Rēzeknes novada kultūras nodaļas atskaite par 2012.gadā paveikto
Rēzeknes novada kultūras nodaļas galvenais uzdevums

ir, sadarbojoties ar novada

pagastu pārvalžu kultūras iestādēm un pašdarbības kolektīviem, nevalstiskajām organizācijām,
veicināt kultūrprocesus un labvēlīgas kultūrvides attīstību novadā, reģionā. Sniegt ieguldījumu
pozitīva Rēzeknes novada, Latgales un līdz ar to Latvijas tēla veidošanā. Kultūras nodaļas
darbības mērķis ir veidot un uzturēt sadarbības tīklu starp novada pagastiem un tās kultūras
iestādēm. Novada infrastruktūru veido 28 kultūras nami, 33 pagastu un 23 skolu bibliotēkas,
Maltas mūzikas skola, 3 valsts akreditēti muzeji.
Rēzeknes novads ir bagāts ar nemateriālās kultūras vērtībām – tautas mākslas
kolektīviem, talantīgām personībām, tautas daiļamata meistariem. 2012. gadā Rēzeknes novadā
darbojas – novada nozīmes pašdarbības kolektīvi - novada jauktais koris „Ezerzeme”, novada
pūtēju orķestris, TLMS „Rēzeknes apriņķa podnieki”, keramikas studija „Podnieku skola”.
Pagastu kultūras iestādēs – 5 kori, 16 deju kolektīvi, 28 vokālie ansambļi, 21 amatierteātri, 14
folkloras ansambļi un citi interešu kolektīvi. Kopumā Rēzeknes novadā darbojas 134 pašdarbības
kolektīvos tiek iesaistīti 1583 dalībnieki.
Kultūras nodaļa


vada un organizē kultūras dzīvi novadā, koordinē un sniedz metodisku palīdzību novada
kultūras iestādēm, veido kultūras informācijas apriti, organizē mācību un informatīvos
seminārus;



plāno un organizē novada nozīmes skates un kolektīvu savstarpējas sadarbības un
sadraudzības pasākumus;



apkopo un analizē kultūras iestāžu statistiskos datus;



nodrošina Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu;



veicina novada kultūras darba starptautisko sadarbību.

Tālākizglītība
Rēzeknes novada pašvaldības projekta „Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldību darbinieku un
investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana” ietvaros kultūras/tautas manu vadītājiem tika
rīkoti apmācību semināri:


radošo projektu un ideju ģenerēšana;



kultūras jomas projektu sagatavošanas kritēriji līdzekļu piesaistei no ES un pārrobežu
programmām;



stresa vadīšanas paņēmieni;



pieredzes apmaiņas brauciens - realizēto projektu darbība Cēsu un Valmieras novados.

Rēzeknes kultūras nodaļa organizētie pasākumi
10.01. Rēzeknes novada kultūras darbinieku jaunā gada izbraukuma pieredzes apmaiņas
seminārs Ozolaines tautas namā. Kultūras namu un bibliotēku vadītāji tika iepazīstināti
Ozolaines kultūras dzīvi. Koncertu sniedza tautas nama pašdarbības kolektīvi.
14.01. Rēzeknes novada deju kolektīvu koncertkarnevāls „Jautrais sadancis” Lendžu kultūras
namā. Pasākumā piedalās 16 deju kolektīvi no Rēzeknes un Viļānu novadiem un Rēzeknes
pilsētas.

Fotogaleriju var aplūkot http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/archive/2/1/33/?p_id=6912
3.02. Folkloras kopu sadziedāšanās sveču dienā Bērzgales kultūras namā.

10.02. Rēzeknes novada amatierteātru parāde „Kaudzēm smieklu” Maltas kultūras namā.

13 Rēzeknes novada amatierteātri savās izrādēs atspoguļoja mūsdienu vērtības un aktualitātes,

pasmējās par citiem un viens par otru.
Fotogaleriju var aplūkot
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/archive/2/1/33/?p_id=7092
17.03. Rēzeknes novada vokālo ansambļu skate Ozolmuižas kultūras namā. Skatē piedalās 10
sieviešu vokālie ansambļi un koncertu kuplina vienīgais vīru vokālais ansamblis „Ritums” no
Gaigalavas kultūras nama. Uz skates II kārtu tiek izvirzīti četri sieviešu vokālie ansambļi.

19.03. Rēzeknes novada uzņēmēju diena notika Griškānu kultūras namā. Tika uzsākta jauna
tradīcija novada gada uzņēmēju godināšanai.
14.04. Rēzeknes un Viļānu novadu koru skate Rēzeknes pilsētas kultūras namā.
Koru skatē piedalās pieci novada kori.
21.04. Rēzeknes un Viļānu novadu deju kolektīvu skate Rēzeknes pilsētas kultūras namā.
Skatē piedalās desmit novada deju kolektīvi.
27.-28.04. Latgales podnieku dienas 2012

„Latgales podnieku dienu 2012” krāsainās un svēpētās keramikas cepļi tika kurināti Evalda
Vasilevska darbnīcā un izstāde atklāta Kaunatas pagasta kultūras namā.

8.- 11.07. Starptautiskais folkloras festivāls „Baltica 2012”. Festivālā piedalās 11 novada
kolektīvi.
21.07. Rēzeknes novada diena
Novada dienas ietvaros notika rakstnieka Jāņa Klīdzēja piemiņas pasākums „Gōjputnu dzīsme”
un piemiņas akmens atklāšana Kantinieku kapos.

Daudzo Rēzeknes novada dienu notikumu virknē notika novada tautas mākslas kolektīvu
koncerts „Dziedam un dejojam dzimtam novadam”, folkloras kopu sadziedāšanās „Zynu, zynu
tāva sātu” un grupas Xylem trio koncerts „Shadows of wood”.

28.08. Rēzeknes novada grāmatu svētki Dricānu pagasta kultūras namā

16.11. Republikas proklamēšanas gadadienas svinības Rēzeknes novadā. Svinīgais pasākums
šogad notika Feimaņu pagasta kultūras namā.

Sadarbībā ar Valsts Kultūrkapitāla fondu realizētie projekti


Profesionālās mākslas pieejamība – grupu „Framest” un „Xylem trio” koncerti.



Latgales podnieku dienas 2012

Starptautiskās sadarbības pasākumi


Turpinot sadarbību ar Čehijas Republikas Lidices rajonu un Čehijas vēstniecību Latvijā
2012.gadā ir notikuši vairāki pasākumi. 4.janvārī uz Audriņu traģēdijas Otrajā pasaules

karā 70 gadskārtas piemiņas pasākumu bija ieradušies Čehijas vēstniecības Latvijā
vēstnieks un viesi no Čehijas pilsētas Lidices, kuru ar Audriņiem saista līdzīga traģēdija.

Maltas un Kaunatas pagastu kultūras namos tika izvietota ceļojošā izstāde „Čehijas un
Latvijas attiecības 1921-2011”.

Izstādi "UNESCO Čehijas pieminekli"

varēja apskatīt

Audriņu pagasta kultūras namā, 12.01.-22.01., Strūžānu pagasta kultūras namā, 23.01.05.02., Bērzgales pagasta kultūras namā, 06.02.-19.02., Griškānu pagasta kultūras namā,
20.02.04.03, Ratnieku pagasta kultūras namā, 16.03.-25.03., Rēznas pamatskolas zālē,
26.03.-08.04.


Sadarbība ar Baltkrievijas Republikas Postavu rajonu. Novada delegācija un folkloras
kopa „Vīteri” piedalījās Starptautiskajā mūzikas festivālā „Звиняць цымбалы и
гармоник”.



1.-2. septembrī novada delegācija piedalījās Baltkrievijas Republikas Vitebskas rajona
Glubokoje pilsētas Rakstniecības svētkos. Amatniecību pārstāvēja TLMS „Rēzeknes
apriņķa pūdnīki” vadītājs Andris Ušpelis. Svētku koncertā Rēzeknes novadu pārstāvēja
folkloras kopa „Rāzna” Jāpiebilst, ka folkloras kopas „Rāzna” dalībnieki ir novada
kultūras namu un folkloras kopu vadītāji, un piedalīšanās tādā pasākumā ir lieliska
pieredze turpmākai darbībai savos kolektīvos.



Starptautiskā akardeonistu nometne un koncerti Maltā, Kaunatā, Čornajā, Lendžos.



Nacionālo kultūras biedrību festivāla dalībnieku koncerti Maltā, Bērzgalē, Verēmos.



Polijas ugunsdzēsēju pūtēju orķestra koncerti Dricānos, Bērzgalē, Feimaņos.

Tāpat regulāra sadarbība notiek ar Lietuvas republikas Kupišķu rajonu.
Rēzeknes novada amatiermākslas kolektīvu darbība
Nozīmīgākie pasākumi, kuros piedalījās Rēzeknes novada pūtēju orķestris:
Romāna Ivanova vadībā visa gada garumā orķestris cītīgi strādāja, gatavojot programmas skatēm
un koncertiem. Mēģinājumi notika divas reizes nedēļā, gatavojot arī defilē programmu.


Ar ļoti labiem rezultātiem, B grupā iegūstot I pakāpes diplomu, no Latvijas izglītības
iestāžu pūtēju orķestru skates atgriezās Rēzeknes novada pūtēju orķestris. Skate
orķestriem no Latgales novadiem10.martā notika Jēkabpilī. Tās laikā profesionāla žūrija
vērtēja dalībnieku gatavību dalībai VII Latvijas skolu pūtēju orķestru festivālā un
finālkonkursos. Orķestra vadītājs Romāns Ivanovs bija gandarīts par kolektīva sniegumu
un skatē uzrādītajiem rezultātiem – saņemot 51.17 punktus, orķestris B grupā ir labākais
starp Latgales novada kolektīviem, bet kopvērtējumā visā Latvijā ierindojās otrajā vietā.
Rēzeknes novada pūtēju orķestris piedalījās arī defilē skatē, kur skaņdarbi jāatskaņo
maršējot ar horeogrāfiskām kustībām. Pēc iegūto punktu skaita savā grupā tas valsts
mērogā ierindojas otrajā vietā.



25.aprīlī orķestris piedalījās bērnu un jauniešu pūtēju orķestru un ansambļu ritmiskās
mūzikas festivāls "Vēju ritmi" Liepājā,



25.,26. Maijā Rēzeknes novada pūtēji piedalījās pūtēju orķestru festivālā Jelgavā.

Nozīmīgākie pasākumi, kuros piedalījās Rēzeknes novada jauktais koris „Ezerzeme”


26.maijā Latgales novada Dziesmusvētki Preiļos,



Novada dienas koncerts,



Pēterdienas koncerts Gaigalavas baznīcā,



No 21. līdz 23.septembrim Rēzeknes novada jauktais koris „Ezerzeme” koncertēja
Krakovā (Polijā), kur piedalījās festivālā „Zaklęte w Dyni”. Festivāla laikā „Ezerzemei”
bija uzticēts dziedāt svinīgajā misē Sv. Agneškas baznīcā. Pēc dievkalpojuma koris
sniedza vēl vienu koncertu, kurā klātesošie varēja dzirdēt gan latviešu tautas dziesmas,
gan arī populārākās kora melodijas.



13.oktobrī koru sadziedāšanās svētkos „Ceļā uz Diesmusvētkiem” Daugavpilī,



Republikas proklamēšanas gadadienas pasākums Feimaņos,



Ziemassvētku koncerts Bērzgalē.

TLMS „Rēzeknes apriņķa pūdnīki” darbība 2012.gadā
Tautas lietišķās mākslas studija (TLMS) „Rēzeknes apriņķā pūdnīki” ir Latgales
keramikas meistaru apvienība Rēzeknes novadā. Studija tika izveidota un apstiprināta ar LR
kultūras ministra pavēli 1990.gadā. Studijas vadītājs no 2003.gada ir Andris Ušpelis. Studijai ir
piešķirta augstākā kategorija, kas apliecina tās profesionalitāti un pamatoti ļauj uzskatīt par
vadošo keramikas apvienību valstī.
Pašlaik studijā aktīvi darbojas 19 Latvijā atzīti keramiķi – Latvijas mākslinieku
savienības biedri un tautas daiļamata meistari: Raivo Andersons (Preiļi), Anita Bernāne (Lendži),
Jolanta un Valdis Dundenieki (Bērzpils), Pēteris Gailums (Ilzeskalns), Olga un Valdis Pauliņi

(Krāslava), Uģis Puzulis (Alūksne), Stanislavs Viļums (Bekši), Andris Ušpelis (Griškāni),
Aivars Ušpelis (Malta), Antons Ušpelis (Rēzekne), Viktors .Ušpelis (Griškāni), Olga un
Voldemārs Voguli (Lendži), Jānis Voguls (Lendži), Māris Voguls (Lendži), Edvīns un
Vladislavs Vinceviči (Daugavpils).

2012.gads studijai bija nozīmīgs ar šādiem rīkotajiem pasākumiem:
Aprīlis tradicionāli tiek dēvēts par Latgales podnieku dienu mēnesi, jo pēdējos gados tieši aprīļa
pēdējā piektdienā un sestdienā tuvi un tāli ciemiņi tiek aicināti uz atvērto durvju dienām, cepļu
kurināšanām un ārā ņemšanu, teorētiskajiem lasījumiem. Tas viss Rēzeknes novadā bija
izbaudāms no 25.-28.aprīlim. Ikviena podnieka darbnīca bija pieejama interesentiem. Šajā laikā
cepļus kurināja Anatolijs Vituškins (A.Paulāna TLMS) un Evalds Vasilevskis (LKF kopa
„Pūdnīku skūla”). Podnieku dienu galvenais ceplis, kurā tika apdedzināti vairāku meistaru darbi,
kā arī galvenais pasākums – lielā izstāde, tika rīkota Kaunatā un bija apskatāma vairākas nedēļas.
Ir svarīgi ne tikai parādīt Latgales keramikas daudzveidību, bet arī iesaistīt vietējos iedzīvotājus,
kas brīvajos brīžos labprāt nodarbojas ar rokdarbiem. Jāuzteic visu iesaistīto pušu atsaucība un
sadarbība šī pasākuma rīkošanā.

Aprīlī un maijā Latgales Kultūrvēstures muzejā bija skatāma Kultūrizglītības un
nemateriālā mantojuma centra (pašlaik Latvijas Nacionālais kultūras centrs) rīkotā Latgales
tautas lietišķās mākslas izstāde, kurā eksponēšanai tika atlasīti arī TLMS „Rēzeknes apriņķa
pūdnīki” dalībnieku darbi.

2012.gada maijā Daugavpils kolēģi no TLMS „Latgale” un Daugavpils māla mākslas centra
rīkoja pirmo starptautisko māla mākslas festivālu „Latgales māla trauks”, uz kuru laipni tikām
uzaicināti. Festivāla ietvaros tika rīkotas meistardarbnīcas, tika atklāta dalībnieku darbu izstāde,
kurināts un izņemts ceplis, kā arī Daugavpils centrā tika atklāta Latgales keramikai veltīta
skulptūra.
Latvijas amatnieku gada lielākais un nozīmīgākais pasākums ir Latvijas Etnogrāfiskajā
brīvdabas muzejā jūnija pirmajā sestdienā un svētdienā notiekošais gadatirgus. Šis pasākums
vienmēr ir kupli apmeklēts un ir vieta, kur meistariem tieši un nepastarpināti tikties ar skatītāju.
Arī TLMS „Rēzeknes aprīņķa pūdnīki” ik gadu labprāt piedalās šajā pasākumā.
Jūnijā studijas dalībnieki tika aicināti piedalīties izstādē „Māksla & amatniecība”, ko Rīgā
Sv.Pētera baznīcā startautiskā folkloras festivāla „Baltica 2012” ietvaros rīkoja biedrība
„Latviešu tautas mākslas savienība”. TLMS „Rēzeknes apriņķa pūdnīki” ir sena sadarbība ar šo
biedrību, kas valsts mērogā popularizē tautas mākslu, kā arī vairākkārt ir ieguvusi tiesības rīkot
Dziesmu svētku Tautas mākslas izstādes. Jāpiebilst, ka darbi no šīs izstādes Rīgas dienu ietvaros
tika izstādīti arī Sanktpēterburgā un Maskavā.
Kā katru gadu piektdienā un sestdienā pirms 15.augusta J.Raiņa memoriālajā muzejā
„Jasmuiža” tiek kurināts A.Paulāna atjaunotais ceplis. Cepli kopā ar datbnīcu muzejs un studijas
dalībnieki atjaunoja 1999.gadā un kopš tās reizes ik gadu cepļa kurināšanu uzņemas kāds no
studijas biedriem. 2012.gadā šis gods tika Jolantai un Valdim Dundeniekiem. Ceplī tika
apdedzināti 13 meistaru darbi. Šī reize bija nozīmīga ar to, ka cepļa izņemšana tiešraidē tika
pārraidīta Latvijas Radio 1 programmā „Kultūras rondo”. Iespaidojoties no šī pasākuma LR1
vēlāk organizēja raidījumu ciklu par Latgales keramiku, tās pagātni, tagadni un nākotni. Cepļa
izņemšana ir lieli svētki, jo apmeklētājiem tiek piedāvāts piedalīties konkursos un iegūt vērtīgas
balvas. Labprāt piedalās arī vietējie ansambļi.
Augustā Rīga rīko savus pilsētas svētkus, kuru kuplināšanai tiek aicinātas arī visas valsts
studijas. Šādos lielos pasākumos ir iespēja gan sevi parādīt, gan iegūt kontaktus.
2011.gadā studija ieviesa jaunu tradīciju – pasākumu „Ciemos pie kolēģa”. Lai arī savā starpā
esam ļoti labi pazīstami, tomēr nesanāk tik bieži aizbraukt citam pie cita. Šis pasākums ļauj pēc
aktīvas sezonas nedaudz atpūsties. Tā kā studijas dalībnieki ir no visas Latgales, tad vienlaikus ir
iespēja apskatīt dzimto novadu. Šādu iespēju 2012.gadā mums piedāvāja Pauliņu pāris no
Krāslavas. Paldies par jauko uzņemšanu! Arī kopīgi kurinātais ceplis, ekskursijas un sarunas pie
tā bija lieliskas.
Gads noslēdzās ar J.Raiņa memoriālā muzeja „Jasmuiža” oktobra beigās Preiļu novada
Aizkalnē rīkoto konferenci „Latgales keramika. Tradīcijas un pārmantojamība”. Šī konference
sakrita ar Antona Ušpeļa (seniora) 100. dzimšanas dienu. Starp referentiem bija arī Andris

Ušpelis, kurš stāstīja un rādīja par Ušpeļu dzimtas pārstāvjiem. Interesanta izvērtās konferences
izskaņā sarīkotā diskusija, kas parādīja, ka Latgales keramikai ir nākotne un viss ir mūsu rokās.

Neskatoties uz kopīgi rīkotajiem pasākumiem 2012.gadā bija skatāmas arī studijas biedru rīkotās
personālizstādes. Tā, piemēram, Ilzeskalnā izstādi atklāja Pēteris Gailums, atzīmējot 50 gadu
jubileju.
Arī Olga un Valdis. Pauliņi atklāja personālizstādes Ogrē un SintNiklāsā (Nīderlandē).
Pastāvīga studijas dalībnieku izstāde ir apskatāma Ūdenstūrisma attīstības centrā „Bāka”.
Aicinām sekot TLMS „Rēzeknes apriņķa pūdnīki” aktivitātēm arī 2013. - Dziesmu un Deju
svētku gadā, kā arī Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienā!
Izstādes


Visu gadu Rēzeknes novada pašvaldības foajē tika izstādītas dažādu mākslinieku gleznas.
Novada pašvaldības apmeklētājiem ir bijusi iespēja aplūkot Osvalda Zvejsalnieka,
Gundegas Rancānes, Pāvela Ostapceva, Agras Ritiņas, Jura Gaigala, Vladislava Paura
gleznas.



TLMS „Rēzeknes apriņķa pūdnīki”, podnieku kopas „Pūdnīku skūla” meistari 2012.gadā
izveidoja ceļojošo keramikas izstādi, kuru visa gada garumā varēja apskatīt novada
kultūras iestādēs.

Starpnovadu sadarbība
Balvu novada svētkos „Atvērsim sirdis” tika izveidots Rēzeknes novada prezentācijas stends.
Novadu pārstāvēja Maltas kultūras nama lauku kapela „Malta”, podnieks Antons Ušpelis un
mājražotāja Gunta Hjūsa.

Novada bibliotēku darbs
2012. gadā bibliotēku nozarē galvenie uzdevumi bija: metodiskā, praktiskā palīdzība un
konsultāciju sniegšana bibliotekāra darba jautājumos Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldības un
skolu bibliotēkām; bibliotēku personāla profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu
(semināru, kursu, praktisko nodarbību) organizēšana; metodisko materiālu, e-dokumentu un cita
veida aktuālas profesionālās informācijas saņemšana, analīze un nodošana bibliotēkām; regulāra
e –informācijas pārsūtīšana; Rēzeknes un Viļānu novadu publisko bibliotēku darba pārskatu
saņemšana, statistiskas datu apkopošana, analizēšana, sagatavošana un iesniegšana LNB BAI;
statistisko datu rediģēšana novadu publisko un skolu bibliotēku LDKK informācijas sistēmā;
valsts mēroga projektu koordinācija (realizācijā esošie projekti: Gaismas tīkls, Trešais tēva dēls,
VKKF lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu žūrija”; no LNB BAI un citiem avotiem
saņemto dāvināto iespieddarbu apstrāde un sadale; publicitātes, kontaktinformācijas precizēšana,
novadu bibliotēku pasākumu plānu ievietošana novada portālā; grāmatu apmaiņas starp novada
bibliotēkām nodrošināšana.
Pārskata gadā tika organizēti 4 profesionālās pilnveides pasākumi (semināri), kuros tika
runāts un diskutēts par bibliotēku darba aktuāliem un svarīgiem jautājumiem: par 2011.gada
darba rezultātiem, LURSOFT datu bāzes izmantošanas iespējām, NIID datu bāzi (uzziņu resurss
Profesiju Pasaule www.profesijupasaule.lv ), LNB digitālo bibliotēku, Latvijas bibliotekāru 15.
konferenci „Bibliotēka aiz bibliotēkas: Integrācija, inovācijas un informācija visiem” u.c. Uz
semināriem tika aicināti speciālisti no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, no Valsts Izglītības
Attīstības aģentūras, ar jaunajām grāmatām viesojās SIA „Virja”, izdevniecība „Atēna”. Veikta
v/a KIS projekta „ Trešais tēva dēls” apmācību kursa „ Bibliotēku interešu pārstāvniecība”
koordinācija, iesaistot apmācībās visus Rēzeknes un Viļānu novadu publisko bibliotēku

bibliotekārus. Skolu bibliotekāriem gada sākumā tika organizēts seminārs- praktikums par
statistikas datu ievadīšanu Latvijas digitālajā kultūras kartē, sniegtas individuālās konsultācijas
par gada darba pārskatu, lasītāju un krājumu uzskaiti. Regulāri tika pārsūtīta jaunākā informācija
elektroniskajā formātā, bibliotekāri aicināti uz semināriem. Pagastu bibliotekāriem sniegtas
konsultācijas par bibliotēkas krājuma pārbaudi, norakstīšanu, uzskaiti, par Latvijas digitālās
kultūras kartes aizpildīšanu, par bibliotēkas pakalpojumiem, par rajona elektroniskā kopkataloga
un datu bāžu „Letonika” un Lursoft „Laikrakstu bibliotēkas” izmantošanas iespējām u.c. Jūnijā
tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Cēsu novadu un Valmieras integrēto bibliotēku.
Septembrī Alūksnes novada bibliotekāri apmeklēja Ozolmuižas pagasta bibliotēku. Braucieni un
pieredzes apmaiņa dod lielisku iespēju paskatīties, kā strādā kolēģi citus novados, iepazīt jaunas
darba formas, ieraudzīt interesantas idejas un izmantot tās darbā. Gadā apmeklētas 7 pagastu
bibliotēkas un viena skolu bibliotēka (Kaunatas 1., Ozolmuižas, Ozolaines, Ilzeskalna, Dricānu,
Griškānu, Silmalas un Kaunatas vidusskola), kurām sniegtas individuālās konsultācijas par
krājuma sakārtošanu, komplektēšanu, uzskaiti, norakstīšanu u.c. Kopā ar Rēzeknes pilsētas
centrālo bibliotēku tika izstrādāts un guva atbalstu Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts
„Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām”. Programmas ietvaros Rēzeknes un Viļānu
novadu bibliotēkām tika saņemti, apstrādāti un sadalīti 640 eksemplāri grāmatu par summu Ls
3457.

Pēc Kultūras ministrijas bibliotēku atbalsta programmas „Publisko bibliotēku kapacitātes
stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības
veicināšanai” realizācijas saņemti Rēzeknes un Viļānu novadu bibliotēkām sadalīti 299
eksemplāri grāmatu par summu Ls 2099. Gada laikā vēl saņemti, apstrādāti un sadalīti 1014
eksemplāri dāvinājumu no LNB un citām iestādēm.
24.augustā organizēti Rēzeknes un Viļānu novadu 11. Grāmatu svētki Dricānos ar plašu
pasākumu piedāvājumu gan pieaugušajiem, gan bērniem un jauniešiem.

„Latvijas Avīzes” publiskajā diskusijā piedalījās LR
Veselības ministre Ingrīda Circene

No bērnu un jauniešu
programmas

Publicitātes jomā no pagastu bibliotēkām regulāri saņemta, apkopota un sagatavota
ievietošanai novada mājas lapā informācija par plānotajiem valsts mēroga un pašu bibliotēku
pasākumiem: e-prasmju nedēļu, Bibliotēku nedēļu, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu, monētu
dienām, par konkursu „Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” u.c.
Valsts reģionālajai attīstības aģentūrai divas reizes gadā ( jūnijs, decembris) apkopota
atskaites informācija par interneta mērķdotācijas izlietojumu

Rēzeknes novada pašvaldību

bibliotēkām.
Katru gadu tiek apkopotas ziņas par bibliotēkām, kuras iesaistās LBAB rīkotajā konkursā
„LIELĀ LASĪTĀJU BALVA”, par lasītākajām grāmatām. 2012. gadā konkursā iesaistījās 27
reģiona bibliotēkas par kurām apkopojums nosūtīts uz LBAB.
2012.gadā Rēzeknes novadā darbojās 32 publisko bibliotēkas un viens ārējās
apkalpošanas punkts.
Visas novadu bibliotēkas ir reģistrētas Kultūras Ministrijas bibliotēku reģistrā un saskaņā
ar Bibliotēku likumu un Ministru kabineta 2006.gada noteikumiem “Bibliotēku akreditācijas
noteikumi” akreditētas vietējās bibliotēkas statusā.
Publiskās bibliotēkas veiksmīgi iegūst jaunu lomu sabiedrībā – tās ir jaunu prasmju avots
un kļūst par ideju mājām, kur jaunākās tehnoloģijas dod iespēju mācīties un iepazīt pasauli
radošu domāšanu veicinošā vidē. Publiskā bibliotēka ir vienīgā vieta, kur iespējams izmantot
internetu bez maksas. Bibliotēku darbības mērķis ir sniegt ikvienam bibliotēkas lietotājam
kvalitatīvus bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus, veicinot izglītības iespējas,
nodrošināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu krājuma attīstību, sekmēt kultūras mantojuma apzināšanu
un popularizēšanu.
Rēzeknes novadā tāpat kā visās Latvijas publiskajās bibliotēkās turpinās bibliotēku pakalpojumu
attīstība. Turpinās Bila un Melindas Geitsu fonda atbalstītā projekta „Trešais tēva dēls”
aktivitāšu realizācija. Tās ir bibliotekāru apmācības prasmēs konsultēt lietotājus par e-

pakalpojumiem, ko organizē v/a „Kultūras informācijas sistēmas”. Bibliotēkas aktīvi iesaistījušas
lietotājus dažādos konkursos, kuros jāizmanto bibliotēkās pieejamie e-resursi, tādējādi uzlabojot
to prasmes meklēt informāciju. Visās bibliotēkās ar projekta „Trešais tēva dēls„ atbalstu tika
nodrošināta bezmaksas piekļuve datubāzēm Letonika un Lursoft „Laikrakstu bibliotēka”.
Bibliotēku lietotāju skaits 2012. gadā sastādīja 7167, apmeklējumu skaits – 178512,
dokumentu izsniegums – 252484 eks. Lasītāju skaits pa kategorijām parādīts 1.1. attēlā

1.1.attēls. Lasītāju skaits pa kategorijām
Bibliotēkas pakalpojumus izmanto visas iedzīvotāju grupas: pirmsskolēni, skolēni,
studenti, pensionāri, strādājošie, bezdarbnieki, invalīdi u.c.
Pakalpojumu sniegšanu nodrošināja šādi bibliotēku resursi:


Brīvpieejas krājums 215265 vienības;



182753 eksemplāru grāmatu;



32077 eksemplāru periodisko izdevumu;



Bezmaksas interneta resursi;



Elektroniskās datu bāzes Letonika, Lursoft „Laikrakstu bibliotēka”– visās bibliotēkās;



228 datorkomplekti;



40 multifunkcionālās iekārtas;



22 printeri;



5 skeneri;



3 kopētāji



Kartīšu un elektroniskie katalogi;



14 bibliotēkās IT ALISE;



Tematiskās un novadpētniecības mapes;



Atbilstošas prasībām bibliotēku telpas (ar apgaismojumu, apkuri, mēbelēm un
aprīkojumu);



Apmācīti un motivēti darbinieki.
Bibliotēku darbībā tika atspoguļoti nozīmīgākie sava novada, valsts un pasaules

notikumi. Pastāvīgi bibliotēkās ir skatāmas dažādas izstādes, veltītas gan ievērojamu cilvēku
jubilejām, gan tematiskas. Regulāri tiek rīkotas jauno grāmatu dienas. Lielāka aktivitāte
vērojama aprīlī - Bibliotēku nedēļā, jūlijā - Rēzeknes novada nedēļā, novembrī - Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļā. Bibliotēku nedēļas ietvaros pasākumi ir orientēti uz bibliotēku darba un
lasīšanas popularizēšanu. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu pasākumi ir vairāk informatīva satura,
kas iepazīstina lasītājus ar Ziemeļvalstu autoru darbiem. Vairākus gadus pēc kārtas un arī
2012.gadā Bērzgales, Feimaņu, Gaigalavas, Kaunatas 1., Lendžu, Maltas, Rikavas, Stoļerovas,
Strūžānu, Vērēmu un Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas bibliotēkas piedalījās
VKKF kultūras programmas projekta “Lasīšanas programmas veicināšana un bibliotēku
pakalpojumu bērniem attīstīšana, Bērnu/Jauniešu žūrija”, kuras

mērķis ir veicināt bērnos

lasītprieku, iesaistīt vecākus, skolēnus par aktīviem dalībniekiem lasīšanas veicināšanas
programmas attīstībā.
Galvenie sadarbības partneri un veidi:
Kultūras ministrijas bibliotēku nodaļa, Bibliotēku padome – bibliotēku nozares politiku
īstenošana, bibliotēku akreditācija.
Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku konsultatīvais centrs, Bērnu literatūras centrs, Mācību
centrs – metodiskā un konsultatīvā palīdzība, jaunākā informācija par bibliotēku darba norisēm,
grāmatu dāvinājumi, SBA pasūtījumi, profesionālā informācija, konsultācijas, semināri,
konferences, projekti, kursi bibliotēku darbiniekiem.
V/A „Kultūras informācijas sistēmas” - Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda Latvijas
publisko bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva dēls”.
Valsts reģionālā attīstības aģentūra - valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldībām bezmaksas
interneta un datoru izmantošanas pašvaldību bibliotēkās nodrošināšanai.
SIA Tieto Latvija - programmas ALISE uzturēšana, konsultācijas.
Latvijas Bibliotekāru biedrība, LBB Latgales nodaļa - sanāksmes.
SIA “Lauku bibliotēku atbalsta biedrība” – 11.Grāmatu svētki, konkurss “Lielā lasītāju balva 2012”.

Rēzeknes pilsētas centrālā bibliotēka –semināri un konsultācijas, bibliotēku nedēļas pasākumu
organizēšana, e-kopkataloga veidošana, atbalsts SBA pakalpojumu nodrošināšanā, projektu
izstrāde un īstenošanā, līdzdalība CB akreditācijas komisijas darbā.
Grāmatnīcas, izdevniecības:

SIA „Virja” , „Atēna”, ”Zvaigzne ABC”, ”Jumava”, ”Nordik,

Tapals”, „Lauku Avīze”,”Avots” - jaunu grāmatu iegāde.
Latgales kultūras centra izdevniecība - grāmatu dāvinājumi.
Vietējie preses izdevumi – jaunas informācijas atspoguļojums.
Pagasta pārvaldes - finansiāls atbalsts bibliotēku uzturēšanai, darba algām, infrastruktūrai,
aprīkojumam, grāmatu un periodikas iegādei, finansējums komandējumiem, pasākumu
rīkošanai.
Novada pašvaldība - finansējums un atbalsts darbinieku kvalifikācijas celšanas pasākumiem,
atbalsts Grāmatu svētku organizēšanā.
Novada kultūras un izglītības iestādes: skolas, bērnudārzi, jaunrades centri, kultūras nami,
muzeji – pasākumu organizēšana, dokumentu popularizēšana, informācijas apmaiņa.
Eiropas Savienības informācijas aģentūra - materiāli par ES, semināri.
Gads novadā aizvadīts veiksmīgi, risinot darba problēmas un akcentējot turpmākos
virzienus kopīgam darbam. Nozīmīgs darbs tika veikts un turpinās gatavojoties 2013.gada XXV
Vispārējiem Dziesmu un XV Deju svētkiem, kuros no Rēzeknes novada piedalīsies 26
pašdarbības kolektīvi ar 500 dalībniekiem.
Gads beidzas piepildīts, lai sāktos no jauna.
Gribas cerēt un novēlēt visiemLai ziema mijas ar vasaru, darba diena ar svētkiem, dziesma ar deju,
piepildot nākamā gada dienas ar panākumiem un radošu garu.
Rēzeknes novada kultūras nodaļas vadītāja

Ināra Pleikšne

