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Rēzeknes novada bibliotēkas saņem akreditācijas apliecības 

  
13. decembrī Rēzeknes novada pašvaldībā 

norisinājās Rēzeknes un Viļānu novada bibliotēku 

darbinieku seminārs, kurā 13 Rēzeknes novada un 2 

Viļānu novada bibliotēkas saņēma Kultūras 

ministrijas akreditācijas apliecības. 

Tāpat semināra laikā Rēzeknes novada pašvaldības 

bibliotēku informācijas speciāliste Valentīna Viša 

informēja par bibliotēku darba aktuālajiem 

jautājumiem, savukārt Rikavas pagasta bibliotēkas 

vadītāja Vilma Poplavska pastāstīja par jauno 

literātu kopas aktivitātēm Rikavas bibliotēkā, bet 

Vērēmu pagasta bibliotēkas vadītāja Regīna 

Volkova kolēģes iepazīstināja ar metodēm, ko 

izmanto, lai nodarbībās bibliotēkā attīstītu vietējo 

bērnu radošumu. Draudzīgajā novada bibliotekāru 

kolektīvā jau daudzus gadus iegājusies kāda sirsnīga 

tradīcija – jubilāru godināšana, kas neizpalika arī 

šajā satikšanās reizē. 

Pasniedzot akreditācijas apliecības, Rēzeknes 

novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Ināra 

Pleikšne uzsvēra, ka bibliotēku akreditācija, lai arī 

sākotnēji varētu likties kā darbietilpīgs un sarežģīts 

pārbaudījums, tomēr kopumā ir pozitīvs process: 

“Ieguldītais darbs ir vainagojies ar izaugsmi. Katra 

bibliotēka uzzinājusi, kā pilnveidot savu darbu un 

kļūt apmeklētājiem atvērtāka. Par jums un jūsu 

bibliotēkām no akreditācijas komisijas saņēmām 

daudz atzinīgu vārdu. Jūs visas esat novērtētas kā 

profesionālas bibliotēku darba speciālistes, tāpēc 

šodien, saņemot apliecības, varat būt lepnas par 

paveikto.” 

Rēzeknes Centrālās bibliotēkas direktore Marija 

Sproģe, kura piedalījās bibliotēku vērtēšanā, atzina, 

ka bijusi patīkami pārsteigta, cik daudzas bibliotēkas 

piedzīvojušas vizuālas pārmaiņas: “Prieks redzēt, ka 

pašvaldība iegulda līdzekļus un atbalsta bibliotēkas. 

Galvenais, lai lasītāji nāk, jo tā ir problēma visur, it 

īpaši lauku teritorijās. Lasītāju skaits nemitīgi 

samazinās, tāpēc liels prieks par katru jaunu lasītāju. 

Bibliotēkas jau sen vairs nav tikai grāmatu 

izsniegšanas punkti. Te notiek gan pasākumi, gan 

nodarbības, gan lekcijas un daudz kas cits, lai 

piesaistītu apmeklētājus. Akreditācijas pozitīvais 

gala rezultāts apliecina, ka jūs savu darbu veicat 

teicami.” 

Akreditācijas apliecības tika izsniegtas: Čornajas 

pagasta Rāznas bibliotēkai, Dricānu pagasta 

bibliotēkai, Kaunatas pagasta II bibliotēkai, 

Lūznavas pagasta bibliotēkai, Mākoņkalna pagasta 

bibliotēkai, Nagļu pagasta bibliotēkai, Nautrēnu 

pagasta bibliotēkai, Pušas pagasta bibliotēkai, 

Silmalas pagasta bibliotēkai, Silmalas pagasta Kruķu 

bibliotēkai, Silmalas pagasta Ružinas bibliotēkai, 

Silmalas pagasta Štikānu bibliotēkai, Stoļerovas 

pagasta bibliotēkai, Viļānu pilsētas bibliotēkai un 

Viļānu pagasta Radopoles bibliotēkai. 

Jāatzīmē, ka akreditācijas komisija vērtēja bibliotēku 

sakārtotību, krājuma daudzveidību, dokumentāciju, 

darba un pasākumu plānus, attīstības koncepciju, kā 

arī bibliotēkas vadītāju saskarsmi ar apmeklētājiem. 

Pārējās 17 Rēzeknes novada bibliotēkas 

akreditācijas apliecības saņēma jau pagājušajā gadā, 

līdz ar to šobrīd 30 novada bibliotēkas ir veiksmīgi 

akreditētas uz turpmākajiem pieciem gadiem. 
 

 
 

M. Bērtiņas teksts un foto 

 

 

Ciemojās Čornajā 

 
Pēdējā adventes svētdienā, kad savos adventes 

vainadziņos iededzam ceturto eņģeļa svecīti, 

Čornajas tautas namā notika adventes koncerts. Tajā 

piedalījās arī Pušas TN vokālais ansamblis 

„Vuolyudzeitis”, kurš klausītājus priecēja ar mīļām 

un sirsnīgām Adventes un Ziemassvētku dziesmām. 

 

 

 
 

M. Krasnobajas teksts 

S. Višas-Gaisiņas foto 
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Mārtiņdienas jampadracis 

 
Mārtiņdiena ir laiks, kad visai ražai jābūt novāktai 

un lauku darbiem jābūt pabeigtiem. Tieši tāpēc pēc 

labi padarīta darba ir laiks arī svinēšanai, ko centās 

pierādīt pasākuma dalībnieki, kas 12. novembra 

vakarā bija ieradušies Pušas TN, kur tika svinēts 

Mārtiņdienas jampadracis.  

Par piedalīšanos jampadrača uzburšanā jāpateicas 

gan Pušas TN pašdarbniekiem, gan ciemiņiem no 

Nautrēniem – Rogovkas dramatiskajam kolektīvam, 

kas līdzi bija atveduši Vijas Rasas lugu “Ceļojums ar 

vilcienu”. Jāpiebilst, ka braukšana ciemos uz Pušu 

tieši Mārtiņdienā šim kolektīva nu jau ir kļuvusi par 

tradīciju. 

Rudens ir laiks, kaad daudzus cilvēkus nomāc 

depresija, līdz ar to vieni slimo, bet citi cenšas sev 

slimības izdomāt paši, savukārt vēl kāds cits cenšas 

sev atrast “otro pusīti”, ar ko pavadīt šo drūmo laiku. 

To centās parādīt Pušas TN dramatiskais kolektīvs, 

kurš skečā “Pie ģimenes ārsta” centās atmaskot kādu 

dzērāju, kas viltus ceļā vēlējās no ģimenes ārstes 

izvilināt “slimības lapu”. Savukārt skečā 

“Sludinājums” skatītājiem lika smieties kādas dāmas 

centieni atrast savu mūža draugu, ievietojot 

iepazīšanās sludinājumu laikrakstā. Tā kā 

sludinājuma ievietošanas izmaksas kundzei izrādījās 

par dārgu, tad sludinājuma saīsināšana noveda pie tā, 

ka viņa vairs nevēlējās nekā. 

Īpašs prieks uzstāties bija mazajām zumbas 

dejotājām “Zumba kids”, kuras ir tikušas pie 

jauniem, krāšņiem un dzīvespriecīgiem tērpiem, ar 

kuriem priecēt ne tikai skatītājus, bet arī sevi. Tāpat 

prieks arī par vokālā ansambļa dalībniecēm, kuras 

savus tērpus ir papildinājušas ar jauniem svārkiem. 

Kā jau īstos svētkos, neiztikt arī bez spēlēm un 

rotaļām. Tāpēc pasākuma dalībnieku vidū tika 

noskaidrots stiprākais un izturīgākais Mārtiņdēls, par 

kuru tika atzīts Ainārs Rutkovskis. Viņš starp trijiem 

stipriniekiem ķirbjus augsti paceltās rokās virs 

galvas spēja noturēt visilgāk. 

Sirsnīgs paldies visiem, kas palīdzēja uzburt 

Mārtiņdienas jampadraci! 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

M. Krasnobajas teksts 

L. M. Arcimovičas foto 
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Veidoja mandalas 
 

Mandalas ir spēcīgs instruments, ko cilvēks var 

izmantot savā labā dažādiem nolūkiem – sevis 

izzināšanai, garīgai un fiziskai dziedināšanai, 

pašattīstībai un izaugsmei, meditācijai u.c. 

Tieši tāpēc 18. novembrī mandalu veidošanas 

radošās darbnīcas dalībnieki centās savos darbiņos 

ietīt vislabākās domas par Latvijas lielāko bagātību – 

tās cilvēkiem, kur katram no mums vistuvākie ir 

mūsu ģimene.  

Katram dalībniekam bija jāizvēlas noteiktas krāsas 

diegs, kas viņam asociējas ar katru ģimenes locekli, 

tādējādi atklājot ne tikai katra emocionālo pasauli, 

bet arī spilgti raksturojot attieksmi pret sevi un 

citiem.  

Pēc radošās darbnīcas visi cienājās ar svētku torti. 

Lai piepildās mandalu spēks! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

M. Krasnobajas teksts un foto 

 

 

 

 

Adventes vainagu veidošanas radošā 

darbnīca 

 

Dienu pirms pirmās adventes svētdienas – 26. 

novembrī visi interesenti varēja piedalīties adventes 

vainagu veidošanas darbnīcā. Vainagi tapa no 

visdažādākajiem materiāliem – egļu un priežu skuju 

zariem, čiekuriem, salmiem u.c. Rotāšanai tika 

izmantoti gan dabas materiāli, gan mākslīgie 

rotājumi.  

Savukārt Pušas pagasta bibliotekāre Austra Nipere 

dalījās ar informāciju par dažādiem informatīvajiem 

materiāliem, kas katram ir pieejami Pušas bibliotēkā 

gan par dāvanu saiņošanu, gan citām ar 

Ziemassvētkiem saistītām tēmām. 

Sirsnīgs paldies visiem, kas piedalījās!  

 

 
 

 
 

 

 

                

 

 

M. Krasnobajas teksts un foto 
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Pušā realizēts Rēzeknes novada pašvaldības 

Vides aizsardzības fonda projekts 

 

2016.g. rudenī Pušas pagastā tika realizēts Rēzeknes 

novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda 

projekts “Teritorijas un zaļo zonu vides stāvokļa 

uzlabošana Pušas pagastā”. 

Pušas ciemata zaļā zonā atrodas ciemata centrālajā 

daļā netālu no Pušas ezera. Lai uzlabotu atpūtas 

vietu stāvokli apdzīvotā vietā,  tika izveidota jauna 

atpūtas vieta, kas ļāva sakopt un atjaunot esošo 

atpūtas vietu un padarīt to pievilcīgāku atpūtai pie 

dabas. Uzlabojumi ļauj vieglāk sakopt atpūtas 

teritoriju un dot iespēju atpūsties vai sarīkot kādu 

pasākumu brīvā dabā, piemēram, Līgo svētku 

svinēšana. 

Projekta laikā tika sakārtota zaļā zona Pušas 

ciematā. Zaļajā zonā tika izveidota un sakopta jauna 

atpūtas vieta, atjaunots zālājs, izlīdzināts zemes 

virsmas profils, uzstādīta lapene,  tika atjaunots 

gājēju celiņš, uzstādīti  parka soliņi, atkritumu urnas, 

velosipēdu statīvi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

V. Afanasjeva teksts un foto 

 

Rēzeknē notiks seminārs par nodokļu izmaiņām 

Finanšu projektu aģentūras mācību centrs (FPAMC) 

organizē semināru “Grozījumi nodokļu likumdošanā 

ar 01.01.2017. un 2016. gada aktuālie jautājumi”. 

Seminārs notiks Rēzeknē, Raiņa ielā 8, otrajā stāvā, 

sēžu zālē, 2017. gada 4. janvārī, no plkst. 12:00 – 

14:30. Lektore: Aelita Joņina, VID Konsultāciju 

koordinācijas un uzraudzības daļas galvenā nodokļu 

inspektore. Maksa par semināru 35,00 EUR, (izdales 

materiāli iekļauti summā). 
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Pušas pagasta bibliotēkas jaunieguvumi 

 

Daiļliteratūra: 

1. Dautlija L. Grēcīgā Ābeļdārza iela: 

psiholoģiskais trilleris 

2. Doda K. atriebes impērija: spraigs 

kriminālromāns 

3. Ferrante E. Brīnišķīgā draudzne: divu draudzeņu 

dzīves ceļš 

4. Gailīte A. S. Sintijas stāsts: apr labvēlīgu un 

gaišu meiteni 

5. Kaspari S. Ūdenskrituma dziesma: ģimeniskā 

sāga 

6. Mariass H. Iemīlēšanās: spāņu romāns 

7. Mopasāns G. neielitojamais skaistums: noveles 

8. Railija L. Vētru māsa: aizraujošs romāns par 

aliju 

9. Seleckis V. Meitenes ar eņģeļa tetovējumu: 

trilleris par to, kā vajātie un pazemotie aizstāv 

savu godu un tiesības dzīvot 

 

Bērnu literatūra: 

1. Ardlejs N. 101 labs dabaszinību eksperiments: 

kā izgatavot vulkāna modeli, periskopu mājas 

apstākļos u.c. 

2. Kerols L. Alise breinumu zemē: Alisis izgōjīņs 

latgalīšu volūtā 

3. Pasaku grāmatiņas: Nāriņa, Pelnrušķīte, 

Sarkangalvīte, Trīs sivēntiņi, Vilks un septiņi 

kazlēni 

Nozaru literatūra: 

1. Alpbauma A. Dzelzs priekškars: Austrumeiropas 

pakļaušana 1944-1956 

2. Gailīte M. Dārza darbi gadalaikos: atbildes uz 

praktiskiem jautājumiem 

3. Nereta I. Latvisks dārzs: koki un puķes sētā, 

augļudārzs un ogulāji 

4. Šelvaha I. ievas pavārgrāmata: gatavo ar prieku!  

Sagatavoja: Pušas pagasta bibliotēkas vadītāja A. Nipere 

Atbildīgais par izdevumu M. Krasnobaja 

 (marite.krasnobaja@inbox.lv)  

Izdevējs: Pušas pagasta pārvalde 
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