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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. 

1.1. tabula. 

Rēzeknes un reģiona bibliotēkas 

 Rēzekne Rēzeknes nov. Viļānu nov. 

Iedzīvotāju skaits 30087 27309 6006 

Bibliotēku skaits 21 52 6 

t.sk. pašvaldību publiskās bibliotēkas 3 31 4 

skolu bibliotēkas 13 21 2 

augstskolu bibliotēkas 4   

citas 1   
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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 2016. gada 12. 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). 

Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka 2017. gada 14. novembrī atkārtoti akreditēta reģiona 

(Rēzeknes pilsēta, Rēzeknes un Viļānu novadi) galvenās bibliotēkas statusā uz nākamo 5 gadu 

periodu. Svarīgākie punkti no akreditācijas komisijas  atzinuma:  finansējums, kas  nodrošina 

bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un veicina bibliotēkas attīstību pārskata  periodā (5 gadi) 

pieaudzis par 25 %;  krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums, kas nodrošina 

kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā pārskata periodā pieaudzis par 8 %; bibliotēkas lietotāju 

skaits palielinājies par 7 %; apmeklējums palielinājies par 30 %; izsniegums samazinājies par 2 %;  

iedzīvotāju aptvērums 30% no apkalpes teritorijas iedzīvotājiem, pārskata periodā pieaudzis par 5%. 

Akreditācijas komisijas ieteikumi – nodrošināt bibliotēkas nolikuma publisko pieejamību; turpināt 

darbu ar krājumu, attīrīt to no saturā novecojušas un fiziski nolietotas literatūras; turpināt lietotāju 

konsultācijas par e-kataloga izmantošanas iespējām un autorizācijas datu piešķiršanu; darbiniekiem 

regulāri papildināt prasmes informācijas meklēšanā, digitālās bibliotēkas lietošanā, kā arī darbā ar 

BIS ALISE. 

Visas reģiona bibliotēkas ir akreditētas Bibliotēku likumā paredzētajā kārtībā.  
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2. Finansiālais nodrošinājums 

2.1. tabula. 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

 2015 2016 2017 

Kopā (EUR) 362 825 373 975 363 937 

Pašvaldības finansējums 359 180 370 215 360 340 

Citi ieņēmumi: 3645 3760 3597 

t.sk. maksas pakalpojumi 3645 3760 3597 

 
2.2. tabula. 

Bibliotēkas izdevumi 

 2015 2016 2017 

Izdevumi kopā (EUR) 362 818 373 883 363 708 

Darbinieku atalgojums (bruto) 179 942 191 637 182 499 

Krājuma komplektēšana 17 518 17 130 17 529 

 
Bibliotēkas 2017. 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. 

2013. gadā ar ēkas, kurā izvietota bibliotēka, īpašnieku - SIA „Rall” noslēgtā telpu nomas līguma 

termiņš – 2018. gada 31.augusts. Bibliotēkas telpu kopplatība ir 927 m2. Pamatojoties uz pabeigtu 

ēkas renovāciju (fasādes logu nomaiņa, ēkas siltināšana, jumta remonts, apkures, ūdensvada, 

kanalizācijas, kā arī ugunsdzēsības ūdens padeves sistēmas renovācija), no 2014. gada 1. janvāra 

bibliotēkas telpu nomas maksa noteikta – 5.17 eiro par 1m2 mēnesī.  

Līdz ar ēkas renovāciju, 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 

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 
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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 plaukti (2. bibliotēkā), iegādāta jauna multifunkcionālā iekārta 

(CB),  nomainīti 5 datori (Bērnu bibliotēkā), iegādāti jauni svītrkodu skeneri (visās bibliotēkās) u.c.  

Apmeklētājiem paredzētā datortehnika noveco (datoru iegādes laiks 2008.-2012.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 strādā 24 bibliotekārie darbinieki, no kuriem 11 ir ar vidējās, 4 ar 

augstākās kvalifikācijas bibliotekāro izglītību: 3 – ar maģistra grādu, 1 – ar augstāko (līdz 1993. g.) 

bibliotekāro izglītību. Darbinieku vidējais darba stāžs RCB - 17 gadi.  Visi bibliotekārie darbinieki 

nodarbināti pilnā slodzē.  

1 darbiniece mācās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centra 960 

stundu apmācību programmā „Bibliotēku zinības” 3. līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.  

2017. gadā ar Rēzeknes pilsētas domes Pateicības rakstiem  par nozīmīgu ieguldījumu un 

pašaizliedzīgu ilggadēju darbu pašvaldībā apbalvoti 8 

bibliotēkas  darbinieki Rēzeknes domes Pateicības raksts: M. 

Sproģei, S. Belovai –  40-gadu darba jubilejā, V. Loginai  – 35-gadu 

darba jubilejā, Z. Gorsvānei – 25-gadu darba jubilejā, I. Brokānei  – 

20-gadu darba jubilejā, A. Romanovskai,  N. Morozovai, T. 

Kurašovai – 15-gadu darba jubilejā.  (A. Lebeda foto) 

4.1. tabula. 

Izdevumi tālākizglītībai un profesionālajai pilnveidei – 1265,26 Eiro  

 Komandējumu izdevumi Mācību/dalības maksa 

Mācības (kursi LNB, ALISE u.c.) 242,57 468,2 

Semināri, konferences u.tml. 361,39 123,5 

Pieredzes apmaiņas braucieni 69,6 0 

Kopā: 673,56 591,70 

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 Noteikumiem par bibliotēkas darbam 

nepieciešamo darbinieku skaitu un darbinieku amatu ieņemšanai nepieciešamo izglītību, tāda būtu 



 9 

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 atstās 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”. Īpaši negatīva ietekme 

ir vecākā bibliotekāra štata vienības samazināšanai 2.bibliotēkā-CB filiālē,  jo līdz ar to turpmāk 

nebūs iespējams nodrošināt bibliotēkas lietotāju apkalpošanu 6 dienas nedēļā, - sestdienās 

bibliotēkas pakalpojumi nebūs pieejami. 

4.2. tabula. 

Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi 

Nr. Norises 
laiks 

Norises 
vieta 

Organizētājs 
(i) 

Pasākuma nosaukums, galvenās 
tēmas 

Stundu 
skaits  

1. Februāris Rēzekne Europe Direct 
centrs 

Austrumlatgalē 

Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā 
migrācijas procesu ietekmē 
 

4 

3. Marts Rīga LNB BAI Kursi "Bibliotēku novadpētniecības 
darbs" 

6 

4. Marts Rīga LNB BAI Publisko bibliotēku apaļā galda 
diskusijas 

5 

5. Marts Rīga LNB  BAI  „Bibliotēkas pakalpojumu 
mērķgrupa – bērnu un jaunieši” 

6 

6. Aprīlis Rēzekne Rēzeknes 
Izglītības 
pārvalde 

Kursi „Izglītība, radošums un 
kompetenču pieejamība 21. 
gadsimtā” 

6 

7. Aprīlis Rēzeknes 
CB 

Tieto Latvija BIS Alise kursi „Padziļinātā 
informācijas meklēšana (OPAC, Web 
PAC); Cirkulācija” 

8 

8. Aprīlis Rīga Eiropas kustība 
Latvijā,    

Eiropas Komisija 

Eiropas informācijas diena 5 

9. Aprīlis Rēzekne Rēzeknes 
Tehnoloģiju 
akadēmija 

Medijpratības konference 
„Pierobeža un (ne) sasniedzamie: 
pedagogu un žurnālistu loma 
medijpratības stiprināšanā” 

8 

10. Aprīlis Rēzekne Lursoft IT Lursoft seminārs par datu bāzu 
izmantošanu bibliotēkā 

1 
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11. Aprīlis Rīga UNESCO LNK UNESCO LNK tīkla ”Stāstu 
bibliotēkas” četrgades noslēguma 
seminārs 

4 

12 Aprīlis Rīga LNB un Latvijas 
bērnu un 

jaunatnes lit. 
padome 

Pavasara konference bērnu 
literatūras un bibliotēku 
speciālistiem ”Es piederu šeit” 

6 

13. Aprīlis Rīga LBB Latvijas bibliotekāru biedrības 12. 
kongress „Bibliotēkas un sabiedrība: 
vienotas kopīgiem mērķiem” 

4 

14. Aprīlis Rīga Latvijas 
Bibliotekāru 
biedrība/LNB 

Lasītāju apkalpošanas speciālistu 
konference 
 

5,5 

15 Maijs  Rēzekne Rēzeknes 
Tehnoloģiju 
akadēmija  

Latgolys symtgadis kongress 12 

16. Maijs Rīga KISC  Datubāzu resursi un rīki informācijas 
darbā 

6,5 

17. Jūnijs Jelgava LNB, Jelgavas 
zinātniskā 
bibliotēka 

Publisko bibliotēku metodiķu 
seminārs 

8 

18. Jūnijs Rēzekne Rēzeknes 
novada dome 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz 
Balvu novada bibliotēkām  

4 

19. Jūlijs Līgatne UNESCO LNK  UNESCO tīkla ”Stāstu bibliotēkas” 
vasaras skola „Kultūras mantojums 
lietojumā 21. Gadsimtā” 

12 

20 Jūlijs Vārkava UNESCO LNK II Latgales stāstnieku festivāls 
„Omotu stuosti” 

10 

21. Augusts Rīga LNB BAI Seminārs „Bibliotēku nozares 
pārvaldes un konsultatīvo struktūru 
atbalsts metodiskajā darbā” 

4 

22. Septembris Madona LNB , Madonas 
bibliotēka 

Bibliotēku Novadpētniecības 
konference 

10 

23. Septembris Skodā 
(Lietuva) 

J. Granauskas 
Skodas rajona 

publiskā 
bibliotēka  

 Konference „Baltu cilšu – 
Latgaliešu, kuršu un žemaišu novadu 
līdzīgais un atšķirīgais” 

10 

24. Oktobris Rīga LNB Reģionu galveno bibliotēku 
metodiķu seminārs 

5 

25. Oktobris Rēzekne Latgales 
Kultūrvēstures 

muzejs 

Folkloras krātuves Izbraukuma 
seminārs „Garamantas lv. Rēzeknē”  

3 

26. Oktobris Rīga Eiropas kustība 
Latvijā, 

Eiropas Komisija 

ES informācijas sniedzēju forums 6 

27. Novembris Rīga LNB BAI Latvijas bibliotēku direktoru rudens 
sanāksme 

5 

28. Novembris Rīga LNB BAI Seminārs krājuma komplektēšanas 
spaciālistiem 

6 
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29 Novembris Rīga LNB 
Bibliogrāfijas 

institūts 

Bibliogrāfisko ierakstu veidošana 
atbilstoši RDA 

4 

30. Novembris Preiļi LNB KAC  Mācību seminārs „Ievads 
medijpratībā” 

5 

31 Decembris Rīga Tieto ALISE Ievadlekcija jaunajos kataloģizācijas 
noteikumos 

 

32. Decembris Rīga UNESCO LNK II Latvijas Stāstnieku konference 
„Stāstnieks un kopiena. Ilgtermiņa 
un īstermiņa stratēģijas” 

5 

33. Decembris Rēzekne LNB BAI Rēzeknes reģiona bibliotēku 
darbinieku seminārs 

5 

34. Decembris Pleskava 
(Krievija) 

Pleskavas 
apgabala 
apgabala bērnu 
un jauniešu 
bibliotēka 

Pieredzes apmaiņas brauciens 4 
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

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 

bibliotēku izmantošanas noteikumiem, arī citu reģionu iedzīvotājiem. 

2017. gadā Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas un tās filiāļu pakalpojumus izmantojuši 

8612 lietotāji (CB – 3716, Bērnu bibliotēkā – 3083, 2. bibliotēkā – 1813). Salīdzinot ar 2016. gadu, 

bibliotēkas lietotāju kopskaits ir samazinājies par 5% (-456 lietotāji). Unikāli reģistrēto RCB lietotāju 

skaits – 7339, tas ir par 4%  mazāks nekā 2016.gadā (-300 lietotāji). Bibliotēku pakalpojumus 

izmantojuši 5606 Rēzeknes pilsētas iedzīvotāji – tas ir 19%  no pilsētas iedzīvotāju kopskaita (tāpat 

kā 2016. gadā), 1308 Rēzeknes un Viļānu novadu iedzīvotāji, kā arī citu Latvijas reģionu iedzīvotāji 

un ārvalstnieki. 2017. gadā reģistrēto lietotāju skaits Centrālajā bibliotēkā ir pieaudzis par 2% (+86 

lietotāji), bet samazinājies 2. bibliotēkā - par 20% (-464 lietotāji) un Bērnu bibliotēkā – par 2% (-78 

lietotāji). 

RCB kopējais apmeklējumu skaits 2017. gadā – 292368 (CB – 54933, tai skaitā virtuālais 

apmeklējums – 180502, Bērnu bibliotēkā – 37080, 2. bibliotēkā – 19853). Salīdzinot ar 2016. gadu, 

pilsētas publisko bibliotēku apmeklējumu kopskaits, ieskaitot virtuālos apmeklējumus, samazinājies 

par 0% (-150 apmeklējumi). 2017. gadā par 2% pieaudzis RCB virtuālo apmeklējumu kopskaits. RCB 

profilu sociālajos tīklos apmeklējums (skatījumi) pieaudzis par 54%.  

Centrālās bibliotēkas lietotāju vidējais apmeklējums (fiziskais) – 15 reizes gadā, 2.bibliotēkā 

– 11, Bērnu bibliotēkā – 12 reizes gadā. Vidējais apmeklējums dienā: CB – 218, 2. bibliotēkā – 79, 

Bērnu bibliotēkā – 147, interneta vietnē – 494. 

RCB izsniegumu kopskaits 2017. gadā – 219458, tai skaitā izsniegums no krājuma – 186340 

(CB – 115266/100348, Bērnu bibliotēkā – 56452/44115, 2. bibliotēkā – 47740/41877). Salīdzinot ar 

2016. gadu, izsniegumu kopskaits samazinājies par 17%. 2017. gadā bibliotēkas darba praksē ieviests 

standarts LVS ISO 2789:2016 “Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika”, kas 

lielā mērā ietekmējis rādītāju “Izsniegums”, jo līdz ar šī standarta ieviešanu tiek piemērota atšķirīga 

izsnieguma uzskaites metodika.   Vidējais izsniegums uz 1 bibliotēkas lietotāju: Centrālajā 

bibliotēkā – 31,2, 2.  bibliotēkā – 26,3, Bērnu bibliotēkā – 18,3 vienības. Aizvadītajā gadā čaklākie 

lasītāji bija Tatjana Aglinskiene (264), Alla Fedulova (216), Jevģenija Tuče (202), Nikolajs Sokolovs 

(190). 
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5.1. tabula. 

RCB darba pamatrādītāji 

 2015 2016 2017 % salīdzinot ar 
iepr. gadu 

Lietotāju skaits 8807 9068 8612 +3%;  -5% 

t. sk. bērni 3282 3661 3619 +10%; -1% 

Bibliotēkas apmeklējums 114879 115271 111866 +0,3%; -3% 

t. sk. bērni 41916 41956 39797 +0,1%; -0,5% 

Virtuālais apmeklējums 145606 177247 180502 +18%; +2% 

Sociālo tīklu 

apmeklējums (skatījumi) 

Nav salīdzināms, jo 

mainīta uzskaites 

metodoloģija 

50654 77862 -; +35% 

Izsniegums kopā 253291 263609 219458 +4%; -21% 

t. sk. grāmatas 175232 158879 131426 -10%; -21% 

t. sk. periodiskie 

izdevumi 

65136 69580 55589 +6%; +6% 

t. sk. bērniem 74615 88538 58926 +16%; -50% 

Bibliotekārais aptvērums 

% no iedz. skaita 

pašvaldībā 

28% 30% 29% +2%; -1% 

t. sk. bērni līdz 18 g.*   73% 
(skolas 

vecuma bērni) 

 

Iedzīvotāju skaits 31216 30211 30087 -0,3%; -0% 

2017. gadā Rēzeknes 2. bibliotēkā tika veikta lasītāju aptauja.  Savu viedokli izteica 38 

apmeklētāji. Aptaujā tika iekļauti šādi jautājumi: “Cik bieži apmeklējat bibliotēku?”, “Kāds ir 

apmeklējuma nolūks?”, “Vai apmierina žurnālu un grāmatu piedāvājums?”, “Vai apmierina 

bibliotēkā pieejamo pakalpojumu kvalitāte un darba laiks?”,  “Kādus pasākumus vēlētos apmeklēt?”, 

“Cik viegli orientēties bibliotēkā?”, “Kā jūs, nepieciešamības gadījumā, pagarināt iespieddarbu 

lietošanas termiņu?” u.c. Aptaujas rezultātā tika secināts,  ka vairums lasītāju grāmatas termiņa 

pagarināšanu pieprasa telefoniski. Lai lasītājus mudinātu  pilnvērtīgāk izmantot elektronisko 

kopkatalogu attālināti, daudz aktīvāk lietotājiem tika izsniegti autorizācijas dati. Kā liecināja aptaujas 

rezultāti,  vairums  apmeklētāju bija apmierināti ar  Bibliotēkas pieejamo pakalpojumu kvalitāti un 

darba laiku.  Lielākā daļa respondentu atzina, ka bibliotēkā viegli orientēties, un viņus apmierina 
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grāmatu un žurnālu piedāvājums. Uz jautājumu: ”Kādus pasākumus vēlētos apmeklēt?”, vairākums 

aptaujāto izrādīja vēlmi klātienē tikties ar dzejniekiem un rakstniekiem. 

Jau astoto  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 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. 

2017. gadā MB reģistrēti 118 lietotāji (2016. gadā – 114). Izsniegumu kopskaits – 2503  

(2016. gadā – 2808) eksemplāri. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu izsniegumu skaits samazinājies 

par 11 %. MB lietotāju vidējais apmeklējums gadā - 10 reizes, vidējais izsniegums vienam lietotājam 

– 25 eksemplāri. Izsniegums skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājies par 9%. Lasītāju 

samazinājums izskaidrojams ar to, ka LU P. Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē, kuras 

studenti tradicionāli ir skaitliski lielākā MB lietotāju grupa, vērojams studentu skaita samazinājums, 

kas, savukārt, saistīts ar demogrāfiskajiem rādītājiem gan pilsētā, gan reģionā kopumā, gan arī ar to, 

ka praktizējošie mediķi jau iepriekšējos gados ir ieguvuši sev nepieciešamo izglītību. 

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. 2017. gadā  pavisam tika 

reģistrēti 1761 (CB – 1218) bezdarbnieki, kas sastāda  24 % 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 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.   

2017. gadā RCB un filiāļbibliotēkās tika reģistrēti 166 lietotāji – personas ar īpašām 

vajadzībām (CB –128, 2. bibliotēkā – 26, Bērnu bibliotēkā – 12). Šiem lietotājiem  ir dažādas 
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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.  

2017. gadā Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāles Algoto pagaidu sabiedrisko 

darbu programmas ietvaros Bērnu bibliotēkā 2 bezdarbniekiem tika nodrošināts pagaidu darbs,  

veicinot šo personu iekļaušanos darba tirgū. RCB jau vairākus gadus sadarbojas ar mācību centru 

„Austrumvidzeme”, nodrošinot prakses vietas bezdarbniekiem, kuri šajā mācību centrā ar NVA un 

ESIF atbalstu apgūst jaunas profesijas. 2017. gadā CB nodrošināja 2 prakses vietas programmā 

“Lietveža profesionālā kvalifikācija”.  

Ilgstoša sadarbība RCB izveidojusies ar Probācijas dienestu, nodrošinot piespiedu darba 

izpildes iespējas klientiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar veikt fiziski smagus darbus.  

Rēzeknes Bērnu bibliotēka aktīvi sadarbojas ar Rēzeknes Logopēdisko internātskolu-

attīstības centru, kurā mācās bērni ar runas traucējumiem. Šai auditorijai regulāri tiek  rīkotas 

dažādas aktivitātes, kur bērni var apgūt sociālās iemaņas bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā. 

Atsevišķos gadījumos Bērnu bibliotēkas darbinieces dodas uz Logopēdisko internātpamatskolu- 

attīstības centru, lai bērniem stāstītu par jaunākajām grāmatām.  

Rēzeknes Centrālā bibliotēka sadarbojas ar Rēzeknes Sociālā dienesta Bērnu sociālo 

pakalpojumu dienas centru. Centra apmeklētāji iesaistījās bibliotēkas organizētajās  radošās 

nodarbībās (piemēram, “Pavasara ziedi bibliotēkā”). 

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.  

Pārskata gadā tika organizētas aktivitātes atsevišķām lasītāju interešu grupām. Rēzeknes 

Centrālajā bibliotēkā notika 3 lekcijas diabēta slimniekiem. Lekcijas organizēja  Rēzeknes diabēta 

biedrība sadarbībā ar Rēzeknes CB Ārējās apkalpošanas punku (Medicīnas bibliotēka). Diabēta 

slimnieki un mediķi  varējā iepazīties ar  Medicīnas bibliotēkā pieejamo literatūru par diabēta tēmu. 

 Savukārt Rēzeknes Pensionāru sociālo pakalpojumu centra Dienas centra apmeklētājiem – 

senioriem  tika organizēta ekskursija par bibliotēkā pieejamajiem informācijas resursiem.  Jau vairāk 
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kā četrus gadus turpinās mūsu  sadarbība ar  Rēzeknes pensionāru dienas centra rokdarbu pulciņu 

„Savu roku māksla”, kuru vada RCB lasītāja Svetlana Arefjeva. 2017. gadā CB lasītavā tika  eksponētas 

šādas pulciņa dalībnieču veidotās  rokdarbu izstādes: “Spilvenu nevar būt par daudz”, “Krāsu izjūta, 

spēle un saspēle”, “Mūsu lasītāju vaļasprieki”, “Sajūti Ziemassvētkus!” 

2017. gadā 2. bibliotēkā bija Starptautiskajai ģimenes dienai veltīts pasākums “Ģimene. 

Svētki. Tradīcijas”, kurā piedalījās gan mazi, gan lieli bibliotēkas 

lasītāji.   

Uzziņu un informācijas darba galvenais uzdevums 2017. 

gadā – kvalitatīvu informācijas pakalpojumu pieejamības 

nodrošinājums. Uzziņu un informācijas darbs ir veikts, izmantojot 

gan tradicionālos, gan elektroniskos informācijas avotus.  2017. 

gadā RCB pavisam sniegtas uzziņas 12 720 uzziņas (2016. gadā – 13 566), no tām CB – 6304 (2016. 

gadā – 6421). Uzziņām ir tendence samazināties. 

Lai attīstītu bibliotēku lietotāju informācijpratību, RCB tika rīkotas ekskursijas, bibliotekārās 

stundas un individuālās konsultācijas, kuru gaitā tika apgūtas iemaņas orientēties bibliotēkas 

krājumā, meklēt informāciju elektroniskajā katalogā, internetā, elektroniskajās datu bāzēs, uzziņu 

literatūrā.  

2017. gadā RCB un filiālēs bija pieejamas šādas datubāzes: LURSOFT Laikrakstu bibliotēka, 

Britannica PLE, Litres Library – abonētās un pašu veidotās datu bāzes: Reģionālais kopkatalogs, 

Novadpētniecība.  

Pārskata gadā RCB datori izmantoti 9590 reizes (dienā vidēji 32 reizes), tajā skaitā 

bibliotēkas telpās 676 reizes izmantots Wi-Fi personīgajās mobilajās ierīcēs . Gada laikā CB lasītavā 

ir sniegta 661 individuāla konsultācija darbā ar datoru. Bērnu bibliotēkā datori izmantoti 5020 reizes, 

tajā skaitā bibliotēkas telpās 996 reizes izmantots Wi-Fi personīgajās mobilajās ierīcēs. Rēzeknes 2. 

bibliotēkā datori izmantoti 2795 reizes.  

Jaunu klientu piesaistīšanai, informācijpratības veicināšanai tiek izmantotas dažādas darba 

formas. Pārskata gadā Centrālo bibliotēku ekskursijās apmeklēja 13 grupas,   galvenokārt Rēzeknes 

izglītības iestāžu audzēkņi, savukārt,  2. bibliotēku – 6 ekskursiju grupas. Bērnu bibliotēku 

iepazīšanās ekskursijās apmeklēja 10 skolēnu un pirmsskolas iestāžu audzēkņu grupas (185 

apmeklētāji). Lai veicinātu pamatskolas un vecāko klašu skolēnu iemaņas informācijas meklēšanā 

par Latviju, Bērnu bibliotēkā 2017. gadā īpaša uzmanība veltīta datu bāzes “Letonika”, kā uzticama 

informācijas avota,  popularizēšanai. Vasaras brīvdienās 12 nelielām pusaudžu grupām (kopā 57 

dalībnieki) novadītas informācijpratības stundas/praktiskās nodarbības “Iepazīstam multivides 
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resursus par Latviju” jeb “Virtuāla pastaiga www.letonika.lv”), bet rudenī organizēts konkurss 8. 

klases skolēniem ““Letonikā” par Latviju”. Rēzeknes bērni un jaunieši bibliotēkās piedalās valsts 

mēroga aktivitātēs. Drošāka interneta dienā Bērnu bibliotēkā notika pārruna un diskusija par tēmu 

“Esi drošs internetā”, “E–prasmju nedēļā” – informatīva pārruna 9.-12. klašu skolēniem par 

bibliotēkas resursu izmantošanu mobilajās ierīcēs (e- katalogs, BIS ALISE e-katalogs mobilajās ierīcēs, 

datu bāzes), drošībai internetā veltīts tematisks pasākums “Es un dators virtuālajā pasaulē”, kā arī 

regulāri individuālajā darbā ar bērniem tiek runāts par apdraudējumiem internetā, izmantojot 

sadaļu “Drošība internetā” portālā http://www.drossinternets.lv. 

2016. gadā organizētas 28 datorprasmju apmācības dažādu vecumposmu iedzīvotāju 

grupām gan Centrālās bibliotēkas telpās, gan filiālēs. Visa gada garumā veikts aktīvs darbs 

bibliotēkas profilos sociālajos tīklos Draugiem.lv un Twitter.com, informējot lietotājus par 

bibliotēkas pakalpojumiem un aktuāliem notikumiem. Lietotāji labprāt izmanto iespēju sazināties ar 

bibliotēku, pagarinot grāmatu lietošanas termiņu ar bibliotēkas Draugiem.lv profila starpniecību. 

Lielu popularitāti joprojām saglabā Draugiem.lv publicētās bibliotēkas fotogalerijas – gada laikā 

kopskaitā 81 galerija. Centrālajā bibliotēkā notika bibliotekārās stundas “Informācijas meklēšana 

bibliotēkas datubāzēs, attālinātie bibliotēkas e-pakalpojumi” (J. Ivanova mūzikas vidusskolas 

audzēkņiem un “Rēzeknes sakrālais mantojums” sabiedriskās organizācijas “Jaunatnes čemodāns” 

un Rēzeknes pareizticīgo baznīcas Svētdienas skolas apmeklētājiem (34 apmeklētāji). 

Bibliotēkās lasītavā darbojas  ESIP (Eiropas Savienības informācijas punkts), kura uzdevums 

ir sniegt informāciju par visdažādākajiem Eiropas Savienības 

jautājumiem ikvienam interesentam. Gada laikā par Eiropas 

Savienības aktualitātēm tik sagatavotas 5 tematiskas izstādes 

un sniegtas 26 uzziņas.  Oktobrī RCB lasītavā varēja iepazīties 

ar ceļojošo izstādi “Romas līgumam – 60”, ko piedāvāja Eiropas 

Parlaments, Eiropas Komisija, Eiropas Savienības Padome 

sadarbībā ar ziņu aģentūru “ANSA” 

Rēzeknes reģiona bibliotēku elektronisko katalogu veido 64 bibliotēkas Rēzeknes pilsētā, 

Rēzeknes un Viļānu novadā. Modulī BIS ALISE “Komplektēšana” strādā 55 bibliotēkas, “Cirkulācijā” 

– 43 un SBA – 24. 2017. gadā BIS ALISE bija 505 autorizēti lietotāji un pasūtīto (Web) eksemplāru 

skaits – 324.  (Datus sniedza TIETO LATVIA). 2017. gadā tika turpināts darbs ar BIS ALISE moduli 

“Rezervēšana”, autorizācijas dati piešķirti 81 bibliotēkas lietotājam. 2017. gada laikā rezervēto 

eksemplāru skaits – 3354, pagarināto izsniegumu skaits – 110297.  

5.2. tabula. 

http://www.letonika.lv/
http://www.drossinternets.lv/
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BIS ALISE izmantošana 2017. gadā 

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēku 

skaits 

Cik 

bibliotēk

as strādā 

ar BIS 

ALISE un 

ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizē

ti 

lietotāji 

(2017) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplāru 

(2017) 

Cirkulācija SBA Komplektēša

na 

Rēzeknes 

pilsēta, 

Rēzeknes  

Novads, 

Viļānu 

novads 

64 64 43 24 55 505 324 

RCB Starpbibliotēku abonementa (SBA) galvenā funkcija ir nodrošināt lasītājam viņa 

pieprasīto grāmatu vai cita veida informāciju gadījumos, kad dokuments nav RSB krājumā. Lai pēc 

iespējas pilnīgāk apmierinātu lietotāju pieprasījumus, tāpat kā iepriekšējos gados, aktīvi izmantots 

RCB kopkrājums un SBA pakalpojumi. 

Pieprasījumu izpildē tiek pielietotas mūsdienīgas interneta un elektroniskās informācijas 

meklēšanas un piegādes metodes. Pārskata periodā SBA pakalpojumus izmantojuši 101 lietotāji (+ 

22, salīdzinot ar 2016. gadu). SBA kārtā saņemtas grāmatas no LNB, Rēzeknes Tehnoloģiju 

Akadēmijas bibliotēkas un Rēzeknes reģiona pagastu bibliotēkām. Izpildīti 188 pieprasījumi no 188 

(+60, salīdzinot ar 2016. gadu), no tiem 9 pieprasījumi elektroniskā veidā. Novadpētnieciska rakstura 

– 6 pieprasījumi. 

No Rēzeknes pilsētas centrālās bibliotēkas krājuma SBA kārtā izpildīti 189  Rēzeknes reģiona 

pagastu bibliotēku pieprasījumi (+57, salīdzinot ar 2016. gadu) un 16 pieprasījumi no Latgales 

Centrālās bibliotēkas, 2 no Ludzas Centrālās bibliotēkas un 1 no Preiļu Galvenās bibliotēkas. 

Pastāvīgi notiek savstarpēja grāmatu apmaiņa starp RCB un filiālēm. Šādā veidā RCB no 

filiālēm saņemtas 28 grāmatas (+19, salīdzinot ar 2016. gadu). Savukārt filiālēm no RCB tika 

izsniegtas 54 grāmatas (-59, salīdzinot ar 2016. gadu).  
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5.3. tabula. 

SBA rādītāji 

SBA 2015 2016 2017 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 
dokumentu skaits 

79 128 188 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits 

74 132 189 

Bibliotēkas informācijas resursu pieejamību kavē lietotāju laikā nenodotās grāmatas un 

periodiskie izdevumi. Parādnieki tiek informēti, sūtot e-pastus, ar telefona zvanu palīdzību un sūtot 

īsziņas ar Lattelecom pakalpojuma “SMS apziņošana” starpniecību.  

2017. gadā, tāpat kā iepriekšējos 9 gados, Bibliotēku nedēļas laikā no 17. līdz 23. aprīlim 

tika izsludināta papildus akcija “Atnāc un iegūsti. Atlaide parādniekiem”. Informācija par akciju tika 

publicēta pilsētas pašvaldības laikrakstā “Rēzeknes Vēstnesis” direktores vietnieces R. Susejas rakstā 

“Bibliotēku nedēļas aktivitātes Rēzeknes bibliotēkās” (2017. gada 13. aprīlis, 7. lpp., 14. lpp. krievu 

valodā), laikrakstā “Rēzeknes Vēstis” R. Susejas rakstā “Bibliotēku nedēļa” (2017. gada 13. aprīlis, 

15. lpp.), tas pats krievu valodā laikrakstā “Резекненские вести” (2017. 13. aprīlis, 15. lpp.), 

bibliotēkas interneta vietnē www.rezeknesbiblioteka.lv rakstā “2017. gada Bibliotēku nedēļas 

aktivitātes Rēzeknes bibliotēkās”, www.draugiem.lv/rezeknesbiblioteka, bibliotēkas profilā Tviterī 

http://twitter.com/rezcb. Akcijas piedāvātās iespējas izmantoja 70 lasītāji parādnieki. Atlaides laikā 

neiekasētās (tātad, lietotāju ietaupītās) naudas kopsumma – 82,54 €. Akcijas laikā tika atgrieztas 126 

grāmatas.  

Tradicionālā Ziemassvētku akcija “Atnāc un iegūsti. Atlaide parādniekiem” norisinājās no 

16. decembra līdz 2018. gada 8. janvārim.  

Šajā laikā lasītājiem parādniekiem tika dota iespēja nodot grāmatas, nemaksājot soda 

naudu, kā arī iespējams 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 Rutas Susejas 

rakstā “Atnāc un iegūsti bibliotēkā” un “Приди и получи в библиотеке”, 46.lv – “B Резекненских 

библиотеках пройдет акция “Приди и получи в библиотеке””, laikrakstā “Rēzeknes Vēstis” Rutas 

Susejas rakstā “Atnesiet grāmatas! Soda nauda nebūs jāmaksā!” (2017. gada 19. decembris, 2. lpp.), 

pilsētas pašvaldības laikrakstā „Rēzeknes Vēstnesis” Rutas Susejas rakstā “Piedošanas laiks 

bibliotēkās; Noslēgusies akcija “Zvaigzne austrumos”” (2017. gada 16. decembris, 7., 11. lpp.), 

http://www.rezeknesbiblioteka.lv/
http://www.draugiem.lv/rezeknesbiblioteka
http://twitter.com/rezcb
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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laikrakstā “Панорама Резекне” rakstā “Рождественская акция в библиотеках” (2016. g. 16. 

decembris, 5. lpp.).  

Akcijas noslēgumā veiktais rezultātu apkopojums liecina, ka šo iespēju izmantoja 185 

lasītāji, atlaides laikā neiekasētās naudas  kopsumma – 350,93 € (2016. – 502,93 €). Lielākās atlaižu 

summas bija 131,40 € (4 grāmatas no 2011. gada), 26,19 € un 20,67 €. Akcijas laikā tika atgrieztas 

377 grāmatas. 

No 2017. 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 laicīgi nodevuši grāmatas. Gada laikā šo iespēju izmantoja 

128 lasītāji. Lielākās atlaižu summas bija 42,88 € un 29,20 €. Tika atgrieztas 262 grāmatas. Šajās 

dienās vairāk nāca lasītāji, kuri nebija samaksājuši kavējuma soda naudu. 

Diemžēl daudz labu grāmatu tā arī netiek atgriezts bibliotēkā. Gadu noslēdzot, ir fiksēti 132 

lasītāji  parādnieki (2016. – 100). Daudziem iepriekšējo gadu parādniekiem ir mainīti telefona numuri 

un/vai dzīvesvietas adrese. Zvanot, piemēram, 2015. gada parādniekiem biežāk dzirdētās atbildes 

klausulē – “ienākošie zvani ir slēgti”, “numurs uz laiku ir slēgts”, “telefona aparāts izslēgts vai ārpus 

uztveršanas zonas”. Jāatzīst, ka komunikācija ar lasītājiem parādniekiem mums pieejamajos saziņas 

veidos un izsludinātās atlaižu akcijas nav pietiekami motivējošas, lai  bibliotēkā tiktu atgriezti vērtīgi 

izdevumi.  

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. 

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 talkā 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”. Krājuma komplektēšanas prioritāte 2017. gadā – daiļliteratūras krājuma 

papildināšana. 

6.1. tabula. 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 2015 2016 2017 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 

17518 17130 17686 

t. sk. grāmatām 10389 9996 10424 

t. sk. bērnu grāmatām 2144 2000 2099 

t. sk. periodiskajiem 

izdevumiem 

7129 7134 7262 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. pašvaldībā 

0.56 0.57 0.58 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

23733 23659 22754 

Krājuma komplektēšanas finansējuma pamata avots – pašvaldības budžets. Valsts 

finansēto projektu/programmu ietvaros Rēzeknes pilsētas centrālās bibliotēkas kopkrājums 

papildināts ar grāmatām un citiem izdevumiem kopsummā par 795 eiro. Ļoti liela nozīme RCB 

kopkrājuma komplektēšanā ir grāmatu dāvinājumiem, - tā 2017. gadā 49 % no RCB grāmatu 

jaunieguvumiem ir dāvinājumi. 

Bibliotēkas kopkrājums ir pilnībā rekataloģizēts. 

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta. 
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6.2. tabula. 

Krājuma rādītāji 

 2015 2016 2017 

Jaunieguvumi kopā 6070 6245 5979 

t. sk. grāmatas 2808 3277 2881 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 1635 1637 683 

t. sk. bērniem 680 938 843 

Izslēgtie dokumenti 5344 5245 7092 

Krājuma kopskaits 95605 96605 95492 

Grāmatu krājuma apgrozība 1,8 1,7 1,6 

Periodisko izdevumu apgrozība 5,7 5,9 4,5 

RCB kopkrājumu veido Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku grāmatu un citu dokumentu 

krājumi, elektroniskās informācijas avoti. RCB kopkrājuma apjoms 2017. gada beigās ir 95492 

vienības. 60 % no RCB kopkrājuma ir izdevumi latviešu valodā, 38 % - krievu un 2 % - citās 

svešvalodās. 44 % no RCB kopkrājuma ir daiļliteratūra, 44% - nozaru literatūra, 12 % - 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. 

RCB veido datubāzi reģionālais e-kopkatalogs. Datubāzē iekļauti dati par 61 bibliotēku. 

Kopējais ierakstu skaits e-katalogā, noslēdzot 2017. gadu,  –  123200.   

Visās bibliotēkās pieejamas datu bāzes Letonika un LURSOFT laikrakstu bibliotēka, kurām 

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

bāzes Britannica Public Library Edition, LitRes. Centrālajā bibliotēkā bez tam pieejamas vēl arī datu 

bāze LETA arhīvs un LURSOFT datu bāzes, ko RCB abonē par saviem līdzekļiem. 

6.3. tabula. 

Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums 

Dabubāze 2015 2016 2017 

Letonika 1209 453 16483 

News 32 276 126 

Britannica 7154 2493 40753 

LitRES 16 4 8 

LURSOFT DB 199 88 88 
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Saskaņā ar Rēzeknes izglītības pārvaldes datiem 2017. gadā pilsētas vispārizglītojošās skolās 

mācījās 4125 skolēni: 1.-9. klašu grupā - 3250, 10.-12. klasēs - 875 skolēni. Rēzeknes Centrālās 

bibliotēkas (RCB) lietotāju vecumā līdz 18 gadiem kopskaits 3076, tajā skaitā 3002 skolēni. Skolas 

vecuma bērnu bibliotekārais aptvērums Rēzeknē - 73%.        

Bibliotekāros pakalpojumus bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam sniedz visas RCB 

struktūrvienības. Tā kā daudzi izmanto vairāku struktūrvienību pakalpojumus, kopā šajā 

vecumgrupā reģistrēti 3619 lietotāji: Bērnu bibliotēkā – 2186 (71% no lietotāju kopskaita), pilsētas 

2. bibliotēkā – 924 (51% no lietotāju kopskaita), CB abonementā un lasītavā – 509 (14% no lietotāju 

kopskaita).  

   Lietotāju vecumā līdz 18 gadiem apmeklējumu kopskaits – 39797 (tajā skaitā Bērnu 

bibliotēkā – 26157, 2. bibliotēkā – 8164, CB – 5476 apmeklējumi). Vidēji katrs šīs vecuma grupas 

lietotājs apmeklējis bibliotēku 12,9 reizes gadā. 

Kopējais izsniegumu skaits RCB lietotājiem līdz 18 gadu vecumam – 61071 (tajā skaitā Bērnu 

bibliotēkā – 45981, 2. bibliotēkā – 10311, CB – 4779). Vidējais izsniegums bērniem un jauniešiem 

vecumā līdz 18 gadiem – 19,9. 

   Metodiski norādījumi un informācija darbam ar bērniem tiek sniegta Centrālās bibliotēkas 

organizētajos bibliotēku darbinieku semināros. 2017. gadā Bērnu bibliotēkas darbiniece V. Logina 

dalījās ar gūtajiem iespaidiem LNB (Latvijas Nacionālās bibliotēkas) un Latvijas Bērnu un jaunatnes 

literatūras padomes rīkotajā pavasara konferencē bērnu literatūras un bibliotēku speciālistiem “Es 

piederu šeit”, informēja par bērnu literatūras speciālistu sniegto jaunākās bērnu un jauniešu 

literatūras vērtējumu un gūto ieskatu Izraēlas bērnu grāmatu mākslā. I. Kuzņecova dalījās ar gūtajām 

zināšanām LNB KAC mācību seminārā “Bibliotēkas pakalpojumu mērķgrupa – bērni un jaunieši”, 

L. Leiņa - Rēzeknes Izglītības pārvaldes rīkotajā konferencē ”Izglītība, radošums un kompetenču 

pieejamība 21.gadsimtā".  Z. Ruskule informēja par projekta “Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība” 

aktualitātēm, plānotajām reģiona aktivitātēm un pasākumu norises metodiku, bet T. Deičmane un 

I. Anspoka iepazīstināja kolēģus ar Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē seminārā 

“Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā imigrācijas procesu ietekmē” gūtajām atziņām. 

Krājums tika komplektēts atbilstoši vecumgrupu interesēm, dažādos iespieddarbu 

formātos. Bērnu bibliotēkā prioritāra ir pirmsskolas, jaunākā un vidējā skolas vecuma bērnu 

literatūras iegāde, pilsētas 2. bibliotēkas klientiem iegādāts neliels, bet saturā daudzpusīgs 

papildinājums. Vidusskolēniem krājumu komplektē Centrālā bibliotēka.  
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7.1. tabula. 

2017. g. jaunieguvumu tematiskais sadalījums 

B-ka Jaunieg. 

kopskaits 

Nozaru literatūra Daiļliteratūra Bērnu literatūra 

   

Eks. 

% no b-kas 

jaunieg. 

 

Eks. 

% no b-kas 

jaunieg. 

 

Eks. 

% no b-kas 

jaunieg. 

Centrālā 

bibliotēka 

1269 427 

 

34 819 

 

64 23 

 

2 

2.bibliotēka 633 130 

 

20 365 

 

58 138 

 

22 

Bērnu bibliotēka 979 58 

 

6 278 

 

28 643 

 

66 

 

Kopkrājums 2881 615 21 1462 51 804 28 

2017. gadā RCB 42% reģistrēto lietotāju bija bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam. 

28% no visiem jaunieguvumiem bija bērnu literatūra, 271 grāmata (9% no jaunieguvumiem) 

domāta 5.-9. klašu skolēniem (Bērnu bibliotēkā - 216 grāmatas, 2. bibliotēkā - 50, CB abonementā - 

5). Tādējādi 37% iegādāto grāmatu mērķauditorija ir bērni un pusaudži.  

7.2. tabula. 

Rēzeknes CB un filiālbibliotēku lasītāju skaits un grāmatu jaunieguvumi 2017.g. (par budžeta 

līdzekļiem) 

B-ka Jaunieg. 

kopskaits 

Par budžeta 

līdzekļiem 

Izmantotie budžeta 

līdzekļi 

Bibliotēkas lietotāji 

   

Eks. 

% no b-

kas 

jaunieg. 

 

Summa 

%  no 

kopsumma

s 

 

Skaits 

%  no 

kopskaita 

Centrālā 

bibliotēka 

1269 

 

714 

 

56 6238 60 3716 43 

2.bibliotēka 633 339 54 2087 20 1813 21 

Bērnu 

bibliotēka 

979 324 33 2099 20 3083 36 

 

t. sk. bibliotēkas mērķauditorija (līdz 18 gadiem)  2186 25 

Kopkrājums 2881 1377 48 10424 100 8612 100 
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Par budžeta līdzekļiem 2017. gadā kopkrājumā iepirkti 48% jauniegūto grāmatu (Bērnu 

bibliotēkas krājumā - 33%). Liela daļa jauniegūto grāmatu, tai skaitā arī izdevumi bērniem (īpaši 

Bērnu bibliotēkā) RCB kopkrājumā ir ienākusi dāvinājumu veidā. 2017. gadā sadarbībā ar SIA 

“ALAAS” Bērnu bibliotēkā tika organizēta Latvijas simtgadei veltīta akcija “Mana grāmata Tev”, kuras 

laikā iedzīvotāji tika aicināti dāvināt bērnu grāmatas. Bērnu bibliotēkā no privātpersonām un 

organizācijām dāvinājumā saņemtas 596 grāmatas par 1811,23 EUR, bezatlīdzības lietošanā no 

Latgales Kultūras centra izdevniecības, Latvijas Kultūrkapitāla fonda, LNB un Latvijas Bērnu un 

jaunatnes literatūras padomes saņemtas 54 grāmatas par summu 317,15 EUR. 

7.3. tabula. 

Budžeta līdzekļu izmantojums krājuma komplektēšanai 2017.g. 

B-ka Izmantotie budžeta 

līdzekļi periodikai 

Izmantotie budžeta 

līdzekļi grāmatām 

Kopā budžeta izmantojums 

krājuma komplektēšanai 

 Summa 

(EUR) 

% no 

kopsummas 

 

Summa 

%  no 

kopsumm

as. 

 

Summa 

%  no 

kopsummas 

Centrālā 

bibliotēka 

3853 54 6238 60 10091 57 

2.bibliotēka 2198 31 2087 20 4285 24 

Bērnu 

bibliotēka 

1079 15 2099 20 3178 18 

Kopkrājums 7130 100 10424 100 17554 100 

Budžeta līdzekļu izmantojums krājuma komplektēšanai, rēķinot vienam mērķgrupas 

lietotājam (līdz 18 gadiem) Bērnu bibliotēkā – 1,45 EUR , RCB vidēji 2 EUR vienam lietotājam.  

 Bērnu bibliotēkas klientiem 2017.gadā abonēti 43 žurnāli un 5 laikraksti, kā arī 2 e-žurnāli. 

No tiem latviešu valodā 39, krievu valodā 9, citās svešvalodās 2 izdevumi. Saturā atbilstoši 

pirmsskolas un jaunākā vecuma bērnu interesēm – 18 turpinājumizdevumi, 8 pusaudžiem, kā arī 

žurnāli visai ģimenei. Kopkrājumu veido dokumenti latviešu valodā (59 %), krievu valodā (38 %), 

pārējās svešvalodās (3 %). Dokumentu (fizisko vienību) skaits uz vienu lasītāju - 6,8. Grāmatu 

krājuma apgrozība – 1,86. Pilsētas 2. bibliotēkā no budžeta līdzekļiem bērniem un pusaudžiem 

iegādātas 188 grāmatas, abonēti 16 žurnāli. 

2017. gadā darbā ar bērniem izpildītas 4390 uzziņas (Bērnu bibliotēkā -3716, 2. bibliotēkā 

– 674), tajā skaitā 108 (BB) par novadpētniecības jautājumiem. Bērnu bibliotēkas apmeklētājiem bez 

maksas pieejamas autorizētās tiešsaistes datu bāzes: LURSOFT Laikrakstu bibliotēka, Letonika, 
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Pasakas.net, Britannica PLE, Litres Library un pašu veidotās datu bāzes: Reģionālais kopkatalogs, 

Novadpētniecība. 2017. gadā sniegtas 697 individuālas konsultācijas darbā ar datoru, bērniem 

pilsētas 2. bibliotēkā - 24. Bērnu bibliotēkā datori izmantoti 5020 reizes, tajā skaitā bibliotēkas telpās 

996 reizes izmantots Wi-Fi personīgajās mobilajās ierīcēs. Ikdienā tiek sniegti drukāšanas, kopēšanas 

un skenēšanas maksas pakalpojumi. 

Jaunu klientu piesaistīšanai, informācijpratības veicināšanai tiek izmantotas dažādas darba 

formas. 2017. gadā Bērnu bibliotēku iepazīšanās ekskursijās apmeklēja 10 skolēnu un pirmsskolas 

iestāžu audzēkņu grupas (185 apmeklētāji), Centrālo bibliotēku 9 grupas (172 apmeklētāji), 

2.bibliotēku - 6 grupas. Lai veicinātu pamatskolas un vecāko klašu skolēnu iemaņas informācijas 

meklēšanā par Latviju, Bērnu bibliotēkā 2017. gadā īpaša uzmanība veltīta datu bāzes “Letonika”, kā 

uzticama informācijas avota,  popularizēšanai. Vasaras brīvdienās 12 nelielām pusaudžu grupām 

(kopā 57 dalībnieki) novadītas informācijpratības stundas/praktiskās nodarbības “Iepazīstam 

multivides resursus par Latviju” jeb “Virtuāla pastaiga www.letonika.lv”), bet rudenī organizēts 

konkurss 8. klases skolēniem ““Letonikā” par Latviju”. Centrālajā bibliotēkā notika bibliotekārās 

stundas “Informācijas meklēšana bibliotēkas datubāzēs, attālinātie bibliotēkas e-pakalpojumi” (J. 

Ivanova mūzikas vidusskolas audzēkņiem un “Rēzeknes sakrālais mantojums” sabiedriskās 

organizācijas “Jaunatnes čemodāns” un Rēzeknes pareizticīgo baznīcas Svētdienas skolas 

apmeklētājiem (34 apmeklētāji). Rēzeknes bērni un jaunieši bibliotēkās piedalās valsts mēroga 

aktivitātēs. Drošāka interneta dienā Bērnu bibliotēkā notika pārruna un diskusija par tēmu “Esi drošs 

internetā”, “E – prasmju nedēļā” -  informatīva pārruna 9.-12. klašu skolēniem par bibliotēkas 

resursu izmantošanu mobilajās ierīcēs (e- katalogs, BIS ALISE e-katalogs mobilajās ierīcēs, datu 

bāzes), drošībai internetā veltīts tematisks pasākums “Es un dators virtuālajā pasaulē”, kā arī 

regulāri individuālajā darbā ar bērniem tiek runāts par apdraudējumiem internetā, izmantojot 

sadaļu “Drošība internetā” portālā http://www.drossinternets.lv. Bibliotēku nedēļā Bērnu 

bibliotēkā Rēzeknes 3.vidusskolas 3. klases skolēni iepazina mūsdienu bibliotekāra darbu tematiskā 

rīta stundā “Iepazīsti bibliotekāra profesiju”, bet oktobrī Karjeras nedēļā Rēzeknes 2.vidusskolas 5.a 

klase piedalījās pasākumā “Grāmatas un bibliotēkas senāk un tagad”. Septembrī Rēzeknes Valsts 

poļu ģimnāzijas 7. klases skolēni pavadīja Labo darbu dienu Bērnu bibliotēkā sociālās kampaņas 

“LViedvesmo” ietvaros (15 dalībnieki). Skolēni iepazina grāmatu kārtošanas principus bibliotēkā, 

strādājot grupās, pārbaudīja grāmatu alfabētisko secību plauktos un tīrīja nekārtīgu lasītāju veiktās 

piezīmes grāmatu lappusēs. Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolas jauniešu iniciatīvu projektu 

grupa (projekta vadītāja M. Mihailova) jau otro gadu Bērnu bibliotēkā organizēja konkursa 

orientēšanās skrējiena “Rozitten ceļotājs-2” kontrolpunktu “Novadpētnieks bibliotēkā”. 8 komandu 

http://www.letonika.lv/
http://www.drossinternets.lv/
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33 jaunieši no Rēzeknes vidusskolām bibliotēkas krājumā meklēja atbildes uz jautājumiem par 

novadpētniecības tēmām.    Bērniem sniegto pakalpojumu un informācijas resursu popularizēšanā 

tiek izmantoti sociālie tīkli (www.draugiem.lv), publicēti raksti vietējos laikrakstos “Rēzeknes 

Vēstis”, “Panorama Rezekne”, “Vietējā Latgales avīze”, pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Rēzeknes Vēstnesis”.     2017. gadā par Bērnu bibliotēkas darbu vēstīts 143 reizes (bibliotēkas mājas 

lapā - 35, citās interneta vietnēs - 60, laikrakstos - 48), tajā skaitā 91 - bibliotekāru sagatavota 

publikācija. 

   Lai rosinātu bērnus jau no agrīna vecuma izmantot bibliotēkas resursus un pakalpojumus, 

kas sekmētu bērnu lasītprasmi, veicinātu pašizglītību un kulturālu izaugsmi, Rēzeknes bibliotēkās 

2017. gadā organizēti daudzveidīgi pasākumi. 

7.4. tabula. 

RCB un filiālbibliotēku pasākumi bērniem un jauniešiem 2017.g. 

Pasākumi 
Bērnu 

bibliotēkā 
2. bibliotēkā CB Kopā RCB 

Literatūras izstādes 88 31 - 119 

Radošo darbu izstādes 11 18 - 29 

Tematiski pasākumi 29 9 8 46 

Ekskursijas 10 6 9 25 

Bibliotekārās stundas/ praktiskās 

nodarbības 

12 1 2 15 

Radošās darbnīcas 13 3 1 17 

Spēļu nodarbības 3 - - 3 

Pārrunas 3 - - 3 

Grāmatu apskati 1 - - 1 

Konkursi 1 - - 1 

Viktorīnas 1 1 - 2 

 172 69 20 261 

Bērnu bibliotēka un 2. bibliotēka piedalās lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija” īstenošanā. 2017. gadā RCB apvienotajā komandā darbojās 225 

dalībnieki. Rēzeknieši iesaistījās arī LNB jaunajā projektā “Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība”. Par 

projekta Latgales reģiona kuratori kļuva 2. pilsētas bibliotēkas vecākā bibliotekāre Zenta Ruskule. 

No septembra vidus līdz decembrim projekta 1. solī, vietējā konkursā, lasīšanas sacensībā iesaistījās 

6 bibliotēkas: Rēzeknes 5.vidusskolas bibliotēka,   Rēzeknes  internātpamatskolas-attīstības centra 

http://www.draugiem.lv/
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bibliotēka, Rēzeknes reģiona Verēmu pamatskolas bibliotēka, Maltas pagasta bibliotēka un Viļānu 

pilsētas bibliotēka. Projekta norises gaitā visās minētajās iestādēs noritēja skaļās lasīšanas vietējie 

konkursi, kuru gaitā, vadoties pēc paredzētajiem vērtējuma kritērijiem, uz nākamo kārtu tika izvirzīti 

labākie 5.- 6. klašu skolēni reģiona pusfinālam Rēzeknē 2018.gada marta beigās. Bibliotēkas 

tradicionāli piedalījušās valsts mēroga lasīšanas veicināšanas aktivitātēs - Bibliotēku nedēļā, Dzejas 

dienās, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā. Bibliotēkas krājuma satura atklāsmei, lasītāju plaša interešu 

loka veidošanai visām vecumgrupām organizētas 119 tematiskas izstādes. Bērnu bibliotēkā Latgales 

kongresa simtgadei veltīts izstāžu cikls “Latgale vieno”, “Visjaukāk, vislabāk ir Latvijā”, izstādes 

rakstnieku jubilejām, krāsainās izstādes “Grāmatas: dzeltenas kā saulīte, zilas kā debesis, zaļas kā 

zāle”. Viena no interesantākajām Bērnu bibliotēkā bija izstāde-pārsteigums “Grāmata – kaķis 

maisā”. Avīžpapīrā iesaiņotas 22 grāmatas, kuru nosaukumā minēts vārds “kaķis”. Lasītājam, kura 

izvēlētajā paciņā būs grāmata ar identisku nosaukumu – pārsteiguma balva. 

2017. gadā Bērnu bibliotēkā un pilsētas 2. bibliotēkā organizēti 8 pasākumi pirmsskolas 

vecuma bērniem. Tematiski pasākumi  “Lasīsim kopā! Grāmatu stunda mazajiem” , “Mani mīļākie 

grāmatu varoņi”, “Ziemassvētki atbraukuši” notika sadarbībā ar PII “Varavīksne” vairāku grupiņu 

bērniem. Tematiskā pasākumā “Mans mīlulis – kaķis” PII “Auseklītis” bērni uzzināja un paši pastāstīja 

daudz interesanta par kaķiem, rotaļājās un aplūkoja grāmatas kopā ar Melno kaķi, kā arī iepazinās 

ar bibliotēkas lasītājas I. Puzirevskas kaķu figūriņu izstādi. Pirmsskolnieki piedalījās arī bibliotekāru 

organizētās spēļu nodarbībās, radošās darbnīcās un iepazina bibliotēku ekskursijās. Jaunākā skolas 

vecuma bērniem svarīgi trenēt lasītprasmi, gūt lasītprieku un iemācīties saudzēt grāmatas. 

Pasākumiem jaunāko klašu grupām izvēlētas izzinoša rakstura tēmas, to norisē iekļauti uzdevumi, 

sacensības elementi, lai ieinteresētu gūt zināšanas par dažādiem jautājumiem un meklēt atbildes 

grāmatās, žurnālos. Rēzeknes bibliotēkās 2017. gadā organizēti 29 (Bērnu bibliotēkā - 19, 2. 

bibliotēkā - 8, Centrālajā bibliotēkā - 2)  pasākumi šīs vecumgrupas bērniem: rīta stundu “Ceļojums 

grāmatu pasaulē” (2.vsk. 4.b klase), “Olgas Borovikovas dzejas svētki bibliotēkā” (2.vsk. 1.b, 5.b 

klasei), “Esi vesels, esi skaists!” (1.-4.klašu bērniem ARPC “Zeimuļs”), ”Interesantā zooloģija” (2.vsk. 

3.a klase), ”Enciklopēdiju pasaulē” (4.vsk. 3.a klase), ”Kas jauns bibliotēkā?” (Rēzeknes Valsts poļu  

ģimnāzijas 2.a klase) un citus. Kopā ar ARPC  “Zeimuļs” (vadītāja Dz. Gribuste) vasaras nometnes 

dalībniekiem Jāņa Raiņa Kultūras un atpūtas parkā brīvā dabā notika tematiska pēcpusdiena “Mani 

mīļākie grāmatu varoņi” - tematiska spēle ar parkā izvietotiem kontrolpunktiem, radošām 

darbnīcām, interesantiem, izzinošiem uzdevumiem par lasīšanu un pasaku varoņiem. 2017. gadā 

Rēzeknes bibliotēkās organizēti 34 ( Bērnu bibliotēkā -19, 2. bibliotēkā -12, Centrālajā bibliotēkā -3) 

pasākumi pusaudžu un jauniešu auditorijai. Bērnu bibliotēkas organizētajā pasākumu ciklā “Iepazīsti 
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rakstnieku!” Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas 6. klases skolēni pasākumā “Latviešu rakstniece Andra 

Neiburga - jubilāre” ciemojās 6.vidusskolā un iepazīstināja ar grāmatu “Tille un Suņu vīrs”, bet 6. 

vidusskolas (ar krievu mācību valodu) 6. klases bērni gatavoja pasākumu “Krievu rakstniekam 

Valentīnam Rasputinam - 80” par grāmatu “Franču valodas stundas” un viesojās pie vienaudžiem 

Poļu Valsts ģimnāzijā. Dzimtās valodas dienai veltītā pasākumā “Dzejoļi maziem un lieliem bērniem” 

tika skandēta Ontona Slišāna dzeja 12 valodās. Lasīšanas veicināšanai un izziņas interešu 

paplašināšanai notika tematisks pasākums par daudzveidīgo grāmatu pasauli “Iepazīsimies! Esmu 

laba grāmata” (6.vsk. 5.a, 5.b klases). Latvijas simtgadi gaidot, bibliotēkas izstādēs un tematiskos 

pasākumos pusaudžiem tiek skartas valsts un novada vēsturei nozīmīgas tēmas. Pieminot 1949. 

gada 25. marta deportācijas Centrālajā bibliotēkā kopā ar Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas 5. klasi 

notika tematisks pasākums “Vēstules Laurai uz bērza tāss”. Centrālās bibliotēkas darbiniece 

R. Suseja vadīja tematiskas novadmācības stundas “Latgales kongresam 100” Rēzeknes novada 

Verēmu pamatskolā 5.-6. klašu un Jaunstrūžānu pamatskolā 1.-4., 7.-9. klašu skolēniem. Valsts 

svētku jeb patriotisma nedēļā 2. bibliotēkā notika Latvijas Zemessardzes vēsturei un ikdienai veltīts 

tematisks pasākums. Tajā piedalījās 5.vidusskolas 7.b klase , 6. vidusskolas 8.b klase  un 

Zemessardzes 32. kājnieku bataljona pārstāvji. Skolēni apskatīja īstus kaujas ieročus, pielaikoja 

formu un izmēģināja uz saviem pleciem mugursomas svaru. Virsleitnants Oskars Silagailis atzinīgi 

vērtēja bibliotēkas organizēto pasākumu: “Mēs stāstām skolēniem par Zemessardzi, jo labprāt 

redzētu šos jauniešus Zemessardzes rindās.” Centrālajā bibliotēkā notika UNESCO LNK tīkla ”Stāstu 

bibliotēkas” un cikla “100 stāsti Latvijai” pasākums “Turpinām vārīt ziepes un gāzt podus” kopā ar 

novada jauniešiem, bet “Krēslas stundas lasījumos” Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā piedalījās 

Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas un Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 9. klašu jaunieši. Bērnu bibliotēkā 

praktiskā darba pieredzi guva Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas 

programmas Award  dalībnieks Poļu Valsts ģimnāzijas skolēns Romāns Sviklis.    

Bērnu un pusaudžu radošo talantu atklāsmei un pilnveidošanai Rēzeknes bibliotēkās 

organizētas 17 radošās darbnīcas un 29 radošo darbu izstādes. Iedvesmai un idejām tiek veidotas 

izstādes, bet darbošanās laikā notiek skaļā lasīšana. Radošajās darbnīcās “Tev, māmulīt!”, “Dāvana 

tētim”, “Mīliet no visas sirds” L. Leiņas vadībā bērni un pusaudži darināja apsveikumus tuviniekiem 

un draugiem, citās, vērojot dabas norises un izmantojot dabas materiālus, mācījās izgatavot 

gadalaikam atbilstošus dekorus (“Lieldienu zaķim pa pēdām”,  “Pavasara lietiņš lija”, “Rudens idejas” 

un citas). Īpaši veiksmīga valsts svētkiem veltītā radošā darbnīca “Latvijas dzimšanas dienu gaidot” 

un klusajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā - “Sniegavīru saiets”, kurā bērni kopā darbiniecēm gatavoja 

telpiskus papīra sniegavīrus un svētku rotājumus bibliotēkas logiem. Pilsētnieku ievērību un bērnu 
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čaklu līdzdalību izpelnījās Bērnu bibliotēkas darbinieču organizētā tematiskā nodarbība un radošā 

darbnīca par grāmatu varoņiem ARPC “Zeimuļs” 5 gadu jubilejas svinībās “Svinēsim kopā!”. Bērnu 

bibliotēkā 2017. gadā notika Rēzeknes skolu vizuālās mākslas olimpiādes dalībnieku darbu izstāde 

(tēma “Lieldienas” un “Ornaments aplī”), ARPC “Zeimuls” zīmējumu konkursa dalībnieku darbu 

izstāde “Bērni par drošību!” (112 darbi), sadarbībā ar laikrakstu “Panorama Rezekne” organizētā 

krāšņo radošo  darbu izstāde  “Pasaka par zelta gailīti” (84 darbi), Bērnu mākslas studijas “ART” 

(vadītāja J. Antonova) jauno mākslinieku gleznu izstāde “Eņģelis manā sirdī”, ARPC “Zeimuļs” 

zīmēšanas pulciņa dalībnieku darbu izstāde “Ziema” (skolotāja J. Dudukalova). 2017. gadā notika arī  

Bērnu bibliotēkas lasītāju veidotas personālizstādes: Kristiānas Liepiņas pirmā izstāde “Mani 

zīmējumi” un atklāšanas pasākums kopā ar klasesbiedriem, kā arī jaunās dzejnieces Ievas 

Puzirevskas  kaķu figūriņu kolekcijas izstāde “Mans mīlulis - kaķis” un atklāšanas pasākums kopā ar 

PII “Auseklītis” bērniem.  

Par viena no veiksmīgākajiem 2017. gada pasākumiem Bērnu bibliotēkā kļuva Dzimtās 

valodas dienai veltītais pasākums “Dzejoļi maziem un lieliem bērniem”, kura organizēšanā 

bibliotekāre V. Grišina iesaistīja jauniešus no pilsētas skolām, biedrības “Jaunatnes Čemodāns”, 

Maltas Bērnu un jauniešu centra (BJC) (metodiķe Inta Bule), Rēzeknes Teātra-studijas “Joriks” 

brīvprātīgos no Vācijas un Ukrainas. Tādējādi latgaliešu dzejnieka Ontona Slišāna dzeju lasīja 12 

valodās: Natalī Vitmane vācu valodā, Anna Naumčuka ukraiņu valodā, Igaunijas Kohtla-Jarves 

Tammikuskajas pamatskolas skolnieces Aleksandra Ratkoviča, Janika Murašina igauņu valodā (video 

ierakstā), Basja Šeinkere no Izraēlas idišā (audio ierakstā), Rēzeknes 6.vidusskolas skolniece Zara 

Žabare angļu valodā, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studente Sabīne Miglāne, biedrības 

“Jaunatnes Čemodāns” vadītāja Liāna Merņaka un 6.vidusskolas skolniece Viktorija Vinogradova 

lietuviešu valodā, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas skolniece no Polijas Olivijas Kuleta poļu valodā,  

Rēzeknes 3.vidusskolas skolēni Deniss Kulevs un Tatjana Kotova  baltkrievu valodā, Maltas BJC 

dalībnieces Anna Jesinska, Dalila Tumaševiča čigānu valodā.  Rēzeknes 2.vidusskolas 4.b klases 

skolēni skolotājas Ludmilas Taškānes vadībā krievu valodā bija inscenējuši dzejoli, bet latviešu un 

latgaliešu valodā dzejoļus runāja Maltas BJC  dalībnieces, Rēzeknes sākumskolas skolēni 

(bibliotekāre Inta Lāce) un Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas skolēni (latviešu valodas skolotāja Silvija 

Volāne). Skolotāja Ilze Ontužāne stāstīja par šīs grāmatas idejas rašanos un Latgales skolu bērnu 

radošo darbu grāmatas ilustrēšanā. Pasākuma dalībnieki spēlēja spēli “Kurš gan vēl tik gudrs ir - kurš 

prot piecas valodas?” un kopā izveidoja plakātu “Dzimtā valoda”. Pasākuma dalībnieku kopējais 

viedoklis:  katra valoda ir skaista, bet valodu zināšana ir liela bagātība, kas paver logu uz plašu 

pasauli. 2. bibliotēkā veiksmīgākais bijis “Lasīšanas seminārs par Zentu Ērgli”.kopā ar uzticamās 
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sadarbības partneres, Rēzeknes 5.vidusskolas literatūras skolotājas Birutas Trimalnieces audzināmo 

7.b klasi. Pasākums noritēja divās daļās – stilizētās mācību stundās. Pirmajā mācību stundā 

pasākuma dalībnieki iepazina Zentas Ērgles biogrāfiju un daiļradi, otrajā - veidoja literāri informatīvu 

avīzi par Zentu Ērgli, kā arī centās rast atbildes uz jautājumiem par to, kas ir lasīšana, kāpēc cilvēki 

lasa un ko tā mums dod. Skolēni  pamanījuši, ka daudz vienkāršāk ir atrast brīvu brīdi, lai palasītu 

ziņas Twitter tīklā vai palūkotu, ko jaunu draugi ir ielikuši Facebook vai Instagram  profilos, nevis, lai 

palasītu grāmatu. Pasākuma dalībnieki vienojās, ka arī ikdienā ir jālasa vairāk, jo grāmata prasa 

lielāku koncentrēšanos, taču  to var trenēt, lasot arvien vairāk, bet līdzīgu semināru jārīko vēl par 

kāda autora daiļradi. 

Darbs ar bērniem un jauniešiem Rēzeknes bibliotēkās notiek sadarbībā ar pilsētas izglītības, 

kultūras iestādēm un sabiedriskajām organizācijām, kā arī reģiona skolām. Bērnu bibliotēka 2017. 

gadā sadarbojās ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes pilsētas skolu bibliotekāru metodisko 

apvienību, visām pilsētas vispārizglītojošajām skolām un pirmsskolas iestāžu (Katoļu PII, PII 

“Auseklītis”, “Bitīte”, “Rūķītis”, “Varavīksne”, “Vinnijs Pūks” pedagogiem.  2. bibliotēka ciešākas 

saites veidojusi ar Ziemeļu mikrorajona bērniem Rēzeknes 5. un 6.vidusskolās, pirmsskolas izglītības 

iestādēs “Pasaka”, “Laimiņa”, “Māriņa”. Bibliotēkas darbinieces sadarbojušās ar Rēzeknes katoļu 

vidusskolas, Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra un Rēzeknes tehnikuma pedagogiem. 

Jaunu lasītāju piesaistē un lasīšanas veicināšanā nozīmīgākie sadarbības partneri ir pirmsskolas un 

jaunāko klašu pedagogi, jo tieši viņi visbiežāk parāda bērniem ceļu uz bibliotēku un grāmatu pasauli. 

“Grāmatas mums ļoti patīk, tāpēc mums grupiņā arī ir pašiem savs grāmatu plaukts, kur mēs 

izvēlamies grāmatas, šķirstām un lasām, un kopīgi pētām. Manuprāt, bērniem ir jāatrod īstais laiks, 

kad viņiem to piedāvāt. Bet, ja tas laiks ir palaists garām, tad ir grūtāk bērnus piesaistīt pie 

grāmatām,” tā  uzskata PII “Laimiņa” pirmskolas skolotāja Svetlana Ločmele. Centrālās bibliotēkas 

darbiniece R. Suseja vadījusi pasākumus Rēzeknes novada bērniem un jauniešiem, sadarbības 

partneru lokam piepulcinot Jaunstrūžānu un Verēmu pamatskolas, bet 2. bibliotēkas darbiniece Z. 

Ruskule uzņēmusies projekta “Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība” organizatora pienākumus un 

sadarbojusies ar plašu jauno lasītāju, skolotāju un bibliotekāru saimi pilsētā un reģionā. Bērnu 

bibliotēka popularizē bibliotēku pakalpojumus Rēzeknes ģimenēm piedaloties ARPC “Zeimuļs” un 

“Māmiņu klubs” organizētā Ģimeņu radošajā festivālā “Prieks radīt kopā” un pirmsskolas izglītības 

iestāžu skatuves runas konkursā “Skani, mana valodiņa”. 2017. gadā RCB vairākas aktivitātes 

notikušas sadarbībā ar Nacionālo biedrību kultūras namu (Rēzeknes teātra ”Joriks” izrāde “Dreboša 

telts” Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas dalībniekiem), Rēzeknes Pareizticīgo baznīcas svētdienas 

skolas dalībniekiem (”Hobiju pasaule sākas Rēzeknes Bērnu bibliotēkā”, Centrālās bibliotēkas 
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pasākums “Bibliotēka dodas ciemos”).   2017. gadā Bērnu bibliotēka turpināja piedāvāt 

pakalpojumus bērniem ar veselības problēmām, sadarbojoties ar speciālo PII “Rūķītis” bērniem ar 

runas attīstības traucējumiem (iepazīšanās ekskursijas, grāmatu kopas darbam), Logopēdisko 

internātpamatskolu-attīstības centru (“Dzejas stunda bibliotēkā” kopā ar centra 6. klasi un skolotāju 

A. Sidarāni, iepazīšanās ekskursijas vasaras nometnes dalībniekiem), biedrību “Saulesstars AV”  

bērniem un jauniešiem ar redzes traucējumiem (grāmatu stunda “Lasīsim kopā” biedrības 

“Saulesstars AV” vasaras nometnē). Katrai struktūrvienībai izveidojies savs uzticamu partneru loks, 

bet visi kopā veidojam sadarbības tīklu, kurā augt un attīstīties mūsu pilsētas bērniem.  

2017. gadā Bērnu bibliotēkas darbinieces apmeklējušas 20 profesionālās pilnveides 

pasākumus, tajā skaitā 5 RCB un reģiona bibliotekāru profesionālās pilnveides semināros un 15 citu 

organizētus. Profesionālai izaugsmei darbā ar bērniem vērtīga  LNB Bērnu literatūras centra 

organizētā Pavasara konference bērnu literatūras un bibliotēku speciālistiem “Es piederu šeit” 

(apmeklēja V. Logina), kura sniedza jaunākās bērnu literatūras izvērtējumu un idejas lasīšanas 

veicināšanai, LNB Kompetenču attīstības centra kursi “Bibliotēkas pakalpojumu mērķgrupa – bērni 

un jaunieši” (apmeklēja I. Kuzņecova, Z. Ruskule), kur darbinieces guva izpratni par jaunām 

pakalpojumu formām, tendencēm un specifiskajām komunikācijas iespējām darbā ar pusaudžiem, 

LNB Bērnu literatūras centra rīkotās Zviedru bērnu literatūras dienas pasākums “Lasi klusi, lasi skaļi 

- lasi!”, kurā 2. bibliotēkas darbiniece Z. Ruskule guva informāciju par projektu “Nacionālā skaļās 

lasīšanas sacensība”. Dalība Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē seminārā “Atšķirīgs 

klients daudzveidīgā Latvijā migrācijas procesu ietekmē” (T. Deičmane) vērtīga ar diskusijām, 

pieredzes un viedokļu apmaiņu par darbu ar “grūtajiem klientiem” pusaudžiem. Plašāku ieskatu citu 

bibliotēku pieredzē sniedza dalība Latvijas Bibliotekāru biedrības 12. kongresā (V. Logina) un 

Latgales reģiona bibliotekāru konferencē  “Bibliotēka - tilts starp pagātni un nākotni” (I. Kuzņecova, 

L. Laizāne). Lai spētu palīdzēt klientiem, bibliotekāram vērtīga katra iespēja iepazīt jaunus 

informācijas avotus un uzlabot prasmes informācijas meklēšanā. Bērnu bibliotēkas darbinieces 

apmeklēja BIS ALISE kursus “Padziļinātā Informācijas atlase (OPAC, WebPAC) un cirkulācija” 

(T. Deičmane). V. Logina apmeklēja konsultāciju/praktikumu “Lursoft IT datu bāžu jaunumi un 

efektīvāka datu izmantošana”, Latviešu folkloras krātuves (LFK) izbraukuma semināru 

“GARAMANTAS.LV Rēzeknē”, kā arī medijpratības konferenci “Pierobeža un (ne)sasniedzamie: 

pedagogu un žurnālistu loma medijpratības stiprināšanā” par aktuālo tēmu -  informācijas resursu 

uzticamības izvērtēšanu. Tiek izmantota iespēja mācīties attālināti.  Bibliotekāre L. Leiņa savā brīvajā 

laikā klausījās un sekmīgi nokārtoja pārbaudījumus, iegūstot apliecinājumu par Latvijas Universitātes 

Open Minded piedāvāto Ivara Austera tiešsaistes lekciju kursu “Sociālā psiholoģija. Ilūzijas, domājot 
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par sevi un citiem” un “Ievads ekonomikā: praktiskā mikroekonomika” apguvi. 2. bibliotēkas 

darbinieces guva pieredzi darbā ar bērniem un jauniešiem pieredzes apmaiņas braucienā uz Rugāju, 

Balvu un Viļakas bibliotēkām. 2017. gadā bibliotekāru tālākizglītība specializācijā vērtējama kā 

pietiekama. 

Bērnu bibliotēkas darbiniekiem ikdienā jāsaskaras ar visu paaudžu un vecumgrupu 

klientiem, tāpēc nepieciešama spēja uzklausīt, saprast, bieži izmantot erudīciju un pat intuīciju, lai 

atrastu vajadzīgo grāmatu, atbildi uz jautājumu vai risinājumu kādā darba dienas situācijā. 

Priecājamies, ka šogad bibliotēku mazāk apmeklējuši agresīvie pusaudži un bijis vieglāk uzturēt 

labestīgu gaisotni. Bērnu bibliotēkā nepieciešama veco logu nomaiņa un velosipēdu novietnes 

izbūve pie ārdurvīm. Un, protams, daudz jaunu grāmatu lieliem un maziem. 
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8. Novadpētniecības darbs 

Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas novadpētniecības darba virzieni: novadpētniecības 

materiālu krājuma veidošana, reģionālās novadpētniecības materiālu datu bāzes veidošana un 

uzturēšana, bibliogrāfisko aprakstu eksports uz LNB Nacionālās bibliogrāfijas datu bāzi, 

novadpētniecības rakstura uzziņu sniegšana bibliotēkas lietotājiem, bibliogrāfisko sarakstu 

sagatavošana, novadpētniecības tematikai veltītu publikāciju sagatavošana, izstāžu un pasākumu 

organizēšana. 

Bibliotēkas krājums prezentē lokālās vērtības, vietējos sasniegumus, Rēzeknes pilsētas un 

novada vēsturi un attīstību. 

2017. gadā tika turpināts darbs pie novadpētniecības krājuma papildināšanas ar jauniem 

dokumentiem un grāmatām. Bibliotēkas novadpētniecības krājumā tiek komplektēti  materiāli visās 

zinātņu nozarēs par Rēzekni un novadu, cilvēkiem, kuru dzīve un darbība saistīta ar pilsētu, novadu. 

Tās ir publikācijas no žurnāliem, reģionālajiem laikrakstiem (“Rēzeknes Vēstis”, “Резекненские 

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

Резекне” u.c.)  citu Latvijas pilsētu laikrakstiem, grāmatām, elektroniskiem resursiem par personām, 

institūcijām, zīmīgiem notikumiem, arhitektūras, kultūras un vēstures pieminekļiem, dabas 

objektiem. Krājumu veido grāmatas par Rēzekni un novadu, novadniekiem; Latgales Kultūras centra 

izdevniecībā izdotās grāmatas, novadnieku daiļliteratūras darbi un zinātņu nozaru darbi; personāliju 

un tematiskās mapes; audio un video materiāli, afišas, sīkiespiedumdarbi: pasākumu programmas, 

bukleti u.c.  Pārskata gadā tika vākti materiāli par Rēzeknes Centrālās bibliotēkas vēsturi, 

darbiniekiem un aktuāliem notikumiem, kas saistīti ar bibliotēkas dzīvi. 

   2017. gadā novadpētniecības krājums tika papildināts ar 110 monogrāfiskajiem 

izdevumiem un 7 mapēm. 

 Novadpētniecības materiālu krājums (iespieddarbi, audiovizuālie materiāli)  atrodas  

bibliotēkas lasītavas stāvā. Telpu trūkuma dēļ novadpētniecības krājums lietotājiem ir daļēji 

brīvpieejā: daļa krājuma atrodas lasītavā, daļa – atsevišķā telpā.  
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Pārskata gadā no Novadpētniecības materiālu fonda (sigla kopkatalogā – 2N) tika izsniegti 

1162 eksemplāri (681 grāmatas, 222 seriālizdevumi, 9 attēlu dokumenti, 5 audiovizuālie dokumenti  

un 245 mapes). 2017. gadā  no Rēzeknes Centrālās bibliotēkas novadpētniecības krājuma bērniem 

un jauniešiem tika izsniegti 118 eksemplāri. 

Novadpētniecības krājumā ir 517 mapes par Rēzeknes un Rēzeknes novada personālijām, 

institūcijām, ģeogrāfiskiem, kultūrvēsturiskiem,  arhitektūras, dabas objektiem u.c. un reālijām, 

notikumiem. 

Novadpētniecības darbā ir pieaugusi elektronisko informācijas nesēju izmantošanas 

intensitāte. Plaši tiek izmantotas gan RCB, gan citu bibliotēku veidotās datu bāzes un citi 

novadpētniecības resursi, kas ir pieejami internetā. 

2017. gadā tika turpināts darbs pie reģionālās novadpētniecības materiālu datu bāzes 

veidošanas un uzturēšanas. Noslēdzot 2017. gadu,  kopējais ierakstu skaits bibliotēkas 

novadpētniecības materiālu datu bāzē – 81328 (2016. gadā – 73735). Pārskata gadā izveidoti 7593 

elektroniskie ieraksti (t.sk. 26 ieraksti par jaunumiem Latgales Kultūrvēstures muzejā). Ik mēnesi tiek 

nodrošināts datu eksports uz LNB Nacionālās bibliogrāfijas datu bāzi. 2017. gadā eksportēto ierakstu 

skaits – 4851 (2016. gadā – 4294) 

Pēc lasītāju, novadpētnieku u.c.  interesentu pieprasījuma pagājušā gadā RCB tika sniegtas 

269 novadpētnieciska rakstura uzziņas. Apmeklētāji ir interesējušies par Latgales kongresa 

vēsturiskajiem aspektiem un personālijām, kas ir saistītas ar to,  pilsētas kultūrvēsturiskajiem 

objektiem, iestādēm, ielām, novadniekiem, dažādiem aktuāliem Rēzeknes pasākumiem, (mākslas 

un mūzikas festivālu “SEVEN HILLS”, etnofestivālu “Gosti”, Baltijas valstu īsfilmu festivālu “Open 

Place”, ērģeļmūzikas festivālu “ORGANismi” u. c.). Interesantākās uzziņas bija par 2. Pasaules karu 

Rēzeknē, Ērgļa aptiekas kvartālu, tirgus laukumu (objekti, teritorija), Rēzeknes Zaļo sinagogu, par 

Rēzeknes novada Maltas pagasta vēsturi, par garīdznieku Jāzepa Rancāna un Nikodema Rancāna 

radniecību, par sienu gleznojumiem Rēzeknē. Uzziņas tika sniegtas Rēzeknes pilsētas Centrālās 

bibliotēkas filiālēm, Maltas Bērnu un jauniešu centra žurnālistikas pulciņam, žurnālistiem, 

skolotājiem, studentiem, 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 sūtīti ieskenēti materiāli. 

Novadpētniecības darba popularizēšanas formas ir izstāžu veidošana, aktuālākās 

informācijas publicēšana bibliotēkas mājaslapā www.rezeknesbiblioteka.lv, sociālajos tīklos 

(www.draugiem.lv, twitter.com) vietējos masu medijos (reģionālajos laikrakstos (“Rēzeknes Vēstis”, 

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

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

prezentācijas, bibliogrāfisko rādītāju sastādīšana.  

Izstādes par novadu un Rēzekni, reģiona ievērojamiem cilvēkiem ir viena no populārākajām 

darba metodēm novadpētniecības materiālu popularizēšanai, zīmīgu notikumu, novadnieku jubileju 

atspoguļošanai. Lielākā daļa izstāžu tradicionāli tika veltītas ievērojamu rēzekniešu, novadnieku 

jubilejām, svarīgiem notikumiem un vietām.  2017. gadā  izstāžu ciklā „Latgale un latgalieši” tika 

sagatavotas  27 izstādes, kuras veltītas ievērojamiem Latgales cilvēkiem, notikumiem un vietām. 

zvaigzne Latvijas vainagā”.  Interesantākās novadpētniecības tēmai veltītās izstādes: Rēzeknes 

Tautas teātra afišu izstāde “Teātris aicina”, “Dažādu pasaules valstu avīžu kolekcija”, “Latgales Māra 

laiku lokos”: 1992. gadā atjaunots piemineklis “Vienoti Latvijai”.  

2017. gads bija Latgales kongresa 100. jubilejas gads, un 

Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā tika izveidots izstāžu cikls  

"Latgales kongresa simtgades zīmē”, kas sniedza ieskatu šo Latgalei 

un Rēzeknei zīmīgo notikumu vēsturē, atceres pasākumu norisē. 

Populārākās šī cikla izstādes: “Garīdznieki – Latgales kongresa 

dalībnieki”, “Latgales kongresa vēsturiskā un juridiskā nozīme Latvijas valsts mūžā”, “Latgale – Trešā  

Sadarbībā ar  Rēzeknes Valsts poļu ģimnāziju  bibliotēkā tika 

eksponēta skolēnu radošo darbu izstāde “Vēstījums uz bērza tāss” 

(1949. gada 25. marta deportāciju atcerei).  

2017. gadā vietējā presē tika publicētas 155 bibliotēkas 

darbinieku un žurnālistu  sagatavotas publikācijas par aktualitātēm 

bibliotēkā, ievērojamiem novadpētniekiem, zīmīgiem notikumiem gan 

Rēzeknē, gan Rēzeknes novadā, kā arī grāmatu jaunumiem. Pārskata gadā 

bibliotekāri tika sagatavojuši 127 publikācijas)  

2017. gadā tika organizēti vairāki novadpētniecības ievirzes 

pasākumi: tikšanās ar dzejniekiem, rakstniekiem u.c. profesiju 

pārstāvjiem. Pasākumi tika rīkoti gan RCB, gan tika apmeklēti citu 

Rēzeknes kultūras iestāžu organizētie novadpētniecībai veltīti pasākumi. RCB darbinieki piedalījās  

“Vēstures mirkļu pieturā” “No Rēzeknes bibliotēku vēstures” Latgales Kultūrvēstures muzejā, kur  

Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas direktores vietniece Ruta Suseja iepazīstināja interesentus 

ar bibliotēkas vēsturi, tās darbiniekiem un zīmīgiem notikumiem. 

http://www.rezekne.lv/
http://www.46.lv/
http://www.publika.lv/


 37 

2017. gadā  Rēzeknes pilsēta Centrālās bibliotēkas direktores vietniece piedalījās Rēzeknes 

Tehnoloģiju akadēmijas pilotprojektā, kā ietvaros tika organizētas novadpētniecības stundas 

“Latgolys symtgadis ceļs dažaidūs medejūs” Rēzeknes novada Jaunstrūžānu un Verēmu pamatskolā. 

Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas vecākā bibliogrāfe 2017. gadā piedalījās bibliotēku 

novadpētniecības konferencē “Šodienas notikums – rītdienas vēsture” Madonā un “Bibliotēka – tilts 

starp pagātni un nākotni” Rēzeknē (to apmeklēja arī citi RCB speciālisti). Pilnveidojot zināšanas 

novadpētniecībā, tika apmeklēti cikla “Vēstures mirkļu pieturas” pasākumi: “No Rēzeknes bibliotēku 

vēstures”, “Rēzeknes pilsētas valde 20. gadsimta 20.-30. gados”,  “No Rēzeknes teātra vēstures”, 

“Poļi Rēzeknē” Latgales Kultūrvēstures muzejā. 

Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā notika rakstnieces Birutas Eglītes grāmatas 

„Ceturtais bauslis” prezentācija. „Ceturtais bauslis” ir stāsti par kuplās Spridzānu dzimtas likteņiem 

Latvijas 100 gados. 

2017. gada 21. aprīlī Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā notika vēl nebijis pasākums – 

Pirmais Pasaules avīžu salidojums jeb tika atklāta izstāde, kurā apkopotas avīzes no vairāk nekā 50 

valstīm. Pasākuma ietvaros 

kolekcijas autore, novadniece,   

filoloģijas maģistre, žurnāliste, 

daudzu grāmatu redaktore un 

korektore, kā arī Žurnālistikas 

pulciņa vadītāja Maltas Bērnu un 

jauniešu centrā Skaidrīte Svikša pastāstīja par kolekciju un prezentācijā klātesošos iepazīstināja ar 

avīžu tapšanas īpatnībām. 

Augustā, atzīmējot novadnieka, kinorežisora 

Teuvo Tulio 105 gadu jubileju, Rēzeknes Centrālajā 

bibliotēkā notika filmu skate, literatūras un T. Tulio 

ģimenes relikviju izstādes un piemiņas pasākums.   

 



 38 

Septembra nogalē Rēzeknes Centrālās 

bibliotēkas konferenču zālē notika UNESCO LNK tīkla 

”Stāstu bibliotēkas” pasākums “Rēzeknes stāsts 

fotogrāfijā”, kurā rēzeknieši tika aicināti dalīties savās 

atmiņās un fotogrāfijās par Rēzeknes pilsētu pagājušā 

gadsimta otrajā pusē un gadsimtu mijas laikā. 

Pasākumā bija aplūkojama rēzeknietes Sarmītes 

Gaidules un novadnieka Antona Mūrnieka tematiskā izstāde “Rēzekne un novads fotogrāfijā”, 

muzikālo gaisotni radīja Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas skolēni: Elizabete Gaile un Kristiāns Justs. 

Notika arī Latgales Kultūras centra izdevniecībā izdotā “Tāvu 

zemes kalendāra – 2018” prezentācijas pasākums, kurā piedalījā 

izdeniecības vadītājs Jānis Elksnis un vietējie autori: Pēteris 

Meikstums, Pēteris Akuls, Leonīds Rakickis, Arvīds un Kristīne 

Gļaudas u.c. 

 

Novembrī Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā viesojās 

Zemessardzes veterāni. Sarunu tēma – “Ar domu par valsti”. 

 

 

 

 

 

2017.gada 5. decembrī Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā notika bijušā rēzeknieša žurnālista, 

sabiedrisko attiecību speciālista, Ekonomikas un kultūras augstskolas pasniedzēja, “Socializācijas 

klubs” valdes locekļa Ērika Matuļa grāmatas „Ar mani runā kaija” prezentācija. Grāmatā „Ar mani 

runā kaija” apkopoti mini stāstiņi, esejas, domu uzplaiksnījumi, 

anekdotes, pārdomas par dzīvi. Parasti nav pieņemts, ka grāmatā 

var rakstīt, bet šī ir īpaša – tajā atstāta vieta lasītāja piezīmēm. 

Autors dalās pieredzē, sakot: „Viss, kas man grāmatā svarīgs – 

aizloku lapas, pasvītroju… .” Šeit viņš ļauj lasītājām rakstīt jebko, 

līdzi radot savu tekstu, kas šajā brīdī ir svarīgs. Rūtiņu piezīmju 

lapas ir aiz katras lappuses.  
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Bibliotēkas novadpētniecības darbā arvien lielāka nozīme tiek veltīta sadarbībai ar 

tuvākiem un tālākiem kaimiņiem: iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām, atmiņu institūcijām un 

novadniekiem. Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas sadarbības partneri novadpētniecības jomā 

ir pilsētas filiālbibliotēkas, Latgales Kultūrvēstures muzejs, Rēzeknes Tūrisma centrs, Rēzeknes 

pareizticīgo draudzes skola, Maltas Bērnu un jauniešu centra žurnālistikas pulciņu, literātu kopu 

“Latgales ūdensroze”, biedrība “Viļakas pēgazs”, Rēzeknes novada Rikavas jauno literātu kopa, 

vietējo laikrakstu “Rēzeknes Vēstis”, “Latgales Vietējā Avīze” u.c. žurnālistes Aija Mikele, Inga Kaļva, 

Skaidrīte Svikša. 

Aktivizējusies sadarbība ar Skodas 

(Lietuva) pašvaldības bibliotēku. Centrālās 

bibliotēkas pārstāvji piedalījušies Skodas 

bibliotēkas rīkotajā starptautiskajā 

konferencē “Baltu cilšu – latgaliešu, kuršu 

un žemaišu – novadu līdzīgais un atšķirīgais” tika nolasīti 2 referāti: „Francis Trasuns – Latvijas 

vienotājs, Latgales Prometejs un modinātājs” (sagatavoja Anita Gaidule), „Rēzeknes pilskalns 

laikmetu griežos” (sagatavoja Ruta Suseja).  

Novadpētniecības krājuma un pakalpojumu attīstībā lielāka uzmanība jāpievērš vietējās 

kopienas iesaistīšanai, mudinot iesniegt novadpētnieciska satura materiālus, tādējādi dokumentējot 

pagātnes un mūsdienu vietējās sociālās, ekonomiskās, kultūras u.c. norises, sasniegumus.  
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9. Projekti 

Bibliotēkas 2017.gadā izstrādātie projekti, kam plānots papildus finansējums: 

9.1. tabula. 

Projektu apkopojums 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Bibliotēka – tilts 

starp pagātni 

un nākotni 

KKF 550,- Latgales reģiona 

bibliotekāru konference 

 

Neatbalstīts  

Europe Direct 

informācijas 

centra izveide 

Austrumlatgalē 

2018.-

2020.gadā 

Rēzeknes 

novada 

pašvaldība/Eirop

as komisija 

3 000,- Partnerības akcepts 

Rēzeknes novada 

pašvaldības iniciētā  

projektā, izstrādājot  

līdzdalības pasākumu 

programmu (2018.gadam) 

 

Atbalstīts 

2017. gadā  Rēzeknes pilsētas bibliotēkas aktīvi iesaistījušās citu institūciju sagatavotu   

projektu īstenošanā:  

9.2. tabula. 

Projektu apkopojums 

Projekta 

nosaukums 

Iniciators Aktivitātes Materiālais 

ieguvums 

Ieguvums 

naudas 

izteiksmē 

Latviešu 

oriģinālliteratūra 

Latvijas 

bibliotēkās 

LNB Grāmatas 

popularizējoši 

pasākumi 

Grāmatu kolekcija 579,- 

Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija -

2017 (CB filiāles) 

LNB BLC Darbs ar ekspertiem, 

pasākumi lasīšanas 

veicināšanai 

Grāmatu kolekcija 216,- 

Elektroniskās  

publikācijas 

Kultūras 

un 

Datu bāzu abonēšana 

(bez maksas vai ar 

Bezmaksas DB: 

LETONIKA, News.lv. 
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Latvijas 

bibliotēkās 

informācij

as sistēmu 

centrs 

atvieglotiem 

nosacījumiem), 

izmēģināšana  

DB ar atvieglotiem 

abonēšanas 

nosacījumiem: 

Britannica PLE, 

LETAarhīvs, LitRES  

ES informācijas 

punkti bibliotēkās 

LR Ārlietu 

ministrija 

ES tematikai veltītas 

izstādes, pasākumi, 

bibliotekāru dalība 

projekta iniciatoru  

rīkotajos 

semināros/forumos 

  

Stāstu bibliotēkas UNESCO 

LNK 

Stāstu pasākumi, 

bibliotekāru dalība 

UNESCO LNK rīkotajos 

semināros/konferencēs 

  

Nacionālā skaļās 

lasīšanas 

sacensība 

(2.bibliotēka) 

LNB BLC Grāmatu, lasīšanu 

popularizējoši 

pasākumi sadarbībā ar 

skolu bibliotēkām 

  

Latvijas Diabēta 

federācijas 

sociālās 

rehabilitācijas 

pakalpojumu 

attīstība 

Rēzeknes 

Diabēta 

biedrība 

Izglītojoši pasākumi 

bibliotēkā 

  

Valda Grēviņa 

dzejas lasījumi 

Latvijas bibliotēkā 

Latvijas 

bibliotekār

u izglītības 

apvienība 

V. Grēviņa dzeju 

popularizējošs 

pasākums bibliotēkā  

  

Latgolys 

symtgadis ceļš 

dažaidūs 

Rēzeknes 

Tehnoloģij

Projekta informatīvais 

atbalsts, 

ārpusbibliotēkas 
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medejūs: 

Novadmācības 

stundas, ievadot 

Latgales kongresa 

simtgadi 

u 

akadēmija 

pasākumi reģiona 

skolās 

Starptautiskā 

kultūras 

apmaiņas nedēļa: 

Baltu cilšu – 

latgaliešu, kuršu 

un žemaišu 

novadu līdzīgais 

un atšķirīgais 

Skodas 

rajona 

R.Granaus

ka 

publiskā 

bibliotēka 

(Lietuva) 

Dalība starptautiskā 

konferencē ar 

referātiem (2) 

  

Puškins bez 

robežām 

Pleskavas 

apgabala 

universālā 

zinātniskā 

bibliotēka 

(Krievija) 

Dalība radošajā  web-

maratonā (e-resurss: 

http://inter.pskov.lib.ru

/pushkin180) 

sadarbībā ar Rēzeknes 

Nacionālo biedrību KN 

  

  

 

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.  

http://inter.pskov.lib.ru/pushkin180
http://inter.pskov.lib.ru/pushkin180
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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.  

Par bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, pasākumiem, izstādēm un citām aktivitātēm 

iedzīvotāji tiek informēti ar tīmekļa vietnes www.rezeknesbiblioteka.lv starpniecību. 2017. gadā 

bibliotēkas vietnē tika publicēti 203 jauni ziņu sižeti (publikācijas) ar ilustratīvajiem materiāliem, aptverot 

Rēzeknes pilsētas Centrālo bibliotēku, 2. bibliotēku  un Bērnu bibliotēku. Pārskata gadā vietnē tika publicētas 

arī aktuālas ziņas, ko iesūtīja reģiona bibliotēkas. 

Rādītājus pozitīvi ietekmējis mērķtiecīgais publicitātes darbs sadarbībā ar vietējiem masu 

mēdijiem (127 bibliotēkas darbinieku sagatavotas publikācijas). Bibliotēkas interneta vietnes 

www.rezeknesbiblioteka.lv un bibliotēkas profilu sociālajos tīklos (draugiem.lv, twitter) satura 

prasmīga pārvaldība, bibliotekāro e-pakalpojumu attīstība nodrošinājusi ievērojamu bibliotēkas 

virtuālo apmeklētāju skaita pieaugumu..  

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.  

2017. gadā notika aktīvs darbs pie bibliotēkas profiliem sociālajos tīklos Draugiem.lv 

(http://www.draugiem.lv/rezeknesbiblioteka) un Twitter.com.  Draugiem.lv lietotāji labprāt 

izmantoja iespēju sazināties ar bibliotēku un pagarināt grāmatu lietošanas termiņu ar bibliotēkas 

Draugiem.lv profila starpniecību. Lielu popularitāti joprojām saglabā Draugiem.lv publicētās 

bibliotēkas fotogalerijas – gada laikā kopskaitā 81 galerija. 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. 

http://www.rezeknesbiblioteka.lv/
http://www.rezeknesbiblioteka.lv/
http://www.draugiem.lv/rezeknesbiblioteka
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Rēzeknes Centrālā bibliotēka aktīvi sadarbojas ar masu medijiem. Informācija par 

bibliotēku 2017. 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. Bibliotēkas interneta vietnes www.rezeknesbiblioteka.lv satura prasmīga pārvaldība un 

bibliotekāro e-pakalpojumu attīstība sekmējusi bibliotēkas virtuālo apmeklētāju skaita pieaugumu 

(bibliotēkas mājas lapas apmeklējums 2017. gadā – 179961).   

2017. gadā radio un Latgales Reģionālajā Televīzijā bija klausāmi un skatāmi 2 sižeti par 

bibliotēkas darbību un organizētajiem pasākumiem. Vietējā presē regulāri tiek publicēti raksti par 

bibliotēku vēsturi un aktualitātēm. Publikāciju mērķis - piesaistīt esošo un potenciālo lietotāju 

uzmanību, atgādināt par bibliotēku, tās krājumiem un piedāvātajām iespējam. 2017. gadā 

laikrakstos „Rēzeknes Vēstis” (latviešu un krievu valodā), „Vietējā Latgales Avīze”, „Panorama 

Rezekne”, „Rēzeknes Vēstnesis” bijušas 155 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, ikmēneša grāmatu dāvinātāju sarakstiem u.c. materiāliem.  

CB abonementā darbojas bibliopasts, kurā bibliotēkas 

apmeklētāji var 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).  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. 2017. gadā RCB un filiābibliotēkā  tika rīkoti daudzveidīgi lasītveicināšanu, 

medijpratību veicinoši tematiskie pasākumi ( 2016. gadā – 98 pasākumi; 2017 – 76 pasākumi), kas 

sekmējuši sabiedrības interesi par bibliotēkas pakalpojumiem un jaunu lietotāju piesaisti. Gada laikā 

http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekneszinas.lv/
http://www.rezeknesnovads.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.rezeknesbiblioteka.lv/
http://www.rezeknesbiblioteka.lv/


 45 

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. 

10.1. tabula. 

RCB un filiālbibliotēku pasākumi 2017. gadā 

Pasākumi CB 2. bibliotēkā Bērnu 

bibliotēkā 

Kopā RCB 

Literatūras izstādes 137 104 88 329 

Radošo darbu 

izstādes 

10 18 11 39 

Tematiski pasākumi 38 9 29 76 

Ekskursijas 13 6 10 29 

Bibliotekārās stundas/ 

praktiskās nodarbības 

2 1 12 15 

Radošās darbnīcas 1 3 13 17 

Spēļu nodarbības - - 3 3 

Pārrunas - - 3 3 

Grāmatu apskati -  1 1 

Konkursi -  1 1 

Viktorīnas -  1 2 

 20  172 261 

Ieskats interesantākajās  RCB izstādes 2017. gadā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Novembris- patriotisma mēnesis”   Cikls ”Latgales kongresa 100-gades zīmē” 

 



 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Rēzeknes Vēstu” ielikumam “Mōras Zeme”- 20  Izstāde “Ielūkojies manā grāmatplauktā!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pirmais pasaules avīžu salidojums”   “Aleksim Rubulim – 95” c. “Latgale un latgalieši” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceļojošā izstāde “Romas līgumam -60”   LKCI devums 2017. gadā 
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“Vēstules uz bērza tāss”     “Mana sirdsgrāmata” 

 

“Ziemassvētku laiks” (Greiškānu pag.  “Spilvenu nevar būt par daudz!”         

bērnu rokdarbu pulciņš)      rokdarbu pulciņš “Savu roku māksla” 

 

 

Fotostudijas “FOTAST” izstāde 

Liepājas iela Latvijas garumā”.  Fotoizstāde “Zili zaļā galerija”, sadarbībā ar  

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Dabas izglītības centru“ 
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Pārskata gadā Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā notika UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” 

ietvaros organizēti pasākumi: “Rēzeknes stāsti fotogrāfijās”, “Daugavas stāsti” (sadarbībā ar Dabas 

aizsardzības pārvaldi), “Turpinām stāstīt stāstus un gāzt podus” (sadarbībā ar Rikavas pagasta 

bibliotēku), “Ar domu par Latvijas  valsti” (sadarbībā ar Zemessardzes veterāniem), 

“Literatūrzinātnieka S. Belkovska mūža pieturzīmes”. Šie pasākumi tika iekļauti RCB pasākumu ciklā  

“100 stāsti Latvijai”.  

Novembrī notika pasākums 

“Literatūrzinātnieka S. Belkovska mūža pieturzīmes” . 

 

 

 

 

 

 

Lāčplēša dienas pasākums “Ar domu par 

Latvijas  valsti.  Zemessardzes veterānu atmiņas” .  

 

 

 

 

 

 

“..turpinām vārīt ziepes un gāzt podus” kopā 

ar lieliem un maziem Rikavas stāstniekiem. Pasākums 

notika  sadarbībā ar Rikavas pagasta bibliotēku.  
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Martā notika pasākums 

“Vēstules uz bērza tāss. Pieminot 1949. 

gada 25. marta deportācijas” sadarbībā 

ar Rēzeknes Valsts poļu ģimnāziju. 

(Skolotājas B. Vaivode, S. Taranda) 

 

 

Aprīlī Centrālajā bibliotēkā  bija tikšanās ar 

rakstnieci Santu  Mežābeli.  

 

 

 

 

 

 

 

Maijā pie Centrālās bibliotēkas 

tika rīkots pasākums “Valoda uz 

trotuāra”, kura uz trotuāra tika rakstīti 

latviešu un latgaliešu literātu 

domugraudi.   

 

 

Jūnijā  lasītāju klubiņā “LASIs” notika 

pasākums  “Veram vaļā Dainu skapi Līgo priekšvakarā”. 
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Izglītojošs pasākums “Zaļā pēcpusdiena” kopā  

Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centru.   

 

 

 

 

 

 

Novadnieka, somu kinorežisora Teuvo Tulio 

105. jubilejai veltīts piemiņas pasākums.   

 

 

 

 

 

 

“Adventes lasījumi” kopā ar  literātu kopu 

“Latgales ūdensroze”. 
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11.  Sadarbības tīkla raksturojums 

2017. 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, Valsts probācijas dienestu, Rēzeknes Pensionāru dienas centru, 

Rēzeknes Diabēta biedrību, Rēzeknes Pareizticīgo draudzes svētdienas skolu,  Latvijas Neredzīgo 

bibliotēkas Rēzeknes filiāli, SIA „ALAAS”, Nozīmīgākie Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas 

sadarbības partneri 2017. gadā: 

Latgales Kultūrvēstures muzejs. 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. 

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. 

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācijas Dabas izglītības centra 

pārstāvji bibliotēkā regulāri īsteno dabas tematikai veltītus izglītojošus pasākumus un izstādes. 

Latvijas Nacionālā bibliotēka – nozīmīgs sadarbības partneris bibliotekāru profesionālās 

pilnveides pasākumu īstenošanā. 
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UNESCO Latvijas Nacionālās komisija – sadarbības partneris tīklā „Stāstu bibliotēkas”.  

Pārskata gadā aktivizējusies sadarbība ar Skodas 

(Lietuva) pašvaldības bibliotēku un Pleskavas apgabala 

universālo zinātnisko bibliotēku. Centrālās bibliotēkas 

pārstāvji piedalījušies Skodas bibliotēkas rīkotajā 

starptautiskajā konferencē “Baltu cilšu – latgaliešu, kuršu un 

žemaišu – novadu līdzīgais un atšķirīgais” (nolasīti 2 referāti). 

2017. gadā turpinājās sadarbība ar Pleskavas 

apgabala Universālo zinātnisko bibliotēku. Starpvalstu 

novadpētniecības konkursa ietvaros bērniem un jauniešiem  

RCB darbinieces pieredzes apmaiņas nolūkā apmeklēja 

Pleskavas bērnu un jauniešu bibliotēku – Pleskavas apgabala 

UZB filiāli.     
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12. Metodiskais un konsultatīvais darbs 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka  darbojas kā koordinējošais metodiskais centrs 38 pašvaldību 

publiskajām un 35 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 2017. 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. 

2017. gada septembrī Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrību 

organizējusi gadskārtējo Latgales reģiona bibliotekāru konferenci “Bibliotēka – tilts starp pagātni un 

nākotni”, kurā piedalījās visu Latgales novadu bibliotekāri.  

Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju ietvaros sniegtas 170 konsultācijas reģiona bibliotēku 

darbiniekiem, organizēti 17 profesionālās pilnveides pasākumi (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-pastu. Kopā sniegtas 170  konsultācijas reģiona bibliotēku darbiniekiem no 32 bibliotēkām.  

Pastāvīgi tika 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. Kopumā pārskata periodā organizēti individuālie praktikumi. Par dalību RCB apmācību 

pasākumos tiek izsniegti apliecinājumi. 



 54 

Aprīlī darba vizītē apmeklēta Rēzeknes novada 

Ozolaines pagasta bibliotēka. 

 

 

 

 

 

Jūnijā, sadarbībā ar Rēzeknes nodaļa bibliotēku 

speciālisti, Rēzeknes novada Kultūras nodaļas organizētā 

pieredzes apmaiņā tika apmeklētas Balvu reģiona 

bibliotēkas.  

 

 

 

Skolēniem un studentiem regulāri sniegtas individuālās konsultācijas par to, kā sastādīt 

bibliogrāfiskos sarakstus, kā izmantot Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas elektronisko katalogu, 

tiešsaistes datu bāzes un citus informācijas avotus. Pēc skolu iepriekšējiem pieteikumiem CB un 

filiālbibliotēkās tiek rīkotas ekskursijas – bibliotekārās stundas. 

2017. gadā 24 darbinieki piedalījušies  dažāda veida profesionālās pilnveides pasākumos: 

semināros, kursos, apmācībās un konferencēs. Notikuši 5 semināri, kuros analizēti 2016. gada 

bibliotēku darba rādītāji, 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.), sniegts ieskats bibliotēkā īstenoto 

projektu gaitā (UNESCO „Stāstu bibliotēku tīkls”, Bērnu/Jauniešu žūrija, Nacionālā skaļā lasīšana).  

Aktualizējot bērnu un jauniešu lasītprasmes veicināšanu un interesi par bibliotēku, 

pieredzes apmaiņas braucienā uz Pleskavas apgabala bērnu un jauniešu bibliotēku-apgabala 

Universālās zinātniskās bibliotēkas filiāli piedalījās 2 CB speciālistes. Šīs bibliotēkas apmeklējuma 

laikā tika uzsvērta bērnu/jauniešu loma un devums vietējās vēstures izzināšanā un ar 

novadpētniecību saistītu projektu īstenošanā. 

Metodiskā darba problēmas galvenokārt saistītas ar motivējošu argumentu trūkumu, lai 

darbiniekus pārliecinātu, kāpēc svarīgi pastāvīgi pilnveidot savas prasmes un kompetences strauji 
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mainīgajā informācijas tehnoloģiju laikmetā.  Vairāki darbinieki bez atbilstošas bibliotekārās 

izglītības dažādu iemeslu dēļ nevēlas, nav motivēti iegūt bibliotekāra kvalifikāciju. 

12.1. tabula. 

RCB organizētie profesionālās pilnveides pasākumi 

N.p.k. 
Norises 

laiks 

Norises 

vieta 
Organizētājs/i  

Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Dalībnieku 

skaits 

Stundu 

skaits 

1. Februāris Rēzekne Rēzeknes 

Centrālā 

bibliotēka 

Bibliotēku darbinieku 

seminārs: 

 Filiāļu un nodaļu 

vadītāju atskats uz 

padarīto 2016. gadā 

 Latvijas Neredzīgo 

bibliotēkas Rēzeknes 

filiāles apmeklējums 

24 4 

2. Marts  Rēzekne Rēzeknes 

Centrālā 

bibliotēka 

 Vietējais kultūras 
kanons: dzejniece 
Olga Orsa un 
dzejnieki-novadnieki; 

 Pieprasītākie  
informācijas resursi 
Rēzeknes Centrālajā 
bibliotēkā  2016. Gadā 

 Valsts valodas likuma 
aktualitātes 

 "Stāstniecības 
tradīciju 
pārmantošana un 
uzturēšana 21. 
gadsimtā": atskats uz 
konferenci  

 Pieprasītākie  
informācijas resursi 
Rēzeknes CB 2016.  
Gadā 

 Mūsdienīga 
bibliotēkas izstāde: 
teorētiski praktisks 
skatījums  

  

63 4 

3. Septembris Rēzekne Rēzeknes 

Centrālā 

bibliotēka 

Rēzeknes  pilsētas bibliotēku 

darbinieku seminārs: 

 Darba aizsardzības 

aktualitātes. 

 Izglītība, radošums un 

kompetenču 

28 4 
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pieejamība 21. 

gadsimtā. 

 Bibliotēkas 

pakalpojumu 

mērķgrupa – bērni un 

jaunieši. 

 Nacionālā skaļās 

lasīšanas sacensība. 

 „Stāstu bibliotēku”  

tīkla dalībnieku 

vasaras skola, 

festivāli, Rēzeknes CB 

aktivitātes 

 Lasītāju apkalpošana 

Latvijas bibliotēkās: 

atskats uz lasītāju 

apkalpošanas 

speciālistu konferenci 

 Datubāzu resursi un 

rīki informācijas 

darbā: Kultūras 

informācijas centra 

jaunumi, KIS 

piedāvāto datubāzu 

izmantojums 

Rēzeknes CB 

 Tiešsaistes abonētās 

datubāzes, e-

grāmatas, brīvpieejas 

resursi  

4 Septembris  Rēzekne Rēzeknes 

Centrālā 

bibliotēka/ 

LBB  

Latgales reģiona bibliotekāru 

konference “Bibliotēka – tilts 

starp pagātni un nākotni” 

76 4 

5. Novembris  Rēzekne Rēzeknes 

Centrālā 

bibliotēka 

Rēzeknes pilsētas bibliotēku 

darbinieku seminārs: 

 AS „Citadeles banka” 

jaunumi 

18 4 
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 Grāmatas – 

LALIGABAs (Latvijas 

Literatūras gada 

balva)  2017. gada 

laureātes 

 Eiropas informācijas 

diena:  Eiropas 

Savienības 

aktualitātes 

 Latvijas Bērnu un 

jaunatnes literatūras 

padomes rīkotā 

Pavasara konferencē 

bērnu literatūras un 

bibliotēku 

speciālistiem “Es 

piederu šeit” 

 Latvijas bibliotekāru 

12. kongress 

“Bibliotēkas un 

sabiedrība: vienotas 

kopīgiem mērķiem” 

Rīgā LNB: atziņas 

 „Atšķirīgs klients 

daudzveidīgā Latvijā 

imigrācijas procesu 

ietekmē” : atskats uz 

Europe direct 

informācijas centra 

Austrumlatgalē 

semināru 

 "Šodienas notikums – 

rītdienas vēsture": 

atskats uz 

novadpētniecības 

konferenci Madonā 

 Metodiskā  darba 

aktualitātes: 2017. 
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gada rudens seminārs 

LNB 

 

6. Janvāris 

Februāris  

Marts 

Rēzekne Rēzeknes 

Centrālā 

bibliotēka 

BIS ALISE praktikumi 

reģiona/skolu bibliotēkām: 

 Cirkulācija 

 Komplektēšana 

 Autoritatīvo ierakstu 

veidošana 

 Statistika 

 Meklēšana E-

katalogā/Novadpētni

ecības datubāzē 

 

45 4 
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Pielikums Nr. 1 

 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka publikācijās.  2017. gads 

1. .. un Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa var sākties. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.45, 2017, 11.nov., 

7.lpp.  

2. Aicinām uz lekcijām par diabētu. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.7, 2017, 18.febr., 5., 12.lpp. 

3. Avdijanovs, J. Lūdzu, atdodiet grāmatas! Rēzeknes Vēstis, Nr.27, 2017, 3.marts, 2.lpp. 

4. Avdijanovs, Jāzeps. Lekcijas par diabētu. Rēzeknes Vēstis ,Nr.44/45 ,2017, 13.apr., 2.lpp. 

5. Babre, Anna. "Kai piļskolns zalta naudu...". Vietējā Latgales Avīze ,Nr.46, 2017, 17.nov., 

11.lpp.  

6. Bibliotēku nedēļas aktivitātes Rēzeknes bibliotēkās. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.15 ,2017, 

13.apr., 7.lpp.  

7. Bibliotēku nedēļas aktivitātes Rēzeknes bibliotēkās. Rēzeknes Vēstnesis,  Nr.16 ,2017, 

22.apr., 7.lpp.  

8. Bondars, Artūrs. "Rēzeknes stāsts fotogrāfijā". Rēzeknes Vēstis, Nr.113 ,2017, 21.sept., 

5.lpp.  

9. Bondars, Artūrs.  Aicinām uz pasākumu "Rēzeknes stāsts fotogrāfijā", Rēzeknes Vēstnesis, 

Nr.38 ,2017, 23.sept., 7.lpp. 

10. Bondars, Artūrs. Ar maskām par maskām. Rēzeknes Vēstis, Nr.15 ,2017, 3.febr., 9.lpp. 

11. Bondars, Artūrs. Bibliotēka aicina ciemos. Rēzeknes Vēstis ,Nr.88 ,2017, 25.jūl., 7.lpp. 

12. Bondars, Artūrs. Bibliotēka aicina ciemos! Rēzeknes Vēstnesis, Nr.29, 2017, 22.jūl., 

7.lpp. 

13. Bondars, Artūrs Par Latvijas ainavu dārgumiem. Rēzeknes Vēstis ,Nr.110 ,2017, 14.sept., 

5.lpp. 

14. Bondars, Artūrs. Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā "Stāsti par Daugavu". Rēzeknes 

Vēstnesis ,Nr.45 ,2017, 11.nov., 7.lpp.  

15. Bondars, Artūrs. Stāsti par Daugavu. Rēzeknes Vēstis, Nr.133, 2017, 7.nov., 3.lpp.  

16. Diabētiķiem un ne tikai. Rēzeknes Vēstis, Nr.24, 2017, 24.febr., 2.lpp. 

17. Diabētiķiem un ne tikai. Rēzeknes Vēstis ,Nr.21, 2017, 17.febr., 1.lpp. 

18. Dimzule, Iveta "Nu būs ziepes".  Rēzeknes Vēstis , Nr.128, 2017, 26.okt., 5.lpp. 
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19. Dimzule, Iveta. Lai saglabātu savas zemes un tautas vēsturi... Rēzeknes Vēstis, Nr.89, 

2017, 27.jūl., 7.lpp. 

20. Dimzule, Iveta. Simts stāsti Latvijai.. Rēzeknes Vēstis, Nr.146 ,2017, 8.dec., 7.lpp.  

21. Elksne-Pavlovska, Aleksandra .Dosies uz Lietuvu. Rēzeknes Vēstis, Nr.113 ,2017,    

21.sept., [1.]lpp. 

22. Elksne-Pavlovska, Aleksandra .Tiksies reģiona bibliotekāri . Rēzeknes Vēstis, Nr.113, 

2017, 21.sept., [1.]lpp. 

23. Elksnis, Jānis. 2017. gada pienesums. Rēzeknes Vēstis, Nr.90 ,2017, 28.jūl., 4.lpp.  

24. Gaidule, Anita ."Teātris aicina". Rēzeknes Vēstis,  Nr.35,2017, 23.marts, 5.lpp 

25. Gaidule, Anita. Atskats uz Eiropas informācijas dienu Rīgā. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.16, 

2017, 22.apr., 7.lpp.  

26. Gaidule, Anita . Godinot izcilā novadnieka piemiņu. Rēzeknes Vēstis, Nr.150, 2017, 

19.dec., 2.lpp. 

27. Gaidule, Anita. Izstāžu cikls "Latgales kongresa simtgades zīmē". Rēzeknes Vēstnesis, 

Nr.2 ,2017, 14.janv., 8.lpp. 

28. Gaidule, Anita Latviešu izcelsmes somu režisors . Rēzeknes Vēstis ,Nr.97 ,2017, 15.aug., 

3.lpp. 

29. Gaidule, Anita. Latviešu izcelsmes somu režisors.  Rēzeknes Vēstis , Nr.100, 2017, 

22.aug., 2.lpp. 

30. Gaidule, Anita. Latviešu, krievu, vācu valodā... Rēzeknes Vēstis, Nr.21, 2017, 17.febr., 

9.lpp. 

31. Gaidule, Anita.Par Franci Trasunu. Vietējā Latgales Avīze, Nr.41, 2017, 13.okt., 16.lpp. 

32. Gaidule, Anita. Rēzeknē skatāma ceļojošā izstāde par Romas līgumu 60. gadadienu 

Rēzeknes Vēstnesis, Nr.40 ,2017, 7.okt., 7.lpp.  

33. Gaidule, Anita .Rēzeknes Centrālās bibliotēkas periodikas jaunumi. Rēzeknes Vēstnesis, 

Nr.8 ,2017, 25.febr., 7., 18.lpp.  

34. Gaidule, Anita. Rēzeknes Tautas teātra afišu zstāde Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā. 

Rēzeknes Vēstnesis, Nr.12 , 2017, 25.marts, 7.lpp.  

 8.lpp.  

36. Gaidule, Anita. Valentīndiena - bibliotēkā! Rēzeknes Vēstis ,Nr.17 ,2017, 9.febr., [1.]lpp. 

37. Gaidule, Anita Valentīndiena bibliotēkā. Rēzeknes Vēstnesis ,Nr.6 ,2017, 11.febr., 7.lpp. 

38. Germova, Dzidra .Otrreiz atjaunotajai "Latgales Mārai" – 25. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.32, 

2017, 12.aug., 5., 12.lpp. 
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39. Gļauda, Arvīds. Ieklausīties dvēseles dziesmā. Rēzeknes Vēstis, Nr.32 ,2017, 16.marts, 

5. lpp. 

40. Gorsvāne, Zita ."Kad saulriets noskūpsta debesis". Rēzeknes Vēstis, Nr.119, 2017, 5.okt., 

5.lpp. 

41. Gorsvāne, Zita.  "Smalkais sudraba pavediens". Rēzeknes Vēstis, Nr.135, 2017, 10.nov., 

4.lpp. 

42.Gorsvāne, Zita. 88 jaunas grāmatas... Rēzeknes Vēstis, Nr.81,2017, 7.jūl., 9.lpp. 

43. Gorsvāne, Zita. Bibliotēkas jaunumi. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.35, 2017, 2.sept., 7.lpp. 

44. Gorsvāne, Zita. Bibliotēkas jaunumi. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.13, 2017, 1.apr., 7.lpp. 

45. Gorsvāne, Zita. Bibliotēkas jaunumi. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.9, 2017, 4.marts, 7.lpp. 

46. Gorsvāne, Zita. Grāmatu jaunumi bibliotēkā. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.39, 2017, 30.sept., 

7.lpp. 

47. Gorsvāne, Zita. Grāmatu jaunumi bibliotēkā. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.42, 2017, 21.okt., 

7.lpp. 

48. Gorsvāne, Zita. Jaunās grāmatas bibliotēkā. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.22, 2017, 3.jūn., 

7.lpp. 

49. Gorsvāne, Zita. Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonementa jaunumi. Rēzeknes 

Vēstnesis, Nr.3, 2017, 21.janv., 7.lpp. 

50. Gorsvāne, Zita. Rēzeknes Centrālās bibliotēkas jaunumi. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.51, 

2017, 23.dec., 7.lpp. 

51. Gorsvāne, Zita. Spiegošanas pamati. Rēzeknes Vēsti, Nr.69, 2017, 9.jūn., [12.]lpp. 

52. Ikaunieks, Vilis. Krišjāņa Barona premijas laureāts. Mōras Zeme : kultūrvēsturiski un 

religiski izgleitojūši roksti, 11.lpp. 

53. Īpašs dvēseles stāvoklis. Rēzeknes Vēstis, Nr.35, 2017, 23.marts, 5.lpp.  

54. Ivanam Zavoloko – 120. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.51, 2017, 23.dec., 7.lpp.  

55. Ja ne sauļoties, tad lasīt grāmatu! Rēzeknes Vēstnesis, Nr.28, 2017, 15.jūl., 7.lpp. 

56. Kaļva, Inga. Marija Sproģe: "Nejaušības īstenībā ir likumsakarīgas". Vietējā Latgales 

Avīze,  Nr.9, 2017, 3.marts, 17.lpp.  

57. Keramikim un dzejnīkam Voldemāram Vogulam – 65. Vietējā Latgales Avīze, Nr.47, 

2017, 24.nov., 11.lpp. 

58. Kinorežisora Teuvo Tulio 105. jubileju sagaidot. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.33, 2017, 

19.aug., 5., 12.lpp. 
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59. Kinorežisora Teuvo Tulio 105.jubileju sagaidūt. Vietējā Latgales Avīze, Nr.32, 2017, 

11.aug., 11.lpp. 

60. Lasītāju klubiņš "LASIS" aicina uz Dzejas dienu pasākumu. Vietējā Latgales Avīze,  Nr.37, 

2017, 15.sept., 5.lpp. 

61.Leitāne, Jolanta. Latgales Kultūras centra izdevniecības Grāmatu svētki bibliotēkā. 

Rēzeknes Vēstnesis, Nr.32, 2017, 12.aug., 7., 15.lpp.  

62. Lekcija par vecticības vēsturi. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.46, 2017, 18.nov., 6., 14.lpp.  

63. Līpenīte, Anna. No bibliotēkas vēstures. Rēzeknes Vēstis, Nr.3, 2017, 6.janv., 9.lpp.  

64.Mikele, Aija. Atceroties melodrāmas meistaru. Rēzeknes Vēstis, Nr.104, 2017, 31.aug., 

5.lpp. 

65. Mikele, Aija. Bibliotēkā – grāmatu prezentācija. Rēzeknes Vēstis, Nr.93, 2017, 4.aug., 

8.lpp. 

66. Mikele, Aija. Degot svecēm Adventa vainagā. Rēzeknes Vēstis, Nr.149, 2017, 15.dec., 

8.lpp.  

67. Mikele, Aija. Dzeja bibliotēkā. Rēzeknes Vēstis, Nr.112, 2017, 19.sept., 4.lpp. 

68. Mikele, Aija. Lai dzeivoj "Mōras zeme!” Rēzeknes Vēstis, Nr.95, 2017, 10.aug., 4.lpp.  

69. Mikele, Aija. Latgaliski. Pa vacam voi pa jaunam? Rēzeknes Vēstis, Nr.135, 2017, 10.nov., 

2., 3.lpp.  

70. Mikele, Aija Patriotes stāsts. Rēzeknes Vēstis, Nr.151, 2017, 21.dec., 5.lpp. 

71. Mikele, Aija. Stāsti par 100 gadiem Latvijā. Rēzeknes Vēstis, Nr.30, 2017, 10.marts, 4.lpp.

  

72. Mikele, Aija. Sveica kultūras darbiniekus. Rēzeknes Vēstis, Nr.139, 2017, 23.nov., 5.lpp.  

73. Mikele, Aija. Un grāmatas dodas pie lasītāja. Rēzeknes Vēstis, Nr.136, 2017, 14.nov., 

[1.]lpp. 

74. No bibliotēkas vēstures lappusēm. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.2, 2017, 14.janv., 8., 14.lpp.  

75. Notiks bezmaksas lekcija par diabētu. Vietējā Latgales Avīze. Nr.7, 2017, 17.febr., 5.lpp. 

76. Otro reizi atjaunotajam piemineklim "Vienoti Latvijai" – 25. Vietējā Latgales Avīze, 

Nr.32, 2017, 11.aug., 16.lpp. 

77. Piedošanas laiks bibliotēkās. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.50, 2017, 16.dec., 7., 11.lpp.  

78. Rēzeknē būs skatāma ceļojošā izstāde par Romas līgumu 60.gadadienu. Vietējā Latgales 

Avīze, Nr.40,2017, 6.okt., 5.lpp. 

79. Rēzeknei – 732. Rēzeknes Vēstis, Nr.90, 2017, 28.jūl., 9.lpp. 
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80. Rēzeknes Centrālā bibliotēka aicina balsot par Latvijas ainavu dārgumiem! Rēzeknes 

Vēstnesis, Nr.37, 2017, 16.sept., 7.lpp. 

81.Rēzeknes bibliotēkas apmeklētājiem - atlaižu diena un dāvana. Vietējā Latgales Avīze, 

Nr.2, 2017, 13.janv., 5.lpp. 

82. Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā - "Stāsti par Daugavu". Vietējā Latgales Avīze, Nr.45, 

2017, 10.nov., 5.lpp.  

83. Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā godina Teuvo Tulio. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.35, 2017, 

2.sept., 8., 14.lpp. 

84. Rēzeknes pilsētas bibliotēku aktualitātes augustā. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.30,2017, 

29.jūl., 7.lpp. 

85. Rēzeknes pilsētas Bibliotēku aktualitātes novembrī. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.47, 2017, 

25.nov., 7.lpp. 

86. Rēzeknis školāni roksta viestiejumus iz bārza tōss. Vietējā Latgales Avīze, Nr.12, 2017, 

24.marts, 11.lpp. 

87. Rumka, Linda. "Ceturtais bauslis". Rēzeknes Vēstis. Nr.22, 2017, 21.febr., 4.lpp. 

88. Sineļņikova, Tatjana. Plakātu izstāde bibliotēkā. Rēzeknes Vēstis, Nr.122, 2017, 12.okt., 

5.lpp. 

89. Skatāma Rēzeknes Tautas teātra afišu izstāde. Vietējā Latgales Avīze, Nr.12, 2017, 

24.marts, 5.lpp. 

90.  Sproģe, Marija Puškins bez robežām. Rēzeknes Vēstis, Nr.18, 2017, 10.febr., 9.lpp.  

91. Starovoitova, Arita. Sumināti ikgadējie kultūras darbinieki. Rēzeknes Vēstnesis,  Nr.46, 

2017, 18.nov., 3., 10.lpp.  

92. Suseja, Ruta. "Ar mani runāja kaija". Rēzeknes Vēstis, Nr.149,2017, 15.dec., 8.lpp. 

93. Suseja, Ruta. "Cīruļi un dumpinieki" Rēzeknē. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.46, 2017, 18.nov., 

8.lpp.  

94. Suseja, Ruta. "Kai es atklōju Stanislavu Belkovski". Vietējā Latgales Avīze, Nr.45, 2017, 

10.nov., 11.lpp.  

95. Suseja, Ruta "Vestījums uz bērza tāss". Rēzeknes Vēstis, Nr.34, 2017, 21.marts, 3.lpp. 

96. Suseja, Ruta. "Zvaigznes austrumos". Rēzeknes Vēstis, Nr.137, 2016, 16.nov., 6.lpp. 

97. Suseja, Ruta Ai, dzīves ceļi līkločiem. Rēzeknes Vēstis, Nr.52, 2017, 5.maijs, 5.lpp.  

98. Suseja, Ruta. Aicina uz grāmatas "Lida. Citādā" atvēršanas svētkiem. Rēzeknes Vēstnesis, 

Nr.19, 2017, 13.maijs, 7.lpp. 
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99.  Suseja, Ruta. Aizvadīta bibliotekāru konference "Bibliotēka - tilts starp pagātni un 

nākotni". Vietējā Latgales Avīze, Nr.41 ,2017, 13.okt., 21.lpp.  

100. Suseja, Ruta Atnesiet grāmatas! Soda nauda nebūs jāmaksā! Rēzeknes Vēstis. Nr.150, 

2017, 19.dec., 2.lpp. 

101. Suseja, Ruta. Bibliotēkas jaunumi. Rēzeknes Vēstis, Nr.2, 2017, 5.janv., 5.lpp. 

102. Suseja, Ruta. Bibliotēku nedēļa. Rēzeknes Vēstis, Nr.44/45, 2017, 13.apr., 15.lpp. 

103. Suseja, Ruta. Datu bāze "Letonika.Lv" - tagad arī datorā mājās. Rēzeknes Vēstnesis, 

Nr.1, 2017, 7.janv., 7.lpp. 

104. Suseja, Ruta E-prasmju nedēļa. Rēzeknes Vēstis, Nr.36, 2017, 24.marts, 9.lpp.  

105. Suseja, Ruta. E-prasmju nedēļa Rēzeknes bibliotēkās. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.12, 2017, 

25.marts, 7.lpp. 

106. Suseja, Ruta. Maltas BJC žurnālisti piedalās pasaules avīžu salidojumā. Vietējā Latgales 

Avīze, Nr.17, 2017, 28.apr., 16.lpp.  

107. Suseja, Ruta. Nepaliec parādā bibliotēkai! Rēzeknes Vēstnesis Nr.1, 2017, 7.janv., 7.lpp. 

108. Suseja, Ruta. Nosvinēti LKC izdevniecības grāmatu svētki. Vietējā Latgales Avīze, Nr.32, 

2017, 11.aug., 5.lpp.  

109. Suseja, Ruta. Paldies dāvinātājiem. Rēzeknes Vēstis, Nr.148 (2017, 14.dec.), 3.lpp.  

110. Suseja, Ruta. Par Rēzeknes pilskalnu. Vietējā Latgales Avīze, Nr.41, 2017, 13.okt., 

16.lpp. 

111. Suseja, Ruta. Pieredzes apmaiņā - Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālē.  

Rēzeknes Vēstnesis, Nr.9, 2017, 11.marts, 7.lpp.  

112. Suseja, Ruta. Pirmais pasaules avīžu salidojums. Rēzeknes Vēstis. Nr.52, 2017, 5.maijs, 

5.lpp. 

113. Suseja, Ruta. Poļu ģimnāzijas skolēnu vēstules uz bērza tāss – Rēzeknes Centrālajā 

bibliotēkā. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.12, 2017, 25.marts, 7.lpp. 

114. Suseja, Ruta. Prezentēta Ērika Matuļa grāmata " Ar mani runā kaija". Rēzeknes 

Vēstnesis, Nr.50, 2017, 16.dec., 7.lpp. 

115. Suseja, Ruta. Rēzeknes bibliotekāres konferencē Lietuvā stāsta par Rēzeknes pilskalnu 

un Franci Trasunu. Vietējā Latgales Avīze. Nr.41, 2017, 13.okt., 16.lpp.  

116. Suseja, Ruta. Rēzeknes bibliotekāri atgriezušies no starptautiskas konferences. 

Rēzeknes Vēstnesis. Nr.40, 2017, 7.okt., 7.lpp.  

117. Suseja, Ruta Rēzeknes Centrālās bibliotēkas tiešsaistes abonētās datubāzes. Rēzeknes 

Vēstnesis, Nr.38, 2017, 23.sept., 7.lpp. 



 65 

118. Suseja, Ruta. Šogad - Ziemeļu salas. Rēzeknes Vēstis, Nr.135, 2017, 10.nov., 4.lpp.  

119. Svareigi datumi! Vietējā Latgales Avīze. Nr.6, 2017, 10.febr., 11.lpp. 

120. Svētku izstādes Rēzeknes bibliotēkās. Rēzeknes Vēstnesis Nr.51, 2017, 23.dec., 7.lpp. 

121. Svikša, Skaidrīte. Izdota izglītojoša un krāsojama grāmata "Ieskats Rēzeknes vēsturē". 

Rēzeknes Vēstnesis, Nr.34, 2017, 26.aug., 5., 16.lpp.  

122. Svikša, Skaidrīte. Latgales zemessargi - veterāni piedalās ciklā "100 stāsti Latvijai". 

Vietējā Latgales Avīze, Nr.46, 2017, 17.nov., 17.lpp. 

123. Svikša, Skaidrīte. RCB lasītāju klubiņš "LASis" iepazīst triju paaudžu dzejniekus. Vietējā 

Latgales Avīze, Nr.39, 2017, 29.sept., 21.lpp.  

124. Svikša, Skaidrīte. Rēzeknes Centrālā bibliotēka un Maltas BJC svinēja Valsts valodas 

dienu. Vietējā Latgales Avīze, Nr.20, 2017, 19.maijs, 5.lpp. 

125. Svikša, Skaidrīte. Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā godināts kinorežisors Teuvo Tulio. 

Vietējā Latgales Avīze, Nr.35,2017, 1.sept., 18.lpp. 

126. Svikša, Skaidrīte. Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā skanēja "Dzeja par dzimteni". 

Rēzeknes Vēstnesis, Nr.30, 2017, 30.sept., 8., 18.lpp.  

127. Svinēsim kopā! Rēzeknei šogad - 732! Rēzeknes Vēstnesis, Nr.28, 2017, 15.jūl., 15., 

16.lpp.  

128. Tetarenko, Marina. Dzejas pēcpusdiena. Rēzeknes Vēstis, Nr.27, 2017, 3.marts, [1.]lpp.  

129.Valda Grēviņa dzejas pēcpusdiena Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā. Rēzeknes Vēstnesis, 

Nr.9, 2017, 4.marts, 7.lpp. 

130. Veiskupam Pīteram Strodam – 125. Vietējā Latgales Avīze, Nr.23, 2017, 9.jūn., 16.lpp. 

131. Zaļā pēcpusdiena bibliotēkā. Rēzeknes Vēstis, Nr.37, 2017, 28.marts, [1.]lpp. 

132. Zuja, Aija. Par pilsētas grāmatu apcirkņiem. Rēzeknes Vēstis, Nr.8, 2017, 19.janv., 5.lpp 

133. Авдиянов, Язеп. [Что такое диабет?].  Панорама Резекне, N 15 (13 апр. 2017), с.2 

134. Антонова, Ольга. В стихах душа поэта отзовется. Панорама Резекне, N 11,17 марта 

2017, с.8 

135. Белова, Светлана. Выставка в честь славного земляка. Резекненские вести, N 150, 

19 дек. 2017, с.6  

136. Белова, Светлана. Новинки периодических изданий. Резекненские вести ,N 20, 

16 февр., 2017, с.7 137 

137. Бондарс, Артур. О драгоценных Латвийских пейзажа. Резекненские вести,N 116 

28 сент. 2017, с.4  
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138. Власова, Елена. Медицина в книгах. Резекненские вести. N 10, 10 марта 2017, 

с.28 139. Гайдуле, Анита. В ожидании 105-летия кинорежиссера Тейво Тулио. 

Панорама Резекне, N 33, 8 авг. 20107, с.32  

140. Исследователю старообрядчества И.Н.Заволоко – 120. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.51, 

2017, 23.dec., 7.lpp. 

141. Свилсте, Илона. "Не поворачивай головы. Просто поверь мне...", Резекненские 

вести, N 29, 9 марта 2017, с.7 

142. Свилсте, Илона. Записки пилигрима, архимандрита и художника. Резекненские 

вести. N 9, 20 янв. 2017, с.9 

143. Свилсте, Илона. И пусть весь мир подождет. Резекненские вести, N 58, 19 мая 

2017, с.9 

144. Свилсте, Илона.  Как прожить сто лет и есть ли вторая жизнь? Резекненские 

вести. N 67,6 июня 2017, с.4 

145. Свилсте, Илона.  Книжные новинки в библиотеке. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.13, 2017, 

1.apr., 15.lpp. 

146. Свилсте, Илона.  Мужчина и женщина. Панорама Резекне, N 7, 17 февр. 2017, с.28 

147. Свилсте, Илона .Новинки городской библиотеки. Rēzeknes Vēstnesis, Nr.22, 2017, 

3.jūn., 15.lpp. 

148. Свилсте, Илона. О чем все молчат... Резекненские вести, N 35, 23 марта 2017, с.7 

149. Свилсте, Илона. Про женщин, для женщин и с любовью о женщинах! Панорама 

Резекне, N 17, 28 апр. 2017, с.28  

150. Cвилсте, Илона. Читаем детектив. Панорама Резекнe, N 1, 6 янв. 2017, с.27 

151. Свилсте, Илона. Читать полезно. Панорама Резекне, N 22, 1 июня 2017, с.28 

152. Сказочная доска объявлений. Панорама Резекне, N 17, 28 апр. 2016, с.25 

153. Спроге, Мария.  А.С.Пушкину посвящается. Панорама Резекне. N 9, 3 марта 2017, 

с.27 

154. Сусея, Рута. Мероприятия Недели библиотек в Резекне. Панорама Резекне, N 15, 

13 апр. 2017, с.6 

155. Шеевская, Ирина. Un viņa mūzikas gaisma... Manas atmiņas par Zigfrīdu Miglinieku 

Rēzeknes Vēstis. Nr.2, 2017, 5.janv., 4.lpp.  
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