Pārskats par padarīto kultūras nodaļas darbu 2016.gadā
Rēzeknes novada kultūras infrastruktūru veido 27 kultūras/tautas nami, Stoļerovas saietu
nams, Sakstagala un Gaigalavas sabiedrisko aktivitāšu centri, Kantinieku sporta un atpūtas centrs.
Kā arī Kultūras pasākumi un mākslinieciskās pašdarbības darbība notiek Lūznavas pagastā.
Pagastos darbojas 3 valsts akreditēti muzeji.
Kultūras iestādēs darbojas 126 dažādu žanru tautas mākslas kolektīvi, no kuriem 29 ir bērnu
un 15 interešu pulciņi un apvienības. Pašdarbības kolektīvos tiek iesaistīti 1446 dalībnieki. Novada
iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties četros koros, 17 tautas deju kolektīvos, divos pūtēju orķestros, 28
dramatiskajos kolektīvos, 32 vokālajos ansambļos, 17 folkloras kopās un citos interešu kolektīvos.
Kultūras nodaļas svarīgākie darbības uzdevumi 2016. gadā ir XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku nepārtrauktības procesu sekmējošu pasākumu organizēšana un
Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plānošana.
Rēzeknes novada amatiermākslas kolektīvu darbība
Ar vērā ņemamiem panākumiem un radošo pieeju darbojas novada nozīmes pašdarbības
kolektīvi: jauktais koris „Ezerzeme”, Rēzeknes novada un JIRMV pūtēju orķestris, vokālā studija
„Skonai”, TLMS „Rēzeknes apriņķa podnieki”.
Nozīmīgākie notikumi


Jauktais koris „Ezerzeme”

23. martā Rēzeknes novada vokālā studija „Skonai” kopā ar Rēzeknes novada jaukto kori
„Ezerzeme”, dodas uz Prāgu, lai sniegtu koncertu Latvijas Republikas Vēstniecībā Čehijā.



Vokālā studija „Skonai”

14. janvārī Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā notiek VIII Jauno solistu un vokālo
ansambļu – latgaliešu tautas dziesmu izpildītāju – konkurss, kas šoreiz veltīts izcilā diriģenta, mūsu

novadnieka Staņislava Broka (1926 - 1977) 90 gadu jubilejai. Marta Paula Sejāne saņem 1. pakāpes
diplomu.
9. martā studijas vecākā grupa brauc uz Līvāniem, lai piedalītos vokālās mūzikas konkursā „Balsis”.
Mērķtiecīga darba rezultātā izcīnīta Augstākā pakāpe.
6. aprīlī J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā norisinās jauno vokālistu konkurss „Skaņais
bolss”. Galveno balvu Grand Prix - „Dižais skaņais bolss” iegūst vokālās studijas „Skonai”
dalībniece Marta Paula Sejāne.
10. aprīlī Rēzeknes novadu Latgales reģiona skatē pārstāv jauktais vokālais ansamblis “Skonai”,
kurš iegūst augstākās pakāpes vērtējumu.
14. maijā Latvijas Vokālo ansambļu konkursa finālā jaukto ansambļu kategorijā izcīna godalgoto 2.
vietu.

Lielākie pasākumi Rēzeknes novadā


Tradicionālais Rēzeknes deju apriņķa deju kolektīvu koncertkarnevāls „Jautrais sadancis” šogad
iepriecina Gaigalavas pagasta tautas dejas mīļotājus. 17. kolektīvi parāda, cik veiksmīgi tiek
apgūts repertuārs gatavojoties XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.



Ikgadējais jaunā gada pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs viesojās Viļānu novadā.
Rēzeknes novada kultūras darbinieki aplūkoja Viļānu kultūras nama un bibliotēkas atjaunotās
telpas un muzeja jaunizveidoto ekspozīciju.



Rēzeknes novada dramatisko kolektīvu parādes „Kaudzēm smieklu” 12. februāra vakarā
pulcināja skatītājus Lendžu pagasta kultūras namā lai vērtētu 18 kolektīvu sniegumu.



Vokālo ansambļu skatē, kura notiek Ozolmuižas kultūras namā 12. martā, piedalās 18 Rēzeknes
un divi Viļānu novada kolektīvi. Uz Latgales reģiona skati tiek izvirzīti Rēzeknes novada
vokālās studijas “Skonai” vecākā grupa, Bērzgales pagasta kultūras nama sieviešu vokālais
ansamblis (vadītāja Guntra Kuzmina), Lendžu pagasta kultūras nama sieviešu vokālais
ansamblis “Rūžeeņa” (vadītāja Ingūna Lipska) un Maltas pagasta kultūras mana sieviešu
vokālais ansamblis “Salvijas” (vadītājs Normunds Štekels).



19. martā Latgales vēstniecībā „GORS” notiek Rēzeknes novada Uzņēmēju diena un konkursa
„Rēzeknes novada uzņēmums 2015” laureātu apbalvošana. Pasākuma norisi kuplina jauktais
koris “Ezerzeme”, vokālās studijas “Skonai” vecākā un jaunākā grupas. Laureātus un pasākuma
apmeklētājus iepriecina arī mākslinieki Aija Andrejeva, Lauris Reiniks, Ivo Grīsliņš Grīslis.



29. un 30. aprīlī „Latgales podnieku dienas 2016”. Šogad podnieku dienu galvenais ceplis
tiek kurināts keramiķa Staņislava Viļuma darbnīcā Ozolaines pagasta “Cukrasātā”.



30.aprīlī - “Latgales podnieku dienu 2016” izstādes atklāšana notiek Lūznavas muižā .



Rēzeknes novada dienas pasākumu ietvaros 21.jūlijā novada pašvaldības foajē notiek
fotoizstādes “Novadnieki” atklāšana. No iepriekšējā gadā notikušā fotoplenēra daudzajiem
darbiem tika atlasīti interesantākie 30 portreti. Portretu varoņu klātbūtne un ieinteresētība ir
apliecinājums mūsu novads cilvēku spēkam, darbīgumam un gaišajai dvēselei.



23. jūlijā „Rēzeknes novada dienas 2016” Ančupānu ielejā (kartodromā) atkal priecina savus
apmeklētājus ar daudzveidīgo un dažādām interesēm piesātināto programmu. “Pagastu
sētas” apmeklētājiem ir iespēja pārliecināties, cik ļoti dažādas ir pagastu iedzīvotāju
intereses, bet visiem kopīgs ir dzīvesprieks, atvērtība un neizsīkstoša enerģija darīt savu
darbu un priecāties par paveikto. Daudzajās novada dienu aktivitātēs nozīmīgu vietu ieņem
arī Ģimeņu godināšanas pasākums. Vienmēr patīkami redzēt Starptautiskās sadarbības
partneru delegācijas un to kolektīvu priekšnesumus.



Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinības šogad notiek Maltas vidusskolas
koncertzālē. Rēzeknes novada čaklākos darba darītājus ielīksmo ne vien augstākā novada
apbalvojuma saņemšana, bet arī muzikālie priekšnesumi, kurus sniedz jauktais koris
“Ezerzeme”, grupa “Rūnas”, Maltas vidusskolas skolotāju ansamblis un soliste Samanta
Tīna.

Starptautiskā sadarbība


Laikā no 11. līdz 12. jūnijam Audriņu kultūras nama krievu vokālais ansamblis “Ivolga”
piedalījās 19. starptautiskajā tautas mūzikas festivālā “Звiняць цымбалы i гармонiк”
(“Skaniet cimbalas un ermoņikas”) Baltkrievijas pilsētā Postavi.



1.oktobrī Baltkrievijas pilsētā Postavi jau piekto reizi norisinājās starptautiskais pasākums
jaunām ģimenēm ,,Lauku meistari”. Šoreiz Rēzeknes novadu pārstāvēja Jahnovecu ģimene
no Silmalas pagasta.



22. - 23. jūlijā Rēzeknes novada dienu ietvaros novadā viesojās baltkrievu vokāli
instrumentālais ansamblis “25+”. Sadraudzības koncerts notiek Maltas vidusskolas
koncertzālē. Kolektīvs piedalījās arī novada dienu koncertā “Manas mājas dzimtajā novadā”.

Kultūras mantojums
2016. gadā Rēzeknes novada pašvaldības rīkotajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu projektu
konkursā tika piešķirts domes līdzfinansējums:
 Nautrēnu Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīcas
draudzes ērģeļu restaurācijai;
 Dukstigala Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas jumta seguma nomaiņai;
 Rikavas Dieva apredzības Romas katoļu baznīcas jumta seguma nomaiņai.

Bibliotēku darbība
2016.gadā Rēzeknes novadā darbojās 31 publiskā bibliotēka, 20 izglītības iestāžu
bibliotēkas, Nautrēnu pagasta bibliotēkas Dekteru ārējās apkalpošanas punkts un Sakstagala pagasta
bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts.
Rēzeknes novada publisko bibliotēku lietotāju skaits 2016.gadā – 6696, apmeklējumu skaits
– 123555, dokumentu izsniegums – 230118 eksemplāri.
Bibliotēku pakalpojumus izmanto 24 % iedzīvotāju.
Pārskata gadā paveiktais:


Sadarbībā ar Rēzeknes reģiona galveno bibliotēku organizēti 4 profesionālās pilnveides
semināri ( 15.04., 15.05., 15.09., 15.11.), kuros sniegta informācija bibliotēku darba
aktuālajos jautājumos, izsniegti apliecinājumi:

-

Mediju un informācijas pratība ilgtspējīgai attīstībai- no koncepta līdz praksei;

-

Attēls un informācija: bibliotēkas tēls un iekšējās kvalitātes zīme;

-

Reģionālā novadpētniecības datu bāze;

-

Novadpētniecības darbs ar jauniešiem Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā;

-

Latvijas Nacionālās bibliotēkas pakalpojumi bibliotēkām;

-

Bibliotēku statistika;

Bibliotēku darbinieku seminārs Rēzeknes
Centrālajā bibliotēkā (RCB – Rēzeknes reģiona
galvenā bibliotēka)

Lektore B. Bierne, Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Attīstības departamenta Bibliotēku
attīstības centra statistikas speciāliste

-

Mediju pratība: aktualitāte mūsdienu realitātē;

-

Literatūras garša: Jaunākais latviski izdoto grāmatu apskats;

-

UNESCO LNK “Stāstu bibliotēku vasaras skola”: atziņas, vērtējums, aktualitātes;

-

Lietotāju apkalpošana BIS Alise: jaunumi, problēmas, risinājumi;

-

Bibliotēkas mārketings modernā sabiedrībā;

-

Profesija bibliotekārs: 960 stundu programma “Bibliotēku zinības”.



Sadarbībā ar Rēzeknes Centrālo bibliotēku (RCB) organizēta interaktīvā tikšanās ar
L.Kerola latgaliski tulkotās grāmatas “Alise breinumu zemē” radošo komandu.



Organizēti divi reģiona bibliotēku darbinieku pieredzes apmaiņas semināri Rēzeknes novada
pašvaldībā:

-

22.03. Novadpētniecības darba formas un veidi

bibliotēkās. Muzejpedagoģiskās

programmas”24 stundis latgalīts” Rēzeknes kultūrvēstures muzejā apmeklējums;

Bibliotēku darbinieku seminārs, veltīts
Vispasaules Dzejas dienai, tikšanās ar
dzejniekiem-novadniekiem
-

Darbošanās muzejpedagoģiskājā
programmā”24 stundis latgalīts”

20.10. Lasīšanas veicināšana, novitātes darbā ar bērniem un jauniešiem. Rēzeknes pilsētas
2.bibliotēkas apmeklējums.

-

13.12. Radošums bibliotēku darbā ar bērniem.
Semināros organizēti 3 grāmatu tirgotāju grāmatu galdi, jaunu grāmatu iegādei.



2.jūnijā Rēzeknes reģiona bibliotēku darbiniekiem organizēts izglītības un attīstības centra
“EGO” profesionālās pilnveides praktisks seminārs “Radošums un tā izpausmes darbā ar
bēriem un pieaugušajiem bibliotēkā”.



Gada laikā koordinēta

bibliotēku vadītāju iesaistīšana Rēzeknes Centrālās bibliotēkas

organizētajā apmācības programmā “Darbs ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE”.


Sniegtas konsultācijas par bibliotēku krājumu veidošanu, norakstīšanu, uzskaiti, par Latvijas
digitālās kultūras kartes aizpildīšanu, par bibliotēku pakalpojumiem, par reģionālā
elektroniskā kopkataloga izmantošanu, papildināšanu, rediģēšanu.



Rediģēti novadu publisko un skolu bibliotēku iesniegtie statistiskie dati Latvijas Digitālās
kultūras kartes informācijas sistēmā.



Skolu bibliotekāriem sniegtas individuālās konsultācijas par gada darba pārskatu veidošanu,
lasītāju un krājumu uzskaiti.



Izveidota pirmsakreditācijas komisija.



16 bibliotēkās organizēti un veikti pirmsakreditācijas komisijas izbraukumi.



Veiktas individuālās bibliotēku pirmsakreditācijas vizitācijas.



Akreditācijai tika sagatavotas Viļānu novada Viļānu pagasta Radopoles un Viļānu pilsētas
bibliotēkas.



27.-29. septembrī notika sešpadsmit publisko bibliotēku akreditācija, novembrī trīspadsmit
Rēzeknes novada pagastu bibliotēkas: Čornajas pagasta Rāznas, Dricānu, Kaunatas 2.,
Lūznavas, Mākoņkalna, Nagļu, Nautrēnu, Pūšas, Silmalas, Silmalas pagasta Kruķu, Ružinas
un Štikānu, Stoļerovas un divas Viļānu novada bibliotēkas: Viļānu pagasta Radopoles un
Viļānu pilsētas, tika akreditētas vietējās nozīmes bibliotēkas statusā.

Bibliotēku akreditācijas komisija Nautrēnu
pagasta bibliotēkā

Bibliotēku darbinieki saņēmuši bibliotēku
akreditācijas apliecības



Griškānu pagasta bibliotēkas akreditācija atlikta uz gadu.



Gada laikā saņemti, apstrādāti un sadalīti bibliotēkām Latvijas Nacionālās bibliotēkas un
citu institūciju 1710 dāvinājumu eksemplāri.



Sadarbībā ar Rēzeknes reģiona galveno bibliotēku 6 bibliotēkās veikta krājumu pārbaude,
izmantojot BIS Alise moduli „Inventarizācija”.



Apkopoti un nosūtīti konkursa „Lielā lasītāju balva-2015” rezultāti par Rēzeknes reģiona
bibliotēkām Latvijas bibliotēku atbalsta biedrībai.



Organizēti Rēzeknes un Viļānu novadu 15.Grāmatu svētki Maltā ar pasākumu piedāvājumu
pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem.

Izdevniecību piedāvājums

Maltas pagasta pārvaldes vadītāja I. Skudras
uzruna

Tikšanās publiskajā diskusijā ar LR Ministru
prezidentu M. Kučinski un 12. Saeimas
deputātu Jāni Trupovnieku (ZZS)

Tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu



Publicitātes jomā regulāri saņemta, apkopota un sagatavota ievietošanai novada mājas lapā
pagastu bibliotēku informācija par plānotajiem valsts mēroga bibliotēku pasākumiem: eprasmju nedēļu, Bibliotēku nedēļu, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu u.c.



Valsts Kultūrkapitāla fonda lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija” projekta koordinācija novadu bibliotēkās.



Nodrošināta operatīva starpbibliotēku abonementa grāmatu apmaiņa.

Rēzeknes novadā, tāpat kā visās Latvijas publiskajās bibliotēkās, turpinās bibliotēku
pakalpojumu attīstība, jaunu pakalpojumu ieviešana, materiālās un tehniskās bāzes uzlabošana.
Turpinās bibliotēku telpu modernizācija. Atjaunotas mēbeles, aprīkojums, telpu remontdarbi
veikti vienpadsmit bibliotēkās.
Visās bibliotēkās ar Kultūras informācijas centra (KISC) atbalstu nodrošināta bezmaksas
piekļuve datubāzēm Letonika un Lursoft „Laikrakstu bibliotēka”.
Bibliotēkas aktīvi iesaistījušas lietotājus dažādos izglītojošos un izklaides pasākumos,
daudzveidojušas saturīgā brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Bibliotēkās attīstās informācijas pakalpojumi, izmantojot bibliotēkās

pieejamos e-resursus, tādējādi uzlabojot reģiona iedzīvotāju informācijpratību.
Visās novadu publiskajās bibliotēkās ir nodrošināta iespēja strādāt ar Bibliotēku informācijas
sistēmu ALISE. Iespieddarbu automatizēta izsniegšana/saņemšana notiek 28 publiskajās un 4 skolu
bibliotēkās.
Pārējās bibliotēkās turpinās krājumu rekataloģizāciju, izmantojot BIS Alise.
2016. gadā trīspadsmit bibliotēkas: Bērzgales, Feimaņu, Gaigalavas, Kantinieku, Kaunatas 1.,
Maltas, Nautrēnu, Rikavas, Stoļerovas, Strūžānu, Vērēmu pagastu publiskās bibliotēkas un Lūcijas
Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas bibliotēka piedalījās VKKF lasīšanas veicināšanas un
bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšanas programmā „Bērnu/Jauniešu un vecāku žūrija”, ar
mērķi veicināt lasītprieku, iesaistīt bērnus un viņu vecākus lasīšanas veicināšanas programmas
attīstībā.
Profesionālai pilnveidei sešas bibliotēku vadītājas piedalījās Latgales reģiona publisko bibliotēku
darbinieku konferencēs Preiļos: 19.05. “Komunikācija, sadarbība un komandas darbs- ilgtspējīgas
izaugsmes pamats” un 20.05. “Sadarbība – ceļš uz panākumiem, attīstību un izaugsmi”
Pieredzes apmaiņai četri bibliotēku darbinieki 15. jūnijā piedalījās Reģiona galvenās bibliotēkas
organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Cēsu bibliotēku.
2016.gadā Latvijas Bibliotekāru biedrības rīkotajam konkursam “Pagasta bibliotekārs – gaismas
nesējs” lasītāji pieteica divas Rēzeknes novada bibliotekāres Kaunatas pagasta bibliotēkas vadītāju
Tamāru Kablanovu un Feimaņu pagasta bibliotēkas vadītāju Ernu Ulasi. Erna Ulase tika atzīta par
konkursa uzvarētāju Latgales reģionā.

2016.gada Latvijas pagastu bibliotekāri - gaismas
Erna Ulase
nesēji ar LR kultūras ministri Daci Melbārdi Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā
Sadarbības līguma ietvaros starp Rēzeknes un Viļānu pašvaldībām, Rēzeknes novada
kultūras nodaļa sadarbojas un sniedz kultūras pakalpojumus Viļānu novada kultūras iestādēm.
Rēzeknes novada kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne

