
Rēzeknes novada kultūras nodaļas pārskats par 2013.gadu 

 

2013.gadā viens no nozīmīgākajiem Kultūras nodaļas darba novērtējumiem ir Atzinības 

raksta saņemšana Latvijas Pašvaldību savienības rīkotajā konkursā „Eiropas Gada Pašvaldība”. 

Rēzeknes novada kultūras infrastruktūru veido 27 kultūras/tautas nami. Turklāt 

pasākumi un tautas mākslas kolektīvu darbība tiek organizēta arī Kantinieku sporta un atpūtas 

centrā, Sakstagala sabiedrisko aktivitāšu centrā, sabiedrisko aktivitāšu centrā „Strūžānu skola” 

Gaigalavas pagastā. 2013.gadā darbu uzsāka Lūznavas pagasta kultūras darba organizators.  

Iedzīvotājus apkalpo 33 pagastu un 23 skolu bibliotēkas, 3 muzeji. 134 pašdarbības kolektīvos 

tiek iesaistīti 1583 dalībnieki. 

2013. gadā Rēzeknes novadā darbojās vairāki novada nozīmes pašdarbības kolektīvi: 

novada jauktais koris „Ezerzeme”, novada pūtēju orķestris, TLMS „Rēzeknes apriņķa 

podnieki”, keramikas studija „Podnieku skola”, vokālā studija „Skonai”. Pagastu kultūras 

iestādēs darbojas 5 kori, 16 deju kolektīvi, 28 vokālie ansambļi, 21 amatierteātris, 14 folkloras 

kopas un 42 citi interešu kolektīvi. 

 

Rēzeknes novada amatiermākslas kolektīvu darbība 

 

2013. gadā no 30.jūnija līdz 7.jūlijam notiek XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV 

Deju svētki. Kolektīvu galvenais mērķis, darbojoties 2013.gadā – veiksmīga repertuāra apguve, 

piedalīšanās skatēs un, protams, Dziesmusvētkos.  

 

Rēzeknes novada pūtēju orķestris 

 Martā iegūta 1.vieta Latvijā izglītības iestāžu orķestru skatē.  

 Jūnija sākumā orķestris atgriezās ar sudraba diplomu no Starptautiskā bērnu orķestru 

festivāla „Zlota trabka” („Zelta trompete”) Polijā.  

 3.jūlijā Lielajā ģildē konkursā piedalījās 24 pūtēju orķestri trīs grūtības pakāpēs. III 

grupā 1. vieta – Rēzeknes novada un Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas 

pūtēju orķestrim. Orķestris saņēma diplomu un zelta medaļu. 



 Rēzeknes novada jauktais koris „Ezerzeme” 

 

No 26. līdz 29.septembrim Rēzeknes novada jauktais koris „Ezerzeme” piedalās starptautiskajā 

koru konkursā Itālijas pilsētā Rimini. Kopumā konkursā piedalās 33 kori no 16 valstīm. Zelta 

diploms un sudraba diploms un medaļa ir balvas, ko „Ezerzeme” atved no Itālijas. 

 

Tautas lietišķās mākslas studija „Rēzeknes apriņķa pūdnīki” 

Nozīmīgākās aktivitātes:  

 Latgales podnieku dienas 2013; 

 9. un 10. augustā Raiņa muzejā 

„Jasmuiža” Latgales keramikas 

vecmeistara Andreja Paulāna 

keramikas cepli kurina un atver 

Tautas lietišķās mākslas studija 

„Rēzeknes apriņķa pūdnīki”; 

 XXV Vispārējo latviešu 

Dziesmu un XV Deju svētku tautas lietišķās mākslas izstāde; 

 No 12. līdz 14.jūlijam keramiķi no „Rēzeknes apriņķa pūdnīki” piedalījās gadatirgū 

„Slavjanskij Bazar” Vitebskā (Baltkrievija). 

 

 



Vokālā studija „Skonai” 

 

Vokālajā studijā „Skonai” vairāk nekā 30 bērni un jaunieši trīs vecuma grupās apgūst vokālo un 

kustību mākslu. Vokālās prasmes māca Guntra Kuzmina, bet kustību kultūru – Edgars Jukna. 

Vasaras brīvlaikā no 30.jūlija līdz 6.augustam tika organizēta vasaras nometne studijas 

dalībniekiem, kura noslēdzās ar speciāli sagatavotu koncertu. 8.novembrī studijas vecākā grupa 

piedalās ACapella festivālā Rīgā  

 

Rēzeknes novada organizētie pasākumi 

 

8.01. Rēzeknes novada kultūras darbinieku jaunā gada izbraukuma pieredzes apmaiņas 

seminārs Čornajas tautas namā. Kultūras darbinieki novērtēja jaunuzcelto tautas nama ēku, tās 

sniegtās iespējas pagasta iedzīvotājiem. Koncertu sniedza tautas nama pašdarbības kolektīvi.  

12.01. Rēzeknes deju apriņķa deju kolektīvu skate – koncerts „Jautrais sadancis” Bērzgales 

kultūras namā.  Pasākumā piedalās 15 deju kolektīvi no Rēzeknes un Viļānu novadiem un 

Rēzeknes pilsētas.  

 

 

 

 



1.02. Folkloras kopu sadziedāšanās sveču dienā Ratnieku tautas namā. Sveču dienas pasākumu 

pagodināja arī Rēzeknes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcas prāvests Pāvils Zeile. 

Rēzeknes novada folkloras kopu pulkam pievienojās jaundibinātā Ratnieku tautas nama 

folkloras kopa.   

 

  

 

 

 

 

 

15.02. Šoreiz tradicionālā Rēzeknes novada amatierteātru parāde „Kaudzēm smieklu” 

iepriecināja Rikavas pagasta iedzīvotājus. 13 kolektīvu sniegumu vērtēja ne vien skatītāji, bet 

arī teātra nozares speciālisti, kuru redzējums un ieteikumi palīdzēs kolektīviem pilnveidot savu 

darbību. 

 



19.03. Rēzeknes novada uzņēmēju godināšanas pasākums. Rēzeknes novada balvas – dizaina 

objekta „Rēzeknes novada gada uzņēmums 2012” pasniegšanas pasākums notiek Dricānu 

sporta hallē.  

 

24.03. Rēzeknes novada vokālo ansambļu skate Dricānu kultūras namā. Skatē piedalās 20 

vokālie ansambļi. Uz Latvijas vokālo ansambļu konkursa II kārtu – reģionālo skati tiek izvirzīti 

seši sieviešu, divi vīru un viens jauktais vokālie ansambļi: 

 Bērzgales pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Knifs”, vadītāja Gintra Kuzmina, 

 Nagļu pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Trio Rondo”, vadītāja Anita Mičule, 

 Maltas pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Salvijas”, vadītājs Normunds Štekels, 

 Sakstagala pagasta sieviešu vokālais ansamblis, vadītāja Jeļena Pukste, 

 Lendžu pagasta meiteņu vokālais ansamblis „Dziesmiņa”, vadītāja Elīna Juste, 

 Lendžu pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Rūžeņa”, vadītāja Elīna Juste, 

 Gaigalavas pagasta vīru vokālais ansamblis „Ritums”, vadītājs Jānis Trūps, 

 Dricānu pagasta vīru vokālais ansamblis „Orūds”, vadītājs Andris Eriņš 

 Dricānu pagasta jauktais vokālais ansamblis „Dricānu dominante”, vadītājs Andris 

Eriņš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.04. Rēzeknes deju apriņķa deju kolektīvu skate, gatavojoties XXV Vispārējiem latviešu 

Dziesmu un XV Deju svētkiem, Rēzeknes pilsētas kultūras namā. Skatē piedalās 11 Rēzeknes 

novada deju kolektīvi. Kolektīvi saņem I un II pakāpes novērtējumu, un visi kļūst par 

Dziesmusvētku dalībniekiem. 

 

14.04. Rēzeknes un Viļānu novadu koru skate, gatavojoties XXV Vispārējiem latviešu 

Dziesmu un XV Deju svētkiem Rēzeknes pilsētas kultūras namā. Koru skatē piedalās pieci 

novada kori – Maltas un Dricānu-Strūžānu pagastu sieviešu kori, Ilzeskalna Draugu koris, 

novada koris „Ezerzeme” un Vērēmu pagasta jauktais koris. Visi kolektīvi kļūst par 

Dziesmusvētku dalībniekiem. 

 

25.-27.04. Latgales podnieku dienas 2013. Podnieku dienu ceplis tiek kurināts 26.aprīlī 

Staņislava Viļuma darbnīcā Ozolaines pagastā. Podnieku dienu izskaņā Maltas pagasta kultūras 

namā tika atklāta ikgadējā izstāde. Svarīgi atzīmēt, ka Podnieku dienas organizētas sadarbībā ar 

Valsts kultūrkapitāla fondu. 

 

No 2013. gada 30.jūnija līdz 7.jūlijam notika XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju 

svētki. Rēzeknes novadu Dziesmusvētkos pārstāv 26 kolektīvi ar 515 dalībniekiem.  

 



20.07. Rēzeknes novada dienas 2013. Rēzeknes novada dienu kultūras programmu sāk novada 

folkloras ansambļi ar programmu „Zynu, zynu tāva sātu”. Pēc tam ar Rēzeknes novada himnu – 

Normunda Zuša „Himna dzimtajam novadam” – autora izpildījumā sākas koncerts „Dziedam 

un dejojam savam novadam”. Koncertā piedalās Rēzeknes novada kori un deju kolektīvi, 

vokālā studija „Skonai”, Rēzeknes Zaļo pakalnu koris, Rēzeknes novada un Jāņa Ivanova 

Rēzeknes mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris, kā arī vieskolektīvi no Kupišķiem (Lietuva) un 

Postavi rajona (Baltkrievija).  

 

28.08. Rēzeknes novada grāmatu svētki Rikavas pagasta kultūras namā. Svētku programma ir 

plaša un daudzveidīga, kur visu vecumu apmeklētāji, gan bērni, gan pensionāri, varēja gūt 

daudz jaunu zināšanu un iespaidu. Un īpašais pārsteigums – tikšanās ar „Ugunsgrēka” Zentiņu, 

jeb aktrisi Regīnu Devīti. 

  

16.11. Republikas proklamēšanas gadadienas svinības Rēzeknes novadā. Svinīgais pasākums 

šogad notika Gaigalavas pagasta kultūras namā. Koncertā piedalās novada koris „Ezerzeme”, 

Gaigalavas pagasta deju kolektīvi „Krēslīte” un „Dancari”, vokālā studija „Skonai” un dziedošā 

Igauņu ģimene. 



 

 

Bibliotēku darbs 

 

2013.gadā Rēzeknes novadā darbojās 32 publiskās bibliotēkas (viens ārējās 

apkalpošanas punkts) un 23 izglītības iestāžu bibliotēkas.  

 

Rēzeknes novada bibliotēku nozarē galvenie uzdevumi 2013.gadā bija:  

 metodiskā, praktiskā palīdzība un konsultāciju sniegšana bibliotekāra darba jautājumos 

Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldības un skolu bibliotēkām; 

  bibliotēku darba pārskatu saņemšana, statistikas datu apkopošana, analizēšana, 

sagatavošana un iesniegšana Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības 

institūtam (LNB BAI);  

 statistisko datu rediģēšana novadu publisko un skolu bibliotēku Latvijas Digitālās 

kultūras kartes informācijas sistēmā; 

  bibliotēku personāla profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu (semināru, 

kursu, pieredzes apmaiņas) organizēšana; 

  gatavošanās atkārtotai bibliotēku akreditācijai; metodisko materiālu, e-dokumentu un cita 

veida aktuālās profesionālās informācijas saņemšana, izvērtēšana un nodošana 

bibliotēkām;  

 regulāra e–informācijas pārsūtīšana; 



  valsts mērogā realizācijā esošo projektu koordinācija: „Gaismas tīkls”, „Trešais tēva 

dēls”, Valts Kultūrkapitāla fonda 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 informatīvajā portālā;  

 Starpbibliotēku abonementa grāmatu apmaiņas nodrošināšana.   

     

Pārskata gadā tika organizēti: 

 4 profesionālās pilnveides pasākumi (semināri): 

 par bibliotēku darba jautājumiem; 

  2012.gada darba rezultātiem; 

  sadarbību lasīšanas veicināšanas projektu īstenošanā; 

  darbu ar bērniem un jauniešiem; 

  bibliotēku novadpētniecības darba aktualitātēm; 

  Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē aktivitātēm; 

  Latvijas bibliotekāru 16. konferenci „Bibliotēkas tagad! – Iedvesmojošas, 

pārsteidzošas, iedrošinošas!, 

 14 bibliotēkām organizēti Bibliotēku 

informācijas sistēmas (BIS) ALISE i 

apmācības kursi, 

 sniegtas konsultācijas par bibliotēku 

krājumu veidošanu, 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, 

  skolu bibliotekāriem sniegtas individuālās konsultācijas par gada darba pārskatu, 

lasītāju un krājumu uzskaiti,    

 organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Līvānu novadu. Iepazīta Līvānu novada 

centrālā bibliotēka un Līvānu novada Turku pagasta bibliotēka un tās galvenie darba 

virzieni un aktivitātes,  

 organizēts Bērnu un jauniešu žūrijas ekspertiem brauciens uz Rīgu „Latvijas Grāmatu 

izstādes 2013”, 



  Maltas pagasta bibliotēkā organizēta tikšanās ar kolēģēm no Valmieras reģiona 

bibliotēkām.  

2013.gadā, sadarbībā ar Rēzeknes reģiona galveno bibliotēku, tika apmeklētas visas 

pagastu bibliotēkas Rēzeknes un Viļānu novados.  

Nozīmīgs bibliotēku darbības virziens ir novadpētniecība. Novadpētniecības darbs 

veicina dzimtā novada vēstures izpēti un saglabā nākamām paaudzēm mūsdienu notikumu 

apliecinājumu. Bibliotēkās sistemātiski ar jaunākajiem materiāliem papildinās esošās 

novadpētniecības mapes, radoši noformēti  novadpētniecības  stūrīši un tematiskās izstādes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotēkas nodrošina informācijas, izglītības, kultūras un izklaides vajadzības pagasta 

bērniem un jauniešiem. Visām bibliotēkām ir sava zona bērnu grāmatām, ierīkoti bērnu stūrīši. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viena no bibliotēkas prioritātēm ir darbs ar bibliotēku krājumu, veidojot kvalitatīvu, 

mobilu, rekataloģizētu bibliotēkas krājumu, kas dod iespēju lietotājiem operatīvāk iegūt 

nepieciešamo informāciju. Bibliotekāra darba procesu automatizāciju nodrošina Bibliotēku 

informācijas sistēma ALISE i. Sadarbībā ar Rēzeknes reģiona galveno bibliotēku, 25 

publiskajās un 8 skolu bibliotēkās turpinājās krājuma rekataloģizācija, izmantojot BIS ALISE. 

No 25 bibliotēkām e-kopkatalogā viss krājums ievadīts 12 bibliotēkās, iespieddarbu 

automatizēta izsniegšana/saņemšana notiek 7 bibliotēkās: Gaigalavas, Kaunatas 1. Lendžu, 

Maltas, Nautrēnu, Ozolmuižas, Sakstagala 1., bet 5 bibliotēkas plāno nodrošināt automatizētu 

apkalpošanas sistēmu 2014. gada sākumā. 13 bibliotēkas aktīvi turpina krājumu 

rekataloģizāciju.  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Izstrādāts un atbalstīts Latvijas 

Bibliotekāru biedrības un Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas projekts „Latviešu 

oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”. 

Projekta realizācijas ietvaros tika saņemti 

un deviņām pagastu bibliotēkām sadalīti 

73 eksemplāri grāmatu par summu  Ls 

400. 

 

Gada laikā saņemti, apstrādāti un sadalīti bibliotēkām 1867 eksemplāri dāvinājumu no 

LNB un citām iestādēm. 



23.augustā organizēti Rēzeknes un Viļānu novadu 12. Grāmatu svētki Rikavā ar plašu 

pasākumu piedāvājumu  pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicitātes jomā no pagastu bibliotēkām regulāri saņemta, apkopota un sagatavota 

ievietošanai novada mājas lapā informācija par plānotajiem valsts mēroga un bibliotēku 

pasākumiem: e-prasmju nedēļu, Bibliotēku nedēļu, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu, akciju 

„Tautas grāmatu plaukts”, par konkursu „Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” un citiem 

pasākumiem.  

Katru gadu tiek apkopotas ziņas par bibliotēkām, kuras iesaistās Latvijas bibliotēku 

atbalsta biedrības (LBAB) rīkotajā konkursā „LIELĀ LASĪTĀJU BALVA”, par lasītākajām 

grāmatām. 2013. gadā konkursā iesaistījās 29 reģiona bibliotēkas, par kurām apkopojums  

nosūtīts uz LBAB. 

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. Bibliotēkas aktīvi iesaistīja lietotājus dažādos konkursos, kuros 

izmantoja bibliotēkās pieejamos e-resursus, tādējādi uzlabojot prasmes meklēt informāciju. 

Visās bibliotēkās ar projekta „Trešais tēva dēls” atbalstu tika nodrošināta bezmaksas piekļuve 

datubāzēm Letonika un Lursoft „Laikrakstu bibliotēka”.  
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Bibliotēku lietotāju skaits 2013. gadā sasniedza 7124, apmeklējumu skaits – 169 827, 

dokumentu izsniegums – 248 716 eksemplāri. 

Lietotāju, apmeklējumu un izsniegumu procentuālais sadalījums pēc vecuma grupām 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotēkas statistikas spogulī: 

• 23% novada iedzīvotāju izmanto bibliotēku pakalpojumus. 

• Vidēji ir viena bibliotēka uz katriem 956 iedzīvotājiem. 

• Bibliotēkās glabājas vidēji  7 dokumenti (informācijas vienības) uz katru iedzīvotāju. 

• Bibliotēkās glabājas vidēji 30 dokumenti (informācijas vienības) uz katru bibliotēkas 

lasītāju. 

• Viens lasītājs bibliotēku apmeklē vidēji 24 reizes gadā. 

• Bibliotēku kārtējie izdevumi uz vienu lasītāju – vidēji Ls 37 gadā. 

• Lasītāju skaits uz vienu bibliotekāro darbinieku – vidēji 198 lasītāji. 

• Krājumu apgrozība – 1,2 (dokumentu/informācijas vienību vidējais izsniegums gadā). 

• 25 publiskās un 8 skolu bibliotēkās darbojas integrētajā bibliotēku informācijas sistēmā 

ALISE. 
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Bezmaksas pakalpojumu sniegšanu nodrošināja šādi bibliotēku resursi: 

    Brīvpieejas krājums 217 057 vienības: 

• 181 914 eksemplāru grāmatu; 

• 34 661  eksemplāru periodisko izdevumu; 

• 482 eksemplāri pārējie dokumenti; 

   Bezmaksas interneta resursi 32 bibliotēkās: 

• Elektroniskās datu bāzes  Letonika, Lursoft „Laikrakstu bibliotēka”;  

• Reģionālais elektroniskais  kopkatalogs; 

  Datortehnikas nodrošinājums 32 bibliotēkās: 

• 232 datorkomplekti; 

• 41 multifunkcionālā iekārta; 

• 25 printeri; 

• 5 skeneri; 

• 3 kopētāji. 

 

Bibliotēku sniegtie pakalpojumi, galvenokārt, ir bezmaksas un vienādi pieejami, ne tikai 

apkalpojamo teritoriju pagastu iedzīvotājiem, bet visiem citiem interesentiem. 

 

Vairākus gadus pēc kārtas un arī 2013.gadā Bērzgales, Feimaņu, Gaigalavas, Kaunatas 

1., Lendžu, Maltas, Rikavas, Stoļerovas un Strūžānu bibliotēkas piedalījās VKKF kultūras 

programmā „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.  

Feimaņu, Sakstagala 1., Kaunatas 1.pagastu bibliotēkas piedalījās SIA „Papīrfabrika 

Līgatne” makulatūras vākšanas akcijā „Zaļā bibliotēka”. Starp 29 bibliotēkām no Latgales 

reģionā Feimaņu bibliotēka ieguva 6. vietu un vinnēja 14.4 kg. biroja papīra, bet Kaunatas 1. 

bibliotēka ieguva 4. vietu un vinnēja 16.6 kg. biroja papīra.  

22 pagastu bibliotēkas piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkotājā akcijā „Tautas 

grāmatu plaukts”. Tās mērķis bija dod iespēju iedzīvotājiem piedalīties Gaismas pils satura 

veidošanā, dāvinot bibliotēkai sev nozīmīgu un īpašu grāmatu. Kopumā tika uzdāvināti 157 

grāmatu eksemplāri. Aktīvākie bibliotēku lasītāji - dāvinātāji: Feimaņu bibliotēkā - 34 

grāmatas, Kaunatas 1. -28 grāmatas, Bērzgales – 17 grāmatas, Gaigalavas – 12 grāmatas. 
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