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Sācies jaunais
mācību gads!
Pirmā skolas diena šogad 2. septembrī
atnāca ar atkalredzēšanās prieku, satraukumu un jaunu darba cēliena sākumu. Svētku
noskaņojumu atnesa ne kai košās un rudenīgās krāsas pīlādžos un asterēs, bet arī
skolēni, viņu vecāki, kas čalodami piepildīja
skolas ēku, un apņēmības pilnais skolotāju
un skolas darbinieku kolek vs.
Lejasciema
vidusskola
lepojas, ka šajā pārmaiņu pilnajā laikmetā skolēnu skaits
pieaug, nevis otrādi. Šogad
mācības uzsāka 153 skolēni no
Lejasciema, Beļavas, Galgauskas, Ilzenes, Zel ņu, Lizuma
pagas em, Gulbenes pilsētas.
Īpašs prieks par 15 pirmklasniekiem, kas saņēma skolēnu
apliecības, laba vēlējumus no
12. klases skolēniem un Lejasciema pagasta pārvaldes, kā
arī individuālas dāvanu kartes
mācību līdzekļu iegādei no SIA
„Avo SWF” un klases kopīgu dāvanu kar IIC „Dzelzceļš
un tvaiks” apmeklējumam.
Svinīgajā pasākumā izskanēja
lācīša Pūka vēlējums: „Apsoli, ka vienmēr atcerēsies: tu
esi drosmīgāks nekā tam ci, s prāks nekā
izska es un gudrāks nekā domā”. Lai šie vārdi palīdz brīžos, kad ir grū , kad kāds uzdevums liekas neuzveicams! Lai visiem skolēniem veiksmīgs jaunais mācību gads!
Sadarbība ar absolven em ir viens no
Lejasciema vidusskolas veiksmes stūrakmeņiem. Tās emocijas, sirsnība, kas valda skolas salidojumos, iedvesmo, palīdz pārvarēt
ikdienas grū bas. Tiek kopta un ievērota
tradīcija, ka pirmajā skolas dienā absolvennāk ciemos, lai s prinātu mūsu kopības
garu. Šogad ar iedvesmas vārdiem Lejasciema vidusskolas saimi sveica absolvente Jana
Igaviņa.
Šajā mācību gadā skolā sāk strādāt 6
jauni darbinieki: vizuālo mākslu mācīs Beā-

jauno prioritāšu izvirzīšanā būs vajadzīgi priekšlikumi ne kai no skolas
saimes, bet arī no vecākiem. 2020.
gada jūlijā gaidāmi XII Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētki,
skolas koris cen gi em gatavosies.
Tomēr vissvarīgākais mērķis ir dot
mūsu skolēniem kvalita vu izglī bu
un panākt katra skolēna izaugsmi jomās, kas vislabāk padodas.
Lai sekmīgāk ritētu darbs jaunajā mācību gadā, ir iekārtota lasītavas
telpa skolēniem 1. stāvā, no draudzes
ēkas pārcel bibliotēkas fondi, meiteņu mājturības kabinets, ir korekcijas skolēnu garderobes izmantošanā.
Ir nomainī skolēnu soli un krēsli. No
Rīgas Rotari kluba ar
Turpmāk visu aktuālo skolas dzīvē
mūsu absolventes Sante Medne, angļu valodu
būs iespēja iepazī es arī Lejasciema tas Graikstes palīdzību
sākumklasēs
Mudīte
vidusskolas mājas lapā
ir saņem 12 mazlietoRubene, mūziku Ligita
www.lejasciemaskola.lv
datori no Zviedrijas.
Klinklāva, sākumskolas
Skolas lasītavā ir iespē4. klasi Danute Mazure.
ja laminētājā apvākot grāmatas un darba
Skolas internātā strādās Zinta Kalniņa un
burtnīcas. Skolā strādās atbalsta personāls
Valda Tirziņa. Jaunajiem darbiniekiem novē– logopēde, 2 skolotāju palīgi, skolas psilu veiksmīgi iekļau es mūsu kolek vā, just
hologs būs pieejams katru otrdienu. Skolas
gandarījumu savā darbā. Savukārt visiem
internātā ar Gulbenes pašvaldības atbalstu
kopā vēlu daudz darbīgu dieniņu un veseks nodrošinātas bezmaksas ēdienreizes:
lu vezumu mīles bas, lai pie ek skolēniem,
brokas s, launags, vakariņas. Skolas kolekkolēģiem un savām ģimenēm.
vs cenšas darīt visu, lai katram skolēnam
Katrs mācību gads paliek mūsu atmiņā
būtu dota iespēja sasniegt savus izvirzītos
ar kaut ko īpašu. Pagājušajā veiksmīgi kām
mērķus.
galā ar skolas akreditāciju un sagaidījām
Ineta Maltavniece,
mīļus ciemiņus 65 izlaidumu salidojumā,
Lejasciema vidusskolas direktore
šajā gadā noslēdzas skolas a s bas plāns,

LEJASCIEMA VIDUSSKOLA/ PAGASTĀ

Iekustinām Lejasciemu
Jau 2019. gada maijā Lejasciema vidusskolas skolēnu pašpārvalde izstrādāja
projektu, lai piedalītos Gulbenes novada
pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā skolēnu pašpārvaldēm „Gulbenes
novada jauniešu inicia vu konkurss 2019”.
Projekta ideja ka atbals ta un tās ietvaros
ka realizēta adaptācijas diena Lejasciema
vidusskolā „Iekus nām Lejasciemu”, kas
norisinājās 3. septembrī.
Vidusskolas jauniešu inicia va bija
organizēt ak vu uz kus bām vērstu dienu
ar foto orientēšanos Lejasciemā. Dienas
sākumā klašu kolek vi saņēma kartes ar attēliem un vietām, kur jānokļūst un arī norādes, kas jāizdara dienas laikā. Katrā punktā
ka organizētas dažādas darbnīcas, kas vērstas uz dažādām ak vitātēm, prasmēm un
loģisko domāšanu. 1. – 9. klases skolēniem
vajadzēja izpildīt uzdevumus, tādus kā – uzzini vairāk par Sēravotu, saliec DaVinči ltu, trāpi mērķī ar loku vai
bumbu, atpazīs rudens
ziedus, spēlē dvieļu bolu,
saliec piramīdu. Lai būtu
interesantāk, katrā darbnīcā par izpildī em uzdevumiem ar aplikācijas palīdzību bija jānoskenē QR
kodi, un, sakrājot kodus,
dienas beigās varēja salikt
citātu par veselīgu dzīvesveidu. Lai nokļūtu katrā
darbnīcā, skolēni mēroja
gan īsāku, gan garāku ceļa
posmu. Dienas noslēgumā visi mielojās ar garšīgu
zupiņu. Pēcpusdienā visi

„Projekts ek īstenots Gulbenes novada pašvaldības finansētā „Gulbenes novada
jauniešu inicia vu konkurss 2019" ietvaros"

kopā izdejojām Zumbas deju, par ko paldies sakām brīvprā gajām
Sondrai (Spānija) un Betul (Turcija). Žēl, ka mūs nelu nāja laika apstākļi. Kā dāvanu skolēni saņēma 100% ogu konfek . Projekta ietvaros
ka iegādāta JBL bezvadu skanda. Domāju, ka ļo jauki un produk vi
pavadīta otrā skolas diena!
Anete An ņa,
skolēnu pašpārvaldes vadītāja

Projekts „Laimes kāpnes” sasniedz finiša taisni
Tu jau zini – ir tāds teiciens „labāk vēlāk, nekā
nekad”. To pašu varētu teikt par jaunajām kāpnēm
Lejasciema pagasta atpūtas vietā „Sēravots”, kas tapušas projekta „Laimes kāpnes” ietvaros. Jā, mazliet
vēlāk, kā plānots, bet – kādas! Atnāc un apska es!
Projekta laikā 39 interesen em bija iespēja izmēģināt zīmēšanu ar pirogrāfu, veidojot zīmējumu
uz pakāpienu priekšējās skaldnes. Līdz ar to jaunās
kāpnes rotā 18 dažādi stās par laimi.
Savukārt paralēli laimes zīmēšanai brīvprā go
palīgu brigāde zāģēja, skrūvēja, nagloja, me nāja,
krāsoja, impregnēja jeb, īsāk sakot, darīja visu, visu,
kas nepieciešams, lai uzbūvētu jaunas, stabilas un
skaistas kāpnes.
Paldies ikvienam, kas vel ja savu laiku kāpņu
tapšanā un teritorijas sakopšanā!
Projektu „Laimes kāpnes” finansiāli atbals ja
biedrība „Sateka”.
Laura Igaviņa
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JAUNIEŠU CENTRĀ

Jauniešu centra aktivitātes!
Rudenim atnākot, it visā jūtamas
pārmaiņas – mainās daba, mainās rosība Lejasciemā, jo ir sācies skolas laiks. Kā
vienmēr, jauniešu centrā ikviens bērns un
jaunie s ir ļo gaidīts un iespējas darbo es
ir visdažādākās. Ikdienai esam sagatavojuši
dažādus piedāvājumus, piemēram, iemīļotās radošās un kulinārijas darbnīcas, visdažādākās spēles, sarunas – nopietnās un
nenopietnās, filmu pēcpusdienas. Vienmēr
priecājamies, ja jauniešiem ir kāda sava
ideja, ko viņi vēlas realizēt ar jauniešu centra palīdzību.
Atgādinām, ka joprojām ir iespēja
iesais es starptau skā Edinburgas hercoga jauniešu pašizaugsmes programmā
AWARD. Programma ir paredzēta 14 līdz
24 gadus veciem jauniešiem, tās pamatā
ir individuālā programma, ko veido fiziskās
sagatavo bas uzlabošana, jaunu prasmju
apgūšana, brīvprā gais darbs, kā arī piedzīvojumu gars. Jauniešu uzdevums ir – patstāvīgi darbojo es, sasniegt visu šo jomu
mērķus, kurus e individuāli ir izvirzījuši.
Jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem ir iespēja darbo es jauniešu centrā
„Pulss” kā brīvprā gajiem. Brīvprā gajā
darbā Tu vari darīt eši to, ko pats vēlies iepazīt un izzināt. Un pēc 50 brīvprā gā darba stundām Tu vari saņemt ser fikātu, kurā
būs atspoguļotas Tavas iegūtas prasmes un
zināšanas. Brīvprā go darbu, pirms tam saskaņojot, var veikt arī kādās citās iestādēs,
piemēram, veco ļaužu dzīvojamā mājā u.c.
Ar prieku ziņojam, ka novembra beigās
svinēsim jauniešu centra 10 gadu jubileju
un pasākuma laikā no ks konkurss – POPIELA!!! Tādēļ ļo gaidīsim jūsu pieteikumus
dalībai „Popielā” un 30. novembrī svinēsim
svētkus kopā! Vairāk info ska t afišā.
Vasaras periodu pavadījām ar lieliskiem piedzīvojumiem, kopā ar enerģisko
Sandru no Spānijas katru mēnesi piedāvājām „Vasaras dienas bērniem”, foto meklē
jauniešu centra Facebook profilā. Projekta
„Lielceļš uz...” ietvaros devāmies uz mobilo jauniešu centru punk em (Galgauska,
Litene, Druviena, Lizums), kur kopīgi ar
Gulbenes novada jaunatnes darbiniekiem
un jauniešiem spēlējām interesantas spēles, diskutējām par aktuālām tēmām, piemēram, par informācijas apmaiņu, kā un
kur vislabāk nodot informāciju jauniešiem.
Kulinārijas darbnīcās iemācījāmies dažādas
receptes, ko var pagatavot uz grila. Mēs laiku pavadījām radoši un saturīgi!
Ar panākumiem esam darbojušies
projektā „Pro un dari!”, kas paredzēts
jauniešiem, kuri nemācās, nestrādā un
nav reģistrējušies NVA. Tā ir lieliska iespē2019. gada septembris

Kulinārijas darbnīcas
pie Lāsmas Einbergas.

Spor skās ak vitātes
pie Lāsmas Gabdulļinas.

Veidojam savu Laimes pakāpienu.

ja jaunie m, kurš šobrīd varbūt nezināmu
iemeslu pēc ir nedaudz apstājies savā dzīves ceļā un ir pārdomās. Projekta „Pro
un dari!" mērķis ir a s t mērķa grupas
jauniešu prasmes un veicināt viņu iesais

izglī bā, tai skaitā aroda apguvē pie amata
meistara, nodarbinābā, Valsts izglī bas
a s bas aģentūras
(VIAA) īstenotā Jauniešu garan jas projekta
pasākumā vai Nodarbinā bas valsts aģentūras īstenotajos ak vajos nodarbinā bas
vai preven vajos bezdarba samazināšanas
pasākumos, kā arī nevals sko organizāciju
vai jauniešu centru darbībā. Projekta „Pro
un dari!" mērķa grupa ir jaunieši vecumā
no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu.
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JAUNIEŠU CENTRĀ/ BĒRNUDĀRZĀ
iespējams!"
Jaunie , Tev iespējas ir, bija un būs!
Mūsu darba laiks no septembra līdz maijam ir 11.00 –19.00, otrdienas-sestdienas.

Seko līdzi mūsu ak vitātēm: jauniešu centra „Pulss” facebook profilā un instagram –
jc_pulss. Tiekamies jauniešu centrā!
Jauniešu centrs „Pulss”

Linda Ļapere dalās ar savu lielo vasaras piedzīvojumu:
„Nak uz 21. jūniju mēs, 5 ak vi Gulbenes novada jaunieši un 2 jaunatnes
darbinieki, devāmies 10 dienu garā piedzīvojumā uz Itāliju. Alpu kalnos, Itālijas pilsē ņā Claviere, kas atrodas eši pie pašas
Francijas robežas, kopā ar jauniešiem no
9 dažādām vals m mēs dalījāmies zināšanās par tēmu „Migrācija un solidaritāte”,
iemācījāmies visdažādākās rīta rosmes
dejas un piedalījāmies daudzās neparastās ak vitātēs. No četrām darbnīcām, kurās bija jāstrādā visu nometnes laiku, mēs
katrs izvēlējāmies sev visinteresantāko. Es
pieteicos teātra mākslas un mūzikas darbnīcā un iemācījos, ka mūziku var saklausīt
un novērtēt visneparastākajās lietās. Projekta noslēguma dienās mēs visiem sagādājām pārsteigumu un prieku, parādot, ko
esam iemācījušies un neaizmirsīsim tālākajās gaitās. Projekta pēdējo dienu līdz pat
vēlai nak j mēs kopīgi pavadījām Itālijas
pilsē ņā Turīnā, pasākumā, kur uzstājās
daudzi talan gi itāļu mūziķi. Visbēdīgākās
bija atvadas, jo draudzību, ko bijām ieguvuši ar pārējiem projekta dalībniekiem bija
grū šķirt. Arī tagad mēs turpinām stās t
atmiņas, sū t foto un video no aizvadītajām dienām, cerībā, ka vēlreiz sa ksimies
un pavadīsim kpat aizraujošu laiku kopā.
Paldies būtu jāsaka visiem lieliskajiem projekta veidotājiem no Itālijas un katras valsts
līderiem, jo bez viņiem nekas tāds nebūtu

Tēvu diena

Kopš 2010. gada septembra otrā svētdiena Latvijā ir Tēva
diena. Tā ir oficiāli atzīmējama
diena, kas iekļauta atceres un
atzīmējamo dienu kalendārā.
Tā kā šī diena ir pašā septembra sākumā un dažreiz šķiet,
ka audzēkņu tē vēl nav iepazī, tomēr tā reizē ir arī izdevība
iepazīt. Tāpēc labprāt ļaujamies
šīs dienas burvībai arī mūsu „Kamenītē”. Šogad izvēlējāmies organizēt „Spor sko tēvu dienu”. Ideju labprāt atbals ja mūsu sporta
skolotāja Inesīte, kura izveidoja šķēršļu joslu, liekot tē em, kopā
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ar bērniem to kopīgi pārvarēt. Ieceri
nedaudz pabojāja lietus, liekot pārcel es uz zāli, koridoru un pat kāpņu telpu, bet tas nemazināja prieku
bērnu acīs un tēvu azartu. Paldies
viņiem par to! Liels paldies arī logopēdei Sandrai un skolotājai Inārai par
atbalstu „Spor skās tēvu dienas” organizēšanā un vadīšanā. Pārliecinājāmies, ka mūsu audzēkņiem ir veikli, s pri, drosmīgi, spor ski, jautri un
radoši tē , eši tādi paši kā mūsu audzēkņi!
PII „Kamenīte” skolotājas
2019. gada septembris

LAUKSAIMNIEKIEM/ AKTUĀLI

Informācija par izmaiņām siltumenerģijas
pakalpojumiem no 2019. gada 1. oktobra
Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde informē, ka Gulbenes novada domes
2019. gada 27. jūnija sēdē ka pieņemts lēmums „Par Gulbenes novada pašvaldības iestāžu siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrāža aps prināšanu” (protokols
Nr. 9, 4.§), ar kuru ka noteikta siltumenerģijas maksa telpu apkurei.
Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde brīdina, ka ar 2019. gada 1. oktobri
fiziskām personām Gulbenes novada Lejasciema pagastā par siltumenerģijas pakalpojumiem būs jāveic norēķini atbilstoši šādām maksām:
Siltumenerģija telpu apkurei
Gulbenes novada Lejasciema
pagasta Lejasciema ciemā:
fiziskām personām
juridiskām personām

MWh
MWh

58,59
58,59

7,03*
12,30

65,62
70,89

Piezīmes.
* Piemēro pievienotās vēr bas nodokļa samazināto likmi saskaņā ar Pievienotās vērbas nodokļa likuma 42. panta divpadsmito daļu
Ar Gulbenes novada domes sēdes 2019. gada 27. jūlija lēmuma „Par Gulbenes novada
pašvaldības iestāžu siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrāža aps prināšanu”
(protokols Nr. 9, 40.§), saturu var iepazī es Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.
gulbene.lv, kā arī Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldē.
2019. gada vasarā daudzdzīvokļu mājās un iestādēs, kurām Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde sniedz centralizētās siltumapgādes pakalpojumus, ir uzstādī siltumskai tāji.
Siltumskai tāji uzstādī – viens daudzdzīvokļu mājā „Gaujmalas”, divi skai tāji daudzdzīvokļu mājā A. Sakses ielā 1, divi skai tāji daudzdzīvokļu mājā Rīgas ielā 19A, divi skai tāji daudzdzīvokļu mājā Rīgas ielā 19B.

Sākot ar 2019. gada 1. oktobri, uzsākot
jauno 2019./2020. gada apkures sezonu,
katru mēnesi ks uzskai ts patērētais kopējais siltuma daudzums mājai.
Jaunajā apkures sezonā iedzīvotājiem
mēneša maksa par saņemto siltumenerģiju
būs atkarīga no tā, cik daudz siltuma patērēs dzīvojamā māja, cik lieli būs siltuma
zudumi. Tas nozīmē, ka siltākajos ziemas
mēnešos maksa par siltuma patēriņu būs
mazāka, bet aukstākajos mēnešos lielāka
(saskaņā ar siltumskai tāju rādījumiem).
Iedzīvotājiem pašiem būs jāseko līdz
siltuma patēriņam, veicot siltuma padeves regulēšanu atkarībā no laika apstākļiem un gaisa temperatūras, tāpēc nepieciešams vieno es par atbildīgo personu,
kura veiks siltuma padeves regulēšanu.
Tāpat iedzīvotājiem jāseko līdzi siltuma
zudumiem – apkures cauruļu izolācijas
stāvoklim pagrabos.
Pamatojo es uz siltumskai tāja rādījumu dzīvojamajai mājai ks aprēķināta maksa par siltumu (siltuma daudzums x tarifs),
saskaņā ar šo aprēķinu ks sagatavo rēķini dzīvokļiem, sadalot aprēķināto maksu uz
dzīvokļu apkurināmajām pla bām.
Lejasciema pagasta pārvalde

Ziņas septembris
1. Projektu kārtas atbalstam mežsaimniecībā.
 No 2019.gada 1.oktobra līdz
2019. gada 30. decembrim:
- apakšpasākumā „Meža ieaudzēšana” varēs pieteik es meža ieaudzēšanas
un kopšanas ak vitātēm, kā arī ieaugušas
mežaudzes papildināšanai un kopšanai.
Kopējais pieejamais finansējums ir 760
tūkstoši eiro;
- apakšpasākumā „Meža ugunsgrēkos
un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu
atjaunošana” atbalstu piešķir par meža atjaunošanu pla bās, kurās atbilstoši Valsts
meža dienesta atzinumam ir konstatēts
ugunsgrēks vai dabas katastrofa - vējgāze,
vējlauze, sniega un ledus radī pos jumi.
Kopējais pieejamais finansējums ir 899
tūkstoši eiro.
 No 2019.gada 1.oktobra līdz
2019. gada 1. novembrim:
- apakšpasākumā „Meža ugunsgrēku,
kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu
un sakaru aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana”. Pasākumā var veikt ugunsno2019. gada septembris

vērošanas torņu būvniecību, pārbūvi un
atjaunošanu, meža ugunsdrošības sakaru
aprīkojuma izveidošanu un pilnveidošanu,
novērošanas iekārtu kla izveidošanu un
pilnveidošanu, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma izveidošanu un pilnveidošanu. Kopējais pieejamais
finansējums ir 100 tūkstoši eiro.
Plašāku informācija par prasībām atbalsta pretenden em, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un ci em jautājumiem
var lasīt LAD mājaslapā sadaļā Atbalsta pasākumi.
Kārtā iesniegto projektu īstenošanas
beigu termiņš ir līdz 2023. gada 1. septembrim.
2. Lauksaimniekiem pieejama mobilā aplikācija.
Turpmāk svarīga informācija lauksaimniekam, mežsaimniekiem un zivsaimniekiem būs pieejama līdzi tālrunī, jo LAD ir
sagatavojis ērtu rīku – mobilo aplikāciju.
Aplikāciju var izmantot visi e dienesta
klien , kuri izmanto Elektronisko pieteikšanās sistēmu.

Mobilā aplikācija ir pieejama Android
un iOS viedierīcēm bez maksas.
Mobilā aplikācija nodrošina ātrāku un
vienkāršāku komunikācija starp dienestu un
tā klien em. Rezultātā lauksaimnieki informāciju saņem ātrāk, spēj ātrāk reaģēt dažādās problēmsituācijās un par to informēt
dienestu. Mobilajā aplikācijā klien em būs
iespēja apska t, piemēram, svarīgāko no kumu kalendāru, saņemtos maksājumus,
pieejamās bezakcīzes dīzeļdegvielas apjomu, saņemtās vēstules no LAD, informāciju
par gaidāmajām kontrolēm saimniecības
un to rezultā em, kā arī ēr nofotografēt
laukus, īstenoto inves ciju projektu rezultātus un atsū t informāciju dienestam.
3. Rāmava no 3. līdz 5. oktobrim.
Izstāžu kompleksā Rāmava no ks 28.
starptau skā lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides veidošanas un labiekārtošanas izstāde.
Anita Rozenberga,
lauku a s bas konsultante
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Jaunais mācību gads iesācies arī
Zinību diena „Kamenītē”
Šogad ne kai „Zinību dienu”, bet arī
jaunā mācību gada sākšanos visi PII „Kamenīte” lielie un mazie iemītnieki svinējām 2. septembrī. Dažiem tā bija pirmā
iepazīšanās diena, daudziem kšanās ar
jau zināmiem un sen iepazī em draugiem,
kuri vasarā izauguši un kļuvuši it kā nedaudz svešādi. Bet mums visiem kopā tā
bija brīnišķīga rotaļu un prieka diena, kuru
vēl skaistāku padarīja saulītes laipnais
vaigs.
Vispirms visi sa kāmies pie „krāsu
apļa”, lai paska tos viens uz otru un redzētu, cik daudz mēs esam! Grupu skolotājas
jau laikus bija parūpējušās par to, lai šajā
dienā būtu daudz dažādu pārsteigumu,
prieka, saulainu smaidu un saldu kārumu.
Visā teritorijā ka izvietotas dažādas spēles,
kas prasīja gan veiklību, gan uzmanību, ātru
reakciju un domu asumu. Ejot
no vienas pieturas uz otru, cenšo es izpildīt paredzēto uzdevumu, pamazām aizmirsās, cik grū
šorīt bija šķir es no māmiņas vai
tēta. Tā vietā nāca uzvaras prieks
un gandarījums par varēšanu, jo
šajā rītā nebija zaudētāju. Un to
apliecina daudzās fotogrāfijas.
Šajā mācību gadā Lejasciema PII „Kamenīte” par savām
mājām sauks 60 audzēkņi, 6 grupu skolotājas, 1 mūzikas skolotāja, 1 sporta skolotāja, 1 logopēde
un 13 tehniskie darbinieki.
Tāpat kā visā vals , arī mēs
esam uzsākuši „Kompetenču
pieejā bals ta mācību satura”
ieviešanu. To mērķis ir: īstenot

Futbols

mācības tā, lai skolēni spētu ne kai iegūt zināšanas un prast tās mērķ ecīgi un atbildīgi
pielietot, bet arī a s tu vēlmi un spēju mācī es mūža garumā.
Mēs esam pirmais pakāpiens ceļā uz izglī bas, veiksmes un dzīve mērķu sasniegšanas virsotnēm, tāpēc novēlu visai „Kamenīšu” saimei izturību, enerģiju, pacie bu, sirds
gudrību un, galvenais, mīles bu šajā ceļā!
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Irisa,
vadītāja
2019. gada septembris

SPORTS

Šķūnenieku kauss

Arī šovasar bijām priecīgi piedzīvot
divu dienu sporta svētkus – „Šķūnenieku
kausu”, nedēļas nogali, kura jau vairāk nekā
20 gadus (mūsu ģimenē 22, kopš pirmo reizi šajās sacensībās startēja kāds no mūsu
ģimenes) ek atzīmēta kalendārā, neko
citu šajā laikā neieplānot. Šogad abu
dienu kopējais dalībnieku skaits pārsniedz 500. Bet kur tad vēl viss lielais
atbals tāju un organizatoru pulks!
Bērnu braucienā: ~20 dalībnieki
10 km distancē: 289 dalībnieki
Velokrosā: 69 dalībnieki
Triatlonā startēja: 40 individuālie
dalībnieki un 12 komandas
Futbola sacensībās startēja 14
vīriešu komandas un 5 bērnu un sieviešu jauktās komandas.
10 km distancē par kopvērtējuma uzvarētājiem kļuva Eva Elīza
Leikarte (rez.0:15:36) un Jānis Andersons (0:13:20). Abi arī uzrādīja
absolū ātrākos rezultātus, kādi līdz šim
sacensībās sasnieg . Ar visiem sacensību
rezultā em varat iepazī es: www.skunenieki.lv.
Kā jau katru gadu arī šogad gribam
teikt lielu paldies organizatoriem, esam
ļo , ļo priecīgi, ka varam būt daļiņa no
„Šķūnenieku kausa” – kā palīgi vai dalībnieki. Ar nepacie bu jau ek gaidīts nākamais
– 25. sacensību gads.
Ga s Kurzemnieks:
“Svarīgākais ko gribu teikt ir pateicība
katram, kas piedalījās rīkošanā, un uzņēmumiem, kas palīdzēja nosegt izdevumus
un sarūpēt balvas. Loģiski, ka bez dalībniekiem arī nekā nebūtu. Dalībnieki veido pa2019. gada septembris

sākuma pozi vo noskaņojumu, un to skaits
piešķir nozīmīgumu. Ir saviļņojoša sajūta
redzēt gan daudzgadīgos dalībniekus, gan
jaunpienācējus. Ir super sajūta, kad pie
reģistrācijas galda ieraugām gan tos, ko saekam ikdienā, gan cilvēkus, kurus sanāk
sa kt kai reizi gadā – Šķūnenieku kausā.
Dalībnieku, brīvprā go un atbals tāju pozi vā a eksme ir vislielākā mo vācija rīkot
šo pasākumu.
Sakām milzīgu paldies par dalību
ŠK2019 rīkošanā šiem cilvēkiem: Aivars Galejs, Mārīte Kurzemniece, Aija Galeja, Jānis
Kurzemnieks, Artūrs Igaviņš, Aigars Igaviņš,
Mar ns Kristers Celms, Ga s Kurzemnieks,

Evija Kurzemniece, Elīna Koljučenko, Artūrs Ozoliņš, Mār ņš
Šipenko, Normunds Jakubovskis, Kristaps Lešinskis, Einārs Kaminskis, Gunta Indriksone, Jānis
Upī s-Upenieks, Jana Igaviņa,
Laura Igaviņa, Agris Krēsliņš, Māris Milns, Andris Barkāns, Agija
Galeja Bajaruna, Linda GudrīteŠipenko, Inga Upīte-Upeniece,
Lāsma Gabdulļina, Valērijs Gabdulļins, Rita Gargažina, Laimis Cimermanis,
Ivita Cimermane, Mārcis Viļums, Edgars
Puidze, Madara Puidze, Brigita Ķemere,
Juris Zaķis, Ance Zaķe, Elvis Čops, Tamāra
Ābrama, Sanda Medniece, Kris ne Sīle,
Viesturs Sīlis, Dace Jaunbērziņa, Kris ne
Dūmiņa, Ilvars Kļaviņš, Elza Žumbure, Agnese Freimane, Maira Cimermane, Zigurds
Cimermanis, Roberts Onkelis, Mār ņš
Mozgis, Anna Nikola Berkolde, Gerda Asnāte Berkolde, Monta Zauriņa, Elizabete
Galvane, Laura Gabdulļina, Miks Gabdulļins, Edgars Strautmanis, Elīna Golde, Intars
Grabovskis, Simona Sirsniņa-Grabovska.”
Dana Puidze
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Pukstu aplis – 10
Pašā augusta izskaņā, 31.08.2019.,
no ka loka šaušanas sacensības “Pukstu
aplis”. Šogad sacensībām bija īpaša svētku
nots, jo šis bija jau 10. gads, kopš Lejasciema pagasta “Pukstu” mājās no ek loku
šaušanas sacensības. Sacensību gaitā dalībnieki devās distancē, kurā šāva pa 28 3D
mērķiem ar trijām bultām līdz pirmajam
trāpījumam, mēģinot iegūt pēc iespējas
lielāku punktu skaitu.
Ja kādam šķiet, ka šajās sacensībās piedalās kai spor s , kas loku šaušanā trenējas ikdienā, nebūt nē. Šīs ir ļo draudzīgs
sporta veids, kurā spēkus var izmēģināt ik-

viens. Sacensībās startēja dalībnieki, kuriem pirms 10 gadiem “Pukstos” ir bijušas pirmās loku šaušanas sacensības
mūžā un eši šeit ir sācies viņu loku šaušanas stāsts.
Ja kaut nedaudz ir interese par šo sporta veidu, to izmēģināt var ikviens. Šogad savs stāsts sākās kādam 8 gadīgam puikam, kurš arī nākamgad noteik būs loku šāvēju
rindās “Pukstos”.
Tādēļ aicinām ikvienu, kuram ir kaut neliela interese,
izmēģināt savus spēkus loku šaušanā Lejasciema pagasta
“Pukstos” nākamgad - garantēta diena svaigā gaisā un noie vismaz 6-7 km.
Paldies organizatoriem par enerģiju un vēlmi šo tradīciju turpināt jau 10 gadus, un lai loku šāvēju rindas ar katru
gadu kai paplašinās!

Kultūras notikumi
Septembrī gaiss jau smaržo pēc rudens, un, ja tā paskatās, tad līdz gadu mijai palicis pavisam maz.
Varbūt eši k daudz, lai apjaustu laika straujo ritējumu un pakavētos pie aizgājušās vasaras un tuvākajiem
no kumiem.
13. jūlijā Lejasciema estrādē no ka pirmais Gulbenes
novada mūziķu fes vāls „No Pededzes līdz Gaujai”, kurā

piedalījās 12 grupas un solis . Dalībnieku vidū bija arī Lejasciema
pūtēju orķestra mūziķu grupa, jauniešu grupa „Deep silence” un
līnijdeju grupas „Dzinteles” dejotājas. Tradīciju turpināsim arī nākošajā gadā, bet mazliet citā formātā un ar citu tema ku.

8

2019. gada septembris

KULTŪRA
14. jūlijā Lejasciema estrādē ar Ādolfa
Alunāna izrādi „Mucenieks un Muceniece”
viesojās Cēsu teātris. Saulainajā svētdienas
pēcpusdienā baudījām skaistu, profesionālu, ar dziesmām un mūziku piepildītu izrādi.
Paldies Cēsu teātra ak eriem, mūziķiem un režisorei Edītei Siļķēnai! Skais ,
emocionāli, profesionāli – vienkārši brīnišķīgi!
Ak va vasara ir bijusi mūsu atrak vajām līnijdeju grupas dejotājām - 20. jūlijā
ka dejots Jaungulbenē, 27. jūlijā Gulbenē
pilsētas svētkos, 10. augustā Zel ņu estrādē, 7. septembrī Bānīša svētkos Stāmerienā.
Nākamā gada maija beigās kopā ar
grupas dejotājām organizēsim Gulbenes
novada mūsdienu deju grupu pasākumu
Lejasciema estrādē ar plašu viesmākslinieku piedalīšanos un vasaras sezonas atklāšanas balli.

Ansamblis „Satekas” 27. jūlijā ar dziesmām sveica Mālmuižnieku saieta dalībniekus un 10. augustā piedalījās Gulbenes novada Senioru svētkos Lizumā.

2019. gada septembris

31. augustā „Pukstos” no ka ikgadējās loku šaušanas sacensības
„Pukstu aplis”. Sacensību dalībniekus, viesus pasākumā sveica mūsu pūtēju
orķestra mūziķu grupa.
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Jau kā tradīcija Ozolkalnā ir kļuvis pasākums diriģen em brāļiem Kokariem,
kora dziesmai. Arī šogad ar dažādām ak vitātēm un vakara mēģinājumiem trīs dienu garumā. 16. augustā no ka noslēguma
koncerts. Paldies kora „Kaprīze” dalībniekiem, kas pārstāvēja kori pasākumā un piedalījās brāļiem Kokariem vel tajā koncertā
Ozolkalnā.
24. augustā vasaras sezonu Lejasciema estrādē noslēdza „Mikrofona aptaujai
50” jubilejas lielkoncerts, kur uz skatuves
Latvijas estrādes leģendas izdziedāja zelta
dziesmas. Skais , emocionāli, krāšņi, jaudīgi skanēja latviešu dziesmas Latvijas mākslinieku izpildījumā!

Lejasciema kultūras nama noslogotība,
amatiermākslas kolekektīvu nodarbību grafiks
2019. gada 2. pusgads

Lejasciema rokdarbu kopas dalībnieces gatavojas Gulbenes novada organizētajai izstādei „Cimds – tradicionālais un
citādais”.
Izstādes
atklāšana
paredzēta 2019. gada 11. oktobrī plkst. 14.00
Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā (Pils iela 3, Gulbene).
Šajā izstādē ar saviem darbiem var piedalī es ikviens Gulbenes novada lie šķās
mākslas kolek vs, amatnieku kopa, interešu pulciņu dalībnieks vai individuāls meistars.
Varbūt arī jums kādam ir vēlēšanās
piedalī es ar savu CIMDU – tas var būt darināts dažādās tehnikās (adīts, tamborēts,
šūts, dekupēts u .) pēc jūsu izdomas un
fantāzijas!
Darbiņus var iesniegt līdz 1. oktobrim
Lāsmai Einbergai – t. 26389071, Lejasciema
kultūras namā Ritai – t.29392051.
Oktobrī, aicinot pievieno es jaunus
dalībniekus, radošo sezonu uzsāk Lejasciema kultūras nama ama ermākslas kolek vi.
Lai ikvienam pagasta iedzīvotājam
būtu iespēja piedalī es un darbo es kādā
no ama ermākslas kolek viem, varētu realizēt savas prasmes – jāsaka paldies mūsu
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Nr.
Ama ermākslas
p.k.
kolek vs
1.
Jauktais koris
„Kaprīze”

Nodarbību
Laiks
diena
Diriģente –
trešdiena
19:00 – 21:00
Ineta Maltavniece piektdiena
Kormeistars –
Vitauts Bošs
Koncertmeistars –
Vitauts Bošs

2.

Daiga Tipāne

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

VP tau sko deju
kolek vs „Unce”
Jauktais vokālais
ansamblis „Akcents”
Senioru vokālais
ansamblis „Satekas”
Ama erteātris
„Paradokss”
Pūtēju orķestris
„Lejasciems”
Dāmu deju grupa
„Dzinteles”
Folkloras grupa
„Smaržo siens”
Rokdarbu kopa

Vadītājs

Vieta
Lejasciema
KN
Lejasciema
vidusskola

piektdiena
svētdiena
piektdiena

19:00 – 21:00 Lejasciema
16:00 – 18:00 KN
Evelīna Cielava
17:00 – 19:00 Lejasciema
KN
Vija Nurža
otrdiena
12:00 – 14:00 Lejasciema
KN
Ineta Kras ņa
pirmdiena
Lejasciema
ceturtdiena 19:00 – 21:00 KN
Juris Ivanovs
sestdiena
10:00 – 13:00 Lejasciema
KN
Marika Kamarūte pirmdiena 17:00 – 20:00 Lejasciema
KN
Sarmīte Supe
pirmdiena 19:00 – 21:00 Lejasciema
piektdiena
KN
Lāsma Einberga
trešdiena
18:00 – 20:00 JC Pulss
pagrabiņā
Jauniešu vokāli
Juris Ivanovs
sestdiena
14:00 – 16:00 Lejasciema
instrumentālā grupa
KN
„Deep silence”
Gulbenes mūzikas
Māra Aizupiete
pirmdiena 13:00 –18:40 Lejasceima
skolas Lejasaciema
trešdiena
13:00 –19:00 KN mazā
klavieru klase
zāle
ZUMBAS nodarbības Gundega Bērziņa otrdiena
18:00 -19:00 Lejasciema
svētdiena
KN

Sekosim informācijai – kolek vu mēģinājumu dienas un laiki var mainī es!
2019. gada septembris

KULTŪRA/ KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA UN TRADĪCIJU CENTRS
mīļajiem kolek vu vadītājiem, kas ar savu
profesionālu atbildību un aizrau bu nodrošina mēģinājumu un nodarbību procesu,
mērojot gan īsāku, gan garāku ceļa gabalu līdz Lejasciema kultūras namam. Tāpat
milzīgs paldies ikvienam dalībniekam par
ieguldījumu māksliniecisko vēr bu radīšanā sabiedrības labā, jo ik pa laikam atceramies – dzīvojam materiālo vēr bu laikā,
kas nav viennozīmīgi. Nekad neviens Jums
to nevarēs atlīdzināt, jo vienkārši nav tādas
valūtas! Paldies Jums par uz cību savam
kolek vam! Paldies par vēlmi būt kopā!
Lejasciema kultūras nams uzsāk jaunu
darba sezonu. Esam atvēr jauniem izaicinājumiem, jaunām idejām, protams, vienmēr gaidām jaunus dalībniekus pašdarbī-

bas kolek vos!
Esiet ak vi un ieinteresē , jo kai tā
varam kļūt interesantāki un pievilcīgāki!
„Pastāvēs, kas pārvēr sies” – skan
Raiņa vārdi, vēlējums skan k pieras un
tradicionāli!
Kultūras jomā Gulbenes novadā ir gaidāmas pārmaiņas – ar 1. oktobri ek izveidota Kultūras pārvalde. Mēs, kas ikdienas
darbā tur rūpi par jums visiem, kas piedalās, apmeklē, kri zē, atbalsta, neatbalsta,
kai domā, ka varētu, ceram, ka Lejasciema kultūras nama sezona būs vēl veiksmīgāka, radošāka.
Paldies visiem, kas ar mums sadarbojušies un atbals juši!

Ceram uz kopēju sadarbību un savstarpēju ieinteresē bu arī turpmāk!
Nezaudēsim kopības izjūtas un emocijas, kas mūs ceļ!
Neviens rīts neatkārto citu. Neviens
nav tāds kā iepriekšējie. Ko pasaule grib ar
to pateikt? Ko tā mums vēsta? Lai mēs arī?
Lai mēs ik dienu iesāktu jauni?
Pirmreizīgi. Neņemot līdzi neko no tā,
kas pievīlis. Neko no tā, kas dzēš mūsu mirdzumu.
/Viks/
Rita,
Lejasciema kultūras nama vadītāja

Kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrs
29. jūlija vakarā no ka pārgājiens uz
Lejasciema dārziem, ka noie 10 km, apska 3 burvīgi dārzi.
Paldies kuplajam pārgājiena dalībnieku
pulkam par kopā būšanu un dārzu saimniecēm – Sandrai, Intai un Ingai – par iespēju
būt jūsu brīnišķīgajos dārzos, apska t tos,
priecā es, iedvesmo es!

Šogad arī Kultūrvēsturiskā mantojuma
un tradīciju centrā skolas sākums bija īpašs.
Centra telpās uz svinīgo skolas sākumu kās
Gulbenes Mākslas skolas Lejasciema klašu
audzēkņi un viņu vecāki, lai sveiktu viens
otru un savas burvīgās skolotājas -– BeāMedni un Lailu Uisku ar skolas sākumu.
Priecīgs satraukums pārņēma ikvienu mazo
mākslinieku, jo šajā dienā ka atklāta viņu
pagājušā mācību gada darbu izstāde. Katrs
centās atrast arī savus darbiņus izstādē.
Paldies skolotājām par atsaucību un,
kas zina, varbūt šī atkal kļūs par jaunu tradīciju – sākt jauno mācību gadu ar jaunu
izstādi!
Izstādi centrā varēsiet apska t līdz 2.
oktobrim.
Dana Puidze
2019. gada septembris
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BIBLIOTĒKĀ

Mālmuižnieku tikšanās
Ir vēja spārniem aizskrējuši divi gadi,
un mālmuižnieki atkal pulcējās uz kāŗtējo,
devīto, salidojumu. Liels prieks, ka k daudzi (vairāk nekā simts mālmuižnieku) atrada laiku atkal apciemot savu veco skolu un
Mālmuižu, sa kt sen neredzētus draugus,
kavē es bērnības un jaunības atmiņās.
Pasākums sākās ar koncertu, kur bērnībā visus atgrieza Evas un Artas priekšnesums. Skolas gadus atcerējāmies kopā ar
jauniešiem no Sinoles – Ullu Pērkoni un Ar
Gaili. Jaunībā atgriezāmies, klauso es un
skato es Jāņa Silakalna un Diānas Grekas
ar vīru uzstāšanos. Priekšnesumus noslēdza
Lejasciema senioru ansamblis „Satekas” ar
savām jautrajām dziesmām. Paldies, protams, Skaidrītei, Maijai un Laimdotai par
dziesmām, kas aizskāra dvēseles s gas.
Paldies Jānim Aizupie m par tehnisko atbalstu, ar kura palīdzību mums bija
iespēja saņemt video
sveicienus no Gunāra
Kauliņa, Ērika Koruļa
un Mār ņa Siliņa, kas
šajā kšanās reizē atradās ārpus Latvijas!
Paldies pasākuma sponsoriem – Gulbenes novada bibliotēkai un Armandam
Lūkinam! Vislielākais

paldies Maijai Kirillovai par pasākuma
vadīšanu un palīdzēšanu tā organizēšanā!
Paldies visiem,
kuri varēja izrau es
no ikdienas darbiem
un būt kopā ar mums!
Cerams, ka ksimies
visi desmitajā salidojumā 2021. gadā.
Sofija,
bibliotekāre
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SPORTS

Lejasciemieši taku skrējienā
„Stirnu buks”

Mizojam, ka
prieks!

Pēc neliela pārtraukuma Lejasciema vidusskolas/SK „Lejasciems” spor s startēja
LVM čempionātā taku skrējienos skolu jauniešiem Krimuldā. Šī posma kopvērtējumā gan
SK „Lejasciems” komanda ir 2. s prākā starp sporta klubiem, gan skolu vērtējumā Lejasciema vidusskolas komanda 2. ātrākā. Trīs no mūsu spor s em katrs savā grupā ieguva godalgotas vietas: 1. vietu Artūrs Filips Igaviņš un Eva Bērziņa, 3. vietu Jolanta Pence. Turpat
aiz godalgotajām vietām, a ecīgi 5.vietu izcīnījuši: Adrians Stepe, Elizabete Galvane un
Gustavs Galvans. Pirmajā desmitniekā iekļuvuši – Gerda Asnāte Berkolde, Mar ns Kristers
Celms, Anna Nikola Berkolde, Kris ne Pence, bet 11. vieta Amandai Jozepai.
Iepriekšējā posmā – Ventspilī, startēja kai Artūrs Filips Igaviņš, arī šajā posmā viņš
izcīnīja 1. vietu savā grupā.

Arī šogad vairāki SK”Lejasciems”/Lejasciema vidusskolas spor s devās pārbaudīt spēkus uz kaimiņu pagastu, lai piedalītos krosa seriālā “Mizojam, ka prieks”.
Sacensības no ka 4 posmos 4 dažādās vietās Zel ņos. Lai cīnītos par uzvaru kopvērtējumā, sacensību dalībniekiem vajadzēja
piedalī es vismaz 3 sacensību kārtās. No
mūsu spor s em kopvērtējumā godalgotas vietas ieguva: V12 grupā -1.vietu Ernests Pauls Mednis, 2.vietu Renārs Žīgurs,
S12 grupā -1.vietu Gerda Asnāte Berkolde,
3.vietu Anna Nikola Berkolde.

Jaunsargu velopārgājiens
13. septembrī Lejasciema jaunsargi devās velopārgājienā uz Ilzeni, kur apska ja zemnieku saimniecību „Siveci-1”. Diena ļo lietaina, un ik pa brīdim iezagās prātā doma, vai
tādā dienā vispār var do es velopārgājienā. Protams, lietus nežēloja nevienu un tas bija
īsts pārbaudījum, bet, kad galapunktā jaunsargi ka laipni sagaidī , sausas drēbes sarūpētas, tad šis piedzīvojums noteik paliks atmiņā uz ilgu laiku. Šādus velobraucienus neaizmirst! Paldies Ma sa un Miķeļa vecākiem par uzņemšanu!
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INFORMĀCIJA

Ak vitātes
rudenī

Organizē
Komandā 2 – 5 cilvēki
Dalības maksa 4 EUR (no ekipāžas)
Dalībnieku registrācija no 10:00 starts 11:00 pie Lejasciema kultūras nama
Komandu pieteikšana līdz 26. septembrim:
lejasciemamuzejs@gulbene.lv, tel. 28352466 (kultūrvēsturiskā mantojuma centrs)
vai pulss@gulbene.lv, tel. 22040205 (jauniešu centrs)
Pasākuma laikā tiks fotografēts, filmēts. Iegūtie dati var tikt izmantoti publicitātes nolūkiem.

28. septembris – ansamblis „Satekas”
viesosies Rankā
30. novembrī – POPiela Lejasciema
kultūras namā
Līdz 2. oktobrim kultūrvēsturiskā
mantojuma un tradīciju centrā
apskatāma Gulbenes Mākslas skolas
Lejasciema klašu audzēkņu darbu
izstāde

Paldies
Paldies, Laura Igaviņa, par Tavu
un Tavas atbalsta komandas milzīgo darbu, īstenojot projektu “Laimes
kāpnes”! Prieks un lepnums par to, ka
mums Lejasciemā ir k darbīgi, gudri
un radoši jaunieši! Mīles bas un laimes pieliets ikviens pakāpiens.
Pagasta pārvalde

Ratenieku tilts pār Tirzu
slēgts satiksmei
Saskaņā ar 01.10.1997. Ceļu sa ksmes
likuma 4. panta astoto daļu, VAS „Latvijas
Valsts ceļi” Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldes Gulbenes nodaļas komisija
2019. gada 11. septembrī veica Gulbenes
novada Lejasciema pagasta ielu un autoceļu apsekošanu, kuras laikā ka konstatēts,
ka uz autoceļa 5-22 šoseja P34 – Ratenieki
sa ksmes drošībai bīstams ir Ratenieku lts
pār Tirzas upi.
Pamatojo es uz VAS „Latvijas Valsts
ceļi” Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas
pārvaldes Gulbenes nodaļas 2019. gada
13. septembra priekšrakstā Nr. 4.5.6/11395
dotajiem norādījumiem, Lejasciema pagasta pārvalde informē, ka no 2019. gada 18.
septembra sa ksme pār Ratenieku ltu
ek slēgta.
Izdevējs –
LEJASCIEMA PAGASTA PĀRVALDE
Tālr. 64473660,
e-pasts: lejasciems@gulbene.lv
Informāciju apkopoja: Izglītojošā darba
un darba ar apmeklētājiem vadītāja
Dana Puidze
Iespiests: SIA Erante” tipogrāfijā
“
Madonā, Saieta laukumā 2, LV 4801,
tālr. 25767030
Tirāža 900 eks.
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