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Rēzeknes novada kultūras infrastruktūru veido 27 kultūras/tautas nami. 18. novembrī 

Stoļerovas pagastā tika atklāts jaunais saietu nams. 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 un 

Lūznavas pagastā.  Novadā darbojas 3 valsts akreditēti muzeji.  

Kultūras iestādēs 133 dažādos  pašdarbības kolektīvos tiek iesaistīti 1707 dalībnieki. 

Novada iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties četros koros, 14 tautas deju kolektīvos, divos 

pūtēju orķestros, 23 dramatiskajos kolektīvos, 20 vokālajos ansambļos, 16 folkloras kopās un 

54 dažādos interešu kolektīvos. 

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”. 

 

Rēzeknes novada amatiermākslas kolektīvu darbība 

Jauktais koris „Ezerzeme” 

Nozīmīgākās aktivitātes: 

2014. gada nozīmīgākais sasniegums jauktajam korim „Ezerzeme” ir panākumi 8. Pasaules koru 

olimpiādē. Atklātajā koru sacensībā Jaukto koru grupā ieguva lielāko punktu skaitu un zelta 

medaļu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20. – 23. augustā dalība Starptautiskajā ērģeļmūzikas festivālā Gdaņskā Polijā. 

Kora skanīgais dziedājums ir neatņemama sastāvdaļa visos nozīmīgākajos novada pasākumos: 

Rēzeknes novada dienās, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākumā, 

Ziemassvētku labdarības koncerts. 

 

Rēzeknes novada un J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris 

Nozīmīgākās aktivitātes: 

 15. martā Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skatē B grupā ar 43,75 punktiem 

iegūta I pakāpe 

 29. un 30. martā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē notika 

Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotais VI Latvijas pūtēju orķestru konkurss, kurā 

piedalījās 37 pūtēju orķestri no visas Latvijas. Kopvērtējumā Rēzeknes novada pūtēju 

orķestris trešās grūtības pakāpes grupā ar 44,67 punktiem ieguva II vietu 

 

Vokālā studija „Skonai” 

Nozīmīgākas aktivitātes: 

 28. februārī prezentē oriģināluzvedumu „Dasadūrt dabasim” 

 12. aprīlī vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2014” fināla sacensībās iegūst augstāko 

rezultātu 

 21. – 27. jūlijam radošā vasaras nometne 

 18. septembrī videoklipa prezentācija dziesmai „Skani debestiņ” 



 

 

 Labdarības koncerti – 22. decembrī Rēzeknes novada pašvaldības zālē, 24. decembrī 

Rēzeknes novada Bērzgales Romas katoļu draudzes baznīcā, 27. decembrī Kaunatas 

Romas katoļu baznīcā, 28. decembrī Dricānu kultūras namā,  kuros skan gan studijas 

mākslinieciskās vadītājas Guntras Kuzminas, gan pašu jauniešu komponēti darbi ar 

Voldemāra Vogula un Inetas Atpiles-Juganes vārdiem. Tika savākti līdzekļi Eliasa un 

Endija veselības uzlabošanai. 

 

Tautas lietišķās mākslas studija „Rēzeknes apriņķa pūdnīki” 

Nozīmīgākās aktivitātes: 

 Latgales podnieku dienas 2014  

 

 Gadatirgus Brīvdabas muzejā 

 Rēzeknes novada dienas 

 8.-9. augustā cepļa kurināšana Raiņa muzejā „Jasmuiža” 

 

 Rēzeknes novada  pasākumi 

 Par tradīciju ir kļuvis gadu sākt ar novada kultūras darbinieku un bibliotekāru 

pieredzes apmaiņas izbraukuma semināru. 2014. gada 15. janvārī ar kultūras dzīvi 

savā pagastā iepazīstināja Silmalas pagasta kultūras darbinieki. 



 

 

 2014. gada 11. janvārī Rēzeknes deju apriņķa deju kolektīvu skate koncertkarnevāls 

„Jautrais sadancis” iepriecināja Feimaņu pagasta iedzīvotājus. Koncertā piedalījās 20 

deju kolektīvi 

 

 14.februārī Rēzeknes novada dramatisko kolektīvu parādes „Kaudzēm smieklu” 

dalībnieki šogad apdzīvoja Gaigalavas kultūras nama skatuvi. Piedalās 16 kolektīvi.  

 

 

 

 

 



 Rēzeknes novada uzņēmēju godināšanas pasākums 19. martā Bērzgales pagasta 

kultūras namā. Koncertā piedalās Rēzeknes novada vokālās studijas „Skonai” jaunākā 

grupa, Nautrēnu pagasta jauniešu deju kolektīvs „Troks voi”, postfolkloras grupa 

„RIKŠI”, Zanes Ludboržas mūzikas skolas akordeonistu ansamblis. 
 

 

 Rēzeknes novada folkloras ansambļu skate “Baltica 2015” Dricānu pagasta kultūras 

namā 23.martā. Skatē piedalās 16 folkloras kopas. 

 

 

 Rēzeknes novada vokālo ansambļu skate sadziedāšanās 29. martā Audriņu pagasta 

kultūras namā. I pakāpe tiek piešķirta: 

o Sakstagala pagasta sieviešu vokālajam ansamblim, vadītāja Aija Cīrule Leiduma,  

o Nagļu tautas nama vokālajam ansamblim „Trio rondo”, vadītāja Anita Mičule, 

o Gaigalavas kultūras nama vīru vokālajam ansamblim „Ritums”, vadītājs Jānis 

Trūps. 

 



 25. aprīlī „Latgales podnieku dienu 2014” keramikas cepļa kurināšana Andra Ušpeļa 

darbnīcā Griškānu pagasta „Moldedžus”. 26. aprīlī Fr.Trasuna muzejā „Kolnasāta” 

keramikas un foto kluba „Artērija” biedru un draugu izstādes „Uguns” atklāšana.  

 

 

 

 2014. gada maijā notiek rakstnieka Jāņa Klīdzēja 100 - gades pasākumi. 

 „Rēzeknes novada dienas 2014” norit nedēļas garumā visā novadā, un noslēguma 

pasākums 19. jūlijā izvēršas bagāts un krāšņs. Neaizmirstams piedzīvojums un 

pārdzīvojums – „Pagastu dižošanās”, kurā visas 25 novada pagastu pārvaldes rāda to, 

ar ko tās ir bagātas un stipras.    

 

 



 Rēzeknes novada grāmatu svētku programma ir plaša un daudzveidīga, kur visu 

vecumu apmeklētāji, gan bērni, gan pensionāri, var gūt daudz jaunu zināšanu un 

iespaidu.  

 

 

 Fraņča Trasuna 150. gadadienas atceres pasākumi 

 

 

 Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinības 2014. gadā notiek Rikavas 

pagasta kultūras namā. Svētku koncertā piedalās Novada jauktais koris „Ezerzeme”, 

operdziedātāja Ilona Bagele un grupa „Laimas muzykanti”. 

 



Bibliotēku darbība 

Bibliotēku nozares galvenie uzdevumi pārskata periodā:  

 metodiskā, praktiskā palīdzība un konsultāciju sniegšana bibliotekārā darba 

jautājumos Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldības un skolu bibliotēkām; 

 bibliotēku darba pārskatu saņemšana, statistikas datu analizēšana, apkopošana un 

iesniegšana Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūtam;  

 novadu publisko un skolu bibliotēku iesniegto statistisko datu rediģēšana 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 bibliotēku kontaktinformācijas precizēšana un e –informācijas aktualizēšana 

reģiona galvenās bibliotēkas mājas lapā (rezeknesbiblioteka.lv); 

 bibliotēku darba publicitātes nodrošināšana, bibliotēku pasākumu plānu ievietošana  

novada portālā (rezeknesnovads.lv);   

 valsts mēroga realizācijā esošo projektu koordinācija (Gaismas tīkls, Trešais tēva dēls, 

Valsts Kultūrkapitāla fonda lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu žūrija”);  

 no LNB BAI un citiem avotiem saņemto dāvināto iespieddarbu apstrāde un sadale;  

 bibliotēku krājumu pārbaudes organizēšana (sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas CB);  

 starpbibliotēku abonementa grāmatu apmaiņas nodrošināšana.  

Pārskata gadā paveiktais:  

 

 

 

 

 



 organizēti 5 profesionālās pilnveides pasākumi (semināri), kuros sniegta informācija 

par sekojošām tēmām:  

  bibliotēku darba vispārīgie jautājumi; 

  reģiona bibliotēku 2013. gada darba rezultāti; 

  elektroniskā vide un e-pakalpojumi; 

  sociālo mediju piedāvātās iespējas bibliotēku darbā; 

 Latvijas mācības Eiropai - eiro ieviešana, emigrācijas un sociālās noslāņošanās 

riski, reformas, reģionālās attīstības izaicinājumi; 

 ES fondi Latvijai kā attīstības finansējums un dzīves kvalitātes uzlabošanas 

faktors; 

 īss ieskats par darbu Eiropas Savienības institūcijās; 

 „Profesiju pasaule” – virtuālais karjeras attīstības atbalsta resurss; 

 E-grāmatas; 

 Latvijas bibliotēku portāls; 

 LNB Digitālā bibliotēka; 

 Latvijas bibliotekāru 11.kongress „ Nākotnes bibliotēkas: neierobežotas 

iespējas”; 

 Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku konference „Pi gaismys olūta 

veļdzietīs nuoc…” u.c. 

   11 bibliotēkām organizēti Bibliotēku informācijas sistēmas ALISE apmācības kursi;   

 

 

 

 

 

 



 sniegtas konsultācijas par bibliotēku krājumu veidošanu, norakstīšanu, uzskaiti, par 

Latvijas digitālās kultūras kartes aizpildīšanu, par bibliotēku pakalpojumiem, par 

reģionālā elektroniskā kopkataloga izmantošanas iespējām u.c.; 

  skolu bibliotekāriem sniegtas individuālās konsultācijas par gada darba pārskatu, 

lasītāju un krājumu uzskaiti;  

 izstrādāts pieteikums Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas kultūras projektam „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās”. 

Projekta ietvaros saņemtas 52 vērtīgas dažāda satura tulkotās un  latviešu 

oriģinālliteratūras grāmatas par summu € 443,55. Saņemtie jaunieguvumi sadalīti starp 

projektā iesaistītajām novada bibliotēkām; 

 nodrošināta novada bibliotēku dalība Kultūras ministrijas bibliotēku atbalsta 

programmā „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana: Grāmatu un citu izdevumu 

iegāde nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai”. Programmas 

ietvaros saņemti un nodoti bibliotēkām 27 eksemplāri grāmatu par summu € 301,30; 

 gada laikā saņemti un sadalīti bibliotēkām 1957 eksemplāri dāvinājumu no Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas un citām institūcijām; 

 sadarbībā ar Rēzeknes reģiona galveno bibliotēku 6 novada bibliotēkās veikta krājumu 

pārbaude, izmantojot BIS ALISE moduli „Inventarizācija”; 

 apkopoti un nosūtīti Latvijas bibliotēku atbalsta biedrībai konkursa „Lielā lasītāju 

balva - 2014” rezultāti par Rēzeknes reģiona bibliotēkām; 

 organizēti Rēzeknes un Viļānu novadu 13.Grāmatu svētki Feimaņos 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 bibliotēku 

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

u.c.; 

 organizēts brauciens uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas akciju „Gaismas ceļš – 

grāmatu draugu ķēde”.  

 

 

 

 



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 iesaistījušas lietotājus dažādos konkursos, 

kuros tika izmantoti bibliotēkās pieejamie e-resursi, tādējādi uzlabojot reģiona iedzīvotāju 

prasmes meklēt informāciju. Visās bibliotēkās ar projekta „Trešais tēva dēls„ atbalstu tika 

nodrošināta bezmaksas piekļuve datubāzēm Letonika un Lursoft „Laikrakstu bibliotēka”. 

 2014.gadā viena no bibliotēku darba prioritātītēm bija darbs ar bibliotēku krājumu, 

veidojot kvalitatīvu, mobilu, rekataloģizētu bibliotēkas krājumu, kas dod iespēju lietotājiem 

operatīvāk iegūt nepieciešamo informāciju.  

Visās novadu publiskajās bibliotēkās ir nodrošināta iespēja strādāt ar Bibliotēku 

informācijas sistēmu ALISE. Iespieddarbu automatizēta izsniegšana/saņemšana notiek 14 

bibliotēkās. Pārējās publiskās bibliotēkas un 8 skolu bibliotēkas aktīvi turpina krājumu 

rekataloģizāciju, izmantojot BIS ALISE. 

2014. gadā Rēzeknes novadā darbojās 32 publiskās bibliotēkas un 23 izglītības iestāžu 

bibliotēkas. Nautrēnu pagasta bibliotēkā izveidots un pastāvīgi darbojas Dekteru ārējās 

apkalpošanas punkts. 

Rēzeknes novada publisko bibliotēku lietotāju skaits 2014. gadā - 6862, apmeklējumu 

skaits – 158 978, dokumentu izsniegums – 239 559 eksemplāri. 

Bibliotēkas statistikas spogulī: 

• 23% novada iedzīvotāju izmanto bibliotēku pakalpojumus. 

• Ir vidēji viena bibliotēka uz katriem 937 novada iedzīvotājiem. 

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

• Bibliotēkās glabājas vidēji 31 dokumenti (informācijas vienības) uz katru bibliotēkas 

lasītāju. 

• Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju – vidēji 23 reizes gadā. 

• Lasītāju skaits uz vienu bibliotekāro darbinieku – vidēji 191 lasītāji. 

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

• 32 publiskās un 8 skolu bibliotēkas darbojas integrētajā bibliotēku informācijas 

sistēmā ALISE. 

2014.gadā Bērzgales, Feimaņu, Gaigalavas, Kaunatas 1., Lendžu, Maltas, Nautrēnu, 

Rikavas, Stoļerovas, Strūžānu un Verēmu pagastu publiskās bibliotēkas, kā arī Lūcijas 

Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas bibliotēka piedalījās VKKF lasīšanas veicināšanas un 

bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšanas programmā „Bērnu/Jauniešu žūrija”, kuras  

mērķis - veicināt bērnos lasītprieku, iesaistīt bērnus un viņu vecākus  lasīšanas veicināšanas 

programmas attīstībā.  



Audriņu un Feimaņu pagastu bibliotēku vadītājas piedalījās Latvijas bibliotekāru 11. 

kongresā „Nākotnes bibliotēkas: neierobežotas iespējas” Rīgā. 

Audriņu, Bērzgales un Maltas pagastu bibliotēku vadītājas piedalījas Latgales reģiona 

publisko bibliotēku darbinieku konferencē „Pi gaismys olūta veļdzietīs nuoc…” Daugavpilī. 

Audriņu, Feimaņu, Kaunatas pagasta 1.bibliotēkas vadītājas un Maltas pagasta 

bibliotēkas vecākā bibliotekāre piedalījās Latgales reģiona konferencē „Lasītprasmes 

veicināšana Eiropā un Latvijā” Preiļos. 

 

 

 

Rēzeknes novada kultūras nodaļas vadītāja                                 Ināra Pleikšne 

 

 


