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1.RUBENES EVANĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS DARBĪBA
UN SITUĀCIJAS ANALĪZE
1.1.Rubenes evaņģēliski luteriskās baznīcas pilnvarojums
Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca ir viena no lielākajām baznīcām Latvijā un
Baltijā, ar ~300 draudzēm izvietojieties pa visu valsts teritoriju 1. Rubenes evaņģēliski
luteriskās baznīcas (turpmāk tekstā – Rubenes baznīca) īpašnieks un pārvaldītājs ir
reliģiska organizācija Rubenes evaņģēliski luteriskā baznīca (turpmāk tekstā – draudze),
kas ietilpst Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (turpmāk tekstā – LELB) sastāvā. Tā
reģistrēta 1991.gada 30.maijā, reģistrācijas apliecību izsniegusi LR Tieslietu ministrija,
Reliģisko lietu pārvalde. Rubenes baznīca ar valsts aizsardzības Nr.6903 iekļauta Valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ar LR Kultūras ministrijas 1998.gada
29.oktobra rīkojumu Nr.1282.
Rubenes luteriskā baznīcas juridiskā adrese ir „Rubenes baznīca”, Rubene, Kocēnu
pagasts, Kocēnu novads. Draudze darbojas saskaņā ar Reliģisko iestāžu likumu un
Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Satversmi. Tās 2.nodaļas 19.punktā noteikts, ka
katras draudzes pienākums un atbildība ir dot garīgam darbam nepieciešamo
nodrošinājumu, un 37.punktā noteikts, ka draudzes padomei ir pienākums pārvaldīt un
apsaimniekot draudzes nekustamos īpašumus atbilstoši šīs Satversmes 3.nodaļas
prasībām, kur 56.punktā noteikts, ka draudžu un to iestāžu kā īpašnieku pienākums ir
pārvaldīt īpašumus ar pienācīgu rūpību, izmantojot visus likumīgos līdzekļus, lai
nodrošinātu to pilnīgu aizsardzību no iznīcināšanas, samazināšanas, atņemšanas vai
bojāšanas.

1.2. Rubenes evaņģēliski luteriskās baznīcas vadības modeļa un
organizatoriskās struktūras definēšana un raksturojums
Rubenes luteriskās baznīcas uzturēšanu un apsaimniekošanu nodrošina draudze,
kuras pārvalde ir noteikta saskaņā ar vienotu LELB izstrādātu nolikumu, kas balstās uz
draudžu pārvaldības principiem un ir atrunāti LELB Satversmē.
Rubenes evaņģēliski luteriskās baznīcas struktūra
Draudze

Pārvaldes komisija

Rubenes luteriskās baznīcas draudzes darbību un īpašumu apsaimniekošanu īsteno
LELB Kapitula iecelta draudzes pārvaldes komisija, kuras sastāvā ir 3 draudzes locekļi un
mācītājs. Pārvaldes komisijas galvenie darbības virzieni ir:
1.Draudzes īpašumu apsaimniekošanas un uzturēšanas jautājumu risināšana
(līgumi par konkrētu darbu veikšanu);
2.Administratīvo jautājumu risināšana (grāmatvedības uzskaites veikšana
atbilstoši LR likumdošanai), draudzes kā juridiskas personas pārstāvēšana;
3.Garīga daRba veikšana atbilstoši LELB Satversmei;

1http://www.lelb.lv/lv/?ct=par_lelb
2publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Nr.369/372 (1430/1433) 1998.gada 15.decembrī.
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4.Baznīcas pieejamības nodrošināšana plašai sabiedrībai. Atvērta baznīca,
iekļaušanās Kocēnu novada tūrisma shēmas maršrutos.
Šobrīd, strādājot pēc pastāvošā pārvaldības modeļa, ir grūti nodrošināt efektīvu un
ilgtspējīgu Rubenes baznīcas ēkas uzturēšanu un mērķtiecīgu izmantošanu. Lielākā daļa
cilvēku, kas darbojas pārvaldes komisijā un organizē dažādas draudzes aktivitātes, to
dara pēc brīvprātības principa.

1.3. Tendences sabiedrības attīstībā un galvenie izaicinājumi
Tendences sabiedrības attīstībā norāda uz vairākiem nozīmīgiem izaicinājumiem.
Kopumā vērojama intereses mazināšanās par luterāņu (arī citu tradicionālo konfesiju)
baznīcas dievkalpojumu regulāru apmeklēšanu, īpaši jaunāko paaudžu vidū. Paralēli
pastāvot izteiktām izdzīvošanas vērtībām, kas neveicina plašu līdzcilvēcību un
iesaistīšanos domāt par apkārtējo sabiedrību. Bieži ekonomiskie motīvi, materiālo
pamata vajadzību nodrošināšana kavē attīstīt garīgo praksi ikdienā 3. Sabiedrība nododas
jaunu pieredžu meklējumiem, dažādiem eksperimentiem. Tiem, kuri nodarbināti vairāk,
naudas arī ir vairāk, bet bieži pietrūkst laika. Dominē individuālisms. Pašizaugsmei un
sevis pilnveidei tiek rasti risinājumi austrumu reliģijās, dažādās citu nāciju veidotās
garīgajās praksēs, neo-pagāniskos rituālos. Pieaugošam cilvēku daudzumam brīvdienas,
kas vienlaikus ir dievkalpojumu laiks, kļūst par sava veida investīciju pašiem sevī. Pieaug
sociālā un vides apziņa. Pieaugošs konflikts starp patēriņa ētisko pusi un iegādāto
pakalpojumu sociālo ietekmi uz vietējo sabiedrību. Cilvēki kļūst kritiskāki, mazāk lojāli,
meklējot izdevīgumu. Svarīga ir drošības apziņa. Pieaugoša līdzcilvēku ieteikumu nozīme
savstarpējā saziņas procesā. Kritiski, ka pēdējās dekādēs sarūk lauku iedzīvotāju skaits
(emigrācijas, samazinātas dzimstības ietekmē) , sabiedrība laukos noveco. Nereti
pierādās, ka stiprākas lauku viensētās ir sievietes, kamēr vīriešus vairāk skar
alkoholisma problēma. Pakāpeniski pieaug lielāko pilsētu loma. Pieaug dzimumu
līdztiesība, sabiedrība feminizējas, arvien vairāk izzūdot tradicionālajai robežai starp
pieņemtajām vīriešu un sieviešu lomām. Valsts investē zināšanu sabiedrības veidošanā,
izglītības līmenis pieaug. Strauji kāpinās tehnoloģiju loma ikdienas norisēs, aug jauna
paaudze ar ļoti lielu tehnoloģiju klātbūtni un augstu virtuālo iesaisti socializēšanā.
Reizēm tehnoloģijas jau apsteidz cilvēku attīstību, neveidojot harmonisku līdzās
pastāvēšanu un sagrozot tradicionālo vērtību lomu.

1.4. Stipro un vājo pušu analīze, attīstības iespējas
Rubenes baznīcas vēsture, ainaviskais novietojums, tradīcijas, draudzes vitalitāte
un attīstības redzējums veido
STIPRĀS PUSES
1.

Pirmās nozīmīgākās rakstiskās liecības
par kristietības ienākšanu Latvijā,
Par Latvijas teritorijas pirmtautām –
Livonijas Indriķa Hronikas izcelsmes vieta.

2.

Kristīgās ticības tradīciju nepārtrauktība,

3.

pēctecīgums ar vienu no senākajām
draudzēm Latvijas teritorijā
Valsts nozīmes kultūras pieminekļa
statuss un baznīcā ietilpstošās

VĀJĀS PUSES
Slikts baznīcas tehniskais stāvoklis –
nepieciešama fasādes restaurācija,
iekštelpu restaurācija, apkures sistēmas
ierīkošana, novecojis aprīkojums
Draudzes novecošana un skaitlisks
samazinājums pēdējā desmitgadē
Nepietiekami resursi valsts nozīmes
kultūras pieminekļa pilnvērtīgai
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4.

5.

6.

kultūrvēsturiskās un mākslas vērtības

uzturēšanai

Novietojums līdzās Gaujas NP un Via

Atrašanās lauku apvidū rada mazākas

Hanseatica tūrisma ceļam– A3
maģistrālei, tuvums Valmierai

iespējas piesaistīt lielu draudzi, salīdzinot
ar pilsētām

Baznīcas mācītāja kompetence un

Pieredzes

sadraudzība ar vietējā un starptautiskā
mēroga reliģiskām organizācijām

pārvaldībā,
uzturēšanai

Ainaviskā harmonija ar baznīcas parku,

Vienota kompleksa ainaviskā nesaderība

draudzes skolas ēku – “Randavām” un
draudzes kalpotāja namiņu

ar bijušās mācītājmājas vietā celt uzsākto,
bet nepabeigto trīs stāvu jaunbūvi –
plānoto sociālo māju

trūkums kultūras mantojuma
resursu

piesaistē

tā

7.Mācītāja K.Hardera izdevējdarbība un
nacionāli nozīmīgi pirmizdevumi
8.Labiekārtota tūrisma vide tuvākajā
apkārtnē

Attīstības iespējas, izvērtējot baznīcas stiprās un vājās puses, norāda uz
vairākiem virzieniem. Nozīmīgi Rubenes baznīcu uztvert kā vienotu ainavisku vietu ar
augstu reliģisko nozīmi draudzes dzīves garīguma kopšanā, taču vienlaikus vēsturisku,
arhitektonisku un kulturālu vērtību. Tajās baznīca dalās ar daudz plašāku sabiedrību.
Rubenes baznīca vēsturiski bijusi svarīgs latviešu nāciju un kultūrvidi veidojošs
elements. Tās lielākais devums sabiedrības zināšanām par dzīvi viduslaiku Latvijas un
Igaunijas teritorijā ir pirmā draudzes gana – Livonijas Indriķa sarakstītā hronika. Tajā
pausts ne vien par latviešu nāciju veidojošo pirmtautu militārajiem konfliktiem, bet arī
par to sadzīvi. Būt par sabiedrību veidojošu spēku un nozīmīgu vietējās kopienas
atbalstu ir arī baznīcas šodienas izaicinājums.
Lai īstenotu mērķtiecīgu baznīcas atjaunošanu un attīstību, vienlaicīgi ar jaunās
draudzes padomes vēlēšanām 2014. gada rudenī uzlabota pārvaldes struktūra. 2014.
gadā 17.decembrī noslēgts nodomu protokols par sadarbību Rubenes kultūrvēsturiskā
centra ilgtspējīgu attīstību starp Kocēnu novada domi, Rubenes evaņģēliski luterisko
draudzi, Vidzemes Augstskolu un Lutera akadēmiju. Nodomu protokola
pamatnostādnes ir vērstas uz vienota mērķa sasniegšanu un kopīgu interešu īstenošanu
saistībā ar Rubenes evaņģēliski luterisko baznīcu un teritoriju ap to. Nodomu protokola
galvenie uzdevumi un virzieni tiek vērsti uz vides sakārtošanas, kultūras un tūrisma
jautājumu risināšanu, veidojot kopīgas amata vienības kultūras un tūrisma
pamatpakalpojumu jomā, tādējādi nodrošinot efektīvu Rubenes baznīcas darbības
attīstību. Nodomu protokolā minēti svarīgi virzieni, ko sadarbības partneri gatavi kopīgi
attīstīt Rubenes baznīcā un apkārtējā teritorijā:
attīstīt Rubenes baznīcas teritoriju kā kultūrvēsturisku centru kā bagātu
kultūras mākslas mantojumu nacionālā mērogā,
respektēt Rubenes dievnama kristīgās draudzes tradīcijas, kas ir starp
senākām Vidzemē,
novērtēt ar Rubenes draudzi saistītās senās Imeras draudzes priestera
Indriķa Livonijas hronikas devumu kā bagātīgāko no vēsturiskajiem
pirmavotiem par tagadējās Latvijas un Igaunijas teritoriju, apliecinot
savstarpējo sadarbību ar mērķtiecīgu kultūras mantojuma saglabāšanu.
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Kocēnu novadā un tuvākajā apkārtnē Vidzemē ir vairākas vēsturiski nozīmīgas un par
valsts nozīmes kultūras mantojumu atzītas baznīcas. To izaicinājumi ir līdzīgi, taču
vienlaikus arī konkurence uz tiem pašiem resursiem – draudzes palielināšanu, resursiem
vēsturisko celtņu uzturēšanai – ir pieaugoša.

2.RUBENES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS NĀKOTNES
ATTĪSTĪBAS REDZĒJUMS
2.1. Misija
Rubenes baznīcas misija ir pildīt Kristus misijas pavēli, nesot Labo Vēsti visiem,
ko Dievs vēlas aizsniegt ar mūsu kalpošanu. Būt šodienas sabiedrībā Kristus klātbūtnes
vietai, kur cilvēkam dzirdēt, redzēt, sastapt un piedzīvot Dievu. Luteriskā baznīca
Latvijā ir nacionāla baznīca, kas vēsturiski bijusi ļoti nozīmīga latviešu nācijas,
identitātes, arī izglītības gaismas un demokrātijas vērtību un kultūrvides veidotāja. Būt
par sabiedrību pozitīvi virzošu spēku nākotnē ir izaicinājums.
Otrs misijas virziens saistīts ar Rubenes baznīcas īpašo kultūrvēsturisko vērtību –
saglabāt un uzturēt to nākamajām paaudzēm, izcelt vēsturisko personību devumu
Vidzeme, Latvijas vai Baltijas mērogā. Vienlaikus kā nozīmīgai simboliskai vietai
stiprināt Kocēnu novada zīmola spēku.
Rubenes evaņģēliski luteriskās baznīcas misijas mērķis ir kalpot sabiedrībai,
sniegt iespējamo palīdzību sabiedrības garīgās dzīves pilnveidošanā, veicināt vietējās
Rubenes kopienas attīstību.

2.2. Nākotnes redzējums
Rubenes baznīcas nākotnes redzējums cieši saistīts ar vietas un sabiedrības
izaugsmi:
Apzināt sevi kā Dieva aicināto un izglābto cilvēku kopību, kas apliecina Kristu,
dzīvot ar viņu un kopā ar Viņu strādāt labākai pasaulei. Tā vēlas būt Kristus klātbūtnes
vieta, kurā Viņš ir sadzirdams, ieraugāms, sastopams un piedzīvojams: vēstī,
sakramentos un sadraudzībā. Tā vēlas būt aicinoša, droša telpa, kurā ikviens ir aicināts
ienākt un kopā ar mums piedalīties Dieva dzīvē uz piedošanu, svēttapšanu un mūžīgo
dzīvību.
Rubenes baznīca aktīvi iesaistās vietējās kopienas dzīvē. Tās vēsturiskā,
mākslinieciskā vērtība un notikumi, kas saistījušies ar šo vietu, rada pozitīvu rezonansi
daudz plašākā sabiedrībā Kocēnu novadā, Vidzemē, Latvijā, Igaunijā un Eiropā.
Rubenes baznīca un apkārtējā kultūrvēsturiskā kompleksa – Randavu draudzes
skolu, kalpotāja namiņu un apkārtnes parku, vienota uztvere sekmējusies panākumiem:
izcilās vērtības ir atjaunotas, uzturētas un novērtētas, veido vienotu saskanīgu vietu.
Visu šo virzienu apvienojums veido ilgtspējības pamatu. Nodrošina baznīcas
laicīgās un garīgās pastāvēšanas nepārtrauktību.

2.3. Galvenās vērtības
Pārliecība par Bībelē dotās Dieva atklāsmes aktualitāti šodien, un vēlme
mūsdienīgi pasniegt to plašākai sabiedrībai kā uzticamu mērauklu garīgai izaugsmei un
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ikdienas dzīvei. Rubenes baznīca ir luteriska baznīca, kas turas pie autentiskajām
Reformācijas idejām, uzskatot luteriskās ticības apliecības par patiesīgu Dieva vārda
skaidrojumu.
Rubenes baznīcas vērtība ir tās draudze un vide, kurā tā veidojusies no senās
Imeras laikiem un pastāvējusi savā nepārtrauktībā astoņu gadsimtu garumā, piedzīvojot
visdažādāko politisko varu maiņu. Baznīcas veidošanās posmā vislielāko iespaidu
atstājušas Zviedrijas un Vācijas baznīcu tradīcijas, postošākais draudzes dzīves
uzplaukumam bijis padomju okupācijas periods, taču vienlaikus nesenās pagātnes
pieredze devusi stiprību mūsdienu ticības izpausmei.
Baznīcas rīcībā ir unikāls Latvijas sakrālās kultūras mantojums – gan pats
dievnams, gan ērģeles, kancele, altāris u.c., kas ir ievērojami kultūras pieminekļi gan
Latvijas, gan arī plašāk - Eiropas mērogā. Lai arī baznīca kā celtne ir laicīga vērtība, tās
simboliskā izgaismošana tumsā norāda uz garīgās gaismas gūšanas vietu. Salīdzinājumā
ar citām baznīcām vēsturiskās, arhitektoniskās un mākslinieciskās vērtības ir ļoti
nozīmīgas. Baznīcas interjera priekšmeti, ārējā vide un veidols kalpo kā sabiedrības
vērtību un prasmju, māksliniecisko talantu un gaumes apliecinājums no vēsturiskajiem
gadsimtiem. Lai nodrošinātu Evaņģēlija vēsts sludināšanu, baznīcas uzdevums ir
rūpēties par dievnama atjaunošanu un uzturēšanu.

2.4. Diakonija un darbības principi
Ar Draudzes dzīves gājumu cieši saistītie un jau gadsimtiem praktizētie
svētdarbību rituāli: dievkalpojumi, kristības, iesvētības, laulības, mirušo izvadīšana,
aizlūgumi, pateicības, grēksūdzes, garīgā padomdošana. To papildina gadskārtu rituālie
svētki, dažādas jaunas kultūras formas, iesaistot plašāku sabiedrību (baznīcas nakts,
koncerti, Indriķa dienas u.c.)
Diakonijas principi nosaka baznīcas rūpes par cilvēku visā tā veselumā: par garu,
dvēseli un miesu. Mūsdienās diakonija ir Baznīcas esamības aspekts un tās darba
neatņemama sastāvdaļa. Tas ir no Dieva saņemts aicinājums kalpot - kalpot ne vien savas
draudzes locekļiem, bet arī visiem citiem līdzcilvēkiem. Diakonija ir Baznīcas esamības
aspekts un tās darba neatņemama sastāvdaļa. Savstarpēja kalpošana draudzē dara
iespējamu Baznīcas kalpošanu sabiedrībā. Diakonija aicina katru brīvprātīgā kalpošanā,
izmantojot tieši tās dāvanas un spējas, kas mums katram dotas - zināšanas, talantus,
praktiskas prasmes, laiku, naudu… "Mēs esam dienišķā maize viens otram" (Mārtiņš
Luters)4.
Diakonija ir baznīcas rūpes un ieinteresētība cilvēku likteņos, kā arī kopības
veidošana un attīstīšana draudzē un sabiedrībā. Draudzes ir aicinātas dzīvot saskaņā ar
mīlestības bausli, tādēļ ir būtiski saredzēt, ka likstas, grūtības, kas skārušas daļu
sabiedrības, attiecas uz visu sabiedrību. Tāpēc diakoniskā aprūpe ir ticības izpausme
sabiedrības ikdienas dzīvē.

3.PRIORITĀRO MĒRĶGRUPU DEFINĒŠANA
Primārā Rubenes evaņģēliski luteriskās baznīcas mērķgrupa ir draudzes locekļi un
ticīgie.
Sekundārā: visi vietējās kopienas iedzīvotāji, kas ietver Rubenes ciemu un plašāku
apkārtni, nodrošinot aktīvu un ieinteresētu līdzāspastāvēšanu, iesaistīšanos vietējās
kopienas dzīves kvalitātes veidošanā.
4

http://www.lelb.lv/?ct=diakonija

Kā nozīmīga mērķgrupa ir: kultūrvēstures izzinātāji, publisko pasākumu
apmeklētāji, kas ierodas ar ceļošanas – tūrisma motīvu un respektē kristīgās,
baznīcas vēsturiskās, mākslinieciskās un kultūras vērtības.
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Citi saistītie apmeklētāji ir nejauši garām braucēji, kas kaut uz mirkli redz
izgaismoto dievnamu diennakts tumšajās stundās.
Rubenes draudzē ir ap 100 draudzes locekļu, no tiem 40 darbojas aktīvi.
Baznīcas Dievkalpojumus apmeklē ne tikai Rubenes draudzes locekļi, bet arī citu
draudžu un konfesiju ticīgie, īpaši apmeklēti ir Dievkalpojumi, kas saistīti ar valsts
un lielākajiem reliģiskajiem svētkiem, piemēram, Vasarsvētki, Ziemassvētki, Valsts
neatkarības atjaunošanas gadadiena.
Rubenes baznīcā par tradīciju jau ir kļuvuši Liliju svētki, kad tiek rīkota
vietējo selekcionāru ziedu izstāde un organizēts koncerts. Šis pasākums tiek rīkots
sadarbībā ar Kocēnu novada kultūras darba koordinatori. Pasākuma apmeklētība ir
ļoti liela, jo šo pasākumu ir iecienījuši arī tālāku reģionu iedzīvotāji. Lielākajos
svētkos baznīcas apmeklētāju skaits ir vidēji 250 cilvēku. Sākot no 2015.gada
sadarbībā ar Lutera akadēmiju un Kocēnu novada domi tiek organizētas “Indriķa
dienas” ar mērķi popularizēt senās Imeras draudzes priestera Indriķa Livonijas
hronikas devumu kā bagātīgāko no vēsturiskajiem pirmavotiem par tagadējās
Latvijas un Igaunijas teritoriju.
Draudzes locekļi un citi ticīgie baznīcu apmeklē arī citos laikos ārpus
dievkalpojuma. Baznīcas dievkalpojumus katru svētdienu apmeklē ap 20 ticīgo
(tajā skaitā Rubenes draudzes locekļi, citu draudžu locekļi un bez reliģiskās
piederības ticīgie). Vasaras sezonā baznīca apmeklētājiem ir atvērta katru dienu.
Tas ļauj ikvienam, gan tiem, kas dzīvo Rubenes ciemā, gan tā tuvumā, kā arī
garāmbraucošiem tūristiem, apmeklēt Dievnamu gan kā apskates objektu, gan kā
vietu, kur var pabūt klusumā un lūgt Dievu. Uzskaite par šiem apmeklējumiem
netiek veikta, bet ikdienas novērojumi liecina par Dievnama apmeklētību. Rubenes
pamatskola jau vairākus gadus baznīcā organizē Ziemassvētku pasākumu, kas ļauj
bērniem vairāk izzināt garīgās vērtības.

4.RUBENES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS DARBĪBAS
VIRZIENI, MĒRĶI UN PRIORITĀRIE UZDEVUMI
Rubenes luteriskā baznīcas darbības galvenie attīstības virzieni ir:
1.reliģiskā darbība
2.kultūras mantojuma saglabāšana
3.tūrisma veicināšana un publisko kultūras pasākumu organizēšana
4.iesaiste vietējās kopienas dzīves kvalitātes veicināšanā
1.mērķis – Nodrošināt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa saglabāšanu
un funkcionalitātes nodrošināšanu ilgtermiņā.
Uzdevumi:
1.Baznīcas fasādes restaurācija;
2.Baznīcas iekštelpu restaurācijas tehniskā projekta izstrāde;
3.Baznīcas iekštelpu modernizācija/jaunu mēbeļu (krēslu) iegāde;
4.Ērģeļu atjaunošana;
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5.Altāra un ar to saistīto priekšmetu restaurācija;
6.Sanitārā mezgla izbūve;
7.Apkures sistēmas izbūve;
8.Klimata kontroles sistēmas izveide.
2.mērķis – Vides pievilcība, vides sakārtotība, baznīcas parka
atjaunošana un labiekārtošana
Uzdevumi:
1.Baznīcas teritorijas labiekārtošana, talkas organizēšana;
2.Sadarbībā ar Kocēnu novada ainavu arhitektu izstrādāts parka vizuālais
risinājums pievilcīgākai videi;
3.Parka labiekārtošana, iekļaujot vides dizaina elementus, kas veido
pievilcīgāku parka teritoriju un funkcionalitāti (tostarp soliņi gar
celiņu malām).
3.mērķis – Attīstīt un paplašināt tūrisma iespējas Rubenes baznīcā:
Uzdevumi:
1.Sadarbības veidošana ar Kocēnu novada tūrisma speciālistu un plašāk
– ar citām tūrismā un publisko pasākumu veidošanā iesaistītajām
pusēm;
2.Dalība tūrisma veicināšanas materiālu izveidē, iekļaušanās vienotajā
tūrisma galamērķa veicināšanās sistēmā;
3.Uzziņas materiālu izveidošana ar informāciju Kocēnu novada gidiem par
baznīcas vēsturi, informatīviem ziņojumiem, kā arī citu būtisku
informāciju;
4.Iekļaušanās kultūrvēsturiskās vērtības respektējošos tūrisma maršrutos
(Via Hanseatica, EnterGauja maršruti u.c.)
5.Baznīcas vēsturisko personību un notikumu akcentēšana, izcelšana
apmeklētāju plašākai izziņas nodrošināšanai.
4.mērķis – Rubenes baznīcas kultūras dzīves bagātināšana, attīstīšana
un popularizēšana
Uzdevumi:
1.Izstrādāt baznīcas kultūras pasākumu darbības plānu;
2.Turpināt iesākto un attīstīt jaunā formā principu „atvērta baznīca”;
3.Sadarbības turpināšana ar Kocēnu novada kultūras darba koordinatori un
Rubenes pamatskolas direktoru – pasākumu organizēšanā un citām
iesaistītajām pusēm;
4.Jaunu koncertu koncepcijas izstrāde – Rubenes draudzes koncertu
organizēšana (1-2 koncerti gadā). Jaunā koncepcija - labdarības
koncertu organizēšana un maksas koncertu organizēšana.
5.Baznīca kā nozīmīgu tematiski saistītu publisko pasākumu norises vieta
(Indriķa dienas, Reformācijas 500 gada diena, Debesbraukšanas diena
u.c.)
Rubenes baznīcai ir skaidri definēti mērķi un darbības plāni, ko paredzēts
īstenot vidējā termiņa plānošanas periodā.
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Saistībā ar baznīcas izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem, ir definētas
vairākas attīstības prioritātes
Vides pievilcība – Rubenes baznīcas jaunie un esošie apmeklētāji. Jaunas
mērķauditorijas piesaistei nepieciešama vides labiekārtošana, lai apmeklētājiem
būtu patīkami pastaigāties baznīcas parkā, baudot parka pievilcību.
Tūrisma attīstība – Kocēnu novada, Vidzemes reģiona, pārējo reģionu un
ārzemju tūristi kā galvenā mērķauditorija. Lai veicinātu tūrisma attīstību un
tūrisma objekta pievilcību nepieciešams motivēt ne tikai ticīgos cilvēkus, bet arī
pārējos, kuriem reliģiskā saikne saistās ar mākslu, kultūru un vēsturi. Attīstot
tūrisma iespējas Rubenes baznīcā, mērķauditorija paplašināsies un apmeklētība
pieaugs. Sadarbībā ar Kocēnu novada domes Attīstības nodaļu tiks veicināta
Rubenes baznīcas publicitāte. Sadarbībā ar Kocēnu novada domes tūrisma
speciālistu Rubenes baznīca, kā tūristu piesaistes vieta tiks iekļauta kopējos
tūrisma galamērķa kultūrvēsturiskā vērtības respektējošos maršrutos un kartēs,
arvien vairāk veicinot Rubenes baznīcas atpazīstamību.
Kultūras attīstība – Veidojot saturīgu Rubenes baznīcas kultūras pasākumu
programmu, galvenā mērķauditorija būs kultūras un mākslas baudītāji un cienītāji.
Rubenes baznīcas mērķis ir veidot savus, pašu iniciētos kultūras pasākumus
Rubenes baznīcā. Rubenes baznīcas mācītājam ir pieredze kultūras pasākumu
organizēšanā, tādējādi ir iespējams jau esošo, tradicionālo kultūras programmu
paplašināt, papildinot ar jauniem kultūras pasākumiem. Sadarbībā ar Kocēnu
novada kultūras darba koordinatori tiek organizēti koncerti un pasākumi gan
iekštelpās, gan baznīcas parka teritorijā. Esošie pasākumi pierāda, ka apmeklētāju
skaits pieaug, tādēļ, veicinot publicitāti un baznīcas pasākumu popularizēšanu,
prognozējams baznīcas apmeklētāju skaita pieaugums.
Starpvalstu sadarbības attīstība – Noteiktā mērķauditorija ir Zviedrijā esošā
Gotlandes baznīca un Igaunijā esošā Vīlandes Sv.Jāņa baznīca un jebkura cita
ārvalstu baznīca ar mērķi veidot sadraudzības funkcijas, pieredzes apmaiņu un
labās prakses pārņemšanu.

5.RUBENES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS DARBĪBAS
PLĀNS UN PAREDZAMIE REZULTĀTI
Rubenes evaņģēliski luteriskās baznīcas darbības plāns neietver konkrētus
kvantitatīvus lielumus attiecībā uz pirmo un svarīgāko mērķi – reliģisko darbību, saistītu ar
draudzes darbu. Diakonijas principi nosaka nesavtīgu kalpošanu sabiedrībai, kas nav
pakļauta pilnīgam matemātiskam aprēķinam. Nevar noliegt, ka aktīvas un lielas draudzes
ietekmei ir nozīme, taču tas tālāk šī plāna ietvaros nav izvērsts. Plānā izvērsti ietveri un
aprēķiniem pakļauti pārējie darbības virzieni.

1.mērķis - Nodrošināt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa saglabāšanu un
funkcionalitātes nodrošināšanu ilgtermiņā.
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Plānotie
Uzdevumi
Baznīcas fasādes
restaurācija

Baznīcas iekštelpu
restaurācija un
tehniskās
dokumentācijas
izstrāde.

Baznīcas iekštelpu
modernizācija,
jaunu mēbeļu
(draudzes solu,
krēslu, durvju)
iegāde/
restaurācija.
Sanitārā mezgla
izbūve, apkures
sistēmas izbūve.

rezultāti
galaproduktii
Restaurēta
baznīcas
fasāde

Izstrādāta
baznīcas
iekštelpu
restaurācijas
tehniskā
dokumentācij
a

Iegādāts
jauns
inventārs
Izbūvēts
sanitārais
mezgls.
Izbūvēta
apkures
sistēma

Jaunu ērģeļu iegāde. Esošo ērģeļu
nomaiņa
pret jaunām

Rezultatīvie rādītāji

Izpild
es
Aktivitātes
laiks
2016.- Tehniskās
2019. dokumentācijas
sagatavošana
un atbilstošu
būvdarbu
veikšana
piemēram,
jumta seguma
nomaiņa
fasādes
rekonstrukcija,
Notekcauruļu
montāža,
Baznīcas kāpņu
uz torni un
torņa kāpņu
laukumu
rekonstrukcija,
Elektroinstalācij
as atjaunošana
baznīcas
iekštelpās un
jaudas
palielināšana,
Ēkas fasādes un
āra
apgaismojums;

Finanšu avots

Draudzes
darbības
nodrošināšana
un baznīcas
ēkas –
kultūrvēsturis
kā pieminekļa
pieejamības
nodrošināšana
un
piemērošana
kultūras un
tūrisma
vajadzībām.
Uzlabota baznīcas Veicināts
apmeklētāju
baznīcas –
ērtība un
kultūrvēsturis
nodrošināti
kā pieminekļa
mūsdienīgi
apmeklētības
apstākļi.
pieaugums.
Uzlabotas
Nodrošinātas
draudzes locekļu sabiedriskās
un kultūras
vajadzības un
pieminekļa
nodrošināta
apmeklētāju
ēkas ilgtspēja.
ērtības, īpaši
ziemas sezonā.

2016.- Vēsturiskā
2019. izpēte un
atbilstošas
Tehniskās
dokumentācijas
sagatavošana

Valsts
kultūrkapitāla
fonds,
Rubenes
draudzes
līdzekļi,
Kocēnu
novada domes
līdzfinansējum
s un ES
finanšu
instrumenti,
ziedojumi.

2016.- Iespējamā
2019. krēslu dizaina
izvēle. Sanitārā
mezgla tehniskā
projekta
izstrāde un
izbūve.
Baznīcas
vēsturisko durvju
un solu
rekonstrukcija un
restaurācija.

ERAF
finansējums
-Specifiskais
atbalsta
mērķis 5.5.1.
Draudzes
finansējums,
Kocēnu
novada domes
finansējums,
ziedojumi.

Uzlabots
dievkalpojuma
muzikālais

2019.
g.

Kvalitatīvie

Kvantitatīvi
e
Uzlabota
Palielinās
baznīcas
vietējo
estētiskums un iedzīvotāju un
vizuālā pievilcība. draudzes
Uzlabota drošība locekļu
baznīcas
pozitīvais
teritorijā.
iespaids par
Rubenes
baznīcas ēku.
Palielinās
baznīcas
apmeklētāju
skaits.

Kvalitatīvi
izstrādāta
tehniskā
dokumentācija,
atbilstoši LR
normatīvajiem
aktiem. Izveidota
pamatbāze
baznīcas darbībai
un attīstībai.

Uzlabots
muzikālais
formāts.

Finansējuma
iespēju
meklēšana.

ERAF
Specifiskais
atbalsta mērķis
5.5.1.; Rubenes
draudzes
finansējums.
Kocēnu novada
domes
līdzfinansējums

ES
finansējuma
piesaiste.
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ērģelēm.

noformējums
Kvalitatīva
koncertprogra
mmu
apskaņošana.

Iespējamo
pretendentu
apzināšana/
ērģeļu
ražotāji/

Kocēnu
novada domes
līdzfinansējma
piesaiste.
Draudzes
līdzekļi+
ziedojumi.
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2.mērķis – Vides pievilcība, vides sakārtotība, baznīcas parka atjaunošana un
labiekārtošana
Uzdevumi

Plānotie
rezultāti
Galaprodukti

Rezultatīvie rādītāji

Izpildes
laiks

Aktivitātes

Talku
Organizēšana.

Kvalitatīvie

Kvantitatīvie

Sakopta
vide

Vides
pievilcības
veidošana,
Iedzīvotāju
piesaiste
līdzdarboties
baznīcas
dzīvē

Regulāri
organizētas
talkas
1-2 reizes
gadā.
2014.-2018.

Labiekārtot

Vides

2017.gads

Kocēnu
novada ainavas
ainavu
arhitektu vizuālais
izstrādāt
parka projekts
vizuālo risinājumu
pievilcīgākai videi

a
un
pievilcīga
ainava

pievilcības
veidošana,
Iedzīvotāju

Labiekārtot Rubenes
baznīcas parku ar
plānotiem
stādījumiem,
atbilstoši
infrastruktūru un
vides objektiem.

Veiksmīgs
risinājums
parka
labiekārtoju
mam ar
mērķi
palielināt
baznīcas
apmeklētību.

Baznīcas

Sakopta
teritorijas baznīcas
labiekārtošana,
parka
talkas organizēšana.
teritorija

Sadarbībā

ar Izstrādāts

Baznīcas
paka
labiekārtoša
na un
pilnveidošan
a,
piemērojot
tūrismam,
rekreācijai
un ar
draudzi
saistītiem
saviesīgiem
pasākumiem

piesaiste
līdzdarboti
es baznīcas
dzīvē
Vides
pievilcības
veidošana.
Iedzīvotāju
piesaiste
līdzdarbībā.

2017.g. –
2018.g.

Automašīnu
stāvlaukuma
un pastaigu
taku izbūve
(bruģakmens
vai cits vidē
iekļaujošs
materiāls)

Finanšu
avots

Baznīcas
finansējums,
brīvprātīgais
darbs.
ERAF
finansējums
-Specifiskais
atbalsta
mērķis 5.5.1.
Draudzes
finansējums,
Kocēnu
novada domes
finansējums,
ziedojumi.

Ainavu

Kocēnu

arhitektūras
izstrāde

novada
domes
līdzfinansēju
ms

Iespējamā
dārza parka
iekārtošana ar
jaunu dizainu

Kocēnu novada
domes
līdzfinansējum
s. Draudzes
finansējums.
ES LEADER
finansējums.

3.mērķis – Attīstīt un paplašināt tūrisma iespējas Rubenes baznīcā:
Uzdevumi

Plānotie

Rezultatīvie rādītāji

Izpildes

Aktivitātes

Finanšu avots
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rezultāti
galaproduk
ti
Vienošanās

Kvalitatīvie

Kvantitatīvi
e

laiks

Veiksmīgāka

Tūrisma

Sākot

veidošana
ar par
Kocēnu
novada sadarbības
tūrisma speciālistu
veidošanu

tūrisma
produkta
izveide

iespējas
veicināšana

Tūrismu

Baznīcas

Tūristu

2014.ga
atbildīgā
nav
du
- darbinieka
nepieciešams
patstāvī kontaktēšanā
gi
s
un ideju
ģenerēšana
ar
Kocēnu
novada
speciālistu
2015.g.- Informācijas
Draudzes

vēsturiskā,
izzinošā un
mācību
materiālu
apkopošana

piesaiste
Baznīcas

Sadarbības

-

veicinošo Drukāti

materiālu
izveidošana

Tūrisma iespēju
paplašināšana un
attīstīšana

tūrisma
informatīvie
materiāli

Izveidotas
pasākumu
programmas ar
vēsturisku un
mūsdienīgu
ievirzi.
Ekskursijas
Rubenes
baznīcas tornī
un vēsturisko
notikumu
izzināšana
ekspozīcijā “Pa
Hronikas
pēdām”

2025.g.

popularizēš
ana

Instalācijas
Tūristu
ekspozīcijas
apmeklētāju
izveidošana un piesaiste
3D modulācijas nodrošinot
objektu
pieaugumu
izvietošana.
600 tūristi
Pieejamības
gadā.
nodrošināšana,
stāvlaukuma
izbūve.
Elektroinstalācij
as

2017.g.2018.g

ar Draudzes

apkopošana,
tūrisma
informatīvā
materiāla
izstrādāšana

Finansējums

finansējums
+Ziedojumi.

Kocēnu novada
domes
finansējums
ERAF
Ekskursijas
finansējums
Latvijas
-Specifiskais
nozīmes
kultūrvēsturiskā atbalsta mērķis
vietā,
kurā5.5.1.
Draudzes
iespējams
uzzināt
par:finansējums,
Livonijas laikaKocēnu novada
nemateriālajām domes
un arhitektūrasfinansējums,
ziedojumi.
mantojuma
vērtībām,
senākajām
kristīgajām
draudzēm
Latvijā, izbaudīt
tematisku,
izglītojošu
programmu par
Livonijas
Indriķi, aplūkot
skatu
uz
Vaidavas ezeru –
nozīmīgu
reģiona dabas
objektu,
no
Rubenes
baznīcas torņa.
Apmeklētāju
skaitītāja
uzstādīšana.
Uzbrauktuves
pie
ieejas
durvīm
ierīkošana
personām
ar
kustību
traucējumiem.
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Izveidot

uzziņas Uzziņas

Vienotas un

Skaidri
saprotamas
un
detalizētas
informācija
s
nonākšana
pie
potenciālā
baznīcas
apmeklētāj
a
Tūristu

materiālu
ar
informāciju Kocēnu
novada gidiem par
baznīcas vēsturi

materiāls
gidiem
un
ekskursiju
vadītājiem

saturiski
korektas
informācijas
pasniegšana
tūristiem,
ekskursantie
m.

Iekļaušanās

Tūrisma

Veiksmīga

kultūrvēsturiskā
vērtības
respektējošos
tūrisma maršrutos

objekts–
tūrisma
maršrutā

iekļaušanās
tūrisma
plūsmā

2015.g.

Materiāla

Finansējums

izstrāde,
materiāla

nav
nepieciešams

publicēšana
baznīcas
mājaslapā un
Kocēnu
novada
domes
mājaslapā
2016.g.

piesaiste,
lielākas
iespējas
baznīcas
apmeklētīb
as
un
atpazīstamī
bas
veicināšanā

Sadarbības

Finansējums

veidošana ar nav
Kocēnu
nepieciešams
novada
domes tūrista
speciālistu

4.mērķis – Rubenes baznīcas kultūras dzīves bagātināšana,
attīstīšana un popularizēšana
Uzdevumi

Plānotie

Rezultatīvie rādītāji

rezultāti
- Kvalitatīvi
galaprodukti
e

Kvantitatīvie

Izpilde
s
laiks

Aktivitātes

Finanšu
avots

Izstrādāt baznīcas Ikgadēja

Laika

Savlaicīga

Katru

Sadarbībā ar

kultūras

plānošana,

iespējamo

gadu,

Kocēnu

nav

pasākumu
organizēšana

apmeklētāju
apzināšana

gada
sākumā

novada
kultūras

nepieciešams

Plašāka
pasākumu
apmeklētāju
piesaiste

izstrādāts
kultūras
program
mas
ikgadējais
plāns

darba
koordinator
un
Rubenes

uzskatām
a
programmas plānu kultūras
programma

Turpināt iesākto
un attīstīt jaunā
formā principu
“Atvērta baznīca ”

Baznīcas
patstāvīga
pieejamīb
a

Kvalitātes
rādītājs –
pieejama
baznīca
360
dienas/24
h diennaktī

Baznīcas brīvi
pieejama
ikvienam
sabiedrības
loceklim

Sadarbība ar Lutera
akadēmiju Kocēnu

Sadarbība
s

Sadarbojoties Plašāka
speciālistiem, pieejamība

pastāvīgi
360
dienas/24
h/dienna
ktī

Atbilstoši
izstrādāt

pamatskolas
direktoru
gada plāna
izstrāde
Stikla
norobežojošās
sienas izbūve.
Elektrības
jaudas
palielināšana,
Signalizācijas
ierīkošana

Pasākumu
organizēšana un

Finansējums

u
n

Brīvprātīga
is draudzes
darbs, ES
SAM 5.5.1.
līdzekļi,
Rubenes
draudzes
finansējum
s, Kocēnu
novada
domes
finansējum
s
Kocēnu
domes
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novada domi un
Kocēnu novada
Rubenes
pamatskolu,
pasākumu
organizēšanā

Jauna
Koncerta koncepcijas
izstrāde – Rubenes
draudzes koncerta
organizēšana (1-2
koncerti gadā). Jauna
koncepcija –
labdarības koncertu
organizēšanā un
maksas koncertu
rīkošanā.

pasākumi
un
koncerti
Rubenes
baznīcā

Draudzes
organizēto
Koncertprogra
mmu
dažādība.

Ekskursijas
Ekskursijas
Rubenes baznīcā un Latvijas
baznīcas tornī
nozīmes
kultūrvēsturis
kā vietā, kurā
iespējams
uzzināt par
Livonijas laika
nemateriālajā
m un
arhitektūras
mantojuma
vērtībām,
senākjām
kristīgajām
draudzēm
Latvijā,
izbaudīt
tematisku
izglītojošu
programmu
par Livonijas
Indriķi,

kultūras
pasākumu
organizēšana
notiek
kvalitatīvāk,
efektīvāk un
ekonomiskāk.

Pieredzes
aizgūšana no
pašvaldības
kultūras
speciālistiem.
Klasiskās
mūzikas
koncerti
Rubenes
baznīcā.
Labdarības
pasākumi.
Vietējo un
ārvalstu
tūristu
piesaiste

ai
kultūras
program
mai

Baznīcas
apmeklētāju
piesaiste ar
dažādu
kultūras
mākslinieku
programmām
Rubenes
baznīcai.

organizētiem
pasākumiem
– Kocēnu
novada
domes
budžets.
Draudzes
ieguldījums
brīvprātīgajā
darbā un
budžets
1-2 reizes Pasākumu
Koncertos
gadā
organizēšana
ieeja par
Rubenes ev.lut.
ziedojumiem
draudzes
vai noteiktu
spēkiem un
maksu,
sadarbībā ar
atbilstoši
Kocēnu novada
mākslinieku
domi.
honorāru
nosacījumie
m.

Daudzveidīgu
2017.g.pasākumu
2018.g
programmas ar
vēsturisku, gan
mūsdienīgu
ievirzi
izveidošana:
Indriķa dienas
konference ar
pieredzējušo
pētnieku (Latvijas
un ārvalstu) –
vēstures un
mākslas vēstures
zinātnieku,
teologu un citu
jomu profesionāļu
dalību.

vadība

Pasākumu
organizēšana
Rubenes ev.lut.
draudzes
spēkiem un
sadarbībā ar
Kocēnu novada
domi, ārvalstu
finanšu līdzekļu
piesaiste.

ES finanšu
līdzekļi SAM
5.5.1.,
Kocēnu
novada
domes
finansējums,
Rubenes
draudzes
finansējums,
ziedojumi
mērķa
īstenošanai.
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5.1. Rubenes evaņģēliski luteriskās baznīcas plānotie pasākumi
Rubenes baznīcas pasākumu programma saistīta ar četriem pamatvirzieniem – reliģiskā darbība, tūrisma veicināšana, kultūras
pasākumu organizēšana un kultūrvēsturiskās nozīmes saglabāšana. Baznīcai izdalāmas divas plašākai publikai pieejamas zonas –
baznīcas galvenā zāle un baznīcas parks. Pasākumu pieejamība baznīcas galvenajā zālē ir iespējama arī personām ar funkcionāliem
traucējumiem ar pārvietojamas konstrukcijas palīdzību.
Izmantojamā
Pakalpojums

telpa

Dievkalpojumi

Baznīcas

Laulības

galvenā zāle
Baznīcas

Kopā
pasākumi

GADS-pasākumu skaits gadā
2015

2016

2017

2018

2019

53

52

53

52

53

53

53

53

53

53

53

111

5

6

7

8

9

10

12

12

14

14

14

34

36

37

40

42

44

581

2020

2021

2022

2023

2024

2025

galvenā zāle
Kristības

Baznīcas

367

23

25

27

29

30

Kocēnu novada pasākums

galvenā zāle
Baznīcas parks

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

– Liliju svētki

Kocēnu novada organizēts

Baznīcas
52

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

pasākums

galvenā zāle un
parks
Baznīcas

30

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

organizētas izstādes
Rubenes
pamatskolas

galvenā zāle
Baznīcas

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

pasākums
Draudzes

galvenā zāle
Baznīcas parks

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Rubenes ciems

66

6

6

6

6

6

Kocēnu

novada

organizēts

maksas pasākums

Rubenes
draudzes
ekskursijas

baznīcas
organizētas

6

6

6

6

6

6
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Rubenes
draudzes un Kocēnu
novada domes organizēts
pasākums “Indriķa diena”

Rubenes
baznīca un
baznīcas
dārzs

1
11

Projekta “Kultūra, vēsture, Rubenes baznīca
arhitektūra Gaujas un laika un baznīcas dārzs
lokos ” ietvaros radīts
pakalpojums – ekspozīcija
“Pa Hronikas pēdām”
Adventes laikā-koncerti
Rubenes baznīca
un baznīcas dārzs
Ziemassvētku pasākums
Rubenes baznīca
un baznīcas dārzs

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

33

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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5.2. Rubenes evaņģēliski luteriskās baznīcas plānotais apmeklētāju skaits
Apmeklētāju skaita raksturojums/prognoze
2015.gadā pēc baznīcas fasādes restaurācijas darbu pabeigšanas Rubenes baznīca prognozē lielāku apmeklētāju plūsmu gan
ikdienā uz dievkalpojumiem, gan kultūras pasākumiem.
Pakalpojums

Izmantojamā

Vidēji

Kopējais

GADS

telpa

gadā

apmeklētā
jus skaits

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Dievkalpojumi

Baznīcas

1115

12260

1060

1040

1060

1040

1060

1100

1100

1200

1200

1200

1200

Laulības

galvenā zāle
Baznīcas

1705

18750

1000

1200

1400

1600

1800

1900

1900

1950

2000

2000

2000

Kristības

galvenā zāle
Baznīcas

2997

32970

2300

2500

2700

2900

3000

3100

3200

3220

3300

3350

3400

250

2760

200

200

230

260

260

945

10400

800

800

800

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

164

1800

100

100

100

150

150

200

200

200

200

200

200

128

1410

120

120

130

130

130

galvenā zāle
Kocēnu novada
pasākums “Lilliju
svētki”

260
Baznīcas parks

Kocēnu
organizēts
pasākums
Kocēnu

novada

Baznīcas

novada

galvenā zāle un
Parks
Baznīcas

organizētas izstādes

galvenā zāle

Rubenes

Baznīcas

pamatskolas

270

270

270

270
270

130

130

130

130

130

130

galvenā zāle
pasākums
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Draudzes
organizēts maksas
pasākums
Adventes
laikā-

Baznīcas parks

koncerti
Ziemassvētku

galvenā zāle
Baznīcas

Baznīcas

pasākums
galvenā zāle
Piesaistīto tūristu un
kultūras
pasākumu
apmeklētāju
skaits
projekta
“Kultūra,
vēsture, arhitektūra
Gaujas un laika lokos ”
radīto pakalpojumu
rezultātā.

250

2750

250

250

250

250

250

2015

2250

150

150

150

150

150

262

2880

220

230

240

250

260

432

4750

50

50

50

50

650

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

280

280

280

280

280

280

650

650

650

650

650

650
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5.3. Rubenes evaņģēliski luteriskās baznīcas darbības finansēšanas
plāns

Rubenes baznīca ļoti rūpīgi plāno savu finanšu apriti, finanšu izmaksu stabilitātei un
loģiskai uzskaitamībai baznīcai ir algots grāmatvedis. Rubenes baznīcas draudze ļoti
rūpīgi izvērtē baznīcas apmeklētāju saziedotos naudas līdzekļus un to izlietojuma
mērķus.

5.4. Publicitātes plāns
Primāri Rubenes evaņģēliski luteriskā baznīcā notiekošās aktivitātes tiek publicētas
Rubenes baznīcas mājas lapā www.rubenesdraudze.wordpress.com. Sekundāri par
baznīcā notiekošām kultūras aktivitātēm informācija tiek publicēta Kocēnu novada
domes interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv, kā arī www.visitvalmiera.lv,
www.entergauja.com, www.vidzeme.com un www.viahanseatica.info
Lai sasniegtu pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu, publicitātei tiek izmantoti mūsdienu
sociālās komunikācijas rīki. Rubenes baznīcai ir savs Twitter.com konts un Draugiem.lv
konts
http://www.draugiem.lv/rubenesdraudze/
un
https://twitter.com/Rubenesdraudze ir vietnes, kur ikviens var sekot Rubenes baznīcas
aktivitātēm.
Par lielākiem kultūras pasākumiem tiek veidoti reklāmas plakāti, kas tiek izvietoti
Rubenes ciema teritorijā un Kocēnu novada teritorijā.
Sadarbībā ar Kocēnu novada domes sabiedrisko attiecību speciālistiem publikācijas tiks
ievietotas gan Kocēnu novada domes bezmaksas informatīvajā izdevumā „Kocēnu Novada
Vēstis”, gan pašvaldības interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv. „Kocēnu Novada
Vēstis” tiek izplatītas, izmantojot VAS “Latvijas Pasts” pakalpojumus, tādējādi nodrošinot,
ka avīze nonāk līdz katra novada iedzīvotāja pastkastītei. Izdevuma “Kocēnu Novada
Vēstis” numuru elektroniskās versijas tiek publicētas arī “Lursoft” kanālos. Iedzīvotāji tiks
informēti arī dažādās sanāksmēs un informatīvās sanāksmēs.
Informācija tiks pausta arī ar dažādu mediju starpniecību, piemēram, ziņu aģentūru LETA
un BNS, kā arī publicēta dažādos interneta portālos, piemēram, www.valmiera24.lv,
www.valmieraszinas.lv u.c., reģionālajā laikrakstā “Liesma”, Radio Tev un Radio Skonto
Vidzeme.
Vietējo iedzīvotāju un citu interesentu informēšana tiks veikta, arī izmantojot pašvaldības
sociālos tīklus, tādējādi nodrošinot maksimāli ātru informācijas nodošanu dažādām
mērķgrupām. Informācija tiks ievietota mikroblogu vietnē Twitter, kā arī domes profila
kontā sociālajā tīklā Draugiem.lv.
Ņemot vērā, ka draudzes darbība pastāv no ziedojumiem, tad primāri tiks izmantoti visi
pieejamie bezmaksas komunikācijas līdzekļi.
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6.RUBENES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS ILGTSPĒJAS
NODROŠINĀŠANA
Rubenes baznīcas pastāvēšanas nepārtrauktība un tradīciju senums dabiski apliecina
pastāvēšanas ilgtspējību. Rubenes baznīcas saglabāšanu un tās dzīvotspējas
nodrošināšanu nosaka aktīva draudzes darbība un Diakonijas principos noteiktā
kalpošana sabiedrībai. Vienlaikus baznīcas kultūrvēsturiskās vērtības saglabāšanos
nosaka Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību 5, kurā cita starpā paredzēta un ar
likumu noteikta Kultūras vēstures pieminekļu saglabāšana. Kultūras pieminekļu
aizsardzības likums nosaka, ka kultūras pieminekļa īpašnieks nedrīkst ļaunprātīgi
izmantot tā statusu un mākslīgi radīt pieminekļa bojāeju.
Rubenes draudze jau nokalpojusi sabiedrībai vairāk nekā 800 gadu, kas pārspēj
jebkuras citas novada institūcijas dzīvotspēju. Kamēr vien pastāvēs LELB satversme, kas
regulēs baznīcas draudzes struktūru, tik ilgi arī dzīvos Baznīcas draudze.
Papildinoši, savstarpēji noslēgtais nodomu protokols par sadarbības veidošanu starp
Kocēnu novada domi, Rubenes baznīcas draudzi, Rubenes draudzes mācītāju, Lutera
akadēmiju un Vidzemes Augstskolu, nodomu protokolam ir juridisks spēks un tā darbības
vērstas uz Rubenes evaņģēliski luteriskās baznīcas ilgtspējīgu attīstību. Vienošanās
paredz kopēju koncepcijas veidošanu baznīcas izvirzīto mērķu sasniegšanai:
Vides sakārtotības jautājumos;
Tūrisma attīstības jautājumos;
Kultūras jautājumos;
Starpvalstu sadarbība.
Nodomu protokols noslēgts bez finansiālām saistībām, balstoties uz sadarbības
principiem. Noslēgtai nodomu protokols ir kā pamats Kocēnu novada domes
ieinteresētībai iesaistīties baznīcas dzīves veidošanā, kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanā un kultūrvēsturiskā centra ilgtspējīgai attīstībai, kā arī Rubenes baznīcai
reālāka izvirzīto mērķu un uzdevumu izpildei. Sadarbības mērķis ir: Rubenes baznīcas
staltā un gaišā ēka sakopta parka vidū kalna galā – kā Rubenes ciema, Kocēnu novada,
Valmieras puses, Vidzemes un pat visas Latvijas atpazīstamības simbols. Rubenes
kultūrvēsturiskā centra ilgtspējīga attīstība, sekmējot tādu kultūras, formālās un
neformālās izglītības, ekonomisko un sociālo aktivitāšu ierosināšanu un īstenošanai, kas
nodrošina teritorijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, dzīvotspēju un attīstību
saskaņā ar vietējās sabiedrības interesēm. Tūrisma pasākumu un kultūras mantojuma
interpretācijas atbalstīšanu, izceļot Rubeni kā vietu, kurā 13.gadsimta sākumā dibināta
viena no Latvijas senākajām kristīgajām draudzēm; tās dibinātājs un priesteris Indriķis
sarakstīja bagātīgāko no vēsturiskajiem pirmavotiem par tagadējās Latvijas un Igaunijas
teritoriju – Indriķa Livonijas hroniku (Heinrici Cronicon Lyvoniae). Rubenes dievnama un
apkārtējās teritorijas pievilcības veicināšana, nodrošinot brīvu piekļuvi gan vietējai
sabiedrībai, gan Kocēnu novada viesiem, kā ari apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām.
Sadarboties visa veida resursu piesaistē, tai skaitā finanšu resursu (valsts un pašvaldību
budžeta, Latvijas un ārvalstu fondiem, ziedojumiem, privātā sektora u.c.) Rubenes
kultūrvēsturiskā centra ilgtspējīgai attīstībai, kā arī kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanas aktivitāšu īstenošanai un vietējās sabiedrības iniciatīvu atbalstīšanai.
Sadarbība zinātniskās izpētes un pētījumu rezultātu popularizēšanas jomā, tādējādi
izceļot Rubenes dievnama nozīmi un īpašo devumu starp citiem līdzīgiem.
Rubenes baznīcas draudze aktīvi uzsākusi ekskursiju organizēšanu uz dažādām
Latvijas baznīcām un citiem interesantiem apskates objektiem. Šādas ekskursijas tiek
organizētas 6 reizes gadā. Rubenes baznīca no Ziedotāju finanšu līdzekļiem nodrošinās
baznīcas uzturēšanas izmaksas.
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Draudzes priekšnieks
5

Andrejs Caps

http://likumi.lv/doc.php?id=
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