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Latvijas valsts svētku svinīgajā pasākumā,
17. novembrī, Lejasciema pagasta
pārvaldes Pateicības balva – Lejasciema
sudraba poga tiks pasniegta:
• Gunāram Lapkašam – par labdarību,
nesavtīgu palīdzību Lejasciema pagasta
iestādēm un aktīvu līdzdalību pagasta
sabiedriskajā dzīvē
• Valdai Šķenderei – par veiksmīgu veselības
uzņēmuma attīstību un aktīvu līdzdalību
Lejasciema pagasta sabiedriskajā dzīvē
• Ingrīdai Vanagai – par ilggadēju,
pašaizliedzīgu darbu Lejasciema izglītības
iestādēs un aktīvu līdzdalību pagasta
sabiedriskajā dzīvē
• Mārītei Podai – par apzinīgu, ar atbildības
sajūtu veiktu amata pienākumu pildīšanu un
labestīgu attieksmi pret pircējiem.
18. novembrī Latvijas valsts svētku svinīgajā
pasākumā Gulbenes novada domes Goda raksts
tiks pasniegts Ērikai Balodei par ieguldījumu
novada medicīnas un veselības nozarē,
Atzinības rakstus saņems SIA „Silmalas” (valdes
priekšsēdētājs Juris Putniņš) par veiksmīgu
uzņēmējadarbības attīstību un atbalstu Gulbenes
novada sabiedriskajā dzīvē, Lāsma Gabdulļina
par ieguldījumu darbā ar Gulbenes novada
jaunsargiem.
Lejasciema pagasta pārvalde

Kur zemi lai krāšņāku rastu,
kam skaistākas dziesmas lai dzied,
kā zemi pie dzintara krasta,
kā zemi, kur ābeles zied.
Tā zeme ir dzimtene mana,
te izaugt un dzīvot man ļauts.
Ik puķe tās vārdu man zvana,
šo zemi par Latviju sauc.
/A. Sakse/

Sveicam
Lejasciema pagasta
iedzīvotājus
Latvijas Republikas
proklamēšanas
98. gadadienā!
Lejasciema pagasta pārvalde

Ar sirdi un saknēm Lejasciemā
Vairs tikai dažas dienas, un 18. novembrī, kā katru gadu, atzīmēsim savas
valsts dzimšanas dienu. Cits to svinēs
ģimenes lokā, cits, savukārt, dosies uz
kādu no izsludinātajiem pasākumiem,
kāds mājās vienatnē svētsvinīgi paklusēs,
bet kāds varbūt stāvēs mūsu likteņupes
Daugavas krastā un kopā ar tūkstošiem
dziedās himnu „Dievs, svētī Latviju!” Iespējams, ka būs arī tādi, kuri pukosies
par to, ka viss mūsu valstī sagājis „grīstē”,
dzīve kļuvusi pārāk smaga un valdība nekam nederīga. Lai kā arī būtu, mēs esam
šeit, šajā vietā, savā valstī, savās mājās,
un 18. novembris ir ar asinīm ierakstīts
mūsu tautas vēsturē, tāpēc svētku sajūtu meklēsim vispirms sevī, neatkarīgi no
tā, cik biezs mūsu maks un cik ļoti mūs
kaitina tas, kas notiek mums apkārt. Kaut

vai tikai tā vienkāršā iemesla dēļ, ka šeit
ir mūsu mājas – Latvija.
Ar šādām pārdomām un jau pirmssvētku sajūtu uz sarunu aicināju vienu no
mūsu pagasta zināmākajiem cilvēkiem,
kurš ar saknēm ieaudzis Lejasciemā, reizē slavēts un pelts, bijušo mūsu pagasta
padomes priekšsēdētāju Daini Šviku.
Senākie dati par mūsu pagasta vadītājiem ir kopš 1905. gada, un vēstures
fakti liecina, ka Dainis Švika ir otrs ilgākais
pagasta „galva”, kurš šajā amatā nostrādājis 16 gadus – no 1993. līdz 2009.
Sarunai Dainis piekrita labprāt, norunātajā laikā ieradās precīzi, enerģisks,
aktīvs un ļoti atvērts cilvēks, uzreiz gatavs
stāstīt, dalīties, palīdzēt. „Kā karavīrs ierindā”, pie sevis nodomāju. Bet pašai
domas jaucas pa galvu juku jukām, ne-

saprotot, kā lai tā secīgi izjautā, kā lai
uzraksta par cilvēku, par kuru katram
lejasciemietim ir savs viedoklis. Bet Dainis manu darbu stipri atvieglo, valoda ir
tik raita un stāstījums tik interesants, ka
beigās, aplūkojot ieplānotos jautājumus,
redzu, ka Dainis jau uz visiem tiem ir atbildējis, bet pierakstiem paņemtā lapa
palikusi balta...
Pastāsti par savu bērnību, kādu to
atceries?
Esmu lejasciemietis, dzimis tepat, Lejasciemā, mājā Imantas ielā, kur kādreiz bijusi slimnīca. Bērnība pagāja „Bozemniekos”, netālu no Sudala ezera, kādreizējā
kolhoza „Darba cilts”, vēlāk „Komunārs”,
teritorijā. Biju jaunākais bērns ģimenē, ir
māsa un brālis. Protams, ka bērnība bija
turpinājums 2. lpp.
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laimīga, lai arī dzīvojām diezgan trūcīgi,
bet es to toreiz tā neuztvēru. Bērnībā jau
visu redz savādāk, to, cik tas bija smagi,
saprot jau tikai vēlāk. Toreiz „Bozemniekos” visi strādāja, mamma un vecmamma slauca govis, katra pa desmit, bet
mani, tādu trīgadnieku, tikmēr ielika lielā
kubulā, lai nekur nepazūdu. Vēlāk, kad
tēvs uzcēla māju „Jānūžos”un pārvācāmies uz turieni, bija daudz kaimiņu bērnu, tādu pašu delveru kā es, tad jau visur
gājām kopā. Vienmēr bija arī jāstrādā,
cik nu kurā vecumā tas bija pa spēkam.
Vecāki nekādās augstās skolās nebija
gājuši, bet tas, ko viņi teica un mācīja,
palicis atmiņā uz mūžu. Mamma vienmēr
strādāja un arī rūpējās, lai mēs visi būtu
paēduši un apkopti, lai mājā būtu kārtība.
Tēvs bija beidzis tikai 3 klases vēl cara laikos, bet viņam bija savi stingri uzskati par
dzīves kārtību kā baušļi, kuri vienmēr bija
jāievēro, un tos iemācīja arī man. Viņam
bija stingra pārliecība, ka, lai kaut ko sasniegtu dzīvē, ir jāmācās. Arvien mudināja mācīties. Kad jau sāku iet skolā, tad ļoti
uzmanīja, lai ne tikai mācītos, bet arī naizdarītu neko sliktu, par ko būtu jākaunas.
Tu esi beidzis Lejasciema vidusskolu, kā tālāk virzījās tava dzīve? Kā
izvēlējies profesiju?
Pēc vidusskolas, kā visiem maniem
vienaudžiem, bija jāiet dienēt padomju
armijā. Es nokļuvu uz 3 gadiem Sevastopolē, jūrniekos. Kad atgriezos, tieši tēvs
bija tas, kurš mudināja mācīties. Un ne
tikai mācīties, bet apgūt kādu amatu, kas
vēlāk dzīvē var noderēt. Izvēlējos celtniecību, iestājos toreizējā Jelgavas lauksaimniecības akadēmijā, būvinženieru fakultātē. Jau pirmajā mācību gadā satiku savu
tagadējo sievu, lejasciemieti Gunu, apprecējos, un piedzima meita Indra. Tā sagadījās, ka Gunu Lejasciemā tā īsti nemaz
nebiju pamanījis, bet Jelgavā ieraudzīju.
Pabeidzām abi augstskolu un atgiezāmies
Lejasciemā. Vēlāk piedzima dēls Jānis,
bet nu jau esmu vectētiņš divām burvīgām
mazmeitām.
Vai, atgriezies Lejasciemā pēc
augstskolas, tūlīt zināji, ko darīsi, kur
strādāsi?
Tā kā mācīties biju devies kā toreizējā
kolhoza „Komunārs” stipendiāts, zināju,
ka mani gaida atpakaļ. Kolhoza priekšsēdētājs Vasilijs Gargažins, man pašam par
pārsteigumu, uzreiz uzticēja celtniecības
brigādes vadīšanu. Bija jau diezgan grūti sākumā būt par vadītāju cilvēkiem, kas
bija bijuši mani skolotāji, autoritātes, piemēram, Indulis Pavārs, Roberts Kalniņš,
kuru padomos vienmēr tiku ieklausījies.
Bet viņi mani pieņēma, ieklausījās manī,
nekad neliedza padomu, un pamazām
viss aizgāja. Pirmais lielais objekts man kā
vadītājam bija tagadējais Lejasciema bēr-
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Dienests uz
atomzemūdenes bija
skarbs.
nudārzs. Pēc tam jau vairākas
daudzdzīvokļu mājas un citi
objekti.
Kā nonāci līdz pagasta
padomes
priekšsēdētāja
krēslam?
Dzīve jau mums ikvienam
bieži piedāvā kādus izaicināLielākā vērtība ģimene. Sieva Guna, meita Indra,
jumus, iespējas, viss atkarīgs dēls Jānis, znots Arnis, mazmeitas Lauma un Elza.
no tā, vai mēs tos pieņemam.
Tā arī man nāca šis piedāvājums negai- tika pagastos reformas un es tiku ievēlēts
dot.
novada domē.
1993. gadā toreizējais pagasta paPirmie neatkarības gadi mums vidomes priekšsēdētājs aizgāja no amata siem bija tādi eiforijas un reizē arī appirms vēlēšanām. Tas bija grūts laiks, kā mulsuma gadi. Vai tu pats tiki braucis
jau pirmajos neatkarības atjaunošanas arī uz barikādēm?
gados – pagastā bija problēmas ar katlu
Jā, bet toreiz jau brauca visi. Es to uzmāju, daudzi jautājumi bija jārisina stei- tvēru diezgan nopietni. Dažs gan skurbulī
dzīgi un neatliekami. Es piekritu būt šajā aizbrauca un tāds pats atbrauca atpakaļ.
amatā līdz vēlēšanām – dažus mēnešus, Mēs, lejasciemieši, gan vēlāk nebijām akjo tehniskie jautājumi man bija saprotamā- tīvi uz pieteikšanos nozīmīšu saņemšanai
ki un tos biju pieradis risināt. Domāju, kad kā barikāžu dalībnieki, arī man tādas nav.
pienāks vēlēšanas, tad jau laiks rādīs, vai Zinu vairākus, kas toreiz brauca, bet pēc
man būs lemts palikt, vai vajadzēs meklēt tam pieteikties negāja. Toreiz Rīgā taču
citu darbu.
bija vai visa Latvija, vai tad visiem tagad
Tiku ievēlēts un tā arī nostrādāju šajā tās nozīmītes spraudīs? Darījām tikai to,
amatā visus 16 gadus, līdz brīdim, kad no- kas bija jādara.

Sadarbības līguma parakstīšana ar Polijas pašvaldību „Barciani”.
2016. gada novembris
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Iedomājies, ka mēs tagad ejam
pastaigā pa Lejasciemu, tā no vien
gala līdz otram, par ko tu jūti vislielāko
gandarījumu? Kas tieši tika paveikts,
tev esot Lejasciema pagasta padomes
priekšsēdētāja amatā? Varbūt pirmais,
ko tu iedomājies, ir kultūras nams?
Nē, es laikam tomēr vispirms pieminētu sociālo māju. Par to gan izjūtu gandarījumu, ka mūsu vecajiem cilvēkiem
ir šī māja tepat Lejasciemā. Cik grūti tas
nācās, bet cik labi, ka izdevās! Labi, ka izdevās atjaunot kapliču Lejasciema kapos.
Un vēl mana ideja, par kuru jūtos gandarīts, ka tā ir realizēta, ir baltais krusts pie
ieejas Lejasciema kapsētā, piemiņas zīme
mūsu bojā gājušajiem tautiešiem svešumā, kuriem vairs nebija lemts atgriezties
dzimtajā Lejasciemā. Protams, arī kultūras nams, kas tagad ir tik mājīgs, ka uz
turieni vienmēr gibas doties. Arī tas nebija
viegli paveicams darbs, jo nācās nokārtot
vispirms īpašuma tiesības uz to, kaut no
iepriekšējo īpašnieku ieguldījuma tur pāri
nebija palicis gandrīz vairs nekas, jo, gadiem ejot, šī ēka bija tikusi pārbūvēta neskaitāmas reizes.
Kas ir tas, ko varbūt biji iecerējis,bet
neizdevās īstenot?
Bija sapnis par jaunu bibliotēku. Par
tādu stiklotu ēku pašā Lejasciema centrā.
Bet varbūt tas arī nebija vajadzīgs, jo tad,
iespējams, nebūtu atjaunota Zentas Mauriņas māja, kurā šobrīd atrodas bibliotēka.
Toreiz tā bija gandrīz uz sabrukšanas robežas. Tagad ir gan bibliotēka, gan viena
vēsturiska māja Lejasciemā, kuru izdevās
paglābt no iznīcības. Toreiz šķita, ka prātīgāk būtu to nojaukt, cik sliktā stāvoklī tā
bija, bet tagad prieks arī par šo izglābto
ēku.
Vai par baznīcas atjaunošanu nekad netiki domājis?
Šī tēma bieži ir izskanējusi un atkal apklususi ne tikai manā laikā, bet arī tad, kad
par Lejasciema pagasta padomes priekšsēdētājiem bijuši citi. Bet kaut kā vienmēr
ir bijuši citi steidzamāk darāmie darbi, un
šis tā arī palicis turpat – idejas līmenī.
Te mēs ar Daini mēģinām iztēloties,
kā tas būtu; mēs stāvētu Lejasciema centrā, un tur tālumā, Tirzas otrā krastā, skatam pavērtos balta, balta baznīca ar augstu torni, kurš būtu redzams jau pa lielu
gabalu un uz zilo debesu fona izskatītos
tik majestātiski, ka skatienu arvien gribētos vērst uz augšu! Varbūt būtu vērts par
to padomāt? Nākotnē...
Daini, kas ir bijuši tie cilvēki, kuriem
tu esi pateicīgs, vai, kā moderni saka,
kuri ir bijuši tavi dzīves skolotāji?
Man tādi ir bijuši trīs. Pirmais – tēvs,
kurš man ir iedevis tādu vērtību sistēmu,
kas ir mūžīga. Novirzoties no tām pamatvērtībām, visa dzīve var sagriezties šķērsām. Tāpēc esmu centies pie tām turēties,
2016. gada novembris

Neaprakstāma sajūta Dziesmu svētku gājienā.
Šajā reizē kopā ar mums iet draugi no Polijas.
un līdz šim tas man pašam ir nācis tikai par
labu. Otrs, kuru vienmēr atcerēšos, ir kādreizējais kolhoza „Komunārs” priekšsēdētājs Vasilijs Gargažins. Viņš bija saimnieks
šī vārda labākajā nozīmē, vadītājs ar lielo
burtu, kurš man iemācīja, kā sarunāties ar
cilvēkiem, kā vadīt viņus, organizēt darbus
un pašam palikt cilvēkam. Trešais – Roberts Kalniņš, kurš iemācīja man amatu,
kurš nekad neliedza palīdzību un man bija
atbalsts un padomdevējs, kad sāku strādāt patstāvīgi. Paldies viņiem par to!
Par ko tev pašam šobrīd sāp sirds
visvairāk, domājot par Lejasciemu?
Visvairāk gan sirds sāp par to, ka pazūd mūsu cilvēki, pagasts kļūst arvien tukšāks un tukšāks...
Šis mūsu „Pagalma” numurs iznāks nedēļu pirms valsts svētkiem. Ko
tev pašam nozīmē 18. novembris, kā tu
to parasti atzīmē?
Man tie vienmēr ir svētki. Savu amata
pienākumu dēļ parasti šos svētkus esmu
svinējis kādā no speciālajiem pasākumiem, kas tikuši organizēti sakarā ar svētkiem, vienalga, vai tas ir bijis Lejasciemā,
Gulbenē vai Rīgā, pēc tam mājās, ģimenes
lokā, kad sabrauc visi bērni un mazbērni,
tad ir tā īstā svētku sajūta. Bet tādu pacilātību, tautas kopību vislabāk izjūtu Dziesmu
svētkos, ejot svētku gājienā, kopā ar savējiem – koris, mūsu pūtēju orķestris, dejotāji un gar Brīvības ielas malām skatītāju tūkstoši! Pēc tam lielais koncerts Mežaparka
estrādē vai deju lieluzvedumi Daugavas
stadionā, tās ir tās lietas, kas saviļņo!
Paskatoties uz Daini šajā brīdi, ieraugu asaras acu kaktiņos, kuras viņš nemaz
necenšas slēpt atšķirībā no manis pašas.
Tas ir tik patiesi un cilvēcīgi, kad runājam
par lietām, kas mums ir svētas, kad mūsu
slēptākajā sirds stūrītī ieskanas kāda stī-

ga, kuru latvieši izvairās citiem rādīt. Mēs
neesam raduši izrādīt savas jūtas, bet
varbūt tomēr vajadzētu? Vai labais tonis
ir noniecināt un pelt, nevis lepoties un mīlēt?
Ko tu mūsu sarunas nobeigumā
vēl gribētu pateikt cilvēkiem, visiem
„Pagalma” lasītājiem un tiem, kuriem tu
vienmēr būsi savējais, puisis no „Darba cilts”?
Gadiem ejot, jau tās vērtības mainās.
Kad mūžs jau sāk iet uz rudens pusi, tad
cilvēks arvien vairāk aizdomājas par dzīves jēgu un savu misiju šeit uz zemes.
Viss, kas jaunībā šķita tik svarīgs, tagad
ir zaudējis savu nozīmi, un nāk apjausma,
ka lielākā bagātība nemaz par naudu nav
iegūstama.
Neko oriģinālu jau es nepateikšu. Cilvēki mīļie, nu turieties, jābūt taču cerībai,
ka būs labāk, bez tās jau nemaz nevar
dzīvot, sauciet savējos mājās! Neviens jau
mums te neatvedīs nekādu Laimes lāci,
pašiem vien viss būs jādara. Un gaišus
jums svētkus!
Paldies, Daini, par sarunu! Paldies par tiem 16 gadiem, kurus tu veltīji mūsu pagasta attīstībai! Priecīgus
svētkus tev un tavai ģimenei!
Kad Dainis jau izgājis pa durvīm, ir
sajūta, ka jāceļas un jāiet, ka kaut kas jādara, kaut vai jāsavāc nobirušās lapas, ka
nevar tā mierīgi sēdēt istabā un neko nedarīt. Gribas iet ārā, pacelt uz augšu galvu un paraudzīties tajā virzienā, kur varbūt
kādreiz atkal stāvēs baltā baznīca. Gribas
iet un vēlreiz paskatīties uz sociālo māju,
aiziet līdz kultūras namam un estrādei,
paskatīties uz mūsu Lejasciemu vēlreiz,
bet nu jau ar citām acīm, ar gaišākām!
Ar Daini sarunājās Irisa Puidze
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Mana Latvija
Manai Latvijai ir dzidri zilas acis
un biezi, zaļi mati. Apģērbu tā
maina četras reizes gadā. Kādu
laiku viņa staigā baltā, skaistā kāzu
kleitā, tad tā ietērpjas visu toņu
zaļumā, tam seko košais vasaras
tērps – visās varavīksnes krāsās,
līdz beidzot tā nomet visu košo
(un varbūt arī lieko), lai mēs to
ieraudzītu pelēku, patiesu, trauslu.
Mana Latvija ir sarkanbaltsarkana.
Sarkanais simbolizē mīlestību, bet
baltais – cerību.
Latvijai ir bail no viesuļiem un
ienaidniekiem, es nezinu, kāpēc, bet
es to vienmēr aizstāvēšu.
Latvija sapņo par laimīgu tautu
savā paspārnē, tāpēc ka viņa pati
ir laimīga, jo mēs to kopjam, mīlam
un lolojam.
Ance Žīgure, 6. klase

Mana Latvija
Mana Latvija ir kā krāsains
puķu dārzs vasarā. Tās vislielākā
bagātība ir dzīvības pilnie meži un
sirsnības pilnie cilvēki.
Uz kartes Latvija izskatās kā ābols,
kurā ir izgrauzts liels robs. Un
Latvija jūtas īpaša ne jau savas
interesantās formas dēļ, bet tīro
pļavu, zilās jūras, dzidro ezeru,
biezo mežu un jauko cilvēku dēļ.
Latvija ir noraizējusies par savu
nākotni. Kā būs? Vai latvieši spēs
parūpēties par viņas bagātībām –
mežiem un pļavām - vai ļaus tiem
izzust zem cilvēku būvētajām
pilsētām?
Ričards Didriksons, 7. klase

Lai kāda skaista ziemas diena
Atnāk ātri, miglā tīta!
Tomēr sniegpārsliņa viena
Vaigam pāri slīd no rīta.
Ieraudzīdams sniega segu,
Jā, no priekiem es jau degu
Atrast latvju rakstu cimdus,
Iziet ārā, uzvilkt viņus.
Ulla Pēkone, 9. klase
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***
Latvija taču ir stipra.
Rudenī, ziemā, vasarā un pavasarī.
Vētras laikā, jā, vētras laikā arī.
Tieši tad man viņa šķiet
vispievilcīgākā - tumšās debesis,
spilgtie zibeņi. Tie mani izrauj no
garlaicīgas dienas, kad sēžu un
domāju:
“Laiks taču skrien tik ātri... un
skaistākās ainavas pazūd.”
Latvija vairs nav tik pievilcīga,
kā manā bērnībā, tomēr zibens,
lietus, sniegs un pali vienmēr būs
visskaistākie.
Ceru, ka vismaz debesis Latvijā
nekad nemainīsies
un ziema kādreiz vēl būs tik auksta,
kā tajā pirmajā gadā,
kad es uzkāpu uz slēpēm.
Raitis Kaspars, 8. klase

Mūsu spēks
Un mēs dzimstam pļavās. Starp
smilgām, ziediem, bērziem, starp
dziesmām. Mūs var iepīt rudzupuķu
vainagos Jāņu vakarā, mūs var
atrast rīta rasā raspodiņos. Un tāda
liela, silta mīlestība mūs apvij ik uz
soļa.
Manas pēdas paliek dziļi zemē, sāpes
aizskalo Gauja. Ar krāsainām kļavu
lapām liek pierimt un kliedē pelēko
ikdienu.
Kur gan cietur vasaras vakaros
dzērves tā kliedz? Kur vēl citur
bites ievu ziedos tā dūc? Te, manā
Latvijā, bezgalīgi skaistā un
neizprotami trauslā, slēpjas tas
prieks, ko citur neatrast. Te mana
māte un tēvs, viņu stiprās rokas,
kuras nepagurst turēt mūs, bērnus,
savās skavās. Un kur gan tās
asaras? Tik dzidras un tīras, mirklī,
kad dziedam Leonīda Breikša
dziesmu „Lūgšana”? Tur rodas mūsu
spēks. Tur tas aug, starp bailēm un
ticību labajam.
Un mēs atkal no jauna dzimstam un
aizejam, aizejam pār smilgu galiem,
sadegot Jāņu ugunskura liesmās...

Tādi mēs esam, tāds ir mūsu stāsts
– par dziļām saknēm, par mīlestību
pret savu zemi. Ja pat kādu dienu
pagursim, baltas krustu birzis pār
mums neredzamas rokas cels. Mēs
aiziesim, bet dziļas pēdas paliks, un
tie, kas nāks pēc mums, tie arī jutīs
to mīlestību, ko Latvija deva mums,
jo Latvija ir tas dzidrais starojums.
Paula Ivanova, 10. klase

***
Kas skaistāka par sauli rītos,
Par mēnessgaismu naktī vēlā,
Par pieneņpūkām pļavā lielā
Un par vēju Kolkasragā?
Kur cilvēks spējīgs dzirdēt sevi
Un uzklausīt ir spējīgs tevi,
Kur putni skaisti dziedāt sāk
Un laime tev tik pakaļ nāk?
Tur vienmēr būsi gaidīts,
Tur tevi mīlēt spēs,
Tā - mūsu māmuļa,
Mūsu skaistā Latvija!
Elvis Bērziņš, 11. klase

Vai tu zini, kas ir Latvija?
Tā ir zeme, mana dzimtene.
Vai tu zini, kas ir dzimtene?
Tā ir zeme, kur es piedzimu.
Vai tu zini, kā es piedzimu?
Tā kā puķuzirnis uzziedēju
māmiņai,
tā kā puķuzirnis apvijos ap tētiņu.
/J. Peters/

Sagaidot Latvijas dzimšanas
dienu, lai ģimeniskums, atbalsts,
mīlestība un uzticība valda
ikvienā sētā un saimē!
PII „Kamenīte” vārdā vadītāja Sandra

2016. gada novembris

PAGASTA PĀRVALDE INFORMĒ/ LAUKSAIMNIEKIEM

Par pieslēgšanos pie centralizētā
ūdensvada un kanalizācijas tīkla
Laikā no 2011. gada līdz 2015. gadam
ar Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu tika realizēti projekti „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada
Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā”,
kuru rezultātā Lejasciemā tika uzlabota
dzeramā ūdens kvalitāte, veikta ūdensapgādes un kanalizācijas esošo tīklu rekonstrukcija un jaunu tīklu izbūve. Projekta
rezultātā Lejasciema ciemata Rīgas ielas
iedzīvotājiem tagad ir iespēja pieslēgties
pie ciemata centralizētā ūdensvada un
kanalizācijas tīkla. Aicinām Lejasciema pagasta iedzīvotājus izmantot iespēju un pieslēgties pie centralizētās ūdensapgādes
un kanalizācijas tīkla.
Atgādinām, kāda kārtība jāievēro
tām mājsaimniecībām, kas vēlas veikt pieslēgšanos pie Lejasciema ciemata jaunā
ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkla:
1) mājas īpašniekam Lejasciema
pagasta pārvaldē jāiesniedz iesniegums
par pieslēguma veikšanu pie ūdensvada
un/ vai kanalizācijas tīkla;
2) saskaņā ar Gulbenes novada
domes noteiktajām maksas pakalpojumu izmaksām, persona veic maksu EUR
42,62 par pieslēgumu pie ūdensvada un
kanalizācijas tīkla;
3) norādījumus par pieslēguma vietu pie centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīkla mājas īpašnieks saņem, sazinoties ar pagasta pārvaldes komunālās saimniecības vadītāju J. Kupci, t.28640505;
4) veicot pieslēgumu, mājas īpašnieks iegādājas un uzstāda ūdens skaitītāju;
5) pakalpojumu saņēmējs pagasta
pārvaldē iesniedz informāciju par izstādīto
ūdens skaitītāju, vienojas par iespējamo
skaitītāja plombēšanas laiku un noslēdz
komunālo pakalpojumu līgumu.
Aicinām savlaicīgi veikt maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem
Saskaņā ar komunālo pakalpoju-

mu līgumu nosacījumiem pakalpojumu
saņēmējam par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem (ūdens, kanalizācija, apkure) norēķini jāveic katru mēnesi.
Maksājumus var veikt skaidrā naudā,
iemaksājot pagasta pārvaldes kasē (kases darba laiks pirmdiena 8.00 – 12.15
un 13.00 – 17.00, otrdiena 13.00 – 17.00,
ceturtdiena 8.00 – 12.15, piektdiena 8.00 –
12.15) vai veicot pārskaitījumu uz pagasta
pārvaldes kontu SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr.LV50UNLA0007011130708
vai Swedbanka, kods HABALV22, konta
Nr.LV61HABA0551024724413.
Norēķinoties par izlietoto ūdeni, patērētāja pienākums ir regulāri 1 (vienu) reizi
menesī nolasīt skaitītāja rādījumus un tos
darīt zināmus pakalpojuma sniedzējam,
t.i., pagasta pārvaldei. Daudzdzīvokļu
māju iedzīvotājus lūdzam lapiņas ar skaitītāju rādījumiem ievietit pie mājām izvietotajās pastkastītēs līdz katra mēneša 27.
datumam. Individuālo māju iedzīvotājus
aicinām skaitītāju rādījumus nodot Lejasciema pagasta pārvaldes kasē personīgi
vai zvanot kases darba laikā, t. 64473664.
Iedzīvotājus, kuru ūdens patēriņš ir
neliels (mazāk par 1m3 mēnesī), maksājumus veikt ne retāk kā vienu reizi ceturksnī.
Atgādinām, ka saskaņā ar Gulbenes
novada domes lēmumu apstiprinātajām
maksām, Lejasciema pagastā ir noteikta
šāda maksa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem:

Lejasciema ciematā
Sinoles ciematā
Apdzīvotā vietā Veri

Par nekustamā
īpašuma nodokli
Atgādinām, ka 15. novembris
ir pēdējais nekustamā īpašuma
nodokļa 2016. gadam maksāšanas termiņš.
Aicinām iedzīvotājus savlaicīgi
veikt nekustamā īpašuma nodokļu
maksājumus par zemi un ēkāmun
atgādinām, ka par noteiktā termiņā
nesamaksāto nodokli saskaņā ar
pastāvošo likumdošanu tiek aprēķināt nokavējuma nauda.
tralizētos ūdens un kanalizācijas pakalpojumus un nav kurām nav uzstādīti ūdens
skaitītāji, saskaņā ar Gulbenes novada
domes 25.07.2013. sēdes lēmumu Nr.
17 noteikta aukstā ūdens patēriņa norma
5 (pieci) m3 mēnesī uz vienu faktiski dzīvojošu personu. Aicinām iedzīvotājus,
kuru mājokļos vēl nav uzstādīti ūdens
skaitītāji, izvērtēt iespēju iegādāties un
uzstādīt ūdens skaitītājus un maksāt par
faktiski patērēto ūdens daudzumu. Pēc
ūdens skaitītāja uzstādīšanas, lūdzam par
to paziņot pagasta pārvaldei, lai varētu
veikt izmaiņas komunālo pakalpojumu līgumā un ūdens patēriņa uzskaitē.
Aicinām iedzīvotājus savlaicīgi un regulāri veikt maksājumus par saņemtajiem
pakalpojumiem (ūdens, kanalizācija, apkure, īre). Atgādinām, ka saskaņā ar Gulbenes novada domes noteikto kārtību,
noteikts, ka pret pakalpojuma saņēmējiem, kuri nav veikuši maksājumus par

Maksa par ūdensapgādes
pakalpojumiem
0,83 EUR/m3 bez PVN
0,73 EUR/m3 bez PVN
0,77 EUR/m3 bez PVN

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu maksai tiek piemērota PVN likme 21%
Mājsaimniecībām, kas izmanto cen-

Maksa par kanalizācijas
pakalpojumiem
1,37 EUR/m3 bez PVN
0,44 EUR/m3 bez PVN
–

īri un komunālajiem pakalpojumiem vairāk kā 3 mēnešus pēc kārtas, pagasta
pārvaldei ir pienākums ierosināt parāda
piedziņas procesu.

Ziņas lauksaimniekiem
1. Pieejams atbalsts „Ieguldījumiem materiālajos aktīvos”.
Lauku atbalsta dienests (LAD) no
2016. gada 21. novembra līdz 2016.
gada 21. decembrim izsludina projektu
iesniegumu pieņemšanu 3 apakšpasākumos: „Atbalsts ieguldījumiem lauku
saimniecībās”, „Atbalsts ieguldījumiem
pārstrādē” un „Atbalsts ieguldījumiem
lauksaimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā”.
• „Atbalsts ieguldījumiem lauku saim2016. gada novembris

niecībās”. Atbalsts paredzēts jaunu
iekārtu, tehnikas, aprīkojuma iegādei, kā arī būvniecībai.
• „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.
Atbalsts paredzēts pārstrādes un iepakojumu iekārtām, kā arī būvniecībai.
• „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. Atbalsts paredzēts
meliorācijas sistēmu pārbūvei, laukumu un pievadceļu būvniecībai.

Plašāka informācija www.lad.gov.lv
sadaļā „Atbalsta pasākumi”
„Projekti
un investīcijas”.
2. Pārejas posma valsts atbalsts
par zīdītājgovīm. Iesniegšanas termiņš
Lauku atbalsta dienestā līdz 15.11.2016.
3. Pārskats par bišu saimēm ar atskaites datumu 01.11.2016. ir jāiesniedz
no 01.11.2016. līdz 30.11.2016.
Anita Rozenberga,
lauku attīstības konsultante
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SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ / BIBLIOTĒKĀ

Gaidot ziemu Āra lasītavu izveide pagastu bibliotēkās –
Laikapstākļiem kļūstot ziemīgākiem,
biežāk sākam iemīt taciņu līdz malkas
šķūnītim pēc malkas, lai māju padarītu
mājīgāku, piepildot to ar siltumu, ko rada
plīts vai krāsniņas iekuršana.
Dažkārt dažādu iemeslu dēļ malkas
šķūnītī nav malkas, jo ģimenei/personai
finansiālie apstākļi nav ļāvuši to izdarīt
savlaicīgi.

Gulbenes novada Sociālais dienests
šādā gadījumā paredz sociālo palīdzību –
dzīvokļa pabalsta saņemšanu ģimenēm/
personām, kuras atzītas par trūcīgām (vidējie ienākumi uz personu EUR 128,06)
vai maznodrošinātām (vidējie ienākumi
uz personu EUR 148,00). Dzīvokļa pabalsts paredz malkas iegādi vai komunālo pakalpojumu maksājumu segšanu,
kā arī izdevumu segšanu par citiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu.
Dzīvokļa pabalstu izmaksā vienreiz
gadā 40% apmērā no attiecīgā gada 1.
janvāra spēkā esošās minimālās darba
algas valstī. Gulbenes novada Sociālais
dienests dzīvokļa pabalstu 2016. gadā izmaksā ģimenēm, kas atzītas par trūcīgām,
EUR 148,00 apmērā, bet maznodrošinātām – EUR 74,00 apmērā. Pabalsta saņēmējam jāveic līdzdarbošanās pienākumi,
pārsvarā tie ir apkārtnes labiekārtošanas
darbi (40 stundu darbs). Līdzdarbošanās pienākumus nav nepieciešams veikt
pensijas vecuma cilvēkiem, vecākiem,
kuriem ir bērns līdz 3 gadu vecumam, un
cilvēkiem ar veselības problēmām.
Sīkāku informāciju par dzīvokļa pabalsta saņemšanu var iegūt pie Lejasciema pagasta sociālā darba organizatora
un sociālā darbinieka (Rīgas iela 6).
Irita Vanaga
Paldies Annai Polzai
par viņas ziedoto laiku,
veicot darbu sabiedrības
labā, strādājot kā brīvprātīgajai
humānās palīdzības punktā (bijušajā
Sinoles kultūras namā)!
Irita un Dzintra
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jauna iespēja iedzīvotājiem

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Gulbenes novada bibliotēkas projektu
„Āra lasītavu izveide pagastu bibliotēkās
– jauna iespēja iedzīvotājiem”. Šajā projektā piedalās arī Lejasciema pagasta
Mālu bibliotēka. Projekts tiks realizēts
līdz 2017.gada 30. augustam, kura laikā
tiks iegādāti galdi ar soliem, lielizmēra
āra spēļu komplekti (dambrete, riču-raču,
cirks, šahs, samezglojies) planšetdators,
informācijas stends.
Bezvadu interneta (Wi-Fi) pakalpojums pieejams no 2008. gada. To var
izmantot gan bibliotēkas telpās, gan arī
50 m rādiusā ap bibliotēku 24 stundas
dienā. Šo pakalpojumu ārpus bibliotēkas
darba laika varēs izmantot pilnvērtīgi, jo
būs soli, kur apsēsties, un galds, kur novietot datoru.
Āra lasītava būs saistoša arī ģime-

nēm. Āra spēles iedzīvotāju brīvā laika
pavadīšanu padarīs daudzveidīgāku –
bērni, ģimenes aktīvi varēs pavadīt savu
brīvo laiku. Katrs apmeklētājs varēs izvēlēties sev tīkamāko pakalpojumu. Šeit
varēs tikties gan bijušie, gan vietējie mālmuižnieki. Arī tūristi, kas vasarā bieži apmeklē Mālmuižu, izmantos šīs ērtības.
Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu
iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.– 2020. gadam
apakšpasākuma „Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātes „Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.
Sofija Drozdova,
Lejasciema pagasta
Mālu bibliotēkas vadītāja

Datorkursi bibliotēkā

Lejasciema
pagasta
bibliotēka sadarbībā ar Gulbenes novada bibliotēkas
Mācību centru oktobrī un
novembrī atkārtoti aicināja
Lejasciema pagasta iedzīvotājus, pensionārus un pirmspensijas vecuma cilvēkus,
uz datorapmācības kursiem.
Apmācības notika divos līmeņos: „Pirmā iepazīšanās
ar datoru bez priekšzināšaApmācību dalībnieces kopā ar pasniedzēju
nām“ un „Padziļinātie kursi
Ingunu Luiku.
datoru apmācībā”.
Nodarbības vadīja Gulbenes novada meklējumu ieguva 12 dalībnieki.
bibliotēkas Mācību centra pasniedzēja
Maira,
Inguna Luika. Sertifikātus par kursu apLejasciema pagasta bibliotēkas vadītāja

Lejasciema bibliotēkā
Sākas garie rudens vakari, kļūst aizvien tumšāks aiz loga, un klāt arī lielais
lasīšanas laiks.
Domājot par saviem uzticīgajiem
lasītājiem un pārējiem apmeklētājiem,
Lejasciema pagasta bibliotēka ir papildinājusi grāmatu fondu ar 35 jauniem eksemplāriem.
Šoreiz lielāka vērība tika pievērsta
bērnu un jauniešu literatūrai, lai Lejasciema pagasta bibliotēka varētu sekmīgi piedalīties lasīšanas veicināšanas
programmā „Bērnu un jauniešu žūrija”.
Diemžēl šogad ļoti maz valsts līdzekļu

tika piešķirti šai programmai.
Piedāvājam lasīt latviešu autoru darbus – M. Jakubovskas darbs par sievietes likteni un savas tautas vēsturi – „Melnā Berta”, liepājnieka Ērika Kūļa jaunākie
darbi – stāstu krājums „Mīlošie un mēnessērdzīgie”, romāns „Vainīgais”, kur
tiek risināta tēma par dzīves pabērniem.
M. Pohodņevas un M. Pelša kopīgais
darbs ar izmeklējuma elementiem „Naida simetrija”, kurai nupat tikai bija grāmatas atvēršanas svētki. Tautā iemīļotās
rakstnieces S. A. Gailītes jaunākais
darbs ir „Sintijas stāsts”, kas stāsta
2016. gada novembris

BĒRNUDĀRZĀ

„Kamenīte” saulgriežu takās
Jau senos laikos latvieši gadu sakārtoja astoņās gadskārtās, kas saistītas ar
saules atrašanās vietu debesīs. Mēs Kamenītē arī mīlam un allaž gaidām Sauli. Tādēļ, gadam cauri steidzoties, satiekamies
ar Meteņiem; Lielo dienu; Jāņa, Miķeļa,
Mārtiņa dienām un Ziemassvētkiem.
Senlatviešiem gadskārtu svētki bija
saistīti ar saulgriežiem un nozīmīgām pārmaiņām dabā, kas notiek katru gadu. Tā
kā senlaviešu pamatnodarbošanās bija
zemkopība un lopkopība, tad saimniekošanā vadījās pēc pārmaiņām dabā, tām
pakārtoja savu dzīvi. Gadskārtu svētkos
tika veiktas dažādas rituālas darbības,
kas vairotu labklājību, auglību, pasargātu
no ļauniem spēkiem. Svētkos tika pagatavoti ēdieni ar simbolisku nozīmi, un svētku laikā zīlēja nākotni.
Katrs periods, no saulgriežiem līdz
saulgriežiem, kas tika atvēlēts zināmu
darbu veikšanai, senāk tika saistīts arī ar
noteiktu paražu, ticējumu, sakāmvārdu,
mīklu, skandējamu un dziedamu dziesmu, rotaļu un deju izdzīvošanu. Cauri laikiem, no paaudzes paaudzē, tiek nodotas
šīs zināšanas. Nākas atzīt, ka mūsdienu
dzīves ritms, nodarbošanās un tradīcijas ir
vairs attāli saistītas ar senatnē bijušajām,
bet tā enerģija un kopā būšanas prieks,
kas piemita senajām tradīcijām, vēl aizvien ir sajūtama, pie tām atgriežoties.
Lai arī, ikdienas darbus darot, neskandējam tautas dziesmas, neradām
mīklas par sev apkārt esošo, gan lietu
kārtībā, gan attiecībās, tomēr spējam atsaucīgi baudīt folkloras kopu, tautas deju
kolektīvu un koru sniegumu. Saviem ikdienas darbiem varam atrast noderīgas
domas arī no senā Dainu skapja. Varam
ieklausīties senajās dainās un gūt labus
ieteikumus, ko esam piemirsuši, bet nu
atzīstam par „godā ceļamiem”.
Ar mīļu prātu Meteņdienā laižamies
no kalna ar ragavām, pīrāgus un tēju uz
kalniņu līdzi ņemot. Sārtie vaigi un priecīgās klaigas allaž ir vislabākā balva, ko
varam saviem bērniem sniegt papildus
tam, ka esam visi kopā.
Lielajā dienā, gaidot pavasara atnākšanu, sirdī jūtam to nemieru, kas strāvo
līdz pat pirkstu galiem, un acis vedina uz
augu sēklu paciņām veikalu plauktos.
Sētu sakopt, gājputnus sagaidīt, zemīti

rušināt, sīpolu virtenes papluinīt, oliņu
smukumu cerējot. Darīt, darīt, darīt.
Vasaras pilnbriedā ikviens ar acu
kaktiņu pamana, kā pļavas un lauki sapošas Jāņu dienai. Nav mājas, kur saulgrieži nāktu bez ziedu pušķa māla krūkā,
tvanīgās meiju smaržas un nemiera sirdī.
Lai arī prasmes brangus siera rituļus siet
vairs nav visu mūsu ikdiena, tomēr svētku
galds nekad nepaliek bez pīrāgiem, siera,
alus kausa – „ceļiniekiem ar gadsimtiem
senu gājumu”.
Rudens nemiers pārtop mierā Miķeļu
laikā, kad vasarā audzētais, vai mazdārziņā vai lielajos laukos augušais sagūlis apcirkņos, pagrabu vai ledusskapju
plauktos. Kāpēc – tas pašu audzētais- ir
ar pavisam citu garšu un vērtību? Arī „Kamenītes” plauktos un apcirkņos liekamo
ik gadus cenšamies sarūpēt no pašu dārziem, laukiem, cilvēkiem. Tad vēlāk,
galdā ceļot, zinām, ka vitamīniem
līdzi nāk tā īpašā svētība – kas
iemājo tanī, ko audzējam sev pašiem.
Mārtiņu laiks atnāk ar lauku
mieru un istabu nemieru, kad pirksti
prasa darbu un prāts neviļus sāk
ceļu uz Ziemassvētkiem. Rotaļas, mīklas, pa kādai dejai un
dziesmai. Dziju grozi reizēm
pastumj malā zābakus, lai ievilinātu rokdarbu pasaulē. Košiem
dzīpariem krāsojas gan telpas, gan paši
darinātāji. Un vēl, budēļos iešanas laiks,

par pusaudzes Sintijas cīņu ar slimību.
Šobrīd ļoti populārā basketbolista
Kristapa Porziņģa stāsts. Tā ir brāļa Jāņa
sastādīta grāmata par Kristapa bērnību
un pirmajiem soļiem lielajā sportā – „Brālis. Kristaps Porziņģis – no pagalma Liepājā līdz skatuvei Ņujorkā”.
Daiļliteratūras plauktā amerikāņu

autores K. Dodas spraigs kriminālromāns „Atriebes impērija” un Toma Stouna „Krodziņš Skaistā Helēna” – stāsts
par kādu Grieķijas vasaru. Vācu autores
M. Pēcas „Septiņas dienas bez...” ir humora pils romāns par draudzenēm, badošanos un noslēpumiem, un S. Kaspari triloģijas trešā grāmata „Ūdenskrituma
dziesma”, kas turpina aizraujošu ģime-

2016. gada novembris

k
kas atraisa klusajos nerātnības un skaļļajiem ļauj izpriecāties uz nebēdu. Laiks,
k
kad paraudzīties citam uz citu un gūt
p
prieku no kopā būšanas. Laiks līdz pat
Z
Ziemsvētku liegajam klusumam un mīlesttībai, kas staros pat no zvaigznēm.
Kas ir tas, ko sajūtam savu esam,
īīpašā starojumā cauri laikiem nākušu –
ssavējo. Kas ir tas, kas rit mūsos ar katru
ssirdspukstu un elpas vilcienu: vārdā nen
nosaucams, bet mūsos esošs? Piederība
k
kam senam, spēkpilnam, viedam. Lepn
nums par to, no kurienes nākam, kam
p
piederam, kas esam. Esam latvieši savā
ttēvu zemē.
Šīs ir tās sajūtas, kas ik gadus „Kam
menītei” liek soļot pa gadskārtu ieražu
= saulgriežu taku: mācot ieklausīties, izprast, zināt un vēlēties darīt ko tādu, kam
gadsimtu vērtība: būt piederīgiem Latvijai.
Šīs sajūtas ir tās, kurās labprāt vēlamies
dalīties un ‘ieteikt kā izbaudāmas’ ikvienam. Tā ir sena vērtība, kuras svarīgs
noteikums ir: būt, darīt un paveikt kopā.
Esiet kopā ar saviem mīļajiem, cik bieži
vien iespējams, arī gadskārtu svētkos!
Lai arī mūsu ceļā vēl laiks līdz
Ziemsvētkiem, gribu novēlēt ikvienam no
jums domās un darbos jau:
- notraukt putekļus no svētku rotājumiem, un varbūt tieši šogad un tagad
kopā ar savējiem pagatavot tos jaunus un
pašiem!
- atgriezties uz šā gada sākumu un
atcerēties nepadarīto, nepasacīto, aizmirsto un nepaspēto, palienēto un neatdoto- un izdarīt!
- caurskatīt „domu albumu” un saprast pāri nodarīto, nepateikto, ne tā domāto un pateikto, atrast noklīdušos
labos vārdus – samīļot un pateikt!
Laikā līdz Ziemsvētkiem: piedzīvot ko necerētu, ieraudzīt ko
nebijušu, izjust un dāvāt mīļumu,
runāt un dzirdēt sakām labo, pārdzīvot nemieru ar mieru!
Kopā ar senlatviešu gudrību, labestību, azartu, strādāt prieku un ticību
gaišā pārākumam pār pelēko – lai katri
jūsu svētki kļūst īpaši, prieka pilni un paliekošām atmiņām bagāti!
No Lejasciema PII „Kamenīte” –
vadītāja Sandra
nes sāgu par dzimtas līkločiem. Īru iemīļotās autores L. Railijas „Vētru māsa”,
kas ir otrā grāmatā ciklā „Septiņas māsas”. Un daudzas citas aizraujošas un
interesantas grāmatas.
Gaidām bērnus un jauniešus iesaistīties lasīšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija”!
Lejasciema pagasta bibliotēka
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Apmācību „Klūgu pinumi un vijumi” dalībnieces
ir gatavas sava pirmā groziņa pīšanai
„Pieaugušo neformālās izglītības programma
„Klūgu pinumi un vijumi” tiek realizēta ar
Gulbenes novada domes finansiālu atbalstu
EUR 405. Līdzfinansējums piešķirts Gulbenes
novada pieaugušo neformālās izglītības
programmu konkursā.

Jau vairākas sestdienas Lejasciemā pieaugušo neformālās izglītības programmas „Klūgu pinumi un vijumi” apmācību dalībnieces tiekas,
lai Ineses Zvejnieces vadībā apgūtu iemaņas, kā no kārkla, kurš atrasts
un iegūts dabā, nonākt līdz skaistam dekoram vai sīpolu groziņam.
Šobrīd esam nonākušas līdz mirklim, kad tūlīt, tūlīt varēs sākt veidot groziņus, jo diezgan grūtais un laikietilpīgais materiālu sagatavošanas posms – klūgu griešana, sutināšana, mizošana, šķelšana un
ēvelēšana – būs beidzies.
Ar prieku varu informēt, ka no 03.12.2016. līdz 06.01.2017. Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā būs skatāma apmācību dalībnieču un amatnieces Ineses Zvejnieces dažādu klūgu pinumu
un rotājumu izstāde.
Dana Puidze,
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

Klūgu mizošanas process.

Kultūras notikumi
Šis rudens tāds dāsns sanācis. Ja
visu oktobri dārzos vēl ziedēja miķelītes
un mežā varēja atrast gailenes, man tas
šķiet kā brīnums, jo oktobris un novembra sākums jau nu noteikti asociējies ar
pirmo sniegu un sala kniebieniem vaigos.
Tiesa, tradīcija, ka vairāk gribas iedegt
sveces un just to gaišumu, gan šajos mēnešos nav mainījusies – tik ļoti pietrūkst
gaismas! Zinātāji, kuru padomos vērts ieklausīties, māca, ka tieši tāpēc katru brīvu
brīdi, izmantojot gaišās stundas, jādodas
pastaigās uz mežu un ar katru šūnu jāuzņem pēc iespējas vairāk dabas dotās
enerģijas. Taču cik nu vairs līdz Ziemassvētkiem, un tad jau ar katru dienu mazliet gaišāks kļūs!
Bet vēl īsumā par to, kā mums ir gājis
rudens mēnesī – oktobrī!
8. oktobra vakarā Lejasciema kultūras namu piedziedāja vīru kora „Dziedonis” spēcīgās balsis. Stalti vīri baltajos
linu kreklos ar lepnumu dāvāja savas
dziesmas skatītājiem. Koncertā skanēja
Mārtiņa Brauna mesa „Daugava”. Paldies
korim, diriģentam Uldim Kokaram un mūziķim, komponistam Mārtiņam Braunam
par brīnišķīgo rudens vakara koncertu.
22. oktobrī skatītājus uz atpūtas pasākumu aicināja Lejasciema amatiermākslas kolektīvi un tika svinēta amatierteātra
„Paradokss” 15 gadu jubileja.
Teātris – tā ir māksla paskatīties uz
sevi no malas! Dažkārt dzirdēts profesionāļus sakām: „Spēlē kā amatieri!”, bet jā-
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Mārtiņš Brauns un vīru koris „Dziedonis”.

atceras, ka Latviešu teātris ir
sācies no amatierteātra, tās
ir latviešu teātra saknes un
no tā radusies latviešu teātra mīlestība. Tā ir svēta lieta,
ka latvietis iet uz teātri un
latvietis spēlē teātri. Mums ir
svarīgi būt pārliecinātiem, ka
amatierteātri ir ļoti nozīmīgi,
tiem ir jāturpina pastāvēt, jo
teātris ir ļoti smalka parādība
– tam ir maģiskas saknes.
Vakara gaitā aktieri saviem
skatītājiem dalījās mīlestībā, pateicās par uzticību,
atbalstu un palīdzību 15

Amatierteātra „Paradokss” dalībnieki un vadītāja Ineta Krastiņa.
2016. gada novembris

KULTŪRAS ZIŅAS
gadu garumā. Aktieri ar balvu nominācijā „Paradokss radītāja” pateicās kolektīva pirmajai režisorei Lailai Mednei,
nominācijā „Sudraba āmurs” Guntaram
Šmitam par ieguldījumu teātra izrāžu kaldināšanā, nominācijā „Zelta nots” Inetai
Maltavniecei un Ingai Deigelei par mācīšanu pareizi noturēt meldiņu un mūzikas
sariktēšanu, nominācijā „Maigais kritiķis” – Irisai Puidzei un Edītei Siļķēnai kā
padomdevējām aktiermākslas padebešu
sasniegšanā, nominācijā „Kaskadieris –
dublieris” – Madarai Šmitei un Edgaram
Puidzem par izrādīto aktiermeistarību
ekstrēmos apstākļos, nominācijā „Kaskadieris – dublieris – parūkmeistars” Elīnai
Krēsliņai, nominācijā „Zelta krēsls” – Uldim Berkoldam par aktieru drošu
nogādāšanu uz tālām un
ne tik tālām vietām, nominācijā „Dimanta scepteris”
– Lejasciema pagasta pārvaldei par daudzpusīgu,
bet apjomā nemainīgu atbalstu visādos veidos. Es,
savukārt, aktieriem teicu
mīļu paldies par darbu un
dāvāju piederības zīmes
savam kolektīvam, teātrim.
Māris Milns saka
Kas ir „Paradokss”? Tie ir
apsveikuma vārdus
cilvēki, kas nāk uz mēģiamatierteātrim
nājumiem, mācās tekstu,
iejūtas lomā, analizē to! 13 „Paradokss” 15 gadu
jubilejā.
gadus kolektīva režisore ir

„Paradoksa” kopbilde.

Līnijdeju grupa „Dzinteles”.

Laila Medne saņem
balvu nominācijā
„Paradokss radītāja”.
Deju kolektīvs „Unce”.
„Deep silance”.

Kora „Kaprīze” sveiciens.
Ineta Krastiņa. Cieņa, apbrīna un mīlestība režisorei, jo, manuprāt, Inetai teātris ir
mīlestības darbs! Paldies! Paldies Lejasciema jauniešu grupai „Deep silance” un
vadītājam Jurim Ivanovam par brīnišķīgajām dziesmām, paldies Jānim Mellim par
2016. gada novembris

Senioru ansambļa „Satekas” sveiciens amatierteātrim svētkos.
skaņu un gaismām, paldies Annai Žīgurei par filmēšanu un foto filmiņas sagatavošanu!
Uz tikšanos jaunajā pirmizrādē pavasarī!

turpinājums 10. lpp.
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turpinājums no 9. lpp.

Man ir liels prieks, ka, atnākot krāsainajam, skaistajam rudenim, kultūras namā
sarosījušies amatiermākslas kolektīvi un vēl
lielāks prieks, ka mēs esam un paliekam
stabili – 9 kolektīvi un 2 interešu grupas, kas
darbojas kultūras namā. Mēs lepojamies ar
saviem darbīgajiem kolektīvu vadītājiem
un novēlam enerģiju, darba sparu arī turpmāk – paldies kora „Kaprīze” un ansambļa
„Akcents” vadītājai Inetai Maltavniecei, kormeistaram un koncertmeistaram Vitautam
Bošam, ansambļa „Satekas” vadītājai Vijai
Nuržai, deju kolektīva „Unce” vadītājai Daigai Tipānei, teātra kolektīva vadītājai Inetai
Krastiņai, folkloras kopas „Smaržo siens” vadītājai Ingai Deigelei, līnijdeju grupas „Dzinteles” vadītājai Elīnai Krēsliņai, pūtēju orķestra
vadītājam Jurim Ivanovam, rokdarbu kopas
vadītājai Lāsmai Einbergai! Paldies arī vingrošanas grupas vadītājai Annai Žīgurei un
Joga grupas vadītājai Antrai Aizupietei!
Informācija par amatierkolektīvu mēģinājumu dienām un laikiem –
Jauktais koris „Kaprīze”,
vadītāja Ineta Maltavniece
Mēģinājumu dienas – trešdienas,
piektdienas 19.00 – 21.00
Jauktais vokālais ansamblis „Akcents”,
vadītāja Ineta Maltavniece
Mēģinājumu dienas – piektdienas
17.00 – 19.00
Senioru jauktais vokālais ansamblis
„Satekas”, vadītāja Vija Nurža
Mēģinājumu dienas – otrdienas
13.00 – 15.00
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Unce”,
vadītāja Daiga Tipāne
Mēģinājumu dienas – svētdienas
15.00 – 17.00
Amatierteātris „Paradokss”, vadītāja Ineta
Krastiņa
Mēģinājumu dienas – otrdienas
19.00 – 21.00
Folkloras kopa „Smaržo siens”, vadītāja
Inga Deigele
Mēģinājumu dienas – otrdienas
18.00 – 20.00
Pūtēju orķestris „Lejasciems” , vadītājs
Juris Ivanovs
Mēģinājumu dienas – sestdienas
10.00 – 12.00
Līnijdeju grupa „Dzinteles”, vadītāja Elīna
Krēsliņa
Mēģinājumu dienas – ceturtdienas
18.00 – 20.00
Rokdarbu kopa, vadītāja Lāsma Einberga
Nodarbības notiks ceturtdienās
18.00 – 20.00
Hatha JOGA grupa, vadītāja Antra
Aizupiete
Nodarbības notiks piektdienās
17.00. – 19.00
Vingrošanas grupa, vadītāja Anna Žīgure
Nodarbības notiek pirmdienās un
trešdienās 18.00 – 19.00
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Senioru ansamblis „Satekas”
Rīgas Latviešu biedrības namā.
Protams, vadītāja darbs ir atkarīgs
no kolektīva dalībniekiem – cik aktīvi,
apzinīgi apmeklējam mēģinājumus.
Katrā kolektīvā joprojām gribētos redzēt jaunus dalībniekus, padomājam
par lietderīgu brīvā laika pavadīšanu!
Gaidīsim ikvienu, kas vēlas darboties
kādā no kolektīviem!
29. oktobrī Lejasciema senioru
ansamblis „Satekas” devās un Rīgas
Latviešu biedrības namu, lai piedalītos Latvijas Senioru vokālo ansambļu
sadziedāšanās svētkos „Katru zelta
rudentiņu”. Šajā pasākumā – koncertā
bija iespēja klausīties ansambļus no
vairākiem Latvijas reģioniem un Rīgas.
Ar labu garastāvokli braucām mājās,
jo bija jauki, dziesmoti pavadīta diena,
skaists pasākums, brīnišķīgi cilvēki apkārt! Ja ir gribēšana vienā mirklī aizdzīt
rudens drēgnumu, pelēkumu un visu
slikto, kas virmo gaisā, tad šādi mirkļi
un emocijas ir vajadzīgi.
Mums ir liels prieks par folkloras
kopas vadītājas Ingas Deigeles panākumiem Smiltenē. Tas nekas, ka Inga
šobrīd dzīvo šajā vislatviskākajā pilsētiņā, mēs tomēr viņu uzskatām par savējo – lejasciemieti. Oktobrī Smiltenē
notika vokālistu konkurss „Smiltenes
balsis 2016”, un Ingai šajā konkursā 1.
vieta! Uldis Marhilevičs uzteica Ingu kā
mākslinieci, kas ne tikai nodzied dziesmu, bet arī iznes tekstu. Šobrīd Inga
gatavojas savam pirmajam solokoncertam kopā ar vokālo ansambli „Akcents”,
kas notiks februārī. Apsveicam Ingu! Lai
veicas turpmāk!

Inga saņem diplomu no
Ulda Marhileviča.

Inga vēlreiz izpilda Raimonda Paula
dziesmu „Es aiziet nevaru”, bet nu jau
kā uzvarētāja.
Novembra pēdējā svētdienā, iededzot pirmo adventes sveci, sākas brīnumainie gaidīšanas svētki, nu vismaz es tā
saucu šo laiku līdz Ziemassvētku vakaram. Domāju, ka Adventes vainags ir katrā mājā un četras nedēļas ar četrām adventes svecēm, kas apspīd šo laiku – tie
ir četri pakāpieni ceļā uz Ziemassvētkiem.
Svētku sajūta līdz ar adventi piezogas pie
mums. Un, kad, svētkus gaidot, rokas un
prāts nodarbināti ar patīkamām lietām,
nav laika sūkstīties par to, cik ārā tumšs,
drēgns vai dubļains, jo brīnumi ir mūsu
rokās! Radīsim brīnumus paši!
Lai ir labas domas un sirdsmiers, gaidot svētkus un aizdedzinot sveces!
Rita,
Lejasciema kultūras nama vadītāja
2016. gada novembris

PASĀKUMU AFIŠA
Šajā gadā šis ir pēdējais „Pagalma” numurs, tāpēc informējam jūs par
plānotajiem pasākumiem decembrī.
3. decembrī plkst. 14.00
Lejasciema kultūrvēsturiskā
mantojuma un tradīciju centrā un
tā pagalmā
aicinām lejasciemiešus un
Lejasciema viesus apmeklēt rdziņu
un radošās darbnīcas Adventes un
Ziemassvētku noskaņās.
Pasākuma noslēgumā visi kopā
iedegsim Lielo Ziemassvētku egli!
Tirgot gribētāji aicinā pieteik es,
zvanot t. 28352466 (Dana)
līdz 28. novembrim
3. decembrī plkst. 19.00 Lejasciema
kultūras namā Grupas „Galak ka”
koncerts.
Biļetes cena: EUR 3,00 (ir iespēja
biļetes iegādā es iepriekšpārdošanā)
3. decembrī plkst. 22.00 Lejasciema
kultūras namā Ziemas balle – Spēlē
grupa „Galak ka”
Biļetes cena: EUR 4,00
6. decembrī plkst. 10.30 Lejasciema
kultūras namā – Cirks
9. decembrī plkst. 13.00 Lejasciema
kultūras namā – Gulbenes novada
skolēnu deju kolek vu Sadancis
18. decembrī plkst. 15.00 Lejasciema
kultūras namā – Pirmsskolas bērnu
Ziemassvētku pasākums, 2016. gadā
dzimušo lejasciemiešu sveikšana
20. decembrī plkst. 19.00 skolas zālē
Lejasciema vidusskolas Ziemassvētku
pasākums
„Sim ņš nāca danča bērnu
Ziemassvētku vakarā”
Piedalās skolēnu pašdarbības
kolek vi un jauniešu pos olkloras
grupa „Dārdi”
25. decembrī plkst. 18.00 Lejasciema
kultūras namā Ziemassvētku ŠOVS
„Zvaigžņotā spožumā”.
Biļetes cena: 2,00 EUR
Būs iespēja rezervēt galdiņu
25. decembrī plkst. 22.00 Lejasciema
kultūras namā – Ziemassvētku balle –
spēlē GREGS
Biļetes cena: EUR 3,00
2016. gada novembris
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Tikšanās ar lektori no centra „Dardedze”
Šā gada 3. oktobrī mums bija iecietības stunda, kuru vadīja lektore no centra
“Dardedze”. Tā ir nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir pasargāt bērnus no vardarbības. Sākumā lektore iepazīstināja ar
sevi. Pēc tam viņa mums izstāstīja kādas
kolēģes stāstu par mobingu viņas bijušajā klasē. Uzzinājām, ka jebkāda aizskaršana fiziski vai morāli ir mobings. Izrādās,
ka mobingam ir vairāki veidi – verbāls, fi-

zisks, klusuma jeb ignorēšana, sekstings
un mobings interneta vidē. Lektore mums
par katru veidu paskaidroja sīkāk. Visvairāk mūs pārsteidza mobinga veids – sekstings. Sekstings ir tad, kad kāds cilvēks
aizsūta citam cilvēkam pārāk atkailinātu
bildi, bet tas šo foto pārsūta tālāk. Tāda
fotogrāfija var kalpot arī kā šantāžas „ierocis”. Šim mobinga veidam ir ļoti nepatīkamas sekas. Var draudēt naudas sods un

pat kriminālatbildība.
Sapratām, ka to labāk nedarīt.
Paspējām arī izspēlēt komandas spēli, kā arī saņēmām bukletus par mobingu
un to veidiem.
Šī tikšanās bija izdevusies, jo ieguvām daudz jaunas informācijas par tēmu,
par kuru ikdienā daudz nerunā.
8. klase

Ekskursija uz Ventspili
20. un 21. oktobrī mācību ekskursijā
uz Ventspili bija devušies 9., 10. un 11.
klases skolēni kopā ar skolotājiem – Ilvu
Bērziņu un Aldi Doropoļski. Ekskursantus nebija nobiedējis ne tālais ceļš, ne arī
rudenīgi dzestrie laika apstākļi. Iebraucot
Ventspilī, iela mūs veda gar skolu, kur tagad strādā mūsu bijusī mūzikas skolotāja
Rita Vēverbrante, kura tieši tobrīd izrādījās esam pie savas klases loga un māja
mums ar roku pirmos sveicienus „pilsētā
ar nākotni” – Ventspilī.
Vispirms apmeklējām Ventspils jauno
moderno bibliotēku, kurā tās darbinieces
mūs laipni iepazīstināja ar šīs grāmatu krātuves iespējām. Bibliotēkā piedalījāmies izglītojošā orientēšanās
spēlē „Savieno nesavienojamo”.
Tad devāmies uz Ventspils
Zinātnes un demonstrāciju centra „Kurzemes Democentru”, kur,
ar modernām tehnoloģijām interaktīvi darbojoties, bijām spiesti
padomāt par ekoloģiskajām aktualitātēm un to, cik svarīgi ir rūpēties par dabas resursiem un to
saglabāšanu. Piedalījāmies tehniski radošajā darbnīcā „Domino
efekts”.
Klāt bija vakars un, metoties krēslai, vēl paguvām uziet
uz mola un pastaigāt pa Ventspili „gides” Ritas Vēverbrantes
pavadībā. Interesanta bija jaunā
strūklaka, kuras pamatā ir kuģu
mastu motīvs un kura, šķiet, ir it
īpaši skaista vakara tumsā, kad
strūklaka tiek izgaismota.
Naktsmājas bijām raduši ārpus Ventspils – pie Usmas ezera, un, lai gan vakarā
telpas šķita visai vēsas, no rīta bijām apņēmības pilni atkal braukt uz Ventspili, lai
pievērstos ekskursijas sportisko aktivitāšu
daļai – atrakciju parka apmeklējumam. Šī
vieta atrodas blakus tā sauktajai „Lemberga hūtei” jeb mākslīgajam kalnam. Daļa
ekskursantu bija izvēlējušies piedalīties
peintbola sacensībās, bet pārējie pārbaudīja savu drosmi un veiklību „kaķa
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Fizikas darbnīca.

Gatavi peintbolam.

Meitenes sagatavojušās
šķēršļu pārvarēšanai.

trasē”, kur ir jāpārvietojas pa virvēm virs koku galotnēm,
izmantojot karabīnes un citus drošināšanās veidus.
Atpakaļceļā iegriezāmies Kuldīgā, lai aplūkotu Eiropā platāko ūdenskritumu – Ventas rumbu un pārietu pār
savdabīgo tiltu, kurš būvēts no ķieģeļiem un kurš pilsētā
savieno abus Ventas krastus.
Paldies par ekskursijas organizēšanu skolotājai Ilvai
Bērziņai, un ceram, ka šādas interesantas mācību ekskursijas mūs sagaida arī turpmāk.
Skolotājs Aldis Doropoļskis,
11. klases audzinātājs
2016. gada novembris

JAUNIEŠU CENTRĀ

Tikšanās ar radošo profesiju pārstāvjiem

TV režisore Zane Gargažina un sporta žurnālists Armands Tripāns kopā ar pasākuma apmeklētājiem.

11. oktobrī Lejasciemā viesojās TV
režisore Zane Gargažina, sporta žurnālists Armands Tripāns un operators Mārtiņš Šalmis, lai karjeras nedēļas pasākuma ietvaros dalītos savā pieredzē.
Armands ļoti daudz pastāstīja par
dažādām dzīves situācijām, kas liek aizdomāties par to, kas mēs esam un ko
patiešām vēlamies sasniegt. Atgādināja,
ka savi tuvākie ir jānovērtē, ka mums viņi
ir, un nevajag kautrēties pateikt viņiem trīs
vārdus...es Tevi mīlu! Un vēl, ja gribi ne-

apmeklēt pēdējo stundu – dari to! Tikai
apzinies, kāpēc to dari, vai tas mērķis ir
tiešām svarīgāks par izglītojošu stundu.
Savukārt, Zane mums parādīja un
pastāstīja, cik viņas darbs ir radošs un
interesants, kā top video! Tas, kā izrādās,
nav ne ātrs, ne viegls process. Ir jābūt
galvā vienmēr radošām idejām, lai video
nebūtu garlaicīgs, bet gan interesants.
Paldies jums par iedvesmojošiem
stāstiem, ka pastāstījāt par savu profesiju, par to, kāds ceļš ir noiets, lai jūs būtu

tādi, kādi esat tagad!
Pasākumu apmeklēja ne tikai Lejasciema jaunieši, bet arī skolēni no Druvienas, Lizuma, Gulbenes un Jaungulbenes,
kas liecina, ka piedāvājām to, kas apkārtējiem ir svarīgi. Pasākumu apmeklēja,
vairāk kā 170 interesentu. Paldies Ritai
Gargažinai, Ligitai Antiņai par sadarbību!
Anna Žīgure,
Jauniešu centra „Pulss” darbiniece

Jauniešu nakts saliedēšanās pasākums
Helovīnu noskaņās!
28. oktobrī jauniešu centrā „Pulss”
norisinājās Helovīnu svētkiem veltīts pasākums, kurā jaunieši, ģērbušies maskās, piedalījās dažnedažādās Helovīniem
veltītās saliedēšanas aktivitātēs. Pasākuma ietvaros norisinājās ķirbju grebšanas darbnīcas, kur jaunieši veidoja savu
šausminošo vakara talismanu, spēlēja
zombiju boulingu, sacentās Frankenšteina spēlē, mūmijas tīšanā. Norisinājās arī
labākās maskas konkurss, kurā uzvarēja
Santa Katrīna Pole. Protams, notika arī
spoku stāstu stāstīšana, kā arī noslēgumā šausmu filmas skatīšanās. Kopumā
jaunieši bija apmierināti un izteica vēlmi
rīkot šāda veida pasākumus biežāk. Liels
paldies visiem, kuri ieradās, atbalstīja un
vienkārši bija kopā ar mums!
JC „Pulss” vadītājs Ralfs Siliņš
2016. gada novembris

Pasākuma dalībnieki.
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INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI
Liec, Laimiņa, man mūžiņu,
Liec liepā, ābelē:
Uzaugt man kā liepai,
Kā ābelei noziedēt.
/Latv. t. dz./

Sveicam
Marutu Ķilupi un Aivi Kormi
ar mei ņas Annas piedzimšanu un
Viditu Šimkus un Aivaru Gudkovu
ar mei ņas Elisas piedzimšanu!
Pagasta pārvalde
Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīles bas
Viņš var mūžu darināt!

Sveicam
Gundu un Andri Rieks ņuss ar
mei ņas piedzimšanu!
Sveiciens mazajai Emīlijai, sagaidot
5 mēnešu jubileju!
Pagasta pārvalde

13. novembrī plkst. 15.00
Lejasciema kultūras namā viesosies
Gaujienas ama erteātris „Kaķu nams”
ar jautru ludziņu „Trādi – rīdis”
Biļetes cena: EUR 1,50
16. novembrī plkst. 15.00
Lejasciema kultūras namā –
Viestura Kairiša filma „Melānijas hronika”
Biļetes cena: EUR 1,00
17. novembrī plkst. 19.00
Lejasciema kultūras namā Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadienas
pasākums „Bērzi, maize un mēs”.
Koncertā piedalās:
aktrise Indra Burkovska
dziedātāja – vokāliste Inguna Kalniņa
pianists Aldis Liepiņš.
17. novembrī 22.00 Svētku balle – spēlē
grupa „Kontrasts”. Ieeja brīva

Tāds laiks, kad gribētos
Par kaut ko ļoti labu pārvērsties,
Un Tavā priekšnamā
Kā sniegam pēkšņi ierasties.
Iet laiks un mēs – tam līdzi:
Te ziema, vasara, te nakts un rīts.
Klau, kas tur klauvē tā?
Tā Tava baltā rītdiena.
Ja eglei atļauts ziemā apsegties,
Un baltam sniegam dabā ierasties
Tad šodien visi kopā varam mēs
No gaismas svētkus mazliet
aizņemties.
Tad prieka vairāk būs kā nedienu,
Tad nejutīsim vēju ledainu,
Un viss būs laikā, nevis nelaikā –
Tāpat kā sniegs, kas eglē krīt.
/M. Svīķe/

Sveicam Lejasciema
pagasta iedzīvotājus, kam
skaistas dzīves jubilejas
svinētas novembrī un
decembrī:
70 gadu jubilejā
Jāni Razgoriņu
75 gadu jubilejā
Ivanu Indriču
Marutu Kauliņu
Aldu Kudi
80 gadu jubilejā
Dzidru Ģērmani
Ausmu Keišu
Vilni Brieži
90 gadu jubilejā
Rutu Einbergu

A

Nekad no rudens mākoņiem
nav tik daudz tumšu skumju lijis.
Nekad vēl vējš zem debesīm
tik nežēlīgs un ass nav bijis.
/F. Bārda/

Mūžībā aizgājuši
Lejasciema pagasta iedzīvotāji
Ruta Buklagina, Aina Gulbe,
Inguss Kaņeps, Eleonora Keiša,
Sarmīte Novade, Raimonds
Rautmanis, Elza Sarkane,
Julianna Dzeguze, Māra Stīpniece,
Ausma Mazkalne.
Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko
līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem
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Krāsaino „Pagalma” versiju ir iespējams
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www.lejasciems.lv.
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