstāvētā komanda savā grupā izcīnīja 2. vietu.

ta Jānim Vanagam un 12. vieta Raitim Vanagam, 13. vieta Jānim Čablim. „MX 65”
pārliecinoši uzvarēja Jānis Kubuliņš, „MX
50” klasē 2. vietu ieguva Jēkabs Kubuliņš.
Vislatvijas golfa dienas ietvaros „Kantes
kroga Pāru spēlēs” 3. vietu ieguva Māris
Milns un Jānis Kupcis. Divu dienu orientē-

šanās sacensībās Smiltenes pusē „Mazā
Balva – 2016” piedalījās Juris Zaķis (2. vieta), Martins Kristers Celms, Aldis Sebris.
Gulbenes novada atklātajā basketbola
čempionātā Gatis Gargažins komandas
„Nareka” sastāvā ieguva čempiona titulu.
Dana Puidze

Ģimenes diena
14. maijā, kad visā Latvijā tika svinēta „Ģimenes diena”, mūsu novadā un arī
ārpus tā notika daudz dažādi pasākumi,
kuros gan tika godinātas ģimenes, gan
notika sporta pasākumi.
Gulbenes novada ģimenes dienā
„Stipras saknes – spēcīgi zari” svētku ietvaros notika ģimeņu sporta spēles, kurās
piedalījās Puidzu ģimene, muzikālā koncerta ietvaros spēlēja Lejasciema vidusskolas vokāli instrumentālā grupa „Deep
– silence” (vadītājs Juris Ivanovs). Pēcpusdienā Gulbenes kultūras centrā notika
Ģimenes dienas noslēguma pasākums „Ir
svētki ģimenei”, kurā ar Gulbenes novada
domes Atzinības rakstu apbalvoja jaunas,
aktīvas un radošas ģimenes. No Lejasciema pagasta Atzinības rakstu saņēma
Agneses un Jāņa Kubuliņu ģimene – par
stipras ģimenes radīšanu un dzīves pamatvērtību ieaudzināšanu bērniem.
Lejasciemieši cīnījās par kausiem motokrosa sacensībās Stāmerienā „Dimanta
kausos”, šajās sacensībās „MX 36+”
klasē 8. vieta Valdim Mednim un 9. vieta
Dzintaram Mednim, amatieru klasē 9. vie-
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PASĀKUMI

Auto orientēšanās Lejasciemā –
jau 25. jūnijā
Aicinām pavadīt brīvo laiku aktīvi, ģimenes vai draugu kompānijā iepazīstot
Lejasciema pagastu no citas puses!
Kā to izdarīt?
 Izveido komandu 2 – 5 cilvēku
sastāvā, kurā 1 dalībnieks atbilstoši LR
likumdošanai ne jaunāks par 18 gadiem
ar derīgu autovadītāja apliecību, 1 dalībnieks ne jaunāks par 16 gadiem, pārējie
– bez vecuma ierobežojuma. Izņēmums,
ja komanda ir ģimene ar pirmsskolas vecuma bērniem, ir iespējams individuāli
vienoties par komandas dalībnieku skaita
palielināšanu.
 Lai nodrošinātu raitu pasākuma
norisi, komandām vēlams pieteikties līdz
22. jūnijam, tomēr būs iespēja piedalīties
arī bez iepriekšējas pieteikšanās.
 Pārvietošanās līdzeklis – vieglā
automašīna.
 Orientēšanās ilgums – aptuveni
1,5 h, aptuvenais maršruta garums 25 km.
 Līdzi jābūt ierīcei, ar kuru var fotografēt.
 Pasākuma noslēgumā notiks
apbalvošana, kurā visas komandas saņems veicināšanas balvas, savukārt uzvarētāja komanda – grozu ar Gulbenes
novada mājražotāju produkciju. Būs arī
īpašas organizatoru pārsteiguma balvas.
 Dalības maksa – EUR 3 (no ekipāžas). Organizatori nesedz izdevumus,
kas saistīti ar komandas piedalīšanos pasākumā.
Organizatoru komanda

2016. gada jūnijs
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KULTŪRAS ZIŅAS

Kultūras karuselis
Ar siltu saulīti, ceriņu smaržu un skaistajām kastaņu svecēm ir atnākusi vasara! Putnēni snaikstās
pāri ligzdas malām, mākoņu aitiņas rāmi peld debesjumā, bites riņķo ap ziediem, vardes skaļi kurkst,
viss sazaļojis, salapojis! Tuvojas latviešu skaistākie
svētki – vasaras Saulgrieži! Madaras ieskandina
Jāņus, magone koši pievienojas, pīpene nāk ar baltu skaidrību... ikviena nezālīte kļūst par Jāņu zāli un
dzied, vainagā ietikusi. Mums atliek tikai gavilēt līdzi!
Pirms sākam gavilēt, paskatīsimies uz amatierkolektīvu darbiņiem, kas tika veikti vēl pirms siltās
saulītes atnākšanas.
30. aprīlī mūsu līnijdeju grupas „Dzinteles” meitenes ar savām atraktīvajām dejām piedalījās pasākumā Stāmerienā, kur tikās mūsu novada un kaimiņu
novada dejotāju grupas uz lustīgu jubilejas pasākumu.

savu – Lejasciema maizīti. Lielu
paldies par maizīti mēs visi sakām
Ingūnai un Aināram Ozoliem!
Paldies Inetai un Evelīnai! Protams, paldies visiem dziedātājiem
par centību, uzņēmību, kora dziesmas mīlestību un sava kora un pagasta patriotismu!

5. maijā ansamblis „Satekas” piedalījās koncertā Gulbenē, kas bija
veltīts pensionāru biedrības „Atspulgs” jubilejai. Pasākums ar plašu
koncertprogrammu, kurā koncertēja un satikās visi novada senioru kolektīvi – kopā uzdziedāja, uzdancoja.

4. maijā visā Latvijā svinēja Brīvības svētkus.
Svētku dienā koris „Kaprīze” piedalījās starpnovadu
koru skatē, kas notika Alūksnē.

15. maijā, Vasarsvētku dienā, lejasciemiešiem bija iespēja
skatīt divas teātra izrādes – ciemojās Beļavas amatierteātris
„Mistērija” ar Monikas Zīles izrādi“ „Laulības treniņu aģentūra”
un mūsu „Paradokss” spēlēja
V. Solloguba izrādi „Ak, maigā
sirsniņa”.
Pēc skates visi kori pulcējās Alūksnes kultūras nama pagalmā uz Baltā galdauta svētkiem.
Baltā galdauta svētki ir viena no Latvijas simtgadei
veltīto ieskaņas pasākumu aktivitātēm, kuru mērķis ir
iedibināt un stiprināt tradīciju 4. maijā cilvēkiem pulcēties pie viena galda ģimenes, draugu, kaimiņu vai
kopienas lokā, svinot savas valsts pastāvēšanu un
godinot tos, kuri palīdzējuši to radīt un nosargāt. Godinājām balto galdautu – kā pašapziņas un lepnuma
simbolu, kopā būšanas simbolu.
Koris „Kaprīze” uz garā svētku galda uzlika arī
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22. maijā Lejasciema kultūras namā
notika jaunās Lejasciema dzejnieces Agnetas Švarces Švampānes grāmatas „Domās
tīrs un nesapīts” atvēršanas svētki – klausījāmies Agnetas dzeju, baudījām lieliskās
pianistes Ances Skopānes klavierspēli, Patrīcijas Švarces Švampānes saksofona skaņdarbus. Prieks, ka Lejasciema dzejnieku
saimei ir pievienojies jauns talants!
28. maijs Alūksnē – Vidzemes un Latgales koru un pūtēju orķestru svētki! Uz
šiem svētkiem no Lejasciema devās koris
2016. gada jūnijs

KULTŪRAS ZIŅAS
„Kaprīze” un pūtēju orķestris „Lejasciems”. Lai arī mazākos sastāvos, tomēr
prieks bija piedalīties šajos lielajos svētkos – būt daudzu kolektīvu vidū gājienā
un uz estrādes noslēguma koncertā. Diena bija saulaina, pilsēta skaista, sakopta,
koncerts jauks, cilvēki smaidīgi – vārdu
sakot, brīnišķīga diena! Paldies visiem
par kopā būšanu!
4. jūnijs – deju kolektīvs „Unce” ciemojās Viļakā. Plaša programma visas
dienas garumā – vispirms kolektīvs piedalījās sportiskajās aktivitātēs „Viens par
visiem – visi par vienu” un vakarā lielās
deju lustes Viļakas estrādē „Ekur meitas
danci grieza, ekur puiši raudzījās”. Kolektīvs mājās pārbrauca ar ļoti pozitīvām
emocijām un smaidiem – prieks par Viļakas ļaužu laipno un sirsnīgo uzņemšanu,
kolorīto un skaisto koncertu, interesanto
un lustīgo sportošanu!
4. jūnijā Gulbenes novada Druvienas
pagasta „Silmaču” brīvdabas estrādē uz
ģenerālmēģinājumu Rūdolfa Blaumaņa
lugai „Skroderdienas Silmačos” ieradās
Latvijas Nacionālā teātra aktieri, Gulbenes novada koristi, dejotāji, lai 23. jūnijā
izrāde izdotos godam. Izrādē piedalīsies
kora „Kaprīze” dziedātāji, folkloras grupa
„Smaržo siens” ar dziesmām un dejām
piedalīsies Vislatvijas Zāļu tirgū ar Līgo
danču un dziesmu mācīšanu.
Kaut arī liekas, ka vasarā kolektīviem vajadzētu drusciņ atpūsties, baudīt
atvaļinājumus un siltās dienas, tomēr ir
lielāki vai mazāki darbiņi visas vasaras
garumā – koris „Kaprīze” 21. jūnijā piedalīsies Latvijas Radio 2, gaidot Saulgriežus organizētajā akcijā „Gadsimta
garākā Līgo dziesma”, kad 21. jūnijā no
rīta Lejasciemā, atpūtas vietā pie dīķīša,
tiks uzfilmēta un ierakstīta kora dziedātā
Līgo dziesma, kuru atskaņos Latvijas Radio 2 tiešraidē plkst. 8.35. Tas tāds interesants pasākums mums visiem.
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Aktivitātes Lejasciemā

23. jūnijā koris „Kaprīze” un
folkloras grupa „Smaržo siens”
Druvienā piedalās izrādē „Skroderdienas Silmačos”
25. jūnijā 11.00 Lejasciema
kultūras namā Bērnības svētki
1. jūlijā ansamblis „Satekas”
piedalās senioru svētkos Stāmerienā
30. jūlijā – amatierteātris „Paradokss” piedalās festivālā Tilžā
6. augustā – novada svētki
Jaungulbenē
13. augustā – riteņbraukšanas sacensības „Šķūnenieku
kauss”
20. augustā – koris „Kaprīze” piedalās pasākumā – koncertā „BrāliBrāli” Ozolkalnā

Ansamblis „Akcents” 12. jūnijā Gulbenē ierakstīja Jolanta Andževa dziesmu „Kam der kalni” Gulbenes novada svētku noslēguma uzvedumam.
Paldies visiem, kas atbalsta, piedalās, palīdz – ar prieku, ar smaidu!
Lejasciema kultūras nama vadītāja Rita Gargažina

2016. gada jūnijs
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INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI
Liec, Laimīte, man mūžiņu
Vieglu, vieglu, kuplu, kuplu:
Apinīša vieglumiņu,
Bērza slotas kuplumiņu.
/Latv. t. dz./

Sveicam
Kris ni un Rihardu Til ņus ar dēliņa
Daniela piedzimšanu!
Lejasciema pagasta pārvalde
Vasara ietinas
zaļā apmetnī,
ņem savā pārziņā
spožāko saules gaismu
un iet,
ziedus apkārt kaisīdama.
Mēs, skaistuma slāpdami,
dodamies viņai pa pēdām.
Vēlreiz mākoņu ugunīs iedegties,
liesmot un kvēlot!
Smaržīgā ziedā paslēpties,
birstošo rozi žēlot.
Saulgriezei līdzi
pasniegties,
saules skārienu gaidot,
būt kā zilajai rudzupuķei,
katram cerīgi smaidot!
Ziedi, vasara, ziedi!
Ar tavu siltumu,
ar tavu skaistumu,
ejam caur savu mūžu!
/B. Žukovska/

Pirms Saulgriežu svinēšanas, 20.30, tiksimies dzejnieces Tirzmalietes 140.
dzimšanas dienas atceres pasākumā, Skolas ielā 3, kur skanēs viņas un Lejasciema
dzejnieču Irisas Puidzes un Agnetas Švarces-Švampānes dzeja. Tirzmalietes dzeju lasīs
Agnese Usāre. Pasākumā piedalīsies ansamblis „Satekas”. Lietus gadījumā tiksimies
Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā.

Lejasciema ap ekai
mainīts telefona numurs
Apvienības APTIEKU ALIANSE
Gulbju ap ekas Lejasciema filiāle
Lejasciems, Rīgas iela 23

t. 22331784
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LĪDZJŪTĪBA

Un tā Tu aizgāji,
tā: pēkšņi un pavisam...
Bez ceļa atpakaļ.
Smiltis klājas pāri visam.
/Z. Purvs/
Mūžībā aizgājuši Lejasciema pagasta
iedzīvotāji Andris Brūmanis,
Jānis Krūmiņš, Dzidra Akmene.
Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko
līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem

Sveicam Lejasciema
pagasta iedzīvotājus, kam
skaistas dzīves jubilejas
tiek svinētas jūnijā:
75 gadu jubilejā
Ināru Medni
80 gadu jubilejā
Atvaru Šternu
85 gadu jubilejā
Dzidru Dambrovu
Izdevējs –
LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDE
Tālr. 64473660
e-pasts: lejasciems@gulbene.lv
Informāciju apkopoja: Izglītojošā darba
un darba ar apmeklētājiem vadītāja
Dana Puidze
Iespiests: SIA Erante” tipogrāfijā
“
Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801
tālr. 64860983
Tirāža 1000 eks.
2016. gada jūnijs

