
Rēzeknes novada kultūras infrastruktūru veido 27 kultūras/tautas nami, Stoļerovas saietu 

nams. Pasākumi un tautas mākslas kolektīvu darbība tiek organizēta arī Sakstagala sabiedrisko 

aktivitāšu centrā, Gaigalavas pagasta sabiedrisko aktivitāšu centrā „Strūžānu skola”, Kantinieku 

sporta un atpūtas centrā un Lūznavas pagastā.  Pagastos darbojas 3 muzeji.  

Kultūras iestādēs darbojas 127 dažādu žanru tautas mākslas kolektīvi, no kuriem 31 ir 

bērnu un 14 interešu pulciņi un apvienības. Pašdarbības kolektīvos tiek iesaistīti 1758 

dalībnieki. Novada iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties četros koros, 15 tautas deju kolektīvos, 

divos pūtēju orķestros, 28 dramatiskajos kolektīvos, 29 vokālajos ansambļos, 16 folkloras kopās 

un citos kolektīvos. 

Kultūras nodaļas svarīgākie darbības uzdevumi 2017. gadā ir veicināt, attīstīt un 

pilnveidot XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku nepārtrauktības procesu 

sekmējošu aktivitāšu rīkošanu novadā un Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu 

organizēšana.  

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”. 

• Jauktais koris „Ezerzeme” 

Gatavojoties XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem, 2017. gada 1. aprīlī 

notika Rēzeknes koru apriņķa skatē iegūta augstākā pakāpe. 

• TLMS “Rēzeknes apriņķa pūdnīki” 

Aizsākot Latvijas simtgades svinības ar Latgales kongresa simtgadei veltītām aktivitātēm, 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs piedāvā pasākumu ciklu “Savējā Latgale”. Izstāde 

“Latgales keramika – tradicionālais un mūsdienīgais” skatāma no 6. aprīļa – 8. septembrim.  

Izstādē piedalās arī Tautas lietišķās mākslas studijas “Rēzeknes apriņķa pūdnīki”. 

11. un 12. augustā notiek keramikas cepļa kurināšanas un atvēršanas pasākums Raiņa muzejā 

“Jasmuiža”.  

 

 



• Vokālā studija „Skonai” 

20.maijā vokālās studijas „Skonai” vecākā grupa piedalās II Latvijas jaukto vokālo ansambļu 

konkursā, kur iegūst augstāko pakāpi. 

21. decembrī Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē vokālā studija “Skonai” aicina uz savu 5 

gadu jubilejas koncertu “Sasatikšonuos”. Līdztekus muzikālajām svinībām tiek prezentēti divi 

vokālās studijas mākslinieciskās vadītājas Guntras Kuzminas-Juknas radošie darbi - dziesmu 

krājums “Sirdsgunteņa” un bērnu dziesmu CD ” Rūtaļa”, kurš veltīts dzejnieka O. Slišāna 

piemiņai, kas ierakstīts kopā ar “Skonai” mazākajiem dziedātājiem. 

  

 

• Rēzeknes novada un Jāņa Ivanova mūzikas skolas pūtēju orķestris 

29. aprīlī Rīgas 6. vidusskolā notiek VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru finālskate. 

Orķestris A1 grupā iegūst I pakāpi ar izcilību – 47,67 punktiem. 

  

 

 

 

http://rezeknesnovads.lv/imagew.php?src=http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2017/05/5.jpeg&w=950


Lielākie pasākumi Rēzeknes novadā 

• Tradicionālais Rēzeknes deju apriņķa deju  kolektīvu koncertkarnevāls „Jautrais sadancis” 

šogad viesojas Viļānu kultūras namā. 15 kolektīvi apliecina savu gatavību piedalīties XXVI 

Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos. 

  

• 12. februārī Rikavas kultūras namā notika Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018” 

Rēzeknes novada skate. Skatē piedalās 13 kolektīvi. Kopumā Starptautiskā folkloras 

festivāla “Baltica 2018” skatēs piedalījās 15 folkloras kopas un visas tika izviŗzītas dalībai 

festivālā. Rikavas pagasta etnogrāfiskajam ansamblim „Rikava”, Rogovkas etnogrāfiskajam 

ansamblim, Kaunatas pagasta folkloras kopai “Rāzna”, Dricānu folkloras kopai “Bolta 

vīšņa” un Ozolmuižas folkloras kopai “Ūzuleņi” piešķirta I pakāpe un šie kolektīvi ir arī  

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieki. 

  

• Rēzeknes un Viļānu novada bibliotēku un kultūras namu darbinieku ikgadējais pieredzes 

apmaiņas izbraukuma seminārs “Sniegpārslu virpuļos” šogad norit Stoļerovā.  

     

 

•  Rēzeknes novada dramatisko kolektīvu parādes „Kaudzēm smieklu” 12. februāra vakarā 

pulcināja skatītājus Lendžu pagasta kultūras namā lai vērtētu 18 kolektīvu sniegumu 

   



• Vokālo ansambļu skate un sadziedāšanās pasākums notiek 11. martā Strūžānu kultūras 

namā. 

  

•  19. martā Latgales vēstniecībā „GORS” notiek Rēzeknes novada Uzņēmēju diena un 

konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums 2016” laureātu apbalvošana. Pasākuma norisi 

kuplina jauktais koris “Ezerzeme” kopā ar Olgu Rajecku. Koncertu sniedz brāļi Puncuļi, 

grupas „Galaktika” un „Baltie lāči”. 

 

 

 

 

• 28. un 29. aprīlī notiek „Latgales podnieku dienas 2017”. Šogad podnieku dienu 

galvenais ceplis tiek kurināts Ilzeskalna pagasta Vecgailumos, Pētera Gailuma podnieka 

darbnīcā”. Izstāde tiek atklāta Lūznavas muižas krāšņajās telpās. 

  

 

  

 



• 30. aprīlī Lūznavas muižā literāri muzikāls uzvedums “Atlaižu”. Uzvedums ir viena no 

Latvijas simtgades notikumu ceļa pieturvietām, un tajā apvienojušās vairākas spilgtas 

sievietes – literāte un žurnāliste Anna Rancāne, aktrise Vizma Kvēpa, etnomūziķe 

Kristīne Kārkle un režisore Māra Zaļaiskalns. 

 

• Ievadot Latgales kongresa simtgades pasākumu klāstu, 1. maijā Franča Trasuna muzejā 

“Kolnasāta” notiek Fr. Trasuna fabulu svētki “Ka kūpeibā ir spāks/ Pret tū i runuot 

grāks!”. 

  

 

 

• Uzsākot Latvijas simtgades svētku maratonu, 4. maijā, Latvijas Republikas Neatkarības 

atjaunošanas gadadienā, Rēzeknes novads kopā ar vēl vairākiem desmitiem Latvijas 

pašvaldību piedalās īpaši simtgadei veltītā ozolu stādīšanas akcijā “100 ozoli Latgalei”. 

Šajā dienā 18 novada pagastos tiek iestādīti kopumā simts ozoli. 

 

 

  



• 7. maijā pasākums ģimenēm «100 Latgales podi Latgales Simtgades kongresam» 

Vogulu keramikas darbnīcā «Ceplīši». Tiek aicinātas ģimenes ar bērniem, piedāvājot 

viņiem baudīt un līdzdarboties tradicionālās un mūsdienu mākslas veidos, skaņās un 

kustībā. 

  

 

• 15. jūlijā „Rēzeknes novada dienas 2017” Ančupānu ielejā (kartodromā) atkal pulcina 

kuplu apmeklētāju skaitu 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. 

  

 

 

 



• 6. - 8. oktobrī Rēzeknes novadā otro reizi pulcējās fotogrāfi no visas Latvijas uz 

fotoplenēru “Rudens virpulī”. Šo pasākumu Rēzeknes novada pašvaldība rīko sadarbībā 

ar Latgales fotogrāfu biedrību. 

  

 

• Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinības šogad notiek Bērzgales kultūras 

namā. Rēzeknes novada čaklākajiem darba darītājiem sagādāts īpašs apsveikums - tautas 

mūzikas grupa “Tautumeitas.” 

  

 

Starptautiskā sadarbība 

• 14., 15. jūlijā Rēzeknes novada dienu ietvaros novadā viesojas Baltkrievijas valsts 

izglītības iestādes Voropajevas bērnu mākslas skolas tautas mūzikas ansamblis 

“Zvanočki”. 

 

 

 



Bibliotēku darbība  

Rēzeknes novada teritorijā bibliotekāros pakalpojumus sniedz 31 publiskā bibliotēka,  19 

izglītības iestāžu ( skolu) bibliotēkas un divi bibliotēku ārējās apkalpošanas punkti  -  Nautrēnu 

pagasta bibliotēkas Dekteru ārējās apkalpošanas punkts un Sakstagala pagasta bibliotēkas 

ārējais apkalpošanas punkts. 

Bibliotēkas nodrošina iedzīvotāju informacionālās vajadzības, veicina mūžizglītību,  atbalsta 

interešu izglītību, piedāvā izklaides un saturīga brīvā laika pavadīšanas aktivitātes. 

Publisko bibliotēku statistikas darba rādītāji 2017. gadā: lietotāju skaits - 6850, apmeklējumu 

skaits - 114660, izsniegumu skaits - 213958, bibliotekārais iedzīvotāju aptvērums  - 25 %, 

liecina par to, ka bibliotēku pakalpojumus izmanto ¼ iedzīvotāju. Samazinoties kopējam 

iedzīvotāju skaitam, bibliotekārais iedzīvotāju aptvērums nesamazinās. 

Reģiona bibliotēku metodisko un konsultatīvo darbu veic bibliotēku informācijas speciālists. 

Reģiona Galvenā bibliotēka ( Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka) nodrošina pakalpojumus 

novadu bibliotēkām uz Rēzeknes novada  pašvaldības un pašvaldības aģentūras “Rēzeknes 

Kultūras un Tūrisma centrs”  līguma pamata. 

Pārskata gadā paveiktais: 

Profesionālās pilnveides nodrošināšana: izstrādāti ieteikumi profesionālai pilnveidei bibliotēku 

vadītājām, organizēti divi informatīvie mācību semināri, viens tematiskais seminārs, divas 

pieredzes apmaiņas sanāksmes, četri praktikumi, viens  pieredzes apmaiņas izbraukuma 

seminārs un ekskursija. 

31.01., 09.02., 16.02., 02.03. Reģiona Galvenās bibliotēkas sarīkotajos praktikumos zināšanas 

par darbu ar  Bibliotēku informācijas sistēmu (BIS) Alise papildināja 37 novadu  bibliotēku 

darbinieki. 

▪ 15.03. Reģiona bibliotēku darbinieku seminārs Rēzeknes novada pašvaldībā:  

- Grāmatu galds; 

- Vietējais kultūras kanons, tikšanās ar dzejniekiem novadniekiem; 

- Valsts valodas likuma aktualitātes; 

- Atskats uz UNESCO konferenci par stāstniecības tradīcijām; 



- Pieprasītākie informācijas resursi Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā 2016. gadā; 

- Mūsdienīga bibliotēkas izstāde: teorētiski praktisks skatījums. 

▪ 15.12.  Reģiona bibliotēku darbinieku  seminārs RGB: 

- Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences 

novērtēšana; 

- Bibliotēku statistika; 

- Publisko bibliotēku gada pārskatu struktūra; 

- Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centra pakalpojumi. 

- Jaunākā bērnu literatūra. 

Aktuālo bibliotekārā darba jautājumu apspriedei  un pieredzes apmaiņai tiek rīkotas  darba 

sanāksmes. 

▪ 23.05. Rēzeknes reģiona novadu bibliotēku vadītāju darba sanāksme Rēzeknes novada 

pašvaldībā: 

- Lasītāju apkalpošanas speciālistu konferences materiālu apskats; 

- BIS Alise: darbs ar moduļiem, jauna versija; 

- Informācijas meklēšana periodisko izdevumu digitālajās kolekcijās; 

- O .Borovikovas jaunās bērnu dzejoļu grāmatas prezentācija. 

▪ 03.10. Rēzeknes reģiona novadu bibliotēku darbinieku sanāksme Rēzeknes novada 

pašvaldībā: 

- Bibliotēku darba aktualitātes, darba plānošana nākamajam gadam, darbinieku 

profesionālā pilnveide’ 

- ES programma “Eiropa Pilsoņiem”; 

- Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība; 

- Lasīšanas veicināšanas programmas un pasākumi mūsu bibliotēkās – 

pieredzes apmaiņa; 

- Kā vēsturi padarīt pieejamāku sabiedrībai izmantojot IT iespējas / Pēc 

Latgales reģiona bibliotekāru konferences “Bibliotēka – tilts starp pagātni un 

nākotni” materiāliem. 

▪ Bibliotēku nedēļā (21.04) Rēzeknes reģiona novadu bibliotēku darbinieki devās 

pieredzes apmaiņā uz Maltas pagasta bibliotēku, kas pēc remontdarbiem ir kļuvusi 

pievilcīgāka, bibliotēkas darbs tiek organizēts radoši un profesionāli.  



▪ Bibliotēku nedēļas izskaņā bibliotēku informācijas speciāliste V. Viša piedalījās Latvijas 

Bibliotēku festivālā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā: 24. aprīlī -  Latvijas bibliotekāru 

12. kongresā “Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem”, 25. aprīlī -  

Lasītāju apkalpošanas speciālistu konferencē. 

▪ 28. jūnijā reģiona bibliotēku darbiniekiem tika organizēta ekskursija uz Balvu, Rugāju 

un Viļakas novadu, kuras laikā bija iespēja iepazīties ar Rugāju novada bibliotēkas, 

Balvu Centrālā bibliotēkas, Bērzkalnes pagasta bibliotēkas un Viļakas novada 

bibliotēkas darba vidi, Balvu Novada muzeju.  

 

  

Rugāju novada bibliotēkā   Balvu Centrālajā bibliotēkā 

▪ Audriņu, Bērzgales, Mākoņkalna un Rikavas pagastu bibliotēku vadītājas papildināja 

zināšanas mācību seminārā “Ievads medijpratībā” Preiļu Galvenajā bibliotēkā 29. 

novembrī. 

▪ Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku  konferencē “Bibliotēka- tilts starp 

pagātni un nākotni” 27. septembrī Rēzeknē piedalījās septiņi bibliotēku darbinieki. 

Feimaņu pagasta bibliotēkas vadītāja E. Ulase prezentēja savas bibliotēkas 

novadpētniecības darbu. 

Konsultatīvais darbs:  

▪ Sniegtas konsultācijas bibliotēku krājumu veidošanā un uzskaitē, darbā ar BIS Alise 

moduļiem, elektronisko katalogu un digitālajām kolekcijām. 

▪ Pēc pieprasījuma sniegtas trīs izbraukuma konsultācijas,  astoņas konsultācijas jauniem 

darbiniekiem. 

▪ Individuālās konsultācijas bibliotēku darba jautājumos sniegtas attālināti. 



▪ Skolu bibliotekāriem sniegtas individuālās konsultācijas gada statistikas pārskatu 

veidošanā, Latvijas Digitālās kultūras kartes informācijas sistēmas (LDKKis) datu 

ievadīšanā. 

▪ Sniegta praktiska palīdzība bibliotēku krājuma inventarizācijas procesā, sadarbībā ar  

Reģiona Galvenās bibliotēkas Komplektēšanas un apstrādes nodaļas darbiniekiem, 

inventarizēti trīs bibliotēku krājumi ar BIS Alise moduli “Inventarizācija”. 

▪ Konsultācijas pēc pieprasījuma gada statistikas atskaišu un teksta pārskatu sagatavošanā. 

Darba kvalitātes uzturēšana un attīstība bibliotēkās: 

▪ Rediģēti novadu publisko un skolu bibliotēku iesniegtie statistiskie dati Latvijas 

Digitālās kultūras kartes informācijas sistēmā (LDKKis). 

▪ Veikta publisko bibliotēku gada pārskatu saņemšana un analīze. 

▪ Sagatavota dokumentācija Griškānu pagasta bibliotēkas atkārtotai akreditācijai. 

▪ Veiktas divas pirmsakreditācijas vizitācijas. 

▪ Jūnijā veikta Griškānu pagasta bibliotēkas akreditācija, bibliotēkai piešķirts Vietējās 

nozīmes statuss. 

▪ Veiktas darba vizītes  Gaigalavas pagasta bibliotēkā, Gaigalavas pagasta Vecstrūžānu 

bibliotēkā, Ilzeskalna bibliotēkā, Kaunatas pagasta 1. un 2. bibliotēkās, Nautrēnu 

pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktā Dekteros, Ozolaines pagasta bibliotēkā,  

lai sniegtu konsultācijas uz vietas. 

 

Darba vizīte Ozolaines pagasta bibliotēkā 

Projektu koordinācija un citu atbalsta pasākumu nodrošināšana: 

▪ Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) lasīšanas 

veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” projekta koordinācija 

novadu bibliotēkās. Reģionā iesaistītas 14 bibliotēkas. Rēzeknes novadā: Bērzgales, 



Feimaņu, Gaigalavas, Kantinieku, Kaunatas 1., Maltas, Nautrēnu,  Rikavas, Stoļerovas, 

Strūžānu, Vērēmu pagastu publiskās bibliotēkas un Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu 

vidusskolas bibliotēka. 

▪ Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB)  Bērnu literatūras centra jaunās lasīšanas 

kampaņas – “Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība” koordinācija. Reģionā iesaistītas 

divas bibliotēkas. Rēzeknes novadā Maltas pagasta bibliotēka novembrī organizēja 

1.kārtas vietējo konkursu. 

▪ UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīklā “Stāstu bibliotēkas” iesaistīta viena 

bibliotēka. Rikavas pagasta bibliotēka izstrādāja pieteikumu un 7. jūnijā tika uzņemta 

tīklā līdz 2019. gadam.  

 

 

Rikavas stāstnieki Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā 

Profesionālās informācijas aprites nodrošināšana, publicitāte, u.c. 

▪ Sagatavoti un sniegti apkopojumi par jaunumiem un aktualitātēm nozarē trīs  semināros 

(15.03., 21.04., 15.12.) un divās darba sanāksmēs (23.05., 03.10.) 

▪ Regulāra un operatīva Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un citu institūciju 

informācijas elektroniska nosūtīšana reģiona bibliotēkām.  

▪ Publicitātes jomā regulāri saņemta, apkopota un sagatavota ievietošanai novada 

mājaslapā pagastu bibliotēku informācija par plānotajiem valsts mēroga bibliotēku 

pasākumiem: e-prasmju nedēļu, Bibliotēku nedēļu, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu u.c. 

▪ Apkopoti bibliotēku statistiskas darba rādītāji publicēšanai Reģiona Galvenās 

bibliotēkas majaslapā. 

▪ Semināru dienās organizēti trīs grāmatu tirgotāju grāmatu galdi jaunu grāmatu iegādei. 



▪ Saņemti, apstrādāti un sadalīti reģiona publiskajām un skolu bibliotēkām Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas (LNB BAC) un citu dāvinātāju, nodotie bez atlīdzības 2220 

eksemplāri iespieddarbu un audiovizuālo materiālu. 

▪ Nodrošināta starpbibliotēku abonementa grāmatu apmaiņa. 

▪ Izstrādāts lasīšanas veicināšanas maratona “100 lasītākās grāmatas par Latviju” 

nolikums, lasīšanas maratons izsludināts reģiona bibliotēkās Latvijas simtgadei.   

Bibliotēkās turpinās informacionālo pakalpojumu attīstība, jaunu pakalpojumu ieviešana, 

materiālās un tehniskās bāzes uzlabošana, modernizācija. Ar Kultūras informācijas centra 

(KISC) atbalstu visās bibliotēkās nodrošināta bezmaksas piekļuve datubāzēm Letonika un 

Lursoft „Laikrakstu bibliotēka”. 34 publiskajās un 9 skolu bibliotēkās ieviesta Bibliotēku 

informācijas sistēma (BIS) Alise, kas nodrošina automatizētu bibliotekārā darba procesu, 28 

publiskās bibliotēkas lietotāju apkalpošanu (reģistrāciju, iespieddarbu un citu dokumentu 

izsniegšanu/saņemšanu) veic automatizēti. 

Valsts aizsargājamo pieminekļu atbalsta programma 

2017. gadā Rēzeknes novada pašvaldības rīkotajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 

projektu konkursā tika atbalstīti projekti un piešķirts domes līdzfinansējums:  

▪ Bikavas Vissvētās Sirds Romas katoļu baznīcas draudzes baznīcas centrālā altāra 

restaurācijai un ārējās fasādes atjaunošanas darbiem 

▪  Nautrēnu Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu 

baznīcas draudzes ērģeļu restaurācijai 

▪ Sarkaņu Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu 

draudzes baznīcas iekštelpu atjaunošanas darbiem 

▪ Tiskādu vecticībnieku kopienas lūgšanu nama fasādes  remontam 

▪ Feimaņu Svētā Jāņa Kristītāja  Romas katoļu baznīcas durvju restaurācijai. 

 

Sadarbības līguma ietvaros starp Rēzeknes un Viļānu pašvaldībām, Rēzeknes novada kultūras 

nodaļai veikta  sadarbība  un sniegti kultūras pakalpojumus Viļānu novada kultūras iestādēm. 

 

 

2017.gads Latvijas valsts simtgadē ir bijis notikumiem un kopīga darba piepildīts gads. Esam 

atklājuši simtgades svinības, līdzdarbojušies Latgales kongresa pasākumu norisē. Klāti balti 

galdauti un stāstīts Latvijas stāsts, apliecinājuši savu dalību XXVI Vispārējos Latviešu Dziesmu 

un XVI  deju svētkos. 

 

Rēzeknes novada kultūras nodaļas vadītāja   Ināra Pleikšne 

 

      



 

 

 


