Lejasciema pagasta pārvaldes izdevums

Sveicam
pirmklasniekus!
Es ieeju rudenī, vēsajās salnās,
Dāliju un gladiolu smaržās,
Gājputnu klaigās. Un savā skolā.
Jaunā mācību gada sākums – Zinību diena ir svētki pirms jauna darba
cēliena, tas ir jauns sākums un jaunas
apņemšanās. Sākoties jaunam darba
gadam, skolēniem novēlam saglabāt
mācību sākuma līksmību, zināšanu kāri
un darba prieku visa mācību gada garumā. Vecākiem un izglītības iestādes
darbiniekiem – pacietību un izturību,
sapratni un mīlestību, palīdzot bērniem
kāpt grūtajā, taču skaistajā zinību kalnā.
Lai drošības sajūta un liela atklājuma prieks pavada mūsu skolas pirmklasniekus:
Kristapu Balodi,
Gerdu Asnati Berkoldi,
Artūru Filipu Igaviņu,
Anniju Lapkašu,
Rihardu Livkišu,
Juri Lubiņu,
Ernestu Paulu Medni,
Kristapu Riekstiņu,
Karlīni Elizabeti Usāri,
Saniju Zvejnieci,
Linardu Žīguru.
Lejasciema vidusskola

Lejasciema vidusskola gaida
savus skolēnus un viņu
vecākus uz jaunā mācību
gada iezvanīšanas svētkiem
2. septembrī
9.00 – 9.50 – klases stunda ar
vecākiem
10.00 – 10.50 – svinīgais
pasākums skolas zālē
11.00 – 11.50 – vecāku
kopsapulce skolas zālē.
Skolēnus skolā nogādā skolas
autobuss pēc iepriekšējā maršruta un
grafika, uz mājām – 12.00.
Lejasciema vidusskola
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1. septembris –
tik tīrs kā neuzarts tīrums, kā
nesamīts sniegs.
Tas atnāk ar ziediem vīts,
ar cerībām sirdī lieliem un
maziem.
1. septembris atnesis līdz sauju
vasaras smaržas,
riekšu siltas saules, lai pietiek
šai svētku dienai
un nepietrūkst gaitai nevienai.
1. septembris –
Tikai sīkums kaut kam lielam,
kaut kam labam.
Tas atnāk ar zvana skaņu
zinību tālēs vest.
/U. Kavicka/

Sveicam
Lejasciema
vidusskolas skolēnus,
pirmsskolas izglītības
iestādes „Kamenīte”
audzēkņus, bērnu
vecākus, pedagogus
un darbiniekus jauno
mācību gadu uzsākot!
Pagasta pārvalde

Beigusies bezrūpīgā skolēnu vasara
Bezrūpīgajai vasarai pa pēdām steidzas rudens, izliedams biežāk pa lietus
spainim, iemetot košākas krāsas parkos,
dārzos, laukos un mežos. Zīmes dabā
dažkārt var maldināt, bet laika skaitītājs
kalendārs vienmēr ir precīzs – savlaicīgi
ziņo, cik dienas atlikušas līdz septembrim – skolas gada sākumam.
Vīri un sievas augstos amatos domā
un spriež, kādai jāizskatās mūsdienu
skolai, tā arī nevienu reformu tā pa īstam
neiedzīvinot, jo pēc gada vai diviem to
jau nomainījusi kāda jauna, cita. Pārmaiņas pašas par sevi nav peļamas, ja
vien tās sola arī stabilitāti un nākotnes
redzējumu.
Viss nāk, iet un mainās, bet skola
paliek un dzīvo savā ritmā, kas piemērots tās skolniekiem. Par to liecina kaut
pagājušā mācību gada 12. klases absolventu veiksmīgā iestāšanās augstskolās un cita veida izvēlētajās mācību
iestādēs. Vislielākais prieks skolotājiem
par to, ka ikviens no viņiem sasniedzis
tieši to mērķi, ko bija iecerējuši. Pēc šībrīža informācijas vismaz trešdaļa no
beidzējiem mācīsies augstskolās budžeta grupās.

Tomēr jāatzīst, kas visas valsts aktuālās problēmas nav gājušas secen arī
mūsu skolai. Palēnam samazinās skolēnu skaits, salīdzinot ar 2002. gadu, kad
sāku strādāt par izglītības iestādes direktori, tas sarucis par 42%. Latvijā 37%
skolu skolēnu skaits ir mazāks par simtu,
29% ir skolu ar skolēnu skaitu no 101 līdz
250, 25% skolu ir ar skolēnu skaitu no
251 līdz 600, pārējās ir plašākas. Lielākā
daļa lauku vidusskolu ir mazskaitliskas,
īpaši vidējās izglītības posmā. Par laimi,
skolēnu daudzums nav izglītības kvalitātes rādītājs, un ikviens ir jāsagatavo darba dzīvei konkurētspējīgs, tāds, kas spēj
kvalitatīvi dzīvot ne tikai šodienā, bet arī
nākotnē. Tāpēc arī mēs kā allaž gatavojamies kārtējam mācību gadam.
Lejasciema vidusskola, sadarbojoties ar pagasta pārvaldi, arī šogad ir gādājusi par skolas vides pilnveidošanu – ir
veikts kosmētisks remonts skolas zālē un
pievilcīga kļuvusi skatuve, iekārtots sociālo zinību kabinets, nomainīta skolas un
virtuves ventilācijas iekārta, izremontēta
viena no ēdināšanas bloka telpām, kā
arī veikti citi mazāki remonti. Par darbu
turpinājums 2. lpp.
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paldies Ojāram Jeguram, Eiženam Petrovičam, Imantam Ozolam, par ieinteresētību un sadarbību Indulim Lapkašam
un viņa cilvēkiem, Arnim Akmenim un
Jānim Vanagam, no skolas darbiniekiem – Veltai Ivanovai un Normundam
Krēsliņam.
Vismazāk izmaiņas parasti skar
pedagogu kolektīvu, taču šogad skolas saimi ir papildinājusi „Iespējamās
misijas” skolotāja Rūta Misāne, kā arī
atgriezusies pie mums strādāt Inese
Ozoliņa. Vēl pēdējā nedēļā valstī un novadā notiek skolēnu kustība, tādēļ nav
nosaucams precīzs skolēnu skaits, kas
mācīsies mūsu skolā no citām izglītības
iestādēm, bet vasarā esam uzņēmuši
sešus skolēnus 2. – 7. klasē.
Iepriekšējais mācību gads bija notikumiem un pasākumiem pārbagāts
gan skolēniem, gan skolotājiem, tāpēc
vasara aizritējusi neskrienot pa galvu
pa kaklu, lai atjaunotu spēkus jaunajam
mācību gadam. Laba vasaras prakse ir
skolēnu nometnes, kur jau otro gadu
iesaistās Lejasciema skolēni. Skolotājs
Juris Ivanovs organizēja nometni skolēniem, kas spēlē kādu mūzikas instrumentu vai vēlējās apgūt ģitārspēles
pamatus, Antra Paegle vadīja Eiropas
Savienības projekta finansētu nometni,
kā arī skolēni un pedagogi iesaistītās
jauniešu centra „Pulss” iniciētā starptautiskā projektā. Šajā jomā arī nākamgad
ir lieliskas ieceres – daļa skolēnu varēs
piedalīties starptautiskā nometnē Velsā,
kā arī skolā uz vietas jau ir iecerēta diennakts nometne, kas tāpat kā šīsvasaras
būs veltīta globalizācijas jautājumu izzināšanai.
Tomēr pietiks runāt par to, ko paši
var apskatīt, ierodoties skolā, un arī piedzīvot! Laiks pārskatīt, vai viss sagādāts
skolai – burtnīcas, klades, rakstāmpiederumi, mērinstrumenti matemātikai. Arī
sportot vajadzēs. Ja nu izkrāsotas visas
krāsas un nederīgas kļuvušas otiņas –
jāpārskata mākslas piederumi. Bet ko
skolotājs teica par mājturības stundām?
Kas to lai vairs atminas. Atceries, skolēn,
tās ir tavām personiskām vajadzībām
nepieciešanās lietas, bet grāmatas, darba burtnīcas un dienasgrāmatu saņemsi
skolā. Un skola gaida TEVI...
*****
Vinnijs Pūks Sivēnam jautāja: „Kas
šodien ir par dienu?”
Sivēns atbildēja: „Šodiena”
Vinnijs nopriecājās: „Šodiena ir mana
mīļākā diena!”
Kaut jaunajā mācību gadā visas būtu
mīļākās dienas!
Ineta Stāvavena,
Lejasciema vidusskolas direktore
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Noslēgusies ūdenssaimniecības projekta I kārta
30. jūlijā ir noslēgta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā” I kārtas realizācija. Laika posmā no 2013.gada
janvāra līdz jūlija beigām veiksmīgi tika realizēti visi projektā paredzētie darbi – izveidots
jauns urbums ūdens iegūšanai, uzstādītas
atdzelžošanas iekārtas, rekonstruēts ūdenstornis, izbūvētas jaunas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, veikta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija.
Projekts realizēts ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1.
aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju
skaitu līdz 2000” ietvaros.
Projekta realizācijas rezultātā Lejasciemā ir ievērojami uzlabojusies dzeramā
ūdens kvalitāte – dzelzs saturs ūdenī, pateicoties jaunajai atdzelžošanas stacijai
pie ūdenstorņa, ir samazinājies no 1,9 līdz
0,08. Ja kāds iedzīvotājs vēl jūt ūdens piesārņojumu jeb duļķainību savos dzīvokļos,
tad iemesls tam ir tikai vecās aizkaļķojušās
caurules māju pagrabos jeb stāvvados. No
ūdenstorņa ūdens tiek padots pilnīgi tīrs,
atdzelžots. Tagad darbojas arī jaunā notekūdeņu pārsūknēšanas stacija Līču ielā,
kas visus Lejasciema centra notekūdeņus
pārsūknē uz jaunajām bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām.
Gulbenes novada domes 2013. gada
29. augusta sēdē pieņemts lēmums „Par
Gulbenes novada pagastu pārvalžu maksas pakalpojumiem komunālās saimniecības jomā”. Pamatojoties uz minēto lēmumu ar 2014. gada 1. janvāri noteikta maksa
par šādiem Lejasciema pagasta pārvaldes
komunālie pakalpojumi:

Informējam, ka atšķirības maksā par
ūdeni Lejasciema, Sinoles ciemos un Veros ir atkarīgas no patērētāju jeb pieslēgumu skaita pie katra konkrētā artēziskā

urbuma.
Savukārt Gulbenes novada domes
2013. gada 25. jūlija sēdē pieņemts lēmums „Par aukstā ūdens patēriņa normu
apstiprināšanu Gulbenes novada pagastu
administratīvajā teritorijā”, kas nosaka, ka
Gulbenes novada administratīvajā teritorijā
aukstā ūdens patēriņa norma vienai personai, ar nosacījumu, ja nav uzstādīts aukstā
ūdens patēriņa skaitītājs, daudzdzīvokļu
un individuālajās dzīvojamajās mājās tiek
noteikta 5 kub.m uz vienu cilvēku. Abi šie
minētie novada domes lēmumi stājas spēkā ar 2014. gada 1. janvāri.
Tāpēc, lai sakārtotu ūdens patēriņa un
kanalizācijas notekūdeņu uzskaiti un patērētāji maksātu par faktiski izlietoto ūdens
daudzumu, visiem ūdens lietotājiem līdz
2013. gada beigām ir jāuzstāda ūdens
skaitītāji.
Ūdens skaitītājus ir iespējams iegādāties santehnikas veikalos, to aptuvenā
cena 10 –12 lati. Ūdens skaitītāju uzstādīšanu savos dzīvokļos un mājās īpašnieki
var veikt paši vai nepieciešamības gadījumā meklēt santehniķa palīdzību.
Par skaitītāju uzstādīšanu daudzdzīvokļu mājās iedzīvotājiem būtu vēlams
vienoties ar mājas vecāko un nepieciešamības gadījumā kopīgi meklēt santehniķa
palīdzību, lai dzīvokļos uzstādītu ūdens
skaitītājus.
Individuālo māju iedzīvotājiem un dzīvokļu īpašniekiem, kuriem ir nepieciešama
palīdzība vai konsultācija jautājumos par
ūdens skaitītāju iegādi un uzstādīšanu
lūdzam zvanīt komunālās saimniecības
vadītājam Jānim Kupcim, t. 28640505 vai
pārvaldes vadītājam, t. 28379485.
Pēc ūdens skaitītāju uzstādīšanas pagasta pārvaldes komunālās
saimniecības darbinieki veiks to
noblombēšanu, tiks piereģistrēts
skaitītāja numurs un rādījums, un
visiem ūdens patērētājiem pagasta
pārvaldē būs jāpārslēdz komunālo
pakalpojumu līgums. Jautājumos
par līgumu pārslēgšanu lūgums
interesēties zvanot pagasta pārvaldes lietvedei, t. 64473660.
No 2014. gada 1. janvāra iedzīvotāji, kuru īpašumos būs uzstādīti
ūdens skaitītāji, maksās par faktiski
patērēto ūdens daudzumu saskaņā
ar noteiktajām jaunajām pakalpojumu izmaksām, katru mēnesi tiks nolasīti skaitītāju rādītāji un veikts aprēķins par patērēto ūdens daudzumu.
Aicinām pagasta iedzīvotājus
būt saprotošiem, izprast šobrīd
esošo situāciju un neizplatīt nepatiesu informāciju, ka tagad sākusies „lielā”
maksa par ūdeni. Šāda norēķinu kārtība
par patērēto ūdeni jau daudzus gadus ir
pilsētās un daudzos pagastos.
2013. gada augusts/ septembris

LAUKSAIMNIEKIEM/ JAUNIEŠU CENTRĀ

Ziņas lauksaimniekiem

1) Lauku saimniecību modernizācija.
Četrpadsmitās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana lauku saimniecībām notiks
no 2013. gada 19. augusta līdz 2013. gada
17. septembrim.
Pasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:
jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegāde:
1) graudaugu, eļļas augu, šķiedraugu,
kartupeļu, dārzeņu un augļu, novākšanas
pašgājēja tehnika;
2) traktoram piekabināmas vai uzkarināmas zāles lopbarības preses, ietinēji lopkopības saimniecībām;
3) pašgājēji vai traktoram piekabināmas
vai uzkarināmas zāles lopbarības zaļās masas lopbarības novākšanai no lauka lopkopības saimniecībām (izņemot piekabes); atbalsts 25% no attiecināmajām izmaksām.
4) kūtsmēslu krātuvju un kautuvju stacionāras mehanizācijas iekārtas un būvniecība;
atbalsts 40% no attiecināmajām izmaksām.
5) piena dzesēšanas iekārtas, ja saimniecībā ir no 15 līdz 50 govīm uz projekta ie-

sniegšanas brīdi un pretendents nav saņēmis
atbalstu šādu iekārtu iegādei. atbalsts 25%.
Plašāka informācija www.lad.gov.lv
2) pārejas posma valsts atbalsta
avansa izmaksa.
LAD uzsāk pārejas posma valsts atbalsta (PPVA) avansa maksājumus. Avansa
maksājumi tiks izmaksāti tiem lauksaimniekiem, kuriem būs pabeigtas atbilstības nosacījumu pārbaudes.
Līdz 70 procentu apjomam avansā tiks
izmaksāti maksājumi šādam PPVA:
• atdalītais PPVA par platībām;
• atdalītais PPVA par laukaugu platībām;
• atdalītais PPVA par liellopiem;
• atdalītais PPVA par nokautiem vai eksportētiem liellopiem;
• atdalītais PPVA par pienu.
3) apstrādātiem jābūt 70% no kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās
zemes.
LAD atgādina, ka lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiek uzskatīta par apstrādātu, ja līdz 1. septembrim ir apstrādāti 70% no
kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Līdz 2012. gada beigām lauk-

saimniecībā izmantojamo zemi uzskatīja par
koptu, ja tika apstrādāti tikai 30% no visas
minētās zemes platības.
Jaunā prasība stājās spēkā ar 2013.
gada 1.janvāri un tiek piemērota nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinam, sākot ar 2014.
taksācijas gadu.
Nosacījums attiecas uz visu zemi, kurai
kadastra informācijas sistēmā noteikts kāds
no lauksaimniecībā izmantojamās zemes
lietošanas veidiem, neatkarīgi no pašvaldības noteiktā zemes izmantošanas mērķa. Ja
lauksaimniecības zeme tiek izmantota citiem
mērķiem, lai tā netiktu aplikta ar dubulto nekustamā īpašuma nodokļa likmi, zemes īpašniekam jāveic izmaiņas kadastra informācijā.
4) 06.08. – 03.09.2013. notiek pieteikšanās atbalsta maksājumam „Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” (LDGRS).
5) par valsts atbalstu dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā – atbalsts tiks
aprēķināts par realizēto bioloģisko produkciju laikaposmā 01.09.2012. – 01.09.2013.
anita rozenberga,
lauku attīstības speciāliste,
tel. 26541865

Lejasciemā darbojas āra trenažieru laukums

Kopš pagasta svētkiem 13. jūlijā Lejasciema
mazajā sporta laukumā
darbojas āra trenažieru
laukums. Protams, pats
jau nedarbojas – tajā ir
iespējams darboties katram jo jums.
Trenažieri tika iegādāti ar Izglītības
un zinātnes ministrijas atbalstu, iesniedzot projektu „Fizisko aktivitāšu
laukuma izveide Lejasciema jauniešu
centra piegulošajā teritorijā” jaunatnes
politikas valsts programmas 2013. gadam ietvaros (atbalsts jauniešu centru
labiekārtošanas un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī
pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā
un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai).
Sadarbojoties ar uzņēmumu SIA „INTERSPORTS”, tika iegādāti trenažieri:
1) sols muguras atliekšanai, kas palīdz attīstīt un stiprināt muguras lejasdaļas,
gurnu, sēžas un augšstilbu aizmugurējās
daļas muskuļus,
2) kāju/gurnu trenažieris, kas palīdz
attīstīt un stiprināt vidukļa, kāju un sēžas
muskuļus, kā arī stiprina sirds un asinsvadu

tvisters, kas palīdz efektīvi attīstīt un
stiprināt gurnu un vēdera muskuļus,
7)
trenažieris
„Zirdziņš”,
kas piemērots galveno muskuļu grupu
attīstīšanai un stiprināšanai, vispārējās
fiziskās sagatavotības attīstīšanai.
Trenažieri palīdz arī nepareizas
stājas profilaksei un koriģēšanai.
Zinātāji saka, ka uz katra trenažiera esot jāizpilda vingrinājumi 30 reizes, tad jādodas pie nākamā trenažiera (sākot ar solu muguras atliekšanai),
bet, kad izieti visi, atkal jāsāk no sākutrenažieru laukuma atklāšana kopā ar ielu ma. Protams, nevajadzētu aizmirst par
vingrotājiem no „gulces gēna”. iesildīšanos un muskuļu pastiepšanu
pēc vingrošanas. Vēl viena piebilde –
sistēmu,
ja kāds nevar izpildīt 30 reizes, var taču sākt
3) trenažieris spiešanai ar kājām sēar piecām.
dus piemērots sānu, gurnu un kāju muskuļu
Jauniešu centra piedāvājums ir šāds
attīstīšanai un stiprināšanai,
– ja Jūs interesē izmantot trenažierus, bet
4) kombinētais trenažieris spiešanai
nezināt kā un kad, sazinieties ar Ingu vai
no krūtīm/vilkšanai no augšas, kas piemēAnnu (jauniešu centrā, draugiem.lv, pulss@
rots plecu, roku, krūšu un muguras muskuļu
gulbene.lv, t. 26157445), un vienosimies par
attīstīšanai un stiprināšanai,
treniņiem.
5) velotrenažieris, kas palīdz attīstīt
Atgādinām, ka laukuma izmantošana ir
un stiprināt gurnu, kāju un sēžas muskuļus,
bezmaksas.
kā arī stiprina sirds un asinsvadu sistēmu,
Jauniešu centra vadītāja inga
6) kombinētais gurnu trenažieris/

Projekts „Mēs varam un darām” noslēdzies
No 15. līdz 18. jūlijam Lejasciema pagasta „Veclaukos” tika īstenots projekts
„Mēs varam un darām”, projektu atbalstīja
Gulbenes novada dome, tas tika īstenots
jauniešu iniciatīvu konkursa 2013 ietvaros
un to organizējām mēs – Linda, Līva jeb
„Pulsa Jaunietes”.
2013. gada augusts/ septembris

Projektā piedalījās bērni vidēji no 10
līdz 13 gadiem. Organizējām četru dienu
aktivitātes – „Bzz” jeb izglītojoša aktivitāte par biškopību, herbārija gatavošana no
kaltētiem augiem, komandu sacensības,
improvizācijas teātris, diskusija „Kādu mēs
vēlētos pasauli?”, nakts trase un dažādas

neformālās spēles.
Mums ļoti patika izvēlētā vieta, jo tur bija
skaista apkārtne, svaigs gaiss un jauki saimnieki, ar kuriem mēs ļoti labi sapratāmies.
Paldies, jauniešu centra „Pulss” darbiniecēm Annai un Ingai par atbalstu.
Projekta organizatore Linda Ļapere
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Lejasciema pagastā cep garšīgākās tortes
Iestājoties par ģimeniskām
svētku tradīcijām un vērtībām, uzņēmums „Staburadze” šovasar rīkoja
gardu akciju „Latvijas Mājas tortes
2013”, kurā aicināja piedalīties ikvienu Latvijas mājas toršu cepēju,
lai atrastu katram Latvijas novadam
raksturīgāko tortes garšu un iegūtu
jaunas receptes tortēm, kuras tiek
pagatavotas ar rokām no sirds.
Konkursa noslēguma pasākumā, kas 24. augustā notika Rīgā
Brīvdabas muzejā, piedalījās mūsu

Inga Grīsle kopā ar ekspertu
komisiju pēc uzvaras konkursā.

pagasta iedzīvotāja, mālmuižniece
Inga Grīsle.
Ingas mājās ceptā torte dalībnieku, žūrijas un nozares ekspertu
vērtējumā ieguva 1. vietu.
Sveicam Ingu un priecājamies, ka Lejasciema pagastā cep
garšīgākās mājas tortes!

Lejasciema jauniešu apmaiņu projekts Stāmerienā
salas. Organizācija no Azoru
salām atbildēja drīz, ka viņi ir
gatavi pievienoties, jo jaunieši ļoti grib braukt. No Velsas
Jūlija beigās Lejascietik ātra atbilde neskanēja.
ma jaunieši devās uz projekGalu galā viņi atbildēja, ka
tu „Musical Chorus 2 – Shall
politiķi ir nolēmuši ar mums
we dance?”, kas tika organesadarboties, acīmredzot
nizēts Stāmerienā. Projektu
tādēļ, ka nevēlējās ieguldīt
īsteno Lejasciema pagasta
līdzekļus tādā valstī kā mēs.
pārvalde, tomēr, apsverot viUn tas viss, neraugoties uz
sus izmitināšanas, ēdināšato, ka viņu pašu jaunieši ļoti
nas un citus organizatoriskus
vēlējās te būt, un vēl šajā
jautājumus, par apmešanās
pavasarī mums rakstīja, vai
vietu tika izvēlēta viesu māja
ir kāda iespēja pievienoties
„Sonāte”. Projektā piedalījās
šim projektam. Protams, šāDina, Dita, Sigita, Liene, Ieva,
das iespējas nav, jo ne jau
Sindija, Dairis, Mārtiņš, KrisLejasciema pagasta pārvaltaps, Oskars un grupu vadī- Projekta „Musical Chorus2 – Shall we dance?” dalībnieku kopbilde.
de to finansē, bet gan Eirotāji – jauniešu centra vadītāja
pas Savienības programma
Love”, kur gan dziedājām, gan dejojām,
Inga, kordiriģente Ineta un JC „Bāze” un
„Jaunatne darbībā”, kam ir savi noteikumi.
gan mācījāmies vārdus no galvas. Nedēļas
mūsdienu deju grupas vadītāja Valērija,
Bet, protams, nav jau sliktuma bez labuma.
laikā paspējām arī uzstāties jauniešu dienā
kā arī pasākumu foto un video iemūžināja
Situāciju glāba mūsu sadarbības partneri
Gulbenē,
organizēt
starpkultūru
aktivitātes
jauniešu centra darbiniece Anna, bet atseno Lietuvas – Rietavas jauniešu centrs. Un
Lejasciemā, popielu Stāmerienā, izbraukāt
višķas aktivitātes vadīja Vēsma. Un te vēl
laikam jau viss ir tā, kā jābūt, jo citādi neLatgali
un
apskatīties,
kā
instrumentus
ganenosaucu Daigu, Daci, Ritu, Māri, Jāni,
būtu neformālo spēļu ar Tadas, Joao nesatavo Gunārs Igaunis, muzicēt uz ielām GulModrīti... Diezgan pagarš saraksts, bet tik
tiktu savu Mildu, nebūtu „Ralio Karvytis” un
benē, daudz strādāt un mācīties, daudz arī
garš saraksts ir nepieciešams, lai izdotos,
daudz kā cita.
priecāties par doto iespēju satikties, nodijo katram ir savs pienākums un darāmais
Vislielākais paldies visiem, kuru vārdi
bināt skaņu radīšanas grupu no nekā „Čin
darbs, lai pēc projekta aktivitāšu beigām
minēti pirmajā rindkopā, un visiem citiem,
Čin Dāāā”, noskatīties kādu filmu, apēst
jaunieši facebook.com varētu rakstīt, ka šī
kas ir – dalībnieki no pārējām valstīm, visu
kopīgo dzimšanas dienas torti ar vārdiem
bijusi labākā šīs vasaras nedēļa. Un labākā
jauniešu vecāki un ģimenes, visi, kas bija
„Happy
Birthday
to
us!”,
mazliet
pastresot
ne jau tāpēc, ka tā bija atpūta – tieši otrādi,
atnākuši uz mūsu organizētajām aktivitāpirms uzstāšanās reizēm, atklāt sevī daudz
darāmo darbu bija ļoti daudz gan orgatēm, un visi, kas sūtīja mums labas domas
jauna,
organizēt
labāko
noslēguma
vakaru,
nizatoriem, gan dalībniekiem. Tomēr šis
un vēlējumus.
izspēlēt slepenos draugus un „killerus” un
projekts kārtējo reizi pierāda, ka neformālā
Aicinām visus interesentus 6.
ne tikai to. Un tas – tikai nieka 10 dienās.
izglītība (respektīvi, mācīšanās darot) ir ļoti
septembrī (piektdiena) plkst. 16.00
Mazliet par pagātni... Pagājušajā gadā
labs veids, lai gan uzlabotu savas prasmes
atnākt uz jauniešu centru „Pulss”
projektā satikās jaunieši no Velsas, Latviun pašpārliecinātību, gan satiktu jaunus
un kopīgi noskatīties noslēguma
jas un Portugāles Azoru salām (tās, starp
draugus ar kopīgām interesēm.
koncerta video, kā arī īsfilmas par
citu, atrodas uz vulkāna Atlantijas okeāna
Šis projekts, pateicoties jauniešu iniprojekta norisi.
vidū un līdz Lisabonai ir 2 stundu lidojums,
ciatīvai, tapa kā turpinājums pagājušajā
un to nav gandrīz nevienā Eiropas kartē).
vasarā notikušajam „Musical Chorus” proCerot uz projekta turpinājumu
Protams, satikās arī grupu vadītāji, un likās
jektam Velsā. Kopīgais abos projektos ir
Azoru salās,
tikai loģiski, ka projektam vajadzētu turpitas, ka satikās muzikāli jaunieši, lai kopā
projekta vadītāja Inga Deigele
nāties.
Un
tā
izveidojās
mazliet
interesanta
radītu koncertu. Atšķirīgais – ja pagājušajā
situācija. Mūsu jaunieši vēlējās satikt savus
gadā koncertējām Konvijas skaistajā baz* Šis projekts tika finansēts ar Eiropas
draugus vēlreiz, draugi tāpat, tādēļ nolēnīcā, tad šogad Tirzas pienotavā, ja paKomisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo
mām rakstīt iesniegumu (uz kādām 50 lagājušajā gadā izpildījām Vivaldi „Gloria”,
vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar
pām) projekta turpinājumam, un, protams,
tad šogad līdzās nacionālajām dziesmām
uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācipar partneriem aicinājām Velsu un Azoru
iestudējām muzikālu uzvedumu „Summer
jas jebkuru iespējamo izlietojumu.
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„Kamenītes”
vasara
Kad vasara izsmaržojusi liepziedu
tvanu, ķirbju ogas sāk izrādīt apaļos sānus, kartupeļu ģimenes jau sakuplojušas
un stārķu bērni jau vingrina spārnus, ir
laiks kopā sanākt un domas pulcēt jauniem darbiem arī mūsu „Kamenītē”. Vasara šogad bijusi dāsna ne tikai ar jauku
un saulainu laiku, bet arī ar darāmiem
darbiem. Visiem lejasciemiešiem šī vasara ir ļāvusi ik pa laikam kopā nākt un priecāties svētku brīžos. Rudenim tuvojoties
, paveramies ar skatienu pār plecu- kas
bijis, kas veikts šajos vasaras mēnešos
bērnudārzā?
•
„Kamenīšu” sarūpētais pavasara un vasaras satikšanās pasākums – 1.
jūnija bērnu svētki „Kā pasakā”, kas pulcēja mazuļus no visa Gulbenes novada
un sagaidīja ciemiņus arī no citurienes.
Kopīgi dimdināts, rībināts, celts, velts,
kāpts, smiets un pieskandēts Lejasciema ārs vēl aizvien palicis prātā pašiem
svētku rīkotājiem. Saņemti daudz sirsnīgi
PALDIES un labi vārdi par paveikto darbu, ieausto enerģiju un pozitīvo gaisotni.
Priecājamies!
•
Krāsu un emociju pilna palikusi
darbinieku atmiņā kopīgi jūlijā apceļotā
Kurzeme: baudot ziedus, ainavas, dabas
objektus, arhitektūru un Latvijas oriģinālās ražotnes
•
Skaitliski sekmīgs ir bijis
šīs vasaras apvienotās rotaļu grupas darbs jūnijā un augustā. Kopīgus darbus spēja atrast un ikdienā
tos īstenot bērni vecumā no 1 līdz
7gadiem – kopā mācoties, pētot,
atklājot, viens otru pamācot un
cits citam palīdzot. Patīkami izjust
vecāku ieinteresētību savu mazuļu
ikdienas gaitu saturiskā piepildījumā un atzinīgi vērtējama iestādes
personāla izturība mācību gada
pagarinātos mēnešus aizvadot kvalitatīvā
darbā par spīti gadā uzkrātā noguruma
mākonīšiem.
•
Priecē vasarā veiktie remonti:
divu grupiņu mācību telpas un kāpņu
telpa ieguvušas jaunus grīdas segumus,
vienas grupas sanitārās telpas renovētas pilnībā. Lieliskā tandēmā „Kamenītes”
remontstrādnieks un saimniecības
pārzine, ar Lejasciema pagasta
pārvaldes administrācijas un speciālistu nemainīgu atbalstu, šo
darbu veikšanu sekmīgi plānojuši
jau pavasarī un īstenojuši vasaras
garumā. Tehniski sakārtota vide
nenoliedzami būs motivējoša sekmīgākam darbam gan mazajiem,
turpinājums 6. lpp.
2013. gada augusts/ septembris

1. jūnija svētki pieskandināja Lejasciemu ar bērnu prieku.

Apceļojot skaisto Kurzemi.

Veiksmīgie remontdarbi mācību un sanitārajās telpās.
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turpinājums no 5. lpp.

gan lielajiem „Kamenītes” strādniekiem
visa mācību gada garumā.
•
16. augustā bērnu vecāku kopsapulcē gūts ieskats jaunā mācību gada
darbiem un notikumiem, visu vecumu
grupās vecāki un personāls noskaņojušies ar domām un sajūtām jaunajam darba cēlienam.
•
Pašlaik 64 bērni izteikuši gatavību jaunajā mācību gadā būt čakli zinību
krājēji un ikdienā apmeklēt „Kamenīti”,
kļūstot par tās draugiem.
•
Vadības komanda paspējusi
izveidot projektus 2013./2014. mācību
gada galvenajiem uzdevumiem, metodis-

kā darba plānam, mācību tematiskajam
un svētku pasākumu plānam.
•
Augusta nogalē Gulbenes novada pedagogu konferencē priecāsimies
kopā ar mūsu mūzikas skolotāju Antrupar kvalitatīvu, radošu un iniciatīvu pedagoģisko darbu pelnīti saņemot Izglītības
un zinātnes ministrijas atzinības rakstu.
•
Augusta pēdējā dienā ieplānota
pedagoģiskās padomes sēde, lai detalizēti sagatavotos jaunā mācību gada izglītības darba pasākumiem, nodrošinot
sekmīgu un kvalitatīvu ikdienas mācību
darba saturu un norisi.
•
Lai iestādēs audzēkņiem ikdienā tiktu nodrošināts pilnīgs speciālistu

atbalsts , septembra sākumā iestādē uzņemsim Gulbenes novada speciālistu un
administratīvo darbinieku komandu, kas
detalizēti izvērtēs audzēkņiem ar speciālām vajadzībām sniedzamā atbalsta specifiku un apjomu.
Lai jaunais mācību gads ikvienam
„Kamenītē” ir tik saulains un rosīgs kā
šī vasara, ražens kā gaidāmais rudens
un gaišām domām caurausts kā tālā,
sniegotā ziema! Pacietību straujajiem,
apdomību nerātnajiem, radošumu nedrošajiem, izturību un saulainu noskaņu
ik dienu visiem !
Lejasciema PII „Kamenīte” vadītāja
Sandra

Aizvadītās vasaras kultūras dzīves mirkļi
Un atkal vienu vasaru prom aiznes
dzērves uz saviem spārniem... tā kā rudens lapas vējā, tā arī dienas aizlido viena aiz otras pavisam ātri un viegli.
Sārtās pīlādžogas māj sveicienus rudenim. Smaržo āboli, asteres un dālijas
bagātīgi zied, lielais ķirbis vareni gozējas
dārza malā... Aiz loga vasaru noskūpsta
rudens vējš un vasara aiziet savā miera
periodā, bet mums katram ir tādi mirkļi,
kurus gribam mazliet apstādināt un pakavēties ilgāk viņos...
No 1. līdz 7. jūlijam Rīgā notika XXV
Vispārējie latviešu dziesmu un XV deju
svētki. Dziesmas un dejas Lielā diena
latviešiem ir kā īstena gara svētnīca, kurā
smeļamies spēku, pašapziņu un vienotības izjūtu.
Lielajos svētkos piedalījās 3 Lejasciema kultūras nama mākslinieciskās
pašdarbības kolektīvi – Lejasciema jauktais koris „Kaprīze”(vadītāja Ineta Maltavniece), deju kolektīvs „Unce” (vadītāja
Inga Dambrova), pūtēju orķestris „Lejasciems” (vadītājs Juris Ivanovs), svētku
gājienu kuplināja folkloras grupa „Smaržo siens” (vadītāja Inga Deigele).
Paši pirmie uz Rīgu devās dejotāji,
lai samēģinātu krāšņos, daudzveidīgos
rakstus deju koncertam „Tēvu laipas”.
3. jūlija pēcpusdienā uz svētkiem devās
jauktā kora dziedātāji, kuriem Mežaparka
estrādē bija jāpavada daudzas stundas,
svelmainajā saulē pacietīgi izdziedot koncerta „Līgo” repertuāru.
4. jūlija rītā uz Rīgu devās pūtēju
orķestris, lai piedalītos mēģinājumos un
priecētu skatītājus Dižkoncertā Domu
laukumā.
Svētku gājienā 7. jūlijā lejasciemieši,
ar pārvaldes vadītāju Māri Milnu priekšgalā, ejot cauri Rīgai, lepni nesa sava
pagasta, savu kolektīvu karogus un sveicināja skatītājus ar zaļajiem bērza zariņu
pušķiem.
Svētku prieks nopelnīts ar centīgu
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Lūk, daži fotomirkļi un stāsti no Lejasciema pagasta aizvadītās vasaras dzīves.

21. jūnijā amatierteātris „Paradokss” ar izrādi
viesojās Zeltiņu estrādē.
22. jūnijā folkloras grupa
„Smaržo siens” līgoja
Variņos.

30. jūnijā Lejasciema
centra laukumā, dziedot
korim „Kaprīze” un
dejojot deju kolektīvam
„Unce”, mastā tika
pacelts Lejasciema
dziesmu svētku karogs.
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darbu vairāku gadu
garumā. Arī svētku
nedēļa prasīja no dalībniekiem milzīgu izturību un enerģiju.
Svētku
nedēļa
daudziem lika novērtēt kolektīvu vadītāju
un pašdarbnieku ieguldīto darbu, un, ar
lepnumu atzīt, ka mēs
esam radoša, talantīga un bagāta tauta!
Lepojamies, ka mūsu
Lejasciema pašdarbnieki bija šo grandiozo svētku dalībnieku
pulkā! Vislielākā pateicība visiem, kuri
palīdzēja svētku sagatavošanā – pagasta pārvaldei par finansiālo atbalstu, Ingai
Naglei un Sandrai Semenkovičai lielo
vainagu autobusiem un mazo vainadziņu izgatavošanu, Līgai Verlei par pušķu
veidošanu, šoferiem Uldim Berkoldam un
Jurim Gargažinam, kas gādāja par to, lai
svētku dalībnieki laikus nokļūtu mēģinājumu un koncertu vietās.
Pašā vasaras plaukumā, 27. jūlijā
Mālmuižā pie pils notika mālmuižnieku 6.
salidojums. Tā bija satikšanās un atkalredzēšanās bijušajiem mālmuižniekiem, tās
bija sarunas, atmiņas par dzīvi Mālmuižā
senāk un tagad. Pasākumu filmēja un uz
intervijām aicināja LTV7 darbinieki.
Ar teātra izrādi klātesošos priecēja
Zeltiņu amatierteātris, kas rādīja E. Alaiņa
viencēlienu „Pasaka par ģimenes laimi”.
Paldies Modrītei Gusarei un Sofijai
Drozdovai par organizatorisko darbu!

Pūtēju orķestris „Lejasciems”.

Mālmuižnieku salidojums.

Mālmuižas salidojuma dalībnieki..

3. augustā lejasciemieši piedalījās
3. Gulbenes novada svētkos „Tirza laika
turzā”.
Paldies korim „Kaprīze” vadītājai
Inetai un dziedātājiem, līnijdeju grupas
„Dzintele” vadītājai Elīnai un dejotājām
Inesei, Tatjanai, Lijai un Marikai, kas piedalījās svētku noslēguma koncerta Lejasciema uzvedumā „Vella kalpi”. Protams,
mēs visi lielu paldies sakām mūsu viesmāksliniecei Irai Kraujai Dūdumai!
Es katram jums vēlu vasaras mirkļus paturēt ilgāk pie sevis un katram,
protams, savādāk, vieniem ar asaru rasu
dvēselē, otram ar smieklu krunciņām uz
vaiga, bet trešajam, ar pārdomu grumbiņu pierē!
Lai rit diena pēc dienas, jo katra no
viņām ir ar savu garšu un smaržu, ar labo
un varbūt ne tik labo, bet tomēr diena...
Rudens dvaša liek daudz ko pārdomāt
par vasaras dienām, kuras paskrējušas
tik ātri, bet padarīts ir tik daudz...
Lejasciema kultūras nama vadītāja
Rita Gargažina
2013. gada augusts/ septembris

Lejasciemieši uzstājas Tirzas estrādē.
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Skaisti nosvinēti Pagasta svētki
12. un 13. jūlijā Lejasciemā valdīja
svētku sajūta – klāt bija Lejasciema pagasta svētki!
Jau 12. jūlija vakarā estrādē notika
Normunda Jakušonoka un Tipa orķestra
koncerts. Pēc koncerta visi tika aicināti
baudīt Lejasciema naksnīgo burvību, apmeklējot svinīgo pagasta svētku „Lejasciema 140” un strūklakas atklāšanu. Svētkus
atklāja un klātesošos uzrunāja Lejasciema
pagasta pārvaldes vadītājs Māris Milns.
Kā pārsteigumu varējām baudīt vēderdejotāju priekšnesumus un kopā ar
Ingu Deigeli uzdziedāt Lejasciema ūdensrozes.
Pēc saulrieta pie kultūras nama notika brīvdabas kino seanss, skatītājiem tika
piedāvāta filma „Sapņu komanda 1935”.
Neaprakstāmas sajūtas un atmosfēra!
13. jūlijā jau no agra rīta Lejasciemā
valdīja rosība – centra laukumā iekārtojās
amatnieku tirdziņš, Ilva ar saviem palīgiem
iekārtoja radošo darbnīcu vietas, Jānis, Eižens un Kristaps brauca, veda, kārtoja, lai
pasākumu norises vietās viss būtu kārtībā!
Pārvaldes vadītāja Māra rūpe un atbalsts
bija jūtams visu svētku laiku!
Svētku diena sākās Pienotavas kalnā,
kur tika atklāts Lejasciema koka ceļrādis.
Šo mākslas darbu darināja Guntars Šmits.
Vēsturiskajā brīdī ar visiem kopā dziesmas
dziedāja folkloras grupa „Smaržo siens”.
Ejot cauri Lejasciemam, dziesmas
dziedot, nonācām pie Lailas Uiskas sienas gleznojuma, kuru atklāja mūsu viesis
– mīms! Paldies Lailai, jo ir tapusi vēl viena
skaista un sakopta vieta!
Nākošā tikšanās notika sporta laukumā, kur atklāja āra trenažieru laukumu.
Varējām skatīt „Gulces Gēna” ielu vingrotāju paraugdemonstrējumus!
Visas dienas garumā ikvienam bija iespēja doties izbraucienos ar zirga pajūgu,
vizināties retro kabrioletā, aktīvi baudīt piepūšamās atrakcijas, batutus, citas sportiskas aktivitātes.
Kultūrvēsturiskā mantojuma centrā
bija skatāma izstāde „Lejasciems – miests,
pilsēta, pagasta centrs”.
Bibliotēkā tika baudīti kopīgi mirkļi ar
pagasta dzejnieci Irisu Puidzi, Ilonu Vītolu,
Antru Zelču
Svētku dienas vakarā, Lejasciema estrādē notika koncerts „Lejasciems – tavs
un mans”. Paldies visiem, kas piedalījās
koncertā – koncerta vadītājiem Sandrai
Briežei un Edgaram Puidzam, korim „Kaprīze” un vadītājai Inetai Maltavniecei, ansamblim „Satekas”, vadītājai Vijai Nuržai,
pūtēju orķestrim „Lejasciems”, vadītājam
Jurim Ivanovam, amatierteātrim „Paradokss”, vadītājai Inetai Krastiņai, līnijdeju
grupai „Dzinteles”, vadītājai Elīnai Krēsliņai, Gulbenes deju kolektīvam „Rūsiņš”,
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turpinājums 10. lpp.

Strūklakas atklāšana.

Vēderdejotāju priekšnesums.

Sienas gleznojuma veidotāja
Laila Uiska.
Ceļa rādītāja atklāšana Pienotavas kalnā.

Amatnieku tirdziņš.

Sveicieni novadniecei I. Vītolai.
2013. gada augusts/ septembris

KULTŪRAS NAMĀ

Brauciens pa Lejasciemu ar retro auto.

Svētku koncerta apmeklētāji.

Brīvdabas trenažieru laukuma atklāšana. Pagasta pārvaldes
vadītājs atklāj
svētku koncertu.

Piepūšamās atrakcijas bērniem.

Radošās darbnīcas.

Svētku koncerta goda diriģents J. Naglis.

Svētku koncerta goda
diriģents J. Petrovičs.

Svētku koncerta viesi „Zelta Rūsiņš”.

Lejasciema amatierteātra
dalībnieki Tirzā palaiž
ozollapu virteni.

2013. gada augusts/ septembris

Dzejniece
I. Puidze
pasākumā
Lejasciema
bibliotēkā.

Svētku koncerts Lejasciema estrādē.
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INFORMĀCIJA/ APSVEIKUMI
Atmiņu rasā brien gadi tavi,
Bērna smiekliem smej smilgu gali,
Rāmi noslīkst ābelei zari
Lai tu ābolu aizsniegt vari.

sudraba Laimes pogu saņem
d. Švika, ilggadējs pagasta padomes
priekšsēdētājs.

Ābols pats nu iekritis rokās –
Tava mūža un darba auglis.
Lai tev pietiek ābola saldmes
Atdot citiem un paturēt arī!
/V. Rikveile-Poļaka/

Sveicam Lejasciema
pagasta iedzīvotājus,
kam skaistas dzīves
jubilejas svinētas jūlijā,
augustā un septembrī:
sudraba Laimes pogu saņem
r. gargažina.
svētku koncerta
vadītāji s. Brieže
un e. puidze.

sudraba Laimes
pogu saņem
i. Balode.
vadītājai Edītei Ķikustei, solistei Ingai Deigelei, dziedātājai Irai Kraujai Dūdumai.
Paldies Liesmai par gandrīz 1000 foto par
Lejasciema svētku norisi un noslēguma
koncertu! Paldies skatītājiem par atsaucību, kopā dziedāšanu ar goda diriģentiem
– Māri Milnu, Daini Šviku, Jāni Nagli, Jevģēniju Petroviču!
paldies svētku radošajai brigādei –
ilvai degunei, dacei milnei, daigai Žviriņai, intai Balodei, mairai Lūkinai, ingai
deigelei, mārim milnam, jānim Kupcim
un visiem, visiem, visiem pārējiem vārdā nenosauktajiem palīgiem un svētku
dalībniekiem! Bez jums šie svētki nebūtu iespējami! paldies par atsaucību
un idejām, par uzmundrinājumiem un
radošo aktivitāti!
paldies visiem, kas svētku laikā
iegādājās Lejasciema laimes pogas,
ziedojot naudu mūsu pūtēju orķestrim
jaunu instrumentu iegādei, kopā saziedoti 155 lati.
Brīnišķīgi, ka visi kopā spējam paveikt
lielas lietas par spīti vasaras aizņemtībai!
Kultūras nama vadītāja rita gargažina
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70 gadu jubilejā
Mariju Grabovsku
Imantu Keišu
Arnoldu Mežaraupu
Gaidu Rubeni
Ilgu Strautiņu
Annu Timšu
Maiju Zariņu
75 gadu jubilejā
Juliannu Dzeguzi
Ilgu Ritmani
Jāni Tipānu
Vili Zāģeri
80 gadu jubilejā
Rotu Samsoni
Kārli Smalci
85 gadu jubilejā
Polikarpu Nagli
Induli Pavāru
Gaidu Vorobjevu
90 gadu jubilejā
Annu Krūmiņu
8. septembrī 18.00
Lejasciema kapos

SVECIŠU VAKARS

Rati čīkst, pele brauc
Ar to miega vezumiņu;
Brauc, pelīte, mūs’ mājā,
Mums ir pulka mazu bērnu,
Mums ir pulka mazu bērnu,
Šūpulī gulētāju.
/Latv. t. dz./

Sveicam

Jolantu Stīpnieci
un Andri
Purakalnu ar
meitiņas Paulas piedzimšanu,
Eilu Kalniņu un Valdi Strazdiņu
ar dēliņa Sanda piedzimšanu,
Līgu Bērziņu un Ģirtu Gedertu
ar meitiņas Annas Alises
piedzimšanu,
Lieni un Santi Didriksonus ar
meitiņas Kitijas piedzimšanu,
Līvu un Sandi Ķemerus
ar meitiņas Emīlijas Elīzas
piedzimšanu,
Lindu Kruglovu un Mareku
Pērkonu ar meitiņas Sabīnes
piedzimšanu
Lejasciema pagasta pārvalde

LĪDZJŪTĪBA

Tā atnāk vakars,
Gaita iet pret rietu,
Un tavās pēdās asru rasa birst.
Tik netic sirds, ka tu jau projām ietu,
Ka visas cerības un sapņi irst.
/Z. Purvs/
Mūžībā aizgājuši Lejasciema
pagasta iedzīvotāji
dzintra grīnberga, jānis serģis,
mārtiņš unda, pēteris Kaļva,
Broņislava Kaminska
Pagasta pārvalde izsaka visdziļāko
līdzjūtību aizgājēju tuviniekiem
Izdevējs –
Lejasciema pagasta pārvaLde
Tālr. 64473660
e-pasts: lejasciems@gulbene.lv
Iespiests: SIA Erante” tipogrāfijā
“
Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801
tālr. 64860983
Informāciju apkopoja Lejasciema
pagasta pārvaldes lietvede Dace Milne
Tirāža 1000 eks.
2013. gada augusts/ septembris

