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Kopsavilkums 

Darba prioritātes:  

➢ Kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana bibliotēkas lietotājiem, kā arī 

sabiedrības informēšana (publicitātes nodrošināšana) par bibliotēkas 

pakalpojumiem vietējā presē (pavisam 173 publikācijas) (skat. 

bibliogrāfisko sarakstu 75. lpp.); 

➢ Kā viens no bibliotēkas darba kvalitātes rādītājiem ir fakts, ka 2018. gadā 

Rēzeknes CB ieņēma trešo vietu Latvijā datubāzes Letonika 

izmantošanā (skat. 32. lpp.); 

➢ Bibliotekāro kadru profesionālā pilnveide (gan CB, gan reģiona mērogā). 

Reģionā: bibliotekāri piedalījās CB rīkotajos pieredzes apmaiņas 

braucienos (arī ārzemju); apmācību kursos (ALISE, EGO), reģionālie 

semināri ar vieslektoriem (lasīt vairāk 70. lpp.); 

➢ CB: Google rīku izmantošanas praktikums struktūrvienību vadītājiem 

(pielietojam praksē); neformālā angļu valodas apmācība bibliotekāriem 

Eiropas brīvptrātīgo vadībā (skat. 69. lpp); 

➢ Esam aktualizējuši bibliotēkas vēstures apzināšanu Latvijas simtgades 

kontekstā. CD tika apkopotas bibliotēku darbinieku atmiņas ar 

nosaukumu “Simts no mums.  Veltījums Latvijas simtgadei” (51. lpp.). 

Jauni pakalpojumi:  

➢ Lai pateiktos ilggadējiem, uzticīgiem un aktīviem bibliotēkas 

lietotājiem, 2018. gadā pirmoreiz tika rīkots pasākums Gada balva 

“LASIs 2017” (skat. 61. lpp., 99. lpp.); 

➢ Lai pateiktos uzticīgajiem lasītājiem un veidotu diskusiju par literatūru 

un lasīšanu, 2. bibliotēka rīkoja pasākumu “Pie tējas galda ar lasītājiem” 

(skat. 92. lpp.); 

➢ Savu pakalpojumu popularizēšanai Rēzeknes 2. bibliotēka rīkoja āra 

lasītavas (skat. 64. lpp.). 

Jaunas darba formas:  

➢ teātris bibliotēkā (“Ontons i Anne”);  

➢ muzikāli-izglītojošs pasākums “Dzīve bez sāpēm”; 
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➢ stāsts par grāmatu (M. Sepa “Migrēna: Izlaušanās”) + pacientes 

pieredzes stāsts (arī caur dziesmu) + profesionāla mediķa 

lekcija/atbildes uz jautājumiem (skat. 10.5.1 sadaļā); 

➢ citu institūciju sagatavotās ceļojošās izstādes+izglītojoši pasākumi 

(Enerģētikas muzejs: “Ķeguma HES”; Satversmes tiesa: “Mana 

Satversme”; Eiropas Padome: “Saharova balva”) (skat. 10.5.2 sadaļā). 

Problēmas, to risinājumi:  

➢ Aizmāršīgie lasītāji. Risinājums: papildus tradicionālajām “parādu 

atlaižu” nedēļām ieviesta ikmēneša “parādu atlaižu” diena (pēdējā 

darbdiena) (skat. 27.-28. lpp.); 

➢ Nepietiekama cilvēkresursu kapacitāte. Risinājums: visu CB 

struktūrvienību darbinieki piedalās lietotāju apkalpošanā (darba 

dežūras sestdienās) (skat. 27.-28. lpp.); 

➢ 2. bibliotēkā, samazinot bibliotekāra štata vietu, samazināts lasītāju 

apkalpošanas dienu skaits no 6 uz 5 dienām, bibliotēka slēgta 

sestdienās. Risinājums: par 1 stundu pagarināts lietotāju apkalpošanas 

laiks darbdienās, – rezultātā lietotāju apklapošanas laiks nedēļā 

samazinājies tikai par 1 stundu. (skat. 15., 27.-28.lpp.). 

Citi aktuāli jautājumi: 

➢ Lepojamies un laužam stereotipus – pie mums strādā 2 bibliotekāri 

vīrieši (11. lpp.); 

➢ Fiziski vingrojumi prāta atslodzei (skat. 65. lpp.); 

➢ RCB gada pārskats Latvijas simtgades gadā – 100 lappusēs! 
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1. Vispārīgs bibliotēkas/reģiona bibliotēku raksturojums 

Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka (turpmāk tekstā – RCB) ir informācijas, 

izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes un novadpētniecības centrs Rēzeknes 

reģiona iedzīvotājiem un viesiem. RCB ir Rēzeknes pilsētas pašvaldības dibināta 

iestāde, kas no 2013. gada 1. janvāra darbojas pašvaldības aģentūras „Rēzeknes 

Kultūras un Tūrisma centrs” pakļautībā kā tās patstāvīga struktūrvienība. 

RCB misija – līdzdalība informācijas un zināšanu sabiedrības veidošanā, 

reģiona iedzīvotāju mūžizglītības procesa atbalstīšana un veicināšana. 

RCB galvenais uzdevums – sniegt bibliotēkas lietotājiem operatīvus un 

kvalitatīvus bibliotekāros pakalpojumus, nodrošinot bibliotēkas krājumu, datu bāzu 

un informācijas sistēmu pieejamību. 

RCB funkcijas: nodrošināt reģiona iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu; 

nodrošināt Rēzeknes pilsētas pašvaldības bibliotēku uzturēšanu; pārraudzīt un 

koordinēt filiālbibliotēku darbu; organizēt RCB kopkrājuma komplektēšanu, 

uzturēšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu; veidot un uzturēt reģionālo 

kopkatalogu, datu bāzes; organizēt bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošus 

pasākumus; uzkrāt, apkopot un analizēt profesionālo un statistisko informāciju par 

bibliotēku darbu reģionā; organizēt bibliotēku darbinieku profesionālās tālākizglītības 

pasākumus; sniegt metodisko un konsultatīvo palīdzību reģiona bibliotēkām. 

RCB ir administratīvais, saimnieciskais un profesionālās vadības centrs divām 

filiālbibliotēkām: Rēzeknes pilsētas Bērnu bibliotēkai un Rēzeknes pilsētas 

2. bibliotēkai. Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju ietvaros RCB pilda bibliotēku 

darba reģionālā metodiskā centra, reģionālā starpbibliotēku abonementa centra un 

reģionālās depozitārijbibliotēkas funkcijas. 
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1.1 tabula 

Rēzeknes un reģiona bibliotēkas 

 Rēzekne Rēzeknes nov. Viļānu nov. 

Iedzīvotāju skaits 

* Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldes dati (Datums=01.01.2019.) 

29800 26605   5890 

Bibliotēku skaits 21 52 4 

t.sk. pašvaldību publiskās 

bibliotēkas 

3 31 4 

skolu bibliotēkas 13 21 2 

augstskolu bibliotēkas 4   

citas 1   

 

Reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas attiecībā uz Rēzeknes un Viļānu novadu 

bibliotēkām veiktas saskaņā ar pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma 

centrs” un Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 14. decembrī noslēgto līgumu. 

Galvenie sadarbības virzieni: reģiona iedzīvotāju bibliotekārā apkalpošana, reģionālā 

elektroniskā kopkataloga un novadpētniecības materiālu datu bāzes 

veidošana/uzturēšana, starpbibliotēku abonements, depozitārijbibliotēka, 

konsultatīvā un metodiskā palīdzība. Līgums tiek īstenots sadarbībā ar Rēzeknes 

novada pašvaldības bibliotēku informācijas speciālisti, kuras kompetencē ir 

bibliotekārā darba jautājumi Rēzeknes un Viļānu novados (saskaņā ar Rēzeknes un 

Viļānu novadu pašvaldību līgumu). 

Bibliotēku akreditācija pārskata gadā nav notikusi. Visas reģiona bibliotēkas ir 

akreditētas Bibliotēku likumā paredzētajā kārtībā.  
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2. Finansiālais nodrošinājums 

2.1 tabula 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

 2016 2017 2018 

Kopā (EUR) 373 975 363 937 383389 

Pašvaldības finansējums 370 215 360 340 379688 

Citi ieņēmumi: 3760 3597 3701 

t.sk.maksas 

pakalpojumi 

3760 3597 3701 

 

2.2 tabula 

Bibliotēkas izdevumi 

 2016 2017 2018 

Izdevumi kopā 

(EUR) 

373 883 363 708 383224 

Darbinieku 

atalgojums (bruto) 

191 637 182 499 193524 

Krājuma 

komplektēšana 

17 130 17 529 18089 

 
Bibliotēkas 2018.gada budžets ir bijis atbilstošs bibliotēkas funkciju veikšanai 

un tās attīstību veicinošs. 
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka patreizējās telpās atrodas kopš 2000. 

gada jūnija. Ar ēkas, kurā izvietota bibliotēka, īpašnieku – SIA „Rall” – 2018. gada  24. 

maijā noslēgta Vienošanās pie 2013. gada 30. augusta Nedzīvojamo telpu nomas 

līguma Nr.3.24/6 par Līguma termiņa pagarināšanu uz 5 (pieciem) gadiem, tas ir, līdz 

2023. gada 30. augustam. 

Bibliotēkas telpu kopplatība ir 927 m2. Bibliotēkas telpu nomas maksa noteikta 

– 5.17 eiro par 1m2 mēnesī. Līdz ar ēkas renovāciju (2014. gadā), tajā izbūvēts lifts, ko 

var izmantot arī bibliotēkas apmeklētāji un darbinieki, labiekārtota jumta terase, ko 

saviem pasākumiem var izmantot arī bibliotēka, pilnībā pārbūvēts bibliotēkas ieejas 

mezgls. Par pašvaldības līdzekļiem uzstādīta jauna (izgaismota) bibliotēkas izkārtne. 

Personām ar kustību traucējumiem nodrošināta bibliotēkas pakalpojumu 

pieejamība CB abonementā, kurā var nokļūt, izmantojot jau agrāk uzstādīto liftu-

pacēlāju (ēkā jaunizbūvētais lifts šim nolūkam neder, jo tā pieturas izvietotas 

starpstāvos).  

Darba apstākļi bibliotēkā ir labi, taču izjūtams telpu trūkums krājuma 

izvietošanai brīvpieejā, kā arī nav piemērotu telpu depozitārija izvietošanai, pietrūkst 

tehniska rakstura palīgtelpu (noliktava, garderobe).  

CB filiāles ir izvietotas pašvaldībai piederošos namīpašumos, to 

materiāltehniskais stāvoklis ir apmierinošs.  

Bērnu bibliotēkas – CB filiāles telpu kopplatība ir 439 m2. 2014. gada novembrī 

pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” bilancē nodotas agrāk 

pilsētas Dzimtsarakstu nodaļai piederošās telpas 192.96 m2 platībā, kuras tā, savukārt, 

nodevusi Bērnu bibliotēkas-CB filiāles rīcībā. Līdz ar to Bērnu bibliotēka ir ieguvusi 

plašu pasākumu zāli, telpas radošajām darbnīcām un citām aktivitātēm. Jauniegūto 

telpu rekonstrukcijas darbu ietvaros rekonstruēts arī bibliotēkas centrālās ieejas 

mezgls, tādējādi nodrošinot ērtu iekļuvi bibliotēkā gan cilvēkiem ar kustību 
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traucējumiem, gan māmiņām ar bērnu ratiņiem. Jāatzīmē arī tas, ka jauniegūtajā 

telpu daļā ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem īpaši aprīkotas labierīcības. 

Bibliotēkai nepieciešama logu nomaiņa, vēlama velonovietnes ierīkošana pie 

bibliotēkas un bibliotēkas mēbeļu atjaunināšana. 

2. bibliotēkas – CB filiāles telpu kopplatība ir 236.5 m2. Bibliotēka ir izvietota 

dzīvojamās mājas 2. stāvā, līdz ar to tā nav pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

2. bibliotēkā telpu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Telpām nepieciešams remonts. 

Kosmētiskais remonts pārskata periodā nav veikts, bet nepieciešamības gadījumā 

veikti tikai nelieli remontdarbi.  Bibliotēkas darbiniekus un lietotājus neapmierina ēkas 

apsaimniekotāja, SIA “Latgales namu apsaimniekotājs”, nespēja nodrošināt 

koplietojamo telpu uzturēšanu pienācīgā kārtībā. Bibliotēkai nepieciešama logu 

nomaiņa, bibliotēkas mēbeļu atjaunināšana, vēlama velonovietnes ierīkošana pie 

bibliotēkas. 

RCB attīstības pasākumi: turpināta bibliotēku mēbeļu un tehniskā aprīkojuma 

atjaunināšana: nopirkti jauni grāmatu (2B) un žurnālu (CB) plaukti, krēsli (2B) un 

sēžammaisi (RCB), nomainīti datori (2. bibliotēkā), uzlabots apgaismojums (2B un 

Bērnu bibliotēkā).  

Kā trūkums bibliotēku darbā minama apmeklētājiem paredzētās 

datortehnikas novecošanās (datoru iegādes laiks 2008.-2014. g.). Datoru un interneta 

izmantošana joprojām ir pieprasīts bibliotekārais pakalpojums, taču aprīkojuma 

tehniskais stāvoklis bieži vien apdraud tā kvalitatīva izpildījuma iespējas. 
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4. Personāls 

Pārskata gadā RCB strādāja 22 bibliotekārie darbinieki, no kuriem 11 ir ar 3. 

profesionālās kvalifikācijas līmeni un 4 – ar augstākās kvalifikācijas bibliotekāro 

izglītību: 3 maģistri, 1 bakalaurs. Darbinieku vidējais darba stāžs RCB – 17 gadi. Visi 

bibliotekārie darbinieki nodarbināti pilnā slodzē.  

2018. gadā 2 darbinieces ieguva 3. līmeņa profesionālo kvalifikāciju Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centrā – apgūstot 960 h programmu 

„Bibliotēku zinības” un apliecinot zināšanas ārpus formālās izglītības iegūto 

kompetenču apguvē. 1 darbiniece uzsāka mācības LNB KAC 960 h programmā 

„Bibliotēku zinības”.  

Rēzeknes CB filiālē – 2. bibliotēkā darbu uzsāka speciālists ar Latvijas 

Universitātē iegūtu Sociālo zinātņu bakalaura grādu bibliotēkzinātnē un informācijā.  

Jūnija mēnesī, izveidojās situācija, kad vienu 

dienu 2. bibliotēkā strādāja tikai vīrieši – vecākais 

bibliotekārs Andrejs Ančs un CB darbinieks Artūrs 

Bondars. Tādējādi tika lauzts sabiedrībā vēl aizvien 

valdošais stereotips, ka bibliotekāra profesiju izvēlas 

tikai sievietes. Attēlā 1. no kreisās A. Ančs, 2. A. 

Bondars   

2018. gadā ar Rēzeknes pilsētas domes Pateicības rakstiem par nozīmīgu 

ieguldījumu un pašaizliedzīgu ilggadēju darbu pašvaldībā apbalvoti 6 bibliotēkas 

darbinieki. Rēzeknes domes Atzinības rakstu dzīves 

jubilejā saņēma R. Elksne, S. Belova, I. Anspoka. 

Rēzeknes domes Pateicības rakstu 15 gadu darba 

jubilejā saņēma Dz. Germova un A. Vinogradovs. 

Sieviešu kluba „Sentio” konkursā „Gada sieviete 

Rēzeknē 2017” Atzinības raksts pasniegts R. Susejai. Maltas pagasta pārvalde R. 
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Susejai pasniegusi Pateicības rakstu „Par ieguldījumu grāmatas „Maltas pagasts 

pētījumos un atmiņās” satura veidošanā un tapšanā„. Attēlā 1. no labās R. Suseja.  

Pārskata gadā darbinieku profesionālajai pilnveidei un kompetenču 

paaugstināšanai no budžeta līdzekļiem izlietotais 

finansējums – 1626,74 eiro (no tiem 1022,13 eiro – 

pasākumu dalības/organizācijas izmaksas, 604,61 – 

komandējumu izdevumi). Projekta “EDIC 

Austrumlatgalē” ietvaros bibliotekāru profesionālajai 

pilnveidei izlietotais finansējums – 3209,60 eiro (no 

tiem 1071,89 eiro – pasākumu organizācijas izmaksas, 3 pieredzes apmaiņas 

braucienu izmaksas – 2137,71 eiro).  

4.1. tabula 

Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi 

Nr. Norises 
laiks 

Norises 
vieta 

Organizētājs(i) Pasākuma nosaukums, 
galvenās tēmas 

Stundu 
skaits  

1. 19. 
februāris 

Rīga LNB KAC Mācību kursi "Elektroniskie 
resursi un informācijas 
meklēšana"  

8 

2. 19. marts Rīga LNB  Bērnu literatūras un 
bibliotēku speciālistu 
konference "Grāmatā mazais 
ir liels"  

6 

3. 20. marts Rīga LNB KAC  Mācību kursi "Kvalitatīva 
klasificēšana ar UDK"  

7 

4. 23. marts Rīga LNB Publisko bibliotēku gada 
atskaites pasākums "Apaļā 
galda diskusijas"  

4,5 

5. 12. aprīlis Rīga LNB Seminārs par darbu ar 
personas datiem bibliotēkās  

6 

6. 13. aprīlis Rīga Ārlietu 
ministrija 

Eiropas informācijas dienā  5 

7. 17. aprīlis Rīga Latvijas 
Bibliotekāru 

biedrība (LBB) 

Latvijas bibliotekāru 19. 
konference "Mainās 
bibliotēka, mainās 
sabiedrība" 

6 
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8. 29. maijs Rundāle UNESCO LNK Tīkla "Stāstu bibliotēkas" 
ietvaros piedalās UNESCO 
LNK  rīkotajā sadarbības tīklu 
konferencē "Dokumentārais 
mantojums: kolektīvās 
atmiņas nesējs” 

4 

9. 29.-30. 
maijs 

Saldus LNB  Latvijas akadēmisko, speciālo 
un publisko bibliotēku 
direktoru pavasara sanāksmē  

9 

10. 15. jūnijs Rīga UNESCO LNK UNESCO LNK tīkla "Stāstu 
bibliotēkas" seminārs 
"Stāstīšanas notikums: no 
stāstīšanas ikdienā līdz 
stāstnieku sarīkojumiem"  

4 

11. Jūlijs  
Augusts 

Septembris 
Oktobris 

Rēzekne Datorzinību 
centrs 

Mācību kursi reģiona 
bibliotekāriem "Digitālā 
saziņa ar valsti: dzīves 
situācijās noderīgi e-
risinājumi" 

8 

12. 18.-19. 
jūlijs 

Alūksne LBB Vidzemes 
nodaļa 

LBB Vidzemes nodaļas 
konferencē "Bibliotēkas 
pamatvērtības un nākotnes 
izaicinājumi"  

14 

13. 20.-21. 
jūlijs 

Dagda Latvijas 
Stāstnieku 
asociācija 

 III Latgales stāstnieku 
festivālā "Omotu stuosti par 
bitinīkim"  

5,5 

14. 25. jūlijs Ilūkste RCB Pieredzes apmaiņas 
brauciens: Ilūkstes novada CB 

1 

15. 24. augusts  Rīga LNB Mācību kursi "Dāvinājums un 
ziedojums bibliotēkā"  

4 

16. 8. 
septembris 

Rīga LNB Nacionālās skaļās lasīšanas 
sacensību reģionālo kuratoru 
seminārs 

4 

17. 19.-20. 
septembris 

Kuldīga LNB,/Kuldīgas 
galvenā 

bibliotēka 

Bibliotēku novadpētniecības 

konference 

8 

18. 28. 
septembris 

Krāslava Krāslavas 
CB/LBB  
Latgales nod.  

„Nemateriālā mantojuma 
popularizēšana Latgales 
bibliotēkās" Latvijas 
Bibliotekāru biedrības 
Latgales nodaļas konference” 

6 

19. 18. 
oktobris 

Rīga LNB Reģionu galveno bibliotēku 
metodiķu seminārs   

5 
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20. 24. 
oktobris 

Kauņa LNB Media and information 
literate cities: voices, powers 
and change makers: 
konference Kauņā 

x 

21. 31. 
oktobris 

Lietuva Latgales 
plānošanas 

reģions 

Eiroreģiona "Ezeru zeme" un 
Latgales plānošanas reģiona 
rīkotajā starptautiskā 
apmācībā-pieredzes apmaiņā 
ar Lietuvas pašvaldībām 
kultūras jomā  

4 

22. 22. 
novembris 

Rīga UNESCO LNK  3. Latvijas Stāstnieku 
konference 

5,5 

23. 28. 
novembris 

Jūrmala LNB/ 
JūrmalasCB  

Latvijas bibliotēku direktoru 
rudens sanāksme 

5 

24. 29. 
novembris 

Rīga LNB Medijpratības meistaru 
mācības 

8 

25. Decembris Rīga Baltijas 
Pastorālais 

institūts 

Vadības aktualitātes 

 

12 

26. 4. 
decembris 

Rīga Kultūras 
ministrija 

Kultūras ministrijas rīkotā 
bibliotēku metodiskā darba 
ekspertu grupas sēdē  

x 

27. 4. 
decembris 

 EDIC 
Austrumlatgalē 

Izbraukuma seminārs/ 
pieredzes apmaiņa uz 
Valmieras un Madonas 
reģiona bibliotēkām  

3,5 

 

RCB saskaras ar bibliotēkas speciālistu novecošanos, jo darbinieku vidējais 

vecums – 50 gadi. Vairāku darbinieku vienlaicīga aiziešana pensijā varētu radīt 

problēmas ar atbilstošas kvalifikācijas kadru nokomplektēšanu.  

Jau vairākus gadus RCB aktuāla problēma ir kvalificēta bibliotekārā personāla 

trūkums ar atbilstošu bibliotekāro izglītību. Bibliotekāro darbinieku zemais atalgojums 

(2. zemākais valstī republikas pakļautības pilsētu bibliotēku grupā) nav motivējošs 

jaunu augstas kvalifikācijas darbinieku piesaistei. 

Vairums RCB darbinieku profesionālo (bibliotekāro) izglītību ir ieguvuši 

pagājušā gadsimta 70.-90. gados. Darbiniekiem, kas uzsākuši darbu bibliotēkā pēdējos 

15 gados, nav profesionālās (bibliotekārās) izglītības, kaut gan saskaņā ar MK 
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Noteikumiem par bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu un darbinieku 

amatu ieņemšanai nepieciešamo izglītību, tāda būtu nepieciešama. Lai nodrošinātu 

šo noteikumu izpildi, darbinieki tiek norīkoti uz mācībām tālākizglītības kursos, kurus 

organizē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centrs un citas ar 

bibliotēku darbu saistītas institūcijas, - tas prasa ievērojamus finansiālos un arī (darba) 

laika resursus. Kvalificētu bibliotekārā darba speciālistu trūkums izjūtams visā reģionā.  

Būtisku iespaidu uz bibliotēkas sniegto pakalpojumu apjomu un kvalitāti 

atstāja 2017. gada nogalē pieņemtais lēmums par štatu samazināšanu Centrālajā 

bibliotēkā un 2.bibliotēkā-CB filiālē. Lietotāju apkalpošanas struktūrvienībās 

nodarbināto bibliotekāro darbinieku skaits ir neatbilstošs 14.08.2001. LR MK 

noteikumiem Nr.371 “Noteikumi par bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku 

skaitu un darbinieku amatu ieņemšanai nepieciešamo izglītību”. Sākot ar 2018. gada 

1. janvāri, tika optimizētas 2 bibliotekāru štata vienības (Centrālajā bibliotēkā un 2. 

bibliotēkā). Līdz ar štatu samazināšanu 2. bibliotēkā  tika samazināts lietotāju 

apkalpošanas laiks: 5 (nevis 6) dienas nedēļā. No 15. februāra  filiāle pārtrauca darbu 

sestdienās. 

Tas ir atstājis negatīvu iespaidu uz bibliotēkas 2018. gada darba kvalitātes 

rādītājiem. 
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

5.1 tabula 

RCB darba pamatrādītāji 

  
2016 2017 2018 

% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits  9068 8612 7916   -5%; -8% 

t. sk. bērni  3661 3619 3171 -1%; -12% 

Bibliotēkas 

apmeklējums  

115271 111866 103163 -3%; -8% 

t. sk. bērni  41956 39797 32309 -0,5% ; -19% 

Virtuālais 

apmeklējums  

177247 180502 170562 +2%; -5% 

Izsniegums kopā  263609 219458 202936 -21%; -7% 

t. sk. grāmatas  158879 131426 116224 -21%; -11% 

t. sk. periodiskie 

izdevumi  

69580 55589 45912 +6%; -17% 

t. sk. bērniem  88538 58926 30998 -50%; -47% 

Bibliotekārais 

aptvērums  

% no iedz. skaita 

pašvaldībā  

30% 29% 27% -1% ; -2% 

t. sk. bērni līdz 18 

g.*  

74% 

 

73% 

 

52% 

 

-1%; -28% 

Iedzīvotāju skaits  

* Pilsonības un 

migrācijas lietu 

30211 30087 29800 -0% ; -0% 
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pārvaldes dati 

(Datums = 

01.01.2019.) 

 

5.1 Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

Lietotāju apkalpošana bibliotēkās tiek veikta atbilstoši RCB lietošanas 

noteikumiem (apstiprināti Rēzeknes pilsētas domē 2013. gada 8. februārī). Rēzeknes 

pilsētas bibliotēku pakalpojumi vienādi pieejami gan Rēzeknes pilsētas, gan reģiona 

iedzīvotājiem un, atbilstoši bibliotēkas izmantošanas noteikumiem, arī citu reģionu 

iedzīvotājiem.  

2018. gadā Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas un tās filiāļu pakalpojumus 

izmantojuši 7916 lietotāji (CB – 3453, Bērnu bibliotēkā – 2972, 2. bibliotēkā – 1491). 

Salīdzinot ar 2017. gadu, bibliotēkas lietotāju kopskaits ir samazinājies par 8%. Unikāli 

reģistrēto RCB lietotāju skaits – 2018. gadā 6875, tas ir par 6% mazāks nekā 2017. 

gadā 7339 (-464 lietotāji). Bibliotēku pakalpojumus izmantojuši 5272 Rēzeknes 

pilsētas iedzīvotāji – tas ir 18% no pilsētas iedzīvotāju kopskaita (tāpat kā 2017. gadā), 

1227 Rēzeknes un Viļānu novadu iedzīvotāji, 310 Latvijas reģionu iedzīvotāji un 16 

ārvalstnieki. 2018. gadā reģistrēto lietotāju skaits Centrālajā bibliotēkā ir samazinājies 

par 7% (-263 lietotāji), 2. bibliotēkā – par 18% (-322 lietotāji) un Bērnu bibliotēkā – 

par 4% (-111 lietotāji).  

RCB kopējais apmeklējumu skaits 2018. gadā – 273725 (CB – 225415, tai skaitā 

virtuālais apmeklējums – 170562, Bērnu bibliotēkā – 33169, 2. bibliotēkā – 15141). 

Salīdzinot ar 2017. gadu, pilsētas publisko bibliotēku apmeklējumu kopskaits, 

ieskaitot virtuālos apmeklējumus, samazinājies par 6% (-18643 apmeklējumi). 2018. 

gadā par 6% samazinājies RCB virtuālo apmeklējumu kopskaits. RCB profilu sociālajos 

tīklos apmeklējums (skatījumi) pieaudzis par 41%. Tas skaidrojams ar to, ka no 2018. 

gada bibliotēkai ir savs pārstāvniecības konts sociālajā tīklā Facebook. 
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Centrālās bibliotēkas lietotāju vidējais apmeklējums (fiziskais) – 12 reizes 

gadā, 2. bibliotēkā – 6, Bērnu bibliotēkā – 11 reizes gadā. Vidējais apmeklējums dienā: 

CB – 184, 2. bibliotēkā – 60, Bērnu bibliotēkā – 115, interneta vietnē – 466.  

RCB izsniegumu kopskaits 2018. gadā – 202936, tai skaitā izsniegums no 

krājuma – 162264 (CB – 121721/95237, Bērnu bibliotēkā – 47009/38622, 2. bibliotēkā 

– 34206/28405). Salīdzinot ar 2017. gadu, izsniegumu kopskaits samazinājies par 8%.  

Salīdzinoši liels izsniegumu skaita kritums vērojams 2. bibliotēkā (-28%), tas 

skaidrojams ar bibliotēkas darbinieku skaita samazināšanu, kam sekoja pakalpojumu 

pieejamības nodrošināšana lasītājiem piecas dienas nedēļā, nevis 6, kā tas bija 

iepriekš. Tas negatīvi ietekmējis arī kopējos RCB izsnieguma rādītājus. 

Vidējais izsniegums uz 1 bibliotēkas lietotāju: Centrālajā bibliotēkā – 35,2, 2. 

bibliotēkā – 23, Bērnu bibliotēkā – 16 vienības. Aizvadītajā gadā 3 čaklākie lasītāji katrs 

ir lasījuši 301, 256 un 224 vienības no CB krājuma. 

5.2 Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti 

2018. gadā bibliotēkas interneta vietnē izveidota tiešsaistē pieejama 

“Iedzīvotāju aptauja par Rēzeknes Centrālās bibliotēkas darbību”, kas palīdz 

noskaidrot iedzīvotāju viedokli par bibliotēkai svarīgiem jautājumiem. Lasītāju 

viedokļu izzināšana notikusi pārsvarā individuālās sarunās. Galvenās lasītāju vēlmes – 

vairāk jaunu grāmatu, jaudīgākus datorus.  

5.3 Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums  

Jau devīto gadu RCB kā patstāvīga struktūrvienība darbojas ārējās 

apkalpošanas punkts (Medicīnas bibliotēka – turpmāk tekstā MB), kas izvietots SIA 

„Rēzeknes Slimnīca” (līdz reorganizācijai 05.04.2016. SIA „Rēzeknes Veselības aprūpes 
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centrs”) telpās un ir atvērts lietotājiem 12 stundas 

nedēļā. Tā pamatuzdevums ir veikt reģiona medicīnas 

darbinieku un medicīnas mācību iestāžu studentu 

bibliotekāro apkalpošanu. MB ir 1 datorizēta lietotāju 

darba vieta (ar interneta pieslēgumu), un lietotāju 

apkalpošana tiek veikta automatizēti, tāpat kā visās 

citās CB struktūrvienībās.  

2018. gadā MB reģistrēti 128 lietotāji (2017. gadā – 118). Lietotāju skaits 

pieaudzis par 8%.  MB apmeklējums – 741 (2017. gadā – 747 apmeklējumi). MB 

lietotāju vidējais apmeklējums gadā – 11 reizes, vidējais izsniegums vienam lietotājam 

– 23 eksemplāri. Izsniegumu kopskaits – 2422 (2017. gadā – 2503) eksemplāri. 

Izsniegums skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājies par 3%. MB 

pakalpojumus aktīvi izmanto Rēzeknes veselības aprūpes iestāžu darbinieki un LU P. 

Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiāles studenti. 

5.4 Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām  

Sociāli mazaizsargāto un riska grupu bibliotekārajai apkalpošanai un 

iekļaušanai sabiedrībā RCB tiek pievērsta liela uzmanība. Personām ar īpašām 

vajadzībām Centrālajā bibliotēkā ir iespējams izmantot specializēto datortehniku 

vājredzīgajiem un tekstu palielinošās lupas, ir izbūvēts invalīdu lifts-pacēlājs, kas 

nodrošina bibliotēkas pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem, 

Bērnu bibliotēkā ir uzbūvēta uzbrauktuve, kas atvieglo iekļūšanu bibliotēkā gan 

cilvēkiem ratiņkrēslos, gan māmiņām ar bērnu ratiņiem.   

Viena no sociāli mazaizsargātajām grupām ir bezdarbnieki. 2018. gadā 

pavisam reģistrēti 873 (CB – 721, 2. Bibliotēkā – 107, Bērnu bibliotēkā – 45) 

bezdarbnieki, tas ir 23 % no kopējā lietotāju skaita. Šī lietotāju kategorija biežāk 

izmanto bibliotēkas pakalpojumus: lasa grāmatas, periodisko izdevumus. Pieprasīts 

pakalpojums ir datoru un interneta izmantošana, un bieži vien bibliotekārs ir 
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konsultants veidlapu aizpildīšanā, izziņu sagatavošanā. Bibliotekāra palīdzība 

vajadzīga informācijas izgūšanā ar darba meklēšanu saistītos jautājumos. Bibliotēkas 

pakalpojumus aktīvi izmanto personas, kuras mācās Profesionālās tālākizglītības un 

profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanas kursos bezdarbniekiem.    

2018. gadā RCB un filiālbibliotēkās tika reģistrēti 133 lietotāji – personas ar 

īpašām vajadzībām (CB – 123, 2. bibliotēkā – 6, Bērnu bibliotēkā – 4). Šiem lietotājiem 

ir dažādas invaliditātes grupas. Daži šīs kategorijas lasītāji paši apmeklē bibliotēku, citi 

kopā ar asistentiem. Asistenta pakalpojums pašvaldībā paredz atbalstu ārpus mājokļa 

personai ar ļoti smagu vai smagu invaliditāti, lai mazinātu invaliditātes sekas, palīdzot 

personai nokļūt uz vajadzīgo vietu, piemēram, bibliotēku, poliklīniku, veikalu, banku 

u. c. Asistenta pakalpojums paredzēts, lai veicinātu personas mobilitāti un 

iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē. Šie bibliotēkas lietotāji uzrāda lapu “Ārstniecības 

pakalpojumi, valsts un pašvaldības iestādes, finanšu institūcijas u. c. instanču 

apmeklējumi”, kurā ir jāieraksta apmeklējuma datums, laiks, jāieliek zīmogs un 

jāparakstās. Aizvadītajā gadā šādu apmeklētāju skaits palielinājās.   

2018. gadā Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāles Algoto pagaidu 

sabiedrisko darbu programmas ietvaros Bērnu bibliotēkā 1 bezdarbniekam tika 

nodrošināts pagaidu darbs, veicinot šīs personas iekļaušanos darba tirgū.  

Ilgstoša sadarbība RCB izveidojusies ar Probācijas dienestu, nodrošinot 

piespiedu darba izpildes iespējas klientiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar veikt 

fiziski smagus darbus. 2018. gadā CB darbu veica 1 persona.  

2018. gadā, pateicoties 2. bibliotēkas vecākās bibliotekāres, LNB projekta 

„Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensība” kuratores Zentas Ruskule iniciatīvai, Rēzeknes 

internātpamatskolas-attīstības centra skolēni bija aktīvi LNB projekta dalībnieki.  

2018. gadā Bērnu bibliotēku individuāli un grupā apmeklējuši bērni, kuri 

nokļuvuši sociālo iestāžu rūpju lokā, piemēram, Rēzeknes pilsētas bērnu patversmes 

audzēkņiem (skolotāja M. Gailāne) vairākkārt tika rīkotas ekskursijas bibliotēkā. 

Bibliotēkas turpināja piedāvāt pakalpojumus bērniem ar veselības problēmām, 
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sadarbojoties ar PII “Rūķītis” bērniem ar runas attīstības traucējumiem, Rēzeknes 

neredzīgo bibliotēku (pasākumi, tematiskas izzinošu grāmatu kopas darbam). Bērnu 

bibliotēkas darbinieces ar izstādi un grāmatu apskatu “Jaunās grāmatas Bērnu 

bibliotēkas krājumā” viesojās Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma pasākumā, kur klausījās un jaunumus iepazina 

lielākā daļa skolas 1.-9. klašu skolēnu. 

5.5 Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām  

2018. gadā bibliotēku apmeklēja ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem 

bezdarbniekiem”, atbalsta pasākuma „Motivācijas programma darba meklēšanai un 

sociālā mentora pakalpojumi” programmas mācību centra „Fibra” dalībnieki, lai 

iepazītos ar bibliotēkas pakalpojumu daudzveidību un izmantošanas iespējām.  

Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā notika novadpētniecības stunda 

“Konfesionālā daudzveidība Rēzeknē’’, kuras laikā biedrības “Jaunatnes Čemodāns” 

dienas nometnes dalībnieki un Eiropas brīvprātīgie iepazinās ar materiāliem par 

Rēzeknes konfesijām un dievnamiem, kā arī apguva informācijas resursu meklēšanas 

iespējas bibliotēkas e-katalogā un novadpētniecības datubāzē. 

2. bibliotēkā aktīvi tika veicināta senioru integrācija interneta vidē, apmācot 

viņus sazināties ar interneta starpniecību, samaksāt rēķinus, nopirkt biļetes, lietot i-

banku u.c. Palielinājusies elektronisko pakalpojumu veikšana portālos: VID, Latvija.lv, 

Latvenergo.lv, Electrum.lv. un citos. 

Savukārt sadarbībā ar Rēzeknes Pensionāru sociālo pakalpojumu centra 

Dienas centra apmeklētājiem – rokdarbu pulciņu „Savu roku māksla” – Centrālajā 

bibliotēkā tika organizēta neparasta rokdarbu izstāde, kas veltīta Sv. Valentīna dienai, 

tā tika papildināta ar bibliotēkas grāmatām uz žurnāliem. Rokdarbu pulciņa 

dalībnieces ar interesi pētīja izstādes materiālus, lai smeltos jaunas idejas rokdarbiem. 
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5.6 Uzziņu un informācijas darbs 

Uzziņu un informācijas darba galvenais uzdevums 2018. gadā – kvalitatīvu 

informācijas pakalpojumu pieejamības nodrošinājums. Uzziņu un informācijas darbs 

ir veikts, izmantojot gan drukātos, gan elektroniskos informācijas avotus. 2018. gadā 

RCB pavisam sniegtas 11862 uzziņas (CB – 7266). 2017. gadā – 12 720 uzziņas (CB – 

6304). 2018. gadā CB sniegto uzziņu skaits palielinājies par 15%. Uzziņu skaita 

pieaugums CB skaidrojams ar interesi par Eiropas Savienības jautājumiem un Europe 

Direct punkta Austrumlatgalē projekta aktivitātēm. 2018. gadā par Eiropas Savienības 

jautājumiem tika sniegtas 232 uzziņas (2017. gadā – 26 uzziņas).  

Gada laikā tika sniegtas nepieciešamās konsultācijas par darbu ar CB 

elektronisko katalogu, aviobiļešu pasūtīšanu internetā, elektronisko pastu, par 

komunālo maksājumu veikšanu u. c. Informācijas meklēšanai 2018. gadā RCB un 

filiālēs bija pieejamas šādas datubāzes: LURSOFT Laikrakstu bibliotēka, Britannica PLE, 

Litres Library, News LV – abonētās un pašu veidotās datu bāzes: Reģionālais 

kopkatalogs, Novadpētniecības datubāze. 

2018. gadā pieprasīts bibliotēkas pakalpojums bija datoru izmantošana. CB 

datori tika izmantoti 11333 reizes, Bērnu bibliotēkā – 3721 reizi, 2. bibliotēkā – 1690 

reizes. 

5.7 Eiropas Savienības informācijas punkta darbība 

Bibliotēkās lasītavā darbojas ESIP (Eiropas Savienības informācijas punkts), 

kura uzdevums ir sniegt informāciju par 

visdažādākajiem Eiropas Savienības 

jautājumiem ikvienam interesentam. No 

2018. gada janvāra Rēzeknes Centrālā 

bibliotēka darbojas “Europe Direct 

informācijas centra Austrumlatgalē” projektā, un tas ir jauns un nozīmīgs projekts 
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mūsu bibliotēkai. Pateicoties dalībai šajā projektā, mums bijusi iespēja savus 

pasākumus padarīt daudzveidīgākus un saistošākus gan lietotājiem, gan bibliotēkas 

darbiniekiem. Gada laikā ir notikuši daudzi tematiski pasākumi, semināri, lekcijas, 

diskusijas par Eiropas Savienības vērtībām, 

izaicinājumiem, problēmām un nākotni, 

notikuši pieredzes apmaiņas braucieni uz 

citām bibliotēkām Latvijā (Valka, Gulbene, 

Valmiera, Madona) un kaimiņvalstīs 

(Lietuva, Igaunija). Projekta ietvaros ir notika šādi pasākumi:  

“Iepazīsim ES prezidējošās valstis! Bulgārija” (pasākums sadarbībā ar Rēzeknes 

Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņiem);  

“Droša pārtika” (lekcija sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu); 

“Eiropas brīvprātīgo darbs” (pasākums sadarbībā ar biedrību “Jaunatnes 

Čemodāns”);  

“Svinam Eiropas dienu!” (radošā 

darbnīca, galda spēles, dalība “Eiropas 

eksāmens 2018”); 

“Iepazīsim ES prezidējošās valstis! 

Austrija” (pasākums sadarbībā ar biedrību “Jaunatnes Čemodāns”); 

“Brīvības sardzē: Saharova balva 3 gadu desmitos” (fotoizstādes atklāšanas 

pasākums); 

“Sadzirdi valodu!” (bilingvālie lasījumi Eiropas valodās sadarbībā ar biedrību 

“Jaunatnes Čemodāns”; 

“Latvija Eiropā: latviešu literatūra 

Eiropas valodās” (lekcija, platforma 

“Latvian Literature”) 

  “Kultūras dimensija ES, valsts, vietējās kopienas un indivīda attīstībā” 

(seminārs Rēzeknes reģiona bibliotēku darbiniekiem); 
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“Bibliotēku informācijas sistēma “Alise” – palīgs informācijas resursu par ES 

veidošanā un meklēšanā” (apmācību seminārs Rēzeknes reģiona bibliotēku 

darbiniekiem). 

5.7 Bibliotēkas izglītojošā darbība  

2018. gadā CB notika bibliotekārā stunda “Informācijas meklēšana bibliotēkas 

datubāzēs, attālinātie bibliotēkas e-pakalpojumi” Rēzeknes Mākslas un dizaina 

vidusskolas audzēkņiem. 

Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā notika novadpētniecības stunda 

“Konfesionālā daudzveidība Rēzekne’’, kuras laikā 

biedrības “Jaunatnes Čemodāns” dienas nometnes 

dalībnieki un Eiropas brīvprātīgie iepazinās ar 

materiāliem par Rēzeknes konfesijām un 

dievnamiem, kā arī apguva resursu meklēšanas iespējas bibliotēkas e-katalogā un 

novadpētniecības datubāzē. 

2018. gadā notika izglītojošs pasākums “Iepazīsim ES prezidējošās valstis! 

Bulgārija” sadarbībā ar Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņiem. 

Sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu notika lekcija “Droša pārtika”.  

Bibliotēku nedēļā sadarbībā ar SIA “ALAAS” Bērnu bibliotēkā notika plaši 

apmeklēts, sportiski izzinošs pasākums vidusskolēniem. Bibliotēkā atradās vides 

aizsardzībai veltītā jauniešu izglītojošā orientēšanās skrējiena “Atkritumiem pa 

pēdām” (94 dalībnieki) kontrolpunkts. 

5.8 Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas 

pieejamība iedzīvotājiem. 

Bibliotēkā ir pieejami Rēzeknes un Rēzeknes  novadu izdotie informatīvie 

pašvaldību izdevumi, aktuālie Valsts institūciju bukleti. Nodrošināta elektroniska 

pieeja dažādu institūciju resursiem.  
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 5.9. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums  

Rēzeknes reģiona bibliotēku elektronisko katalogu veido 61 bibliotēka 

Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Viļānu novadā. Modulī BIS ALISE “Komplektēšana” 

strādā 55 bibliotēkas, “Cirkulācijā” – 43 un SBA – 24. 2018. gadā BIS ALISE bija 286 

autorizēti lietotāji un pasūtīto (Web) eksemplāru skaits – 301. 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka veido/importē jauno grāmatu un citu izdevumu 

bibliogrāfiskos aprakstus (de visu) Rēzeknes Centrālajai bibliotēkai un 

filiālbibliotēkām. Izdevumiem, kuri nav pieejami RCB, bibliogrāfiskie apraksti tiek 

veidoti/importēti pēc reģiona bibliotēku iesniegtiem sarakstiem. Katalogā iekļaujamie 

bibliogrāfiskie apraksti tiek sasaistīti ar autoritatīvajiem ierakstiem, papildināti ar 

anotācijām, tādējādi nodrošinot kvalitatīvāku aprakstu veidošanu. Dažas reģiona 

bibliotēkas patstāvīgi veido/importē vajadzīgos bibliogrāfiskos aprakstus un pievieno 

eksemplāra ziņas saņemtajiem periodiskajiem izdevumiem.  

Jebkuram bibliotēkas elektroniskā kataloga lietotājam ir pieejama izdevumu 

meklēšana kopkatalogā – https://rezekne.biblioteka.lv. Katalogā iespējams 

noskaidrot, vai meklētais izdevums ir bibliotēkas krājumā, redzēt izdevuma 

pieejamību – vai tas atrodas plauktā vai izsniegts lasītājam. Daudz lielākas iespējas ir 

bibliotēkas reģistrētajiem lietotājiem, kuriem tiek piedāvāta iespēja pieslēgties 

bibliotēkas elektroniskajam katalogam un izmantot autorizētā lietotāja iespējas: 

skatīt ziņas par saviem izsniegumiem, proti, cik un kādas grāmatas ir izsniegtas, redzēt 

to izsniegšanas termiņu, pagarināt izsnieguma termiņu, skatīt informāciju par rindām 

uz izdevumiem, veikt eksemplāru pasūtīšanu, kā arī iestāties rindā uz izsniegtajiem 

izdevumiem. 

  

https://rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
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5.2 tabula  

BIS ALISE izmantošana 2018. gadā  

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēku 

skaits 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS ALISE 

un ALISE-i 

Strādā ar moduļiem 

Autorizēti 

lietotāji 

(2018) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplāru 

(2018) 
Cirkulācija SBA 

Komplektēša 

na 

Rēzeknes 

pilsēta, 

Rēzeknes 

Novads, 

Viļānu 

novads  

64  64  43  24  55  286  301  

 
RCB Starpbibliotēku abonementa (SBA) galvenā funkcija ir nodrošināt 

lasītājam nepieciešamo grāmatu vai cita veida informāciju gadījumos, kad dokuments 

nav RCB krājumā. 

Pārskata periodā SBA pakalpojumus izmantojuši 86 lietotāji. SBA kārtā 

saņemtas grāmatas no LNB, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas bibliotēkas, LLU 

Fundamentālas bibliotēkas un Rēzeknes reģiona pagastu bibliotēkām. Izpildīti 166 

pieprasījumi no 171 (-22, salīdzinot ar 2017. gadu), no tiem 10 pieprasījumi 

elektroniskā veidā. Novadpētnieciska rakstura – 5 pieprasījumi. Bija saņemti 5 

atteikumi no LNB, jo pieprasītās grāmatas varēja izmantot tikai lasītavā uz vietas. 

No Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas krājuma SBA kārtā izpildīti 140  

(-49, salīdzinot ar 2017. gadu) Rēzeknes reģiona pagastu bibliotēku pieprasījumi un 1 

pieprasījums no Preiļu galvenās bibliotēkas, 1 no Ludzas Centrālās bibliotēkas, 2 no 

Valkas Centrālās bibliotēkas.  
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Pastāvīgi notiek savstarpēja grāmatu apmaiņa starp RCB un filiālēm. Šādā 

veidā RCB no filiālēm tika saņemtas 25 grāmatas (-3, salīdzinot ar 2017. gadu). 

Savukārt filiālēm no RCB tika izsniegtas 80 grāmatas (+26, salīdzinot ar 2017. gadu).  

5.3 tabula  

SBA rādītāji 

SBA 2016 2017 2018 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 
128 188 166 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 
132 189 140 

 

5.11 Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

Joprojām aktuāla problēma, kas ietekmē arī bibliotēkas informācijas resursu 

pieejamību, ir lasītāji, kuri laikus nenodod grāmatas. Parādniekus biežāk informējam, 

sūtot īsziņas, izmantojot Lattelecom pakalpojumu “SMS apziņošana”, pa telefonu, 

sūtām e-vēstules.  

2018. gadā, tāpat kā iepriekšējos 10 gados, Bibliotēku nedēļas laikā un 

Ziemassvētku laikā tika izsludināta akcija “Atnāc un iegūsti! Atlaide parādniekiem”. 

Informācija par akciju tika publicēta pilsētas pašvaldības laikrakstā “Rēzeknes 

Vēstnesis” direktores vietnieces R. Susejas rakstā “Bibliotēku nedēļa Rēzeknes 

bibliotēkās” (2018. gada 21. aprīlis, 7.lpp., 14. lpp.), laikrakstā “Rēzeknes Vēstis” R. 

Susejas rakstā “Bibliotēku nedēļa” (2018. gada 19. aprīlis, 5. lpp.), tas pats krievu 

valodā laikrakstā “Резекненские вести” (2018, 19. aprīlis, 5. lpp.), bibliotēkas 

interneta vietnē www.rezeknesbiblioteka.lv, sociālajā tīklā 

www.draugiem.lv/rezeknesbiblioteka, bibliotēkas profilā Tviterī 

http://twitter.com/rezcb. Akcijas piedāvātās iespējas izmantoja 61 lasītājs 

parādnieks. Akcijas laikā tika nodotas 116 grāmatas.  

http://www.rezeknesbiblioteka.lv/
http://www.draugiem.lv/rezeknesbiblioteka
http://twitter.com/rezcb
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Tradicionālā Ziemassvētku akcija “Atnāc un iegūsti! Atlaide parādniekiem” 

norisinājās no 27. decembra līdz 2019. gada 8. janvārim. Šajā laikā lasītājiem tika dota 

iespēja nodot grāmatas, nemaksājot soda naudu, kā arī atjaunot bibliotēkas 

abonementu tiem lasītājiem, kuri nav varējuši samaksāt soda naudu par laikus 

nenodotajām grāmatām. Informācija par to tika publicēta bibliotēkas interneta vietnē 

www.rezeknesbiblioteka.lv, www.draugiem.lv/rezeknesbiblioteka, bibliotēkas profilā 

tviterī http://twitter.com/rezcb, pašvaldības interneta vietnē www.rezekne.lv rakstā 

“Bibliotēku akcija “Atnāc un iegūsti. Atlaide parādniekiem”, Rutas Susejas rakstā 

“Aizmāršīgajiem lasītājiem!” (2018. gada 15. decembris, 7., 11. lpp.) u. c.  

Akcijas noslēgumā veiktais rezultātu apkopojums liecina, ka šo iespēju 

izmantoja 160 lasītāji. Akcijas laikā tika nodotas 336 grāmatas. 

No 2018. gada Rēzeknes pilsētas bibliotēkās – Centrālajā, 2. bibliotēkā, Bērnu 

bibliotēkā, Specializētajā grāmatu izsniegšanas punktā (Medicīnas bibliotēkā), katra 

mēneša pēdējā darba diena bija atlaižu diena lasītājiem, kuri nav savlaicīgi nodevuši 

grāmatas. 2018. gadā šo iespēju izmantoja 153 lasītāji. Tika nodotas 253 grāmatas. 

Diemžēl daudz labu grāmatu tā arī paliek pie lasītājiem. Gadu noslēdzot, fiksēti 97 

lasītāji parādnieki (2017. – 132). 

Ziemas periodā bibliotēku aktīvi apmeklē bez savas pastāvīgas mājvietas 

palikušie cilvēki, viņi bieži vien neievēro higiēnas prasības un sabiedriskās kārtības 

neievērošanas dēļ nereti rada diskomfortu citiem apmeklētājiem un bibliotēkas 

personālam. 2. bibliotēkas apmeklētību ietekmē tās izvietojums ēkas otrajā stāvā, 

koplietošanas telpu sliktais tehniskais stāvoklis, vājais apgaismojums tumšajās 

diennakts stundās, kā arī bibliotēkas nepietiekošā vizuālā atpazīstamība pilsētvidē. 

Daudziem bibliotēkas apmeklētājiem lielas raizes sagādā ēkas ieejas kāpnes, kas 

vietām ir bojātas un nav drošas lietošanai, jo ziemas periodā tās bieži kļūst slidenas. 

Telefonsarunas ar ēkas uzturētāju “Latgales Namu apsaimniekotāja” valdes 

priekšsēdētāju I. Ostrovski palikušas bez rezultāta. 2. bibliotēkas darba rādītāju 

http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=502:ziemassvetku-atlaides-bibliotekas&catid=74:Dažadi%20CB&Itemid=109
http://www.draugiem.lv/
http://twitter.com/rezcb
http://www.rezekne.lv/
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samazināšanos būtiski ietekmēja vienas bibliotekāra štata vienības samazināšana 

pārskata gada sākumā.   

Joprojām aktuāli ir sociālie riski saistībā ar lietotāju apkalpošanu (riska grupas: 

bezpajumtnieki, cilvēki ar atkarībām, pusaudži ar uzvedības traucējumiem). Darbs ar 

šo grupu pārstāvjiem norit paaugstināta stresa apstākļos, ir gadījumi, kad nākas saukt 

policijas darbiniekus. Tas rada diskomforta un apdraudējuma sajūtu citiem bibliotēkas 

apmeklētājiem, mazina bibliotēkas kā kultūras iestādes prestižu.  
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6. Krājums 

Krājuma komplektēšanas pamatprincipus, avotus, prioritātes, kā arī prasības 

dokumentu atlasei, veidojot struktūrvienību krājumus, nosaka komplektēšanas 

politikas dokuments „Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas kopkrājuma attīstības 

koncepcija (2016.-2020.)”. Dokuments izstrādāts 2015. gadā. Līdz ar šo dokumentu 

2015. gadā ir izstrādāti un ieviesti darba praksē “Rēzeknes pilsētas Centrālās 

bibliotēkas kopkrājuma noteikumi” un “Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas 

noteikumi par iespieddarbu un citu dokumentu dāvinājumu pieņemšanu un 

noformēšanu”. Augstāk minētos dokumentus skat. pielikumā. Krājuma 

komplektēšanas prioritāte 2018. gadā – daiļliteratūras krājuma papildināšana. 

6.1 tabula  

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 2016 2017 2018 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 

17130 17686 18192 

t. sk. grāmatām 9996 10424 10970 

t. sk. bērnu grāmatām 2000 2099 2395 

t. sk. periodiskajiem 

izdevumiem 

7134 7262 7222 

Finansējums krājumam uz 

1 iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā    

0,57 0,58 0,65 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

23659 22754 22393 

 

Krājuma komplektēšanas finansējuma pamata avots – pašvaldības budžets. 

Valsts finansēto projektu/programmu ietvaros Rēzeknes pilsētas centrālās bibliotēkas 
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kopkrājums papildināts ar grāmatām un citiem izdevumiem kopsummā par 117 eiro. 

Ļoti liela nozīme RCB kopkrājuma komplektēšanā ir grāmatu dāvinājumiem, - tā 2018. 

gadā 50 % no RCB grāmatu jaunieguvumiem ir dāvinājumi. 

Bibliotēkas kopkrājums ir pilnībā rekataloģizēts. Pārskata periodā bibliotēkas 

krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta. 

6.2 tabula  

Krājuma rādītāji 

 2016 2017 2018 

Jaunieguvumi kopā 6245 5979 6000 

t. sk. grāmatas 3277 2881 2963 

t. sk. latviešu 

daiļliteratūra 

637 683 314 

t. sk. bērniem 938 843 608 

Izslēgtie dokumenti 5245 7092 7060 

Krājuma kopskaits 96605 95492 94432 

Grāmatu krājuma 

apgrozība 

1,7 1,6 1,4 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

5,9 4,5 4,3 

 

RCB kopkrājumu veido Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku grāmatu un citu 

dokumentu krājumi, elektroniskās informācijas avoti. RCB kopkrājuma apjoms 2018. 

gada beigās ir 94432 vienības. 60 % no RCB kopkrājuma ir izdevumi latviešu valodā, 

38 % – krievu un 2 % – citās svešvalodās. 43 % no RCB kopkrājuma ir daiļliteratūra, 

44% – nozaru literatūra, 13 % – izdevumi bērniem. Šie rādītāji apliecina, ka RCB 

krājuma komplektēšanas un organizācijas politika ir vērtējama pozitīvi. Tā orientēta 

uz krājuma attīstību, par prioritāti uzskatot krājuma kvalitāti. 
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RCB veido datubāzi reģionālais e-kopkatalogs. Datubāzē iekļauti dati par 61 

bibliotēku. Kopējais ierakstu skaits e-katalogā, noslēdzot 2018. gadu, – 28203. Visās 

bibliotēkās pieejamas datu bāzes Letonika un LURSOFT laikrakstu bibliotēka, kurām 

bezmaksas piekļuvi nodrošina „Kultūras informācijas sistēmu centrs”, kā arī RCB 

abonēto datu bāzi Britannica Public Library Edition. Centrālajā bibliotēkā bez tam 

pieejamas vēl arī datu bāze LETA arhīvs un LURSOFT datu bāzes, ko RCB abonē par 

saviem līdzekļiem. 

6.3 tabula  

Bibliotēkās pieejamo datubāzu izmantojums 

Dabubāze 2016 2017 2018 

Letonika 453 16483 9841 

News 276 126 521 

Britannica 2493 40753 17970 

LitRes 4 8 - 

LURSOFT DB 88 88 42 

 

Pēc KISC sniegtās informācijas 2018. gadā Rēzeknes CB ieņēma trešo vietu 

Latvijā datubāzes Letonika izmantošanā (6.1 diagramma) 

6.1 diagramma 

Datubāzes Letonika izmantojums 2018. gadā  
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7. RCB darbs ar bērniem un jauniešiem 2018. gadā 

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem (01.01.2018.) 

Rēzeknē dzīvesvieta reģistrēta 5361 iedzīvotājam vecumā līdz 18 gadu vecumam. 

2018. gadā Rēzeknes Centrālās bibliotēkas (RCB) unikāli reģistrēto lietotāju vecumā 

līdz 18 gadiem kopskaits bija 2809 tajā skaitā 2777 skolēni. Šīs vecumgrupas 

iedzīvotāju bibliotekārais aptvērums – 52%.  Visaktīvāk darbs ar šīs vecuma grupas 

lasītājiem norit Bērnu bibliotēkā, kur tā ir pamata mērķauditorija, un pilsētas 2. 

bibliotēkā, bet Centrālās bibliotēkas pakalpojumus vairāk izmanto vecāko klašu 

skolēni. 

Bērnu bibliotēkā reģistrēti klienti vecumā līdz 18 gadiem – 2093 (jeb 70% no 

lietotāju kopskaita), pilsētas 2. bibliotēkā – 686 (jeb 46% no lietotāju kopskaita), CB 

abonementā un lasītavā – 427 (12% no lietotāju kopskaita). 

Lietotāju vecumā līdz 18 gadiem apmeklējumu kopskaits Rēzeknes Centrālajā 

bibliotēkā (RCB) – 32314 (tajā skaitā Bērnu bibliotēkā – 22503, 2. bibliotēkā – 5414, 

CB – 4397 apmeklējumi). Vidēji katrs šīs vecuma grupas lietotājs apmeklējis bibliotēku 

11,5 reizes gadā. 

Kopējais izsniegumu skaits RCB lietotājiem līdz 18 gadu vecumam – 44270 

(tajā skaitā Bērnu bibliotēkā – 34285, 2. bibliotēkā – 6103, CB – 3882). Vidējais 

izsniegums bērniem un jauniešiem vecumā līdz 18 gadiem – 15,8. Skaitliskie rādītāji 

darbā ar bērniem un jauniešiem samazinājušies. 

Metodiski norādījumi un informācija darbam ar bērniem tiek sniegta Centrālās 

bibliotēkas organizētajos bibliotēku darbinieku semināros. Bērnu bibliotēkas vecākā 

bibliotekāre S. Laizāne dalījās pieredzē par izdevniecības “Zvaigzne ABC” rīkotā 

projekta “Lasīšanas stafete-2018” īstenošanu Rēzeknes Bērnu bibliotēkā. Jaunas 

ierosmes darbā ar bērniem sniedza Rēzeknes reģiona bibliotekāru seminārs “Inovāciju 

seminārs lasīšanas veicināšanas programmām 2018”, pieredzes apmaiņas braucieni 

uz vairākām Latvijas, Lietuvas un Igaunijas bibliotēkām.  
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2018. gadā RCB 41% reģistrēto lietotāju bija bērni un jaunieši līdz 18 gadu 

vecumam. Pirmsskolas, jaunākā un vidējā skolas vecuma interesēm atbilstoša 

literatūra un preses izdevumi prioritāri tiek iegādāta Bērnu bibliotēkas krājumā, 

regulāri tiek papildināts arī pilsētas 2. bibliotēkas bērnu grāmatu klāsts, CB komplektē 

literatūru jauniešiem. Pēc tematiskā sadalījuma no 2018. gada RCB jaunieguvumiem 

(grāmatas un periodika) izdevumi pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem 

(B/J) bija 708 eksemplāri jeb 12%. 2018. gada beigās Bērnu bibliotēkā izdevumi (B/J) 

bija 9225 eksemplāri jeb 44 % procenti no kopkrājuma, pilsētas 2. bibliotēkā – 2750 

eksemplāri. Par budžeta līdzekļiem kopkrājumā iepirkti 47% jauniegūto grāmatu 

eksemplāri (Bērnu bibliotēkas krājumā – 39%). 

7.1 tabula  

Rēzeknes CB un filiālbibliotēku lasītāju skaits un budžeta līdzekļu izmantojums 
krājuma komplektēšanai 2018. g. 

B-ka 

Izmantotie 

budžeta līdzekļi 

grāmatām 

Izmantotie 

budžeta līdzekļi 

periodikai 

Budžeta līdzekļi 

kopā krājuma 

komplektēšanai 

Bibliotēkas 

lietotāji 

 

Summa 

% no 

kopsu

m mas 

Summ

a 

% no 

kopsu

m mas 

Summ

a 

%  no 

kopsu

mmas 

Skaits 

% no 

kop 

skaita 

Centrālā  

b-ka 

6571 63 3833 37 10404 57,2 3453 44 

2.b-ka 2199 50 2240 50 4439 24,4 1491 19 

Bērnu b-ka 2200 66 1150 34 3350 18,4 2972 37 

 t. sk. bibliotēkas mērķauditorija  (līdz 16 gadiem) 

saskaņā ar Rēzeknes CB kopkrājuma attīstības 

koncepciju       

1943 25 

Kopsumma 10970 60 7223 40 18193 100 7916 100 
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RCB 2018. gadā vidēji uz 1 lietotāju krājuma papildināšanai izlietoti 2,30 EUR 

budžeta līdzekļu. Uz vienu mērķauditorijas (līdz 16 gadiem) lietotāju Bērnu bibliotēkā 

krājuma papildināšanai izmantoti – 1,72 EUR, uz 1 reģistrēto lietotāju – 1,13 EUR.  

Bērnu bibliotēkai no budžeta līdzekļiem iegādātas 314 grāmatas un 9 

audiovizuāli dokumenti (kopā par 2199,96 EUR), 9 spēles par 99,96 EUR, abonēti 42 

laikraksti un žurnāli, 2 e-žurnāli. Saturā atbilstoši pirmsskolas, jaunākā skolas vecuma 

bērnu un pusaudžu interesēm – 26, pilsētas 2. bibliotēkā – 13 preses izdevumi. No 

801 Bērnu bibliotēkas jaunieguvuma, liela daļa bija privātpersonu dāvinājumi un 

izdevumi bezatlīdzības lietošanā. 2018. gadā SIA “ALAAS” Latvijas simtgadei veltītā 

akcijā “Mana grāmata Tev” saņemtas 460 iedzīvotāju dāvinātas grāmatas. No Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas bezatlīdzības lietošanā saņemtas 12 grāmatas (par € 79.49), 

tajā skaitā 10 no Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas kolekcijas, bet no Latgales kultūras 

centra izdevniecības saņemtās 12 grāmatas (par € 39.50) papildināja 

novadpētniecības literatūras krājumu. Atskaites perioda beigās Bērnu bibliotēkas 

krājumu veido dokumenti latviešu valodā (60%), krievu valodā (38%), pārējās 

svešvalodās (2%). Dokumentu (fizisko vienību) skaits uz vienu lasītāju – 7,1.  Krājuma 

apgrozība – 2,2. Grāmatu krājuma apgrozība – 1,66.  

Uzziņu un informācijas darbs cieši saistīts ar krājuma komplektēšanas politiku, 

jo, sniedzot uzziņas, tiek izvērtētas iespējas tās apmierināt no bibliotēkas krājumā 

esošajiem izdevumiem un vienlaicīgi arī analizēts, ko vēl vajadzētu piekomplektēt. 

2018. gadā darbā ar bērniem izpildītas 4596 uzziņas (Bērnu bibliotēkā – 3301, 

2. bibliotēkā – 1295), tajā skaitā 65 (BB) par novadpētniecības jautājumiem. Sniegto 

uzziņu skaits palielinājies pilsētas 2. bibliotēkā, samazinājies Bērnu bibliotēkā. 

Informācija skolēnu pētnieciskajiem darbiem un projektiem tiek meklēta bibliotēku 

uzziņu literatūras krājumā, bibliotēkā pieejamajās datu bāzēs, kā arī LNB digitālajās 

kolekcijās. Individuālās pārrunās 7.-9. klašu skolēni tiek konsultēti par e-kataloga 

izmantošanas iespējām, autorizācijas datu piešķiršanu un autorizēta klienta 

priekšrocībām. Pusaudži tiek informēti, ka bibliotēkā bez maksas pieejamas 
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autorizētās tiešsaistes datu bāzes (LURSOFT Laikrakstu bibliotēka, Letonika, Litres 

Library, Britannica PLE) un pašu veidotās datu bāzes: Reģionālais kopkatalogs, 

Analītika, Novadpētniecība, kā arī par iespēju datubāzes “Letonika” un “Britannica 

PLE” izmantot attālināti. Šajā gadā Bērnu bibliotēkas darbinieces centās popularizēt 

“Letoniku”, uzziņu datorā atverot kā sākumlapu (statistika – 555 sesijas, 80 skatījumi). 

Sadarbībā ar Rēzeknes 2. vidusskolas 7. klases skolotāju Olgu Kučerovu Digitālajā 

nedēļā notika bibliotekārā stunda “Elektroniskie resursi bibliotēkā”. Bibliotekāre T. 

Deičmane īpašu uzmanību veltīja datu bāzes “Letonika”, kā uzticama informācijas 

avota, popularizēšanai, iespējām to izmantot attālināti. Pusaudži piedalījās viktorīnā 

“Letonikā – par Latviju” un patstāvīgi meklēja atbildes datu bāzē.  

Bērnu bibliotēkā datori izmantoti 3721 reizi, tajā skaitā bibliotēkas telpās 493 

reizes izmantots Wi-Fi. Pieprasījums pēc stacionāro datoru lietošanas pakalpojumiem 

samazinās, tomēr tas joprojām ir nozīmīgs pakalpojums mazturīgu ģimeņu bērniem. 

Lielai daļai bērnu un jauniešu ir mobilās ierīces, kurās, izmantojot bibliotēkas bezvadu 

internetu, tiek meklēta nepieciešamā informācija, arī pavadīts brīvais laiks. Ikdienā 

tiek sniegti drukāšanas, kopēšanas un skenēšanas maksas pakalpojumi. Sniegtas 626 

individuālas konsultācijas darbā ar datoru, bērniem pilsētas 2. bibliotēkā – 21. 

Visbiežāk palīdzība nepieciešama, pildot mājas uzdevumus, projektus, zinātniski 

pētnieciskos darbus: veidot prezentāciju, noformēt darba lapas, samazināt, apgriezt, 

ielīmēt attēlus, izdrukāt. Tādā veidā tiek pilnveidotas skolēnu prasmes atrast un 

strādāt ar vajadzīgo informāciju, tāpēc nepieciešama kompetenta, laipna un 

pretimnākoša bibliotekāra palīdzība, jo bērni kautrējas atzīties neprasmē.  

Lai piesaistītu jaunus klientus, veicinātu informācijas meklēšanas prasmes, 

tiek izmantotas dažādas darba formas. Bibliotēkas darbinieku un citu autoru 

publikācijās 2018. gadā Bērnu bibliotēka minēta 146 reizes (bibliotēkas mājas lapā – 

36, citās interneta vietnēs – 80, laikrakstos – 30). Bibliotēku iepazīšanās ekskursijās 

apmeklēja 12 skolēnu un pirmsskolas iestāžu audzēkņu grupas (254 apmeklētāji), 

pilsētas 2. bibliotēku – 4 bērnu grupas. Īpašs prieks par pirmsskolas skolotājām, kuras 
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mazajiem ierāda ceļu un atklāj bibliotēku – grāmatu un aizraujošu zināšanu pasauli, 

arī tiem bērniem, kuru vecāki nenovērtē lasīšanas nozīmi cilvēka intelektuālajā un 

emocionālajā attīstībā. Bērnu digitālo prasmju veicināšanai un drošībai internetā bija 

veltīta pārruna un spēļu pēcpusdiena “Pele, drošība un internets” bērnu bibliotēkas 

pastāvīgajiem apmeklētājiem, kuri brīvo laiku vislabprātāk pavada pie datora. 

Bērnu bibliotēkā krājuma satura atklāsmei, lasītāju plaša interešu loka 

veidošanai visām vecumgrupām organizētas 95 tematiskās izstādes, sagatavotas 5 

izstādes – grāmatu kopas darbam pirmsskolas iestāžu 

grupiņās.  Bērnu un pusaudžu radošo talantu 

atklāsmei un pilnveidošanai bibliotēkās organizētas 

12 radošās darbnīcas un 9 izstādes, pilsētas 2. 

bibliotēkā - 9 radošās izstādes. Bērnu bibliotēkā 

organizēti Latvijas simtgadei veltīti izstāžu cikli 

“Visjaukāk, vislabāk ir Latvijā!”, “Latviešu gadskārtas”,” Latviešu rakstnieki - jubilāri”, 

kā arī Rēzeknes skolēnu radošo darbu izstādes "Nāk rudens apgleznot Latviju...", 

“Latvijas daba gadalaikos” (Rēzeknes skolu vizuālās 

mākslas olimpiādes 1.-6. klašu dalībnieku darbu 

izstāde), “Latvijai - 100” (skolu vizuālās mākslas 

olimpiādes 7.-12. klašu dalībnieku veidoto plakātu 

izstāde), arī ļoti krāšņā, darboties iedvesmojošā SIA 

“ALAAS” konkursa pirmsskolas izglītības iestādēm dalībnieku radošo darbu izstāde 

“Mana puķe Latvijai”. Pilsētas 2. bibliotēkā notika bērnu zīmējumu izstāde “Es savai 

zemītei”.  

Bērni un pusaudži ir mērķauditorija, kurai bijis lielākais bibliotēkas rīkoto 

aktivitāšu piedāvājums. Daudzi pasākumi notikuši, iesaistoties valsts mēroga 

aktivitātēs – Bibliotēku nedēļā, Digitālajā nedēļā, Dzejas dienās, Ziemeļvalstu 

bibliotēku nedēļā.  
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2018. gadā Bērnu un pilsētas 2. bibliotēkā notika 5 pasākumi pirmsskolas 

vecuma bērniem. Bērnu bibliotēkā īpaši jauks, 

aktivitātēm bagāts un kupli apmeklēts pasākums 

notika jūnijā, kad tika svinēti jaunās autores Meldras 

Gailānes grāmatas “Gostūs pi Meikuleņa” atvēršanas 

svētki (72 dalībnieki). Pasākumā viesojās PII 

“Auseklītis” sagatavošanas grupas bērni un 

skolotājas, Bērzgales pamatskolas skolēni, rakstnieces draugi un novadnieki. Svētku 

gaitā autore stāstīja bērniem, kā rodas pasakas, 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studentu teātra 

kopa  “ĶerRA” rādīja ludziņu “Luocāns Meikuleņš I 

pūds mada”, meiteņu ansamblis “Karamele” dziedāja 

un veda rotaļās mazākos bērnus, Lācītis Meikuleņš 

aicināja piedalīties dažādās radošās aktivitātēs: 

pasaku lasīšanā lomās latviešu un latgaliešu valodā, grāmatzīmju darināšanas, 

pērļošanas, podnieku un lāču zīmēšanas radošajās darbnīcās. Pēc jauki un darbīgi 

pavadītām stundām visus gaidīja Meikuleņa cienasts.  

2018. gadā jaunāko klašu skolēniem notikuši 7 

pasākumi Bērnu bibliotēkā, 3 - pilsētas 2. bibliotēkā. 

Svētku noskaņā un sirsnībā noritēja Latvijas simtgadei 

veltītie pasākumi: radošā darbnīca “Latvijas 

dzimšanas dienu gaidot” Bērnu bibliotēkā kopā ar 

Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas 4. b klasi (skolotāja 

Inese Lakstīgala), tematisks pasākums svētku priekšvakarā “100 svecītes un 1 torte 

Latvijas dzimšanas dienā” kopā ar visbiežākajiem bibliotēkas viesiem - Rēzeknes 2. 

vidusskolas 2. b klases skolēniem, vecākiem un skolotāju Ludmilu Taškāni. Pasākuma 

noslēgumā pie bibliotēkas bērni un vecāki no degošām svecītēm veidoja Latvijas 

kontūru.  Jaunas zināšanas par Latviju sniedza pilsētas 2. bibliotēkā notikusī viktorīna 
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“Vai pazīsti savu dzimteni?”. Jaunāko klašu skolēni labprāt piedalījās ARPC “Zeimuļs” 

vasaras nometnes tematiskā pēcpusdienā bibliotēkā “Mazo princešu un džentlmeņu 

skola”, kurā kopā ar bērniem darbojās un spēlējās Pūķis Kokosrieksts no Jāņa Rozes 

grāmatnīcas (vadītāja S. Reidzāne). Tematiskā rīta stundā “Lietussargu parāde” tika 

lasīti dzejoļi par pavasari un radošā darbnīcā greznoti lietussargi.  

Svetlanas Semjonovas grāmatas “Kam līdzīgs smieklucītis?” prezentācijā 3. 

vidusskolas 1.a un 1.b klašu skolēni klausījās fragmentus no autores grāmatām, 

minēja mīklas un prezentēja savus zīmējumus. 4.-6. 

klašu skolēni ir arī atsaucīgākie dalībnieki jauktai 

auditorijai adresētajos pasākumos, kuri notiek 

bibliotēkas lasītavā, labprāt piedalās radošajās 

darbnīcās un spēļu pēcpusdienās.  

Bibliotēkās notikušas izglītojošas aktivitātes 

pusaudžiem un jauniešiem. 5.-9. klašu skolēniem Bērnu bibliotēkā organizēti 5, bet 

pilsētas 2. bibliotēkā 4 pasākumi. Tiem izvēlētas 

izzinoša rakstura tēmas, iekļauti uzdevumi, konkursu, 

sacensību elementi, lai paplašinātu redzesloku, 

ieinteresētu gūt zināšanas par dažādiem jautājumiem 

un meklētu atbildes grāmatās, žurnālos. Pasaules 

grāmatu un autortiesību dienai tika veltīta radoša 

pēcpusdiena kopā ar rakstnieci novadnieci Olgu Borovikovu “Redzu labu vārdu, rakstu 

labu stāstu” (piedalījās 2. vidusskolas 5.a, skolotāja Gaļina Fedkina).  Valsts simtgades 

priekšvakarā Bērnu bibliotēkā 2. vidusskolas 8.a, 8.b klašu skolēni piedalījās konkursā 

medijpratības un informācijpratības veicināšanai “Ko Tu zini par Latviju, Rēzekni”. 

Skolēni sacentās informācijas meklēšanā bibliotēkas uzziņu literatūras krājumā un 

datu bāzē “Letonika”.  
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Bibliotēku nedēļā sadarbībā ar SIA “ALAAS” 

Bērnu bibliotēkā notika plaši apmeklēts, sportiski 

izzinošs pasākums vidusskolēniem. Bibliotēkā atradās 

vides aizsardzībai veltītā jauniešu izglītojošā 

orientēšanās skrējiena “Atkritumiem pa pēdām” (94 

dalībnieki) kontrolpunkts, kurā 18 Latgales novada jauniešu komandu dalībnieki 

meklēja atbildes par atkritumu šķirošanu un izejvielu otrreizēju izmantošanu. Maijā 

Bērnu bibliotēkā jau trešo reizi darbojās Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolas 

jauniešu iniciatīvu projektu grupas (projekta vadītāja M. Mihailova) organizētā 

konkursa – orientēšanās skrējiena “Rozitten ceļotājs-3” kontrolpunkts 

“Novadpētnieks bibliotēkā” –  pilsētas vidusskolu jauniešu komandu dalībnieki 

meklēja atbildes uz jautājumiem par Latvijas un Rēzeknes vēsturi.  

 Bibliotēkas turpina darbu valsts mēroga lasīšanas veicināšanas projektos. 

Bērnu bibliotēkā un 2. bibliotēkā nozīmīga dalība programmā “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija”. 2018. gadā RCB apvienotajā komandā darbojās 188 dalībnieki. 

Piedaloties projektā un lasot grāmatas, bērni un jaunieši atzīst, ka tādā veidā ne tikai 

iepazīst jaunāko literatūru, bet arī uzlabo lasītprasmi un arī savas latviešu valodas 

zināšanas. Bērnu bibliotēka rudenī uzsāka darbu projektā pirmsskolas un jaunākā 

skolas vecuma bērniem “Mūsu mazā bibliotēka”, bet pilsētas 2. bibliotēka turpināja 

dalību Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētajā projektā “Nacionālā skaļās 

lasīšanas sacensība”.  

Par tā kuratori Latgales reģionā turpina darboties vecākā bibliotekāre Zenta 

Ruskule. Šajā projektā pērn iesaistījās 6 skolas: Rēzeknes sākumskola, Rēzeknes 

internātskola - attīstības centrs, Maltas vidusskola, 

Viļānu vidusskola un Verēmu pamatskola.  



41 
 

Skaļās lasīšanas sacensības laikā bērni dzird daudzus brīnišķīgus fragmentus 

no grāmatām, ko izvēlējušies viņu vienaudži. Izvēli nosaka visdažādākie iemesli: bērni 

lasa smieklīgus, aizraujošus vai vienkārši lieliskus stāstus. Tas sekmē interesi par 

lasīšanu un grāmatām, saliedē bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm. Bērnu bibliotēkā 

šogad īpaši priecīgs notikums saistās ar apgāda "Zvaigzne ABC” rīkotā projekta 

“Lasīšanas stafete-2018” norisi. Atbalstot čaklos lasītājus, projekta dalībniekus, 

bibliotēka guva projekta autoru atzinību un uzaicinājumu piedalīties noslēguma 

pasākumā uz kuģa “Romantika”, kur bibliotēkas 

lasītājs Sandis Bulduris saņēma galveno balvu un 

ceļojumu ģimenei maršrutā Rīga-Stokholma-Rīga. 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka iekļuva Mīlētāko 

bibliotēku TOP desmitniekā un saņēma gan pateicības 

rakstu par atsaucību un lasītprieka veicināšanu, gan 

arī Zvaigznes grāmatnīcas dāvanu karti 50 eiro vērtībā 

jaunu grāmatu iegādei.  

Bibliotēkas darbs ar bērniem un jauniešiem notiek visciešākajā sadarbībā ar 

pilsētas izglītības, kultūras iestādēm un sabiedriskajām organizācijām. 2018. gadā 

Bērnu bibliotēku individuāli un grupā apmeklējuši bērni, kuri nokļuvuši sociālo iestāžu 

rūpju lokā – Rēzeknes pilsētas bērnu patversmes audzēkņi (skolotāja M. Gailāne) 

ekskursijā iepazina bibliotēku. Bibliotēkas turpināja piedāvāt pakalpojumus bērniem 

ar veselības problēmām, sadarbojoties ar PII “Rūķītis” bērniem ar runas attīstības 

traucējumiem, Rēzeknes neredzīgo bibliotēku (pasākumi, tematiskas izzinošu 

grāmatu kopas darbam). Bērnu bibliotēkas darbinieces ar izstādi un grāmatu apskatu 

“Jaunās grāmatas Bērnu bibliotēkas krājumā” viesojās bērnu grāmatu speciālistes 

Annas Sidarānes organizētajā Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma pasākumā, kur klausījās un jaunumus iepazina 

lielākā daļa skolas 1.-9. klašu skolēnu. Bērnu bibliotēkā aktivitātes notikušas sadarbībā 

ar Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru (ARPC) (Olga Strode, metodiķe darbam 
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ar bērniem un ģimenēm): centra organizētajā Ģimeņu radošajā festivālā “Prieks radīt 

kopā” bibliotēka prezentēja pakalpojumus plašai pilsētnieku auditorijai, piedalījās 

Rēzeknes Dzīvnieku patversmes atbalsta akcijā “Gribu mājas”, organizējot foto izstādi 

bibliotēkā un izvietojot pārtikas ziedojumu kasti. Bērnu bibliotēka jau vairākus gadus 

sadarbībā ar SIA “ALAAS” (E. Čepule, sabiedrisko attiecību speciāliste vides 

komunikācijas jomā) aktualizē vides aizsardzības tēmu (izglītojošā orientēšanās 

skrējiena jauniešiem “Atkritumiem pa pēdām!” kontrolpunkts bibliotēkā, ģimeņu 

radošo darbu izstāde “Mana puķe Latvijai”, akcija “Mana grāmata Tev”). Bērnu 

bibliotēka organizējusi pasākumus kopā ar biedrības “Jaunatnes čemodāns” 

jauniešiem (dalība pasākumā “Mazo princešu un džentlmeņu skola”), Eiropas 

brīvprātīgā darba projekta “Youth Platform” dalībnieku Robertu Zohrabjanu (dalība 

pasākumā “Adventes pogu vainags”). Bibliotēkas turpināja sadarboties ar visām 

pilsētas vispārizglītojošajām skolām un pirmsskolas iestādēm. Sadarbības partneri – 

ieinteresēti un radoši cilvēki pilsētas iestādēs un organizācijās – ir mūsu bagātība, 

pamats, uz kura veidojas veiksmīgs bibliotēkas darbs. 

Bērnu bibliotēkas darbinieces aktīvi piedalījušās profesionālās pilnveides 

pasākumos. Prieks, ka kolēģe Lāsma Leiņa-Sviridenko šogad uzsākusi mācības Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centrā profesionālās tālākizglītības 960 

stundu apmācību programmā “Bibliotēku zinības”, bet Santa Laizāne apguva aktuālas 

un darbā ar jauniešiem nozīmīgas zināšanas Medijpratības meistaru mācībās (8th 

Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue (MILID), piedaloties 

konferencēs Kauņā un LNB Rīgā. Vērtīga informācija gūta LNB Bērnu literatūras centra 

organizētajā Pavasara konferencē bērnu literatūras un bibliotēku speciālistiem 

“Grāmatā mazais ir liels” (apmeklēja V. Logina). Darbā ar jaunajiem klientiem noderēs 

profesionālās pilnveides praktiskajā seminārā “Emocionālā inteliģence – efektīvas 

komunikācijas pamats daudzveidīgā sabiedrībā migrācijas/integrācijas procesu 

ietekmē” gūtās atziņas (apmeklēja I. Kuzņecova un T. Deičmane). Bibliotēku darbinieki 

apgūst profesijā nepieciešamās zināšanas gan klātienē organizētos kursos un 
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semināros, gan, izmantojot moderno tehnoloģiju iespējas, attālināti. Profesionālā 

pilnveide specializācijā vērtējama kā pietiekama.  

Vasarā joprojām aktuāla ir skolas ieteicamā literatūra bērniem. Lasīšana 

skolēnu brīvajā laikā ir viens no lasītprasmes veicināšanas pasākumiem, īpaši jaunāko 

klašu skolēniem. Ierobežotā eksemplāru skaita dēļ pēc vairākiem izdevumiem 

veidojas rindas, daudzas nepieciešamās grāmatas ir ļoti nolietojušās, krājumā tiek 

paturēti un ar dāvinātajām aizvietoti padomju laika izdevumi ar ļoti maziem burtiem. 

Bērnu bibliotēkai būtu nepieciešams palielināt finansējumu krājuma papildināšanai 

atbilstoši mērķauditorijas lietotāju daļai (%) no RCB lietotāju kopskaita. Vajadzētu 

nomainīt vecos logus un izbūvēt velosipēdu novietni pie bibliotēkas ieejas. Pašiem 

bibliotekāriem jādomā, kā iesaistīt jaunus lietotājus, par bibliotēkas pakalpojumiem 

ieinteresēt esošos. 
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8. Novadpētniecības darbs 

Novadpētniecība ir nozīmīgs mūsdienu publisko bibliotēku darba virziens un 

vietējās vēstures izzināšanas resurss. 

Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas novadpētniecības darba virzieni: 

novadpētniecības krājuma veidošana, reģionālās novadpētniecības datu bāzes 

veidošana un uzturēšana, bibliogrāfisko aprakstu eksports uz LNB Nacionālās 

bibliogrāfijas datu bāzi, novadpētniecības rakstura uzziņu sniegšana bibliotēkas 

lietotājiem, bibliogrāfisku sarakstu sagatavošana, novadpētniecības tematikai veltītu 

publikāciju sagatavošana, izstāžu un pasākumu organizēšana. 

Pārskata perioda prioritātes – pilnvērtīga un ilgtspējīga krājuma 

komplektēšana, elektronisko datu bāzu veidošana, uzturēšana un popularizēšana, 

novadpētniecības krājuma popularizēšana, sadarbības partneru piesaiste, 

novadnieku radošo darbu izstāžu un tematisku pasākumu rīkošana. 

2018. gadā tika turpināts darbs pie novadpētniecības krājuma pastāvīgas 

papildināšanas ar jauniem dokumentiem un grāmatām. Bibliotēkas novadpētniecības 

krājumā tiek komplektēti materiāli visās zinātņu nozarēs par Rēzekni, Rēzeknes un 

Viļānu novadu, cilvēkiem, kuru dzīve un darbība saistīta ar reģionu. Tās ir publikācijas 

no reģionāliem laikrakstiem (“Rēzeknes Vēstis”, “Резекненские вести”, “Rēzeknes 

Vēstnesis”, “Latgales Vietējā Avīze”, “Rēzeknes Novada Ziņas”, “Панорама Резекне” 

u.c.), Latvijas mēroga laikrakstiem, žurnāliem, grāmatām, elektroniskiem resursiem 

par personām, institūcijām, zīmīgiem notikumiem, arhitektūras, kultūras un vēstures 

pieminekļiem. 

Regulārs ikdienas darbs ir jaunāko preses izdevumu caurlūkošana. 

Krājumu veido grāmatas par Rēzekni, Rēzeknes un Viļānu novadu, 

novadniekiem; Latgales Kultūras centra izdevniecībā izdotās grāmatas, novadnieku 

daiļliteratūras darbi un zinātņu nozaru darbi; personāliju un tematiskās mapes; 
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attēldokumenti, audio un video materiāli, sīkiespiedumdarbi: pasākumu 

programmas, bukleti u.c. 

Pārskata gada tika vākti materiāli arī par Rēzeknes pilsētas Centrālās 

bibliotēkas vēsturi, darbiniekiem un aktuāliem notikumiem, kas saistīti ar bibliotēkas 

dzīvi. 2018. gadā tika apkopots bibliotekāru atmiņu stāstu disks “Simts no mums” 

(idejas autore – Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas direktores vietniece Ruta 

Suseja, diska vizuālais noformējums – Informāciju un tehnoloģijas nodaļas vadītāja 

Anna Romanovska). Diskā apkopotās atmiņas atklāj bibliotekāra ikdienas dzīvi, 

nozīmīgus un īpašus notikumus no pagājuša gadsimta 40. gadiem līdz mūsdienām. 

2018. gadā novadpētniecības krājums tika papildināts ar 60 monogrāfiskajiem 

izdevumiem un 7 mapēm. 

2018. gadu noslēdzot, krājumā iekļauto dokumentu skaits bija 2039 (nozaru 

literatūra – 1721, daiļliteratūra – 309, bērnu un jaunākā skolas vecuma literatūra – 9). 

Novadpētniecības materiālu krājums (grāmatas, audiovizuālie, attēldokumenti, 

kartogrāfiskie dokumenti) ir izvietoti bibliotēkas lasītavā. 

Novadpētniecības krājuma izmantošana iespējama tikai uz vietas bibliotēkā, 

un nepieciešamo informāciju nodrošina bibliotekārs. Tiek nodrošināta gan fiziskā, gan 

vajadzības gadījumā attālinātā pieejamība bibliotēkas Novadpētniecības krājumam. 

Pārskata gadā no Novadpētniecības materiālu fonda (sigla kopkatalogā – 2N) 

tika izsniegti 667 eksemplāri (449 grāmatas,74 seriālizdevumi, 4 attēldokumenti, 1 

audiovizuālais dokuments, 139 mapes). Lasītākās grāmatas – literatūras almanahs 

“Olūts” 16. laidiens, veltīts Latvijas simtgadei un izdots Rēzeknē, Latgales Kultūras 

centra izdevniecībā 2018. gadā. Grāmatas atvēršanas svētki bibliotēkā notika pilsētas 

svētku laikā. 2. lasītākā grāmata – latgaliešu dzejas antoloģija “Kūkle”, 

faksimilizdevums, kas izdots 2017. gada Latgales Kultūras centra izdevniecībā. Pirmo 

reizi “Kūkle” tika publicēta 2014. gadā Rēzeknē, izdevniecībā “Dorbs un Zineiba”. 

2018. gadā tika lasīta arī “Latgaliešu dzejas antoloģija”, M. Avramčenko “Skusteņš 

viejā”, I. Spergas stāstu krājums “Dzeiveiba” u. c. 
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Novadpētniecības darbā ir pieaugusi elektronisko informācijas nesēju 

izmantošanas intensitāte. Plaši tiek izmantotas gan RCB, gan citu bibliotēku veidotās 

datubāzes un citi novadpētniecības resursi, kas ir pieejami internetā. 

2018. gadā tika turpināts darbs pie reģionālās novadpētniecības materiālu 

datu bāzes veidošanas un uzturēšanas. Noslēdzot 2018. gadu, kopējais ierakstu skaits 

bibliotēkas novadpētniecības datu bāzē – 86703. Pārskata gadā izveidoti un rediģēti 

10108 elektroniskie ieraksti. Ik mēnesi tiek nodrošināts datu eksports uz LNB 

Nacionālās bibliogrāfijas datu bāzi. 2018. gadā eksportēto ierakstu skaits – 2655. 

Pēc lasītāju, novadpētnieku u. c. interesentu pieprasījuma pagājušā gadā 

pavisam tika sniegtas 359 novadpētniecības uzziņas (CB – 249). Apmeklētāji ir 

interesējušie pilsētas kultūrvēsturiskajiem objektiem, iestādēm, ielām, novadniekiem, 

dažādiem aktuāliem pasākumiem Rēzeknē un novadā. Interesantākās uzziņas bija par 

Latgales ielas nosaukumu maiņa laika griežos, Rēzeknes sakrālo mantojumu, Rēzeknes 

teātriem, Ebreju lūgšanu nams jeb Rēzeknes Zaļā sinagoga u. c. Uzziņas tika sniegtas 

Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas filiālēm, Maltas Bērnu un jauniešu centra 

žurnālistikas pulciņam, žurnālistiem, skolotājiem, skolēniem un citiem bibliotēkas 

lietotājiem. Uzziņas par novadpētniecības tēmām telefoniski saņēma arī interesenti 

no citām Latvijas vietām, tika atbildēts uz e-pasta vēstulēm, kā arī elektroniski sūtīti 

ieskenēti materiāli.  

Rēzeknes CB speciālistes ieguldīja darbu, aktīvi meklējot, atlasot un 

nodrošinot ar novadpētnieciska satura informāciju topošo Pētera Apiņa grāmatu 

“Latvijai 100” un krājumu “Maltas pagasts pētījumos un atmiņās", ko sastādījušas 

Silvija Pīgožne, Skaidrīte Svikša. 

Novadpētniecības darba popularizēšanas formas ir izstāžu veidošana, 

aktuālākās informācijas publicēšana bibliotēkas mājaslapā 

www.rezeknesbiblioteka.lv, sociālajos tīklos (www.draugiem.lv, www.facebook.com) 

vietējos masu medijos (reģionālajos laikrakstos “Rēzeknes Vēstis”, “Rēzeknes 

Vēstnesis”, “Latgales Vietējā Avīze”, “Панорама Резекне’’)  un internetvietnēs 

http://www.rezeknesbiblioteka.lv/
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(www.rezekne.lv, www.46.lv, www.publika.lv u. c.), tematiski pasākumi, 

bibliogrāfisko rādītāju sastādīšana. 

2018. gada vietējā presē tika publicētas 174 bibliotēkas darbinieku un 

žurnālistu sagatavotas publikācijas par aktualitātēm bibliotēkā, ievērojamiem 

novadpētniekiem, zīmīgiem notikumiem gan Rēzeknē, gan Rēzeknes novadā, kā arī 

grāmatu jaunumiem. 

Izstādes par reģiona ievērojamiem cilvēkiem ir viena no populārākajām darba 

metodēm novadpētniecības materiālu popularizēšanai, zīmīgu notikumu, novadnieku 

jubileju atspoguļošanai. Tā ir iespēja detalizētāk atklāt kādu atsevišķu krājuma daļu, 

jubilejas reizēs neklātienē sveikt novadniekus. 2018. gadā izstāžu ciklā “Latgale un 

latgalieši” CB lasītava sagatavoja 31 izstādi. Interesantākās novadpētniecības tēmai 

veltītās izstādes : “Savam novadam un Latgalei” (Pēterim Zeilem – 90), “Latgales 

amatniecība glabātājs” (Antonam Rancānam – 80), “Bez teātra kā bez gaisa…” 

(Imantam Mikučam – 60), “Dievam un tēvzemei dotais” (Benediktam Skrindam – 150), 

“Latgales dvēseles paudējs” (Konstantinam Strodam-Plencinīkam – 110), 

“Māksliniekam jākalpo gaismai…” (Pāvelam Ostapcevam – 60), “Bez Latgales nebūtu 

Latvijas” (Leonhardam Latkovskim – 75), “Uzgleznot saulrietu” (Jānim Undam – 90), 

Literātu kopa “Latgales ūdensroze”, “Literatūras almanaham “Olūts” – 75”, , “Latgales 

kultūras Centra izdevniecības devums 2018”, “Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijai – 25”, 

“Ticībai un baznīcai veltīts mūžs” (Boļeslavan Sloskānam – 125), “Politiķim, 

sabiedriskajam un preses darbiniekam Eduardam Kozlovskim – 140”, ”Tāvu zemes 

kalendaram – 80”, “Detektīvu meistare Aija Mikele” u. c. 2018. gads aizritēja Latvijas 

Republikas simtgades zīmē. 

Izstāžu cikla “Latgale un latgalieši” izstādes: 

http://www.rezekne.lv/
http://www.46.lv/
http://www.publika.lv/
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Pēterim Zeilem – 90     Antonam Rancānam – 80 

 

 

 

 

 

 

 

Antoņinai Milaševičai – 80    Imantam Mikučam – 60 

 

 

 

 

 

 

 

Jānim Elksnim – 85     “Nāc, Aglonas Dievmāte gaida tevi!” 

 

Sagaidot valstij zīmīgo notikumu – Latvijas simtgadi, deviņās Latvijas pilsētās, 

arī Rēzeknē, tika īstenots Brīvības ielu stāsts. Arī Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka 

iesaistījās šajā aktivitātē. Rezultātā tapa izstāde „Brīvības iela Rēzeknē un Latvijā”. 

Izstādē bija skatāmas biedrības „Jaunatnes Čemodāns” brīvprātīgā Roberta 
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Zahrabjana (Armēnija) uzņemtās fotogrāfijas, kurās 

viņš no sava, ārzemnieka, skatu punkta,  raudzījies uz 

Brīvības ielu Rēzeknē. Izstādi papildināja materiāli no 

Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas 

novadpētniecības krājuma. 

 

 

 

 

I. Dimzules grāmatas “Bites deja” prezentācija  

 

 

 

 

 

 

Bibliotēku nedēļas ietvaros bija skatāma 

radošā izstāde “Lelles – pašu rokām darinātas”. 

Izstādes autore – rēzekniete, pirmsskolas izglītības 

iestādes “Laimiņa” skolotāja Svetlana Ločmele, kas 

darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem ir veidojusi 

dažādas lelles. Tās varēja aplūkot bibliotēkā un 

smelties iedvesmu radošai darbībai. 

Pirmo reizi Rēzeknes pilsētas Centrālās 

bibliotēkas lasītavā bija skatāma Rēzeknes novada 

Čornajas pagasta Teātra draugu kopas iedzīvinātā 

skolotājas, aktrises Danskovītes (īstajā vārdā Anna 

Ločmele) lugas izrāde “Ontons i Anne. Kuozu goda 
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jubileja”. Pasākumu kuplināja arī Čornajas folkloras kopa “Ausmeņa” (vadītāja Santa 

Viša-Gaisiņa). Šis pasākums guva lielu rēzekniešu atsaucību, kolorītie tēli, 

atpazīstamas sadzīves situācijas, skaudrs latgaliešu humors jestru un lirisku 

tautasdziesmu pavadījumā sniedza patiesu baudījumu ikvienam izrādes 

apmeklētājam. 

Atzīmējot Latgales kongresa atceres 101 

gadadienu, pilsētvidē, pie Centrālās bibliotēkas, 

notika zibakcija “Pa- runosim, pa- dūmosim, pa- 

raksteisim latgaliski!”, kuras laikā pievērsām 

uzmanību latgaliešu valodai un bibliotēkā 

pieejamajiem resursiem latgaliešu valodā.  

Pilsētas svētku ietvaros pie Centrālās bibliotēkas notika zibakcijas “100 

domugraudi par Rēzekni”, kurās pievērsām sabiedrības uzmanību bibliotēkas 

novadpētniecības krājuma resursu izmantošanai. 

Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā notika 

rēzeknietes Ievas Puzirevskas grāmatas “Dzejā 

plaukstot” prezentācija. Attēlā 1. no labās I. 

Puzirevska kopā ar mammu Vitu.  

 

 

 

Jūlijā brīvdabā/pilsētvidē notika Latgales 

Atmodas kustības darbinieka Ontona Skrindas 

sastādītā latgaliešu dzejas faksimilizdevuma „Kùkle” 

lasījums, kurā tika aicināti piedalīties nejauši 

garāmgājēji.  
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Septembrī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas 

lasītavā notika literāri mākslinieciskā krājuma 

“Колокольным звоном полн…”  atvēršanas svētki. 

Krājuma sastādītājs un dzejas autors – Aleksandrs 

Jakimovs 

 

 

Oktobrī Rēzeknes pilsētas Centrālajā 

bibliotēkā notika kultūrvēsturiskās un literārās 

gadagrāmatas „Tāvu zemes kalendars 2019” 

atvēršanas svētki. Pasākumā bija tikšanās ar autoriem 

un kalendāra izdevēju, Latgales Kultūras centra (LKC) 

izdevniecības vadītāju Jāni Elksni, kas 2018. gadā 

svinēja nozīmīgu dzīves jubileju. 

Par godu Latvijas simtgadei Rēzeknes puses 

bibliotekāri apkopojuši savas atmiņas diskā “100 no 

mums”. Diskā lasāmi 40 stāsti par bibliotekāru darba 

pieredzi laikmetu griežos. Apkopota informācija par 

100 bibliotekāriem (vārdi un uzvārdi), kuri strādājuši 

Rēzeknes publiskajās/tautas bibliotēkās no 1944. 

gada. Diskā lasāma folklora ar profesionālo 

(bibliotekāro) ievirzi jeb viss kā dzīvē. 

Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā notika arī novadpētniecības stunda 

“Konfesionālā daudzveidība Rēzekne’’, kuras laikā biedrības “Jaunatnes Čemodāns” 

dienas nometnes dalībnieki un Eiropas brīvprātīgie iepazinās ar Rēzeknes konfesijām 

un dievnamiem. 

Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas vecākā bibliogrāfe 2018. gadā 

piedalījās bibliotēku novadpētniecības konferencē Kuldīgā. Pilnveidojot zināšanas 
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novadpētniecībā, tika apmeklēti arī cikla “Vēstures mirkļu pieturas” pasākumi 

Latgales Kultūrvēstures muzejā, piemēram, novadpētniekam, bibliotekāram, bērnu 

grāmatu autoram Antonam Slišānam veltīts pasākums “Pieminot Ontonu Slišānu”. 

Bibliotēkas novadpētniecības darbā arvien lielāka nozīme tiek veltīta 

sadarbībai ar tuvākiem kaimiņiem: iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām, atmiņu 

institūcijām un novadniekiem. Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas sadarbības 

partneri ir pilsētas filiālbibliotēkas, Latgales Kultūrvēstures muzejs, Rēzeknes Tūrisma 

centrs, Rēzeknes pareizticīgo draudzes skola, Maltas Bērnu un jauniešu centra 

žurnālistikas pulciņš, literātu kopa “Latgales ūdensroze”, biedrība” Jaunatnes 

Čemodāns” u.c. 

Novadpētniecības krājuma papildināšanā ar jauniem dokumentiem svarīgi 

uzrunāt un iesaistīt vietējās kopienas locekļus. Ir svarīgi apzināties savas saknes, savu 

pagātni, kultūras mantojumu, un tieši bibliotēkas novadpētniecības darbs ir kā viens 

solis uz savas patības, sava latgalieša, rēzeknieša koda apzināšnos, izpētīšanu, 

saglabāšnu un nodošanu nākamajām paaudzēm. 
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9. Projekti 

Bibliotēkas 2018.gadā izstrādātie projekti, kam plānots papildus finansējums: 

9.1 tabula  

“Projektu apkopojums” 

Projekta 
nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 
apjoms 

Projekta apraksts (īss 
kopsavilkums) 

Atbalstīts/n
eatbalstīts 

Europe Direct 
informācijas 
centrs 
Austrumlatgalē  

Rēzeknes 
novada 
pašvaldība/ 
Eiropas 
komisija 

3 000,- Līdzdalības pasākumu 
programma Rēzeknes 
novada pašvaldības 
monitorētā projektā 
(2.darbības gads) 
 

Atbalstīts 

 
2018. gadā Rēzeknes pilsētas bibliotēkas iesaistījušās citu institūciju 

sagatavotu projektu īstenošanā:  

9.2 tabula  

Projekta 

nosaukums 
Iniciators Aktivitātes 

Materiālais 

ieguvums 

Ieguvums 

naudas 

izteiksmē 

Sākot pilsonisko 

izglītību Latvijā 

LNB Grāmatas 

popularizējoši 

pasākumi 

Grāmatu 

kolekcija 

105,- 

Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija 

-2018 (CB 

filiāles) 

LNB BLC Darbs ar 

ekspertiem, 

pasākumi lasīšanas 

veicināšanai 

Grāmatu 

kolekcija 

117,- 

Nature 2000 

teritoriju 

nacionālās 

aizsardzības un 

Dabas 

aizsardzības 

pārvalde 

Grāmatas 

popularizējoši 

pasākumi 

Grāmatu 

kolekcija 

59,- 
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apsaimniekošan

as programma 

Elektroniskās  

publikācijas 

Latvijas 

bibliotēkās 

Kultūras un 

informācijas 

sistēmu 

centrs 

Datu bāzu 

abonēšana (bez 

maksas vai ar 

atvieglotiem 

nosacījumiem), 

izmēģināšana 

Bezmaksas DB: 

LETONIKA, 

News.lv. 

DB ar 

atvieglotiem 

abonēšanas 

nosacījumiem: 

Britannica PLE, 

LETAarhīvs 

 

Stāstu 

bibliotēkas 

UNESCO 

LNK 

Stāstu pasākumi, 

bibliotekāru dalība 

UNESCO LNK 

rīkotajos 

semināros/konfere

ncēs 

  

Nacionālā skaļās 

lasīšanas 

sacensība 

(2.bibliotēka) 

LNB BLC Grāmatas, lasīšanu 

popularizējoši 

pasākumi 

sadarbībā ar skolu 

bibliotēkām 

  

Mana 

Latvija.lv.Dar 

digitāli!: 

integrētā 

komunikācijas 

un mācību 

programma 

VARAM/SIA 

Datorzinību 

centrs 

Reģiona 

bibliotekāru 

apmācības 
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Mūsu mazā 

bibliotēka 

(Bērnu 

bibliotēka) 

Izdevniecība 

“Liels un 

mazs” 

Grāmatas, lasīšanu 

popularizējoši 

pasākumi  

  

Lasīšanas 

stafete-2018 

(Bērnu 

bibliotēka) 

Izdevniecība 

“Zvaigzne 

ABC” 

Atbalsta bibliotēka   

ASV kultūras 

dienas Rēzeknē 

Biedrība 

“Jaunatnes 

čemodāns” 

Grāmatas 

popularizējoši 

pasākumi 

  

Eiropas 

brīvprātīgo 

kustība Rēzeknē 

Biedrība 

“Jaunatnes 

čemodāns” 

Neformālas angļu 

valodas apmācības 

bibliotekāriem 

  

  

 

Ieguvums no dalības šajos projektos ne vienmēr ir bijis materiālas dabas vai 

naudas vērtībā izmērāms. Piedaloties šajos projektos, esam sekmējuši bibliotēkas kā 

kopienas sabiedriskā un kultūrizglītojošā centra izaugsmi, devuši iespēju pilsētniekiem 

(un ne tikai) dažādot savas brīvā laika pavadīšanas iespējas, iegūt jaunas zināšanas un 

sajusties kā aktīviem kopienas sabiedriskās un kultūras dzīves veidotājiem.  
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10. Publicitāte 

Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte ir neatņemama RCB ikdienas darba 

sastāvdaļa. Tiek izmantota katra iespēja, kas ļauj tiešā vai netiešā veidā informēt 

sabiedrību par bibliotēkas funkcijām un pakalpojumiem, cenšoties radīt pozitīvu 

priekšstatu par bibliotēku, informējot par pieejamajiem resursiem un pakalpojumiem, 

veidojot bibliotēkas prestižu un identitāti. Svarīga loma sabiedrības informēšanā par 

bibliotēkas pakalpojumu pieejamību ir sadarbībai ar vietējiem mēdijiem: pašvaldības 

un ziņu portāliem, vietējiem laikrakstiem, radio, TV.   

 

10.1 Bibliotēkas tīmekļa vietne  

Par bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, pasākumiem, izstādēm un 

citām aktivitātēm iedzīvotāji tiek informēti ar tīmekļa vietnes 

www.rezeknesbiblioteka.lv starpniecību.  Tīmekļa vietnes (virtuālais) apmeklējums 

2018. gadā – 170562 reizes. 2018. gadā bibliotēkas vietnē tika publicēti 215 jauni ziņu 

sižeti (publikācijas) ar ilustratīvajiem materiāliem, aptverot Rēzeknes pilsētas Centrālo 

bibliotēku (157 ziņas), 2. bibliotēku (17 ziņas) un Bērnu bibliotēku (35 ziņas), reģiona 

bibliotēkas (5 ziņas), kā arī citas pilsētas bibliotēkas (1 ziņa).  

Gada garumā bibliotēkas interneta vietnē regulāri pēc nepieciešamības tika 

atjaunota un papildināta pastāvīgā informācija – bibliotēku statistikas dati, darba laiki, 

kontaktinformācija, ievērojamo novadnieku saraksts, izstāžu afišas, informācija par 

datubāzēm u. c. Regulāri notiek interneta vietnes satura pārbaude un rediģēšana, 

hipersaišu darbības testēšana un bojāto saišu labošana.   

10.2 Sociālie tīkli 

2018. gadā notika aktīvs darbs pie bibliotēkas profiliem sociālajos tīklos. 2018. 

gada janvārī Rēzeknes Centrālajai bibliotēkai tika izveidota lapa Facebook.com. 2018. 

http://www.rezeknesbiblioteka.lv/
http://www.rezeknesbiblioteka.lv/
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gadā sociālo tīklu kopējais apmeklējums (lapu skatījumi) bija 110102, tostarp 

Draugiem.lv – 103914, Facebook.com 1889, Twitter.com 4299. Komunikācijai ar 

bibliotēku (grāmatu izmantošanas termiņa pagarināšana, citi jautājumi) sociālos tīklus 

iedzīvotāji bija izmantojuši 43 reizes, tostarp Draugiem.lv – 21, Facebook.com – 22. 

Sociālajos tīklos lietotāji labprāt izmantoja iespēju sazināties ar bibliotēku un 

pagarināt grāmatu lietošanas termiņu ar bibliotēkas Draugiem.lv un Facebook.com 

profila starpniecību. Lielu popularitāti joprojām saglabā Draugiem.lv publicētās 

bibliotēkas fotogalerijas. Aktīvi tika izmantota iespēja publicēt informāciju 

Draugiem.lv Runā sadaļā, tajā tika publicēta aktuāla informācija (ar klāt pievienotiem 

attēliem, fotogrāfijām, afišām un bieži vien ar hipersaitēm uz bibliotēkas mājaslapu, 

katalogu u. c.) par jaunumiem bibliotēkā, izstāžu jaunumiem un apsveikumi, līdzīga 

satura informāciju publicējot arī Twitter.com.  

Rēzeknes Centrālā bibliotēka iesaistās dažādās akcijās, kas notiek un/vai tiek 

atspoguļotas sociālajos tīklos, piem., 2018. gadā tā bija dalība LibDay projektā, kura 

aktivitātes tika atspoguļotas Facebook.com, akcijā “Septiņas dienas. Septiņas 

melnbaltas fotogrāfijas” (arī Facebook.com). 

10.3 Citas tīmekļa vietnes 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka aktīvi sadarbojas ar masu medijiem. Informācija 

par bibliotēku 2018. gadā tika izsūtīta pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un 

Tūrisma centrs” reklāmas speciālistei un tālāk nodota pilsētas domes interneta vietnei 

www.rezekne.lv un elektroniskajai avīzei www.rezekneszinas.lv, novada domes 

interneta vietnei www.rezeknesnovads.lv, kā arī citām vietnēm internetā. Portālā 

www.biblioteka.lv Rēzeknes Centrālās bibliotēkas ziņas pieejamas RSS ziņu plūsmas 

formā. Bibliotēkas interneta vietnē www.rezeknesbiblioteka.lv sadarbības rezultātā 

tika nodrošināta publicitāte reģiona un pilsētas bibliotēkām . 

http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekneszinas.lv/
http://www.rezekneszinas.lv/
http://www.rezeknesnovads.lv/
http://www.rezeknesnovads.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.rezeknesbiblioteka.lv/
http://www.rezeknesbiblioteka.lv/
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10.4 Citi mediji 

2018. gadā vietējā presē regulāri tika publicēti raksti par bibliotēku vēsturi un 

aktualitātēm (skat. 1. pielikumu) Publikāciju mērķis – 

piesaistīt esošo un potenciālo lietotāju uzmanību, 

atgādināt par bibliotēku, tās krājumiem un 

piedāvātajām iespējam. 2018. gadā laikrakstos 

„Rēzeknes Vēstis” (latviešu un krievu valodā), „Vietējā 

Latgales Avīze”, „Panorama Rezekne”, „Rēzeknes 

Vēstnesis” bijušas 173 publikācijas par RCB darbu, 

notikumiem un aktualitātēm. Rakstus gatavojuši gan 

RCB darbinieki, gan žurnālisti. Par bibliotēkas 

publicitātes materiālu tiek izmantoti blociņi un pildspalvas ar bibliotēkas logo. 

Regulāri tiek gatavoti informatīvie bukleti, atgādnes, oriģinālas afišas bibliotēkas 

pasākumiem. Bibliotēku informatīvajos stendos lietotāji pastāvīgi var iepazīties ar 

piedāvāto pakalpojumu klāstu, pilsētas bibliotēku darba laiku, bibliotēkas darba 

noteikumiem, materiāliem par dažādām akcijām, piemēram, „Akcija parādniekiem”, 

konkursiem u. c. materiāliem.  

CB abonementā arī 2018. gadā darbojās bibliopasts, kurā bibliotēkas 

apmeklētāji varēja ieteikt izlasīt sev iepatikušās grāmatas citiem bibliotēkas lasītājiem, 

kā arī atstāt dažādas idejas un ieteikumus bibliotēkai. Bibliopastam pastāv arī 

elektroniskā versija (baneris „Es iesaku” bibliotēkas interneta vietnē). Lasītāji ir 

iecienījuši bibliopastu un labprāt iesaka savas izlasītās grāmatas un izvēlās citu 

iesacītās.  

Gada laikā tika sagatavoti 22 CB abonementa jauno grāmatu apskati gan 

latviešu, gan krievu valodā un aizsūtīti vietējām avīzēm publicēšanai.   

Informācijas resursu popularizēšanā pārskata gadā RCB un filiāles rīkoja 

daudzveidīgus publicitātes pasākumus. 2018. gadā RCB un filiābibliotēkās tika rīkoti 
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daudzveidīgi lasītveicināšanu, medijpratību veicinoši tematiskie pasākumi (2018. gadā 

– 98 pasākumi; 2017 – 76 pasākumi), kas sekmējuši sabiedrības interesi par 

bibliotēkas pakalpojumiem un jaunu lietotāju piesaisti. Gada laikā bibliotēkās tika 

rīkotas literatūras izstādes, radošo darbu izstādes, tematiski pasākumi, radošās 

darbnīcas, spēļu nodarbības un ekskursijas bibliotēkā. Vairāki Bērnu bibliotēkas un 2. 

bibliotēkas pasākumi (kopskaitā 12) tika organizēti ārpus bibliotēkas telpām 

(bērnudārzos, skolās, J. Raiņa parkā).  

 

10.5 Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Rēzeknes CB un filiālbibliotēkās 2018. gadā notika vairā nekā 200 pasākumi, 

kas veicinājuši bibliotēku atpazīstamību un krājuma satura atklāsmi. Daudzi no 

pasākumiem un izstādes tika veltīti Latvijas simtgadei.  

10.5.1 Ieskats interesantākajās izstādēs 

Latvijas simtgadei veltīta izstāde “Garīgā maize”, kurā skatāmas 100 grāmatas 

par Latviju un seni rokdarbi no vecmāmiņu pūra Baltā 

galdauta svētkos; 

 

 

 

“Eiropas avīzes” – avīžu izstāde no S. Svikšas 100 pasaules valstu avīžu 

kolekcijas 

 

 

 

 

Ceļojošās izstādes: 
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“Pāri slieksnim” =” Puori slīkšņam” (Latgales 

kongresa 100-gadei veltīta izstāde no Latgales 

Kultūrvēstures muzeja); 

 

 

 

 

 

“Ķeguma HES- Latvijas enerģētikas lepnums” 

(Enerģētikas muzejs); 

 

 

 

 

 

“Mana Satversme” (LR Satversmes Tiesas izsludinātā bērnu zīmējumu konkursa 

darbu izstāde); 

 

 

 
 
 
Ceļojošā izstāde “Vaira Vīķe-Freiberga. Ar sauli”  
  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQo4Gp5dvfAhUBmYsKHdIkCBUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.satv.tiesa.gov.lv/envira_/skolenu-zimejumu-un-domrakstu-izstades-mana-satversme-izstades-atversana-rezeknes-centralaja-biblioteka-01-11-2018-foto-rezeknes-centrala-biblioteka/&psig=AOvVaw0B2S54X-NvDZT9B_0FML1X&ust=1546954656660415
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjtvZiF5tvfAhXwlIsKHYyxABUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.malta.lv/index.php/aktualitates/pasakumu-kalendars/173&psig=AOvVaw2SvDSSc-bi0RoA3tzcZHgn&ust=1546954824143623
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjH6o3A59vfAhUGt4sKHel9CYQQjRx6BAgBEAU&url=https://de-de.facebook.com/rezeknespilseta/posts&psig=AOvVaw3G_F8vISKPtLSiQMjUfF0s&ust=1546955179703424
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10.5.2. Ieskats Interesantākajos pasākumos 

Aijas Mikeles romānu “Kritušais enģelis” un 

“Zelta būrītis” atklāšana janvārī un decembrī  

 

 

 

RCB gada balva “LASIs 2017” – čaklāko lasītāju 

godināšana. Pasākums notika pirmoreiz bibliotēkas 

vesturē.  Sīkāk skat. nominācijas 3. pielikumā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasākumu cikls “100 stāsti Latvijai” noritēja par godu Latvijas simtgadei. Latvijas 

simtgadei veltītā cikla “Četri novadi” pasākumi. 

https://www.draugiem.lv/say/click.php?url=http://www.rezeknesbiblioteka.lv/images/zinas/lasis-2017-apbalvosana.png?utm_source=draugiem.lv&utm_medium=say&utm_campaign=post_1779439883&uid=13002081&pid=1779439883
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Radošā darbnīca “Ievij Latvijas vainagā rakstu!” 

 

 

 

 

Satversmes tiesas tiesneša palīdzes I. 

Zubkānes lekcija “Mana Satversme” 

 

 

 

 

“Dzīve bez sāpēm” literāri muzikāls pasākums. Grāmatas “Izlaušanās: Migrēna” 

prezentācija, tematiska lekcija un Balandīnu ģimenes 

muzikālais priekšnesums. 

 

 

 

 

RCB saņem dāvanā P. Apiņa grāmatu “Latvijai 100.  

 

 

 

 

 

https://www.draugiem.lv/say/click.php?url=http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php/centrl-bibliotka/gramatu-apskati/2222-gramata-latvijai-100-tagad-ari-rcb?utm_source=draugiem.lv&utm_medium=say&utm_campaign=post_1803724822&uid=13002081&pid=1803724822
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Fotoizstādes “Brīvības sardzē. Saharova balva  

trijos gadu desmitos” atklāšana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaļā pēcpusdiena      Adventes lasījumi 

Krēslas stundas lasījums Ziemeļvalstu Literatūras nedēļā CB. Pasākumā tika lasīts 

norvēģu rakstnieka Simona Strangera romāna „To, kuru nav” fragments (tulkojis 

Pēteris Jankavs). 

 

 

 

 

Krēslas stundas lasījums Ziemeļvalstu Literatūras 

nedēļā 2. bibliotēkā. Pasākumā tika lasīts norvēģu 

rakstnieka Simona Strangera romāna „To, kuru nav” 

fragments (tulkojis Pēteris Jankavs). Uzmanību – 

pasākumā tikai vīrieši! 
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2. bibliotēka pirmoreiz organizēja āra lasītavu. Šeit apmeklētāji varēja iegūt 

informāciju par tās atrašanas vietu, 

darba laikiem un citu aktuālu 

informāciju. Savukārt paši mazākie 

bērni varēja tikt pie pārsteiguma 

dāvanām.  

Gada garumā bibliotekāri bijuši vairāku pilsētas un Latvijas nozīmes aktivitāšu 

atbalstītāji, tādā veidā apliecinot savu interesi un aktīvo pozīciju sabiedrībā. 31. 

augustā dalība Rēzeknes pilsētas domes darbinieku 

vasaras sporta spēlēs, 

kas notika viesu mājā 

“Zīdu kolns” Čornajā 

pie Rāznas ezera, 

komanda “Kulturys 

agenti” (Artūrs 

Bondars).  

 

Rēzeknes CB darbinieki aktīvi piedalījās Vislatvijas vingrošanas stundā.  

Iesakām dažus 

vingrojumus, 

izmantojot 

informācijas resursus! 
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11. Sadarbības tīkla raksturojums 

2018. gadā RCB un tās struktūrvienību – 2. bibliotēkas un Bērnu bibliotēkas –

sadarbības partneru tīkls ir bijis plašs un daudzveidīgs. Katrai RCB struktūrvienībai ir 

izveidojies savs sadarbības partneru loks, tomēr paši galvenie un nozīmīgākie 

sadarbības partneri ir lasītāji. 

Pašvaldības līmenī notikusi sadarbība ar Rēzeknes pilsētas pašvaldību, 

Pašvaldības aģentūru „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”, kuras pakļautībā 

darbojas RCB, Rēzeknes Tūrisma attīstības centru, Rēzeknes pilsētas izglītības 

pārvaldi, skolām un bērnudārziem. Sadarbība notikusi ar Rēzeknes reģiona 

bibliotēkām, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrību, 

Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namu, Rēzeknes Krievu kopienu, 

Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāli, Rēzeknes Pensionāru dienas centru, 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiāli. 

Nozīmīgākie sadarbības partneri 2018. gadā:  

Latvijas Nacionālā bibliotēka – nozīmīgs sadarbības partneris bibliotekāru 

profesionālās pilnveides veicināšanā.; 

UNESCO Latvijas Nacionālās komisija – sadarbības partneris tīklā „Stāstu 

bibliotēkas”. 

Sadarbībā ar Latgales Kultūrvēstures muzeju turpinās projekta „Par Rēzekni un 

Latgali internetā: Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas un Latgales Kultūrvēstures 

muzeja lasītavas vienotās novadpētniecības materiālu datu bāzes digitālā versija” 

ietvaros sāktā sadarbība. CB novadpētniecības materiālu elektroniskajā datu bāzē 

atrodama informācija par muzeja lasītavas un Latgaliešu Literatūras Fonda 

materiāliem. Bibliotekāri regulāri apmeklē muzeja organizētos pasākumus, kā arī 

muzeja darbinieki apmeklē CB pasākumus.  
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Latgales Kultūras Centra izdevniecība regulāri dāvina bibliotēkai grāmatas, 

savukārt bibliotēka cenšas popularizēt izdevniecībā izdotās grāmatas, rīkojot izstādes 

un citus pasākumus.  

Latgales Druka pēc savstarpējas vienošanās nodod bezatlīdzības lietošanā 

(dāvina) bibliotēkai uzņēmumā iespiestos reģionālos preses izdevumus.  

Latgales bibliotēkas ir pastāvīgas sadarbības partneres gan informācijas 

apmaiņas, gan ikdienas kontaktu ziņā. Rēzeknes CB jau vairākus gadus veic starpnieka 

funkcijas, izplatot novada bibliotēkām Latgales Kultūras Centra izdevniecības 

dāvinātās grāmatas.   

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs” ir aktīvs sadarbības 

partneris kultūrizglītojošu pasākumu īstenošanā sadarbībā ar Bērnu bibliotēku. 

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācijas Dabas 

izglītības centra pārstāvji bibliotēkā regulāri īsteno dabas tematikai veltītus 

izglītojošus pasākumus un izstādes (piemēram, “Zaļā pēcpusdiena”). 

Rēzeknes pensionāru dienas centra dalībnieki eksponēja radošos darbus CB.  

Sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu notika lekcija par drošu pārtiku.  

Sadarbībā literātu kopu “Latgales ūdensroze” ceturto gadu pēc kārtas notika 

Adventes lasījumi.  

Mācību centra “Fibra” dalībnieki apmeklēja bibliotāku izzinošās ekskursijās un 

pasākumos.  

Biedrības “Jaunatnes Čemodāns” brīvprātīgie darbojās CB aktivitētēs (Izstāde 

Brīvības iela fotogrāfijās un neformālas angļu valodas nodarbību vadīšana 

bibliotekāriem). 

Sadarbībā ar SIA „ALAAS” Bērnu bibliotēkā notika aktivitātes projektā 

“Atkritumiem pa pēdām”. 
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Valsts probācijas dienesta Rēzeknes filiāles klienti bibliotēkā tiek nodarbināti 

piespiedu darba veikšanai.  

Valsts Nodarbinātības dienesta klienti nodarbinātības programmu ietvaros 

veica darbu Bērnu bibliotēkā.  

Jūrmalas speciālās internātskolas izglītojamie veica darba praksi programmas 

“Datu ievades operators” ietvaros. 
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12.Metodiskais un konsultatīvais darbs 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka darbojas kā koordinējošais metodiskais centrs 40 

pašvaldību publiskajām un 44 mācību iestāžu bibliotēkām Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes 

novadā un Viļānu novadā. RCB metodisko un konsultatīvo darbu vada un koordinē CB 

Metodiskā un bibliogrāfiskā darba nodaļa, iesaistot šajā darbā visus RCB galvenos 

speciālistus, atbilstoši amatu aprakstos paredzētajiem pienākumiem. 

Metodiskā darba galvenie virzieni 2018. gadā: Rēzeknes pilsētas pašvaldību 

bibliotēku profesionālā vadība; bibliotekārā darba koordinācija pilsētā; metodiskā 

palīdzība un konsultāciju sniegšana par dažādiem bibliotekārā darba jautājumiem 

reģiona bibliotēkām; piedalīšanās bibliotekārā darba attīstības plānošanā; 

organizatorisko un metodisko pasākumu veikšana, bibliotēku darba pieredzes 

analizēšana un apkopošana; tālākizglītības pasākumu organizēšana.  

Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju ietvaros sniegtas 140 konsultācijas 

reģiona bibliotēku darbiniekiem, organizēti 12 profesionālās pilnveides pasākumi 

(skat. 12.1  tabulu ) (apmācību praktikumi, semināri). Centrālās bibliotēkas speciālisti 

regulāri snieguši konsultācijas par bibliotekāro darbu ne tikai filiālbibliotēkām, bet arī 

pilsētas mācību iestāžu (Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes Mākslas un dizaina 

vidusskolas, Mūzikas vidusskolas, Rēzeknes tehnikuma, Rēzeknes 2., 4., 6. vidusskolu) 

bibliotēku darbiniekiem, Rēzeknes un Viļānu novadu bibliotekāriem, citu iestāžu 

bibliotēkām (Latgales kultūrvēstures muzeja lasītavai, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas 

Rēzeknes filiāles bibliotēkai) un individuāliem interesentiem. Konsultāciju tematika: 

bibliotēkas krājums un katalogi, darbs ar IIS ALISE un Skolu ALISE (informācijas 

meklēšana un atlase, cirkulācija, krājuma uzskaite un norakstīšana, seriālizdevumu 

rekataloģizācija, inventāra grāmata, inventarizācija), informācijas ievadīšana Latvijas 

digitālajā kultūras kartē, informācijas meklēšana LNB katalogos, novadpētniecības 

darbs. Konsultācijas pēc pieprasījuma tiek sniegtas gan klātienē, gan pa tālruni un e-
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pastu. Kopā sniegtas 140  konsultācijas reģiona bibliotēku darbiniekiem no 32 

bibliotēkām.  

Pastāvīgi tiek veikta reģiona bibliotēku darbinieku apmācība, rīkojot 

individuālās un grupu konsultācijas/praktikumus 

dažādos ar informācijas tehnoloģijām saistītos un 

ikdienas darbā nepieciešamos jautājumos. CB tika 

apmācīti bibliotekāri no reģiona skolu un publiskajām 

bibliotēkām.  

Rēzeknes CB bibliotekārā darba praksi veica 

LNB Kompetenču attīstības 960 stundu programmas 

„Bibliotēku zinības” izglītojamā, Verēmu pagasta 

bibliotēkas vadītāja Regīna Volkova.  

Lai veicinātu ērtu un ātru dokumentu un 

informācijas apriti starp filiālēm un nodaļām, no 2018. gada februāra tika ieviesta 

Google tiešsaistes rīku izmantošana darba vidē.  

Pārskata gadā bibliotekāri apguva angļu valodu neformālās nodarbībās 

biedrības „Jaunatnes Čemnodāns” brīvprātīgā 

Roberta Zohrabjana (Armēnija) vadībā.  

Decembrī darba vizītē tika apmeklēta Maltas 

un Nautrēnu pagasta bibliotēka.  

Skolēniem un studentiem regulāri sniegtas individuālās konsultācijas par to, 

kā sastādīt bibliogrāfiskos sarakstus, kā izmantot Rēzeknes pilsētas Centrālās 

bibliotēkas elektroniskās datu bāzes, tiešsaistes datu bāzes un citus informācijas 

avotus. Pēc skolu iepriekšējiem pieteikumiem CB un filiālbibliotēkās tiek rīkotas 

ekskursijas – bibliotekārās stundas. 

2018. gadā 22 darbinieki piedalījušies 11 pašu organizētos profesionālās 

pilnveides pasākumos: semināros, izbraukuma semināros, pieredzes apmaiņas 

braucienos. Sadarbībā ar Europe Direct informācija centru Latgalē notika 4 pieredzes 
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apmaiņas braucieni (tajā skaitā starptautiskie).  Pieredzes apmaiņas braucienos tika 

apmeklētas Valgas (Igaunija), Kauņas (Lietuva) bibliotēkas. Jauna darba pieredze tika 

gūta Valkas, Gulbenes, Valmieras, Ilūkstes u.c. bibliotēkās, kā arī Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā un jaunajā LU Dabaszinātņu fakultātes bibliotēkā. Bibliotekāri tikās ar 

žurnālistu Ansi Bogustobu, lai diskutētu par Eiropas nākotni un bibliotēku lomu.   

2018. gadā notika 4 semināri, kuros tika 

analizēti 2017. gada bibliotēku darba rādītāji, tika 

apspriestas dažādas RCB un reģiona bibliotēku darba 

aktualitātes (ESIP projekti, ALISEs atjauninājumi, 

izmaiņas un situācija ar ALISi Rēzeknes un Viļānu 

novadu bibliotēkās, darba plāni, informācijpartības jautājumi, bibliotēkas tēla 

veidošana, sociālo mediju piedāvātās iespējas bibliotēku darbā, karjeras attīstības 

atbalsta resursi u.c.), Bibliotekāri tika iepazinušies ar bibliotēkā īstenoto projektu 

gaitu (UNESCO „Stāstu bibliotēku tīkls”, Bērnu/Jauniešu žūrija, Nacionālā Skaļā 

lasīšanas sacensība) un citu profesionālo informāciju. 

Viena no metodiskā darbā darba problēmām ir darbinieku pašiniciatīvas 

trūkums savu profesionālo iemaņu uzlabošanā ikdienā un zemā interese par 

notiekošo nozarē kopumā.  

12.1 tabula  

RCB organizētie profesionālās pilnveides pasākumi 

Nr. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs 

(i) 

Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Dalībnieku 

skaits 

Stundu 

skaits 

1. 18. 

janvāris 

Rēzekne Rēzeknes 

Centrālā 

bibliotēka 

(RCB) 

Google tiešsaistes rīku 

izmantošana darba vidē. 

(gmail, google drive)  

7 1.5 

2 15. marts Rēzekne RCB Rēzeknes pilsētas 

bibliotēku darbinieku 

seminārs:  

22 4 
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• Bibliotēku 

darbinieku atskats uz 

padarīto 2017. gadā; 

• Latgales 

Kultūrvēstures muzeja  

izstāžu apmeklējums. 

 

3. 10. aprīlis Rēzekne IIS ALISE Mācību semināru reģiona 

bibliotekāriem "BIS ALISE 

- palīgs informācijas 

resursu par ES veidošanā 

un meklēšanā"  

22 8 

4. 15. maijs Rēzekne RCB/LNB Rēzeknes reģiona 

bibliotekāru seminārs: 

• 2018. gads – 

Eiropas Kultūras 

mantojuma gads: 

bibliotēku loma kultūras 

mantojuma saglabāšanā, 

kultūras organizāciju 

ieguldījums Latgales 

kultūrtelpas stiprināšanā; 

• 21. gadsimta 

bibliotēkas Eiropā un 

pasaulē: jaunas idejas, 

inovācijas, izaugsmes 

iespējas; 

• Kāpēc (jā)būt 

Latvijas Bibliotekāru 

biedrības biedram? 

72 4 
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• Atklāsmes un 

atziņas pēc Latvijas 

bibliotekāru 19. 

Konferences; 

• Atskats uz Eiropas 

informācijas dienu 

„Eiropas vitamīns”; 

• Personas datu 

aizsardzība bibliotēkās: 

Eiropas Savienības 

vispārīgās datu 

aizsardzības regula teorijā 

un praksē. 

 

5. 15. jūnijs Rēzekne RCB/ EDIC 

Austrumlatgalē 

Rēzeknes reģiona 

bibliotekāru izbraukuma 

seminārs/pieredzes 

apmaiņa uz ES māju, LU 

Dabaszinātņu bibliotēku 

un LNB 

25 5 

6 25. jūlijs Ilūkste RCB Pieredzes apmaiņas 

brauciens: Ilūkstes 

novada CB 

3 1 

7. 15. 

oktobris 

Rēzekne RCB  Rēzeknes  reģiona 

bibliotekāru seminārs: 

• Eiropas Savienības 

nākotnes izaicinājumi – 

diskusija ar Ansi 

Bogustovu; 

• 21. gadsimta 

bibliotēka: ietvars un 

saturs; 

 4 
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• Elektroniskie 

resursi un informācijas 

meklēšana LNB 

datubāzēs, EBSCO 

izmēģinājuma datubāzes 

RCB; 

• Izdevniecības  

„Zvaigzne ABC” rīkotā 

projekta „Lasīšanas 

stafete-2018” īstenošana 

Rēzeknes Bērnu 

bibliotēkā; 

• Bibliotēku 

direktoru pavasara 

sanāksmes aktualitātes  

• Atskats uz 

konferenci “Bibliotēkas 

pamatvērtības un 

nākotnes izaicinājumi”; 

• Daiļliteratūra 

visām gaumēm: RCB 

jaunāko grāmatu apskats 

. 

8. 16. 

oktobris  

 RCB/ EDIC 

Austrumlatgalē 

Rēzeknes reģiona  reģiona 

bibliotekāru pieredzes 

apmaiņas braucienus uz 

Valgas, Valkas, Gulbenes 

pilsētas bibliotēkām  

26 4 

9. 15. 

novembris 

Rēzekne RCB CB notiek reģiona 

bibliotekāru seminārs:  

• Svinam Latvijas 

simtgadi!  

62 4 



74 
 

• SIA „Latvijas 

Grāmata” jaunumi; 

• Pētera Apiņa 

grāmata „Latvijai 100”: 

bibliotēku devums 

grāmatas tapšanā; 

• Latvijas 

bibliotekāru biedrības 

Latgales nodaļas 

konferences “Nemateriālā 

kultūras mantojuma 

popularizēšana Latgales 

bibliotēkās” atziņas; 

• “Simts no mums”: 

bibliotekāru atmiņu 

stāstu diska prezentācija; 

• „Novadpētniecības 

konference Kuldīgā”: 

jaunumi un atziņas; 

• Lekcija/diskusija 

„Latvija – Eiropā: latviešu 

literatūra Eiropas 

valodās” ar Platformas 

„Latvian Literature” 

pārstāvjiem  

 

10. 23. 

novembris  

Rēzekne EDIC 

Austrumlatgalē 

/RCB 

Seminārs "Eiropa, kas 

aizsargā un aizstāv" par 

bērnu tiesību aizsardzību 

Latvijā un Eiropā 

2 2 
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PIELIKUMI 
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1. pielikums  

Bibliogrāfija. Rēzeknes CB 2018. gadā 

1. Adventa lasījumos" Rēzeknē viesojas literāti no Rēzeknes un Riebiņu 

novada / sagat. Skaidrīte Svikša. Vietējā Latgales Avīze,  Nr.51, 2018, 21. dec., 5.lpp.  

2. Aizmāršīgajiem lasītājiem! : [par akciju "Atnāc un iegūsti!" Rēzeknes 

bibliotēkā] / sagat. Ruta Suseja. Rēzeknes Vēstnesis. Nr.49, 2018, 15.dec., 7.lpp. 

3. "Bez teātra kā bez gaisa..." / sagat. Inta Sondore. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.5, 

2018, 3.febr., 7.lpp.  

4. Bibliotēkā - lugas izrāde. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.13, 2018, 31.marts, 7.lpp. 

5. Bibliotēkā skanēja dzeja un proza Adventes noskaņās / sagat. Ruta Suseja. 

Rēzeknes Vēstnesis, Nr.50, 2018, 22.dec., 7.lpp.  

6. Bibliotēka stiprina kultūras saites / sagat. Ruta Suseja. Rēzeknes Vēstnesis, 

Nr.2, 2018, 13.janv., 7., 15.lpp.  

7. Bibliotēkas jaunumi. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.28, 2018, 21.jūl., 7.lpp. 

8. Bibliotēku nedēļa Rēzeknes bibliotēkās / sagat. Ruta Suseja. Rēzeknes 

Vēstnesis, Nr.16, 2018, 21.apr., 7., 14.lpp.  

9. Dzervinika, Velta. Rokdarbos - Latvijas rakstu zīmes. Rēzeknes Vēstis, 

Nr.53, 2018, 10.maijs, 5.lpp. 

10. Elksne-Pavlovska, Aleksandra. "Kritušais  eņģelis" aizgāja tautā. Rēzeknes 

Vēstis, Nr.13, 2018, 30.janv., [1.]lpp.  

11. Elksne-Pavlovska, Aleksandra.  Ja aizmirsi nodot. Rēzeknes Vēstis, Nr.148, 

2018, 21.dec., 9.lpp.  

12. Fotoizstāde par Ķeguma HES / sagat. Skaidrīte Svikša. Vietējā Latgales 

Avīze, Nr.35, 2018, 31.aug., 5.lpp. 

13. Gaidule, Anita. Antoņina Milaševiča – jubilāre. Rēzeknes Vēstis, Nr.55 

,2018, 15.maijs, 4.lpp.  

14. Gaidule, Anita. Bibliotēkā - Enerģētikas muzeja speciāliste stāstīja par 

Ķeguma HES. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.38, 2018, 29.sept., 7.lpp.  
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15. Gaidule, Anita. Ceļojošā izstāde "Pāri slieksnim" – bibliotēkā.  Rēzeknes 

Vēstnesis, Nr.11, 2018, 17.marts, 7.lpp. 

16. Gaidule, Anita. Izstāde "Pāri slieksnim”. Rēzeknes Vēstis, Nr.33, 2018, 

16.marts, 9.lpp. 

17. Gaidule, Anita. Lai piepildās tautas grāmatu plaukts . Rēzeknes Vēstis,  

Nr.47, 2018, 20.apr., 9.lpp.  

18. Gaidule, Anita. Mūsējie, Latgales cilvēki. Rēzeknes Vēstis, Nr.8, 2018, 

18.janv., 5.lpp.  

19. Gaidule, Anita. Par drošu pārtiku. Rēzeknes Vēstis, Nr.22, 2018, 20.febr., 

[1.]lpp 

20. Gaidule, Anita. Par drošu pārtiku. Rēzeknes Vēstis, Nr.26, 2018, 1.marts, 

7.lpp. 

21. Germova, Dzidra. "Brīvības iela Rēzeknē un Latvijā". Rēzeknes Vēstis, 

Nr.55, 2018, 15.maijs, 4.lpp 

22. Germova, Dzidra."Ontons i Anne" – bibliotēkā. Rēzeknes Vēstis, Nr.43, 

2018, 12.apr., 5.lpp.  

23. Germova, Dzidra. "Ontons i Anne" - Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā. 

Rēzeknes Vēstnesis, Nr.15, 2018, 14.apr., 7.lpp. 

24. Germova, Dzidra. "Ontons i Anne" - Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā. 

Vietējā Latgales Avīze, Nr.15, 2018, 13.apr., 11.lpp 

25. Germova, Dzidra. Apskatāma izstāde "Brīvības iela Rēzeknē un Latvijā. 

Rēzeknes Vēstnesis, Nr.18, 2018, 12.maijs, 7.lpp 

26. Germova, Dzidra. Karlsons, princeses, futbolists. Rēzeknes Vēstis, Nr.43, 

2018, 12.apr., 5.lpp. 

27. Germova, Dzidra. RCB - rēzeknietes Svetlanas Ločmeles darināto leļļu 

izstāde. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.14, 2018, 7.apr., 7.lpp.  

28. Gorsvāne, Zita. “Drāma Livonijā". Rēzeknes Vēstis, Nr.135, 2018, 22.nov., 

7.lpp. 
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29. Gorsvāne, Zita. "Koki mājas nepamet". Rēzeknes Vēstnesis, Nr.34, 2018, 

20.marts, 7.lpp. 

30. Gorsvāne, Zita. "Liktenim tīk pajokot. Rēzeknes Vēstis, Nr.26, 2018, 

1.marts, 7.lpp. 

31. Gorsvāne, Zita. "Livonijas saulriets.  Rēzeknes Vēstis, Nr.37, 2018, 

27.marts, 7.lpp. 

32. Gorsvāne, Zita. "Noķer mani, ja vari".  Rēzeknes Vēstis, Nr.66, 2018, 

8.jūn., 9.lpp. 

33. Gorsvāne, Zita. "Pagātne tavās plaukstās. Rēzeknes Vēstis, Nr.128, 2018, 

2.nov., 9.lpp. 34. Gorsvāne, Zita. "Pārdotais saules kalns. Rēzeknes Vēstis, Nr.118, 

2018, 11.okt., 5.lpp. 

35. Gorsvāne, Zita. "Ticēt brīnumainajam".  Rēzeknes Vēstis, Nr.116, 2018, 

5.okt., 9.lpp. 

36. Gorsvāne, Zita. ...un vairāki romāni. Rēzeknes Vēstis, Nr.104, 2018, 

7.sept., 9.lpp. 

37. Gorsvāne, Zita. 2017. gadā lasītākās grāmatas latgaliešu valodā .Vietējā 

Latgales Avīze, Nr.19, 2018, 11.maijs, 16.lpp.  

38. Gorsvāne, Zita. Bibliotēkas jaunumi. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.6, 2018, 

10.febr., 7.lpp. 

39. Gorsvāne, Zita. Bibliotēkas. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.4, 2018, 27.janv., 

7.lpp. 

40. Gorsvāne, Zita. Bibliotēkas jaunumi. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.30, 2018, 

4.aug., 7.lpp. 

41. Gorsvāne, Zita. Bibliotēkas jaunumi. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.14, 2018, 

7.apr., 8.lpp. 

42. Gorsvāne, Zita. Bibliotēkas jaunumi. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.26, 2018, 

7.jūl., 7.lpp. 
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43. Gorsvāne, Zita. Flokši, siltumnīcas un... Rēzeknes Vēstis, Nr.77, 2018, 

5.jūl., 7.lpp. 

44. Gorsvāne, Zita. Grāmatu jaunumi bibliotēkā. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.10, 

2018, 10.marts, 7.lpp. 

45. Gorsvāne, Zita. Grāmatu jaunumi Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā. 

Rēzeknes Vēstnesis. - Nr.46, 2018, 24.nov., 8.lpp. 

46. Gorsvāne, Zita. Grāmatu jaunumi Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā. 

Rēzeknes Vēstnesis, Nr.40, 2018, 13.okt., 7.lpp 

47. Gorsvāne, Zita. Izstāde par J. Tiņanovu. Rēzeknes Vēstis, Nr.131, 2018, 

9.nov., 9.lpp.  

48. Gorsvāne, Zita. Jaunās grāmatas. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.43, 2018, 3.nov., 

7.lpp. 

49. Gorsvāne, Zita. Jaunās grāmatas bibliotēkā. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.42, 

2018, 27.okt., 7.lpp. 

50. Gorsvāne, Zita. Jaunās grāmatas Centrālajā bibliotēkā. Rēzeknes 

Vēstnesis, Nr.49, 2018, 15.dec., 7.lpp. 

51. Gorsvāne, Zita. Jaunumi bibliotēkā augustā. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.33, 

2018, 25.aug., 7.lpp. 

52. Gorsvāne, Zita. Kur pazudusi Elizabete. Rēzeknes Vēstis, Nr.142, 2018, 

7.dec., 9.lpp. 

53. Gorsvāne, Zita. Lasītākās latgaliešu grāmatas. Rēzeknes Vēstis, Nr.63, 

2018, 1.jūn., 9.lpp. 

54. Gorsvāne, Zita. Latvju zīmju spēks un ... Rēzeknes Vēstis, Nr.148, 2018, 

21.dec., 9.lpp. 

55. Gorsvāne, Zita. Rēzeknes Centrālās bibliotēkas. Rēzeknes Vēstnesis, 

Nr.35, 2018, 8.sept., 7.lpp. 

56. Gorsvāne, Zita.  Skatāma izstāde par Juriju Tiņanovu. Rēzeknes Vēstnesis, 

Nr.44, 2018, 10.nov., 7., 15.lpp 
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57. Gorsvāne, Zita. Un "Lolitas labākās receptes. Rēzeknes Vēstis, Nr.89, 

2018, 3.aug., 8.lpp. 

58. Graudiņa, Anita. Aijai - astotā grāmata. Rēzeknes Vēstis, Nr.5, 2018, 

11.janv., [1.]lpp.  

59. Izstāde "Vaira Vīķe-Freiberga. Ar Sauli". Rēzeknes Vēstnesis, Nr.30, 2018, 

4.aug., 7.lpp. 

60. Īzstōde "Literaturas almanaham "Olūts"- 75. Vietējā Latgales Avīze, 

Nr.27, 2018, 6.jūl., 11.lpp. 

61. Jezupam Kindzuļam.  Vietējā Latgales Avīze, Nr.14, 2018, 6.apr., 11.lpp 

62. Kalendāra atvēršanas svētki . Rēzeknes Vēstis, Nr.119, 2018, 12.okt., 

[1.]lpp. 

63. Kaļva-Miņina, Inga. Un grāmatā uzplaukst košas dzejas rindas. Vietējā 

Latgales Avīze, Nr.36, 2018, 8.sept., 16.lpp.  

67. Kultūras notikumi Rēzeknē no 10.līdz 24.novembrim. Rēzeknes Vēstnesis, 

Nr.44, 2018, 10.nov., 15., 16.lpp.  

64. Mikele, Aija. "Dzejā plaukstot". Rēzeknes Vēstis, Nr.85, 2018, 26.jūl, 5.lpp.  

65. Mikele, Aija.... un skorpions pudelē. Rēzeknes Vēstis, Nr.31, 2018, 

13.marts, 4.lpp 

66. Mikele, Aija. Daudz vērteigu grōmotu. Rēzeknes Vēstis, Nr.91,2018, 

9.aug., 4.lpp.  

67. Mikele, Aija. Latgaliešu valodas sargs.  Rēzeknes Vēstis, Nr.123, 2018, 

23.okt., [1.]lpp.  

68. Mikele, Aija. Par literatūru. Rēzeknes Vēstis, Nr.131, 2018, 9.nov., 9.lpp.  

69. Mikele, Aija. Prasme uzdrošināties. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.74 ,2018, 

28.jūn., 5.lpp.  

70. Mikele, Aija. Valsts sākas ar dzimtu. Rēzeknes Vēstis, Nr.19, 2018, 

19.janv., [1.]lpp.  
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71. Mikele, Aija. Visjaunākā dzejniece. Rēzeknes Vēstis, Nr.99, 2018, 28.aug., 

[1.]lpp.  

72. Mikele, Aija. "Arī es varu iemācīties". Rēzeknes Vēstis, Nr.27, 2018, 

2.marts, 9.lpp.  

73. Mikele, Aija. "Bites deja" - pie lasītājiem. Rēzeknes Vēstis, Nr.38/39, 2018, 

29.marts, 6.lpp.  

74. Mikele, Aija. "Lasītāji kā grāmatas - ļoti dažādi". Rēzeknes Vēstis, Nr.23, 

2018, 22.febr., 5.lpp.  

75. Mikele, Aija. Lasīsim grāmatas, žurnālus, avīzes! Rēzeknes Vēstis, 

Nr.38/39, 2018, 29.marts, [1.], 2.lpp. 

76. Mikele, Aija. Par godu kongresa dienai ; Nesot latgalisko pasaulē. 

Rēzeknes Vēstis, Nr.51,2018, 3.maijs, 5.lpp.  

77. Mikele, Aija. Sievišķīgas, dzīvesgudras. Rēzeknes Vēstis,Nr.30, 2018, 

9.marts, [1.], 2.lpp.  

78. Mikele, Aija. Silvija Ribakova: "Nekas nav melns vai balts...". Rēzeknes 

Vēstis, Nr.60 ,2018, 25.maijs, 5.lpp. 

79. Mikele, Aija. Tikšanās ar Silviju Ribakovu. Rēzeknes Vēstis, Nr.55, 2018, 

15.maijs, 4.lpp.  

80. Notiks muzikāli literārs pasākums "Dzīve bez sāpēm". Rēzeknes Vēstnesis, 

Nr.38, 2018, 29.sept. 7.lpp. 

81. Novadniekiem-jubilāriem veltītas. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.3, 2018, 

20.janv., 7.lpp. 

82. Par izmēģinājuma datubāzēm bibliotēkās. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.38, 

2018, 29.sept., 7.lpp. 

83. Par Ķeguma HES. Rēzeknes Vēstis, Nr.101, 2018, 31.aug., 9.lpp.  

84. Pirmoreiz pasniedz Rēzeknes Centrālās bibliotēkas gada balvu "LASIs 

2017". Vietējā Latgales Avīze, Nr.12, 2018, 23.marts, 5.lpp 
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85. Prezentāti LKCI grōmotu jaunumi / sagat. Dzidra Germova. Vietējā 

Latgales Avīze, Nr.32, 2018, 10.aug., 13.lpp.  

86. Prezentēs grāmatu "Bites deja" / sagat. Ruta Suseja. Rēzeknes Vēstnesis, 

Nr.12, 2018, 24.marts, 7.lpp.  

87. Rēzeknē - īpaša dokumentālā fotoizstāde "Sahorova balvai 30 / 

informāciju iesūtīja Signe Znotiņa-Znota. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.38, 2018, 29.sept., 

4., 15.lpp.  

88. Rēzeknē apskatei pieejama fotogrāmata "Latvijia 100" / sagat. Skaidrīte 

Svikša. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.35, 2018, 8.sept., 7.lpp.  

89. Rēzeknē skatāma skolēnu darbu izstāde "Mana Satversme" / sagat. 

Skaidrīte Svikša. Vietējā Latgales Avīze, Nr.44, 2018, 2.nov., 5.lpp. 

90. Rēzeknē varēs iepazīt ASV kultūru / sagat. Arita Starovoitova. Rēzeknes 

Vēstnesis, Nr.6 2018, 10.febr., 4., 12.lpp. 

91. Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā iepazīst korektora darbu. Vietējā Latgales 

Avīze, Nr.9, 2018, 2.marts, 21.lpp.  

92. Rēzeknietes detektīvromāna prezentācija / sagat. Ruta Suseja. Rēzeknes 

Vēstnesis, Nr.3, 2018, 20.janv., 7.lpp. 

93. Rēzeknietes Ievas Puzirevskas grāmatas prezentācija / sagat. Dzidra 

Germova. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.31, 2018, 5.aug., 7.lpp. 

94. Rēzeknis Centrālajā bibliotēkā izstōde "Pāri slieksnim”. Vietējā Latgales 

Avīze, Nr.11, 2018, 16.marts, 11.lpp. 

95. Romanovska, Anna. Latvijas enerģētikas muzeja istāde. Rēzeknes Vēstis, 

Nr.108, 2018, 18.sept., 3.lpp. 

96. Romanovska, Anna. Pirmoreiz pasniegta bibliotēkas gada balva "LASIs 

2017”. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.13, 2018, 31.marts, 7.lpp. 

97. Romanovska, Anna. Tematisks pasākums "Ķeguma HES - Latvijas 

enerģētikas lepnums. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.36, 2018, 15.sept., 7.lpp. 
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98. Ruskule, Zenta. Lai bērni lasītu. Rēzeknes Vēstis. Nr.41, 2018, 6.apr., 

11.lpp.  

99. Sineļņikova, Tatjana. Rēzeknē - "Tiņanova rudens". Rēzeknes Vēstis, 

Nr.118, 2018, 11.okt., 5.lpp.  

100. Skatāma izstāde par Juriju Tiņanovu / sagat. Skaidrīte Svikša. Vietējā 

Latgales Avīze, Nr.45, 2018, 9.nov., 5.lpp. 

101. Sondore, Inta. Sibīrijas bērni". Rēzeknes Vēstis, Nr.36, 2018, 23.marts, 

3.lpp.  

102. Sondore, Inta. Esi sveicināts, Imant! Rēzeknes Vēstis, Nr.13, 2018, 

30.janv., 2.lpp.  

103. Starovoitova, Arita. Nosaukta "Gada sieviete Rēzeknē 2017". Rēzeknes 

Vēstnesis, Nr.10, 2018, 10.marts, 4., 11.lpp.  

104. Starovoitova, Arita. Prezentēts 80."Tāvu zemes kalendars". Rēzeknes 

Vēstnesis, Nr.42, 2018, 27.okt., 5.lpp 

105. Suseja, Ruta. "Dzīve bez sāpēm”. Rēzeknes Vēstis, Nr.114, 2018, 2.okt, 

7.lpp. 

106. Suseja, Ruta. "Nāc, Aglonas Dievmāte gaida tevi!" Rēzeknes Vēstis, 

Nr.109, 2018, 20.sept., 5.lpp. 

107. Suseja, Ruta. "Ziemeļvalstu varoņi". Rēzeknes Vēstis, Nr.131, 2018, 

9.nov., 9.lpp. 

108. Suseja, Ruta. Atlaide parādniekiem. Rēzeknes Vēstis, Nr.47, 2018, 

20.apr., 9.lpp.  

109. Suseja, Ruta. Atvērts "Zelta būrītis". Rēzeknes Vēstis, Nr.148, 2018, 

21.dec., 9.lpp 

110. Suseja, Ruta. Bibliotekāri dāvināja savus stāstus. Rēzeknes Vēstis, 

Nr.138, 2018, 29.nov., 5.lpp.  

111. Suseja, Ruta. Bibliotekāru atmiņu stāstu diska prezentācija. Rēzeknes 

Vēstnesis, Nr.47, 2018, 1.dec., 7.lpp.  
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112. Suseja, Ruta. Bibliotēku nedēļa. Rēzeknes Vēstis, Nr.46, 2018, 19.apr., 

5.lpp.  

113. Suseja, Ruta. Centrālajā bibliotēkā - izstāde "Nāc, Aglonas Dievmāte 

gaida tevi!". Rēzeknes Vēstnesis, Nr.37, 2018, 22.sept., 8.lpp. 

114. Suseja, Ruta. Evitas Skrebinskas gleznu izstāde "Latgales ainava". 

Rēzeknes Vēstnesis, Nr.36, 2018, 15.sept., 7.lpp.  

115. Suseja, Ruta. Fotoizstāde par Ķeguma HES celtniecību. Rēzeknes 

Vēstnesis, Nr.34, 2018, 1.sept., 5., 16.lpp. 

116. Suseja, Ruta. Godinās lasītājus.  Rēzeknes Vēstis, Nr.33, 2018, 16.marts, 

9.lpp.  

117. Suseja, Ruta. Iepazīsti datubāzes. Rēzeknes Vēstis,  Nr.120, 2018, 

16.okt., 7.lpp.  

118. Suseja, Ruta. Izaicinājums bibliotekāriem. Rēzeknes Vēstis, Nr.60, 2018, 

25.maijs, 9.lpp.  

119. Suseja, Ruta. Izmantojiet datubāzi! Rēzeknes Vēstis, Nr.30, 2018, 

9.marts, 7.lpp. 

120. Suseja, Ruta. Latgales Kultūras centra izdevniecības jaunumi RCB. 

Rēzeknes Vēstnesis, Nr.12, 2018, 24.marts, 8., 18.lpp.  

121. Suseja, Ruta. Latgaliskā zibakcija pie bibliotēkas. Rēzeknes Vēstnesis, 

Nr.18, 2018, 12.maijs, 7.lpp.  

122. Suseja, Ruta. Latgaliskā zibakcija pie Rēzeknes Centrālās bibliotēkas.  

Vietējā Latgales Avīze, Nr.19, 2018, 11.maijs, 16.lpp.  

123. Suseja, Ruta. Par Vairu Vīķi-Freibergu. Rēzeknes Vēstis, Nr.89, 2018, 

3.aug., 8.lpp.  

124. Suseja, Ruta. Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā iepazīst korektora 

profesiju. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.9, 2018, 3.marts, 8., 14.lpp. 

125. Suseja, Ruta. Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā prezentēts atmiņu stāstu 

disks "Simts no mums". Vietējā Latgales Avīze, Nr.47, 2018, 23.nov., 5.lpp.  
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126. Suseja, Ruta. Stāstu disks "100 no mums" jeb Rēzeknes bibliotekāru 

dāvana Latvijai. Vietējā Latgales Avīze, Nr.48, 2018, 30.nov., 13.lpp 

127. Suseja, Ruta. Suminās grāmatu čaklākos lasītājus. Rēzeknes Vēstnesis, 

Nr.11, 2018, 17.marts, 7.lpp. 

128. Suseja, Ruta. Tikšanās reizē ar Pleskavas kolēģiem. Rēzeknes Vēstis, 

Nr.9, 2018, 19.janv., 6.lpp. 

129. Suseja, Ruta. Unikāls izdevums - "Latvijai 100". Rēzeknes Vēstis, Nr.103, 

2018, 6.sept., 5.lpp.  

130. Suseja, Ruta. Zibakcija pie bibliotēkas. Rēzeknes Vēstis, Nr.47, 2018, 

20.apr., [1.]lpp 

131. Suseja, Ruta. Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas pasākumi Rēzeknē. 

Rēzeknes Vēstnesis, Nr.44, 2018, 10.nov., 7.lpp. 

132. Sveiktas konkursa "Gada sieviete Rēzeknē 2017" / sagat. Skaidrīte 

Svikša. Vietējā Latgales Avīze, Nr.10, 2018, 9.marts, [1.], 5.lpp. 

133. Svikša, Skaidrīte"Nav laika domāt par laiku," 85. jubilejas gaidās saka 

Jānis Elksnis. Vietējā Latgales Avīze, Nr.42, 2018, 19.okt., 17.lpp. 

134. Svikša, Skaidrīte. Kai senōkū kalendaru prezentēja. Vietējā Latgales 

Avīze, Nr.45, 2018, 9.nov., 11.lpp. 

135. Tāvu zemes kalendaram" – 80. Vietējā Latgales Avīze, Nr.41, 2018, 

12.okt., 15.lpp. 

136. Utāns, Eduards."Kāzu gadadiena" – bibliotēkā. Rēzeknes Vēstis, Nr.42, 

2018, 10.apr., [1.]lpp.  

137. Utāns, Eduards. Par Latgales dievnamiem. Rēzeknes Vēsti, Nr.103, 2018, 

6.sept., 5.lpp.  

138. Vislatvijas projektā Rēzeknē iemūžināts Brīvības ielas stāsts. Vietējā 

Latgales Avīze, Nr.19, 2018, 11.maijs, 5.lpp. 

139. Zaļā pēcpusdiena. Rēzeknes Vēstis. Nr.26, 2018, 1.marts, [1.]lpp. 
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140. Znotiņa-Znota, Signe. Rēzeknē skatāma īpaša dokumentāla izstāde 

"Saharova balvai 30”. Vietējā Latgales Avīze,  Nr.40, 2018, 5.okt., 5.lpp. 

141. "Без театра как без воздуха" / подгот. Инта Сондоре. Панорама 

Резекне, N 5/2 февр., 2018, с. 

 142. Белогубова, Анастасия. Новинки городской библиотеки. Rēzeknes 

Vēstnesis, Nr.14, 2018, 7.apr., 14.lpp. 

143. Белогубова, Анастасия. Семейные истории и сорок правил любви. 

Резекненские вести, N 26, 1 марта 2018, с.7. 

144. Билингвальные чтения на европейских языках. Панорама Резекне, 

N 50, 14 дек. 2018, с.27  

145. Выставка кукол ручной работы /подгот. Карина Mашарская. 

Панорама Резекне, N 15, 13 апр. 2018, с.7 

146. Дембовска, Марина. Книжные новинки. Панорама Резекне, N 40, 5 

okt. 2018, с.28 

147. Дембовска, Марина. Книжные новинки в центральной библиотеке. 

Rēzeknes Vēstnesis, Nr.49, 2018, 15.dec., 15.lpp. 

148. Дембовска, Марина. Книжные новинки в центральной библиотеке. 

Rēzeknes Vēstnesis, Nr.46, 2018, 24.nov., 15.lpp. 

149. Дембовска, Марина. Книжные новинки в центральной библиотеке. 

Rēzeknes Vēstnesis, Nr.40, 2018, 13.okt., 14.lpp. 

150. Дембовска, Марина. Лето - с новым романом . Резекненские вести, 

N62, 31 мая 2018, с.7 

151. Дембовска, Марина.Книжные новинки в центральной библиотеке.  

Резекненские вести, N 142, 7 дек. 2018, с.9 

152. Дембовска, Марина. Сердце просит счастья! Резекненские вести, N 

148, 21 дек. 2018, с.9 

153. Дембовска, Марина. Читаем книгу. Панорама Резекне. N 46, 16 

нояб. 2018, с.28. 



87 
 

154. Дембовска, Марина. Читаем книгу. Панорама Резекне. N 47, 23 

нояб. 2018, с.28. 

155. Дембовска, Марина. Чтение - без предела и ожившие предания.  

Панорама Резекне, N 53, 10 мая 2018, с.5. 

156. Дембовская, Марина. И любителям . Резекненские вести, N 103, 6 

сент. 2018, c.7. 

157. Дембовская, Марина. Книжные новинки в библиотеке. Rēzeknes 

Vēstnesis, N 30, 4 авг. 2018, c.15 

158. Дембовская, Марина. Книжные новинки в библиотеке. Rēzeknes 

Vēstnesis, N 33, 4 авг. 2018, c.15 

159. Дембовская, Марина. Крепкий иммунитет и небо в алмазах. 

Резекненские вести, N 127, 1 нояб. 2018, c.7. 

160. Дембовская, Марина. Необыкновенный читатель в ожидании 

счастья. Резекненские вести, N 121, 18 окт. 2018, c.5 

161. Дембовская, Марина. Осенний вечер с хорошей книгой.  

Резекненские вести,N 118 ,11 окт. 2018, c.7 

162. Дембовская, Марина. Часы, идущие назад и девушка, которая 

лгала... Резекненские вести, N 134, 16 нояб. 2018, c.9 

163. Дембовская, Марина. Что говорить, когда есть книги. Резекненские 

вести, N 83,20 июля 2018, c.9 

164. Дукуль, Янина. Для культурных связей границы нипочем. 

Резекненские вести, N 1, 5 янв. 2018, с.7  

165. Книжные новинки. Панорама Резекне, N15 ,13 апр. 2018, с.27 

166. Колокольным звоном полон.  Панорама Резекне, N36 ,7 сент. 2018, 

с.28 

167. "Колокольным звоном полон". Резекненские вести. N100, 30 авг. 

2018, с.5 
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168. Конкурс "Самые обаятельные и привлекательные" / подгот. Андрей 

Покуль. Панорама Резекне. N 10,9 марта 2017, с.6  

169.  Kульт предков и роза мая.  Резекненские вести, N 44, 13 апр. 2018, 

с.9. 

170. Синельникова, Татьяна. Тыняновская осень в Резекне. Резекненские 

вести, N 127, 1 нояб. 2018, с.5  

171. Сусея, Рута. Используйте базы данных. Резекненские  вести. N 22, 

20 февр. 2018, с.3 

172. Сусея, Рута. Недели библиотек в Резекне. Панорама Резекне, N 16, 

20 апр. 2018, с.28 

173. Сусея, Рута. Резекненская центральная библиотека.  Панорама 

Резекне, N 47, 23 нояб. 2018, с.31 

 

Internetā 

1. Ruta Suseja: “Maņ ir svareigi tekstā meklēt tū “sulu”, vuordus kuri uzrunoj: 

[saruna ar Rēzekens Centrālās bibliotēkas direktores vietnieci]. Pieejams tiešsaistē: 

http://www.lakuga.lv/2018/01/23/ruta-suseja-man-ir-svareigi-teksta-meklet-tu-

sulu-vuordus-kuri-uzrunoj/ 

  

http://www.lakuga.lv/2018/01/23/ruta-suseja-man-ir-svareigi-teksta-meklet-tu-sulu-vuordus-kuri-uzrunoj/
http://www.lakuga.lv/2018/01/23/ruta-suseja-man-ir-svareigi-teksta-meklet-tu-sulu-vuordus-kuri-uzrunoj/
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2. pielikums  

Publikāciju pilnteksti no periodiskajiem izdevumiem 
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3. pielikums  

Bibliotēkas gada balvas “LASIs 2017” nominācijas 
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4. pielikums 

Lasītāju pateicības  


