
RĒZEKNES NOVADA KULTŪRAS DARBA PĀRSKATS PAR 

2015.GADU  

 

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

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.  Pagastos darbojas 3 muzeji.  

Kultūras iestādēs darbojas 133 dažādu žanru kolektīvi, no kuriem 24 ir bērnu. 

Pašdarbības kolektīvos tiek iesaistīti 1681 dalībnieki. Novada iedzīvotājiem ir iespēja 

piedalīties četros koros, 17 tautas deju kolektīvos, divos pūtēju orķestros, 26 dramatiskajos 

kolektīvos, 25 vokālajos ansambļos, 16 folkloras kopās un 43 dažādos interešu kolektīvos. 

Viens no nozīmīgākajiem novada kultūras nodaļas darbības uzdevumiem 2015. 

gadā bija tradicionālās kultūras un Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku 

nepārtrauktības procesu sekmējošu pasākumu organizēšana. 

Tika izstrādāti dažādu amatiermākslas kolektīvu žanru skašu nolikumi un organizētas 

skates/dalība skatēs: 

 Rēzeknes novada vokālo ansambļu skate Feimaņu pagasta kultūras namā 

28.februārī; piedalās 20 vokālie ansambļi. 

 Rēzeknes novada dramatisko kolektīvu skate “Kaudzēm smieklu” Strūžānu 

pagasta kultūras namā 13.februārī; piedalās 18 dramatiskie kolektīvi. 

 Rēzeknes novada deju kolektīvu skate Rēzeknes kultūras namā 8.martā; piedalās 

14 deju kolektīvi. 

 Rēzeknes novada koru kolektīvu skate Rēzeknes kultūras namā  18.aprīlī; 

piedalās 4 kori. 

 

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” 

Nozīmīgākās aktivitātes: 



 Dalība Ohridas Starptautiskajā  koru un orķestru festivālā Maķedonijā; iegūts Zelta 

diploms. 

 Dalība Karaļa Mindauga un Karalienes Martas pieminekļa atklāšanas pasākumā 

Aglonā. 

 

 

 

Rēzeknes novada pūtēju orķestris 

Nozīmīgākās aktivitātes: 

 14.martā pūtēju orķestru Latgales novadu skatē iegūta I pakāpe. 

 7.jūlijā XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru finālskatē iegūta I 

pakāpe ar izcilību. 



Vokālā studija „Skonai” 

Regulāri mēģinājumi un vasaras nometne ļāvuši pilnveidot studijas dalībnieku vokālās 

prasmes un skatuves kultūru. Par to liecina augstie novērtējumi vairākos konkursos, kuros 

2015.gadā piedalījās vokālas studijas “Skonai” dalībnieki: 

 9.janvārī Ziemassvētku dziesmu konkursā Daugavpilī studijas jaunākās grupas 

dalībniece Marta Paula Sejāne iegūst galveno balvu un  trīs dalībnieki II pakāpes 

diplomus; 

 22.februārī vokālajai studijai “Skonai tiek piešķirta ”Latgaliešu kultūras gada balva 

“Boņuks  2014” nominācijā “Gada debija” un atzīts  par labāko mūzikas video dziesmai 

“Skani debesteņ”; 

 4.maijā Olaines Kultūras centrā bērnu un jauniešu popmūzikas konkursā  „Pavasara 

balsis”  Karīna Seile – Zundāne iegūst II vietu, Marta Paula Sejāne III vietu un Guntars 

Poplavskis  atzinības rakstu; 

 16.maijā Starptautiskajā bērnu un jauniešu konkursā  „Daugavpils pērle” - “Skonai” 

solistei Karīnai Seilei  Zundānei  2. vieta, Martai Paulai Sejānei 3.vieta. 

Gada garumā studijas dalībnieki ir piedalījušies 21 koncertā gan novada pasākumos, gan 

republikā.  

Nozīmīgākās aktivitātes: 

 18.jūlijā Rēzeknes novada dienā; 

 1.oktobrī Starptautiskajā veco ļaužu dienā koncerti Pilcenes veco ļaužu pansionāta un 

Rēzeknes pensionāru sociālo pakalpojumu centrā; 

 25.oktobrī koncerts “Saule iz placa” kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes jauniešu 

ansambli “Jauna nianse” Lūznavas muižā; 

 18.decembrī Ziemassvētku koncerts “Ziemas ceļa stāsti” novada pašvaldības zālē. 

 

 

 



Tautas lietišķās mākslas studija „Rēzeknes apriņķa pūdnīki”  

 

Nozīmīgākās aktivitātes: 

 27.-29.marts - pasākums “Satiec savu meistaru 2015”. 

 24.-25.aprīlis - “Latgales podnieku dienas 2015”. Podnieku dienu galvenais ceplis pie 

Aivara un Vēsmas Ušpeļiem darbnīcā “Malny Wylki. 

 

 13.- 30.aprīlis - Briselē, Reģionu komitejas ēkā izstāde „Māla, uguns un dabas  radītie 

brīnumi”. 



 15.-19.jūlijs - Starptautiskais folkloras festivāls “Baltica 2015” - izstādes Rīgā un 

Rēzeknē. 

 8.-9.augusts - gadatirgus Brīvdabas muzejā. 

 22.oktobrī Cēsu Izstāžu namā lietišķās mākslas izstādē "Linu dvieļi un māla krūzes”. 

 

Lielākie  pasākumi Rēzeknes novadā 
 

Tradicionālais Rēzeknes deju apriņķa deju kolektīvu koncertkarnevāls „Jautrais 

sadancis” 10.janvārī  Nautrēnu pagasta kultūras namā. Savu dejotprasmi un dejotprieku rādīja 

14 novada deju kolektīvi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ikagadējais  jaunā gada pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs kultūras darbiniekiem 

vēstures objektiem un tradīcijām bagātajā  Sakstagala pagastā 15.janvārī. 

 

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

dalībnieki centās iepriecināt un uzjautrināt Strūžānu pagasta iedzīvotājus. Savus 

iestudējumus rādīja 18 kolektīvi. 

 



 

 28.februārī Feimaņu kultūras namā notika novada vokālos ansambļu skate. I 

kvalifikācijas pakāpi ieguva: 

o Lendžu pagasta KN meiteņu vokālais ansamblis “Medus”; 

o Bērzgales pagasta KN sieviešu vokālais ansamblis. 

 

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

konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums” laureātu apbalvošana. Pēc svinīgās 

ceremonijas uzņēmējus sveica dziedātāja Marija Naumova. 

 

 

 

 

 

 

 



 24.-25.aprīlī „Latgales podnieku dienas 2015”. Šogad podnieku dienu galvenais ceplis 

tika kurināts Aivara un Vēsmas Ušpeļu darbnīcā “Malny wylky”. 

 

 

 

 25.aprīlī - “Latgales podnieku dienu 2015” izstādes atklāšana notiek vienlaicīgi ar 

Latgales jūgendstila pērles atjaunotās Lūznavas muižas atklāšanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No 22.-24.maijam Rēzeknes novadā notiek izcilā fotogrāfa Jāņa Gleizda (1924—2010) 

piemiņai veltīts fotoplenērs, kurā piedalās gandrīz sešdesmiti fotogrāfu no visas 

Latvijas. Plenēra atklāšana un galvenā mītnes vieta ir Nautrēnu pagasts, bet fotogrāfi 

darbojas arī Bērzgales, Ilzeskalna un Lendžu pagastos.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No 15.-19.jūlijam Rēzeknē un Rēzeknes novadā norisinās Starptautiskais folkloras 

festivāls “Baltica 2015”. Festivālā piedalās 15 Rēzeknes novada folkloras kopas. 

Dižkoncertu Ančupānu ielejā apmeklē Valsts augstākās amatpersonas – prezidents 

Raimonds Vējonis un ministru prezidente Laimdota Straujuma un Latvijas Republikas 

kultūras ministre Dace Melbārde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Rēzeknes novada dienas 2015” Ančupānu ielejā (kartodromā) šogad atkal iepriecina 

savus apmeklētājus ar atraktīvo un daudzveidīgo “Pagastu dižošanos”. “Pagastu ielas” 

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. Par neaizmirstamu notikumu daudziem novada dienu 

apmeklētājiem kļūst Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2015” dižkoncerts. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

apmeklētāji, gan bērni, gan pensionāri, var gūt daudz jaunu zināšanu un iespaidu.  

 12. septembrī Rēzeknes novada pašvaldības ēkā, Lendžu, Bērzgales, Nautrēnu un 

Ilzeskalna pagastā atklāj izcilajam fotomāksliniekam Jānim Gleizdam veltītas 

fotoplenēra izstādes. Pasākuma kulminācija ir piemiņas vietas atklāšana fotogrāfa 

dzimtajā vietā Ilzeskalna pagasta Vecgailumos.  

 

 

 

 



 Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinības 2015. gadā notiek Gaigalavas 

pagasta kultūras namā. Svētku koncertā piedalās novada jauktais koris „Ezerzeme” un 

vokālās studijas “Skonai” jaunākā grupa, Gaigalavas bērnu folkloras kopa “Puriņeņi”, 

Daugavpils dziedātāja Jeļena Borele un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas 

saksofonistu ansamblis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starptautiskā sadarbība 
 

 No 16.-30.aprīlim Reģionu komitejas ēkā Briselē izstāde „Māla, uguns un dabas radītie 

brīnumi”, kurā vienkopus savijušies trīs mākslas veidi – Ušpeļu dzimtas keramika, 

Vēsmas Ušpeles gleznas un fotokluba „ARTērija” fotogrāfijas. 

 No 6.-7.jūnijam Rēzeknes novada delegācija un folkloras kopas “Ūzuleņi” piedalās 

Starptautiskajā tautas mūzikas festivālā „Zvinjat cimbāli i garmonik” Postavā, 

Baltkrievijas Republikā. 

 No 10.-12.jūnijam Rēzeknes novada delegācija un postfolkloras grupa “Rikši” piedalās 

Starptautiskajā folkloras festivālā “Lingaudala” Kupišķos, Lietuvā. 

 25.-26.septembrī Baltkrievijas pilsētā Postavi norisinājās starptautiskais pasākums 

jaunām ģimenēm ,,Lauku meistari”, kurā Rēzeknes novadu pārstāvēja Kuzminsku 

ģimene. 

 18.-19.jūlijā Rēzeknes novada dienu ietvaros novadā viesojas baltkrievu tautas mūzikas 

ansamblis “Poozerje”. Sadraudzības koncerti notiek Strūžānu un Feimaņu pagastu 



kultūras namā. Muzikālu sveicienu kolektīvs sniedz arī Novadu dienu ģimeņu 

godināšanas pasākumā. 

 

Kultūras mantojuma daļas darbība  
 

2015.gadā tika apstiprināti  Rēzeknes novada pašvaldības noteikumi  “Kārtība, kādā 

piešķir Rēzeknes novada domes finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”. 

Rīkotajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu projektu konkursā  tika piešķirts domes 

līdzfinansējums: 

 Nautrēnu Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīcas 

draudzes ērģeļu restaurācijai; 

 Rozentovas Svētā Krusta Pagodināšanas Romas katoļu baznīcas  zvanu torņa un  baznīcas ēkas 

apsekošanas un tehniskā atzinuma sagatavošanas darbiem; 

 Kampišķu  vecticībnieku lūgšanu nama ēkas tehniskā apsekojuma un atzinuma 

sagatavošanai; 

 Tiskādu vecticībnieku kopienas lūgšanu nama jumta seguma nomaiņas remontdarbiem, 

ūdens noteksistēmas atjaunošanai; 

 Borisovkas vecticībnieku draudzes lūgšanu nama vienkāršotās atjaunošanas darbiem; 

 Sarkaņu Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīcas 

pamatu hidroizolācijas izveidošanai. 

 

Bibliotēku darbība 
 

 2015.gadā Rēzeknes novadā darbojās 32 publiskās bibliotēkas, 23 izglītības iestāžu 

bibliotēkas,  Nautrēnu pagasta bibliotēkas Dekteru ārējās apkalpošanas punkts.  

 Rēzeknes novada publisko bibliotēku lietotāju skaits 2015.gadā – 6606, apmeklējumu 

skaits – 130 763, dokumentu izsniegums – 231 529 eksemplāri 

 23% novada iedzīvotāju izmanto bibliotēku pakalpojumus. 

Pārskata gadā paveiktais: 

 Sadarbībā ar Rēzeknes reģiona galveno bibliotēku organizēti 4 profesionālās pilnveides 

pasākumi (semināri - 26.03., 15.04., 14.05., 15.10.), kuros sniegta informācija par 

sekojošām tēmām: 

o bibliotēku darba aktuālie jautājumi; 

o reģiona bibliotēku 2014.gada darba rezultāti; 



o bērnu un jauniešu literatūra latviešu valodā; 

o bērnu un jauniešu literatūra krievu valodā; 

o improvizācijas spēļu metodikas izmantošana bibliotekāra darbā; 

o ceļš uz „grūto” klientu apkalpošanu; 

o 10.Latvijas prezidentūra ES Padomē - izaicinājumi, ieguvumi un rezultāti 

pirmajos prezidentūras mēnešos; 

o bibliotēku informācijas sistēma ALISE - komplektēšana, cirkulācija, statistika; 

o akreditācija  kā bibliotēku kvalitātes vadības rīks; 

o fizisko personu datu aizsardzība; 

o autortiesības bibliotēku darbā; 

o bibliotēkas loma 21.gadsimta sabiedrībā; 

o drošība internetā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reģiona bibliotekāru seminārs Rēzeknes novada 

pašvaldībā 15.04. 

 

Reģiona bibliotekāru seminārs Rēzeknes Centrālajā 

bibliotēkā 15.10. 

 



 2.jūnijā visiem publisko bibliotēku darbiniekiem organizēti Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Kompeteņču attīstības centra profesionālās pilnveides kursi  “Interaktīvās 

nodarbības bērnu un jauniešu bibliotēkās”. 

 Decembrī koordinēta 10 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 izmantošanas iespējām u.c. 

 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. 

 19 pagastu bibliotēkās organizēti un veikti divi pirmsakreditācijas izbraukumu posmi. 

 Septembrī 17 Rēzeknes novada pagastu bibliotēkas (Audriņu, Bērzgales, Čornajas 

pagasta Ratnieku, Feimaņu, Gaigalavas, Gaigalavas pagasta Vecstrūžānu, Ilzeskalna, 

Kantinieku,  Kaunatas 1., Lendžu, Maltas, Ozolaines, Ozolmuižas, Rikavas, 

Sakstagala 1.,  Strūžānu, Vērēmu) tika akreditētas vietējās nozīmes bibliotēkas statusā 

(skat. foto zemāk). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 Gada laikā saņemti, apstrādāti un sadalīti bibliotēkām Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

un citu institūciju 1387 dāvinājumu eksemplāri. 

 Sadarbībā ar Rēzeknes reģiona galveno bibliotēku 6 novada bibliotēkās veikta krājumu 

pārbaude, izmantojot BIS ALISE moduli „Inventarizācija”. 

Bibliotēku vadītājas ar bibliotēku akreditācijas 

apliecībām 



 Apkopoti un nosūtīti konkursa „Lielā lasītāju balva - 2014” rezultāti par Rēzeknes 

reģiona bibliotēkām Latvijas bibliotēku atbalsta biedrībai. 

 Organizēti Rēzeknes un Viļānu novadu 14.Grāmatu svētki Strūžānos ar pasākumu 

piedāvājumu pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem (skat. foto zemāk). 

 

 

 

 Publicitātes jomā regulāri saņemta, apkopota un sagatavota ievietošanai novada mājas 

lapā pagastu bibliotēku informācija par plānotajiem valsts mēroga bibliotēku 

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

 Valsts Kultūrkapitāla fonda lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un 

vecāku  žūrija” projekta koordinācija novadu bibliotēkām. 

 Nodrošināta operatīva starpbibliotēku abonementa grāmatu apmaiņa.  

 

Rēzeknes novadā, tāpat kā visās Latvijas publiskajās bibliotēkās, turpinās bibliotēku 

pakalpojumu attīstība. Veikta  publisko interneta pieejas punktu atjaunošana un elektronisko 

pakalpojumu uzlabošana Griškānu,  Kantinieku, Kaunatas pagasta 2., Ozolaines, Sakstagala 

pagasta 2. bibliotēkās. Visās bibliotēkās ar Kultūras informācijas centra (KIS) atbalstu tika 

nodrošināta bezmaksas piekļuve datubāzēm Letonika un Lursoft „Laikrakstu bibliotēka”. 16 

pagastu bibliotēkas nodrošināja piekļuvi lielākai Latvijā normatīvo aktu datu bāzei NAIS. 

Bibliotēkas aktīvi iesaistījušas lietotājus dažādos konkursos, kuros tika izmantoti bibliotēkās 

pieejamie e-resursi, tādējādi uzlabojot reģiona iedzīvotāju informācijpratību. 

Visās novadu publiskajās bibliotēkās ir nodrošināta iespēja strādāt ar Bibliotēku informācijas 

sistēmu ALISE. Iespieddarbu automatizēta izsniegšana/saņemšana notiek 17 bibliotēkās. 

Pārējās publiskās bibliotēkas un 8 skolu bibliotēkas aktīvi turpina krājumu 

rekataloģizāciju, izmantojot BIS ALISE. 

2015. gadā Bērzgales, Feimaņu, Gaigalavas, Kaunatas 1., Lendžu, Maltas, Rikavas, 

Stoļerovas un Strūžānu pagastu publiskās bibliotēkas, kā arī Lūcijas Rancānes Makašānu 

Amatu vidusskolas bibliotēka piedalījās VKKF lasīšanas veicināšanas un bibliotēku 

Politiskās diskusijas dalībnieki 
 

Izdevniecību piedāvājums                              



pakalpojumu bērniem attīstīšanas programmā „Bērnu/Jauniešu un vecāku žūrija”, ar mērķi 

veicināt lasītprieku, iesaistīt bērnus un viņu vecākus lasīšanas veicināšanas programmas 

attīstībā. 

Viļānu pilsētas bibliotēkas bibliotekāre, Audriņu un Maltas pagastu bibliotēku vadītājas 

24.-25.septembrī piedalījās Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku konferencē Ludzā.  

Turpinās bibliotēku telpu modernizācija. Atjaunotas mēbeles, aprīkojums, veikti telpu 

remontdarbi. Bibliotēkas gatavojas valsts bibliotēku akreditācijai 2016. gadā. 

 

 

 

Kultūras nodaļas vadītāja       I.Pleikšne 

 

 


