
 

 

2020.GADA RĒZEKNES NOVADA KULTŪRAS DARBA PĀRSKATS  

Rēzeknes novada kultūras infrastruktūru veido 26 kultūras/tautas nami, Stoļerovas saietu nams. 

Pasākumi un tautas mākslas kolektīvu darbība tiek organizēta arī Sakstagala sabiedrisko aktivitāšu 

centrā, Kantinieku sporta un atpūtas centrā un Lūznavas pagastā. Pagastu vēsturiskās liecības glabā 

trīs akreditēti muzeji Bērzgales, Maltas un Sakstagala pagastos.  

Kultūras namu galvenais darbības mērķis ir tautas tradīciju un nacionālās identitātes saglabāšana, 

veicinot radošo daudzveidību un organizējot saturīgu atpūtu. Pagastu kultūras iestādēs darbojas 3 

kori, 18 tautas deju kolektīvi, 15 folkloras kopas, 26 vokālie ansambļi un citi dažādu žanru kolektīvi 

un interešu apvienības. Kopsummā 129 kolektīvi apvieno 1644 dalībniekus, no kuriem 28 ir 

bērnu/jauniešu kolektīvi ar 397 dalībniekiem. 

Rēzeknes novada amatiermākslas kolektīvu darbība 

Lielāko kolektīvu darbība sezonas daļu mēģinājumi notika attālināt, ievērojot valstī 

noteiktos ierobežojumus. Galvenais mērķis, ņemot vērā sarežģīto situāciju kultūras jomā 

sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem, saglabāt Dziesmusvētku tradīciju, kas ir unikāla 

Latvijas kultūras tradīcija un latviešu nacionālās identitātes sastāvdaļa. 

 Vokālā studija “Skonai” 

 

Video sveiciens Mātes dienā - "Mīļdziesma" (O. Slišāna vārdi/ G. Kuzminas-Juknas 

mūzika). 



Video sveiciens Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā – “Apsūliejums” (Inetas 

Atpiles – Juganes vārdi, Guntras Kuzminas-Juknas mūzika). 

Video sveiciens “Ziemassvētku brīnums” sadarbībā ar Normundu Zušu (O. Slišāna vārdi/ G. 

Kuzminas-Juknas mūzika). 

   Kolektīva vadītāji Guntra Kuzmina-Jukna, Edgars Jukna 

 Rēzeknes novada un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris 

Diriģents Romāns Ivanovs. Kolektīvs piedalījās: 

 

 Rēzeknes novada jauktais koris “Ezerzeme” 

Diriģenti Ēriks Čudars un Anda Lipska. Nozīmīgākie pasākumi: 

 

 Tautas lietišķās mākslas studija “Rēzeknes apriņķa pūdnīki” 

Studijas vadītājs Andris Ušpelis.  

Studijas nozīmīgākais pasākums - “Latgales podnieku dienas 2020”. 

 

 

Lielākie pasākumi Rēzeknes novadā 

 8. janvārī šoreiz Kaunatas tautas namā notika ikgadējais tradicionālais novada kultūras namu 

un bibliotēku vadītāju izbraukuma seminārs. Kaunatas tautas nama vadītāja Ligita Jokste-

Bogdanova bija parūpējusies par saturīgu un izklaidējošu programmu. 



 

 

 

 11. janvārī notika ikgadējais Rēzeknes un Viļānu novadu un Rēzeknes pilsētas tautas deju 

kolektīvu koncerts “Jautrais sadancis”. Šogad 17 deju kolektīvu dalībnieki deju rakstiem 

izdaiļoja Bērzgales kultūras nama skatuvi. 

 

  

 

 

 Tradicionālas Rēzeknes novada dienas ieguva jaunu formu. Ievērojot visu valstī pieņemtos 

noteikumus Covid 19 vīrusa ierobežošanai, visdažādāko pasākumu virkne, laikā no 11. – 19. 

jūlijam, notika visos Rēzeknes novada pagastos.  Bet lai uzturētu vienotības garu 17. jūlijā 

tika rīkoti Rēzeknes novada apskriešanas svētki “Kopības skrējiens”. Rēzeknes novada 

pašvaldības ēkā bija skatāma foto izstāde “Lepnums, prieks un laime Rēzeknes novadā”. 25 

fotobildēs tika iemūžināti Rēzeknes novada pagastu skaistākie dabas un infrastruktūras 

objekti, īpašas vietas un cilvēki ar ko pagasti lepojas. 



 

 Tradicionālās “Latgales podnieku dienas 2020” šogad jau 40 reizi pārcēlās uz rudeni. 

Izrādījās ka krāšņā Latgales keramika arī rudens saulē uzmirdz tik pat daudzkrāsaini un 

spoži.  11. septembrī galveno keramikas ceplis Andra Ušpeļa keramikas darbnīcā 

“Moldedži” dedzināja keramiķis Uģis Pužulis. “Latgales podnieku dienas 2020” noslēdzās 

ar Latgales podniecības meistaru jaunāko darinājumu izstādi.  Šoruden Lūznavas muižas 

Kulturys škiunī. Izstādē piedalījās vairāk kā 30 Latgales podniecības meistari ar jaunākajiem 

darinājumiem. Svētku reizē aicināti arī meistari, kuri beiguši aktīvo darbību. Vienuviet bija 

skatāmi virpoti un lipināti, krāšņi glazēti un niansēm bagāti reducēti (t.s. melnā keramika) 

ikdienā lietojami un dekoratīvi trauki. Par godu podnieku dienu 40. gadadienai tika 

eksponēta kopīgi darināta servīze. Izstādi kuplināja kalēja Jāņa Ļubkas metālkalumi. 

  

Rēzeknes novada Radošo darbu konkurss 2020 

Lai veicinātu kultūras un mākslas procesu un tā daudzveidību Rēzeknes novadā, jau piekto gadu 

notika Radošo darbu konkurss. Finansējumu ieguva deviņi projekti. 

 

 

 

 



 

Bibliotēku darbība 

 

2020. gadā Rēzeknes novada teritorijā bibliotekāros pakalpojumus sniedza 31 publiskā bibliotēka, 

Sakstagala pagasta bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts. Izglītības iestādēs (skolās)  darbojās 15 

bibliotēkas. Bibliotēkas nodrošina iedzīvotāju informacionālās vajadzības, veicina  

digitālo iekļaušanu,  atbalsta interešu un kompetenču  izglītību, piedāvā lasīšanas veicināšanas 

aktivitātes. 

Publisko bibliotēku darba pamatrādītāji 2020. gadā: lietotāju skaits  5713, apmeklējumu skaits  

71410, izsniegumu skaits 160151,  bibliotekārais iedzīvotāju aptvērums  22%,  samazinājies par 

2%. Bibliotēku darba pamatrādītāju dinamika ir negatīva.  

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.  

Gada prioritātes bibliotēku nozarē: darba organizācija Covid-19 apstākļos, darbspējas stiprināšana, 

bibliotēku publicitātes veicināšana. 

Kultūras nodaļas metodiskā darba organizācija vērsta uz bibliotēku darba kvalitātes uzturēšanu un 

attīstību. Veikta bibliotēku nozares normatīvo un metodisko dokumentu apkopošana, nodrošināta 

profesionālās informācijas aprite, veicināta darbinieku profesionālā pilnveide.  

Pārskata gadā paveiktais 

Profesionālās aktivitātes / dalība citu rīkotajos pasākumos: 

Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides veicināšanai nodrošināta Rēzeknes reģiona 

bibliotēku darbinieku dalība Reģiona Galvenās bibliotēkas profesionālās pilnveides aktivitātēs: 

 Praktiskais seminārs “Bibliotēku informācijas sistēma ALISE – palīgs informācijas resursu 

par ES veidošanā un meklēšanā” 25.02., Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā. 

 Rēzeknes pilsētas un reģiona bibliotēku darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens Jelgava – 

Kursīši – Liepāja 03.-04.09. Apmeklētas sešas bibliotēkas: Jelgavas pilsētas bibliotēka, 

Jelgavas bērnu un jauniešu bibliotēka “Zinītis”, Kursīšu pagasta bibliotēka, Liepājas 

Centrālā Zinātniskā bibliotēka un tās filiālbibliotēkas  - Bērnu bibliotēka un bibliotēka 

“Libris”. 

 Rēzeknes reģiona bibliotēku darbinieku seminārs 22.09., Rēzeknes novada pašvaldībā. 

 Kultūras ministrijas atbalsta semināri “Komunikācijas un sadarbības rīki digitālajā vidē un 

digitālais un sociālo mediju mārketings”, trīs semināri tiešsaistē oktobrī, novembrī, 

decembrī. 



Gada sākumā ar reģiona bibliotēku darbiniekiem tiek saskaņots profesionālās pilnveides grafiks, tā 

izpilde tiek apkopota gada beigās.  

Konsultatīvais darbs: 

 Izbraukuma klātienes konsultācijas jauniem darbiniekiem Bērzgales, Mākoņkalna, 

Ozolaines (2 reizes) , Ozolmuižas pagastu bibliotēkās. 

 Individuālas konsultācijas (attālināti) un rakstiski ieteikumi bibliotēku darbiniekiem:  

krājuma uzskaite, jaunieguvumu reģistrācija, darbs ar BIS Alise moduļiem, darbs  ar 

elektronisko katalogu, informācijas meklēšana Latvijas Nacionālās Bibliotēka (LNB)  

digitālajās kolekcijās, attālināto lietotāju autorizācijas datu piešķiršana, reģistrācija 3td e-

grāmatu bibliotēkā, kontu izveide sociālajā tīklā Facebook.com 

 Individuālas konsultācijas (attālināti) un rakstiski ieteikumi skolu bibliotekāriem:  gada 

statistikas pārskatu veidošana, statistikas datu ieguve bibliotēku informācijas sistēmā,  datu 

aktualizēšana portālā kulturasdati.lv 

 Plānveida attālas konsultācijas jaunajiem bibliotēku darbiniekiem statistikas datu 

apkopošanā.  

 Ieteikumi un rekomendācijas  bibliotēku darba organizācijai Covid-19 izplatības laikā,  

Sanitārā protokola  un valdības noteikto ierobežojumu  ievērošanas nodrošināšanai. 

Informacionālais atbalsts – regulāra aktuālas informācijas nodošana bibliotēku 

darbiniekiem.  

Darba kvalitātes uzturēšana un attīstība bibliotēkās: 

 Novadu publisko un skolu bibliotēku statistisko datu portālā kulturasdati.lv iesniegšanas 

pārraudzība un rediģēšana (janvāris – 15.februāris). 

 Reģiona novadu publisko bibliotēku gada pārskatu saņemšana un apkopošana (janvāris –  

9.februāris). 

 Jūlijā izstrādāts pirmsakreditācijas bibliotēku vizitāciju plāns, grafiks un vērtēšanas kritēriji.  

Augustā veikti apsekošanas izbraukumi uz Lendžu, Vērēmu un Ilzeskalna pagastu 

bibliotēkām. Veikts kritēriju atbilstības apkopojums un nedēļas laikā nosūtīts katrai 

bibliotēkai.  

 Decembrī izstrādāti ieteikumi un paraugi bibliotēku gada darba pārskata struktūrai. 

 Bibliotēku ilgtermiņa plānošanas dokumentu izstrādes pārraudzība. (Attīstības plāna 

izstrāde, ieteikumi astoņām pagastu bibliotēkām, Krājuma attīstības koncepcijas izstrāde, 

piecām.)   

Projektu koordinācija un citu atbalsta pasākumu nodrošināšana: 

 Starptautiskas lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” (LNB) 

projekta koordinācija novadu bibliotēkās. Programmu atbalsta 16 bibliotēkas (+ 1, 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu).    Piecpadsmit Rēzeknes novadā: Čornajas pagasta 



Ratnieku,  Dricānu, Feimaņu, Gaigalavas, Kantinieku, Kaunatas 1., Maltas,  Rikavas, 

Sakstagala, Stoļerovas, Strūžānu, Vērēmu pagastu publiskās bibliotēkas,  Lūcijas Rancānes 

Makašānu Amatu vidusskolas un Nautrēnu vidusskolas bibliotēkas. Dekšāres pagasta 

bibliotēka Viļānu novadā.  

Projektā no Latvijas Nacionālās bibliotēkas jūnijā saņemto grāmatu (136) piegāde, 

klasifikācija, sadalīšana bibliotēkām,  pavaddokumentu sastādīšana, nodošana bibliotēkām.  

  Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centra lasīšanas kampaņas – 

“Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība” koordinācija. Sacensības 2. posma reģionālās atlases 

žūrijas komisijas locekle. 

Profesionālās informācijas aprites nodrošināšana, publicitāte, u.c. 

 Regulāri sagatavoti un sniegti elektroniski apkopojumi par jaunumiem un aktualitātēm 

bibliotēku nozarē.  

 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un citu institūciju regulāra un savlaicīga informācijas 

pārsūtīšana reģiona bibliotēkām. 

 Apkopojot reģiona publisko bibliotēku perioda darba pārskatus, izveidots “Rēzeknes reģiona 

novadu publisko bibliotēku 2019.gada darba pārskats”, iesniegts LNB BAC 26.02.  

 Publicēšanai Reģiona Galvenās bibliotēkas mājas lapā, janvārī apkopoti iepriekšējā gada 

bibliotēku darba statistiskas rādītāji. 

 Augustā izstrādāts paraugs bibliotēku informācijas atjaunošanai Reģiona Galvenās 

bibliotēkas (Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas) mājas lapā. Septembrī apkopota un 

nosūtīta informācija par sešpadsmit bibliotēkām. 

 Reģiona bibliotēku darbinieku septembra semināram Rēzeknes novada pašvaldībā pieteikts 

grāmatu tirgotāja grāmatu galds jaunu grāmatu iegādei. 

 Jūnijā saņemti, atvesti, klasificēti un sadalīti reģiona novadu publiskajām un skolu 

bibliotēkām Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB BAC) un citu individuālo dāvinātāju, 

nodotie bez atlīdzības iespieddarbi. 

 Novembrī saņemti un atvesti no LNB projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām 

bibliotēkām” 1463 eksemplāri grāmatu, sadalīti pēc iepriekš izveidotiem sarakstiem, 

sastādīti nodošanas akti, grāmatas nodotas 35 reģiona bibliotēkām.  

 Sekmēta starpbibliotēku abonementa ( SBA) grāmatu apmaiņa: saņemšana, nodošana. 

Attālināta komunikācija un saziņa Covid-19 ierobežojumu laikā tika nodrošināta telefoniski un 

elektroniski (e-pasts;  GOOGLE koplietošanas dokumenti; Whats App; Facebook;  divas darba 

sanāksmes, sešas darba intervijas platformā Zoom; darba sanāksme, metodiķu seminārs programmā 

Microsoft Teams) . 

 



Pozitīvi tiek vērtēta sadarbība ar Rēzeknes pilsētas Centrālo bibliotēku (Reģiona Galveno 

bibliotēku)  metodiskā un konsultatīva darba un atbalsta nodrošinājumā, reģiona e-kataloga 

uzturēšanā, profesionālajā pilnveidē.  

Nākamā perioda prioritātes  - kārtējā bibliotēku akreditācija, attālināta darba formu un veidu 

pilnveidošana, digitālā pratība.   

 

Bibliotēkās tiek turpināta bibliotekāro, informacionālo un digitālo pakalpojumu attīstība. Digitālo 

pakalpojumu  attīstībai nepieciešami modernizētais tehniskais nodrošinājums un darbinieku 

prasmes. Ar Kultūras informācijas centra (KISC) atbalstu tika veikti interneta ātrgaitas uzlabojumi 

visās reģiona publiskajās bibliotēkās. Pašvaldības finansējums  nodrošina  Bibliotēku informācijas 

sistēmas (BIS) Alise uzturēšanu. 

 

Rēzeknes novada kultūras nodaļas vadītāja                                                                                   Ināra Pleikšne 


