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Novada komandu sporta darba orga-
nizatori Gulbenes novada vasaras sporta 
spēlēs Litenē 17. jūlijā. Lejasciema pa-
gasta sporta darba organizatore Lāsma 
Gabdulļina priecājas par pagasta koman-
das izcīnīto 3. vietu.

Atsaucoties uz Kenčinas (Polijā) rajona 
padomes ielūgumu Gulbenes novada dele-
gācija  no 10. līdz 12. septembrim piedalījās 
Kenčinas rajona Ražas svētkos. 

Gulbenes novadu Polijā pārstāvēja 
novada domes priekšsēdētājas vietnieks 
Dainis Švika, novada sabiedrisko attiecī-
bu speciāliste Jana Igaviņa, Lejasciema 
pagasta pārvaldes vadītājs Māris Milns un 
Lejasciema folkloras kopa. Polijā delegāci-
jas locekļi iepazinās ar Kenčinas pilsētu un 
tās apkārtni, viesojās Lejasciema pagasta 
sadraudzības pašvaldībā Barčiany. Lejas-
ciema folkloras kopa – vadītāja Inga Deige-
le, dalībnieki Rita Gargažina, Ināra Šmite, 
Mirdza Ankupa, Valda Riekstiņa, Normunds 
Šmits un „Unces” dejotāji Irita Jegure, Iluta 
Girne, Jānis Vanags un  Māris Girnis uzstā-
jās Kenčinas rajona Ražas svētku koncertā.

Mēs lepojamies

Lejasciemieši viesojas Polijā

Lejasciemieši Kenčinā (polija). No kreisās: māris girnis, iluta girne, irita jegure, 
jānis vanags, dainis Švika, inga deigele, ināra Šmite, māris milns, mirdza ankupa, 

valda riekstiņa, Normunds Šmits, rita gargažina.

Lejasciema folkloras kopa uzstājas svētku koncertā.ražas svētku gājienā.

Lejasciema folkloras kopa un dejotāji Kenčinas ražas svētkos.
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SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ

Vērtības, kas nepazūd                                                                                                           

gulbenes novadā izveidoti jauni saisto-
šie noteikumi par vienreizēju apbedīšanas 
pabalstu un brīvpusdienām bērniem.

Gulbenes novada Sociālā dienesta Lejas-
ciema pagastā strādājošās sociālās darbinie-
ces informē, ka Gulbenes novadā ir izveidoti 
divi jauni saistošie noteikumi par vienreizēju 
apbedīšanas pabalstu un par pusdienu izde-
vumu segšanu Gulbenes novada vispārējās 
izglītības iestāžu un pirmskolas izglītības ies-
tāžu obligātā vecuma bērniem, kuru ģimenes 
atzītas par trūcīgām.

par vienreizēju apbedīšanas pabalstu.
Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir 

personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mi-
rusi persona, kurai noteikta atbilstība trūcīgas 
personas (ģimenes) statusam un nav tiesību 
uz citu apbedīšanas pabalstu (nesaņem valsts 
noteikto apbedīšanas pabalstu, palīdzību no 
darba devēja, u.c.) un kuras pēdējā deklarē-
tā dzīvsvieta ir bijusi Gulbenes novada admi-
nistratīvajā teritorijā. Lai saņemtu šāda veida 
pabalstu jāgriežas pie sava pagasta Gulbenes 
novada Sociālā dienesta sociālā darbinieka.

Apbedīšanas pabalsta apmērs nosakāms 
atbilstoši minimālajiem apbedīšanas izde-
vumiem un tam jāsedz šadu pakalpojumu 
izmaksas: zārka un krusta iegādi, transporta 

Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu un 
brīvpusdienām bērniem

pakalpojumus (Gulbenes novada teritorijā), 
kapsētas pakalpojumus, morga pakalpoju-
mus (izmaksas apstiprina stingrās uzskaites 
kvītis). Pabalsts nevar būt lielāks par attiecīgā 
gada 1. janvārī spēkā esošo minimālo darba 
algu valstī.

Apbedīšanas pabalsta pieprasītājs sava 
pagasta Gulbenes novada Sociālā dienesta 
sociālajam darbiniekam iesniedz: iesniegumu; 
miršanas apliecības kopiju (uzrādot orģinā-
lu), izziņu no Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras par to, ka netiek izmaksāts valsts 
apbedīšanas pabalsts, izziņa no darba devē-
ja par piešķirto materiālo palīdzību (ieteicams 
uzrādīt pie šiem dokumentiem arī mirušās per-
sonas trūcīgās personas izziņas kopiju).

Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dekla-
rētā dzīvesvieta bijusi Gulbenes novada admi-
nistratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku 
vai personas, kura uzņemtos apbedīšanu, 
Sociālais dienests organizē personas, kuras 
uzņemtos apbedīšanu, Sociālais dienests or-
ganizē personas apbedīšanu un sedz ar ap-
bedīšanu saistītos izdevumus.

par pusdienu izdevumu segšanu gul-
benes novada vispārējās izglītības iestāžu 
un pirmskolas izglītības iestāžu obligātā 
vecuma bērniem, kuru ģimenes atzītas par 

trūcīgām.
Tiesības saņemt finansējumu pusdienu iz-

devumu segšanai ir Gulbenes novada vispārē-
jās izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības 
iestāžu obligātās izglītības vecuma bērniem, 
kuru ģimenes ir atzītas par trūcīgām.

Maksas apmērs pusdienām noteikts Ls 
0,55 apmērā.

Izglītības iestāde iesniedz attiecīgai pārval-
dei skolēnu sarakstu, kuri apmeklē Gulbenes 
novada izglītības iestādi. Izvērtējot izglītības 
iestādes iesniegto skolēnu sarakstu, Sociālā 
dienesta darbinieks iesniedz izglītības iestādei 
skolēnu sarakstu, kuru ģimenēm ir piešķirts 
trūcīgās ģimenes statuss.

Ja ģimenē ir bezdarbnieks darbnespējīgā 
vecumā, pusdienu finansējuma piešķiršanai 
pārvalde var noteikt līdzdalību sabiedriskajiem 
darbiem.

Vēlamies atgādināt, ka informāciju par 
atbilstību trūcīgas personas (ģimenes) statu-
sam, Jūs varat iegūt pie sava pagasta sociālā 
darba speciālista (adrese: Rīgas iela 6, Lejas-
ciems, Gulbenes novads, LV-4412).

Sociālā darba speciālistes
 irita un dzintra

LEJASCIEMA BĒRNUDĀRZĀ

Lejasciema bērnudārza  darbinieki jubilejas svinībās –
1.rindā no kreisās: Lucija Bačinska, andra pērkone, valentīna travina, ausma valdīša-

na, aiva siliņa, julianna dzeguze, irisa puidze, antra zelča, skaidrīte Ludzeniece, gaida 
riekstiņa, modrīte gusare, sandra Brieže

2.rindā no kreisās: meldra Kokoreviča, daina račāne, Nadīna irbe, agita melle,  Lija 
sirmace, sandra Biksīte, ilze gusare, sanita uiska, vija Liepiņa, tamāra Kubuliņa, ingrīda 

vanaga, inese tonne, ināra Šmite, anita Biezbārde

Pašā mācību gada priekšvakarā, 20. au-
gustā, pavisam vienkārši un mīļi tika nosvinēta 
Lejasciema bērnudārza  45. jubileja. Ir  pie-
rasts, ka bērnudārzā rīkotajiem pasākumiem 
raksturīga sirsnība, jautrība, aizrautība un ne-
gaidīti pārsteigumi. Šķiet, ka  šoreiz tādu īpa-
šu pārsteigumu gan nebija, jo pati pasākuma 
tematika diktēja savus noteikumus. Un tomēr, 
atskatoties uz 45 gadus ilgo vēsturi, bija vēl-
me neieslīgt sausā statistikā, bet mēģināt uz 
aizvadīto laiku paraudzīties nedaudz vieglāk, 
ar smaidu, vieglu ironiju, bet ne mazāk mīļi un 
sirsnīgi.

Lai arī lielākoties pateicība šoreiz izskanē-
ja tiem darbiniekiem, kas Lejasciema bērnu-
dārzā nostrādājuši 10 un vairāk gadus, jāat-
zīst, ka pateicību ir pelnījis ikviens darbinieks, 
kurš jebkad ir vēris bērnudārza durvis, ārpusē 
atstājot savtīgumu, pašlabuma meklēšanu vai 
jebkādas citas personiskās ambīcijas. Jo, kā 
nācās pieredzēt – visaugstāk vērtējamā un pa-
tiesā atzinība glabājas bijušo audzēkņu sirdīs 
– kā mīļas atmiņas, labas domas un sirsnīga 
pateicība – par kopā aizvadīto laiku, saņemto 
atbalstu, palīdzību un sirds siltumu.

Izbaudot pasākuma gaisotni, vērojot un 
piedzīvojot atkal saredzēšanās emocijas, 
nācās vēlreiz atzīt, ka itin daudzi pagasta ie-
dzīvotāji, kas diendienā veido, plāno un rada 
Lejasciema ikdienu ir pašu auklēti, loloti un 
audzināti. Tādēļ prieks, ka tie, kas Lejasciema 
bērnudārzā strādājuši, kā arī tie, kas strādā šo-
brīd ir gaiši un enerģiski, rādot labu paraugu 
un rosinot izvēlēties darīt labus darbus.  

Bērnudārzs laiku laikos ir bijis un ir tā 
vieta, kur galvenā vērtība vienmēr ir cilvēks – 
vienalga, liels vai mazs! Tieši par to domājam 
raugoties nākotnē, atverot durvis ik rītu un 
sākot jaunu dienu. Par to aicinām domāt arī 
jūs – ikvienu! Lai arī jūs atverat bērnudārza 
durvis  ar paļāvību, ar gaišām domām, ar at-
vērtu sirdi un prieku acīs, ar smaidu sejā un 

labiem vārdiem! 
Paldies visiem – kas bija mums līdzās Le-

jasciema bērnudārza jubilejas pasākumā – kā 
viesi, atbalstītāji vai labu vēloši paziņas, jo, kā 
vēsta latviešu tautas gudrība – dalīts prieks – 
divkāršs prieks!

Lejasciema 
bērnudārza kolektīvs



32010. gada septembris

LEJASCIEMA VIDUSSKOLĀ

Dialogs: skola un vecāki
Aiz muguras Zinību dienas svētki, izvadītas 

pirmās mācību nedēļas. Daudzas lietas skolā 
ir tradicionālas, kas atkārtojas gadu no gada, 
citas gluži jaunas, pie kurām jāpierod un kuras 
pieņemam ar neuzticību un bez sajūsmas kā 
daudzas pārmaiņas, jo jaunais prasa mainīties 
arī pašam.

Līdz šī gada beigām beidzot būs piepildī-
jies vidusskolas matemātikas, ķīmijas, bioloģi-
jas un fizikas skolotāju sapnis par moderniem 
dabaszinību kabinetiem. Informācijas tehno-
loģijas – 24 datori, 4 projektori, 2 interaktīvās 
tāfeles – ir praktiski nopirktas, jāgaida tikai pie-
gādes kārta. Arī svešvalodā interaktīvā tāfele, 
kas modernizēs svešvalodas apguvi, ir izvēlē-
ta un drīz varēs tikt izmantota darbā.

Otrs jaunums skolā būs – tā sauktā e-kla-
se, ko pakāpeniski mācību gada laikā ieviesī-
sim skolas ikdienā, jo pedagogiem tā jāapgūst, 
kā arī nepieciešams pēc iespējas lielāks skaits 
datoru, lai katrs priekšmeta skolotājs dienas 
beigās varētu ievadīt tajā informāciju par skol-
niekiem un uzdoto mācību vielu. Kāds būs 
vecāku ieguvums? Vecāki, kas būs ieinteresēti 
sava bērna skolas ikdienā, dienas beigās va-
rēs izmantot bezmaksas interneta pakalpoju-
mu un apskatīties informāciju par savu bērnu 
– vai bijis visās stundās, kādus vērtējumus ie-
guvis, vai nav saņēmis skolotāja piezīmi, kā arī 
apskatīties katrā priekšmetā uzdoto. Kad skola 
būs gatava izmantot šo pakalpojumu, darīsim 
to zināmu vecākiem un izskaidrosim.

Tomēr tikpat būtiski kā jaunumi šķiet atgā-
dinājumi par visiem labi zināmo. Gribu izman-
tot šo iespēju atgādināt vecākiem tās sadar-
bības formas, ko skolā atzīstam par labām un 
vajadzīgām, ko nosaka skolas noteikumi.

Katru gadu, uzsākot mācību darbu, visi 
skolēni tiek iepazīstināti ar skolas iekšējās 
kārtības noteikumiem, par kuru zināšanu iz-
glītojamie parakstās. Tie nosaka uzvedību 
un kārtību skolā, stundās pasākumos, kā arī 
iespējas tikt apbalvotiem un rīcību, ja notei-
kumi netiek ievēroti. Lai skolai un vecākiem 
būtu vienādas prasības, ar tiem jāiepazīstas 
arī vecākiem. Šāda iespēja ir skolas kancele-
jā, kā arī pie klašu audzinātājiem. Noteikumos 
paredzēti tie gadījumi, kad klases audzinātājs 
vai administrācija aicina vecākus uz skolu, ja 
skolēnam ir grūtības ar noteikumu ievērošanu 
un disciplīnu.

Noteikumi nosaka arī to, kā skolēns rīko-
jas, ja nevar ierasties attaisnotu iemeslu dēļ uz 
mācību stundām, bet vecākiem atgādinām, ka 
divu darbdienu laikā pēc kavējuma skolā jāie-
sniedz kavējuma zīme. Slimības gadījumā zīmi 
izsniedz ārsts, bet  vecākiem jāzin, ka „mājas 
apstākļu dēļ” pieļaujams  kavēt skolu ne vairāk 
kā trīs dienas pusgadā.

Piemērots apģērbs un ēdiens ir primārās 
vecāku rūpes, lai nodrošinātu labu veselību 
saviem bērniem. Lai bērni neēstu no rītiem 
neveselīgu pārtiku, uz ātru roku nopirktu vei-
kalā, un varētu stundā strādāt, nevis domāt 
par tukšo vēderu un to kā sagaidīt pusdienlai-
ku, aicinām vecākus mācīt bērnus veselīgiem 
ēšanas paradumiem – brokastot no rīta, pirms 
dodas uz skolu. Tāpat nevajadzētu vienaldzīgi 
izturēties pret faktu, ka bērni līdzdoto naudu 
tērē našķos, picās, bulciņās, bet neēd siltas 
pusdienas. Protams, līdzi var dot arī pusdienu 

kastīti – tas būs veselīgāk nekā bērnu izvēlētie 
produkti veikalos.

Ikvienu mācību, audzināšanas vai drošī-
bas jautājumu aicinām izrunāt un noskaidrot 
individiduālās telefonsarunās, klātienē, vecāku 
sapulcēs vai vecāku dienās. Ja nepieciešama 

uz 1. septembra pasākumu 
ieradies Buratino. 

logopēda vai skolas psihologa palīdzība, tad 
pie klašu audzinātājiem meklējama informāci-
ja par šo speciālistu konsultāciju dienām mūsu 
skolā. 

Tieša iknedēļas saikne skolai ar vecākiem 
ir skolēna dienasgrāmata, kuru obligāti visa 
vecuma skolēniem nedēļas beigās paraksta 
kāds no vecākiem. Tas skolotājam dod ziņu, 
ka vecāki zina, kāda kārtējā nedēļa bijusi viņa 
bērnam, un cerību, ka mājās notikusi saruna 
par mācībām, uzvedību vai citām skolas lie-
tām. Vecākam dienasgrāmata būs rādītājs, vai 
var paļauties uz bērna patstāvību vai nepiecie-
šama stingrāka kontrole.

Aktuālo informāciju paredzēts nogādāt 
jūsu mājā arī ar skolas informatīvo izdevumu 
„Skolas Zvans”. Vienmēr būsim priecīgi dzir-
dēt jūsu priekšlikumus skolas dzīvas pilnvei-
došanai. Šajā mācību gadā un turpmāk to iz-
vērtēšana būs skolas padomes kompetence. 

Lai gan skola aicina vecākus, vecvecākus 
uz visiem izglītības iestādē organizētajiem svēt-
kiem, lielajiem pasākumiem, gribas atgādināt, 
ka arī tad, ja ielūgums vai aicinājums nav nonā-
cis jūsu rokās, tas nav iemesls palikšanai mājā. 
Vecāki ir savu bērnu dzīves daļa un tāpēc vien-
mēr gaidīti skolā kā ikdienā, tā svētkos.

Vidusskolas direktore
i. stāvavena

Lejasciema vidusskolas pirmklasnieki, 12. klases skolēni un viņu audzinātājas 
1. septembra svinīgajā pasākumā.

pagasta pārvaldes vadītājs m. milns sveic pirmklasnieku elvi dambrovu.
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Atbilde pagasta 
iedzīvotājai

Lejasciema pagasta pārvaldē 2010. 
gada 23. augustā saņemta anonīma vēs-
tule no kādas pagasta iedzīvotājas. Vēstu-
lē pausta neapmierinātība ar to, ka skolā 
jāmaksā par mācību  grāmatām. Lai at-
bildētu nezināmajai vēstules rakstītājai un 
pagasta iedzīvotājus informētu par situā-
ciju ar mācību grāmatu iegādi Lejasciema 
vidusskolā, pagasta pārvalde lūdza skolas 
direktori sniegt atbildi anonīmajai rakstītā-
jai.

Lejasciema vidusskolas direktores 
i. stāvavena atbilde anonīmās vēstules 
autorei:

Katru gadu maijā skolēni saņem sa-
rakstus ar mācību grāmatām un darba 
burtnīcām, kas nepieciešamas kārtējam 
mācību gadam. Tajā ir norādīts, ko no-
drošina skolas bibliotēka, ko iegādājās 
vecāki - tās ir darba burtnīcas. Ir mācību 
priekšmeti, kur izdotas tādas grāmatas, 
kurās skolēnam mācību procesā jāraksta  
tajās iekšā (parasti angļu valoda)- tās gan 
jāiegādājas ģimenēm, jo tādu grāmatu 
jaunajā mācību gadā nevar lietot nāka-
mais skolēns.

Bibliotēkas grāmatas ir bez maksas. 
Tā kā rakstītāja ļoti labi pārzina bibliotēkas 
finansēšanas kārtību, tad vajadzētu zināt 
arī to, ka par gada finansējumu bibliotē-
kai skola var iegādāties mācību grāmatas, 
uzziņu literatūru un daļēji metodisko lite-
ratūru.

Nodrošināta ar grāmatām ir pamatsko-
la, ne visas vajadzīgās jaunās grāmatas 
iegādātas vidusskolai (izmanto iepriekšējo 
gadu mācību līdzekļus), praktiski nemaz 
netiek pirkta daiļliteratūra, kas nepiecieša-
ma ārpusklases lasīšanai sākumskolā, un 
tā sauktā obligātā literatūra.

 Izglītības iestādēs turpinās jauno 
standartu ieviešanas process, kas nozīmē, 
ka jaunajam mācību saturam tiek izdotas 
arī atbilstošas un mūsdienīgas grāmatas. 
Skolotājs pratīs nodrošināt zināšanas arī 
bez mācību grāmatas, bet tās vajadzīgas 
skolēna patstāvīgajam darbam. Tāpēc pe-
dagoģiskā padome nolēma lūgt vecāku 
atbalstu ar konkrētu aicinājumu ziedot vis-
maz vienu latu katram savam skolniekam 
iepriekš minētajām vajadzībām. Šāda 
palīdzība tiešām būtu nozīmīgs atbalsts 
un labvēlības zīme mācību iestādei, kurā 
mācās jūsu bērns. Tā mēs gluži cilvēcis-
ki palīdzēsim ne tikai skolai, bet arī cits 
citam. Ziedojums nav obligāts, jo tad jau 
zūd pati šī vārda jēga. taču tie, kas var 
atļauties palīdzēt skolai, aicināti to darīt 
skolas kancelejā, kur pretim saņemsiet 
finanšu dokumentu.

Ar šo mācību gadu aktīvi atsāks 
darboties skolas padome (tajā lielākais 
vairums ir vecāku), un ieteikt ziedojumu 
izlietošanu ir šīs padomes kompetence. 
Skolas padomes lēmumi tiks publicēti pa-
gasta pārvaldes laikrakstā, tāpēc ikviens 
interesents varēs uzzināt, kā tiks izlietota 
vecāku ziedotā nauda. 

programmā:
- tirgošanās;
- izstādes;
- degustācijas;
- konkursi.

Aicinām un gaidām pircējus 
un interesentus!

Mēdz sacīt, ka cāļus skaita rudenī. Tas 
attiecināms arī uz skolas mācību darba re-
zultātiem, jo tikai šobrīd pa īstam var secināt, 
cik ražens tad bijis mācību gads. 2009./2010. 
mācību gadā Latvijas skolās notika Vispārējās 
vidējās izglītības modernizētā satura ieviešana, 
savukārt, pamatizglītības posmā galvenie dar-
ba virzieni un pamatprincipi bija nostabilizēju-
šies. Pārmaiņas tika veiktas tikai valsts pārbau-
des darbu jomā.

Lejasciema vidusskolas mācību rezultāti 
iepriecina gan skolēnus un viņu vecākus, gan 
skolotājus. Šogad Gulbenes novada mācību 
priekšmetu olimpiādēs piedalījās 35 skolēni, 21 
(60%) no viņiem – godalgotas vietas. Visvairāk 
lepojamies ar 1. vietas ieguvējiem: Ilvu Ritmani 
novada latviešu valodas olimpiādē (skolotāja V. 
Stapāne), kura tika izvirzīta dalībai valsts olimpi-
ādē, Edžu Suntažu mājturībā un Ināru Ritmani 
tehniskajā grafikā (skolotājs G. Šmits).

9. klašu valsts eksāmenu rezultāti ir augs-
tāki kā novada vidējie rādītāji. Sakām paldies 
skolotājiem V. Stapānei, L. Antiņai, V. Rieksti-
ņai, A. Paeglei, A. Doropoļskim par skolēnu 
veiksmīgu sagatavošanu eksāmeniem. 16 
skolēni turpina iegūt vispārējo vidējo izglītību 

29. septembrī  

no pulksten 8.30 līdz 11.00
Lejasciema vidusskoLā 

produkciju piedāvā:
- skolēni,
- skolēnu firmas.

Iepriecina mācību darba rezultāti
mūsu skolas 10. klasē.

Tomēr vislielākais prieks un lepnums ir 
par 12. klases centralizētajiem eksāmenu re-
zultātiem. ABC līmeņu skaita ziņā mūsu skola 
Gulbenes novadā ir otrajā vietā aiz Gulbenes 
novada valsts ģimnāzijas. Tie ir 68%. Latviešu 
valodā ABC līmeņu skaits ir labākais Gulbenes 
novadā (100%), pārspējot pat ģimnāziju. Sko-
lēnus sagatavoja skolotāja I. Stāvavena. An-
gļu valodā (skolotāja A. Paegle), matemātikā 
(skolotāja L. Antiņa) ir otrais rezultāts, bet fizikā 
(skolotāja L. Veselova) un bioloģijā ( skolotāja I. 
Dārziņa) trešais rezultāts novadā. Prieks arī par 
tiem 12. klases skolēniem, kuri veiksmīgi iestā-
jušies un uzsākuši mācības dažādās Latvijas 
augstskolās. Einārs Račāns,  Edgars Tučs un 
Gatis Ivanovs mācīsies Latvijas Lauksaimniecī-
bas Universitātē, Zane Doropoļska – Ventspils 
Augstskolā, Santa Guļkeviča – RISEBA, Toms 
Liekniņš – LSPA, Liene Silakalne, Elīna Šķen-
dere un Zane Žīgure – Latvijas Universitātē. 

Lai veiksmīgs jaunais mācību gads visai 
skolas saimei!

     ineta maltavniece,
 Lejasciema vidusskolas direktores 

vietniece izglītības jomā

JAUNIEŠU CENTRĀ „PULSS”

Kas notika?
21. augustā Lejasciemā notika aizraujošas 

improvizācijas teātra apmācības (teātris bez 
lugas teksta vai scenārija: aktieri + skatītāji = 
izrāde), kas gan ļāva pozitīvi uzlādēties un izlā-
dēties, gan sniedza jaunu skatījumu uz teātra 
mākslu, gan stiprināja draudzības saites starp 
dažādu Gulbenes novada organizāciju (jau-
niešu klubs „Dēms”, jauniešu centrs „Bāze”) 
biedriem.

emocijas?
Prieks, smiekli, interese, aizrautība, maz-

liet saspringums un nogurums, bet pāri vi-
sam – pārliecība par to, ka arī neveiksmes tiks 
piedotas ar labvēlīgu smaidu un ierosinājumu 
mēģināt vēl.

Novērtējums?
Vērtīgs pasākums gan organizatoriem, 

jo jādomā, ko un kā piedāvāt, nodrošināt utt. 
(paldies Ritai par kultūras nama telpām), gan 
apmācību dalībniekiem, jo bija iespēja vai nu 
patrenēt jau esošās prasmes, vai iegūt jaunas, 
gan pasākuma apmeklētājiem, jo bija iespēja 

Improvizācijas teātris Lejasciemā

baudīt aizraujošus priekšnesumus.
pēcsajūtas?
Gandarījums pāri visam, jo bija gan dalīb-

nieki, gan skatītāji. Un tomēr – ir par ko pado-
māt vēl, jo skatītāju varēja būt krietni vairāk. Te 
vietā neliels atgādinājums – jauniešu centra 
pasākumi, ja nav norādīts citādi, ir ATVĒRTI 
VISIEM! Mēs taču gribam parādīt arī citiem, ko 
protam un varam!

Draudzīgi aicinot uz citiem pasākumiem 
un saulainu rudeni vēlot,

inga, JC „Pulss”

Pasākums notika projekta „Tā, lai prieks!” 
ietvaros. Projekts īstenots jaunatnes politikas 
valsts programmas 2010. gadam valsts budže-
ta finansējuma ietvaros.
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7. augustā visiem, kas draugos ar velosi-
pēdiem, bija iespēja nedaudz paceļot pa Le-
jasciemu, piedaloties draudzīgajās velo orien-
tēšanās sacensībās (pasākumā piedalījās arī 
viena kājāmgājēju komanda). 

Kāpēc draudzīgajās? Tāpēc, ka, neraugo-
ties uz gaisā jūtamo sacensību garu, centā-
mies būt draugos gan viens ar otru, ar citiem 
novada jauniešiem no Gulbenes un Lizuma, ar 
jauno brīvprātīgo Andreas no Grieķijas, gan ar 
apkārtējo vidi. 

Mūsu pārliecība bija un ir, ka kopā mēs va-
ram ne tikai padzīvot, bet arī dzīvot zaļi – elpo-
jot svaigu gaisu, izvēloties velosipēdu par pār-
vietošanās līdzekli, domājot par to, kur un kā 
liekam atkritumus... Te nu iespējas ir plašas un 
ar atvērtu skatu un radošu garu īstenojamas.

inga, JC „Pulss”

Padzīvojām zaļi jeb velo orientēšanās 
Lejasciemā

Pasākums tapa programmas „Jaunatne 
darbībā” finansētā projekta „Otesha Influence” 
ietvaros un ar Lejasciema pagasta pārvaldes 
atbalstu.

ejam tālāk!

esi gatavs! startam gatavojas nākamie sa-
censību uzvarētāji – mārtiņš, agnis un uģis 

no komandas „XXX” (lasīt krievu drukā – 
He, he, he...).

„Hmm... dzeltenās lietas dzeltenajā maisi-
ņā vai tomēr plastmasa?” domā andreas. 

un izlemj par labu plastmasai. gudrs 
puisis, gudrs...

Nomērķē, un...

trāpīts!
atnācu, ieraudzīju un...

...sapratu, ka iespēju tiešām ir daudz.

Nu gluži kā tuksnesī! tādā karstumā pat 
kamieļi velosipēdu vietā var sākt rādīties...

Labs darbiņš, kas padarīts! ja vēl puse 
ēdamā nebūtu ugunī... 

mēs esam labākie! jeb – vērīgajiem 
iespēja nopelnīt 3 papildpunktus.
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JAUNIEŠU CENTRĀ „PULSS”

Kā mēs, Lejasciema jaunieši, draudzējāmies ar dāņiem
Šovasar mūsu, jauniešu centra „Pulss”, 

jauniešu spilgtākais notikums ir draudzības 
sākšana ar dāņu jauniešiem no Thy-Mors, kas 
ir atstājis pēdas mūsu sirdīs, MyPictures, fa-
cebook utt.

Kā tas viss sākās?
Ļoti vienkārši, ja ir kāds aktīvists, kas do-

das uz svešām zemēm ne tikai laimi meklēt, 
bet arī parādīt to, kas mēs esam. Tā Jana 
kādā pavisam citā pasākumā satika dāņu 
pensionāru (Laurids ir vienkārši super, starp 
citu), kurš, izrādās, darbojas kopā ar jaunie-
šiem tur, tālajā Dānijā. Un tā viņi pāris nedēļu 
laikā dabūja naudu, lai atbrauktu pie mums 
(ja mums tā būtu!), un, kā tas bija, kā ne, visi  
jūlija beigās bija klāt gan!

Kā tas notika?
Kā gan tas var notikt, ja jauniešu centra 

budžetā nepavisam nav ieplānota šāda drau-
dzēšanās? Izrādās, pavisam labi var notikt, ja 
tikai dāņi ir gatavi sevi uzturēt. Mēs paši jau 
vienkāršu ļaužu, mēs varam visādi. Un ja vēl 
ir tāds pagasta pārvaldes vadītājs kā mūsu 
Māris, tad jau nu vispār, mana tēta vārdiem 
runājot, cepuri nost! Viss notiek!

viss notiek!
Kopā ar dāņiem izbaudījām 4 jaukas die-

nas, tiesa gan, citu par citu karstākas, bet redz,  
ka visi dzīvi palikām. Izstaigājām Lejasciemu, 
lai viņiem top skaidrāks, kur ir nonākuši, izpel-

jauniešu centra „pulss” dalībnieki un vadītāja kopā ar viesiem no dānijas.

dējāmies, sacepām speķa pīrāgus (paldies 
Dzintrai un Valdai) un saēdāmies mājās ceptu 
maizi ar medu, dziedājām un spēlējām, kā jau 
kārtīgiem latviešiem pienākas. Apskatījām arī 
citas Gulbenes novada vietas, piedalījāmies 
Gulbenes novada Jauniešu dienā, atklājot, 
ka arī banānus var notetovēt (paldies Lailai), 
pafanojām līdzi latvju spēkavīriem un vēl visu 

ko citu paspējām. 
un nobeigumā...
Bet patiesībā jau labākais ir tas, ka nekas 

nav beidzies. Aicināsim viņus ciemos nākam-
vasar, viņi gaidīs ciemos mūs, un kas zina, kā-
das labas lietas mēs vēl varam kopā izdarīt!

inga, JC „Pulss”

Vasarā no 26. līdz 30. augustam 208. Le-
jasciema jaunsargu vienības jaunsargi pieda-
lījās militārās daudzcīņas sacensībās Zviedrijā 
Vēlingē. Sacensības organizēja HGCS (virsnie-
ku apmācība un zemessardze).

Sacensībās piedalījās 48 dažādu valstu 
komandas –  40 komandas no Zviedrijas, 2 no 
Norvēģijas, 5 Igaunijas komandas un 1 koman-
da no Latvijas.

Sacensību programmā bija iekļauti 11 
sporta veidi – biatlons, orientēšanās, orientē-
šanās sprints, patruļšaušana, granātu mešana 
mērķi, šķēršļu josla, distances attāluma noteik-
šana, pirmā palīdzība, sakari, mērķu norāde, 
elektroniskā šaušana.

Latvijas komandā startēja  208. Lejasciema 
jaunsargu vienības jaunsargi – Matīss Gabdul-
ļins, Miks Gabdulļins, Emīls Galvans un Kris-
taps Vējš-Āboliņš.

Mūsu komandas puiši uzvarēja 3 sporta 
veidos: orientēšanās ,orientēšanās stafetē, 
šķēršļu joslā . Granātu mešanā ieguva  4. vietu, 
elektroniskajā  šaušanā  6. vietu, patruļšauša-
nā 8. vietu.

Pēc pirmās sacensību dienas mūsu ko-
manda kopvērtējumā  ieņēma 9. vietu, kas bija 
ļoti augsts sasniegums.  1. – 8. vietas ieņēma 
Zviedrijas jaunsargu komandas. Otrajā sa-
censību dienā, piesummējot iegūtos punktus 
orientēšanās stafetē, biatlonā, patruļšaušanā, 
šķēršļu joslā, mūsu komanda izcīnīja 3. vietu.

Lāsma gabdulļina
Vecākā referente jaunsargu apmācības 

jautājumos         

JAUNSARGU VIENĪBĀ

Lejasciema jaunsargi piedalās sacensībās Zviedrijā

Lāsma gabdulļina un jaunsargi miks 
gabdulļins, Kristaps vējš-āboliņš, emīls 

galvans, matīss gabdulļins.

Lejasciema jaunsargi matīss gabdulļins, 
Kristaps vējš-āboliņš, emīls galvans, miks 

gabdulļins zviedrijā vēlingē.

Lejasciema jaunsargi  militārās daudzcīņas sacensību ierindā zviedrijā vēlingē.
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Krastiņa
vokālais ansamblis „akcents” – vadītāja 
Rita Vēverbrante
vecākās paaudzes ansamblis „satekas” – 
vadītāja Vija Nurža
Līnijdeju grupa „dzinteles” – vadītāja Inga 
Dambrova
Folkloras grupa  – vadītāja Inga Deigele
vingrošanas grupa – vadītāja Vizma Petrova
Bērnu popgrupa „pīlādzīši” – vadītāja Antra 
Zelča
dāmu klubiņš „puķuzirnis” – koordinatore 
Baiba Vanaga

Visiem pašdarbniekiem un kolektīvu vadī-
tājiem novēlu enerģiju, darboties sparu jauna-
jā sezonā!

rita, 
Kultūras nama vadītāja 

KULTŪRAS DZĪVE

Vienā no rudens saulainajiem rītiem pie 
kājām nokrīt krāsaina lapa. Šī lapa ir rudens 
vēstnesis. Vasara ir paskrējusi kā viens mirk-
lis. Septembris kultūras jomā ir tāds neliels 
atelpas brīdis pirms jaunās pašdarbības sezo-
nas sākšanās. 

Atskatoties uz vasaras pasākumiem, gri-
bas teikt paldies visiem, kas apmeklēja kultū-
ras pasākumus un īpaši tiem, kas piedalījās 
pagasta svētku norises organizēšanā. 

Paldies kultūrvēsturiskā mantojuma cen-
tra darbiniecei Intai Balodei par jauko pa-
staigu pa A.Sakses ielu, kuras laikā varējām 
dzirdēt interesantus stāstus par ielu un tās 
namiem. Paldies Rūtai Samsonei par doto 
iespēju pastaigas dalībniekiem apskatīt viņas 
skaisto dārzu.

Pagasta svētku laikā A. Sakses ielā at-
pūtas vietā pie dīķīša ikvienu gaidīja māks-
las skolotāja Laila Medne. Mākslas darbnīcā 
”Banānu tetovēšana” tapa ļoti interesanti un 
vienreizēji darbi, kurus pēc tam garšīgi varēja apēst. Paldies Lailai par ori-
ģinālajām idejām un atsaucību.

Paldies sporta darba organizatorei Lāsmai Gabduļlinai, kas aicināja 
pārbaudīt savus spēkus un zināšanas spēlē „Cik labi es pazīstu Lejascie-
mu?” 

Paldies amatierteātrim „Paradokss” un režisorei Inetai Krastiņai, kas, 
izturot lielo karstumu, skatītājiem rādīja savu izrādi „Visi radi kopā”.

Paldies folkloras grupai un Ingai Deigelei par muzikālu sveicienu pa-
staigas noslēgumā, kad dīķītī „iedegās” ziedu ugunskurs.

Paldies visiem lejasciemiešiem un viesiem, kas atrada laiku, nebaidī-
jās no karstuma un apmeklēja pagasta svētku pasākumus. 

Kultūras nama pašdarbības kolektīvi vasaras sezonā iesaistījās dažā-
dos pasākumos. Jūlijā amatierteātris „Paradokss” piedalījās Latvijas ama-
tierteātru salidojumā Balvos un rādīja savu izrādi Balvu pagasta kultūras 
nama pagalmā. Liels pārsteigums aktieriem bija, kad pēc izrādes ar aplau-
siem sveica un lūdza kopā nofotogrāfēties aktieri no Talsu novada teātra, 
kuri arī spēlēja šo izrādi. Prieks!

Vecākās paaudzes ansamblis „Satekas” augustā piedalījās ar savu 
koncertprogrammu novada senioru svētkos „Kvēl saulespuķe rudenīgā” 
Jaungulbenē. Spītējot karstajam laikam, visi bija labā noskaņojumā, dzie-
dāt, dejot un atpūsties griboši. Nākošgad šī novada pasākuma stafete tika 
nodota lejasciemiešiem. Visi kopā mēs varam izdarīt daudz! 

Lejasciema pašdarbības kolektīvi saka lielu paldies pagasta pārvaldei 
par atbalstu un šoferim Uldim par atsaucību, braucot kopā ar pašdarbnie-
kiem pat brīvdienās. Paldies!

rita, Kultūras nama vadītāja
Foto – Laura igaviņa

Aizvadītās vasaras kultūras notikumi

pagasta svētki. sporta darba organizatore Lāsma gabdulļina 
apbalvo spēles „cik labi es pazīstu Lejasciemu?”dalībniekus.

ansamblis „satekas” novada senioru svētkos „Kvēl saulespuķe 
rudenīgā” jaungulbenē.

pagasta svētki. Lejasciema amatierteātris pēc vasaaras svelmē nospēlētās izrādes.
1. rindā no kreisās: agris ankups, agris Krēsliņš

2. rindā no kreisās: mirdza ankupa, daina račāne, zinta Kalniņa, elīna Krēsliņa, sandra 
Brieže, diāna Berkolde, sandra Biksīte, rita gargažina, dzintars Liepiņš

Ik gadu oktobrī sākas pašdarbības sezo-
na. Patiesībā tā ir smaga, bet tomēr visiem 
kopā vienreizēja un gandarījuma pilna. Vis-
skaistākais mūsu dzīvē ienāk negaidīti – pēkšņi 
saproti, ka stundas, darbojoties kādā no ko-
lektīviem, kļuvušas krāsainākas un interesan-
tākas, izvirzītie mērķi – ar roku aizsniedzami. 
Tas ir atkarīgs tikai no mums pašiem. Un tāpēc 
šogad Lejasciema kultūras nama pašdarbības 
kolektīvi aicina savā pulciņa visus, kas vēlas 
darboties kādā no kolektīviem. 

Ar 2010. gada 1. oktobri Lejasciema kul-
tūras namā pašdarbnieku sezonu atsāks šādi 
kolektīvi:      
jauktais koris „Kaprīze” – vadītāja Ineta 
Maltavniece
deju kolektīvs „unce” – vadītāja Inga Dam-
brova
amatierteātris „paradokss” – vadītāja Ineta 

Sākas jaunā pašdarbības sezona
16. oktobrī pulksten 19.00

Lejasciema kultūras namā

muzikālā teātra 

„Baltie lāči” 
koncerts

Ieeja 3,00 Ls

Biļešu 
iepriekšpārdošana 
no 27. septembra. 

Informācija 
pa tel. 64472677, 29392051
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LEJASCIEMA BIBLIOTĒKĀ / SPORTS / INFORMĀCIJA

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.

Kultūrvēsturiskā mantojuma centrs šova-
sar piedzīvojis lielas pārmaiņas – gan remon-
tus, gan telpu un darbinieku maiņas.  

Pēc remonta savā iepriekšējā mājvietā 
atgriezusies ekspozīcija par izcilo novadnieci 
Zentu Mauriņu, nelieli atjauninājumi skāruši 
seno darba rīku un A. Sakses  sadzīves priekš-
metu ekspozīciju. Vislielākās izmaiņas attie-
cas uz bijušo izstāžu zāli, kur vēl turpināsies 
remonts. Tagad muzeja vecā māja  apvienos 
vairākas funkcijas – izstāžu zāli, J. Kučera iežu 
kolekciju, fondu glabātuvi un darba kabinetu, 
jo, sakarā ar jauniešu centram „Pulss” pare-
dzēto telpu izbūvi, muzejs zaudēja iepriekšējās 
telpas. Par to, ka šīs funkcijas var apvienot, jau 
pārliecinājušies liela daļa lejasciemiešu, pieda-
loties pagasta svētkos un apmeklējot izstādes. 
Kamēr telpās strādāja celtnieki,  pirms Jāņiem 
pagalmā varēja apskatīt Lejasciema apkārtnes 
savvaļas augu izstādi „Visa  laba Jāņu zāle…” 
Pateicoties topošajai bioloģei Ingai Freiber-
gai un viņas mammai Intai, tika atpazīti vairāk 
nekā 60 Lejasciema apkārtnes augi. Daļa no 
tiem reti un maz pazīstami – vārpainā septiņ-

Bērnu žūrija ir klāt!
Lejasciema pagasta 

bibliotēka aicina Bērnus 
iesaistīties lasīšanas veici-
nāšanas programmā.

Tāpat kā citus gadus ir 
jāizlasa savam vecumpos-
mam atbilstošas grāmatas 
un pēc tam tās jānovērtē 
izsakot savu viedokli. Šo-
gad ir ieviests viens jauni-
nājums, jo ir noteikts lielāks 
grāmatu skaits – sešas. 
Darbu nosaukumus un au-
torus var uzzināt bibliotēkā. 

Laipni lūgti visi bērni, 
kuriem patīk lasīt. Lai gan 
programmas nolikumā ir 
minēts, ka jāpiedalās 1. – 9. klašu skolēniem, 
Bērnu žūrijas veidotāji iesaka arī bērnudārza 
audzēkņiem un vidusskolēniem, kam vien tas 
interesē, piedalīties lasīšanas piedzīvojumā.

Kad četri mēneši būs pagājuši un grāma-
tas atkal būs atrodamas bibliotēku plauktos, 

Vasaras sporta spēlēs
Vasaras vidū no 10. līdz 17. jūlijam notika 

Gulbenes novada 2010. gada vasaras sporta 
spēles. Sacensībās veiksmīgi startēja Lejas-
ciema pagasta komanda, kopvērtējumā izcī-
not 3. vietu.

10. jūlijā Gulbenes stadionā notika mini 
futbola sacensības,  mūsu Lejasciema koman-
da izcīnīja 6. vietu no 14 komandām.

Komandā spēlēja Kaspars Suntažs, 
Oskars Zurkovs, Haralds Pelēcis, Edžus Kal-
niņš, Einārs Račāns, Edgars Milns, Sandis 
Putniņš, Raimonds Lūkins.

14. jūlijā Lizuma pagasta golfa laukumā 
‘’Siltie’’ norisinājās sacensības golfā. Koman-
dā startēja Dainis Švika, Māris Milns, izcīnot 
9. vietu. Lai nākošajā gadā varētu konkurēt 
ar sportistie, šo spēli spēlē jau sešus gadus, 
mūsu komandas dalībnieki reizi nedēļā tre-
nējas un golfam ir piesaistījuši arī citus mūsu 
pagasta iedzīvotājus.

15. jūlijā Velēnā Sarkanie kalnos notika 
sacensības orientēšanās sportā. Lejasciema 
pagastu šajās sacensībās pārstāvēja Laura 
Igaviņa. Lāsma Gabdulļina, Juris Zaķis, Emīls 
Galvans, Armands Lūkins. Komanda izcīnīja 
godpilno 5. vietu.

17. jūlijā Lejasciema šautuvē notika sa-
censības stenda šaušanā. Mūsu šavēji Mundis 
Žviriņš un Valerijs Gabdulļins izcīnīja 5. vietu.

17. jūlijā Litenes stadionā notika novada 
vasaras sporta spēļu sacensības vieglatlēti-
kā, strītbolā, smilšu volejbolā, svaru bumbu 
celšanā. Strītbolā vīriešu komanda izcīnīja 2. 
vietu (Oskars Zurkovs, Andris Riekstiņs, Agris 
Kazāks, Māris Baranovskis.), sieviešu koman-
da – 5. vietu (Zane Ivanova, Līga Kubuliņa 
Brekte, Lāsma Gabdulļina.) Smilšu volejbolā 
mūsu pagasta puišu komanda izcīna 1. vietu 
(Didzis Stāvavens,Gatis Gargažins,Edgars 
Milns). Paldies puišiem, jo spēlēt bija ļoti sma-
gi –  Didzis sacensību sākumā guva traumu, 
pretinieki uzgavilēja un pārāk ātri „norakstīja” 
mūsu komandu. Puiši ar apbrīnojamu apņēmī-
bu izcīnīja uzvaru.  Smilšu volejbolā sievietēm 
pagasta komanda izcīnīta 4. vietu (Ilva Ivaški-
na, Ilva Linuža).

Vieglatlētika – vasaras spēļu karaliene, tā 
pārsteidza mūs un mēs viņu. Lejaciema ko-
mandu vieglatlētikā pārstāvēja 19 lejasciemieši. 
Vieglatlētikā Lejasciema komandai kopvērtēju-
mā 3. vieta. To izcīnīt palīdzēja – Guntars Šmits 
(300m – 4. vieta, 100m – 3. vieta, 3x100m vīr. 
stafete – 1. vieta), Ināra Šmite (300m – 6. vieta, 
100m – 7. vieta), Sarmīte Baltiņa (1500 m so-
ļošana-3.vieta), Juris Zaķis(3x100m vīr. stafete 
–1. vieta), Rihards Dāmis (t/l, 3x100m vīr.stafe-
te – 4. vieta), Miks Gabdulļins (300m), Matīss 
Gabdulļins (trīssolis – 5.vieta), Guntars Sun-
tažs (300m – 2. vieta, 100m –1. vieta, 3x100m 
vīr. stafete – 1. vieta), Mairis Ābrams (300m – 5. 
vieta, 1500m, 3x100m vīr. stafete – 4. vieta), 
Emīls Galvans (5000m – 4. vieta), Kristaps Vējš 
Āboliņš (1500m – 3. vieta, 5000m – 2. vieta), 
Zane Ivanova (1500m – 3. vieta), Laura Igaviņa 
(3000m – 4. vieta), Andris Riekstiņš (lode – 6. 
vieta, disks), Māris Baranovskis (šķēps – 4. 
vieta, lode – 2. vieta), Toms Liekniņš (šķēps, 
3x100m vīr. stafete – 4. vieta, 100m), Inga Nag-
le (1500m – 2. vieta, 300m – 4. vieta), Sandis 
Putniņš (1500m), Mārtiņš Naglis (5000m), Lija 
Sirmace(3000m – 2. vieta, 300m – 5. vieta), Ilva 

Ivaškina (šķēps – 1. vieta).
Lejasciema komanda bija vienīgā, kurai 

stadiona malā bija sava nojumīte, kur visas 
dienas garumā kurējās pavards  un  dalībnieki 
varēja veldzēt slāpes, pēc startiem paēst siltas 
desiņas ar salātiem,  dalīties iespaidos un just 
līdzi tiem, kas vēl startē. Nometnē bija gariņš, 
kurš rūpējās, lai visi dalībnieki būtu paēduši un 
laikā uz starta. Tas bija šoferis  Edmunds-pal-
dies! Paldies, visiem spēļu dalībniekiem par 
atsaucību, sapratni  un izturību. 

Lāsma, Sporta dzīves organizatore

Aicina Bērnu žūrija

Lejasciema bibliotēkas Bērnu žūrijas dalībnieki.

rīkosim ekspertu tikšanos bibliotēkā, lai pār-
runātu paveikto un dalītos ar ierosinājumiem. 
Kamēr jūs lasīsiet un vērtēsiet grāmatas, mēs 
gādāsim nelielas balviņas. 

Tiekamies bibliotēkā!
Lejasciema pagasta bibliotēka

Kultūrvēsturiskā mantojuma centrā
vīre, meža  zirdzene, purva vārnkāja, savvaļā 
augošais ozolīšu saulkrēsliņš un citi. Paldies 
par atbalstu augu vākšanā arī  Modrītei Skaist-
kalnei, Dzintrai Ivanovai un Annai Kudrašai.

No 10. līdz 23. jūlijam priecājāmies par 
studijas „Akcents” amatu meistares Rudītes 
Grasbergas izšuvumiem, kas apvienoti tēmā 
„Pirts”. Šo izstādi mums sagādāja kultūras 
nama vadītāja Rita, paldies! 

Sakarā ar nelielo finansējumu kultūrvēstu-
riskā mantojuma centrs būs atvērts apmeklē-
tājiem piektdienās plkst. 9.00 – 14.00, taču ir 
iespējams pieteikt ekskursijas arī pārējā laikā, 
kontakttelefoni 26141536 vai 64471926 Intai.

Pēc izstāžu zāles griestu un grīdas re-
monta tiksimies citos pasākumos. Atvadoties 
no saulainās vasaras, iecerēts pasākums par 
gaismu un gaismas devējiem. Priecāšos, ja 
paredzētajai izstādei uz laiku atvēlēsiet dažā-
dus interesantus, varbūt jau piemirstus gais-
mekļus – svečturus, vecās lampas, kvēpeklī-
tes, lukturus un citus laika lieciniekus.
 inta, 
Kultūrvēsturiskā mantojuma centra darbiniece

pagasta pārvaLde  iNFOrmĒ
Paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli var saņemt Lejasciema pagasta 

pārvaldes grāmatvedībā pie kasieres R. Samsones. 
Telefons informācijai 64473664.


