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Aktuāli
šajā
numurā

28. maijā no plkst. 8.00 Lubānas mototrasē Latvijas junioru
čempionāts motokrosā.
28. maijā no plkst. 10.00 Lubānas ev. lut. draudzes baznīcā
notiks atvērto baznīcu diena un
baznīcu nakts. Baznīca būs atvērta laikā no plkst. 10.00 līdz
22.00.
28. maijā plkst. 15.00 pie Lubānas peldētavas sāksies Riteņbraukšanas nodarbības.
28. maijā plkst. 18.00 Animācijas filma bērniem “Ceļojums uz
mēnesi”.
5. jūnijā plkst. 12.00 jubilejas
svētku dievkalpojums Lubānas
ev. lut. draudzes baznīcā.
7. jūnijā Mūzikas skola uzņem jaunus audzēkņus.
10. jūnijā Mākslas skolas izlaidums.
11. jūnijā plkst. 11.00 Lubānā Bērnības svētki.
11. jūnijā Izlaiduma balle Lubānā. 12. klases izlaidums
14. jūnijā Atceres pasākums
Lubānā.
17. jūnijā 9.klases izlaidums.
22.-23. jūnijs Līgosvētku pasākumi Meirānos un Lubānā.
Par skolēnu nodarbinātību
vasaras brīvlaikā
Lubānas apvienības pārvalde
nodarbinātības pasākumam vasaras brīvlaikā NVA pieteica 18
darbavietas, darbam pieteikušies
8 skolēni. Vēl ir vakantas vietas:
labiekārtošanas strādnieks, auklis bērnudārzā, muzeja izstāžu
un ekspozīcijas zāļu uzraugs,
reģistrētājs bibliotēkā, pavadonis
sociālās aprūpes centrā. Piesakieties!
Pieteikšanās atvērta līdz 15.
augustam.

Sveiciens
Lubānas
evaņģēliski
luteriskajai
draudzei
175 gadu
jubilejā!

150

Lubānas evaņģēliski luteriskā draudze 5. jūnijā plkst.12:00 ar svētku dievkalpojumu atzīmēs baznīcas 150 gadu un patstāvīgas draudzes 175 gadu jubileju. Dievkalpojumu vadīs
bīskaps Einārs Alpe un draudzes palīgmācītājs Guntars Agate Paeglis.
Pirmās ziņas par Lubānas luterāņu draudzi parādās 1643. gadā, kad Lubānas draudze dēvēta
par Ļaudonas draudzes filiāli. Lubānas draudzes atdalīšanos no Ļaudonas draudzes valdība apstiprina 1847. gada 10. jūnijā, un šajā datumā lubānieši svin savas draudzes dzimšanas dienu.
1848. gadā par patstāvīgās draudzes mācītāju kļūst Augusts Eduards Peitāns. Viņš bija pirmais
latviešu mācītājs Lubānas draudzē.
Baznīcas ēkai pamati likti 1868. gada 16. septembrī, bet celtniecības darbi pilnībā pabeigti un
baznīca iesvētīta 1872. gada 6. janvārī – Zvaigznes dienā. Svinīgo dievkalpojumu vadīja mācītājs
Jūlius Hermanis Mītels.
Baznīca pārcietusi divus pasaules karus un nav izpostīta padomju gados. Dievnams ir īpašs ķieģeļu stila paraugs, kurā tradīcijas saliedētas ar modernizēti traktētām gotikas formām. Ēkas oriģinālā
substance praktiski saglabājusies pilnā apjomā un labā saglabātības stāvoklī – gan arhitektoniskais
veidols, fasāžu kompozīcija un apdare, gan interjera risinājums un baznīcas iekārta, būvdetaļas un
būvkonstrukcijas. Tā ir nozīmīga Vidzemes sakrālās būvmākslas paraugs, ievērojams neogotikas stila piemērs ar augstā profesionālā līmenī radītu arhitektoniski telpisko kompozīciju. Lubānas luterāņu
baznīca ir reģionam nozīmīgs kultūrvēsturisks piemineklis, tās arhitektūras un interjera risinājuma
kvalitāte, kā arī oriģinālsubstances saglabātības un autentiskuma pakāpe ir atbilstoša valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statusam, ko piešķīra 2016. gada 16. jūlijā. Baznīcā atrodas Valsts nozīmes mākslas pieminekļi: ērģeles, vitrāža “Kristus ar bērniem” un divas vitrāžas ieejas iekšdurvīs.
Lubānas baznīca ir vienīgā baznīca Latvijā, kur zem viena jumta ir divas baznīcas: lielā baznīca
ar 750 sēdvietām domāta latviešu draudzei, bet mazā – vācu draudzei. Mazajā baznīcā altāri veido
vitrāža „Kristus ar bērniem” (autors nezināms). Lielajā baznīcā altārgleznas „Kristus pie krusta”
autors – A. T. Diks.
Draudze pēdējo gadu laikā atjaunojusi baznīcas jumta segumu, pašlaik notiek ērģeļu restaurācijas darbi. Pateicoties Madonas novada finansiālajam atbalstam un Lubānas apvienības pārvaldei, baznīca tiek izgaismota un Lubānas ainavā tā skaisti iemirdzas un aicina cilvēkus acis un
sirdis pacelt augšup!

Uz tikšanos 5. jūnijā svētku dievkalpojumā! Lubānas ev. lut. draudze
Par Lubānas ev. lut. draudzes dzīves ikdienu vairāk lasiet 9.lpp.

Par aktualitātēm Lubānas apvienības pārvaldē
Lubānas apvienības pārvaldē tāpat
kā citviet Latvijā ekonomiskās situācijas
dēļ daudzām nozarēm tiek atvēlēts mazāk līdzekļu kā citus gadus. Uz sarunu
par aktualitātēm un finansēm Lubānas
apvienībā tiek aicināts pārvaldes vadītājs
Tālis Salenieks.
Ieskicē galvenās vadlīnijas par
Lubānas apvienības pārvaldes 2022.
gada budžetu...
– Visām Madonas novada pārvaldēm
2022. gadam tika apstiprināts uzturēšanas budžets, visi lielākie darbi, pirkumi tika noteikti kā atliktie – ar domu: ja
uzlabosies ekonomiskā situācija, ja labi
pildīsies budžets, tad tiks pārskatītas visas budžeta pozīcijas. Marta sēdē tas arī
notika, deputāti pārskatīja visus budžetus
un atļāva Lubānas apvienības pārvaldei
izlietot 20 000 EUR. Pārvalde šos līdzekļus sadalīja vidusskolai, bērnudārzam,
sociālās aprūpes centram, uzturēšanas
nodaļai. Papildus pašvaldība atļāva veikt
neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta telpu remontu.
Esam uzrakstījuši pašvaldībai iesniegumu par dušas telpu remontu vidusskolai (18 500 EUR) un sociālās aprūpes
centram par žalūziju iegādi (3 000 EUR).
Situācija saprotama... pienāks rudens un
var sākt aptrūkt naudas degvielas iegādei, apkurei, elektrības rēķinu nomaksai,
tāpēc dome, deputāti ir ļoti piesardzīgi ar
esošo līdzekļu tērēšanu. Visiem jāsaprot,
ka to līdzekļu ir tik, cik to ir. Jāmēģina šogad dzīvot taupīgi. Nevaram dzīvot tā, kā
citus gadus, kad varējām atļauties tērēt
krietni vien vairāk. Protams, nekas nenotiks, ja kaut ko nesaremontēsim šogad,
atliksim uz nākamo gadu. Jāsatraucas
par lietām, kas ir avārijas stāvoklī, kā, piemēram, nojume Oskara Kalpaka ielā 4,
bet nojumes pārtaisīšanai tāme sniedzas
pāri par 30 000 EUR, nezinām, vai šādus
līdzekļus deputāti mums lems piešķirt.
Kultūrai daudz tika noņemti nost līdzekļi dažādiem braucieniem. Tagad,
kad kultūras dzīve pēc ārkārtas situācijas beigām atkal sāk atdzīvoties, varbūt
deputāti atkal pārskatīs budžetu un atradīsies līdzekļi arī šiem mērķiem. Šādu
braucienu izmaksas ir ļoti lielas. Tā, piemēram, Lubānas deju kolektīvu brauciens uz deju skati Madonā izmaksāja
gandrīz 400 EUR. Tāpēc ar nepacietību
gaidām, kad Lubānas apvienības pārvaldei beidzot būs savs autobuss skolēnu
pārvadājumiem (varēs izmantot arī pašdabības kolektīvu pārvadājumiem). Iepirkums autobusa iegādei jau ir noslēdzies,
bet rezultāti vēl nav apstiprināti.
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Noslēdzies arī iepirkums par traktora
iegādi, bet vēl nav parakstīti līgumi. Patreiz notiek dokumentācijas sakārtošana
par Sporta un Krasta ielu nodošanu ekspluatācijā. Notiek uzmērīšana. 26. maijā
būs tikšanās ar būvuzraugu un būvnieku, precizēsim apjomus – vai tie ir atbilstoši projektam, vai nebūs nepieciešams
papildus finansējums. Būvnieku viedoklis
– viss ir sadārdzinājies, ja ņem vērā to
laiku, kad notika iepirkums un kad tika
realizēti darbi.
Tiek izstrādāts tehniskais projekts
pilsētas kluba pārbūvei – zāles paplašināšana platumā un garumā, teritorijas
labiekārtošana. Ja būs pieejami līdzekļi,
tad reāli būvniecība notiks 2023. gadā,
šogad tiks sakārtota tehniskā dokumentācija un tiks izsludināts iepirkums.
Nesaņēma atbalstu skolas siltināšanas projekts (logi, fasāde, ventilācija),
jāturpina iesniegt arī bērnudārza siltināšanas projektu.
Notiek ikdienas uzturēšanas darbi.
Visas iestādes strādā, kultūras dzīve ir atjaunojusies. Sporta aktivitātes arī notiek.
Teritorija tiek uzturēta kārtībā. Vienīgais
– nepietiek naudas lielākiem ieguldījumiem.
Vai sevi attaisno jaunizveidotā īpašumu uzturēšanas nodaļa?
– Īpašuma uzturēšanas nodaļa Andra Stoļera vadībā strādā ļoti aktīvi. Katru
dienu redzam nodaļas komandu darbos.
Lai nepietrūkst uzturēšanas nodaļai spēka un enerģijas, jo reizēm grūti pieņemt
to, ka gribas daudz ko paveikt, bet nav
”Lubānas Ziņas” 2022. gada 27. maijs

līdzekļu. Protams, ka dažbrīd jūtams arī
tehniskā nodrošinājuma trūkums, tāpēc
ar lielu nepacietību tiek gaidīts jaunais
traktors, kuram būs daudz speciālo aprīkojumu, kā birste, pļāvējs, kauss, kaisītājs, lāpsta u.c., dažādu darbu veikšanai.
Iedzīvotājus vēl joprojām satrauc
nesakārtoto ielu jautājums...
– Ir aizsūtīts pieteikums būvniekam
un gaidām, ka tuvākajā laikā tiks noslēgta vienošanās par Oskara Kalpaka, Parka
un Cesvaines ielu virsmas atkārtotu apstrādi. Nesakārtotās ielas nepatīk ne man,
ne tev, ne iedzīvotājiem, bet šobrīd neko
ar to nevaram izdarīt. 5 gadus atpakaļ ar
līdzīgu virsmas apstrādi tika uzlabota Barkavas iela. Barkavas iela bija tikpat sliktā
stāvoklī kā Oskara Kalpaka vai Cesvaines
iela, bet Barkavas ielai kvalitāte bija laba.
Tāpēc arī lēmām ar šādu virsmu uzlabot
jau pieminētās 3 ielas. Būvnieki sevi attaisno sakot, ka visa problēma ir nekvalitatīvā emulsijā.
Ja mēs gribētu uzliet Kalpaka ielai
asfaltu, tas pārvaldei izmaksātu 100-200
tūkst. EUR, tāpēc tika izvēlēts šis veids
– vienkārtas apstrāde ar bitumena un
šķembu pārklājumu.
Vai šogad ir plānots vēl kādas ielas
sakārtot?
– Jā, pašvaldība izsludināja iepirkumu par Meža ielas un Dzelzceļa ielas seguma virsmas sakārtošanu (dubultā virsmas apstrāde), līdzīgi kā Latgales ielai.
Iepirkuma rezultāti vēl šobrīd nav zināmi,
nav zināms arī, vai būs finansējums šiem
darbiem.
Kādi iepirkumi vēl saistībā ar Lubānas apvienību ir bijuši?
– Noslēgusies dzelceļa apauguma (tā
novākšana un izvešana) izsole. Izsole noslēgusies, gaidām rezultātus.
2023. gada budžetā no šādiem pārdotajiem īpašumiem iegūtās naudas apmēram 50 % apmērā pāries pārvaldēm
– varēs ieguldīt investīcijās, 50 % pāries
centrālās administrācijas īpašumā.
Kādi tavuprāt vēl šobrīd svarīgi notikumi Lubānas apvienībā?
– 24. maija domes sēdē tika izskatīts
jautājums par finanšu līdzekļu piešķiršanu skolēnu nodarbinātības pasākumiem
vasaras brīvlaikā. Lubānas apvienības
pārvalde pieteica 18 darbavietas, NVA
visas ir apstiprinājusi.
Skolā beidzas mācību gads, sākas
eksāmenu un izlaidumu laiks. Veiksmi visiem eksāmenos!
Ar Tāli Salenieku sarunājās
Ligita Pētersone

Vēlos radīt mājīguma sajūtu klientiem
19. aprīlī darbu Lubānas Sociālās aprūpes centrā uzsāka jauna vadītāja – JOLANTA KOčāNE. Jolantu visi pazīst, jo
viņa ir vietējā, ar sirdi, dvēseli un saknēm –
lubāniete. Absolvējusi Lubānas vidusskolu, mācījusies Latvijas Universitātē par ekonomisti, pēc studijām atgriezusies Lubānā,
strādājusi Lubānas patērētāju biedrībā
par tirdzniecības daļas vadītāju, Lubānas
komunālajā uzņēmumā par ekonomisti,
tad sekojis darbs bankās un visbeidzot
nostrādāti 16 gadi pašvaldību sistēmā par
grāmatvedi.
Kā tu definētu, kas šobrīd ir Lubānas
Sociālās aprūpes centrs? – Tā ir iestāde,
kur sniedz ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu. Plus mums vēl ir arī ambulatorā nodaļa, kur iedzīvotāji var saņemt medicīnas speciālistu pakalpojumu. Šobrīd tie
ir ginekologs, ķirurgs, perspektīvā varbūt
būs arī fizioterapeits.
Mūsu sociālās aprūpes centrā ir netipiska situācija – ambulatorā nodaļa. Citos
sociālās aprūpes centros Madonas novadā
(kopā 6 centri) nav šādas nodaļas. Lubānā
tā ir palikusi kā mantojums no iepriekšējās
struktūrvienības. Tā kā Lubānas apvienības
iedzīvotājiem šis pakalpojums ir vajadzīgs, tad
neviens nesteidzas to likvidēt. Bet pēc sociālās
aprūpes centra definīcijas – tas mums ir netipisks pakalpojums. Šādus pakalpojumus varētu uzņemties ģimenes ārstu prakses. Madonas novadā pamazām viss tiek sistematizēts,
novienādots, līdzsvarots, tāpēc iespējams, ka
ar laiku mūsu ambolatorā nodaļa vairāk nebūs
sociālā aprūpes centra funkcija.
Kas jāzina, jādara, ja vēlas savu tuvinieku ievietot Lubānas Sociālās aprūpes centrā? – Šobrīd, salīdzinot ar Lubānas novadu,
ir savādāka kārtība, kā ievietot savu tuvinieku
centrā. Aprūpes centra vadītāja ir tikai tā, kas
pieņem klientu, kurš ir jau nozīmēts, izvērtēts,
sagatavots. Visu izvērtēšanu veic sociālie darbinieki. Attiecībā uz sociālās aprūpes centriem
– Madonas novadā tiek veidota vienota klientu
rinda.
Tātad, ja kādu tuvinieku grib ievietot sociālās aprūpes centrā, jāvēršas pie tuvākā
sociālā darbinieka. Mums tā ir Linda Mičule.
Jāuzraksta iesniegums, ka cilvēks vēlas šādu
pakalpojumu saņemt. Iesniegums nonāk Madonā sociālajā dienestā, tiek ievietots kopējā
rindā. Iesniegumā, protams, jānorāda, kurā
tieši aprūpes centrā grib saņemt pakalpojumu. Rindu regulē un kārto Madonas novada
Sociālais dienests.
Mazliet par Lubānas Sociālās aprūpes
centra statistiku... – Lubānas Sociālās aprūpes centrs ir noreģistrēts sociālo pakalpojumu
reģistrā ar 38 vietām. Šo vietu skaits atbilst
normatīvajiem aktiem, atbilst kvadratūrai, kāda
mums ir pieejama. Aizpildītas uz šodienu ir 35
vietas.
Māja Oskara Kalpaka ielā 12 ir liela, vai
redzi nākotnē arī telpu skaita palielinājumu
klientu vajadzībām, kaut ko pārkārtojot,
kaut ko optimizējot? – Man redzējums, no

malas šeit ienākot, atšķiras no tā, kas šeit ir
pašlaik. Iespējams, ka pie Lubānas pārvaldes
skaitīsies arī jaunais Rupsalas aprūpes centrs.
Tur būs jāorganizē ēdināšana un virtuve nav
ieplānota. Pastāv doma, ka ēdināšanas bloku
no mūsu mājas, kur virtuve ir neērtajā 3. stāvā,
pārcels uz citu vietu. Iespējams, ka tas varētu
būt bērnudārzs vai vidusskola.
Ja nebūs šeit uz vietas virtuves, vai
klientiem nepazudīs mājas sajūta? – Sadales telpa jau paliks, kaut arī ēdiens tiks atvests
no citurienes. Nebūs tikai reālās gatavošanas.
Šeit ir mazas telpas, nebūs jaudas virtuvei, lai
pabarotu 80 cilvēkus.
Ja pie mums nebūtu virtuves, atbrīvotos
telpas. Mana doma, ka arī veļas mazgāšanas
telpas nav piemērotas 3. stāvam. To arī varētu
darīt bērnudārza telpās. Bet tā ir nākotnes vīzija, jāparedz līdzekļi telpu remontam utt.. Kad
šīs 3. stāva telpas atbrīvotos, tad varētu klientus izvietot ērtāk, pa 2 vienā istabiņā. Klienti
justos komfortablāk, jo maksa par pakalpojumu nav maza 600-650 EUR novada iedzīvotājiem.
Cilvēkiem pensijas mazas, nevar tos
600 vai 650 samaksāt. Kas tālāk? – Aprūpes
centrs patur 85 % no pensijas (tā nosaka likums), 15 % jāizmaksā klientam, lai var izmantot savām personīgajām vajadzībām. Starpību
sedz bērni, ja bērni nav maksātspējīgi, tad
sedz pašvaldība, dažreiz arī pats klients, ja viņam ir uzkrājumi.
Savā izzinošo darbu gūzmā, papīru jūklī
esi paspējusi iepazīt personālu? – Mazliet
esmu gan. Mums ir sieviešu kolektīvs. Saimnieks, vienīgais vīrietis kolektīvā ir uzturēšanas
nodaļas darbinieks, kas atbild par mūsu ēku,
Rupsalas un Eglāju ēkām. Ļoti noslogots. Uzskatu, ka mums ir ļoti labi darbinieki, zinoši
savā jomā, strādā apzinīgi.
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Kādu tu sevi esi parādījusi personālam? – Tas varbūt jāprasa kādam no
personāla. Pieredze veidojas ar laiku. Finanses un ekonomika ir mana stiprā joma,
bet pašlaik vēl pietrūkst personāla vadības iemaņu. Apgūstu, cīnos arī ar jauno
uzskaites programmu.
Kādas vēl zināšanas var noderēt
tavā jaunajā darbā? – Jābūt izpratnei
par saimnieciskām lietām, izpratnei par
iepirkumiem, cenu aptaujām, organizatoriskām lietām, jāprot menedžēt savs laiks.
Ja grāmatvedībā visam bija skaidri zināma
kārtība, sistēma, kā tas viss strādā, tad
šeit man jāizveido pašai sava sistēma. Ļoti
daudz jākomunicē ar cilvēkiem, daudz jārunā.
Tu pati esi ļoti radoša personība:
skaisti šuj, izšuj gleznas, vārda māksla
arī nav sveša. Vai šie tavi hobiji arī varētu rast šeit pielietojumu? – Varbūt ar laiku
varētu kaut ko darīt tajā virzienā, bet šobrīd
vēl mēģinu apjaust darbu apjomu un sakārtot lietas. Šo pirmo mēnesi es jūtos kā
ugunsdzēsējs: daru tikai tos darbus, kas
ir ārkārtīgi steidzami, kurus nekādi nevar
atlikt. Mums šai radošajai jomai ir sociālais
darbinieks, sociālais rehabilitētājs, sociālais
aprūpētājs – lai viņi ar to nodarbojas, jo labāk
zina klientu vēlmes. Braucot uz citiem aprūpes
centriem pieredzes apmaiņā, novēroju daudz
interesantu lietu, kas tur notiek savādāk. Tad
gan man ir ieteikumi meitenēm pamēģināt to
ieviest arī pie mums.
Pie mums nav veselu cilvēku, šeit ir ievietoti klienti ar dažādām problēmām. Arvien vairāk parādās cilvēku ar demenci. Jāņem vērā
arī šīs īpatnības, jādomā, kā uzlabot vidi, labāk
orientēties vidē, kurā uzturas, lai būtu mazāks
šis apjukums.
Vai tavs bērnības sapnis bija kļūt par
ekonomisti? – Nē, par dakteri. Iespējams tāpēc es dzīvē tik daudz interesējos par medicīnu, lasu informāciju par slimībām, zālēm. Kaut
kādā mērā, tas arī šeit var noderēt.
Kā tev liekas, vai šādos aprūpes centros cilvēks var atrast sev mājas vai jūtas
šeit kā kādā ārstniecības iestādē? – Es nepiekrītu viedoklim, ka sociālās aprūpes centri
ir kā mājas. Šeit nav mājas. Tā ir iestāde. Mēs
radām klientiem pēc iespējas labākus dzīves
apstākļus. Tomēr šeit ir noteikts dienas ritms,
noteikta kārtība, pastāv iekšējās kārtības noteikumi, tāpēc tās nav mājas.
Cilvēki iedzīvojas, aprod. Vienam otram
šeit ir labāki dzīves apstākļi nekā tie ir bijuši
pirms tam. Šeit dažkārt nonāk arī sociālie
klienti, kas nav gados tik veci, bet dzīves laikā
tiek iemantotas tādas slimības, ka vieni paši
vairs ar sevi galā netiek.
Daļēji Lubānā arī esam kā ārstniecības
iestāde, jo mums šeit ir 2 mediķi. Tepat blakus
ir pieejams arī ģimenes ārsts. Mēs cenšamies
radīt mūsu iestādes klientiem mājīgu vidi.
Ar Jolantu Kočāni sarunājās
Ligita Pētersone
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Diskgolfa sacensības
“DoubleuP seriāls” Lettēs

11. jūnijā plkst. 22.00
Lubānas pilsētas klubā

Izlaiduma balle
Spēlē grupa “Blēži”
Ieeja – 5 EUR

Svētdienās aicinām uz diskgolfa sacensībām “DoubleUP seriāls” Lubānas pusē Lettēs!
Ja esi gatavs pusi dienas pavadīt svaigā gaisā spēlējot diskgolfu vienu
svētdienu vai vairākas svētdienas, tad piereģistrējies un tiekamies Lettēs!
Sacensības sāksim 11:00, un reģistrāciju slēgsim tās pašas dienas
10:30! Par visu vairāk uzzini https://www.facebook.com/discgolﬂettes
Dalība diskgolfa sacensībās būs lielisks veids, kā noslēgt nedēļu uz
pozitīvas nots un noskaņoties jaunajai nedēļai.
Kā jau DoubleUP formātam pienākas, dalībniekus dalām grupās pa 4
pēc DGMTRX reitinga un apbalvojam labāko savā grupā.
DoubleUP princips nozīmē, ka no grupas labākā rezultāta īpašnieks
iegūst PAR3.LV dāvanu karti 10 EUR vērtībā.
Piedaloties pasākumā gūsi:
- Iespēju pacīnīties par balvu starp savas grupas biedriem;
- Iespēju spēlēt ar savam līmenim atbilstošiem konkurentiem;
- Īstu sacensību garu;
- Iespēju attīstīt savu spēli;
- Jaunus draugus un paziņas.
Dalības maksa pasākumos – 5 EUR.
Visiem dalībniekiem jāveic dalības iemaksu 5 EUR Biedrības Disku
golfs Lettes (Reģ.nr. 40008291550) kontā: LV92HABA0551047935373,
maksājuma mērķī norādot DU#(posma numuru) “Vārds Uzvārds”.

14. jūnijā plkst. 17.00
Aiviekstes krastā
pie piemiņas akmens
Komunistiskā genocīda upuru piemiņai
veltīts

Atceres pasākums

Ielīgosim
Līgo svētkus
22. jūnijā plkst. 20.00

12. klase

Meirānu tautas namā
amatierteātra “Zeltrači”

PIRMIZRĀDE
Rita Missūne

Biedrības “Disku golfs Lettes”
sacensību direktors Aleksandrs Ozoliņš

Padomi pirmajam
randiņam

Režisore – Ilona Malahovska
Tuvojas Līgo vakars… Gaisā virmo reibinošā
zāļu smarža un visam pāri mīlestība, sirds sitas
straujāk, gaidot satikšanos, jo īpaši, ja iet uz
randiņu pirmo reizi. Bet tāpēc jau ir kolēģes, kas
vienmēr būs gatavas dot noderīgus padomus.
Un, kas zina, kurā birojā notikumi risinājās…
Ieejas maksa – 2 EUR,
skolēniem – 1 EUR,
bērniem – bez maksas

Mūzikas skola uzņem jaunus
audzēkņus
Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas LUBāNAS FILIāLE uzņem jaunos audzēkņus 2022./23. m.g.
Uzņemšanas eksāmens 7. jūnijā šādās specialitātēs: klavierspēle, akordeona spēle un ﬂautas spēle Lubānas vidusskolas 3. stāva 20. kabinetā,
pēc konsultācijā izveidotā saraksta.
Zvanīt Vinetai Krēsliņai.
Tālr. informācijai: 26110872.

22. jūnijā no plkst. 22.00
Meirānu tautas namā
Līgo svētku balle

Ielūdz GREGS
Ieeja – bez maksas

23. jūnijā plkst. 16.00
Lubānas estrādē

Ilzes Lailas Purmalietes
KONCERTS
Ieeja – 3 EUR

23. jūnijā plkst. 22.00
Lubānas estrādē

ZAĻUMBALLE
Spēlē grupa
“Aldis Kise un Co”
Ieeja – 5 EUR
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”Lubānas Ziņas” 2022. gada 27. maijs

9. klase

Cienījamie absolventi!
Sējiet darbu – un jūs pļausiet ieradumu,
Sējiet ieradumu – un jūs pļausiet raksturu,
Sējiet raksturu – un jūs pļausiet likteni.
(V. Tekerejs)

Un galvenais – nebaidieties dzīvē no puniem. Tikai
tā – caur puniem, veiksmēm, neveiksmēm – norūdoties,
var tikt pie patiesām vērtībām!
Lai veicas turpmākajos dzīves ceļos!
Lubānas apvienības pārvalde

”Lubānas Ziņas” 2022. gada 27. maijs
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“Aiviekstes lakstīgalas” šogad izskan 25. reizi
Lai motivētu zēnu interesi dziedāt solo un veicinātu
viņu radošo pašizaugsmi
klasiskās mūzikas vokālās
mākslas jomā, Meirānu Kalpaka pamatskolā katru gadu
notika zēnu vokālistu konkurss “Aiviekstes lakstīgalas”.
Konkurss veltīts izcilā latviešu
operdziedātāja Jāņa Zābera
piemiņai. Uz konkursu katru gadu sabrauca dziedošie
zēni vokālisti no visas Latvijas. Pēc Meirānu Kalpaka
pamatskolas slēgšanas, par
konkursa norises vietu tika
izvēlēta Lubānas vidusskola.
Konkurss Lubānas vidusskolā notika 30. aprīlī – šogad
jau 25. reizi! Tradicionāli konkurss tiek atklāts ar J. Zābera
unikālās balss ieraksta skanējumu.
Zēni vokālisti izpildīja 3
dziesmas. Vienu – latviešu
tautas dziesmu bez pavadījuma (a cappella); otru – latviešu autora vai jaunrades
dziesmu un trešo dziesmu
– pēc brīvas izvēles. Pavisam
konkursā piedalījās 21 dalībnieks.
Kā katrā konkursā, dziedošos zēnus
vērtēja nopietna žūrija. Prieks, ka žūrijas
cilvēki ir uzticīgi zēnu vokālistu konkursam
daudzu gadu garumā. Žūrijas komisijas
priekšsēdētājs ir Dainis Kalns – Siguldas
opermūzikas svētku organizators, komisijas locekļi: Ansis Sauka – docētājs Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas dziedāšanas klasē, un jaunākais žūrijas loceklis
Aigars Noviks – Madonas novada vecākais
speciālists kultūras jomā, kurš arī savulaik
startējis konkursā “Aiviekstes lakstīgalas”.
Kur žūrija, tur arī rezultāti. Noklausoties
zēnu vokālistu konkursa dalībnieku sniegumu, komisija sadalīja vietas šādi:
1. grupa 6 – 8 gadi:
1.vieta – Renāram Stafeckim, Lubānas
vidusskola, pedagogs Teresija Pelša;
2.vieta – Kārlim Almanim, Lubānas vidusskola, pedagogs Teresija Pelša;
3.vieta – Gustavam Žeieram, Lubānas
vidusskola, pedagogs Teresija Pelša.
2. grupa 9 – 11 gadi:
1. vieta – Jānim Jansonam, Naconālā Mākslas vidusskolas Rīgas Doma kora
skola, pedagogs Valda Tračuma;
2. vieta – Kristiānam Bružam, Jāņa
Norviļa Madonas mūzikas skola, pedagogs Dace Kalniņa; 3.vieta – Marekam Rozentālam, Nacionālās Mākslas vidusskolas
Rīgas Doma kora skola, pedagogs Kristīne
Circene.
3. grupa 12 – 15 gadi:
1. vieta – Marisam Lakstīgalam, Nacionālās Mākslas vidusskolas Rīgas Doma
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kora skola, pedagogs Valda Tračuma;
2. vieta – Aleksandram Radziņam, Tukuma Raiņsa Valsts ģimnāzija, pedagogs
Dace Perševica;
3. vieta – Markusam Valainim, Lubānas
vidusskola, pedagogs Teresija Pelša.
4. grupa 16 – 18 gadi:
1. vieta – Rihardam Podānam, Jēkabpils Valsts ģimnāzija, pedagogs Sandra
Bondare;
2. vieta – Ansim Mednim, Lielvārdes
Mūzikas un mākslas skola, pedagogs Mārīte Puriņa;
3. vieta – Rafaelam Rodeijam Liepam,
Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija, Dace Perševica.
Speciālbalvas
Labākajam koncertmeistaram – Tomam Juhņēvičam, Nacionālās mākslas
vidusskolas Rīgas Doma kora skola.
Par latgaliešu tautasdziesmas izpildījumu izloksnē – Jurģim Strodam, Viļānu Mūzikas un mākslas skola, pedagogs Biruta
Brūvele.
Par labāko latviešu tautasdziesmas
izpildījumu – Jurģim Pudulim, Nacionālās
Mākslas vidusskolas Rīgas Doma kora
skola, pedagogs Kristīne Circene.
Un galveno balvu – dāvanu karti 100
EUR vērtībā no pašvaldības lidojumam ar
airBaltic saņēma Holgers Štāls, Nacionālās Mākslas vidusskolas Rīgas Doma kora
skola, un viņa pedagogs Valda Tračuma.
Konkursa dienas noslēgumā Lubānas
pilsētas klubā pēc apbalvojumu pasnieg”Lubānas Ziņas” 2022. gada 27. maijs

šanas izskanēja vīru kora
“Silvicola” koncerts un kopīgi ar konkursa dalībniekiem – Zigmunda Bekmaņa
un Anša Saukas „Aiviekstes
lakstīgalu dziesma”. Šīs
dziesmas izpildījums konkursa noslēgumā ir kļuvis
par tradīciju. Vīru balsis
kopā ar zēnu balsīm skan
tik saviļņojoši skaisti!
Sekoju līdzi zēnu vokālistu konkursam “Aiviekstes
lakstīgalas” un tā norisēm
daudzus gadus. Konkurss
vienmēr bijis iecienīts un
kupli pārstāvēts no dažādām vietām Latvijā, sākot ar
prestižām mūzikas skolām
un beidzot ar vienkāršām
lauku vidusskolām, bet
vienojošais faktors visos
gadījumos bijis – vēlme
dziedāt. Savulaik konkursā
piedalījies Dainis Skutelis,
tagad viņu bieži redzam
un dzirdam uz lielās skatuves. TV ekrānos mūsu
skatu piesaistīja Eirovīzija
un grupa “Citi zēni”. Viņu
rindās ir Dagnis Roziņš,
kurš savulaik arī piedalījies
un uzvarējis konkursā “Aiviekstes lakstīgalas”. Atmiņā iespiedies viņa prieka pilnais
un emocionālais sauciens pēc žūrijas nosauktajiem rezultātiem: Es tak to zināju!
Konkursā piedalījies un godalgotas vietas
ieņēmis arī Roberts Memmēns. Protams,
ne visi zēni, absolvējot savas skolas, kļūst
par operdziedātājiem, solistiem, tomēr tās
pamatzināšanas, kas viņos ieliktas, noder
un atrod pielietojumu turpmākajā dzīv,
tāpēc prieks par to, ka dziedāt vokālistu
konkursā sadūšojās 5 Lubānas vidusskolas audzēkņi (pedagogs Teresija Pelša).
Konkursā sevi nopietni pieteica arī 2 Jāņa
Norviļa Madonas mūzikas skolas audzēkņi
(pedagogs Dace Kalniņa). Varbūt tas kādam no zēniem reiz var dzīvē kļūt par kaut
ko lielu un nozīmīgu.
Šoreiz “Citi zēni” neiekļuva Eirovīzijas
finālā, tāpēc gribas novēlēt: lai veicas Dagnim, Robertam, kā arī citiem dziedošajiem
vokālistiem atrast savu vietu mūzikas pasaulē, būt pārliecinātiem par to, ko dara,
un tad pienāks diena, kad varēs ar pārliecību teikt tāpat kā Dagnis: es tak to zināju!
Konkursa sponsori: Madonas novada
pašvaldība, izdevniecība “Pētergailis”, Latvijas Nacionālā opera un balets, Latvijas
aviokompānija airBaltic Corporation AS.
Ligita Pētersone
Attēlā: Galvenās balvas ieguvējs Holgers Štāls vīru kora “Silvicola” koncerta
klausītājiem atkārto vienu no savām konkursa dziesmām.

Piešķirti līdzekļi
telpu remontam
20. aprīļa domes sēdē izskatīts jautājums par finanšu līdzekļu piešķiršanu telpu remontam Oskara Kalpaka ielā 12.
Madonas novada pašvaldība iznomā vairākas telpas Oskara Kalpaka ielā
12, Lubānā veselības aprūpes funkciju
nodrošināšanai, tai skaitā Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienestam.
Telpas tiek intensīvi ekspluatētas 24/7
režīmā, tāpēc tām nepieciešams remonts. Ir veiktas remontdarbu aplēses
un veikta tirgus izpēte. Kopējais finansējuma apmērs piecu telpu remontam un
sešu logu žalūziju uzstādīšanai sastāda
11852,51 EUR. Šie līdzekļi tika piešķirti
no 2022.gada nesadalītajiem līdzekļiem,
kas ņemti no Lubānas apvienības pārvaldes 2021.gada atlikuma telpu remontam Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā.

Lubānas
vidusskola
aicina nākamos
pirmklasniekus
2022./2023. māc.g.

Skola piedāvā:
• mājīgas klašu telpas,
• logopēda palīdzību,
• psihologa konsultācijas,
• datorika no 1. klases,
• plašas pulciņu un ārpusklases
nodarbību iespējas:
– tautiskās dejas,
– koris,
– vokālais ansamblis,
– futbols.
Pieteikšanās skolas kancelejā
pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no 9.00 – 14.00.
Vēlams dokumentus
līdz 30. jūnijam.

iesniegt

Jāiesniedz:
• vecāku iesniegums (jāraksta
skolā),
• bērna dzimšanas apliecība vai
tās kopija,
• bērna medicīniskā karte līdz 1.
septembrim (veidlapa Nr.026/u).
• Uzziņas pa tālruni 64860862.
Skolas administrācija

Metodiskais
seminārs
repertuāra
pārbaudei
Starptautiskajā dejas dienā, 29. aprīlī, latviešu skatuviskās dejas dejotāji uzsāka ceļu uz XXVII Vispārējiem latviešu
Dziesmu un XVII Deju svētku svētkiem,
kas notiks 2023. gadā, kad visu mūsu
uzmanībai tiks piedāvāts deju lieluzvedums „Mūžīgais dzinējs”. Līdz 6. jūnijam
visā Latvijā notiek deju lieluzveduma
metodiskais seminārs repertuāra pārbaudei.
MADONā šāds metodiskais seminārs – deju diena tika ieplānota 21. maijā
ar Madonas novada un Aizkraukles novada deju kolektīvu piedalīšanos.
Un tā, sestdien, 21.maijā, Madonas
pilsētas sporta centrā pulcējās Madonas
un Aizkraukles apriņku deju kolektīvi
metodiskajā seminārā repertuāra pārbaudei. Deju lieluzvedums “Mūžīgais
dzinējs” iecerēts kā veltījums izziņas
kārei un mūžīgās izaugsmes meklējumiem, dejās un stāstos atainojot dažādu laiku Latvijas apceļotāju pieredzēto,
sajusto un secināto, viesojoties Latvijas
novados, iepazīstot vietējo tradīcijas,
paražas un atklājot katras vietas unikālo
dzīvesziņu.
Pirms pandēmijas šādu metodisko
semināru visi saucām par deju skati.
Dejotāju sniegumu šogad vēroja un
savu spriedumu izteica horeogrāfs, deju
lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” mākslinieciskais vadītājs Jānis Purviņš, horeogrāfe, deju pedagoģe Gunta Skuja,
Valmieras apriņķa deju kolektīvu virsvadītājs Jānis Kalniņš, Aizkraukles apriņķa
deju kolektīvu virsvadītāja Una Stakle un
Madonas apriņķa deju kolektīvu virsvadītāja Rudīte Jurciņa.

Izturību un spēku kolektīvu vadītājiem Lailai Ozoliņai, Lienītei Ozolniecei
un Zigfrīdam Goram!
Mūsu Laila Ozoliņa uz deju dienu
aizveda pat 4 kolektīvus: JDK “Žuburi”
(B un C grupa), VPDK TDA “Lubāna” (D
gupa) un VPDK “Pūces” (Dzelzava, E 2
grupa). Lienīte Ozolniece metodiskajam
semināram sagatavoja kolektīvu “Rokraksti”. Zigfrīds Gora – senioru tautas
deju kolektīvu “Meirāni”. Lepojamies ar
visiem Lubānas apvienības (Lubāna,
Meirāni) dejotājiem un viņu sniegumu!
Metodiskajā seminārā visiem kolektīviem saņemts atzinums – repertuārs
APGŪTS.
”Lubānas Ziņas” 2022. gada 27. maijs

atpakaļ deju
pasaulē!
Meirānu un Lubānas dejotāji (apvienotā izlase) 5. – 9. maijam devās uz Velsu (Apvienotajā Karalistē), lai piedalītos
Tredegar House Folk festivālā Ņūportā.
Pirms 2 gadiem organizatoru ielūgumu
piedalīties festivālā saņēma Meirānu
tautas nama senioru tautas deju kolektīvs “Meirāni” (vadītājs Zigfrīds Gora).
ārkārtējās situācijas pasludināšanas
dēļ šo uzaicinājumu nevarēja realizēt,
festivāls tika atcelts. Šogad atkal kolektīvs saņēma organizatoru uzaicinājumu
piedalīties. Tā kā uz festivālu dažādu iemeslu dēļ varēja aizbraukt tikai 6 kolektīva dejotāji (3 pāri), tad talkā tika aicināti
Lailas Ozoliņas dejotāji. Aicinājumam atsaucās 12 dejotāji (lielie “Žuburi”, VPDK
“TDA Lubāna” un VPDK “Pūces” Dzelzava). Pavisam kopā uz Velsu devās 21
cilvēks.
1,5 mēnešu laikā tika apgūta koncertprogramma (18 dejas). Muzikālais
noformējums – šoreiz nebija dzīvā mūzika, bet gan ieraksti. Tika iestudētas 3
dažādas dinamiskas programmas, ar
ļoti jestrām dejām, lai skatītājiem būtu
interesantāk. Laila savus dejotājus
2009.g. jau bija aizvedusi uz festivālu
Velsā, mūsu kolektīvs sadraudzējās ar
dejotājiem no Gwerinwyr Gwent kolektīva. Šis kolektīvs devās atbildes vizītē uz
Aiviekstes svētkiem Lubānā.
Ir pārsteidzoši, ka velsieši ir iemīlējuši latviešu tautas deju. Daudzi no draugu
kolektīva izteikuši vēlmi nākamajā vasarā braukt uz Latviju skatīties deju lieluzvedumu “Mūžīgais dzinējs”.

apbalvojums
par priekšzīmīgu
dienestu
Par priekšzīmīgu dienesta pienākumu
pildīšanu, teicamiem darba rezultātiem
un sasniegumiem dienesta pienākumu
pildīšanas laikā Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta III pakāpes apbalvojuma zīmi „Par priekšzīmīgu dienestu”,
atzīmējot Ugunsdzēsības Latvijā 157.
gadadienu un godinot ieguldījumu Latvijas un tās iedzīvotāju drošības stiprināšanā, saņēma Vidzemes reģiona brigādes Lubānas posteņa vada komandiera
vietnieks, virsniekvietnieks ARMANDS
BIRZIŅŠ.
Apsveicam!
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Lubānas Mākslas skolas ziņas
II semestris Lubānas Mākslas skolā iezīmējas ar nozīmīgiem pasākumiem. Janvārī
un februārī notika intensīva gatavošanās
Valsts konkursam Latvijas profesionālās
ievirzes vizuāli plastiskās mākslas izglītības
programmas audzēkņiem. Šajā mācību
gadā konkursa dalībnieku grupa piedalījās
ar patstāvīgi veiktu konkursa darbu – mākslas izstādes ieceres izstrāde, iejūtoties izstādes kuratora lomā. Izvērtēšanai tika iesniegts konkursa darbs – izstādes projekts,
kas noformēts uz A2 formāta planšetes kolāžas (veidota digitāli vai manuāli) vai asamblāžas veidā. Uz Valsts konkursa II kārtu tika
aizsūtīti 2 darbi.
1.“KOKI AUG NO DEBESĪM” (autores
Alise Bārbale, Ieva Zviedre, Anna Reitere, Kate Rasa Žvagina). Izstādes apraksts:
“Mūsu izstādes iedvesmotājs ir Rūdolfs Pinnis. Mākslinieks dzimis un dzīvojis Lubānā
pirms 120 gadiem, mēs Lubānā dzīvojam
tagad. Vēlamies, lai cilvēki iepazīst un atceras gleznotāju Rūdolfu Pinni. Mēs iedvesmojāmies no viņa gleznām par mežu, jo
Lubānai apkārt ir daudz mežu. Piņņa meži
ir krāsaini un dažādi, mūsu darbi arī. Gribam, lai skatītāji zina, cik neparasti gleznoja
R. Pinnis un arī, lai viņi redz, cik dažādi to
saredzam mēs. Mūsu darbi ir no dažādiem
materiāliem un novietoti dažādās vietās, kuras bija svarīgas arī māksliniekam. Izstādes
moto – abstraktums, daba un miers. Mūsu
ideja ir par dažādām pasaulēm. Mēs dzīvojam pirmajā pasaulē, taču ir arī otrā – sķībā
ēnu pasaule. Trešajā pasaulē, kur koki aug
no debesīm, visi var lidot. Tur dzīvo idejas.
Mūsu izstādē būs apskatāmi 3 vides objekti.
Tie būs novietoti Lubānas pilsētvidē, tāpēc
tos redzēs visi garāmgājēji. Darbi būs kā
daudzveidīgie Piņņa meži pilsētā.”
2. “CEĻI, KAS MŪS SAISTA” (autores
Monta Mālniece, Līva Bārbale, Evelīna Cakule). Par savu iecerēto izstādi meitenes
rakstīja: “Mūsu izstādes ideja atnāca netīšām – kādā mākslas skolas stundā, kurā
runājām par gleznotāju Rūdolfu Pinni. Mūsu
novadniekam šogad apritētu 120 gadi. Uzdevums bija parunāt ar draugiem un ģimeni
par gleznotāju Pinni. Izrādījās, ka apkārtējie
par mākslinieka daiļradi bija slikti informēti.
Tas pamudināja veltīt izstādi gleznotājam
Rūdolfam Pinnim. Šādā veidā vēlamies izglītot sabiedrību, īpaši sava novada cilvēkus,
lai viņi zina par R. Pinni, vēlas dziļāk iepazīt viņa daiļradi un lepojas ar viņa paveikto.
Pētot gleznas, sapratām, ka mūs visvairāk
uzrunā glezna “Taka mežā”. Tāpēc izstādes
pamatdoma ir ceļi, kas mūs ved uz mērķi
un, savā ziņā, arī vieno. Izstāde būs kā informācijas ceļš. Izstāde sāksies pie ceļa, kurš
savieno Jaunlubānu – vietu, kur R. Pinnis
dzimis, ar Lubānu – vietu, kur mākslinieks
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ilgus gadus dzīvojis. Mākslas objekti būs izvietoti Lubānas pilsētā. Objekti būs izvietoti
ceļu un ielu malās, lai pat vienkāršs caurbraucējs tos pamanītu. Objektu tematika ir
gan informatīva, gan arī izklaidējoša, līdz
ar to piesaistīs dažādu vecumu un dažādu
interešu skatītājus. Mūsu pamatdoma ir
sabiedrības izglītošana, tāpēc arī mākslas
darbus izvēlējāmies pēc iespējas dažādākus, lai tie pēc iespējas plašāk atspoguļotu
mākslinieka daiļradi.”
Saņemot Valsts konkursa rezultātus,
patiesi lepojamies par mūsu audzēkņu panākumiem. Starp 170 Latvijas mākslas skolu audzēkņu radītiem projektiem par tēmu
“Mākslas izstāde”, abi projekti ir ierindojušies starp 30 labākajiem darbiem, iegūstot
divās vērtēšanas kategorijās “IZCILI” un vienā “LABI” atzīmi. Labākajiem darbiem šinī
mācību gadā Valsts konkursā tika piešķirtas
“Atzinības”. Latvijas Nacionālā kultūras centra “Atzinības” un žūrijas komisijas vērtējums
par abiem mūsu skolas projektiem:
IZCILI. Ļoti oriģināls un pārdomāts
projekts, kura izstrādes procesā ieguldīts
jūtami daudz darba. Aktuāla pieeja, lai atgādinātu sabiedrībai par nozīmīgu latviešu
mākslinieku un laikmetīgā veidā interpretētu
viņa radītos darbus. Nostrādāta koncepcija
un veiksmīga kuratoriālā pieeja.
IZCILI. Fantastiska ideja, lieliska idejas
vizualizācija ar QR kodiem. Ieguldīts ļoti liels
darbs.
LABI. Labi uztverama tekstuālā informācija. Labi uztverama attēlu un teksta laukumu kompozīcija. Laba tehniskā kvalitāte.
Paldies meitenēm un viņu skolotājām
Sandrai Valainei un Dacei Rudzītei par ieguldīto darbu, sagatavojot projektus Latvijas Mākslas skolu Valsts konkursam!
Paralēli Valsts konkursam notika gatavošanās arī audiovizuālās komunikācijas darba konkursam „… klucis ripo
…”, veltīts izcilajam plakātistam, vienam
no zināmākajiem latviešu māksliniekiem
pasaulē – Gustavam Klucim. Konkursam
skolotājas Daces Rudzītes vadībā 6. kursa
audzēknis Artis Meiers izveidoja animācijas
filmiņu “Atbrīvošana”, kuras pamatideja ir
par to, ka mūsdienu pasaulē informācijas
daudzums ikdienas mācību stundās rada
milzu nogurumu. Savukārt sports ir kā prāta
un ķermeņa atbrīvošana no stresa un spriedzes. Katrā vecuma grupā tika piešķirtas
trīs nominācijas. Milzīgs prieks bija par Arta
filmiņas saņemto nomināciju “Domas tīrība”
(viena no trim nominācijām). Apsveicam Arti
un skolotāju!
Jāatzīmē, ka ne tikai Artis, bet arī citi
Mākslas skolas audzēkņi šajā mācību gadā
apgūst iemaņas animācijas veidošanā. To
bērniem māca skolotāja Dace Rudzīte, kura
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Par Lubānas ev. lut. draudzes dzīvi

šogad veiksmīgi
beigusi animācijas
kursus un dāsni
dalās savās zināšanās ar audzēkņiem.
Radošs un ražīgs šis
gads ir arī skolotājai Sandrai Valainei, kuras
gleznas apskatāmas izstādēs Allažos un
Madonas novada bibliotēkā. Visi mīļi aicināti
apskatīt Sandras darbus Madonas bibliotēkas telpās!
Paldies Lubānas Mākslas skolas pedagogiem Dacei Rudzītei, Unai Salmanei
un Sandrai Valainei par ieguldīto darbu,
neizsīkstošu enerģiju darbā ar bērniem un
uzturot dzīvu skolas garu! Paldies neredzamajam, bet vienmēr klātesošajam un čaklajam skolas “gariņam” Marijai Anskaitei par
tīrajām un sakoptajām telpām!
2021./2022. mācību gads Lubānas
Mākslas skolā aizritējis tikpat raibi kā krāsu palete gleznošanas stundās. Mācību
darbs ritējis Covid – 19 pandēmijas apstākļos gan klātienes, gan attālinātajā procesā, gan specifiskos apstākļos, ievērojot
pandēmijas laika noteikumus. Patīkami, ka
sarežģītie apstākļi bērnus nav nobaidījuši
un gandrīz visi audzēkņi sekmīgi pabeigs
mācību gadu, kurš noslēgsies ar plenēru
dzejnieces Broņislavas Martuževas mājas
“Dārziņi” apkārtnē, kā arī plenēru jūnija mēnesī ārpus Lubānas – kādā no gleznainām
vietām Madonas novadā. Protams, ka ir arī
audzēkņi, kuri nespēj apvienot mācības
vispārizglītojošā un mākslas skolā. Gribu
atzīmēt faktu, ka vasara ir pārdomu laiks un
tos, kuri šo mācību gadu izmantoja atpūtai, gaidīsim septembrī atkal, lai atsāktu un
turpinātu mācības Lubānas Mākslas skolā.
Tāpat septembra sākumā gaidīsim bērnus,
kuri vēlēsies uzsākt mācības Mākslas skolā,
sākot no vispārizglītojošās skolas 2. klases.
Maija mēnesis ir darbīgs laiks 7. klases audzēkņiem, kuri gatavojas Lubānas
Mākslas skolas absolvēšanai. Martā notika
gala eksāmeni zīmēšanā (jāzīmē atsevišķs
priekšmets un ģeometrisku figūru kompozīcija) un gleznošanā “Klusā daba”. Visi
audzēkņi ir sekmīgi nokārtojuši skolas gala
eksāmenus. Pašlaik tiek izstrādāti skolas
NOSLĒGUMA DARBI. Šogad Lubānas
Mākslas skolu beigs 8 audzēkņi. Izlaidumā
pilsētas klubā būs redzami visi audzēkņu
izstrādātie darbi. Paredzams, ka mūs iepriecinās gleznas, keramikas veidojumi, filcētas
ainavas, pašgatavotas lelles, animācija un
darbi grafikas tehnikā. Vēlēsim veiksmīgu
skolas beigšanas posmu visiem 7. klases
audzēkņiem un tiksimies izlaidumā 10. jūnijā plkst. 18.00 Lubānas pilsētas klubā!
Lubānas Mākslas skolas direktore
Rudīte Kolāte

Lubānas ev. lut. draudzei 175. Par draudzes
dzīvi tik daudzu gadu griezumā, protams, nav iespējams izstāstīt, bet par draudzes ikdienas dzīvi
šodien uz sarunu aicinu draudzes priekšnieci
Mirdzu Ozoliņu. Mirdza ir draudzes priekšniece
6 gadus, līdz tam viņa ir bijusi Dāmu komitejas
vadītāja un darbojusies draudzes padomē.
Kas tev, Mirdza, lika pievērsties ticības lietām? – Ticības dzīvei vairāk pievērsos 11 gadus
atpakaļ, kad aizbraucu strādāt uz Vāciju un nonācu ticīgā luterāņu ģimenītē. Viņi katru svētdienu
gāja uz tikšanos vai tādām kā sapulcēm draudzes
telpās, kur bija arī ēdnīca. Tur visi kopā papusdienoja, klausījās kādu lekciju par dzīvi ģimenē, par
sabiedrisko dzīvi, par palīdzības sniegšanu vai
saņemšanu. Tajās sanākšanās piedalījās arī tā
sauktie misionāri. Tad notika lekcijas par ticības
lietām. Varbūt vēl atceraties, šādi misionāri ir viesojušies arī pie mums, Lubānā. Šajās sapulcēs
tika runāts par baznīcu lietām pasaulē, kā kurai
baznīcai iet, kā ticīgie savā starpā sazinās. Notika
arī nelieli koncertiņi. Bija interesanti. Tā kā pati
esmu ļoti aktīva, tas viss mani ļoti iespaidoja.
Vai atšķiras ticīgo lietas pie mums un tur,
Vācijā? – Nē, ticības ziņā nav atšķirības. Tāpat
kā pie mums padomju laikā arī viņiem tauta bija
atsvešinājusies no baznīcas – ticīgo maz, līdz
ar to arī ziedojumu maz. Ļoti daudzas baznīcas
pie viņiem pieder pašvaldībām vai valstij un tās
ir pielāgotas citām vajadzībām, piemēram, ierīkotas sporta zāles, kafejnīcas, ceremoniju zāles.
Tā kā līdzekļu draudzēm bija maz, viņi nevarēja
tās uzturēt pienācīgā līmenī un tika rasts šāds
risinājums. Vismaz tā tas bija apkaimē, kur es
strādāju.
Kā tu piekriti kļūt par draudzes priekšnieci? – Atklāti sakot, mani izvirzīja un es neatteicos. Vēl 3 gadi, un es vairs nevarēšu būt par
draudzes priekšnieci (vecuma cenzs).
Kad piekriti būt par priekšnieci, vai bija
doma, plāni kaut ko uzlabot, pārmainīt draudzes dzīvē? – Pirms tiem 6 gadiem es jau biju
draudzes padomē, dāmu komitejā. Piedaloties
sapulcēs, mani bieži kaitināja, kad kāds sūdzējās,
ka mežs ir novecojis, nav izstrādāts, problēmas
ar platību maksājumiem, LELB pārmeta draudzei, ka mācītāju fondā mums ir mazas iemaksas, mazi ieņēmumi no saimnieciskās darbības.
Baznīcai jumts tek. Es visu to klausījos un domāju, vai tad tiešām neko nevar sakārtot. Tajā gadā,
kad mani ievēlēja, ziemā parādījās iespēja sakrālā mantojuma celtnēm uzrakstīt projektu. Ilze
Kraukle pašvaldībā bija aktīva projektu rakstītāja.
Es uzrunāju Ilzi un aicināju mums palīgā uzrakstīt projektu. Viņa neatteica. Savācām visu nepieciešamo dokumentāciju. Projekts tika iesniegts.
Un saņēmām LEADER ﬁnansējumu 40 000 EUR
baznīcas jumta remontam. Ar šo ﬁnansējumu
vien nepietika, mums pašiem, draudzei, bija līdzekļi, iesaistījās arī Lubānas novada pašvaldība
ar ﬁnansējumu 20 000 EUR, notika koncerti par
ziedojumiem, arī tur savācām līdzekļus – 6 700
EUR. Lūdzām LELB virsvaldei iztrūkstošo summu – 5 000 EUR. Kopumā projekts izmaksāja –
98 928,05 EUR. Tagad baznīcai ir jauns jumts,
nekas netek, bet ir jārisina griestu problēmas.

Draudzes priekšniece Mirdza Ozoliņa un draudzes mācītājs Reinis Bikše 2017.g.

Griesti jumta tecēšanas rezultātā ir pabojāti. Patreiz tiek restaurētas ērģeles (Lubānas pašvaldības ﬁnansējums un ziedojumos savākti līdzekļi).
Arī Madonas novada pašvaldība kopā ar Lubānas
apvienības pārvaldi ir ﬁnansējusi Lubānas ev. lut.
draudzes baznīcai āra apgaismojumu.
Kādi ir draudzes priekšnieces pienākumi?
– Kāds varbūt domā, ka draudzes priekšniece
saņem par savu darbu atalgojumu. Nē. Tas ir kalpošanas draudzei pienākums. Iznāk vairāk darboties ar saimnieciskās darbības jautājumiem
un draudzes cilvēkiem. Jāredz, kur jumts tek vai
kādi citi remonti vajadzīgi, jādomā, kā to atrisināt.
Jāpārstāv draudze LELB sinodēs, kā arī draudžu
iecirkņu sapulcēs. Sinode ir galvenā visas luterāņu baznīcas vadība, kas nosaka visu baznīcas
darbību. Sinode notiek vismaz reizi 4 gados. Es
sinodē piedalījos 2021.g. 6. jūlijā. Iepriekš tiek
sasauktas iecirkņu sapulces, tad notiek lielā diecēzes sapulce un tikai tad notiek sinodes sapulce. Sinodē izskata visus jautājumus, kas izvirzīti
no iecirkņiem, diecēzes. Šogad izmainījās visi
noteikumi par draudžu vēlēšanām, par ﬁnansēm,
kā tās izmantot, par īpašumiem. Sinodē piedalās
mācītājs un draudzes priekšnieks.
Kas ir draudzes valdē un padomē? – Valde
ir ievēlēta. Valdē ir draudzes priekšnieks (Mirdza
Ozoliņa), mantzinis – Ilze Kraukle, sekretāre-lietvede – Mārīte Grāpe. Padomē ir draudzes priekšnieks, mantzinis, sekretāre-lietvede, kā arī Dāmu
komitejas vadītāja – Elīna Vēkšēja, liturģijas,
kultūras un mūzikas nozares vadītāja – Rudīte
Kolāte un Diakonijas vadītāja – Dzintra Zariņa.
Mums draudzē ir arī sava grāmatvede – Jolanta
Kočāne un kasiere – Maruta Rulle.
Kāpēc Lubānas draudzē ir tikai dāmu komiteja? Vai kungiem nav piemērojama kāda
komiteja? – Dāmu komitejas uzdevums ir organizēt sadraudzības pasākumus, organizēt baznīcas sakopšanu, dekorēšanu. Mums draudzē to
kungu ir pamaz, tāpēc viņiem nav savas komitejas, cik zinu, tad citās draudzēs ir, jo tur kungi
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ir aktīvāki.
Kas draudzei ir sadraudzības pasākumi?
– Pēc dievkalpojuma vai reizi mēnesī sanākam
kopā uz tēju vai kaﬁju, runājam par ticības lietām, par draudzes sadzīves lietām, piedalās arī
mācītājs. Braucam sadraudzībā uz citām draudzēm. Sadraudzības pasākumus vada Dāmu
komiteja un mācītājs. Sadraudzības pasākumi ir
tādi sirsnīgāki, cilvēki vairāk satuvinās ar mācītāju, viens ar otru. Tā draudze bija sadraudzējusies
ar mācītāju Reini Bikši. Skumji, ka viņš tagad ir
citā draudzē, nav kopā ar mums. Viņš bija ļoti
iejūtīgs, darbīgs, draudzei ļoti nozīmīgs cilvēks.
Lai arī gados jauns, bet visās savās darbībās kā
draudzes saturētājs – tēvs.
Kādu dāvanu draudze vēlētos saņemt svētkos? – 175 gadi draudzei ir liels skaitlis un tāpat
arī Dievnama 150 gadi mums visiem uzliek pienākumu turpināt kalpošanu, uzturēt un saglabāt
Valsts nozīmes kultūras pieminekli nākamajām
paaudzēm.
Svētdienas dievkalpojumus vidēji apmeklē
ap 10 draudzes locekļu. Atbildot uz jautājumu,
kādu dāvanu vēlas saņemt Lubānas ev. lut. draudze – mēs ļoti priecātos, ja draudzes cilvēki aktīvāk apmeklētu svētdienu dievkalpojumus, iesaistītos draudzes dzīvē, baznīcas un tās apkārtnes
sakopšanas talkās.
Draudzes locekļiem ir arī pienākums maksāt
draudzes locekļa gada maksu, kas ir 15 EUR
gadā. Liels paldies visiem, kuri to cītīgi maksā,
jo tie ir līdzekļi, par kuriem mēs nodrošinām
ikmēneša draudzes uzturēšanu: iegādājamies
ziedus, sveces, apmaksājam elektrību, maksājam mācītājam algu un sedzam viņa degvielas
izdevumus.
Draudze priecājas par kristībām, iesvētībām
un laulībām, kas notiek mūsu baznīcā. Tas dod
cerību par draudzes pastāvēšanu nākotnē!
Ar Mirdzu Ozoliņu sarunājās
Ligita Pētersone
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Izlaidumi
Lubānas vidusskola
12. klase – 11.06. 17:00
9. klase – 17.06. 18:00
Lubānas Mākslas skola
10.06. 18:00

Uz pasākumu tiek aicināti gan tie bērni, kas pieteikti Bērnības svētkiem, gan
visi tie, kas vēlas piedalīties jautrā bērnu ballītē. Svinēsim svētkus kopā! Visi laipni
aicināti!
Bērnības svētku gaviļniekus un kūmas vecāki aicināti pieteikt Lubānas kultūras
namā līdz 27. maijam - t. 64894016 vai 26594314.
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Nākamo numuru plānots izdot
2022.g. 30. jūnijā
Informāciju iesniegt līdz
22. jūnijam.
Jaunākajai informācijai sekojiet
sociālajos tīklos.

