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Lubānas novads dejo
un dzied

Aizvadīta XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku nedēļa, 136 dalībnieki no Lubānas novada piedalījušies svētku pasākumos, godam nesuši novada vārdu Latvijā un pasaulē, atgriezušies mājās jaunu iespaidu pilni! Gan radu, gan draugu
pulkā šovasar un, iespējams, arī turpmākajos gados dzirdēsim interesantus stāstus
par piedzīvoto šajos 2018. gada svētkos.
Šogad bija vienreizēja iespēja pabūt kopā ar mūsu svētku dalībniekiem arī foto
mirkļu, emociju dienasgrāmatā, ko ikviens, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, varēja
redzēt sociālā tīmekļa vietnē “Facebook” – kopienā “Lubānas novads dejo un dzied”.
Tā bija iespēja uzzināt un redzēt, just līdzi svētku dalībnieku gaitām, faktiski izjūtot klātbūtnes sajūtu, tā kā šīs ziņas kopienas lapā ievietoja paši svētku dalībnieki.
Paldies visiem Lubānas novada kolektīviem un to vadītājiem, kas piekrita šādā veidā dalīties ar svētku notikumiem un būt kopā kā viens vesels šajā kopienā: senioru sieviešu korim “Noskaņa”, lauku kapelai “Meldiņš”, Lubānas vidusskolas jauniešu deju
kolektīvam “Raksti”, jauniešu deju kolektīvam “Žuburi”, Meirānu tautas nama senioru
tautas deju kolektīvam “Meirāni”, tautas deju ansamblim “Lubāna”.
Šī dienasgrāmata parādīja, cik aktīvi, atraktīvi un dzīvesprieka pilni Jūs visi esat.
Dienasgrāmata bija vienreizēja iespēja redzēt svētkus no dalībnieku nevis skatītāju redzespunkta un sajust, kā tas ir – būt dalībniekam šādos tautas vienotības svētkos. Īpaša
pateicība tiem dalībniekiem, kas tehniski nodrošināja, lai dienasgrāmata papildinātos ar
arvien jauniem ierakstiem: Rudītei Kolātei, Vēsmai Masai, Sabīnei Stiprajai, Elgai Voļskai,
Paulai Melngailei, Elīnai Pērkonei, Lailai Ozoliņai, Vinetai Krēsliņai, Aigaram Novikam, Ilzei
Krauklei!
Dienasgrāmatu vēl aizvien iespējams apskatīt arī interesentiem, kas nav reģistrējušies Facebook. Dienasgrāmata nu veidos vēsturisku liecību par Lubānas novada
pašdarbības kolektīvu gaitām XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.
Svētki izskanējuši, gūta iedvesma, novērtēts darbs 5 gadu garumā, nu sācies laiks
gatavoties un gaidīt nākamos Dziesmu un Deju svētkus!
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tija Žvagina

Uz tikšanos
11. augustā –
Lubānas novada
svētkos!
No plkst. 11.00 Lubānas vidusskolas sporta
laukumā dažāda veida SPORTISKAS AKTIVITĀTES ar izklaidējošiem pārsteigumiem un atrakcijām bērniem.
Plkst. 19.00 Lubānas pilsētas estrādē
Grupas “ELEKTROFOLK” koncerts
Iveta Baumane – balss, vijole; Roberts Pētersons – balss, ģitāra; Viesturs Samts – sitaminstrumenti, klarnete, taustiņi; Einis Briģis – ģitāra,
taustiņi; Ainārs Majors – balss, bass.
Grupa Elektrofolk Mūzikas ierakstu Gada balvā
saņēma Zelta Mikrofonu par labāko tautas vai
pasaules mūzikas albūmu ”Elektro”. Konkursā
“Supernova” ierindojās trešajā vietā. Grupas
balsi un vijoli Ivetu Baumani mēs atpazīstam kā
vienu no šova “Dziedošās ģimenes” dalībnieci.
Plkst. 22.00 Lubānas pilsētas estrādē
Laipni aicināti uz SIMTGADES ZAĻUMBALLI.
Ballēsim uz nebēdu kopā ar grupu “THE
MOON LIGHT“. Ar atsevišķiem priekšnesumiem
balli papildinās Lubānas esošie un bijušie muzikanti.
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Aktuālākais
novadā
Lubānas jauniešu centrā
14. jūlijā plkst. 14:00 novusa turnīrs Lubānas
pilsētas klubā;
21. jūlijā plkst. 10:30 Lubānas vidusskolas sporta laukumā “Lubānas novada strītbola turnīrs 2018”
(sadarbojoties ar sporta pasākumu organizatoru Māri
Valaini);
27. jūlijā plkst. 20:00 koncerts Lubānas pilsētas
kluba skvēriņā pie strūklakas “Loreta un draugi”.
Jauniešu centra darba laiks: O.-T. 15:00-18:00;
C.-P. 14:00-18:00; S. 10:00-14:00. Jauniešu centrā
joprojām turpinās bungu un ģitāras spēles apmācības
nodarbības. Svinam vasaru kopā – nāc un piedalies!
Lubānas novada pašvaldība izsludinājusi iepirkumu „Būvprojekta izstrāde Lubānas kultūras nama
telpu paplašināšanai Tilta ielā 14, Lubānā”. Piedāvājumu iesniegšana turpinās līdz 20.07.2018. plkst.
14.00. Detalizēta informācija pieejama mājaslapā
www.lubana.lv.
2018. gada 6. jūnijā Lubānas novada pašvaldība saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas vēstuli, adresētu visām pašvaldībām, kurā
norāda uz grozījumiem likumā „Par presi un citiem
masu informācijas līdzekļiem”. Likuma 2. panta otrā
daļa papildināta ar vārdiem “un pašvaldību informatīvajiem izdevumiem”, kas paredz, ka uz pašvaldību
informatīvajiem izdevumiem vairs neattiecas likuma
“Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”
normas, un attiecīgi – pašvaldību informatīvie izdevumi nav reģistrējami (ierakstāmi) Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistra vestajā masu informācijas līdzekļu reģistrā. Vēstulē norādīts, ka atbilstoši grozījumiem,
kas stājās spēkā 2017. gada 13. jūlijā, likumā nav
ietverti pārejas noteikumi attiecībā uz pašvaldību izdevumiem, kas reģistrēti pirms 2017.g. 13. jūlija, līdz
ar to Uzņēmumu reģistrs nevar ietekmēt reģistrētos
pašvaldību informatīvos izdevumus, lai panāktu, ka
tie zaudē preses izdevumu statusu. Ministrija lūdz
iespējami īsā laikā nodrošināt likuma 2. panta otrajā
daļā noteikto prasību izpildi un veikt pašvaldības informatīvo izdevumu tiesiskā statusa maiņu. Domes sēdē
tika izskatīts jautājums par laikraksta “Lubānas Ziņas”
statusa maiņu (skatīt domes sēdes lēmumu).
Biznesa idejas konkursam “Sāc Lubānā” pieteikuši 4 pretendenti. Par to vairāk nākamajā “Lubānas Ziņu” numurā.

Bāriņtiesā
Aktuāli!
Sakarā ar Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas atvaļinājumu, laikā
no 16.07.2018. līdz 14.08.2018. bāriņtiesas telpās, Tilta ielā 11, Lubānā, apmeklētājus pieņems sekojošos datumos:
19. jūlijā, 26. jūlijā, 2. augustā un 9.
augustā (darba laiks: 8.30 – 12.30 un
13.30 – 17.30).
Nepieciešamības gadījumā lūgums
zvanīt pa tālr. 25623047.
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Domes sēde 28.06.2018
Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne,
Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis
Klikučs, Sandra Valaine, Māris Valers, Tālis
Salenieks. Nepiedalās deputāti: Laila Ozoliņa – seminārā; Lana Kunce – aizņemta pamatdarbā.
Par laikraksta „Lubānas Ziņas” izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra masu informācijas līdzekļu reģistra
Nolēma veikt Lubānas novada pašvaldības laikraksta „Lubānas Ziņas” tiesiskā statusa maiņu. Sagatavot pieteikumu Lubānas
novada pašvaldības laikraksta „Lubānas Ziņas” izslēgšanai no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra masu informācijas līdzekļu
reģistra.
Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā Lubānas novada administratīvajā teritorijā
Pieprasīt Ministru kabinetam izsludināt
ārkārtas situāciju lauksaimniecībā Lubānas
novada teritorijā.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma
“Grantiņi”, Indrānu pagastā nodošanu atsavināšanai
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Grantiņi”, Indrānu pagastā, Lubānas
novadā kadastra Nr. 70580040127.
2. Pašvaldības izpilddirektoram organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
Par domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka ikgadējo atvaļinājumu
Piešķirt Lubānas novada domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam ikgadējo atvaļinājumu 4 kalendārās nedēļas sākot ar 2018.
gada 10. jūliju līdz 6. augustam par nostrādāto laiku no 01.08.2017. – 31.07.2018.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 4. daļas 8. punktu, 2018. gada
pašvaldības noteiktā algu fonda ietvaros izmaksāt atvaļinājuma pabalstu 30% apmērā
no mēnešalgas. Atvaļinājuma laikā Tālim
Saleniekam saglabāt pirmā paraksta tiesības kredītiestādēs un Valsts kasē. Domes
priekšsēdētāja vietniecei Ivetai Peilānei domes priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā noteikt darba samaksu 7,90 EUR stundā par
nostrādāto laiku.
Par zemes īpašuma “Palejas”, Indrānu pagastā nodošanu atsavināšanai
1. Nodot atsavināšanai zemes īpašumu
“Palejas”, Indrānu pagastā, kas sastāv no
divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 70580160089 – platība 1,3896 ha un
70580160090 – platība 3,0 ha.
2. Veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma “Palejas”, Indrānu pagastā
reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Lubānas
novada pašvaldības vārda un tirgus vērtības
noteikšanai.
Par izglītojamo skaitu Lubānas vidusskolas 10. klasē 2018./2019. mācību
gadā
Nolēma 2018./2019. mācību gadā Lubānas vidusskolā atvērt 10. klasi ar nepilnu
skolēnu skaitu.
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 13. jūlijs

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Paeglītes
1”, Indrānu pag. sadalei, nosaukumu piešķiršanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu
Apstiprināt SIA „GeoSIJA” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Paeglītes 1”, Indrānu pag., zemes vienības
kadastra apzīmējums, kurai izstrādāts projekts: 7058 010 0123, sadalei. Sadalīt nekustamo īpašumu „Paeglītes 1” divos atsevišķos
īpašumos. Atdalīt atsevišķu zemesgabalu,
jaunveidotajai zemes vienībai – platība –
7,7 ha, piešķirt nosaukumu: „Paeglītes 2”,
Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība; paliekošais nekustamais īpašums, kas sastāvēs no viena zemesgabala ar platību – 6,5
ha, īpašumam saglabāt esošo nosaukumu
un adresi: „Paeglītes 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi:
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību
platības var tikt precizētas.
Par nekustamā īpašuma „Bērzkalniņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas
mērķu noteikšanu
Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Bērzkalniņi”, Indrānu pag., divos atsevišķos īpašumos:
1. Jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 7058-004-0131, platība – 13,3 ha
un piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu:
„Bērzkalniņu mežs”, Indrānu pag., noteikt
zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība;
2. Paliekošais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu: 7058-004-0130, platība – 3,3
ha, īpašuma lietošanas mērķis: zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; īpašumam saglabāt nosaukumu „Bērzkalniņi”, Indrānu pag.
Par saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.
gada 30. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 1 „Par pašvaldības 2018. gada budžetu”” apstiprināšanu
Nolēma veikt grozījumus pašvaldības
2018. gada budžetā un apstiprināt saistošos
noteikumus Nr. 8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības
2018. gada budžetu””. Saistošos noteikumus
triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.
Informāciju apkopoja Lita Žeiere
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Būt vienotiem un ar patriotisku degsmi
Uz sarunu tiek aicināts deputāts Māris
Valers laikā, kad vairāk iepazīta deputāta
dzīve mūsu mazajā Lubānas novadā un izdarīti secinājumi par deputāta darbu.
Pastāsti interesentiem nedaudz vairāk
par sevi.
– Esmu dzimis meirānietis, bet skolas
gadi un jaunība pavadīta citās mūsu mazās
valsts vietās. Mācījos Cesvaines internātskolā. Pēc skolas pabeigšanas iestājos Lūznavas tehnikumā un apguvu celtnieka-tehniķa
profesiju. Doma bija pēc tehnikuma beigšanas turpināt studijas Latvijas Lauksaimniecības Akadēmijā, bet sanāca tā, ka iesauca
padomju armijā, dienests pagāja Ukrainas
teritorijā. Dienēju tajā laikā, kad notika Černobiļas atomelektrostacijas avārija un nācās arī
tur pabūt divus mēnešus, kur tikām norīkoti
stacijas apsardzē, tāpēc nu jau 13 gadus kā
piešķirta patstāvīga invaliditātes pensija.
Pēc atgriešanās no dienesta padomju armijā, uzsāku strādāt sovhozā “Saikava” par
būvdarbu vadītāju. Bet tas laiks sanāca samērā īss, jo sākās atmodas laiks, saimniecības likvidējās, sākās privatizācija un veidojās
lauku saimniecības. Arī es, kā liels vairums
tā laika cilvēku, atgriezos tēva mājās Meirānos un uzsāku savas lauksaimnieka gaitas.
Par deviņdesmitajiem laikam nerunāšu, bija
smags laiks, ja tev nebija savas tehnikas un
droši vien arī īstas saprašanas no lauksaimniecības. Paralēli nedaudz piepelnījos celtniecībā un kādu laiku pastrādāju arī mežā.
Bet dzīvē sagriezās tā, ka 2005. gadā traģiski mira sieva, paliku ar četriem bērniem.
Tas laikam bija smagākais dzīves pārbaudījums manā dzīvē. Šķiet viss, kā biju līdz šim
dzīvojis, sagriezās par 180 grādiem. Gribējās
gan sev, gan apkārtējiem kaut ko pierādīt,
pats nezinu ko, rāvos pa saimniecību, mežā
un vēl piestrādāju celtniecībā, kamēr nonācu
slimnīcā uz operācijas galda. Pēc muguras
operācijas visam metu mieru un pēc 15 gadu
pārtraukuma atsāku strādāt par būvdarbu vadītāju SIA “Jēkabpils būve”. Nu jau 11 gadus
esmu vadījis būvdarbus. Objekti bijuši tepat
Madonas apkārtnē, gan Latgalē, Zemgalē
Jelgavā un pat Kurzemes pusē Kandavā.
Bērni jau lieli. Varētu teikt – paši jau savā
dzīvē, ceru, ka savu izvēlēto profesiju nenožēlo. Es ar viņiem lepojos.
Tu uz lietām raugies ar vēsu prātu, sapratni, iedziļināšanos sīkumos, tehniskās
lietās. Droši vien kaut kas nav tā, kā tu
biji stādījies priekšā, kļūstot par deputātu, droši vien bija pārliecība, ka varēs kaut
ko pamainīt novadā… Vai arī tev gribējās
strādāt komandā ar citiem deputātiem un
paveikt vēl vairāk?
– Piedāvāja balotēties par deputātu vēlēšanās no saraksta “Kopā varam vairāk”. Nekad īsti par politiku un deputātu pienākumiem
nebiju interesējies. Saraksts arī tika sastādīts
īsā laika sprīdī. Es pat īsti nebiju iedomājies,
ka varētu mani ievēlēt. Deputātam tomēr jābūt novada dzīvē un notikumos aktīvam, bet
mans pamatdarbs ir ārpus novada teritorijas.

No rīta projām un mājās dažkārt atgriežos
jau vēlu vakarā. Ir pat gadījies, ka kaut kādas
novada aktivitātes vai ikdienas notikumus uzzinu tikai pēc kāda laika sprīža. Mūsu novads
ir viens no mazākajiem Latvijā. Es domāju,
ka te kaut ko radikāli mainīt arī nav nemaz iespējams, jo novada teritorijā ietilpst pilsēta un
viens pagasts. Citādāk, ja novads sastāv no
vairākiem pagastiem, tad gan droši vien katrs
cenšas iegūt sava pagasta ļaudīm lielāku labumu no kopējā katla.
Kā tu sajūti sevi kā daļiņu no Lubānas
novada deputātu saimes, jo tu nāc no viena saraksta, bet deputātu lielākā daļa no
otra saraksta? Vai mazā novadā, strādājot
par deputātu, esi kaut kādā veidā sajutis
nākšanu no cita saraksta?
– Atšķirību kā deputāts, ka nāku no cita
saraksta, izjutis neesmu, jo, kā jau teicu,
mūsu novads ir mazs un risināmie jautājumi
par novada dzīvi ir kopēji. Vairāk izjūtu to, ka
deputāti no otra saraksta ir ar zināmu darba
pieredzi, absolūts vairākums deputātu ir arī
pašvaldības iestāžu algoti darbinieki – tātad,
savā ziņā varētu teikt, darba kolēģi, un tas viņiem ļauj uz lietām skatīties citādāk.
Tu darbojies finanšu un attīstības komitejā. Kurām nozarēm, jomām, tavuprāt,
vajadzētu iedalīt vairāk līdzekļu, kurām –
noņemt mazāk? Tev ir tiesības strīdēties,
uzstāt uz savu…
– Pildot savus tiešā darba pienākumus kā
būvdarbu vadītājam, ļoti daudz nākas realizēt
Eiropas atbalstītus ERAF, Kohēzijas fonda un
citus projektus. Domāju, ka mums arī vajadzēja vairāk skatīties uz atbalsta naudām. Lai
iedziļinātos finanšu sadalījumā, tam vajadzīgs
ilgāks laiks. Mums novadā ir atbildīgi nozaru
darbinieki, viss lielā mērā atkarīgs, cik pamatoti viņi argumentē finanšu līdzekļu nepieciešamību.
Mūsu novada deputātu rindās nospiedošais vairākums ir sievietes. Kā zinām –
sievietes stihija ir emocijas, vīrieša stihija
– vēss prāts. Kas jūsu rindās ņem pārsvarā
virsroku – emocijas vai vēss prāts?
– Mūsu deputātes – sievietes ieņem at”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 13. jūlijs

bildīgus amatus novada iestādēs un viņām
jāpārzin skolu vadība un finanšu lietas, tādēļ nedomāju, ka viņu stihija būtu emocijas.
Viņām ir vislielākā saskarsme ar novada bērniem un viņu vecākiem, kur drīzāk no viņiem
nāk emocijas, kuras jārisina ar vēsu prātu.
Ar ko tu gan kā novada iedzīvotājs, gan
kā deputāts lepojies mūsu novadā?
– Ar lielu interesi sekoju līdzi Dziesmu un
Deju svētku norisei. Ļoti priecē tas, ka mēs,
kā viens no mazākajiem novadiem, bijām tik
kuplā skaitā pārstāvēti. Mūsu atpazīstamība
saistībā ar mūziku ir operdziedātājs Jānis Zābers un zēnu vokālistu konkurss “Aiviekstes
lakstīgalas”, dzejnieki Jānis Gavars un Broņislava Martuževa.
Tu ikdienā darbos esi tālu prom no novada. Kā tev izdodas apvienot pamatdarbu
ar deputāta darbu?
– Apvienot dažkārt ir grūti. Kā piemēru varētu minēt, ka no pagājušā gada septembra
līdz šā gada martam vienlaicīgi vadīju būvdarbus Latvijas Lauksaimniecības Universitātē
un Skrīveru Zemkopības universitātē. Gadījās tā, ka vienlaicīgi tika ieplānotas objekta
būvsapulces, finanšu un attīstības komitejas
sēde vai domes sēde. Un tādā momentā es
apmeklēju būvsapulces, jo tā ir mana pamatalga un manas ģimenes ienākuma avots. Ir
brīži, kad domāju, ka varbūt vajadzētu nolikt
deputāta mandātu, jo deputātam tomēr jābūt
iekšā novada dzīvē un notikumos, jābūt aktīvākam, lai varētu attaisnot vēlētāju cerības.
Vai tev kādreiz pagasta iedzīvotāji ir
zvanījuši, informējuši par kādu jautājumu?
– Jā. Meirānos Latvijas Pasts samazināja
savu filiāli vai nodaļu, vienalga kā to saucam,
interesējās par pasta pakalpojumu pieejamību Meirānu iedzīvotājiem un telpu tālāko
likteni.
Tevi neredz (vai arī maz redz) kultūras
pasākumos novadā, tomēr priekšstats droši vien ir par šo jomu no dzirdētām sarunām, iedzīvotāju viedokļiem. Kuri pasākumi ir pieprasītākie mūsu novadā?
– Cilvēkiem visbiežāk interesē vispusīgu
programmu saistīti pasākumi, par to mēs varējām pārliecināties valsts svētkos un mūsu
armijas parādē, kas pavasarī norisinājās Madonā. Šķiet, ka pasākumā klāt bija visi, lieli un
mazi – no bijušā Madonas rajona, pat Dziesmu un Deju svētkos, kas norisinājās Rīgā.
Mūsu novadā, domāju, ka liela atsaucība
un kupls apmeklētāju skaits ir bijis Aiviekstes svētkos, pašvaldību amatierteātru skeču
parādēs un arvien aktīvāk un kuplāk tiek apmeklēti Māra Valaiņa organizētie pasākumi, it
sevišķi no jauniešu puses.
Šis gads paiet Latvijas simtgades zīmē.
Ko tu gribētu novēlēt Latvijai, mūsu novada iedzīvotājiem šajā nozīmīgajā gadā?
– Pats klātienē nebiju, bet skatījos pa televizoru Dziesmu un Deju svētku lielkoncertu
un mani tas ļoti saviļņoja. Būsim arī turpmāk
tikpat vienoti un ar tādu pašu patriotisma
degsmi kā koncerta dalībnieki!
Ar Māri Valeru sarunājās Ligita Pētersone
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Mēs bijām solis no daudziem soļiem, raksts no
daudziem rakstiem, balss no daudzām balsīm...
Tā dīvaini jūlija pirmajās dienās pabraukt
garām mūsu novada kultūras iestādēm vēlās vakara stundās, kad pretī raugās tumšas
loga rūtis, neskan balsis un nedip deju soļi,
jo mūsējie pieskandina un piedejo Rīgu. Ieguldīts milzīgs darbs, pieliktas lielas pūles, lai
sasniegtu labus rezultātus skatēs un varētu
doties uz Dziesmu un Deju svētkiem, kuri norisinās arī Latvijas simtgades zīmē, tāpēc tie ir
vēl jo simboliskāki un nozīmīgāki. Tie ir visas
mūsu tautas svētki.
Ar lepnumu sirdī svētku gājienā tiek nests
Lubānas novada karogs un rokās ikvienam
dalībniekam ir pušķis, kas darināts no mūsu
novada spēka simbola – ozola un graudzālēm – smilgām, kas slējušās un lepni vējos un
saulē liekušās mūsu novada pļavās. Skaisti,
tomēr interesanti būtu uzzināt, cik konteineri
Rīgā vajadzīgi, lai aizvestu prom visu svētku
dalībnieku zaļo svētku rotu, jo, kā lasām masu
medijos – kopskaitā svētkiem reģistrējušies
43 219 dalībnieki, bet gājienā piedalījās 47000
dalībnieku. Tāpat vēl zināms, ka dziesmu un
deju svētku pasākumus rotā ar meijām, kas ir
aptuveni piecus gadus veci bērziņi. “Latvijas
Valsts mežu” pārstāvji informē masu medijus,
ka vienā hektārā parasti stāda aptuveni 2000
bērzu. Tas nozīmē, ka meiju daudzums šajos
svētkos ir līdzvērtīgs 4 hektāru lielai jaunaudzei. Svētku meijas gan neiegūst izcērtot bērzu birzi, bet gan retinot jaunaudzes vai arī tīrot
mežus, grāvmalas vai elektrolīnijas. Jāpiebilst,
ka šogad svētku gājiena dalībnieku pušķi tika
ievīti vienā lielā skaistā svētku rotā – vainagā.
Kā pirmie uz Dziesmu un deju svētkiem
devās Lubānas vidusskolas bērnu un jauniešu deju kolektīvs “RAKSTI” un kolektīva vadītāja Lienīte Ozolniece, jo šis kolektīvs kā trešie
labākie Latvijā savā grupā 161 kolektīva konkurencē izcīnīja tiesības piedalīties deju lieluzvedumā „Vēl simts gadu dejai” arēnā “Rīga”.
Pēc tam uz svētkiem devās arī pārējie svētku
dalībnieki.
Gājiena laikā daudzus Lubānas novada
cilvēkus (dejotājus) varēja pamanīt te šur, te
tur – gan Madonas novada, gan citu novadu
dejotāju rindās, tā ka droši varam teikt, ka mūsējo bija krietni vien vairāk svētkos nekā 136.
Par organizatorisko darbu. Svētku dalībnieki un kolektīvu vadītāji uzteica Dziesmu
un deju svētku koordinatores, novada kultūras darba speciālistes Ilzes Kraukles darbu.
Vienmēr tika saņemta izsmeļoša informācija
par norisēm, kad, kur un cikos kuram jābūt,
kā arī nebija problēmu ar ēdināšanu un citiem
svētku dalībniekiem aktuāliem jautājumiem.
Paldies Ilzei un arī citiem palīgiem!
Un vēl... Krietni vien pirms dziesmu un
deju svētkiem senioru TDK “Meirāni” par sevi
teica šādus vārdus: – Vēl drusciņ, vēl pavisam
maz, vēl daži norādījumi un mēs būsim solis
no daudziem, raksts no rakstiem, mēs dejosim no visas sirds! Domāju, ka ar šādu domu
uz svētkiem devās visi mūsu novada dejotāji.
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Ar Lubānas novada karogu priekšgalā.

TDA “Lubāna”.

JDK
“Žuburi”.
Fotogrāfiju autori: Agra Veckalniņa foto no Dziesmu un Deju svētku gājiena, Elīnas Pērkones un svētku dalībnieku fotogrāfijas no personīgā arhīva.
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 13. jūlijs
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Katrai dienai sava
noskaņa

Senioru sieviešu
koris “Noskaņa”.

Kopskats no mēģinājuma.

Kapela “Meldiņš”.

”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 13. jūlijs

Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vēstījums – “Es esmu Latvija”, akcentējot, ka Latvijas galvenā vērtība ir cilvēki, kuri
ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni un
kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai. Un 2018. gada Dziesmu un deju svētki
bija viena no Latvijas simgades izpausmēm
– cieņā tika likta tautas kopība.
Senioru sieviešu kora “Noskaņa” vadītāja Silvija Bērziņa mēģina saskaitīt,
cik Dziesmu un deju svētkos ir izjutusi šo
kopības sajūtu gan kā dalībniece, gan kā
kolektīvu (pieaugušo un skolēnu) vadītāja un nonāk pie secinājuma, ka – daudz,
nemaz tā vienkārši nevar saskaitīt un atcerēties. Šajos svētkos izmantojusi iespēju
būt kā kolektīva vadītāja senioru koncertā,
noklausoties koncertu skatītāju rindās, un
kā dalībniece devusies līdzi savām koristēm dziedāt uz Mežaparka Lielās estrādes
skatuves. Ar senioru kori “Noskaņa” gan
izdodas saskaitīt, ka šie dziesmusvētki ir
trešie pēc kārtas. Un, ja runā par dziesmu
ikdienā, tad katrai dienai sava dziesma –
pēc noskaņas.
Silvijai Bērziņai šķiet, ka svētku koncertā “Zvaigžņu ceļā” uz Mežaparka Lielās
estrādes un skatītāju rindās vai puse Latvijas satilpa, tik grandiozs skats pavēries no
dziedātāju rindām. Kā lasām masu medijos
par Dziesmusvētkiem, tad šī koncerta ieceres pamatā – iziešana pa Zvaigžņu ceļu
caur vairākiem likteņa, vēstures, paaudžu
un dabas lokiem un krustcelēm, lai beigās
pa Piena ceļu atgrieztos mājās... Katrā no
koncerta daļām ietvertas laika griežu liktenīgās dziesmas, latviešu profesionālās kormūzikas spilgtākie darbi.
S. B.: – Ja salīdzina Dziesmu un Deju
svētkus, tad Dziesmusvētkos grandiozi liekas tas, ka tu pats veido to mūziku, ka tūkstoši cilvēku dzied vienu dziesmu un dzird,
kā tā skan, un redz tos cilvēku tūkstošus,
kas dzied. Cilvēks saņem tādu kā kosmisku enerģiju, it kā paceļas nezināmos augs-
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tumos virs podestiem. Mūzika, tava balss,
citu balsis, paceļ cilvēku augstumos. Dejotājs pats varbūt neredz tik labi kopainu, tos
skaistos rakstus, kad ir starp tiem tūkstoš
dejotājiem. Bet, kad dziedi Mežaparka Lielajā estrādē, redzi tos dziedātāju un skatītāju tūkstošus, un pats dzirdi, kā skan, tad
man, kā dalībniekam, ir citas emocijas. Un,
ja vēl skatītāji aplaudē, vēloties vēlreiz dzirdēt konkrēto dziesmu un pat ceļas kājās,
tad skudriņas skrien pa visu augumu un
asaras riešas acīs no aizkustinājuma. Tas
ir vienreizēji! Tā ir kopības sajūta ar citiem
dziedātājiem, skatītājiem. Un dziesmusvētki taču bija pirmie, tāpēc tam lielajam vēstījumam jānāk tieši no dziesmusvētkiem.
Dodoties uz dziesmusvētkiem bija neziņa, došanās pretī nezināmajam – kā būs,
kas būs. Tā kā kolektīvs nedaudz atjaunojies, ir jauni dalībnieki, tad atkal nezini, kā
veidosies kontakts, bet viss bija ļoti jauki.
Pēc gājiena un senioru koncerta, kad
braucām atpakaļ uz Lubānu, visu ceļu
dziedājām visas dziesmas, ko zinājām.
Pēc lielā noslēguma koncerta mājupceļā
gan topā bija pārsvarā viena dziesma –
“Aijā, žūžū...”
Gājiens. Tas vienmēr izsauc pacēlumu, labas emocijas, un šoreiz tas vēl bija
dziesmusvētku sākumā. Bija patīkami, kad
no skatītājiem tika saņemti dažādi saukļi, komplimenti. Emocijas raisīja arī tas,
ka esi kopā ar novada pašdarbniekiem.
Mums bija lepnums par savu novadu, ka
tik daudz labu kolektīvu ir sagatavoti Dziesmu un Deju svētkiem. Mazs novadiņš, bet
diženi turējās. Mums bija jauni balti krekli un baltas aubes, jaunas jaciņas arī, no
mums staroja gaišums. Skaistas man tās
meitenes bija!
Mūsu valsts simtgades vēstījums šajos
svētkos... Latvieši vienmēr ir dziedājuši,
dziedās vēl uz daudzām simtgadu jubilejām. Esam dziedātāju tauta. Un to visu cauri gadsimtiem nes ģimene. Ģimene, tautas
tradīcijas kā vērtība. Ģimenē tradīcijas tiek
nodotas no paaudzes paaudzē. Un svētkos bija tie cilvēki, kas bez mūzikas nevar.
Kopā mēs varam vairāk, jūtamies lielāki
nekā vieni paši pa māju trallinot. Jutāmies
lepni, kad pie diriģenta pults stājās mūsu
novadniece virsdiriģente Aira Birziņa. Viņai
tik saprotami un skaidri žesti, ka dziesmu
izdziedāt ir viegli.
Dziesmai ir liela vara un spēks. Par to
varēja pārliecināties noslēguma koncertā,
kad pat lielu vīru acīs pamirdzēja pa asarai no saviļņojuma. Mūsu kolektīvam, es
tā domāju, arī mīļākās, spilgtākās likās tās
dziesmas, ko skatītāji izsauca divreiz, kā,
piemēram, “Manai dzimtenei”, “Saule, pērkons, Daugava”, “Lec, saulīte”. Kaut kāda
maģija ir šajās dziesmās, latviskais spēks,
un tad gribas teikt – mirkli, apstājies!
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Mēs visi bijām skaisti
Kā Lubānas kultūras
nama lauku kapela “Meldiņš” izjuta šos dziesmu un
deju svētkus? Stāsta kapelas vadītājs Andris Dzenis.
– Gatavojāmies, ja tā
var izteikties, gan fiziski,
gan garīgi. Piedalījāmies
skatē, ieguvām 1. pakāpi.
1. jūlijā piedalījāmies svētku
gājienā. Rīga mūs sagaidīja
skaisti saposusies. Kur vien
braucām, tur pretī nāca tautu
tērpos ģērbušies cilvēki. Tas
bija ļoti emocionāli un pacilājoši. Brīžiem pat asaras acīs sariesās no aizkustinājuma. Bija tāda sajūta, ka visa Latvija tērpusies
tautu tērpos un nāk tieši mums pretī...
Arī mēs bijām gatavojušies svētkiem, meitenēm tika pašūtas jaunas kleitas. Paldies Velgai Puzulei! Braucot uz gājienu kapelas meitenes pa ceļam pina vainadziņus. Pirms Rīgas apstājāmies un
sapušķojām savu busiņu. Pats galvenais – speciāli
šiem svētkiem tika izgatavots arī kapelas karogs.
Rīga mūs ieraudzīja skaistus!
6. jūlijā piedalījāmies lauku kapelu maratonā
Vērmanes dārzā gan uz lielās, gan uz mazās skatuves. Piedalījās pavisam 60 kolektīvi. Uz mazās
skatuves kapelām tika dotas 20 minūtes sevis
prezentēšanai, uz lielās skatuves – 12 minūtes.
Šim koncertam centos izvēlēties tādas pavisam
maz dzirdētas dziesmas, lai skatītājiem interesan-

tāk un citu kapelu dalībnieki
nejustos neērti, izpildot
tādas pašas dziesmas. Pagājušajos svētkos pirms
paša uznāciena uz skatuves
dabūjām mainīt programmu,
jo iepriekšējie dalībnieki izpildīja tieši mūsu dziesmas.
Gadās arī tā!
Šie svētki norisinājās
Latvijas simtgades zīmē. Un
mēs taču esam par savu valodu, par dejas soli, dziesmu,
teātri, tautas folkloru... šajās
dienās visi bija emocionāli
pacilāti, jo svētki notiek piecos gados vienu reizi.
Svētkos biju priecīgs, ka visiem kolektīva dalībniekiem bija laba veselība un labs garastāvoklis.
13. jūlijā vēl jau labo emociju iespaidā, ar jaunu
sparu varēsim muzicēt Madonas estrādē Meža
darbinieku spartakiādē.
Mums ir izveidota programma 5 stundu garumā, bet es vēl nevaru rimties, cenšos meklēt
jaunas un jaunas dziesmas, jo nevar apstāties pie
sasniegtā rezultāta, gribas kaut ko jaunu, nedzirdētu repertuārā. Šogad vien jau ir saklausītas un
pierakstītas 4-5 jaunas dziesmas. Programmai
jābūt elastīgai, jājūt, ko vēlas publika.
Sava kolektīva dalībniekiem un arī citiem pašdarbniekiem novēlu labu veselību! Lai izdodas viss
iecerētais! Un – uz tikšanos nākamajos svētkos!

Paldies par svētku sajūtu!
Atgriežoties no XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētkiem, pārņem liela
gandarījuma sajūta gan par paveikto, gan pieredzēto, gan par pozitīvo emociju lādiņu, kas ir
uzņemts svētkos. Vairākās svētku uzrunās tika
pausts viedoklis, ka šie svētki ir Latvijas valsts
simbols. Es piekrītu šim viedoklim un uzskatu,
ka mēs, Lubānas novada kuplā pašdarbnieku
saime, esam daļa no tā. Pēc iepriekšējiem svētkiem tika izplatīta pastkarte ar jautājumu – vai ir
dzīve pēc Dziesmu un deju svētkiem? Protams,
ir, jo turpinās Dziesmu un Deju svētku cikls, kas
sākas ar svētku izvērtēšanu un gatavošanos nākamajiem svētkiem.
Šajā brīdī gribas teikt lielu paldies, visiem
Lubānas novada svētku dalībniekiem un kolektīvu vadītājiem par lielo ieguldīto darbu ceļā uz
šiem svētkiem un par pozitīvo savstarpējo saskarsmi svētkos. Novēlu visiem pēc svētkiem
atpūsties un tad ar jaunu sparu turpināt iesākto,
rast jaunus radošus izaicinājumus, mērķus un
tos piepildīt.
Noteikti jāsaka liels paldies Lubānas novada pašvaldībai par sniegto atbalstu gan ikdienā,
gan svētkos un kolektīvu “mājas vietām” Lubānas vidusskolai, Meirānu tautas namam un Lubānas kultūras namam, to darbiniekiem.
Svētkos par mūsu “mājas vietu” uz deviņām dienām kļuva Rīgas 49. vidusskola. Liels
paldies direktoram Imantam Mednim un skolas
saimnieciskās daļas vadītājam Ivaram Zvirbu”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 13. jūlijs

lim, jo mēs tiešām šajā skolā jutāmies labi.
Visi svētku dalībnieki atzinīgi novērtēja pavāru garšīgi gatavoto ēdienu un lielās porcijas.
Skolā par mums rūpējās mediķis Skaidra Bodniece. Paldies Lubānas aptiekai, kura nāca ar
savu iniciatīvu nodrošināt ar medikamentiem
mūsu novada pašdarbniekus. Paldies Mārim
Valainim par mediķa somas sagādāšanu un
amatniekiem par telts aizdošanu. Paldies Andrim Stoļeram par svētku koncertu translāciju
parādi Lubānas pilsētas klubā.
Paldies visiem mūsu šoferīšiem, kuri bija
ļoti laipni un pretimnākoši. Paldies Elīnai Ravinskai un viņas komandai par sagatavotajiem
zaļajiem pušķiem, ko tik skaisti nesām svētku
gājienā. Paldies pašvaldības laikraksta redaktorei Ligitai Pētersonei, kura veido speciālu
“Lubānas Ziņu” izlaidumu par šiem svētkiem
un, pateicoties pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistes Tijas Žvaginas idejai un
darbam, tapa Lubānas novada Dziesmusvētku
dalībnieku dienasgrāmata sociālā tīmekļa vietnē Facebook ar nosaukumu – Lubānas novads
dejo un dzied.
Sakot paldies, var apjaust, cik daudzi
cilvēki ir tieši un netieši iesaistīti svētku sagatavošanas un norises procesā. Mums visiem
kopā tas izdevās! Lai šī sajūta mūs vieno arī
turpmāk!
Lubānas novada Dziesmu un Deju svētku
koordinatore Ilze Kraukle
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Visa dzīve
rakstos
Lubānas vidusskolas deju kolektīva “Raksti” dejotāji un viņu
vadītāja Lienīte Ozolniece uz deju
svētkiem šogad devās ar devīzi
“Dejojam rakstos, mīlam rakstos,
dzīvojam rakstos”. Uz svētkiem
Lienītes dejotāji devās paši pirmie
no kuplā Lubānas novada pašdarbnieku pulka, jo deju skatēs
savā grupā ir trešie labākie Latvijā,
tāpēc izcīnītas tiesības piedalīties
deju koncertā “Vēl simts gadu
dejai”, kas notika 2. jūlijā arēnā
Rīga.
Jums bija jādejo 2 koncertuzvedumos – “Vēl simts gadu
dejai” un “Māras zeme”. Kā tikāt
galā? – Jā, šajos svētkos, atšķirībā no citiem kolektīviem, mums bija papildus slodze. Ar to veiksmīgi tikām galā, jo uztvērām
šo iespēju dejot arēnā Rīga kā piedzīvojumu, novērtējumu, pagodinājumu. Tas bija
arī goda jautājums – pārstāvēt Lubānas novadu koncertā “Vēl simts gadu dejai”, būt
starp Latvijā labākajiem kolektīviem, popularizēt mūsu mazo, bet latvisko novadu.
Kurš no šiem abiem koncertiem tev
pašai likās emocionālāks? Kurš vairāk
patika dejotājiem? – Katrā koncertā mēs
gūstam pozitīvas emocijas. Katram koncertam ir sava uzbūve, stāsts vai vēstījums. Ir
jānovērtē radošo grupu milzīgais ieguldījums, lai šie svētki taptu un notiktu. Katru
koncertu mēs uztveram tā, ar kādām domām un noskaņojumu uz to esam gājuši,
ko esam cerējuši sagaidīt, ko sagaidījuši
no cerētā un kas ir izpalicis.
Pārrunājot ar dejotājiem koncertu emocijas, mums tomēr labāk patika koncerts
“Vēl simts gadu dejai”, kur tika izdejotas
tautas dejas no klasikas līdz mūsdienām.
Vai kāds no tava kolektīva dejotājiem
jau bija piedalījies Dziesmu un deju svētkos? – Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu
un Deju svētkos ir piedalījušies visi dejotāji,
kas dejo jauniešu deju kolektīvā “Raksti”,
bet Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju
svētkos no mūsu kolektīva ir piedalījusies
tikai Ilva Ozolniece, kuri notika 2013. gadā
(šajos svētkos Lubānas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs ieguva 1. vietu Latvijā
sava grupā).
Vai mainījās jūsu emociju gamma,
dodoties uz svētkiem un atgriežoties? –
Emocijas dikti nav mainījušās, vienīgi pievienojies nogurums.
Ko tev, Lienīt, nozīmēja šie deju svētki? – Man jau šķiet, ka šie svētki neatšķīrās ne ar ko no visiem iepriekšējiem, ja nu
vienīgi, ka mēs atzīmējam simtgadi, bet
sagatavošanās process un svētku uzbūve
jau paliek tā pati. Tāpēc šie svētki, tāpat kā
visi iepriekšējie, man nozīmē lielu darbu,
lielu atbildības sajūtu pret veicamo darbu,
pret saviem dejotājiem un viņu vecākiem.

Deju svētki katram dejotājam ir tāds augstākais
punkts, kuru var sasniegt, ieguldot regulāru,
atbildīgu darbu.
Ir daudz vēstījumu
par šo Dziesmu un
Deju svētku ideju, galveno vērtību. Kāds ir
“Rakstu” (tavs un kolektīva) šo deju svētku
traktējums? – Galvenā
un vienīgā vērtība – apzināties savu pagātni,
savu senču ieguldījumu,
saprast tagadni un cerēt uz nākotni.
Vai vari saskaitīt, cik svētkos esi pati
piedalījusies kā dalībniece un uz cik
svētkiem (skolēnu) esi vedusi savus dejotājus? – Esmu vedusi savus dejotājus uz:
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem 2005., 2010., 2015.g.; uz Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem
2013., 2018.g.
Vai tiešām tev visa dzīve paiet rakstos, jo ar tādu devīzi jūs devāties uz
Dziesmu un deju svētkiem? (Tā kā jūs,
ģimenes meitenes, visas esat savu dzīvi
sasaistījušas ar deju, tad dzīve tik tiešām būs rakstos, kad dejā ievilināsiet arī
savu tēti/dzīvesbiedru Gati. – Tā varētu
teikt, ka man, patiešām, visa dzīve paiet
rakstos, jo ļoti daudz domāju, strādāju ar
dejotājiem gan kā Lubānas vidusskolas
bērnu un jauniešu deju kolektīva “Raksti”
un Lubānas kultūras nama senioru kopas
“Varavīksne” vadītāja, gan kā Madonas novada bērnu deju kolektīvu virsvadītāja un
BJC metodiķe, arī esot darbavietā aptiekā
daudz domāju par deju.
Runājot par tēti/dzīvesbiedru, viņš arī
tiek ļoti iesaistīts un jau sen ir ievilināts dejā
un dejotāju dzīvē gan kā drošais plecs un
atbalsts, gan dažādu vajadzību nodrošināšanai kolektīviem (atribūtu izgatavošana,
tērpu pārvietošana, transports u.c.).
Kolektīvi droši vien pārrunājāt šo
svētku deju koncerta “Māras zeme” re”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 13. jūlijs

pertuāru. Sabiedrības daļa saka, ka, sekojot līdzi vēstures līkločiem, bija ideja,
bet pazuda tautu deja tās izpratnē, kādu
mēs to iedomājamies, līdz ar to koncerts
nebija tik emocionāls, citi saka: bija gana
emocionāli, bija gana skaisti. – Sabiedrībā vienmēr dalīsies domas un sajūtas. Kā
iepriekš rakstīju, uz koncertu mēs katrs
ejam ar savām domām, sajūtām, vēlmēm,
vajadzībām, galvenais saglabāt cieņu pret
cilvēkiem, kas veic šo darbu, visvienkāršākais ir noliegt, pateikt – nepatika, bet, ko es
pats esmu darījis, lai būtu labāk, skaistāk,
latviskāk? Kāds ir mans ieguldījums kā dejotājam, vadītājam, pilsonim?
Par ko tev vislielākais gandarījums
šajos svētkos? – Vislielākais gandarījums
šajos svētkos man, protams, par saviem
dejotājiem. Viņi bija tie, kas radīja visjaukāko svētku sajūtu, viņi padarīja svētkus vēl
krāšņākus, neaizmirstamākus, pildītus ar
dziesmām, dejām, jautrību, smiekliem, ar
lielo kolektīva vienotības sajūtu, protams,
neizpalika arī asaras.
Novēlējums dejotājiem… – Neapstāties pie sasniegtā, turpināt pilnveidot sevi
dejas jomā, kas ir viena nozīmīgākajām,
skaistākajām latviešu tautas tradīcijām.
Spēt saglabāt sevī latviskumu. Palikt tikpat
dabiskiem, dzīvespriecīgiem, atsaucīgiem
un labsirdīgiem. Spēt sabiedrībā nest un
popularizēt latvietību.

7

DZIESMU UN DEJU SVĒTKI

“Es esmu Latvija”
Deju skolotāja Laila Ozoliņa uz Dziesmu
un Deju svētkiem šogad aizveda 3 savus kolektīvus. Viņa ir deju kolektīvu vadītāja kopš
1992. gada, kad sāka strādāt Murmastienes
pamatskolā (rudenī paliks 26 gadi). Viņai šie ir
četrpadsmitie Dziesmu un deju svētki, ja skaitām gan skolēnu, gan pieaugušo svētkus.
Kopš 1995. gada svētkos piedalās kā kolektīvu vadītāja. Pati dejojusi sešos svētkos.
Ko tev kā 3 kolektīvu vadītājai nozīmēja
šie Latvijas simtgades zīmē notiekošie
Dziesmu un Deju svētki? – Milzīgu darbu,
darbu bez brīvdienām. Lielākā daļa abu “Žuburu” grupu dejotāji mācās vai strādā ārpus
Lubānas, tāpēc darbojāmies piektdienu vēlos
vakaros, sestdienās un svētdienu rītos. Lielajiem “Žuburiem” mēģinājumi notika arī Rīgā –
īrējām paši telpas. No manis tas ir prasījis
daudz laika, enerģijas, līdzekļu.
Kolektīvi droši vien pārrunājāt šo svētku deju repertuāru. Sabiedrībā ir dalīti viedokļi: daļa saka, ka, sekojot līdzi vēstures
līkločiem, bija ideja, bet pazuda tautu deja
tās izpratnē, kādu mēs to iedomājamies,
līdz ar to koncerts nebija tik emocionāls,
citi saka: bija gana emocionāli, bija gana
skaisti. – Jau pirms diviem gadiem, uzzinot,
ka būs deju lieluzvedums, ka būs jāizdejo Latvijas vēsture, redzot dejas – viss bija skaidrs
– un pārsteigumu jau nebija – repertuārā nav
mums pierastās skatuves dejas. C grupas
“Saimes galds” man patīk, domāju, ka to dejosim arī pēc svētkiem. Manuprāt, pietiekami
labi tika realizēta iecerētā koncepcija – Latvijas vēstures stāsts. Gribējās jau mazliet priecīgāku šo stāstu, bet pagātni neizmainīsi un
tāds bija svētku radošās komandas redzējums un vēlme.
Kas tev pašai personīgi likās pats
skaistākais (izņemot deju) šajos svētkos?
– Nezinu vai “skaistākais” ir īstais vārds, bet
man patika cilvēki. Visur – gan sabiedriskajā
transportā, gan stadionā mēģinājumos un
koncertos, gan gājienā, gan dalībnieku koncertā, gan skolā – lielākā daļa bija pozitīvi, labvēlīgi, izpalīdzīgi, saprotoši. Tas radīja tādu
patiesu svētku noskaņu.
Vislaimīgākā es biju brīdī, kad satiku dēlu
Aleksandru, mammu, brāli, māsu, tur bija arī
manas meitas un vīrs. Mamma sen nebija
svētkos Rīgā bijusi. Tā kā viņai šajā dienā bija

dzimšanas diena, tad man gribējās, lai viņa
noteikti redz Latvijas simtgades deju lieluzvedumu, kurā dejoja visas viņas četras mazmeitas. Un vēl skaists mirklis ir dzirdēt “Upe nesa
ozoliņu...”
Vai pašai arī negribējās būt dejotāju rindās? – Finālā es esmu kopā ar dejotājiem uz
laukuma. Ģenerālmēģinājumu skatījos no tribīnēm, jo mums jau tas ir darbs. Jāpaspēj ieraudzīt visus trīs kolektīvus, jāsaprot, vai dejotāji visu izdara, kā plānots zīmējumos, vai ir
atraduši punktus un iekļaujas kopējā rakstā.
Ja nav, tad vēl naktī vai otrā dienā viss ir jāizrunā. Izbaudīt lieluzvedumu varēju tikai pēc
svētkiem, kad to noskatījos klubā uz lielā
ekrāna kopā ar “Žuburiem”.
Izstāsti vienu interesantu atgadījumu,
kas ar tevi personīgi vai ar taviem dejotājiem notika šajos svētkos? – Mums visiem
interesanti bija braukt no skolas uz stadionu
ar sabiedrisko transportu, kurš pirms koncertiem vienmēr bija pārpildīts. Viens gadījums –
pirmajā koncertā puisim no lielajiem “Žuburiem” dejā “Cīrulīti, mazputniņ” pirmajā lēcienā
pārplīsa bikses kameras priekšā. Otrs gadījums – vissīkākā TDA “Lubāna” meitene sajauca vestes uz koncertu, bija paņēmusi no
skolas citu vesti, kas viņai bija ļoti par lielu.
Tagad saku, ka izskatījās smieklīgi, bet tajā
brīdī – nemaz nē. Pārējās meitenes bija ļoti
atsaucīgas un mainījās savā starpā, kamēr at-

TDA “Lubāna” tradicionāli noliek
ziedus pie Kalpaka pieminekļa.
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rada vislabākos variantus. Bet visinteresantākie gadījumi ir tie, kuri paliks starp mums – dejotājiem. Tie ir mūsu mazie, smieklīgie
notikumi, kurus spējam saprast tikai mēs paši.
Ir gan vēl viens notikums, kuru gribu pieminēt.
Jau daudzus gadus mums ir tradīcija pēc gājiena doties pie Oskara Kalpaka pieminekļa
un nolikt tur Lubānas novada pļavu puķu pušķus. Šogad gājiens beidzās pie skolas un TDA
“Lubāna” dejotāji puķes aiznesa otrā dienā.
“Žuburu” dejotāji par šo tradīciju atcerējās tikai nākamajā naktī, kad arī aizgāja pie pieminekļa. Ir ļoti skaista fotogrāfija ar “Žuburiem”
pie Oskara Kalpaka pieminekļa naktī.
Vai bija arī atgadījumi, kas nebija īpaši
priecīgi? – Es negribu runāt par sliktām lietām, tāpēc varu teikt, ka viss bija pietiekami
labi un ar visu tikām galā. Noteikti paldies
mūsu koordinatorei Ilze Krauklei, kura darīja
visu, lai mēs, pašdarbnieki, justos labi. Ēdināšana bija laba – ēdiens garšīgs visur – gan
skolā, gan stadionā. Visi bijām paēduši.
Ko tu vēlētos pateikt mūsu novada
(sava kolektīva) dejotājiem un cilvēkiem,
kas bija jums klāt visu svētku laiku? – Parasti jau saka paldies par ieguldīto darbu, par
izturību, par pacietību. Tomēr es gribu teikt:
Mīļie dejotāji, novērtējiet jums doto iespēju
būt starp tiem astoņpadsmit tūkstošiem dejotāju, kuri bija simtgades svētkos, kuri izdejoja
Latvijas vēsturi. Jūs to varēsiet stāstīt saviem
bērniem, mazbērniem. Jūsu vārdi nav izdzēšami no svētku grāmatas. Es novēlu visiem
turpināt dejot, turpināt saglabāt latviskumu,
mīlēt tautas deju un dejot Daugavas stadionā
pēc pieciem gadiem atkal!
Milzīgu paldies gribu pateikt Drosmai Legzdiņai par tērpu sakārtošanu, lai varam koncertos būt skaisti, par kopā būšanu, par atbildību, par pacietību. Paldies Inesei Straumei
par palīdzību uz laukuma mēģinājumu laikā.
Paldies manai ģimenei – meitām un vīram par
atbalstu pirmssvētku un svētku laikā.
Kā tev liekas, kāds bija galvenais Latvijas simtgades vēstījums šajos svētkos, kur
bija tik daudz pašdarbnieku (arī no citām
valstīm), skatītāju, tērpu krāšņuma? – Latvijas simtgades vēstījums šajos svētkos “Es
esmu Latvija”. Tas tikai nozīmē to, ka mēs
katrs esam atbildīgs, lai Latvija varētu svinēt
arī savu simtdesmitgadi, simtdivdesmitgadi...
Tautas deja, tautas dziesma, tautas tērps – ir
dažas lietas, kas mūs atšķir no citām tautām.
Tas ir veids, kā saglabāt latviskumu.

Mūsu dejotāji lieluzveduma
“Māras zeme” laikā.
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 13. jūlijs
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Lai ilgāk
jauki!
Senioru TDK “Meirāni”, kuru skatuves moto
ir “Lai ilgāk jauki!”, uz Dziesmu un Deju svētkiem devās ar citu moto – “Mēs būsim solis no
daudziem, raksts no rakstiem”. Saruna ar deju
kolektīva vadītāju Zigfrīdu Goru.
Vai jūs sajutāt
sevi kā vienu veselumu deju lielkoncertā
“Māras zeme”? –
Dejotāji ir kā noteikta
kopiena ar saviem
nerakstītiem uzvedības
moduļiem.
Uzvelkot
tautas tērpu – Tu kļūsti
par vienu no tūkstošiem dejotāju – Tu
automātiski esi daļa
no visiem! Mēs zinām,
ka katrs, kas atrodas
laukumā, ir daļa no
lielā uzveduma – tā ir
atbildība, jo arī no mūsu prasmēm būs atkarīgs
kopējais lieluzveduma stāsts.
Kā tev, kā kolektīvu vadītājam, tautas deju
zinātājam, patika lielkoncerta “Māras zeme”
koncepcija? Vai dejotājiem bija viegli izpildīt
visas režijā paredzētās un izvirzītās prasības?
– Lielkoncerta koncepcija patika. Par režiju var
spriest tikai subjektīvi – patika vai nepatika, bet tas
būtībā ir maldīgs vērtējums, jo emocijas katram
mums ir citādas. Ja dejotājs izprata savas dejotās
dejas ideju, tad arī izprast lielkoncerta saturu nebija
grūti.
Kādas, tavuprāt, bija galvenās vērtības šajos Dziesmu un deju svētkos? – Latviešu tautas
likteņstāsts, kas caurvijās ar atziņu “Es esmu latvietis!”
Starp kolektīva dejotājiem ieraudzīju jūsu
draugu kolektīva “Kaareke” (Igaunija) pārstāvi
– Riko Pohla. Kā viņš tika līdz mūsu Dziesmu un

Kultūras pasākumu
norise Lubānas veselības
un sociālās aprūpes
centrā 2018. gadā
Lai palīdzētu aprūpējamajam cilvēkam
pilnveidot savas dzīves kvalitāti un integrāciju
sabiedrībā, viens no mūsu pienākumiem ir:
1) rūpēties par sociālo pakalpojumu pieejamību un nodrošināšanu kopienā dzīvojošajiem vecajiem/aprūpējamajiem cilvēkiem,
respektējot viņu vajadzības;
2) jāprot sadarboties ar reliģiskajām organizācijām, nevalstiskajām organizācijām, ārstniecības iestādēm un dažādām citām sociālās
palīdzības sistēmā iekļautām organizācijām
un cilvēkiem, lai meklētu daudzpusīgas iespējas palīdzības sniegšanā vecajam/aprūpējamajam cilvēkam.
“Lubānas veselības un aprūpes centrs”

Deju svētkiem? – Kad deju kolektīvi “Meirāni” un “Kaareke” uzstājās Somijā, pavīdēja
ideja par igauņa piedalīšanos Vislatvijas
Dziesmu un Deju svētkos. Teicu, ja iemācīsies dejas, piedalīsies skatē un svētku noteikumi
ļaus, tad – kāpēc nē? Tā arī igauņu deju kolektīva
”Kaareke” vadītājs Riko Pohla, piedaloties vairākos
mēģinājumos, nodejojot skati – arī piepildīja savu
sapni – nodejot latviešu deju svētkos.
Jūs droši vien aprunājāties ar Riko par svētkiem. Kā viņam patika? Kādas atziņas aizveda
līdzi? – Cits temperaments, cita filozofija. Noteikti,
ka igauni uzrunāja mūsu koncerta režijas ideja –
2,5 stundas gara un stingri ieturēta sižeta līnija.
Arī Igaunijā svin līdzīgus svētkus, taču esot
daudz atšķirīgāka to organizācija.
Pēc katriem svētkiem vienmēr gribas apjautāties, vai tika gūta tā gaidītā gandarījuma
un labi padarītā darba sajūta? – Būt vienam no
svētku dalībniekiem – tā jau ir balva, bet sajūtas
mēs radām paši. Ja darām labu darbu, šajā gadījumā – dāvinām sev un citiem prieku par to, ka esam
un būsim latvieši.

Skaistākie, emocionālākie mirkļi šajos svētkos, jo tie taču norisinājās arī mūsu Latvijas
simtgades zīmē? – Būt vienam no visiem latviešiem!
Novēlējums dejotājiem un pateicības vārdi
pēc deju svētkiem... – Paldies kolektīva dejotājiem
par ticību, ka mēs arvien varam būt pilntiesīgi svētku dalībnieki!
Paldies dejotāju ģimenēm par izpratni un atbalstu, lai Jūsu mīļais cilvēks varētu piedalīties mēģinājumos un koncertos!
Paldies Lubānas pašvaldībai par pozitīvo kultūras politiku, kas vienmēr ir radījusi apstākļus, lai
jebkurš dejotgribētājs varētu piepildīt sapni – dejot
Vislatvijas Dziesmu un Deju svētkos.
Šie svētki mums neļauj aizmirst, ka esam latvieši. Mums jābūt lepniem par sevi, par savu tautu,
jo nevienas citas pasaulē nav tādas.

klienti un darbinieki saka paldies visiem, kas
iesaistās centra dzīvē, atvieglojot un iepriecinot klientus ikdienā un svētkos! Sirsnīgs
paldies Lubānas novada sporta pasākumu
organizatoram Mārim Valainim un Lubānas
novada jauniešiem par Sporta spēļu organizēšanu mūsu centrā, par pacietīgu palīdzēšanu
klientiem ratiņkrēslos iziet visas stafetes. Šajā
dienā arī tika sumināta viena no mūsu klientēm, kurai tieši šajā dienā palika 93 gadi, jauka diena un iemesls, lai pārbaudījumos trāpītu
tieši mērķī! Tāpat arī jāpiemin draudzīgā gaisotnē pavadītais pikniks pēc Sporta spēlēm.
Vasara ir atvaļinājumu laiks, kad mūsu
klienti un darbinieki arī dodas atpūtā – atvaļinājumā. Ir klienti, kuri dodas mājās uz ilgāku
laiku (vasaras mēnešus), cits uz nedēļas nogalēm, cits var izbaudīt būšanu mājās katru
reizi, kad bērns atgriežas atvaļinājumā no peļņas citur, ir, kas vienkārši bauda sauli un labu
grāmatu tepat – centrā. Ir interesanti klausīties
cilvēku atmiņās, arī padomos. Mūsu centra
pagalmā aug skaists ozols, tā lielie zari ir kā

lapene un mūsu klienti saka: “Iesim pasēdēt
zem ozola kuplajiem zariem!” Zem ozola raisās ne tikai atmiņas. Mēs klausāmies mūziku,
dažs dzied līdzi, lasām laikrakstu “Lubānas
Ziņas” un laikrakstu “Stars”, šobrīd esam iesākuši lasīt grāmatu “Latviešu zelta stāsti” (izdota AS “Lauku Avīze”, 2007.). Kad beigsim
laiskoties zem ozola zariem, būs jau pienācis
rudens, un tad sāksim gatavoties Ražas svētkiem, Mārtiņiem, Latvijas dzimšanas dienai,
Ziemassvētkiem.
Ja klientiem ir vēlēšanās piedalīties pasākumos ārpus centra, tad ar institūcijas transportu tiek organizēts brauciens.
Vēlreiz neizsakāmi sirsnīgs un milzīgs
PALDIES visiem, kas mūs iepriecina svētkos,
jo paši klienti vairs nevar un dažubrīd kautrējas iet uz kultūras pasākumiem ārpus centra,
tādēļ ikviens viesis, kas mūs priecē ar savu
klātbūtni vai priekšnesumiem, sagādā lielu
prieku!
Sociālā darbiniece Iluta Ozoliņa

”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 13. jūlijs

Informāciju par Lubānas novada Dziesmu un
deju svētku dalībniekiem apkopoja
un sagatavoja Ligita Pētersone
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AKTUĀLA INFORMĀCIJA
14. jūlijā plkst. 11.00 Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma
centrā tikšanās ar tulku un gidi Ievu Rozentāli.
14. jūlijā plkst. 14.00 Lubānas pilsētas klubā novusa turnīrs.
21. jūlijā plkst. 10.30 Lubānas vidusskolas sporta laukumā strītbola turnīrs.
21. jūlijā plkst. 11.00 Lubānas pilsētas bibliotēkā Ēvalda Leona jaunās dzejas
grāmatas “Te un tagad” atklāšanas svētki.
26. jūlijā plkst. 14.00 domes sēde.
RANDWORKS PRODUCTIONS PRESENTS
LUBĀNAS NOVADA
JAUNIEŠU CENTRS AICINA
UZ BRĪVDABAS KONCERTU
27.07.18.

Anna Brigadere

28. jūlijā plkst. 20.00

LO RET A
OUNb
UTD LRAUGI
AN D
A music festival featuring bands
from different continents

LUBĀNĀ SKVĒRIŅĀ PIE STRŪKLAKAS
bPLKST. 20.00b
GAIDĪTS IKVIENS MŪZIKAS MĪĻOTĀJS! PAĶER
LĪDZI DRAUGUS, ĒRTUS APAVUS, PLEDU UN
TIEKAMIES!
J U N E 2 , 2 0 2 0 • 3 bP M • Z G R O U N D S
IEEJA BEZ MAKSAS

Lubānas pilsētas estrādē
Gluži kā sena skaņu plate A.Brigaderes luga “Lielais loms” aizsauc laikos, kad
debesis bija zilākas un zāle zaļāka. Bet ļaudis tādi paši kā šodien – mīlestības alkstoši
un meklējoši.
Metot laipu uz iecerētās sirdi, tiek likti lietā visādi stiķi – “improvizācija”, “interpretācija”, “traktēšana” un “fraktēšana”... Un kaut arī šo jēdzienu skaidrojumu bieži
neizprot arī paši izrādes varoņi, tas netraucē nonākt pie laimīgām beigām – pāru dabošanās. Dzīvesprieks bez moralizēšanas, raksturu spilgtums un dullības gars kopā
ar aktieriem: Arti Drozdovu, Romānu Bargo, Eviju Skulmi, Voldemāru Šoriņu, Indru
Burkovsku, Raimondu Vazdiku, Anci Kukuli, Aīdu Ozoliņu, Daci Makovsku, Juri Kalniņu vai Jāni Kirmušku.
Režisori – Juris Kalniņš un Voldemārs Šoriņš. Horeogrāfe – Raimonda Vazdika.
Producente – Aīda Ozoliņa.

WWW AREALLYGREATSITE COM

11. augustā Lubānas novada svētki.
Pateicoties Lubānas novada pašvaldības
finansiālajam atbalstam, ieeja uz novada
dienas koncertu un balli brīva. Plašākai un
aktuālākai informācijai sekot avīzītes 1.lpp.
un vietnē www.lubana.lv.
24. augustā Meirānu tautas namā vasaras atvadu balle kopā ar grupu “Bruģis”.
26. augustā Broņislavas Martuževas
Dzejas klēts atklāšana. Folkloras kopu un
kapelu sadziedāšanās “Dārziņos”.

Dzimtsarakstu
nodaļā 1. pusgadā
Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļā
2018. gada 1. pusgadā reģistrētas 4 laulības, reģistrēti 9 mirušie, no tiem – 6 sievietes, 3 – vīrieši. Šķirto laulību skaits – 2.
Pēc pieprasījumiem atkārtoti izsniegtas 6
apliecības, no tām – 4 dzimšanas apliecības, 2 – laulību apliecības, sagatavotas – 2
izziņas par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi, civilstāvokļa
aktu reģistrācijas informācijas sistēmas
datu bāzē ievadīti 5 arhīva reģistri. Dzimtsarakstu nodaļā 1. pusgadā nav reģistrēts
neviens jaundzimušais.
Sakarā ar redaktores atvaļinājumu
nākamais “Lubānas Ziņu” numurs
iznāks 24. augustā.
Informāciju nākamajam numuram iesniegt
domē redaktorei no 13. augusta
līdz 17. augustam.
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28. jūlijā Kapusvētki
Kapusvētku dievkalpojumi
Lubānas Vecajos kapos plkst. 13.00
Lubānas Jaunajos kapos plkst. 14.00

28. jūlijā plkst. 22.00
Lubānas pilsētas estrādē Balle
Spēlēs grupa “Brālīši”
Ieeja – 3 EUR

4. augustā Kapusvētki
Kapusvētku dievkalpojums
Visagala kapsētā plkst. 12.00

4. augustā plkst. 14.30

Meirānu tautas namā
amatierteātra “Zeltrači” izrāde M.Horna

“Brangais ķēriens”
Vad. Ilona Malahovska
Ieeja – bez maksas

4. augustā no plkst. 22.00

Meirānu tautas namā

Kapusvētku balle
Ielūdz grupa “VELVES”
Ieejas maksa – 4 EUR

8. augustā

Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu konsultācijas bērniem līdz
18 gadu vecumam. Iespējams saņemt
acu ārsta un neirologa konsultācijas.
T. 20275661.
Caur pirkstiem smiltis birst,
Viss aizrit projām, irst –
Vējš, ziedu smaržas glāsts,
Tā beidzas katras dzīves stāsts.
Mūsu klusa un patiesa līdzjūtība
Dzintras Vilkas-Kolbergas dēlam
Alvim Vilkam un tuviniekiem Lubānā.
Lubānas vidusskolas 1957. g. izlaidums

Pieminam aizsaulē
aizgājušos...
Mēs turam svētas atmiņas.
Gunārs Rišķis (83 gadi)
Miris 08.07.2018., Indrānu pag.
Ivars Petrovs (87 gadi)
Miris 11.07.2018., Indrānu pag.

Informējam, ka novadā kultūras pasākumos tiks fotografēts vai arī filmēts. Lai sniegtu
informāciju iedzīvotājiem un nodrošinātu pašvaldības iestāžu darbības caurspīdīgumu,
informācija par pasākumu kopā ar vizuālo materiālu tiks publicēta pašvaldības tīmekļvietnē, kā arī izmantota avīzītes vajadzībām. Atrodoties pasākumā, Jūs apliecināt, ka esat
informēts, ka tiekat iekļauts/a audio vai vizuālajā materiālā.

”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 13. jūlijs

