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Kopsavilkums 

Darba prioritātes: 

 Kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana bibliotēkas lietotājiem ārkārtējās situācijas laikā, 

kā arī sabiedrības informēšana (publicitātes nodrošināšana) par bibliotēkas 

pakalpojumiem medijos (skat. bibliogrāfisko sarakstu pielikumu Nr.10 un 5. nodaļu);   

 Kvalitatīva krājuma veidošana (skat. 6. nodaļu);   

 Konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšana reģiona bibliotekāriem (skat. 12. 

nodaļu); 

 Bibliotekāru profesionālā pilnveide un tās veicināšana (skat. 12. nodaļu); 

 Bibliotēku infrastruktūras uzlabošana (skat. 3. nodaļu); 

 Bibliotēku popularizējoši pasākumi (skat. 10. nodaļu).   

Jauni pakalpojumi: 

 Attālināto pakalpojumu attīstība, pielāgojoties ārkārtējai situācijai (skat. 5., 10. 

nodaļu); 

 Sabiedrības medijpratības līmeņa paaugstināšanai veltītie izglītojošie pasākumi, 

tiešsaistes pasākumi (skat. 5. nodaļu, pielikumus). 

Nozīmīgi/jauni projekti: 

 Projekta “Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē” ietvaros organizēti 

izglītojoši pasākumi (veselība, vide, literatūra u.c.); 

 Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts “Ar rakstnieku – aci pret aci” (skat. 9. nodaļu, 

pielikumus); 

 Līdzdalība biedrības “Jaunatnes Čemodāns” sadarbībā ar ASV vēstniecību Rīgā 

projektā “Ray Bradbury “Dandelion Wine” in Rezekne”(“Rejs Bredberijs “Pieneņu 

vīns” Rēzeknē”). Šīs projekts tika veltīts slavenajam amerikāņu rakstniekam Rejam 

Bredberijam un viņa literārajam darbam “Pieneņu vīns” (skat. 9. nodaļu, pielikumus). 

Problēmas, to risinājumi 

 Aizmāršīgie lasītāji. Risinājums: ikmēneša “parādu atlaižu” dienas rīkošana, akcijas 

“Atnāc un iegūsti! Atlaide parādniekiem” organizēšana (skat. 5.12 nodaļā); 

 Datortehnikas novecošanās; 

 Pārskata periodā  notikusi darbinieku mainība (skat. 4. nodaļu); 

 Nepietiekamas finansiālās iespējas bibliotēkas aprīkojuma iegādei; 

 Attālināta darba procesa ieviešana bibliotēkas ikdienā. 
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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.  

Bibliotēka nodrošina piekļuvi informācijai visiem iedzīvotāju slāņiem un grupām, lai visi 

cilvēki varētu izglītoties, paplašināt redzesloku un atpūsties, izmantojot bibliotēkas krājuma un datu 

bāzu resursus, piedaloties rīkotajos pasākumos un apmeklējot izstādes. Bibliotēka ir vietējās kopienas 

kultūras un izglītības centrs, kultūras mantojuma saglabātāja un popularizētāja, tā sadarbojas ar 

pašvaldību un masu medijiem, lai īstenotu maksimāli visaptverošu sabiedrības informēšanas darbu par 

iespējām, ko bibliotēka piedāvā visiem sabiedrības slāņiem. 

Īstenotie pasākumi apliecina, ka bibliotēkas var labi iekļauties ilgtspējīgas attīstības mērķu 

realizēšanā. 

RCB ir administratīvais, saimnieciskais un profesionālās vadības centrs divām 

filiālbibliotēkām: Rēzeknes pilsētas Bērnu bibliotēkai un Rēzeknes pilsētas 2. Bibliotēkai un Ārējam 

apkalpošanas punktam (Medicīnas bibliotēkai). Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju ietvaros RCB 

pilda bibliotēku darba reģionālā metodiskā centra, reģionālā starpbibliotēku abonementa centra un 

reģionālās depozitārijbibliotēkas funkcijas.  
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1.1 tabula  

Rēzeknes un reģiona bibliotēkas 

 Rēzekne  Rēzeknes novads  

Iedzīvotāju skaits  

* Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati 

(Datums=30.06.2021) 

29022 30701 

Bibliotēku skaits  21 56 

t.sk. pašvaldību publiskās bibliotēkas  3 35 

skolu bibliotēkas  13 19 

augstskolu bibliotēkas  4  

citas  1  

Reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas attiecībā uz Rēzeknes un Rēzeknes novada 

bibliotēkām veiktas saskaņā ar pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” 

un  Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 14. decembrī noslēgto līgumu. Galvenie 

sadarbības  virzieni: reģiona iedzīvotāju bibliotekārā apkalpošana, reģionālā elektroniskā kopkataloga 

un  novadpētniecības materiālu datu bāzes veidošana/uzturēšana, starpbibliotēku 

abonements,  depozitārijbibliotēka, konsultatīvā un metodiskā palīdzība. Līgums tiek īstenots sadarbībā 

ar  Rēzeknes novada pašvaldības bibliotēku informācijas speciālisti, kuras kompetencē ir  bibliotekārā 

darba jautājumi Rēzeknes un Viļānu novados (saskaņā ar Rēzeknes un Viļānu  novadu pašvaldību 

līgumu).  

Pārskata periodā turpinājās darbs, īstenojot RCB stratēģiskajā plānā 2016.– 2020.  gadam 

definētos uzdevumus. Pārskata gadā akcentējams viens no šī plāna uzdevumiem: “Veikt  kultūras un 

tūrisma ēku rekonstrukciju un labiekārtošanu kultūrtūrisma produktu funkcionalitātes  uzlabošanai”, 

kura rezultātā notika bibliotēku infrastruktūru uzlabošanas pasākumi.  

Bibliotēkas aktīvi strādā ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanas virzienā (vairāk 

skat.  pielikumos), un galvenais mērķis, uz kuru tiecamies – sabiedrības izglītošana medijpratībā  (īpaši 

Covid 19 situācijā), prasmīgā bibliotēkas informācijas resursu (grāmatu, periodikas, datu  bāžu u.c.) 

izmantošanā ilgtermiņā. Pandēmijas laiks iezīmējis, cik svarīgi iedzīvotājiem saņemt  informāciju par 

garīgās un fiziskās veselības saglabāšanu. 

Bibliotēku akreditācija pārskata gadā nav notikusi. Visas reģiona bibliotēkas ir  akreditētas 

Bibliotēku likumā paredzētajā kārtībā.   
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2. Finansiālais nodrošinājums 

2.1 tabula 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

 2019 2020 2021 

Kopā (EUR) 373 260 388307 359990 

Pašvaldības finansējums 369 552 385307 357520 

Citi ieņēmumi: 3708 3252 2470 

t. sk. maksas pakalpojumi 3708 3252 2070 

t. sk. VKKF   420 

2.1 attēls 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums  

 

2.2 tabula 

Bibliotēkas izdevumi 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 372 833 385307 355482 

Darbinieku atalgojums (bruto) 175 822 185065 186864 

Krājuma komplektēšana 18 435 19421 17135 

2.2 attēls  

Bibliotēkas izdevumi 
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Pašvaldības piešķirtais finansējums bibliotēkai  ir samazinājies par 8 %. (skat. 2.1. tab., 

2.1.attēlu ). Bibliotēkas 2021. gada budžets ir bijis atbilstošs bibliotēkas funkciju veikšanai, taču nav  

tās attīstību veicinošs. Valstī noteiktie  (Covid-19)  epidemioloģiskās drošības nosacījumi  ietekmējuši 

bibliotēkas ieņēmumus par maksas pakalpojumiem. Salīdzinot  ar  iepriekšējo pārskata periodu, tie 

samazinājušies par 24%. 

2021. gadā vērojams darbinieku atalgojuma pieaugums, savukārt krājuma komplektēšanas 

finansējums samazinājies (skat. 2.2. tab., 2.2.attēlu).  
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

3.1 Veiktie un plānotie telpu remontdarbi 

Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka 

Bibliotēka patreizējās telpās atrodas kopš 2000. gada jūnija. Ar ēkas, kurā izvietota bibliotēka, 

īpašnieku – SIA „Rall” – 2018. gada  24. maijā noslēgta Vienošanās pie 2013. gada 30. augusta 

Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.3.24/6 par Līguma termiņa pagarināšanu uz 5 (pieciem) gadiem, 

tas ir, līdz 2023. gada 30. augustam.  Bibliotēkas telpu kopplatība ir 927 m2. Līdz ar ēkas renovāciju 

(2014. gadā), tajā izbūvēts lifts, ko var izmantot arī bibliotēkas apmeklētāji un darbinieki, labiekārtota 

jumta terase, ko saviem pasākumiem var izmantot arī bibliotēka, pilnībā pārbūvēts bibliotēkas ieejas 

mezgls.   

2021.gadā lasītavas un konferenču zāles telpas piedzīvoja sen gaidītas pārvērtības – novembrī 

ēkas saimnieks veica kosmētisko remontu. Tā rezultātā tika atjaunota parketa grīda, nokrāsotas sienas. 

Bibliotēkas darbinieki veica lasītavas telpas pārplānošanu. Izveidots novadpētniecības sektors, kurā 

brīvpieejā izvietoti novadpētniecības materiāli. Atsevišķi izdalīta datorzona, kur lasītājiem pieejami 4 

datori, skatu priecē zaļi un pelēki pufi,  uz kuriem sēžot, var lasīt žurnālus un laikrakstus. Lasītava ir 

ieguvusi “jaunu seju“ un te ir patīkami atrasties gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem. 

Epidemioloģiskās drošības prasību nodrošināšanai 2021. gadā abonementā iegādāts roku dezinfekcijas 

stends.  

 

 

 

 

Attēlos: Lasītava 
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Attēlā: Novadpētniecības krājums         Attēlā: Roku dezinfekcijas stends abonementā 

Personām ar kustību traucējumiem nodrošināta bibliotēkas pakalpojumu pieejamība CB 

abonementā, kurā var nokļūt, izmantojot 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).  

Rēzeknes bērnu bibliotēka 

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. 

Bibliotēka pieejama gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan māmiņām ar bērnu ratiņiem. 2021. 

gadā bibliotēkā tika atjaunotas žalūzijas.  

Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēka 

Bibliotēka atrodas pašvaldībai piederošā 1970. gadā uzceltā dzīvojamā ēkā – filiāles 

vajadzībām otrā stāva pielāgotās telpās. Bibliotēkas kopējā platība ir 236.5 m², no tiem lasītāju 

apkalpošanai ir paredzēti 200 m². Pirms gada (2020.) bibliotēkā tika veikts kosmētiskais remonts un, to 

pabeidzot, tika nolemts apgleznot vienu sienu Bērnu literatūras nodaļā. Sadarbībā ar mākslinieci 

Viktoriju Grappu uz sienas tapa gleznojums ar nosaukumu “Mana pasaule”. Uz tā attēloti krāšņi pasaku 

tēli un Rēzeknes pilsētas ainas. Pati māksliniece teic, ka tas ir sava veida vēstījums katram pilsētas 

iedzīvotājam ar aicinājumu cienīt sevi, saudzēt vidi un novērtēt jebkuras profesijas pārstāvi. 
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Attēlos:  Māksliniece Viktorija Grappa zīmē sienas gleznojumu Bērnu literatūras nodaļā 

 

Bibliotēkā ir kļuvis siltāk, gaišāk un priecīgāk! Aizvadītajā gadā turpinās patīkamās pārmaiņas 

– uz bibliotēkas ēkas galvenās ielas pusi veikta logu nomaiņa (6 logi). 

 

 

 

 

   

 

Attēlos: Logu demontāžas darbu norise bibliotēkā 

Būtiskākie trūkumi: bibliotēkas izvietojums šajā ēkā nepārprotami ir vājā puse. Jāatzīmē, ka 

bibliotēkas telpas nav pieejamas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ir neizdevīgs telpu izvietojums ēkas 

ietvaros. Piekļuve bibliotēkai cilvēkiem ar kustību traucējumiem, māmiņām ar bērnu ratiņiem ir 

ierobežota. 

3.2 Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 

Bibliotēku telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām nav notikusi. 
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3.3 Jaunu ēku būvniecība 

Jaunu ēku būvniecība nav notikusi. 

 

3.4 Iekārtas, aprīkojums 

3.1 tabula  

Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums 

 Darbiniekiem  Lietotājiem  Kopā Vērtējums  

(iegādes gads)  

Stacionārie datori - 

komplekti   

23 14 41 2020 – 1 

2019 – 3 

2018 – 1 

2017 – 5 

2016 – 6 

2015 – 8 

2014 – 6 

2013 – 6 

2012 – 1 

2008 – 8 

Monitori 4   2020 – 4 

Portatīvie datori  4   2016 – 2 

2015 – 1 

2012 – 1 

Planšetes  1   2015 – 1 

Multifunkcionālās 

iekārtas  

 3 3 2008 – 3 

Printeri 5 2 7 2015 – 1 

Vecāki par 2015.g – 6 

Kopētāji 1   2017-1 

Palielināšanas iekārta   1 1 Vecāka par 2015.g – 1 

Telelupa  1 1 Vecāka par 2015.g – 1 
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Akustiskā sistēma   1 1 2015 – 1 

Projektori  4 4 2014 – 1 

2006 – 1 

Nav datu – 2 

Projektoru ekrāni  2 2 Nav datu – 2 

Svītrkodu skeneri 9  9 2020 – 1 

2011 – 1 

2007 – 1 

2006 – 2 

2005 – 2 

Nav datu – 2 

Televizors   1  2010 – 1 

Dokumentu 

smalcinātājs  

2  2 2018 – 2 

 

3.5 Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

Būtisks trūkums lietotājiem paredzētās datortehnikas novecošanās (datoru iegādes laiks 2008. 

– 2014. g.). Datoru un interneta izmantošana joprojām ir pieprasīts bibliotekārais pakalpojums, taču 

aprīkojuma tehniskais stāvoklis bieži vien apdraud tā kvalitatīva izpildījuma iespējas. Sakarā ar 

ekonomiskās situācijas pasliktināšanos pandēmijas apstākļos 2021.gadā netika iegādāts datortehnikas 

aprīkojums bibliotēku vajadzībām, kas būtiski ietekmē atsevišķu pakalpojumu (piemēram, interneta 

izmantošana) sniegšanas kvalitāti.  
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4. Personāls 

4.1 Personāla raksturojums 

Pārskata gadā RCB strādāja 22 bibliotekārie darbinieki, no kuriem 8 ir ar 3. profesionālās 

kvalifikācijas līmeni, 2 ar augstākās kvalifikācijas bibliotekāro izglītību – maģistra grādu, 10 – ar 

augstāko izglītību citā jomā un 2 bibliotekāri ar vidējo izglītību. Darbinieku vidējais darba stāžs RCB – 

15 gadi. Visi bibliotekārie darbinieki nodarbināti pilnā slodzē. 2021. gadā notikusi liela darbinieku 

mainība – noslēgti 5 darba līgumi. Centrālajā bibliotēkā tika pieņemti 4 darbinieki un 1 – 2.bibliotēkā. 

No pieņemtajiem darbiniekiem tikai viens ar 3. bibliotekāra kvalifikācijas līmeni, pārējiem augstākā 

izglītība citā jomā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēlā: Centrālās bibliotēkas kolektīvs 2021. gada septembrī 

 

4.2 Apbalvojumi un pateicības 

2021. gadā Rēzeknes pilsētas domes Pateicības rakstus par nozīmīgu ieguldījumu 

un  pašaizliedzīgu, ilggadēju darbu pašvaldībā saņēma Rēzeknes Centrālās bibliotēkas direktore Ruta 

Suseja 20 gadu darba jubilejā un Rēzeknes pilsētas 2.bibliotēkas – CB filiāles vadītāja Inta Anspoka – 

25 gadu darba jubilejā. 
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Attēlā: Rēzeknes Centrālās bibliotēkas                       Attēlā: Rēzeknes 2. bibliotēkas vadītāja  

                    direktore Ruta Suseja           Inta Anspoka 

 

4.3 Finansējums personāla attīstībai 

Pārskata gadā RCB un filiāļu darbiniekiem – vecākajiem speciālistiem  un IS administratoram 

tika paaugstināts atalgojums par 8% – 9%.  Darbinieku profesionālajai pilnveidei un kompetenču 

paaugstināšanai no budžeta līdzekļiem izlietotais finansējums –  259 eiro   (2020. gadā – 390 eiro).  

Projekta “EDIC Austrumlatgalē” ietvaros bibliotekāru profesionālajai pilnveidei izlietotais finansējums 

– 400 eiro.  

Pandēmijas Covid 19 izplatības ierobežojumu rezultātā ir ievērojams budžeta līdzekļu 

ietaupījums komandējumu izdevumos. Pozitīva tendence – neskatoties uz ārkārtas situāciju, spējot 

pielāgoties apstākļiem (apgūt jaunākās tiešsaistes tehnoloģijas), bibliotekāru apmeklēto profesionālās 

pilnveides pasākumu skaits nav sarucis, tieši otrādi – tiešsaistē organizētie pasākumi bijuši pieejami 

daudz lielākam bibliotekāru skaitam.  

2021. gadā saskaroties ar bibliotēkas speciālistu vienlaicīgu aiziešanu, bibliotēkai radušās 

problēmas ar atbilstošas kvalifikācijas speciālistu nokomplektēšanu. Turklāt bibliotekāro darbinieku 

zemais atalgojums nav bijis  jaunu augstas kvalifikācijas darbinieku piesaistei. Vairumam darbinieku, 

kas uzsākuši darbu bibliotēkā pēdējos 15 gados, nav bibliotekārās izglītības, kaut gan saskaņā ar 

Ministru kabineta noteikumiem tāda būtu nepieciešama. Lai nodrošinātu šo noteikumu izpildi, 
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darbinieki tika norīkoti uz mācībām tālākizglītības kursos, kurus organizē Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Kompetenču attīstības centrs un citas ar bibliotēku darbu  saistītas institūcijas, prasot 

ievērojamus finansiālos un arī (darba) laika resursus. Risinājums –  algu paaugstināšanai bibliotēkas 

darbiniekiem būtu viens no motivējošiem faktoriem jaunu kvalificētu darbinieku piesaistei.   

4.1. tabula 

Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi 

N. 

p. 

k. 

Norises laiks Norises 

vieta 

Organizētājs(-

i) 

Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

Klātienē 

vai 

attālināti 

1. 27. janvāris ZOOM 

platformā 

LNB Virtuālā trešdiena 

bibliotekāriem: 

profesionālo publikāciju 

apskats. Medijpratība 

1,5 Attālināti  

2. 27. janvāris ZOOM 

platformā 

Valsts izglītības 

attīstības 

aģentūra 

(VIAA) 

Profesionālās orientācijas 

spēles “Kļūšu par 

profesionāli” jeb 

“ParProf.lv” prezentācija 

 Attālināti 

3. 29. janvāris ZOOM 

platformā 

IFLA Starptautiska tiešsaistes 

darbseminārs “Libraries 

are great? Prove it! Data 

and evidence-based 

storytelling”(“Bibliotēkas 

ir lieliskas? Pierādi! Uz 

datiem un pierādījumiem 

balstīta stāstu stāstīšana”)  

1,5 h Attālināti 

4. 2. februāris ZOOM 

platformā 

LU Open 

Minded 

“Etiķetes un saskarsmes 

prasmes reālajā un 

virtuālajā vidē”  

2 h Attālināti 

5. 16. februāris ZOOM 

platformā 

Biedrība 

"Viedokļu 

līderu skola" 

Projekta “Mediju klubs” 

tiešssaistes nodarbības 

10 h Attālināti 

6. 17. februāris ZOOM LNB Elektroniskie resursi un 6 h Attālināti 
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platformā informācijas meklēšana: 

PRIMO un ārvalstu 

abonētās datu bāzes 

7. 17. februāris ZOOM 

platformā 

Latvijas 

Pašvaldību 

mācību centrs 

Digitālā pratība. 

Medijpratība. Sociālo tīklu 

lietošana. 

Videokonferences 

iespējyu izmantošana 

4 h Attālināti 

9. 1. marts ZOOM 

platformā 

Rīgas Stradiņa 

universitātes 

Darba drošības 

un vides 

veselības 

institūts 

“Baumošanas, 

aprunāšanas un 

favorītisma kultūra darba 

vidē” 

3 h Attālināti 

10. 10. marts Microsoft 

Team 

platformā 

Mācību centra 

"Atbalsts" 

“Kā mācīt bērniem 

impulsu kontroles 

prasmes?” 

3 h Attālināti 

11. 10. marts Microsoft 

Team 

platformā 

 Biedrība 

"Studijteātris 

Svētuguns" 

“Kā vadīt un kontrolēt 

emocijas?” 

1,5 h  Attālināti 

12. 14. marts ZOOM 

platformā 

LU LU Open Mind - etiķete 

un saskarsmes prasmes 

reālajā un virtuālajā vidē 

16 h Attālināti 

13. 17. marts Microsoft 

Team 

platformā 

Mācību centra 

"Atbalsts" 

"Sociālā trauksme" 3 h Attālināti 

14. 17. marts ZOOM 

platformā 

LU LU Open Mind - 

autentiska un mērķtiecīga 

runa 

  

15. 22. marts ZOOM 

platformā 

Rīgas Stradiņa 

universitātes 

Darba drošības 

Kā nerakstītie noteikumi 

ietekmē uzvedību darba 

vidē? 

3 h Attālināti 
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un vides 

veselības 

institūts 

16. 24. marts Microsoft 

Team 

platformā 

Mācību centra 

"Atbalsts 

“Novilcināšana un laika 

plānošana” 

3 h Attālināti 

17. 24. marts Microsoft 

Team 

platformā 

 Biedrība 

“Studijteātris 

Svētuguns” 

“Kā trīskāršot savu 

dzīvotspēju?” 

1,5 h Attālināti 

 18.  ZOOM 

platformā 

LNB/KM Projekta "Mediju klubs" 

tiešssaistes nodarbības 

3 h Attālināti 

19. 31. marts Microsoft 

Team 

platformā 

Mācību centra 

"Atbalsts" 

“Agresīva uzvedība” 3 h Attālināti 

20. 7. aprīlis Microsoft 

Team 

platformā 

 Biedrība 

"Studijteātris 

Svētuguns" 

“Kā būt radošam?” 1,5 Attālināti 

21. 7. aprīlis ZOOM 

platformā 

Zemgales 

Kompetenču 

attīstības centrs 

“Vizuālā satura 

veidošanas un tiešsaistes 

rīks Canva” 

3 h  Attālināti 

22. 14. aprīlis ZOOM 

platformā 

Latvijas 

Bibliotēku 

festivāls 

“Latvijas bibliotekāru 21. 

konference.” 

5 h Attālināti 

23. 15. aprīlis ZOOM 

platformā 

Latvijas 

Bibliotēku 

festivāls 

Bibliotēku ideju tirgus 

“Darīt neticamo!” 

 Attālināti 

24. 16. aprīlis ZOOM 

platformā 

Izglītības un 

attīstības centrs 

“EGO” 

“Emocionālā higiēna 

darbā un ikdienā” 

8 h Attālināti 

25. 20. aprīlis Jitsi Meet 

platformā 

 Darba formas Balvu 

reģiona bibliotēkās 2020. 

gadā 

4 h  Attālināti 
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26. Pavasaris ZOOM 

platformā 

Ziemeļblāzmas 

akadēmija 

“Piecu semināru cikls 

Latvijas kultūras iestāžu 

darbinieku profesionālās 

izaugsmes programma” 

30 h Attālināti 

27. 24. aprīlis ZOOM 

platformā 

SIA “Latgales 

mācību centrs” 

“Digitālās pamatprasmes” 

apmācību kurss  

16 h Attālināti 

28. 5. maijs Microsoft 

Team 

platformā 

Rēzeknes 

novada 

pašvaldība, 

Sociālais 

dienests 

Apmācību programma 

"Ceļvedis, audzinot 

pusaudzi" 

30 h Attālināti 

29. 13. maijs ZOOM 

platformā 

LNB "Literatūras zināšanas 

mūsdienīgam 

bibliotekāram" 

5 h Attālināti 

30. 14. maijs ZOOM 

platformā 

LBB Latgales novada nodaļas 

bibliotekāru tiešsaistes 

konference "Pašizglītība 

personības attīstībai" 

Ludzā 

6 h Attālināti 

31. 15. maijs ZOOM 

platformā 

Latvijas 

Kultūras 

koledža 

Tiešsaistes lekcijas 

publisko bibliotēku 

darbiniekiem 

4 h Attālināti 

32. 20. maijs ZOOM 

platformā 

Mācību centrs 

“Atbalsts” 

“Vardarbība darba vidē” 4,5 h Attālināti 

33. 26. maijs ZOOM 

platformā 

Režisora 

Viestura 

Meikšāna 

Publiskās 

Runas skola 

“Digitālā komunikācija 

tavā ikdienā” 

4 h Attālināti 

34. 26. maijs ZOOM 

platformā 

LNB Latvijas akadēmisko, 

speciālo un publisko 

bibliotēku direktoru 

4 h Attālināti 
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sanāksme 

35. 28. maijs ZOOM 

platformā 

LNB “Medicīnas informācijas 

pratība” 

24 h Attālināti 

36. 15. jūnijs ZOOM 

platformā 

IZM "EPALE 

Nacionālais 

atbalsta 

dienests" 

“Epale platformas iespējas 

un lietošana” 

1 h  attālināti 

37. 17. jūnijs ZOOM 

platformā 

Mācību centrs 

"Atbalsts" 

“Vardarbība darba vidē” 4,5 h Attālināti 

38. 29. jūlijs ZOOM 

platformā 

Mācību centrs 

"Atbalsts" 

“Vardarbība darba vidē” 4,5 h Attālināti 

39. 12. augusts ZOOM 

platformā 

Pedagoģiskās 

meistarības 

skola 

“Labvēlīgas psiholoģiskās 

vides veidošana” 

6 h Attālināti 

40. 26. augusts Microsoft 

Team 

platformā 

Mācību centra 

“Atbalsts” 

Apmācību cikls 

“Vardarbība darba vidē” 

4,5 h Attālināti 

41. 22. 

septembris 

ZOOM 

platformā 

Latvijas 

bibliotekāru 

izglītības 

apvienība 

“Nesaprotamais jaunietis 

bibliotēkā” 

2 h Attālināti 

42. 22. 

septembris 

ZOOM 

platformā 

Mācību centrs 

“Atbalsts” 

“Baumas, aprunāšana un 

intrigas” 

2,5 h Attālināti 

43. 24. 

septembris 

ZOOM 

platformā 

Europe Direct 

Austrumlatgalē 

un Krāslavas 

novada centrālā 

bibliotēka 

“Digitālās komunikācijas 

pamati un komplimentu 

kultūra Eiropā” 

5 h Attālināti 

44. 29. 

septembris 

ZOOM 

platformā 

Mācību centrs 

“Atbalsts” 

“Popularitāte par katru 

cenu” 

2,5 h Attālināti 

45. 8. oktobris ZOOM 

platformā 

Mācību centrs 

“Atbalsts” 

Apmācību cikls 

“Klusēšanas un vārdu 

4,5 h Attālināti 
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spēks” 

46. 15. oktobris ZOOM 

platformā 

Pedagoģiskās 

Meistarības 

skola 

“Digitālā vide kā 

instruments interešu 

īstenošanai” 

6 h Attālināti 

47. 21. oktobris ZOOM 

platformā 

LNB “Seminārs reģionu 

galveno bibliotēku 

metodiķiem” 

3 h Attālināti 

48. 27. oktobris ZOOM 

platformā 

Mācību centrs 

“Atbalsts” 

Apmācības “Iekšējie 

motivatori” 

2,5 h Attālināti 

49. 3. novembris ZOOM 

platformā 

Mācību centrs 

“Atbalsts” 

Apmācības “Ārējie 

motivatori” 

2,5 h Attālināti 

50. 9. novembris ZOOM 

platformā 

LNB/LBB Nerform. izglīt. progr. 

“Nenoteiktības un 

pārmaiņu apstākļos 

nepieciešamo kompetenču 

attīstīšana Latvijas 

bibliotēku vadītājiem” 

24 Attālināti 

51. 10. 

novembris 

ZOOM 

platformā 

Mācību centrs 

“Atbalsts” 

Apmācības “Sarežģīti 

bērnu un motivācija” 

2,5 h Attālināti 

52. 10. 

novembris 

ZOOM 

platformā 

Mācību centrs 

“Atbalsts” 

Prof. pilnveides progr. 

“Pārmaiņu vadīšana 

kultūras organizācijā” 

5 h Attālināti 

53. 11. 

novembris 

ZOOM 

platformā 

Mācību centrs 

“Atbalsts” 

Apmācību cikls 

“Kolektīva dinamika un 

individuālās reakcijas” 

4,5 h Attālināti 

54. 15. 

novembris 

ZOOM 

platformā 

Mācību centrs 

“Buts” 

Apliecība par A 

elektrodrošības grupu 

5 h Attālināti 

55. 17. 

novembris 

ZOOM 

platformā 

Mācību centrs 

“Atbalsts” 

Apmācības “Sociālā 

trauksme” 

2,5 h Attālināti 

56. 24. 

novembris 

ZOOM 

platformā 

Mācību centrs 

“Atbalsts” 

Apmācības “Izvairīšanās 

un atlikšana” 

2,5 h Attālināti 

57. 1. decembris ZOOM Mācību centrs Apmācības “Katastrofālā 2,5 h Attālināti 
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platformā “Atbalsts” domāšana” 

58. 4. decembris ZOOM 

platformā 

LNB Neform. izglīt. progr. 

“Bibliotēku interešu 

aizstāvība” 

6 h  

59. 13. 

decembris 

ZOOM 

platformā 

Biznesa 

mākslas  un 

tehnoloģiju 

augstskola 

“RISEBA” 

“Dari digitāli” mācību 

kurss digitālajam līderim 

16 h  Attālināti 
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

5.1 tabula  

RCB darba pamatrādītāji 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 7843  6569  5321 -16% ; -19% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 3216  2616  2094 -18% ; -20% 

Bibliotēkas apmeklējums 103030  81026  61859 -21% ; -24% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 32114  21711  17710 -32% ; -18% 

Virtuālais apmeklējums 67342  96396  88847 +43% ; -8% 

Izsniegums kopā 196882  159258  120082 -15% ; -25% 

t. sk. grāmatas 114957  102932  88594 -10% ; -14% 

t. sk. periodiskie izdevumi 48150  26668  26740 -44% ; -0% 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 44835  30128  42306 -32% ; +40% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

26%  22%  18% -15% ; -18% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 60%  48%  39% -20% ; -5% 

Iedzīvotāju skaits  

* Pilsonības un migrācijas 

lietu pārvaldes dati 

(Datums=30.06.2021) 

30386  29392  29022 -3% ; -1% 

 

Lietotāju apkalpošana bibliotēkās tiek veikta atbilstoši RCB lietošanas noteikumiem 

(apstiprināti Rēzeknes pilsētas domē 2013. gada 8. februārī). Rēzeknes pilsētas bibliotēku pakalpojumi 

vienādi pieejami gan Rēzeknes pilsētas, gan reģiona iedzīvotājiem un, atbilstoši bibliotēkas 

izmantošanas noteikumiem, arī citu reģionu iedzīvotājiem.  

2021. gadā Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas (RCB)  un tās filiāļu pakalpojumus 

izmantojis 5321 lietotājs (CB – 2103, Bērnu bibliotēkā – 2203, 2. bibliotēkā – 1015). Salīdzinot ar 

2020. gadu, bibliotēkas lietotāju kopskaits ir samazinājies par 19%.   

RCB un filiāļu kopējais apmeklējumu skaits 2021. gadā – 61859. Salīdzinot ar 2020. gadu, tas 

samazinājies par 24%.   
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Virtuālo apmeklējumu skaits 2021. gadā – 88847. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājies 

par 8% (2020. gadā – 96396). Tas skaidrojams ar īslaicīgāku bibliotēku slēgšanu klātienes 

apmeklējumiem ārkārtējās situācijas laikā. Centrālās bibliotēkas lietotāju vidējais apmeklējums 

(fiziskais) – 14 reizes gadā, 2. bibliotēkā – 11 reizes, Bērnu bibliotēkā – 10 reizes gadā. Vidējais 

apmeklējums dienā interneta vietnē – 242.  

RCB izsniegumu kopskaits 2021. gadā – 120082, tai skaitā izsniegums no krājuma – 115334 

(CB – 61385/58948, Bērnu bibliotēkā – 33282/32313, 2. bibliotēkā – 25415/24073).  

Salīdzinot ar 2020. gadu, izsniegumu kopskaits samazinājies par 25%. Savukārt, periodisko 

izdevumu izsniegumu skaits, kurš 2020. gadā salīdzinot ar 2019. gadu bija krities par 44 %, šogad ir 

izlīdzinājies. Tas skaidrojams ar bibliotēku lasītavu lietotāji izvēlējās pandēmijas apstākļos lasīt 

periodiskos izdevumus, bet grāmatu izsniegums samazinājies par 14 %.  

Vidējais izsniegums uz 1 RCB bibliotēkas lietotāju – 23 vienības ;  Centrālajā bibliotēkā – 29 

vienības , 2. bibliotēkā – 25 vienības , Bērnu bibliotēkā – 15 vienības.   

5.1 Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

Pandēmijas apstākļos liela nozīme joprojām bija iespējām 

sniegt pakalpojumus arī attālināti (piem., pasākumi tiešsaistē) un 

elektroniski (piem., elektroniskās kopijas publikācijām presē, 

elektroniskais kopkatalogs ar iespēju pagarināt lietošanas termiņu, 

pasūtīt grāmatas u. c.). Par iespējām izmantot bibliotēkas 

pakalpojumus attālināti tika veidoti dažādi publicitātes materiāli, 

grafiskie attēli. 

2021. gadā CB lasītava sniedza gan klātienes (kad to atļāva epidemioloģiskā situācija), gan 

attālinātos pakalpojumus. Attālināti tika nodrošināta visa veida tematisko uzziņu sniegšana, 

autorizācijas datu izsniegšana datu bāzēm (Letonika, EBSCO, eBook Public Library Collection, 

Britannica), bibliotēkas e-katalogam un 3TD e-grāmatām, uzziņu sagatavošana un sniegšana no datu 

bāzēm, iespēja saņemt skenētus materiālus no grāmatām, laikrakstiem un žurnāliem.  

2021.g. CB lasītava turpināja jau 2020.g. 

aizsākto tiešsaistes pasākumu organizēšanu (platforma 

MS Teams). Šāds pasākumu organizēšanas formāts 

tika ieviests 2020.g. otrajā pusē un 2021.g. tika tālāk 

veiksmīgi pilnveidots un attīstīts. Gada laikā lasītavā 

tiešsaistē notika vairākas lekcijas/diskusijas, semināri un tematiski pasākumi. 



 

25 
 

 Kā jaunu darba formu var minēt arī jautājumu, zīmējumu un fotogrāfiju  konkursu 

organizēšanu RCB Facebook vietnē. Eiropas dienas ietvaros RCB FB vietnē organizējām “zaļo 

padomu” konkursu,  sagaidot Latgales kongresa dienu –  jautājumu konkursu “Atceramies Latgales 

kongresu”, lai popularizētu bibliotēkas krājumu un mudinātu lasītājus izmantot RCB e-katalogu, 

lasītājus aicinājām piedalīties jautājumu konkursā “Atrodi bibliotēkas e-katalogā!”. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 E-grāmatu bibliotēka 

5.2 tabula  

E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati 

 2019 2020 2021 

E-grāmatu bibliotēkas lasītāju/autorizēto lietotāju 

skaits kopā  

  323 

E-grāmatu bibliotēkas lasītāju/autorizēto lietotāju 

skaits pārskata periodā 

84 147 92 

E-grāmatu bibliotēkas izsniegums kopā   1495 

E-grāmatu bibliotēkas izsniegums pārskata periodā 191 738 566 

 

2021. gadā bibliotēkas lietotājiem turpināts ieteikt un reklamēt “3td E-GRĀMATU 

bibliotēku” – pakalpojumu, kas reģistrētajiem pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem piedāvā bez 

maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā. Regulāri tika atgādināts, ka 3td e-

GRĀMATU bibliotēkas piekļuves datus iespējams saņemt arī attālināti. Kultūras Informācijas sistēmu  

centra apkopotajā statistikā par aizvadīto gadu, Rēzeknes reģionā (Rēzeknes 

pilsēta un Rēzeknes novads) reģistrējušies 92 lasītāji un izsniegtas 566 

grāmatas. “3TD e-grāmatu bibliotēkas” lasītāji – 323 (14.vieta starp visām 

34 ALISE instancēm), e-grāmatu izsniegums – 1495 (19.vieta starp visām 

34 ALISE instancēm). 
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Abonementa darbinieces 2021. gadā piešķīra 125 E-kataloga autorizācijas datus, 92 lietotāji 

teica, ka izmantos “3td E-GRĀMATU bibliotēku”, bet 33 izteicās, ka elektroniski grāmatas nevēlas 

lasīt. 

2021. gada  29. novembrī notika tiešsaistes lekcija kopā ar apgāda “Zvaigzne ABC” 

Interaktīvo mācību materiālu izstrādes grupas vadītāju Sintiju Buhanovsku. Viņa dalījās ar 

novērojumiem, kādi ir “Zvaigzne ABC” e-grāmatu lasītāji, kādas ir biežāk sastopamās šaubas, 

problēmas, jautājumi tiem, kas vēlas sākt lasīt e-grāmatas. Savukārt abonementa vadītāja Zita Gorsvāne 

bija sagatavojusi prezentāciju, kurā iepazīstināja ar e-grāmatu lasīšanas iespējām publisko bibliotēku 

lasītājiem un pastāstīja, kā ikviens var kļūt par e-grāmatu lasītāju. (prezentācija skatāma mājaslapā) 

https://ej.uz/39i4 

5.3 Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti 

Pārskata gadā tika veikta aptauja Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs. 

RCB aptaujas mērķis:  noskaidrot Rēzeknes pilsētas 

iedzīvotāju viedokli par Rēzeknes Centrālās bibliotēkas sniegtajiem 

pakalpojumiem. Aptaujas anketa bija pieejama bibliotēkas mājas 

lapā: www.rezeknesbiblioteka.lv, bibliotēkas facebook kontā, kā arī 

bibliotēkas lietotājiem bija iespēja anketu papīra formātā aizpildīt 

bibliotēkā uz vietas. 

Aptaujā piedalījās 75 respondenti. Aptaujas anketas 

darbības laiks no 2021. gada 30. novembra līdz 1. decembrim. (skat. pielikumu Nr.10) 

Atsaucoties uz anketēšanas rezultātiem, jāsecina, ka Rēzeknes pilsētas iedzīvotāji ir 

apmierināti ar Rēzeknes Centrālās bibliotēkas (RCB) darba laiku, novērtē “ar pietiekoši” plašo 

periodisko izdevumu un grāmatu klāstu. RCB lietotāji lielākoties zina par e-kataloga esamību un ir 

informēti par tā izmantošanas iespējām, bet ne visi. Respondenti vēlas vairāk tikšanās ar autoriem. 

Vienīgais ar ko apmeklētāji nav apmierināti, tās ir telpas. Katrs otrais min modernāku bibliotēku, 

jaunas telpas utt.  

Kopumā iegūtie dati parāda, ka bibliotēkas sniegtie pakalpojumi ir būtiski un nozīmīgi 

Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem, bibliotēka ir gaismas pils un tajā strādājošie bibliotekāri ir mūsdienu 

“universālie kareivji”. 

Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēkas veiktās aptaujas mērķis bija  noskaidrot Rēzeknes Ziemeļu 

mikrorajona iedzīvotāju viedokli par Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēkas – CB filiāles sniegtajiem 

pakalpojumiem (skat. pielikumu Nr.11). Veidojot aptauju, anketā tika ietverts jautājums “Vai lietotājus 

https://ej.uz/39i4
http://www.rezeknesbiblioteka.lv/
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apmierina bibliotēkas grāmatu krājums”, pozitīvu atbildi snieguši 83,3 % aptaujas respondenti. Daļēji 

apmierināti ar krājumu ir 13,2 % cilvēku. Pavisam mazs skaits no bibliotēkas lietotājiem ir tādi, kurus  

grāmatu krājums neapmierina. Līdzīgi ir arī ar periodikas krājuma vērtēšanu – 84,1 % bibliotēkas 

respondentu apmierina bibliotēkā šobrīd pieejamo periodisko izdevumu klāsts, tikai 8,8 % ir 

apmierināti daļēji. Un pavisam neliels skaits no bibliotēkas lietotājiem ir tādi, kurus periodikas  

krājums neapmierina. Savukārt, uz jautājumu “Kādā nolūkā jūs visbiežāk apmeklējat bibliotēku?”, 69,6 

% respondentu norādīja – atpūtai, 37,5 % – informācijas gūšanai, 26 % mācībām un tikai 6 % darbam, 

88,6 % lietotāju apmeklē bibliotēku, lai izvēlētos grāmatas, 22,8 % nāk uz bibliotēku pēc laikrakstiem, 

tad seko interneta un datoru izmantotāji – 14,9 % un tikai 8 % respondentu atzīst, ka nāk uz filiāli, lai 

izmantotu bibliotēkā pieejamās datubāzes. 

2021. gada nogalē notika lasītāju aptauja par Bērnu bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem. 

(skat. pielikumu Nr.12) Atbildes liecina, ka bibliotēka joprojām ir nozīmīga vieta, kur iegūt informāciju 

un paņemt grāmatas mācību vajadzībām, iepazītos ar jaunākajām bērnu grāmatām, piedalītos lasīšanas 

veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Respondenti norāda arī, ka Bērnu 

bibliotēku apmeklē, lai izvēlētos grāmatas bērnu lasītprasmes uzlabošanai, paņemtu grāmatas darba 

vajadzībām,  skaļai lasīšanai bērniem vai mazbērniem. Secinām, ka, izvēloties grāmatas, ap 50% 

respondentu maz izmanto elektronisko katalogu, informāciju par grāmatām iegūstot bibliotēkā. Tātad 

vēl nopietni jāstrādā, lai padarītu e-kataloga priekšrocības saprotamas un noderīgas katram lasītājam. 

Kopumā respondenti atzīst, ka Bērnu bibliotēka viņiem patīk un izsaka pateicību darbiniekiem par 

darbu un jauko atmosfēru bibliotēkā, kā arī gaida Covid-19 ierobežojumu beigas, lai varētu droši nākt 

uz bibliotēku un darboties lasītavā. Aptaujas rezultātā gūts ieskats esošo lietotāju viedoklī par 

bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem, iegūtas idejas tālākai darba uzlabošanai un jaunu lasītāju 

piesaistei.  

Bibliotēkas Facebook lapas ierakstos lasītāji tika mudināti izteikt savu viedokli. Jaunu lasītāju 

piesaistes funkciju veic vairums publikāciju bibliotēkas profilos sociālajos tīklos, kā arī bibliotēkas 

tīmekļa vietnē. 

5.4 Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums 

12 gadus SIA “Rēzeknes slimnīca” telpās 2 reizes nedēļā apmeklētājiem ir atvērts 

Specializētais grāmatu izsniegšanas punkts (SGIP), jeb Medicīnas bibliotēka. Tās galvenais uzdevums 

ir veikt reģiona medicīnas darbinieku un medicīnas mācību iestāžu studentu bibliotekāro apkalpošanu. 

2021.gadā SGIP bija reģistrēti 85 lietotāji (2020.g. – 100 lietotāji), lasītāju apmeklējums – 496 (2020.g. 

– 626), tas nozīmē, ka apmeklējums samazinājies par 21%, izsniegums – 1249 (2020.g. – 1978), kas ir 



 

28 
 

par 36% mazāk kā iepriekšējā atskaites periodā.  Sniegto uzziņu skaits 291. 

Visos statistikas rādītājos ir vērojams samazinājums, kuru var izskaidrot ar 

Covid-19 pandēmijas izraisītajiem ierobežojumiem (vairākus mēnešus 

bibliotēka nevarēja pilnvērtīgi apkalpot lasītājus klātienē).  

MB pakalpojumus aktīvi izmanto Rēzeknes veselības aprūpes 

iestāžu darbinieki un LU P. Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiāles 

studenti. 

Pakalpojumu sniegšanas vieta (PSV) nav. 

 

5.5 Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām 

Sociāli mazaizsargāto un riska grupu bibliotekārajai apkalpošanai un iekļaušanai sabiedrībā 

RCB tiek pievērsta liela uzmanība. Personām ar īpašām vajadzībām Centrālajā bibliotēkā ir iespējams 

izmantot specializēto datortehniku vājredzīgajiem un tekstu palielinošās lupas, ir izbūvēts invalīdu lifts-

pacēlājs, kas nodrošina bibliotēkas pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem, Bērnu 

bibliotēkā ir uzbūvēta uzbrauktuve, kas atvieglo iekļūšanu bibliotēkā gan cilvēkiem riteņkrēslos, gan 

māmiņām ar bērnu ratiņiem, krājumā atsevišķos sektoros telpu šaurības dēļ plaukti novietoti tuvāk nekā 

nepieciešams, lai pārvietotos ratiņos.  

Savukārt, 2. bibliotēka atrodas ēkas  2. stāvā un nav pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Lai daļēji risinātu šo jautājumu bibliotēkas darbinieki turpināja piedāvāt nogādāt grāmatas uz mājām 

tiem pilsētas Ziemeļu rajona iedzīvotājiem, kuri paši nevar atnākt uz bibliotēku. Pārskata periodā šo 

pakalpojumu izmantoja divi cilvēki. 

2021. gadā RCB tika reģistrēti 106 lietotāji – personas ar īpašām vajadzībām. Šiem lietotājiem  

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

asistentiem. Asistenta pakalpojums pašvaldībā ir atbalsts ārpus mājokļa personai ar ļoti smagu vai 

smagu invaliditāti, lai mazinātu invaliditātes sekas, palīdzot personai nokļūt uz vajadzīgo vietu, 

piemēram, bibliotēku, poliklīniku, veikalu, pastu, banku u. c. Asistenta pakalpojums paredzēts, lai 

veicinātu personas mobilitāti un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē. No valsts budžeta apmaksātu 

asistenta pakalpojumu un pavadoņa pakalpojumu, kā arī no pašvaldības budžeta apmaksātu aprūpes 

pakalpojumu nodrošina personas deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālais dienests.  Salīdzinot ar 

2020. gadu, šīs kategorijas lietotāju skaits ir samazinājies (136), jo 2021. gada vidū “Noteikumi par 

asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti” ir izmainījušies.  
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5.6 Pakalpojumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām 

2021. gadā organizētie pasākumi atsevišķām mērķgrupām:  

 Datorprasmju nodarbības senioriem Rēzeknes 2. bibliotēkā;  

 Bibliotēkas elektronisko apguves nodarbības jauniešiem Rēzeknes Centrālajā 

bibliotēkā;  

 Bibliotekāru konsultācijas (palīdzība) maznodrošinātajiem iedzīvotājiem dažādu 

veidlapu aizpildīšanā iesniegšanai Sociālajā dienestā;  

 Bibliotekāru konsultācijas informācijas izguvē, veidlapu aizpildīšanā darba 

meklētājiem;  

 Bibliotekāru konsultācijas, dažādas apmācības cilvēkiem ar invaliditāti un viņu 

pavadošajām personām – asistentiem, pašvaldības īstenota projekta par iekļaujošu 

sabiedrību ietvaros; 

 Bibliotēkās uz noteiktu laiku strādā bezdarbnieki Nodarbinātības valsts aģentūras 

Rēzeknes filiāles Algoto pagaidu sabiedrisko darbu programmas ietvaros ar mērķi 

veicināt personas iekļaušanos darba tirgū;  

 Sadarbībā ar Valsts Probācijas dienestu bibliotēka nodrošina sabiedriskā darba izpildes 

vietu likumpārkāpējiem, kuriem sods nav saistīts ar brīvības atņemšanu un kuri 

veselības stāvokļa dēļ nevar veikt fiziski smagus darbus;  

 Bibliotēka organizē tematiskas rīta stundas “Jaunumi bibliotēkā” Dienas aprūpes 

centra jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem;  

 Rēzeknes 2. bibliotēka īsteno grāmatu piegādi mājās Rēzeknes ziemeļu mikrorajona 

iedzīvotājiem – senioriem un cilvēkiem ar veselības problēmu izraisītiem 

ierobežojumiem; 

 Nodarbību cikls “RCB e-pakalpojumi un abonētās datu bāzes iedzīvotājiem” – 

nodarbībām var pieteikties jebkuras grupas pārstāvji – pasākuma saturs, praktiskie 

piemēri, tiek pielāgoti konkrētās mērķauditorijas interesēm un vajadzībām. 

Sakarā ar ārkārtējo situāciju tika atcelti vairāki RCB nozīmīgi un interesanti pasākumi. 

Nenotika LASIs 2020” – bibliotēkas gada balva čaklākajiem un aktīvākajiem lasītājiem. 

2021. gadā tika turpināts 2019. gadā uzsāktais izstāžu cikls “Radošie lasītāji”, kas veidots ar 

mērķi parādīt bibliotēkas lasītāju mākslinieciskos talantus. Gada laikā tika organizētas 4 šī cikla 

izstādes. 
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Gada laikā CB lasītavā notikušie pasākumi un aktivitātes tika organizētas visām lasītāju 

vecuma un interešu grupām. 

 2.bibliotēkas rīkotie pasākumi un izstādes ir pieejami ikvienam interesentam un pārskata 

periodā šo iespēju izmantoja gan seniori, gan ģimenes ar bērniem, gan bezdarbnieki u.c. Aizvadītajā 

gadā bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu klāsts un darbs ar 

atsevišķām mērķgrupām nav būtiski mainījies.  

Pārskata perioda maijā notika Starptautiskajai ģimenes 

dienai veltīta tiešsaistes bibliotekārā stunda “Tu un es esam spēks”. 

Šī attālinātā tikšanās noritēja sadarbībā ar  Rēzeknes 5. 

vidusskolas 2. b klasi. Skolēni uzzināja, kas tie ir par svētkiem un 

kādas grāmatas par ģimeni ir mūsu bibliotēkā, kā arī aktīvi iesaistījās sarunā. 

Pandēmijas apstākļi lika bibliotekāriem darboties citādāk, būt kreatīvākiem, interesantākiem 

un aktīvāk piedāvāt bibliotēkas iespējas un pakalpojumus attālināti. Tā aizvadītajā gadā  sociālā vietnē 

www.facebook.com tika organizēta divas  fotoakcijas “Grāmata, kas iedvesmo” un “Iedvesmojošais 

lasītprieks”.  

Akciju laikā  iedzīvotāji  tika aicināti iemūžināt lasīšanas foto mirkļus un pievienot tos 

komentāros. Akcijām noslēdzoties, triju iedvesmojošāko fotogrāfiju autori saņēma pārsteiguma balvas. 

2021. gada decembra mēnesī bibliotēkā noritēja labdarības 

akcija, kuras laikā iedzīvotāji tika aicināti ziedot Rēzeknes Dzīvnieku 

patversmē mītošajiem dzīvniekiem barību un citas nepieciešamās 

lietas. Esam gandarīti par cilvēku lielo atsaucību, jo akcijas laikā 

ievērojamā daudzumā četrkājainajiem draugiem tika saziedota suņu 

un kaķu barība, siltas sedziņas un smiltis. Bibliotēkas darbinieki visas 

mantas pirms Jaunā gada nogādāja Rēzeknes Dzīvnieku patversmē. 

http://www.facebook.com/
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Jāpiebilst, ka šī akcija guva ļoti lielu atbalstu plašsaziņas līdzekļos. Ziņa tika ievietota arī “Rēzeknes 

Satiksmes” pilsētas autobusu  reklāmu monitoros. 

Pārskata periodā turpina darboties “Grāmatu maiņas punkts”, kas atrodas pie bibliotēkas 

ieejas. Arī  2021. gadā  tas kalpoja par labu vietu norakstīto un iedzīvotāju dāvināto grāmatu maiņai 

starp bibliotēku un iedzīvotājiem. 

5.7 Uzziņu un informācijas darbs 

Uzziņu un informācijas darba galvenais uzdevums 2021. gadā – kvalitatīvu informācijas 

pakalpojumu pieejamības nodrošinājums.  Uzziņu informācijas darbs balstās uz dažādu datubāzu, 

interneta resursu un iespiesto informācijas avotu izmantošanu. 

2021. gadā RCB pavisam sniegtas 14391 uzziņas. (CB – 6778, 2B – 2977, BB – 4636).  2020. 

gadā RCB pavisam sniegtas 13319 uzziņas. 2021. gadā kopējais sniegto uzziņu skaits  palielinājies par 

8 %. 

Uzziņu skaita pieaugumu varētu pamatot ar  to, ka bibliotēkas vairākus mēnešus bija slēgtas 

klātienes apmeklējumiem un bibliotēku lietotāji aktīvāk zvanīja, rakstīja uz bibliotēku e-pastiem, lūdza 

sniegt uzziņas RCB Facebook vietnē. 

2021. gadā lietotājiem tika sniegtas visas nepieciešamās konsultācijas par darbu ar RCB 

elektronisko katalogu, autorizācijas iespējām, elektronisko pastu, par komunālo maksājumu veikšanu, 

lasītavas darbinieces ir sniegušas arī konsultācijas datorlietošanas jautājumos un veikušas praktisku 

apmācību dažādu e-pakalpojumu izmantošanā (internetbanka, saziņa ar valsts institūcijām, e-pasts utt.).  

Analizējot 2021. gadā sniegtās konsultācijas, var secināt, ka visvairāk lietotāji interesējušies 

par grāmatu lietošanas termiņa pagarināšanu, rezervēšanu, par izdevumu pieejamību. Bibliotekāriem 

nākas palīdzēt rast risinājumus visdažādākajām dzīves situācijām, kas saistītas ar pakalpojumiem 

interneta vidē: e-dokumentu atvēršana,  informācijas meklēšana, CV rakstīšana un noformēšana, 

digitālā Covid - 19 sertifikāta, fotogrāfiju izdruka u.c.  

Covid-19 laikā, kad bibliotēkas datori nebija pieejami, lietotāju vidū bija radies sašutums un 

neizpratne par to, kā tālāk rīkoties, lai apmaksātu un apskatītu kārtējos rēķinus, kā izmantot 

internetbankas pakalpojumus. Šī neizpratne, lielākoties radās senioru un maznodrošināto iedzīvotāju 

vidū, jo viņiem bibliotēka ir vienīgā vieta, kur tikt pie datora un interneta.  

Uzziņu skaita pieaugums skaidrojams arī ar lietotāju interesi par bibliotēku  attālinātajiem 

pakalpojumiem Covid-19 izplatības ierobežojumu laiku, kad bibliotēkas bija  slēgtas un joprojām 

interesējošiem Eiropas Savienības jautājumiem, un Europe Direct punkta  Austrumlatgalē projekta 
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aktivitātēm. 2021. gadā par Eiropas Savienības jautājumiem tika sniegtas 124 uzziņas (2020. gadā – 

165 uzziņas). 

Bibliotēkā darbojas ESIP, kura uzdevums 

sniegt vietējai kopienai informāciju 

par  visdažādākajiem ar Eiropas savienību 

saistītajiem jautājumiem. Kopš 2018. gada RCB 

piedalās  projektā “EDIC Austrumlatgalē”. 

Pateicoties dalībai šajā projektā, bijusi iespēja 

savus  pasākumus padarīt daudzveidīgākus un 

saistošākus gan lietotājiem, gan bibliotēkas 

darbiniekiem. (skat. arī nodaļu 5.9 Bibliotēkas 

izglītojošā darbība)   

5.8 Bibliotēkas izglītojošā darbība 

Lielākā daļa no bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem veic 

izglītojošo funkciju. Iedzīvotāju izglītošanā iesaistās gan paši 

bibliotekāri, gan pieaicināti lektori. Piemērs sadarbības pasākumam 

no IT nodaļas – izglītojošs seminārs “Finanšu drošība digitālajā 

vidē” – sadarbībā ar Swedbank (mērķis – izglītot sabiedrību par to, 

kā justies droši digitālajā vidē, kādi ir potenciālie riski un kā 

pasargāt savu naudu un datus). Medijpratības jautājumiem veltīts 

pasākums, ko vadīja bibliotekāre, – “Viltus ziņu anatomija” 

(mērķis – izglītot sabiedrību medijpratības jautājumos, apskatot 

prasmes, kas nepieciešamas maldinošas informācijas atpazīšanā, un 

aplūkojot atsevišķus elementus, kas pārliecinoši signalizē, ka informācija var nebūt patiesa vai nav 

patiesa). 

Tāpat ar izglītojošu funkciju ir daudzi no bibliotēkas 

ierakstiem tās lapā sociālajā tīklā Facebook – tiek runāts gan par 

medijpratību, gan drošību internetā, gan iespējām, ko piedāvā 

bibliotēkas abonētās datu bāzes, tiek stāstīts, kā izmantot bibliotēkas 

elektronisko kopkatalogu, ko var atrast Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas digitālajā bibliotēkā, kā izmantot 3TD e-grāmatu 

bibliotēku u. c. 
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Kopš 2021. gada septembra bibliotēka piedāvā nodarbības “RCB e-pakalpojumi un abonētās 

datu bāzes iedzīvotājiem” gan klātienē, gan attālināti par to, kā veikt darbības bibliotēkas elektroniskajā 

katalogā un novadpētniecības datu bāzē – meklēt informāciju, veikt atlasi u. c. Visas nodarbības ir 

bezmaksas. Notikušās nodarbības RCB lasītājiem Teems platformā par RCB e-pakalpojumu 

izmantošanas iespējām. Daļa lasītāju par šo iespēju izlasīja pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Rēzeknes Vēstnesis”. Viņus šī iespēja ieinteresēja, tāpēc arī pieteicās. Rezultāts ļoti apmierināja. 

2021. gadā RCB turpināja dalību projektā “Europe Direct Austrumlatgale”. Projekta ietvaros 

gada laikā notika sekojoši izglītojoši tiešsaistes pasākumi, lekcijas un semināri (MS Teams platforma): 

 Tiešsaistes seminārs “Eiropas kultūras mantojuma vērtības 

Rēzeknē. Zaļā sinagoga”, lektors Voldemārs Ivdris, 

Rēzeknes Zaļās sinagogas gids; 

 Tiešsaistes seminārs “Kas jāzina mūsdienu eiropietim par 

21. gs. informācijas un komunikācijas tehnoloģijām”, 

lektors  Edgars Žogots, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 

programmēšanas un informātikas skolotājs; 

 Tiešsaistes lekcija “Atkritumu šķirošanas ABC Latvijā un 

Eiropā”, lektores Velga Krukovska, ilgtspējīgas modes 

dizainere un Anita Vaivode, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas Ekoskolu programmu 

koordinatore; 

 Tiešsaistes lekcija/diskusija “Zaļā domāšana un dzīvesveids Eiropā”, lektores Diāna 

Selecka un Regīna Indriķe, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās 

administrācijas speciālistes; 

 Tiešsaistes lekcija/diskusija “Medijpratība kā digitālā laikmeta izaicinājums”, lektore 

Sandra Murinska, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas docente, Dr.sc.comm, Mg. Philol; 

 Tiešsaistes lekcija “Uzvedība un reputācija digitālajā vidē”, lektore Rasma Pīpiķe, 

zināšanu pārneses kustības RA.DU  aizsācēja; 

 Tiešsaistes lekcija “E- grāmatas- 21. gs. lasīšanas izaicinājums”, lektore Sintija 

Buhanovska,  apgāda “Zvaigzne ABC” Interaktīvo mācību materiālu izstrādes grupas 

vadītāja; 

 Sagaidot Eiropas dienu, notika tiešsaistes pasākums (MS Teams platformā) “Lasām 

zaļās grāmatas!”. Atbalstot Eiropas zaļo kursu, pasākuma dalībnieki bija izvēlējušies 

grāmatas, kuru nosaukumā ir iekļauts vārds “zaļš(-a)”.  
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 Tiešsaistes lekcija “Dzīvosim veselīgi Covid-19 pandēmijas laikā”, lektori DR.OEC. 

Rēzeknes Tehnoloģiju orģijumijas projektu pārvaldības kontaktpunkta vadītāja Lienīte 

Litavniece un DR.OEC. Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas docents Aivars Kaupužs. 

2021. gadā bibliotēku izglītojošo pasākumu apmeklējums 392 (2020.g.  – 160). (+232) 

5.9 Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

Bibliotēkā ir pieejami Rēzeknes un Rēzeknes novada izdotie informatīvie pašvaldību 

izdevumi, aktuālie Valsts institūciju bukleti. Nodrošināta elektroniska pieeja dažādu institūciju 

resursiem. 

Lai nodrošinātu pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas 

pieejamību iedzīvotājiem, lasītavā ir pieejams Rēzeknes pašvaldības izdotais laikraksts “Rēzeknes 

Vēstnesis” gan latviešu, gan krievu valodā, laikraksti “Diena” un “Latvijas Avīze”. 

Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta publicitāte bibliotēkas tīmekļa vietnē un sociālo 

tīklu profilos. 

5.10 Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 

5.3. tabula  

“BIS ALISE izmantošana” 

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēku 

skaits 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS 

ALISE un 

ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēti 

lietotāji 

(2021) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplāru 

(2021) 

Cirkulācija SBA Komplektēša

na 

Rēzeknes 

pilsēta, 

Rēzeknes 

novads 

59 59 52 49 56   
 

1661  

 

1544 

 

Rēzeknes reģiona bibliotēku elektronisko katalogu veido 59 bibliotēkas Rēzeknes pilsētā, 

Rēzeknes novadā. Modulī BIS ALISE “Komplektēšana” strādā 56 bibliotēkas, “Cirkulācijā” – 52 un 
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SBA – 49. 2021. gadā BIS ALISE bija 1661 autorizēti lietotāji un pasūtīto (Web) eksemplāru skaits – 

1544. (+497 salīdzinot ar 2020. gadu) 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka veido/importē jauno grāmatu un citu izdevumu bibliogrāfiskos 

aprakstus Rēzeknes Centrālajai bibliotēkai un filiālbibliotēkām. Izdevumiem, kuri nav pieejami RCB, 

bibliogrāfiskie apraksti tiek veidoti/importēti pēc reģiona bibliotēku iesniegtiem sarakstiem. Katalogā 

iekļaujamie bibliogrāfiskie apraksti tiek sasaistīti ar autoritatīvajiem ierakstiem, papildināti ar 

anotācijām, tādējādi nodrošinot kvalitatīvāku aprakstu veidošanu. Dažas reģiona bibliotēkas patstāvīgi 

veido/importē vajadzīgos bibliogrāfiskos aprakstus un pievieno eksemplāra ziņas saņemtajiem 

periodiskajiem izdevumiem.  

Jebkuram bibliotēkas elektroniskā kataloga lietotājam ir pieejama izdevumu meklēšana 

kopkatalogā – https://rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx.  

 

5.4 tabula  

Autorizētie lietotāji 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvie lietotāji kopā 7843 6569 5321 -19% ; -16%  

Autorizētie lietotāji kopā 398 1428 1661  +258 % ; +16% 

Autorizētie lietotāji 

pārskata periodā 

112 1030 233 +819% ; -77 % 

 

5.11 Iekšzemes un starptautiskais SBA 

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

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

iespējas pilnīgāk apmierinātu lietotāju pieprasījumus, tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2021. gadā tika 

aktīvi izmantots RCB kopkrājums un SBA pakalpojumi. 

Pārskata periodā SBA pakalpojumus izmantojuši 78 lietotāji. SBA kārtā saņemtas grāmatas no 

LNB un Rēzeknes reģiona pagastu bibliotēkām. Izpildīti 97 pieprasījumi no 114 no tiem 8 pieprasījumi 

elektroniskā veidā. Visvairāk grāmatu esam pasūtījuši un saņēmuši no Ozolaines pagasta bibliotēkas 

(10) un Viļānu pilsētas bibliotēkas (9). 

Savukārt no abonementa krājuma SBA kārtā visvairāk ir pasūtījusi Audriņu pagasta bibliotēka 

(81), Maltas pagasta bibliotēka (46) un Vērēmu pagasta bibliotēka (33) 78 lasītājiem.     



 

36 
 

No Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas krājuma SBA kārtā izpildīti 309 (+133, salīdzinot 

ar 2020. gadu) Rēzeknes reģiona pagastu bibliotēku pieprasījumi. 

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

filiālēm tika  saņemtas 20 (-6, salīdzinot ar 2020. gadu). Savukārt filiālēm no RCB tika izsniegtas 60 

grāmatas (+18, salīdzinot ar 2020. gadu).  

Savukārt 2.bibliotēkas  krājumu pārskata periodā visaktīvāk izmantoja Griškānu  pagasta 

bibliotēka, Rēzeknes pamatskolas-attīstības centra bibliotēka (tika izsniegtas “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas 2021” kolekcijas grāmatas) un Vērēmu pagasta bibliotēka. 

5.5 tabula  

SBA rādītāji 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits 143 91 97 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits 164 176 309 

 

5.12 Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

Bibliotēkas informācijas resursu pieejamību kavē  lasītāji, kuri laikus nenodod paņemtos 

iespieddarbus. Viņi tiek informēti, sūtot īsziņas, sazinoties pa telefonu, sūtām e-vēstules. Katra mēneša 

pēdējā darba dienā ir atlaižu diena parādniekiem, gadā divas reizes tiek izsludināta akcija “Atnāc un 

iegūsti”. 

Aktuāli ir sociālie riski saistībā ar lietotāju apkalpošanu (riska grupas: bezpajumtnieki, cilvēki 

ar atkarībām, pusaudži ar uzvedības traucējumiem). Darbs ar šo grupu pārstāvjiem norit paaugstināta 

stresa apstākļos, ir gadījumi, kad nākas saukt policijas darbiniekus. Tas rada diskomforta un 

apdraudējuma sajūtu citiem bibliotēkas apmeklētājiem, mazina bibliotēkas kā kultūras iestādes 

prestižu. Ziemas periodā bibliotēku 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.  

 

5.13 Ārkārtējās situācijas (Covid-19) ietekme 

 Visi bibliotēkas darba pamatrādītāji (lietotāji, apmeklējums, izsniegums ir 

samazinājušies). 
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 Uzziņu sniegtais kopskaits ir palielinājies par +8 %. 

 Pozitīva tendence – bibliotēkas piedāvāto pasākumu pieejamība tiešsaistē. 

 Pieaudzis BIS ALISE autorizēto lietotāju skaits +16 %.  

Pandēmijas laiks bijis labvēlīgs laiks e-grāmatu bibliotēkas pakalpojuma izmantošanai. Daudzi 

lietotāji, galvenokārt vecākā paaudze, atsakās lietot šo datu bāzi, jo tā, pirmkārt, nedod emocionālo 

baudījumu, kas ir iespiestajām grāmatām, otrkārt – nav tehnoloģisku iespēju (atbilstoša aprīkojuma, 

interneta pieslēguma) un prasmju mūsdienu tehnoloģiju lietošanā. 
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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 (2021. – 2025.)”. Dokuments izstrādāts 

2020. gadā. Līdz ar šo dokumentu 2021. 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”.  

6.1 tabula  

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai 18444 19422 17135 

t. sk. grāmatām 11309 12287 11000 

t. sk. bērnu grāmatām 1915 2615 2600 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 7135 7135 6135 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. skaita pagastā, pilsētā, reģionā    0,62 0,65 0,59 

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā 22442 23948 21502 

 

Krājuma komplektēšanas finansējuma pamata avots – pašvaldības budžets (60%). Valsts 

finansēto projektu/programmu “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām” (COVID-19 

seku mazināšanai) un LNB Bērnu literatūras centra mērķprogrammas “Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija” ietvaros Rēzeknes pilsētas centrālās bibliotēkas kopkrājums papildināts ar grāmatām un citiem 

izdevumiem kopsummā par 1600 eiro. Ļoti liela nozīme RCB kopkrājuma komplektēšanā ir grāmatu 

dāvinājumiem – tā 2021. gadā 39% (4266 eiro) no RCB grāmatu jaunieguvumiem ir dāvinājumi un 

bezatlīdzības lietošanā saņemtie izdevumi. 

Bibliotēkas kopkrājums ir pilnībā rekataloģizēts. 

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta. 

6.2 tabula  

Krājuma rādītāji 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 5417 5448 5022 

t. sk. grāmatas 2323 2533 2111 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 244 339 340 
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t. sk. bērniem 494 480 586 

Izslēgtie dokumenti 5267 9925 5649 

Krājuma kopskaits 94582 90098 89471 

Grāmatu krājuma apgrozība 1,4 1,7 1,4 

Periodisko izdevumu apgrozība 4,5 2,1 3,7 

 

RCB kopkrājumu veido Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku (Rēzeknes 2.bibliotēkas, 

Rēzeknes bērnu bibliotēkas) grāmatu un citu dokumentu krājumi, elektroniskās informācijas avoti. 

RCB kopkrājuma apjoms 2021. gada beigās ir 89471 vienības. 60 % (53975 eks.) no RCB kopkrājuma 

ir izdevumi latviešu valodā, 38 % (33572 eks.) – krievu un 2 % (1924 eks.) – citās svešvalodās (skat. 

diagrammu).  

6.1 diagramma 

 

 46 % (41056 eks.) no RCB kopkrājuma ir daiļliteratūra, 40 % (35233 eks.) – nozaru literatūra, 

14 % (13182 eks.) –  izdevumi bērniem (skat. diagrammu). Šie rādītāji apliecina, ka RCB krājuma 

komplektēšanas un organizācijas politika ir vērtējama pozitīvi. Tā orientēta uz krājuma attīstību, par 

prioritāti uzskatot krājuma kvalitāti. 

 

 

 

 

 

60%

38%

2%

sadalījums pa valodām
Rēzeknes PCB kopkrājums

latviešu val.

krievu val.

svešvalodas
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6.2 diagramma 

 

 

RCB veido datubāzi “Reģionālais e-kopkatalogs”. Datubāzē iekļauti dati par 59 bibliotēkām. 

Kopējais ierakstu skaits e-katalogā, noslēdzot 2021. gadu  –  139135, salīdzinot ar 2020. gadu – 

136646. (+2489) 

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

bezmaksas piekļuvi nodrošina “Kultūras informācijas sistēmu centrs”. Centrālajā bibliotēkā  pieejamās 

datu bāzes – Britannica EBSCO eBooks Public Library Collection, ko bibliotēka abonē.  

6.3 tabula 

Bibliotēkā pielietojamo datubāzu izmantojums 

Datubāze (DB)  2019  2020  2021 

Letonika     

 skatījumi 7293 11721 10759 

piekļuves sesiju skaits   2396 

News.lv     

lejuplāžu skaits 747  169  177 

Britannica     

skatījumi 54146  47350  45364 

40%

46%

14%

Nozaru

Daiļliteratūra

Bērnu

sadalījums pa nozarēm  
Rēzeknes PCB kopkrājums
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piekļuves sesiju skaits   207 

Ebsco eBook Public Library  

Collection  

   

skatījumi 378  1198  620 

piekļuves sesiju skaits   236 

lejuplāžu skaits   154 

3td-e-Grāmatu bibliotēka     

skatījumi 191  738  566 

 

6.1 Krājuma un datubāzu popularizēšana 

Visbiežāk izmantotais bibliotēkas krājuma popularizēšanas veids ir grāmatu izstādes. 2021. 

gadā tika sagatavotas 20 “Jaunumu” izstādes.  Krājuma atspoguļošanai tika sagatavotas un izliktas 34 

dažādas tematiskas grāmatu izstādes. Lasītājus visvairāk ieinteresēja “Jaunumu” izstādes un šādas 

tematiskās izstādes: “Zem ģimenes lietussarga”, “Skaistā un skaudrā 

realitāte”, “Tava dzimšanas gada bestsellers. Vai lasīji?” un “Dzimtas 

sāgas”. Valentīna dienai veltītajā izstādē “Sirdsgrāmata” bija 

apskatāmas grāmatas, kuru nosaukumā ir vārds “sirds”. 

RCB pastāvīgi gatavo slaidrādi  par jaunajām grāmatām 

abonementa ziņu ekrānā. 

Pieaugot Covid-19 izplatībai, no 21. oktobra līdz 14. novembrim visā Latvijā tika ieviests 

visaptverošs “lokdauns” jeb mājsēde, kā rezultātā bibliotēka klātienes apmeklējumiem tika slēgta. 

Izstādes tika atceltas, bet par tajā laikā abonementā plānotajām grāmatu izstādēm tika sagatavotas 

publikācijas bibliotēkas mājaslapai un Feisbukam. Piemēram, “Novembris – patriotisma mēnesis”. 

Lasītāji tika aicināti izmantot Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcijas “Periodika.lv” un 

“Grāmatas”. 

Dzejnieka Aleksandra Čaka jubileja arī iekrita „lokdauna” 

laikā, tāpēc tika piedāvātas vairākas iespējamās vietnes, kur var lasīt 

un klausīties dzejas izlasi no krājuma “Mana paradīze”, kur lasīt Valda 

Rūmnieka un Andreja Miglas biogrāfisko romānu “Čaks” un citus 

darbus e-grāmatu formā.  
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Centrālās bibliotēkas abonementa vadītāja Zita Gorsvāne 

sadarbībā ar ITN informācijas sistēmu administratoru Aleksandru 

Vinogradovu bibliotēku nedēļai sagatavoja prezentāciju “Grāmatas 

– 2021. gada jubilāres”, kura tika sadalītas trīs daļās: 

 

“Latviešu rakstnieku grāmatas – 2021. gada apaļās jubilāres”, https://ej.uz/mj2z 

“Latviešu rakstnieku grāmatas – 2021. gada pusapaļās jubilāres”, https://ej.uz/pjig 

“Ārzemju rakstnieku grāmatas – 2021 gada jubilāres”. https://ej.uz/9rnt 

Bibliotekāru sagatavotās publikācijas par grāmatu jaunumiem tika sūtītas vietējām avīzēm 

“Rēzeknes Vēstis”, “Panorama Rezekne” un pašvaldības informatīvajam izdevumam “Rēzeknes 

Vēstnesis”, arī informācija par bibliotēku piedāvāto datubāzu pieejamību 

regulāri tika publicēta vietējās avīzēs, bibliotēkas mājaslapā, sociālajos tīklos, 

pašvaldības interneta vietnē un citur. 

 Piemēram, krājuma popularizēšanai katru mēnesi divreiz tiek 

sagatavoti un publicēti (gan bibliotēkas, gan citos medijos – drukātajos preses 

izdevumos un interneta vidē) jauno grāmatu apskati, kā arī bibliotēkas tīmekļa 

vietnē arī jaunieguvumu saraksti. Tiek veidoti un publicēti arī citu grāmatu 

apskati – tematiskie. Par datu bāzēm tiek 

veidotas publikācijas gan bibliotēkas tīmekļa 

vietnē, gan bibliotēkas Facebook lapā, gan arī 

citos medijos. Iedzīvotāji var pieteikties 

nodarbībām par bibliotēkas e-pakalpojumiem 

un abonētajām datu bāzēm. Interesants datu 

bāzes (šajā gadījumā EBSCO) popularizējošs 

pasākums bija ierakstu sērija bibliotēkas Facebook lapā “Gatavojam ar EBSCO datu bāzi”.  

Jaunākās ierakstu sērija “JAU PIE MUMS”:  

 

 

 

 

 

 

https://ej.uz/mj2z
https://ej.uz/pjig
https://ej.uz/9rnt
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6.2 Darbs ar parādniekiem 

 Bibliotēkas informācijas resursu pieejamību, ietekmē lietotāji, kuri laikus nenodod grāmatas. 

Parādnieki tiek informēti sūtot īsziņas, izmantojot Lattelecom pakalpojumu „SMS apziņošana”, zvanot 

pa telefonu, sūtām e-vēstules.  

Tuvojoties Ziemassvētkiem, Rēzeknes pilsētas 

bibliotēkas – centrālā, 2. bibliotēka, bērnu bibliotēka, 

specializētais grāmatu izsniegšanas punkts (Medicīnas 

bibliotēka) – no 2021. gada 20. decembra līdz nākamā gada 

2022. gada 7. janvārim izsludināja akciju “Atnāc un iegūsti. 

Atlaide parādniekiem”. Akcijas laikā no lasītājiem parādniekiem, kuri ieradās bibliotēkā un nodeva 

grāmatas, kavējuma soda nauda netika iekasēta. Šajā laikā tika 

dota iespēja atjaunot bibliotēkas abonementu arī tiem lasītājiem, 

kuri nav varējuši nomaksāt soda naudu par laikus nenodotajām 

grāmatām. Akcijas noslēgumā veiktais rezultātu apkopojums 

liecina, ka šo iespēju izmantoja 127 lasītāji, atlaides  kopsumma 

– 163,88 €. Lielākā atlaides summa bija 41,43 € (3 grāmatas no 

2018. gada). Akcijas laikā tika atgrieztas 64 grāmatas. 

No 2017. gada Rēzeknes pilsētas bibliotēkās – Centrālajā, 2. bibliotēkā, Bērnu bibliotēkā, 

Specializētajā grāmatu izsniegšanas punktā (Medicīnas bibliotēkā), katra mēneša pēdējā darba diena ir 

atlaižu diena lasītājiem, kuri nav laicīgi nodevuši grāmatas. 2021. gadā šo iespēju izmantoja 275 

lasītāji, atlaides kopsumma – 381,08 €. Lielākās atlaižu summas bija 78,00 € (3 grāmatas no 2013. 

gada) un 40,15 € (1 grāmata no 2010. gada). Tika atgrieztas 275 grāmatas.  

Diemžēl daudz labu grāmatu tā arī netiek atgriezts bibliotēkas krājumā. Gadu noslēdzot ir 

fiksēts 41 lasītājs  parādnieks (2020. – 60). 

6.3 Ārkārtējās situācijas (Covid-19) ietekme 

Pandēmijas COVID 19 izplatīšanās ierobežojumu laiks bija zināmā mērā 

labvēlīgs  nesteidzīgai, rūpīgai un pārdomātai bibliotēku krājuma sakārtošanai. Tā kā bibliotēkas bija 

slēgtas klātienes apmeklējumam, Rēzeknes  pilsētas Centrālās bibliotēka aktīvi strādāja ar krājumu: 

tika norakstītas liekās dubletes,  mazpieprasītie un nolietotie iespieddarbi, kas uzlaboja krājuma 

pārskatāmību, kvalitāti un  uzlaboja krājuma apgrozību/ Ievērojami krities periodisko izdevumu 

apgrozījums. 
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Bibliotekāros pakalpojumus bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam nodrošina gan 

Centrālā bibliotēka, gan abas tās filiāles – Bērnu bibliotēka un pilsētas 2. bibliotēka. Visaktīvāk darbs 

ar šīs vecuma grupas lasītājiem norit Bērnu bibliotēkā, kur tā ir pamata mērķauditorija, un 2. 

bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā. Centrālās bibliotēkas pakalpojumus izmanto vecāko klašu skolēni. 

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem (30.06.2021.) Rēzeknē dzīvesvieta reģistrēta 

5330 iedzīvotājam vecumā līdz 18 gadu vecumam. 2021. gadā Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā (RCB) 

un filiālēs reģistrēto bērnu un jauniešu kopskaits bija 2094. Šīs vecumgrupas iedzīvotāju bibliotekārais 

aptvērums - 39% (samazinājies, - 5%). 

Covid-19 pandēmijas laikā attālinātais skolēnu mācību režīms un pulcēšanās ierobežojumi 

atstājuši iespaidu uz šīs vecumgrupas darba skaitliskajiem rādītājiem. Samazinājies reģistrēto lietotāju 

un apmeklējumu skaits, tomēr bērniem un jauniešiem izsniegto izdevumu īpatsvars palielinājies. RCB 

un filiālēs izsniegums bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem bija 45671 iespiedvienības jeb 35% no 

kopējā izsnieguma. 

Rēzeknes pilsētas Bērnu bibliotēkā-CB filiālē (Bērnu bibliotēka) klienti vecumā līdz 18 

gadiem – 1540 (jeb 70% no bibliotēkas lietotāju kopskaita), pilsētas 2. bibliotēkā – 384 (jeb 38% no 

lietotāju kopskaita), Centrālās bibliotēkas (CB) abonementā un lasītavā – 170 (8% no lietotāju 

kopskaita). Lietotāju vecumā līdz 18 gadiem apmeklējumu kopskaits RCB un filiālēs – 17719, (tajā 

skaitā Bērnu bibliotēkā – 13778 (78%), 2. bibliotēkā – 3045 (17%) , CB – 896 (5%) apmeklējumi. 

Vidēji katrs šīs vecuma grupas lietotājs apmeklējis bibliotēku 9 reizes gadā.  

Lai bibliotēkās veiksmīgi noritētu darbs ar bērniem un jauniešiem 2021. gadā Rēzeknes 

reģiona publisko bibliotēku darbinieku semināros iekļautas darbam ar šīm mērķgrupām veltītas tēmas.  

Bērnu bibliotēkas vecākā bibliotekāre Lāsma Leiņa-Sviridenko 

dalījās Apaļā galda diskusijā speciālistiem darbā ar bērniem 

gūtajās atziņās, Meldra Gailāne stāstīja par “Rēzeknes bērnu 

bibliotēkas pieredzi komunikācijā ar bērnu un pusaudžu auditoriju 

Covid-19 apstākļos”, par A. Miksona semināru “Neērtais jaunietis 

bibliotēkā”, kā arī par Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta “Ar 

rakstnieku aci pret aci” ietvaros organizēto tikšanos ar rakstnieci Luīzi Pastori.  

RCB Facebook vietnē tika organizēts zīmējumu konkurss bērniem un jauniešiem “Zaļa Latvija 

zaļā Eiropā”, kurā aktīvu līdzdalību ņēma Rēzeknes Sporta pārvaldes bērnu sporta nometnes dalībnieki. 
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Sanita Alberhta (2. bibliotēka) informēja par “Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības 

Rēzeknes reģionā” norisi. Bērnu bibliotēkas darbinieces dalījušās pieredzē darbā ar dažādām bērnu 

vecumgrupām Covid krīzes apstākļos valsts mēroga bibliotekāru izglītojošos pasākumos:  Lāsma 

Leiņa-Sviridenko bibliotekāru izglītojošajā diskusijā “Domnīca”, bet Meldra Gailāne “Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrijas” 1. tīmekļseminārā.  

RCB un filiāļu jaunieguvumos izdevumi pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem (B/J) 

bija 402 eksemplāri jeb 19% , iegādāti arī nošizdevumi, spēles un abonēti visām bērnu vecumgrupām 

atbilstoši 27 preses izdevumi. Bērnu bibliotēkas krājuma komplektēšanas prioritāte – mērķauditorijas 

(bērnu līdz 16 gadu vecumam) interesēm atbilstoša jaunākā oriģinālliteratūra un tulkotās literatūras 

izdevumi, grāmatas jauniešiem komplektē CB. 2021. gada beigās Bērnu bibliotēkā mērķauditorijai 

paredzētais krājums bija 13491 iespiedvienība jeb 63%, tajā skaitā izdevumi pirmsskolas un jaunākā 

skolas vecuma bērniem (B/J) – 9912 eksemplāri jeb  46% procenti no kopkrājuma. Dokumenti latviešu 

valodā (61%), krievu valodā (37%), pārējās svešvalodās (2%). Fizisko vienību skaits uz vienu lasītāju – 

9,7.  Krājuma apgrozība – 1,6. Grāmatu krājuma apgrozība – 1,3. Izvērtējot krājumu, izslēgti 1225 

eksemplāri nolietotu, saturā novecojušu un maz pieprasītu izdevumu. 

2021. gadā uzziņu pakalpojumu prioritārie darba virzieni bija: informācijas pakalpojumu 

sniegšana, bērnu un pusaudžu apmācība informācijas meklēšanā un medijpratībā. RCB struktūrvienībās 

klātienē un attālināti bērniem un jauniešiem sniegtas 4636 uzziņas, tajā skaitā 23 par novadpētniecības 

jautājumiem, sniegtas 558 individuālās konsultācijas informācijas tehnoloģiju izmantošanā. 

Samazinājusies bibliotēkas datoru un interneta izmantošana (Bērnu bibliotēkā izmantoti 180 reizes). Tā 

kā mācības 5. – 9. klašu skolēniem ilgstoši notika attālināti, Bērnu bibliotēkas bibliotekāre Tatjana 

Deičmane sagatavoja prezentāciju informācijas prasmju apgūšanai “Bibliotekārs – palīgs elektronisko 

resursu iepazīšanā” Rēzeknes  2. vidusskolas skolotājai Ilgai Gorsvānei un Rēzeknes Valsts poļu 

ģimnāzijas skolotājai Birutai Vaivodei izmantošanai 7. – 9. klasēs tiešsaistes stundu laikā. Bērni un 

jaunieši tika aicināti saņemt autorizācijas datus un izmantot bibliotēkas e-pakalpojumus, izvēlēties 
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grāmatas e-katalogā un pieteikt tās attālinātā saziņā. Datubāzu izmantojums bibliotēkā uz vietas 

samazinājies (62 sesijas, 92 skatījumi), jo uzturēšanās laiks lasītavā ierobežots.  Visu gadu bērniem un 

vecākiem atgādināts par  iespēju datubāzes “Letonika”,  “Britannica PLE”, “3TD e-grāmatu bibliotēka” 

izmantot attālināti. 2021. gadā bibliotēku apmeklēja 552 autorizēti bibliotēkas klienti, no tiem 255 

autorizācijas datus saņēma Bērnu bibliotēkā. 

2021. gadā RCB  un filiālēs plašākais  rīkoto pasākumu piedāvājums bija veltīts bērnu un 

jauniešu mērķauditorijai, lielāko skaitu no tiem organizējusi Bērnu bibliotēka. Visām vecumgrupām 

organizētas 126 tematiskās izstādes, 11 bērnu un jauniešu radošo darbu izstādes (tajā skaitā 2. 

bibliotēkā – 26 tematiskas, 5 radošo darbu izstādes). Covid-19 krīzes ierobežojumu dēļ, strādāt ar 

skolēnu grupām izdevies mazāk, tomēr, izmantojot dažādas darba formas, Bērnu bibliotēkā notikuši 23 

pasākumi  atsevišķām vecumgrupām un jauktai auditorijai, visvairāk – pirmsskolas un jaunākā skolas 

vecuma bērniem. Lai veicinātu bērnu un jauniešu interesi par literatūru 

un attīstītu lasītprasmi Rēzeknes bibliotēkās turpināja darbu valsts 

mēroga lasīšanas veicināšanas projektos – “Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija”, “Skaļās lasīšanas sacensība”. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 

Bērnu bibliotēkā un pilsētas 2. bibliotēkā piedalījās 210 bērni un vecāki 

(aktīvākās 5+ un 19+ vecumgrupas). Bērnu bibliotēkas 170 dalībnieku 

komandā piedalījās arī PII “Auseklītis” sagatavošanas grupas bērni.  2. 

bibliotēkas darbiniece S. Aļberhta vadīja Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētā projekta 

“Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība” norisi Rēzeknē. Arī 2021. gadā 

sacensības notika attālināti (dalībnieki iesūtīja video ar savu lasījumu). 

Kopā sacentās 10 dalībnieki no Rēzeknes sākumskolas, Rēzeknes 5. 

vidusskolas, Kaunatas pagasta 1. bibliotēkas, Gaigalavas pamatskolas, 

Feimaņu pagasta bibliotēkas, Maltas pagasta bibliotēkas, Rēzeknes 

pamatskolas-attīstības centra. Septembrī Nacionālajā skaļās lasīšanas 

sacensībā Rēzeknes reģionu Rīgā pārstāvēja 1. vietas ieguvēja Agneta 

Jugane (Rēzeknes sākumskola).  

2021. gadā turpinājās sadarbība ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas mācību saturā 

(Skola 2030)” ietvaros. Visi bibliotēkas organizētie pasākumi un ikdienas darbs nesaraujami saistīts ar 

skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs notiekošo mācību darbu. Katras tēmas apgūšanas laikā 

bibliotēkā ierodas bērni, vecāki un skolotāji ar nepieciešamās literatūras pieprasījumiem. Tika 

gatavotas tematiskas grāmatu kopas izmantošanai nodarbībās (“Pasaciņu kamolītis” skaļai lasīšanai 
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Katoļu PII, “Grāmatas par draudzību”: grāmatu kopa bibliotekārajai stundai 2. vidusskolas 2. klasē 

(sadarbībā ar Alevtinu Fadejevu, skolas bibliotekāri).  

2021. gadā sadarbībā ar skolām Bērnu bibliotēka ieviesa jaunu darba formu – tika organizēti 5 

tiešsaistes pasākumi, izmantojot platformas Zoom un Google Meet. Aprīlī notika radošā stunda “Otkon 

giunu sapynus” kopā ar Rēzeknes sākumskolas 2.a klasi (skolotāja Inga Rudzīte). Skolēni tika 

iepazīstināti ar Rēzeknē dzīvojošo bērnu grāmatu autori Inetu Atpili-Jugani, kuras daiļdarbi ir 

latgaliešu valodā. Bibliotēku nedēļā Google Meet platformā notika plaši apmeklēts dzejnieces 

novadnieces Olgas Borovikovas dzejas pasākums. Tajā piedalījās Rēzeknes 2. vidusskolas 1.-4. klašu 

89 audzēkņi (metodiķe Svetlana Meiere).  Maijā tiešsaistē Google Team – tematiska rīta stunda “Mans 

mīļākais dzīvnieks” kopā ar 2.vidusskolas 4.a klasi (skolotāja Ludmila Taškāne). 

2021. gadā Bērnu bibliotēkā viens no veiksmīgākiem lasīšanas veicināšanas pasākumiem bija 

Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta ietvaros organizētā tikšanās “Ar rakstnieku – aci pret 

aci”. Radošajā stundā kopā ar bērnu grāmatu autori Luīzi Pastori piedalījās Rēzeknes sākumskolas 3.a 

klases 25 bērni (skolotāja Inga Rudzīte). Rakstniece stāstīja par sevi un savu daiļradi, uzdeva radošus 

uzdevumus bērniem – atšķetināt mākslas darbu noslēpumus un atrast paroli. Bērni aplūkoja grāmatas, 

uzdeva jautājumus un aizrautīgi piedalījās radošajā darbā. 

Pilsētas 2. bibliotēkā interesanti noritēja Rēzeknes 5. vidusskolas 3.b klases (skolotāja Ilga 

Krievāne) iepazīšanās ar bibliotēku. Pasākums noritēja orientēšanās spēles veidā – bērniem tika doti 

dažādi uzdevumi, piemēram, kur bibliotēkā atrodas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” plaukts, kur 

var ieraudzīt retro un “lidojošās” grāmatas un kādus atpazīstamus pilsētas objektus var atrast Bērnu 

literatūras nodaļas sienas gleznojumā? Atraktīvā veidā nākamajiem lasītājiem izdevās ieraudzīt un 

atklāt daudz jauna. Vasarā, samazinoties saslimstības līmenim un ievērojot Covid-19 pulcēšanās 

ierobežojumus,  Bērnu bibliotēkā izdevās pulcināt tradicionālos viesus – bērnu vasaras nometņu 

dalībniekus. ARPC “Zeimuļs” vasaras nometņu “Mazo princešu un džentlmeņu skola” un “Zeimuļa” 

izgudrotāju ciems” 43 dalībnieki (nometnes vadītājas Olita Kuksa un Agita Gailiša)  un 3. vidusskolas 

vasaras nometnes “Brīnumzeme” 18 dalībnieki (vadītāja J. Borisova-Cvetkova) iepazinās ar 

mākslinieces Agijas Stakas darbu izstādi „Agijas Stakas tēlu pasaulē”, aplūkoja mākslinieces ilustrētās 

grāmatas no bibliotēkas krājuma. 2. vidusskolas vasaras nometnes “Evrika!” 53 dalībnieki  (nometnes 

vadītāja Svetlana Meiere) apmeklēja dzīvnieku aizsardzībai veltītu pasākumu “Kaķis - mans mīlulis”. 

Bērni klausījās bibliotekāres Tatjanas  Deičmanes stāstījumu par grāmatām, kurās galvenais varonis ir 

kaķis, aplūkoja lasītājas Ievas Puzirevskas privātkolekcijas “Kaķi”  izstādi. Notika sarunas, kā saudzēt 

dzīvniekus, bet pasākuma noslēgumā dalībnieki radoši darbojās, gatavojot grāmatzīmes “Kaķis” 
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origami tehnikā. Septembrī Dzejas dienu laikā Bērnu bibliotēkā notika pasākums ,,Dzejolīšu virpulī” 

(PII “Auseklītis” bērni), bet 2. bibliotēkā pasākums “Mēs lasījām dzeju un kastaņus” sadarbībā ar 

Rēzeknes 5.vidusskolas 4.b klasi (skolotāja Aelita Andrejeva). Šai vecumgrupai Bērnu bibliotēkā 

notikušas radošās darbnīcas: Tēva dienai veltīta nodarbība “Tēti, es Tevi mīlu ļoti”, ģimenes radošā 

sestdiena “Atdzīvini pasaku varoni”, Ziemassvētku radošā darbnīca “Priecīgiem svētkiem”. Radošās 

izstādes bibliotēkā priecē gan lielus, gan mazus. Aprīlī 2. bibliotēkā bija aplūkojama Rēzeknes novada 

Griškānu pagasta  PII “Sprīdītis” vecāko grupiņu bērnu radošo darbu izstāde “Lieldienas – pavasara 

svētki”.  

2021. gadā Covid-19 pandēmijas apstākļos, kad ierobežota pulcēšanās un plānotos pasākumus 

nācās atcelt, grāmatu un lasīšanas popularizēšana vairāk pārvietojusies uz sociālajiem tīkliem. 

Facebook.com Bērnu bibliotēkas lapā tika ievietotas 7 radošo darbnīcu, 7 skaļās lasīšanas nodarbību 

ieraksti, 4 konkursi/viktorīnas. Bibliotekāre Lāsma 

Leiņa-Sviridenko regulāri veidoja video ar 

eksperimentiem un radošajām darbnīcām (“Fizika 

ikdienā”, “Grāmatzīme manai grāmatai”, 

“Lieldieniņa gaiši nāca” u.c.). Sadarbībā ar salona 

“Crystal Rose” floristi Līgu Mundu tika filmēta 

video floristikas darbnīca “Pušķojos, rotājos Jāņu 

dienu gaidīdama”, bet 2. bibliotēkas Bērnu 

literatūras nodaļas darbiniece Sanita Aļberhta  

organizēja  Līgo  svētku vainagu pīšanas  video darbnīcu.  https://ej.uz/fje1 

Tika organizēti konkursi/viktorīnas (“Sakārto ticējumus”, “Mazā pūķa Kokosrieksta 

piedzīvojumu virpulī”, “Uzzīmē vai uzraksti pasakas turpinājumu”, “Latgales dižgari vēstures lokos”). 

Notika Meldras Gailānes grāmatas “Meikuleņš īpazeist omotus” lasījumi Zandas Kipļukas izpildījumā, 

kā arī citas bibliotēku popularizējošas aktivitātes. 

Bērnu bibliotēka 2021. gadā turpināja sadarbību ar 

plašu pastāvīgo sadarbības partneru loku. Šogad īpaši 

nozīmīgs kopdarbs ar Rēzeknes sākumskolu (skolotāja 

I. Rudzīte), Rēzeknes Valsts poļu ģimnāziju, Rēzeknes 2., 3. 

vidusskolu, ARPC “Zeimuļs” interešu izglītības 

pedagogiem, kā arī ar Katoļu pirmsskolas izglītības iestādi 

(skolotājas I. Gailuma, E. Munda) un PII  “Auseklītis” 

https://ej.uz/fje1
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(skolotāja A. Lakotka, metodiķe A. Ratnika) un citiem. Turpinājās sadarbība ar bērnu ar īpašām 

vajadzībām atbalsta biedrībām. Aprīlī – Starptautiskajā autisma atpazīstamības mēnesī – 2. bibliotēkā 

bija skatāma biedrības “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” dalībnieku radošie darbi.  

Informācija par bērniem sniegtajiem pakalpojumiem, atrodama RCB mājas lapas sadaļā 

“Bērniem”, kas pagājušajā gadā ieguva košāku vizuālo tēlu. Informācijas resursu, pasākumu 

popularizēšanā tiek izmantoti sociālie tīkli (Facebook.com), publicēti raksti vietējos laikrakstos 

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

izdevumā “Rēzeknes Vēstnesis”. Bibliotēkas darbinieku un citu autoru publikācijās 2021. gadā par 

Bērnu bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem bērniem stāstīts 282 reizes (bibliotēkas mājas lapā – 

53, citās interneta vietnēs – 186, laikrakstos – 41), tajā skaitā – 246 Bērnu bibliotēkas darbinieku 

sagatavotas publikācijās.  

2021. gadā Covid-19 pandēmijas diktētais darba režīms ļāvis lietderīgi izmantot laiku 

pašizglītībai, kompetenču un redzesloka paplašināšanai. Speciālistiem darbā ar bērniem un jauniešiem 

īpaši vērtīgi izglītojošie pasākumi specializācijā: Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma 

pasākums tiešsaistē “Lielie lasīšanas svētki”, Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes un LNB 

kopīgi rīkotā Pavasara konference  bērnu literatūrā un grāmatu mākslā “Stāv lappuse kā kaujas zirgs uz 

dzejas pakaļkājām…” un “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” tīmekļsemināri, kuros gūtas jaunas idejas 

darbam ar mērķauditoriju. Profesionālā pilnveide specializācijā vērtējama kā pietiekama. 

Bērnu bibliotēkas darbinieces noklausījušās 103 lekcijas un seminārus tiešsaistē. Piedalījušās 

bibliotēku izglītojošās tiešsaistes diskusijās “Domnīca”, bibliotekāru virtuālajās trešdienās, Latvijas 

Bibliotēku festivālā “Darīt neticamo!”, LNB tiešsaistes konferencē “Literatūras zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram”, LNB Kompetenču attīstības centra neformālās izglītības programmā “Bibliotēku 

interešu aizstāvība” un daudzos citos.  

2021. gadā galvenā problēma darbā ar bērniem bija Covid-19 pandēmija. Valstī noteikto 

ierobežojumu dēļ nācās atcelt vairākas ieceres un atrast risinājumus un darba formas, lai pildītu 

bibliotēkas funkcijas. Bibliotēku pārtrauca apmeklēt bērni, kuri nāca, lai pavadītu brīvo laiku ar 

draugiem, kopā pildītu mājas darbus un projektus, spēlētu galda vai datorspēles. Pulcēšanās 

ierobežojumu dēļ neizdevās īstenot visus ieplānotos pasākumus.  Pilsētas 2. bibliotēkas kolēģes norāda, 

ka vairākas plānotās virtuālās aktivitātes iedzīvināt bija problemātiski, nācās respektēt skolotāju 

ieteikumu nenoslogot skolēnus ar papildus aktivitātēm, jo skolēni ilgu laiku pavadīja pie datoriem 

apgūstot mācību programmu.  
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2. bibliotēkas vadītājas  Intas Anspokas viedoklis par darbu ar bērniem: “Lai bērnu 

ieinteresētu, arvien jāmeklē jaunas idejas, inovatīvas ieceres parādīt bibliotēku no cita skatupunkta. Tie 

ir interaktīvi pasākumi, radošās darbnīcas, tikšanās ar interesantām, atraktīvām personībām, kas spēj 

iekarot autoritātes pozīcijas. Bibliotēkas un bibliotekāru panākumu atslēga ir radošs darbs, kurš tiek 

papildināts ar bagātīgu, modernu, mūsdienām atbilstošu materiālo bāzi. Jāatzīst, ka arī bibliotekāra 

radošais potenciāls katram ir savs. Mūsdienu auditorija jebkurā vecumā ir prasīga un izvēlīga. Lai 

atstātu pozitīvu iespaidu, nepietiek tikai ar vēlēšanos, pat ar lielu darbu. Ir nozīme arī dabas dotumiem 

un harizmai. Lai lasīšanas vēlme bērnos nezustu, bet tikai vairotos, protams, apzināmies, ka to var 

panākt tikai ar lielu, smagu darbu gan no vecāku, gan no skolotāju, gan no bibliotekāru puses. Noteikti 

jāatceras, ka iemācot vai piespiežot bērnu tehniski lasīt vēl nenozīmē, ka ir radies arī lasītprieks. 

Bibliotekāru uzdevums — radīt lasītprieku, mīlestību pret grāmatu un apziņu, ka izlasītais atstāj 

nezūdošu vērtību cilvēka personības veidošanā visas dzīves garumā”.  
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8. Novadpētniecība 

8.1 Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi: 

 novadpētniecības krājuma veidošana;  

 reģionālās novadpētniecības datu bāzes veidošana un uzturēšana; 

 bibliogrāfisko aprakstu eksports uz LNB Nacionālās bibliogrāfijas datu bāzi; 

 novadpētniecības rakstura uzziņu sniegšana bibliotēkas lietotājiem; 

 bibliogrāfisku sarakstu sagatavošana; 

 novadpētniecības tematikai veltītu publikāciju sagatavošana; 

 izstāžu un pasākumu organizēšana. 

Pārskata perioda prioritātes: 

 pilnvērtīga un ilgtspējīga krājuma komplektēšana; 

 elektroniskās datu bāzes veidošana, uzturēšana un popularizēšana; 

 novadpētniecības krājuma popularizēšana; 

 sadarbības partneru piesaiste; 

 novadnieku radošo darbu izstāžu un tematisku pasākumu rīkošana. 

 

8.2 Novadpētniecības krājums 

Novadpētniecības krājumu veido monogrāfiskie izdevumi par Rēzekni, Rēzeknes novadu, 

novadniekiem, Latgales Kultūras centra izdevniecībā izdotās grāmatas, novadnieku daiļliteratūras darbi 

un zinātņu nozaru darbi, personāliju un tematiskās mapes, kartes, attēldokumenti, audio un video 

materiāli, sīkiespiedumdarbi (pasākumu programmas, bukleti u.c.). Tika vākti materiāli arī par 

Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas  vēsturi, darbiniekiem un aktuāliem notikumiem, kas saistīti ar 

bibliotēkas dzīvi.  

Novadpētniecības materiālu krājums 

(monogrāfiskie izdevumi, audiovizuālie izdevumi, 

attēldokumenti, kartogrāfiskie dokumenti) ir izvietoti 

bibliotēkas lasītavas telpā. 2021. gadā nogalē, pēc lasītavas 

reorganizācijas, daļa telpas tika atvēlēta novadpētniecības 

sektora izveidei. Tematiskās un personāliju mapes no 

Metodiskā un bibliogrāfiskā darba nodaļas telpas, kā arī citām lasītavas telpas daļām tika pārvietotas uz 
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attiecīgo sektoru, tādējādi novadpētniecības krājums ir izvietots vienkopus un brīvpieejā. Pārskata gadā 

no novadpētniecības materiālu krājuma (sigla kopkatalogā – 2N) tika izsniegti 304 eksemplāri (nozaru 

literatūra – 211; daiļliteratūra – 89).  

2021. gadā notika darbs ar digitālo resursu veidošanu un popularizēšanu. RCB mājaslapā tika 

publicēta virtuāla izstāde veltīta novadniecei, izglītības un sabiedriskajai darbiniecei Valērijai Seilei . 

Virtuālajā izstādē ir pieejama V. Seiles biogrāfija, informācija par izdotajām grāmatām, V. Seiles 

balvu, kā arī e-vidē par V. Seili pieejamās informācijas uzskaitījums. 2021. gadā mājaslapā tika 

izveidotas virtuālās datu kopas par Rēzeknes dievnamiem. Lietotājiem tika ieteikts meklēt informāciju 

arī LNB Digitālajā bibliotēkā periodika.lv, resursā “Zudusī Latvija”, kā arī digitalizētajos Latgales 

laikrakstos.  

2021. gadā. tika turpināts darbs pie novadpētniecības krājuma pastāvīgas papildināšanas ar 

jauniem dokumentiem un grāmatām. Regulārs ikdienas darbs ir jaunāko preses izdevumu pārskatīšana 

un novadpētniecības vajadzībām nepieciešamās informācijas atlase un bibliogrāfiskā aprakstīšana. 

Bibliotēkas novadpētniecības krājumā tiek komplektēti materiāli par Rēzekni, Rēzeknes novadu, 

cilvēkiem, kuru dzīve un darbība saistīta ar reģionu. Tā ir informācija par personām, institūcijām, 

zīmīgiem notikumiem, arhitektūras, kultūras un vēstures pieminekļiem. Tiek aprakstītas publikācijas no 

reģionāliem laikrakstiem (“Rēzeknes Vēstis”, “Резекненские вести”, “Rēzeknes Vēstnesis”, “Latgales 

Vietējā Avīze”, “Rēzeknes Novada Ziņas”, “Панорама Резекне” u.c.), Latvijas mēroga laikrakstiem, 

žurnāliem, grāmatām, kā arī elektroniskajiem resursiem. Novadpētniecības krājums 2021. gadā tika 

papildināts ar 16 monogrāfiskajiem izdevumiem, savukārt, kopējais krājumā iekļauto dokumentu skaits 

bija 2239. 

2021. gadā tika turpināts darbs pie reģionālās novadpētniecības datu bāzes veidošanas un 

uzturēšanas. Noslēdzot 2021. gadu, kopējais ierakstu skaits bibliotēkas novadpētniecības datu bāzē – 

99933 (2020. gadā – 95847) elektroniskie ieraksti. Pārskata gadā novadpētniecības datu 

bāzē izveidoti 4040 ieraksti. Katru mēnesi tika nodrošināts datu eksports uz LNB Nacionālās 

bibliogrāfijas datu bāzi. 2021. gadā eksportēto ierakstu skaits sastādīja 2705 (2020. gadā – 

2907). 

Pēc lasītāju, novadpētnieku u.c. interesentu pieprasījuma 2021. gadā Rēzeknes Centrālajā 

bibliotēkā un filiālēs kopumā tika sniegtas 388 novadpētniecības uzziņas. No tām Rēzeknes Centrālajā 

bibliotēkā – 233, Rēzeknes 2. bibliotēkā – 132 un Rēzeknes Bērnu bibliotēkā - 23. Apmeklētāji ir 

interesējušies par pilsētas kultūrvēsturiskajiem objektiem, iestādēm, ielām, novadniekiem, aktuāliem 

pasākumiem Rēzeknē un novadā. Uzziņas par novadpētniecības tēmām telefoniski saņēma arī 
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interesenti no citām Latvijas vietām. Interesentiem tika atbildēts uz e-pasta vēstulēm, kā arī elektroniski 

sūtīti ieskenētie materiāli. 

 

8.3 Novadpētniecības darba popularizēšana 

Novadpētniecības darba popularizēšanas notiek veidojot izstādes, tematiskus pasākumus, 

publicējot aktuālo informāciju bibliotēkas mājaslapā https:/www.rezeknesbiblioteka.lv, bibliotēkas 

sociālajos tīklos (https:/www.draugiem.lv, https:/www.facebook.com, https://twitter.com), kā arī 

vietējo masu medijos (reģionālajos laikrakstos: “Rēzeknes Vēstis”, “Rēzeknes Vēstnesis”, “Latgales 

Vietējā Avīze”, “Панорама Резекне’’) un interneta vietnēs (www.rezekne.lv u.c.).  

2021. gadā izstāžu ciklā “Latgale un latgalieši” tika sagatavota 30 izstādes, aktualizējot 

Latgalei, Rēzeknei būtiskas tēmas, izceļot novadnieku devumu un lokāla mēroga vēsturiskus 

notikumus. 

Novadpētniecības tēmai veltītās izstādes: 

 “Latgales mūzikas kultūras nesējs” (kordiriģentam S. Brokam – 95): tematiska izstāde 

no cikla “Latgale un latgalieši”; 

 “1991. gads. Barikādes” (Janvāra barikādēm – 30): tematiska izstāde; 

 Uzvar tas, kurš prot izturēt pauzi...”(rakstniekam un publicistam A. Jakubānam – 80): 

tematiska izstāde no cikla “Latgale un latgalieši”; 

 “Myužības skaņas” (dzejniekam Tomasam Selickim – 120): tematiska izstāde no cikla 

“Latgale un latgalieši; 

 “Mēs dzīvojam notikumu priekšā” (pedagogam un literātam J. Kļošam – 110): 

tematiska izstāde no cikla “Latgale un latgalieši”; 

 ““Katōļu Dzeives” mantojums” (pirms 95 gadiem sāk iznākt mēnešraksts “Katōļu 

Dzeive”): tematiska izstāde no cikla “Latgale un latgalieši”; 

 “Mūžīgi ceļā” (pirms 15 gadiem mūzikas grupa “Borowa MC” piedzīvo triumfu): 

tematiska izstāde no cikla “Latgale un latgalieši”; 

 “Pieminēsim un neaizmirsīsim!” (25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 

diena): tematiska izstāde; 

 “Lai dzīvo teātris!” (27. marts – Starptautiskā teātra diena); 

 “Neaizmirstamais” (teātra režisoram I. Mihailovam – 75): tematiska izstāde no cikla 

“Latgale un latgalieši”; 
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 “Diena, kas mainīja Latvijas likteni” (4.maijs – Latvijas Republikas Neatkarības 

atjaunošanas diena) : tematiska izstāde; 

 “Ārstu, mūsu novadnieku atceroties” (Valdim Gavaram – 125): tematiska izstāde no 

cikla “Latgale un latgalieši”; 

 “Augat mani balti lini, baltas linu pakuliņas” (SIA “Baltiks East”–30): tematiska 

izstāde; 

 “1941. gada 14. jūnijs- pieminēsim un atcerēsimies” : tematiska izstāde; 

 “Bez sylta syltuma var sadegt dzeive…” (māksliniekam un rakstniekam O. Zvīdrim – 

jubileja): tematiska izstāde no cikla “Latgale un latgalieši”; 

 “Novadpētniecei, ilggadējai bibliotēkas darbiniecei, novadniecei Marijai Šeršņovai – 

65” : tematiska izstāde; 

 “Latgaliskuma sargātājs”(P. Keišam-80): tematiska izstāde no cikla “Latgale un 

latgalieši”; 

 “Labrīt, sākam pārraidi!” (1991.g. sāk darbu “Latgales TV Rēzeknē”): tematiska 

izstāde; 

 “Dzīve ar garšu” (rakstniecei un publicistei M. Zīlei – jubileja): tematiska izstāde no 

cikla “Latgale un latgalieši”; 

 “Zvaigzne ir dzimusi!” (pirms 65 gadiem durvis vēra kinoteātris “Zvaigzne”): 

tematiska izstāde; 

 “Rēzeknes pilsētas svētku vēsturē ielūkojites” : tematiskā izstāde; 

 “Nepieskaries bez mīlestības ne zemei, ne cilvēkiem!” (dzejniecei un rakstniecei P. 

Zalānei – 90): tematiska izstāde no cikla “Latgale un latgalieši”; 

 “Latgales dvēseles tulks” (rakstniekam O. Rupaiņam – 115): tematiska izstāde no cikla 

“Latgale un latgalieši”; 

 “Kulturologs, novadpētnieks, pedagogs, folklorists” (Borisam Infantjevam – 100): 

tematiska izstāde no cikla “Latgale un latgalieši”; 

 “Ar tavu dzīvi daudzas dzīves mēro, no tevi ņem, bet devējs bagāts top” (4.oktobris- 

Skolotāju diena): tematiska izstāde; 

 “Latgales simfonijai skanot…” (komponistam J. Ivanovam – 115): tematiska izstāde 

no cikla “Latgale un latgalieši”; 

 “Novembris – Latvijas patriotisma mēnesis” (11. novembris – Lāčplēša diena, 18. 

novembris – Latvijas Republikas Proklamēšanas diena): tematiska izstāde; 
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 “Mālā tautas dvēsele” (keramiķim A. Paulānam – jubileja): tematiska izstāde no cikla 

“Latgale un latgalieši”; 

 “Dzīve kā teātris, teātris kā dzīve” (aktierim Kristam Jansonam – 105): tematiska 

izstāde no cikla “Latgale un latgalieši”; 

 “Gaismas saucējs” (Fr. Trasunam – 145): tematiska izstāde no cikla “Latgale un 

latgalieši”. 

2021. gadā tika organizēti pasākumi Rēzeknes pilsētas un 

novada, novadnieku, viņu radošās darbības aktualizēšanai. “Skani, mana 

Rēzekne, skani, ziedi, mana pilsēta, ziedi! ” zibakcijas ietvaros pilsētas 

ielās iedzīvotājiem un pilsētas viesiem tika dalītas grāmatzīmes ar 

Rēzeknes simboliku.   

Tiešsaistes seminārā “Eiropas kultūras mantojuma vērtības Rēzeknē. Zaļā sinagoga” Rēzeknes 

Zaļās sinagogas gids Voldemārs Ivdris stāstīja par Baltijas senākā ebreju lūgšanu nama vēsturi, 

restaurāciju un šodienu. Dzejas dienu laikā RCB notika akcija “Cienājies ar dzeju”, kuras ietvaros 

apmeklētājiem tika dalīti dzejoļi par Rēzekni un Latgali. RCB abonementa nodaļā bija skatāma 

novadnieka, fotogrāfa Aleksandra Lebeda Rēzeknes pilsētai veltīta foto izstāde.  

RCB filiālbibliotēkās tika organizētas novadpētniecības tēmai aktuālas izstādes un pasākumi. 

Rēzeknes Bērnu bibliotēkā notika radošā stunda “Otkon giunu sapynus”, kurā Rēzeknes sākumskolas 

2.a klases skolēni tika iepazīstināti ar Rēzeknē dzīvojošo bērnu grāmatu un daiļdarbu latgaliešu valodā 

autori Inetu Atpili-Jugani. Bibliotēku nedēļā Google Meet platformā notika plaši apmeklēts dzejnieces 

novadnieces Olgas Borovikovas dzejas pasākums, kurā piedalījās 89 audzēkņi no Rēzeknes 2. 

vidusskolas 1.-4. klasēm. Rēzeknes 2. bibliotēkā varēja apskatīt vairākas ar novadpētniecību un 

novadniekiem saistītās izstādes: 

 pilsētas svētkiem veltīta tematiska izstāde: “Rēzekne – pilsēta starp septiņiem 

pakalniem”; 

 cikla “Mēs – Rēzeknes ziemeļos” ietvaros sagatavotās 3 tematiskās izstādes: 

“Rūpniecība un uzņēmējdarbība”, “Tik dažādā kultūra…”, “Mācoties kopā”; 

 cikla “Mūsu novadnieki – jubilāri” izstādes: 

“Mūsu lielajam kinomeistaram Jānim 

Streičam jubileja”, “Dzejniekam un 

publicistam Ontonam Skrindam – 140”, 

“Latgales keramikas vecmeistaram Andrejam 
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Paulānam 125” un  “Skolotājam un rakstniekam Antonam Rupainim – jubileja”.  

RCB novadpētniecības pasākumi: 

 “Skani, mana Rēzekne, skani, ziedi, mana pilsēta, ziedi!”: zibakcija pilsētvidē 

Rēzeknes pilsētas svētku ietvaros; 

 “Eiropas kultūras mantojuma vērtības Rēzeknē. Zaļā sinagoga” : tiešsaistes seminārs; 

 “Rēzekne Aleksandra Lebeda objektīvā”: Aleksandra Lebeda foto izstāde. 

2021. gadā vietējā presē tika publicētas 203 bibliotēkas darbinieku un žurnālistu sagatavotas 

publikācijas par aktualitātēm bibliotēkā, ievērojamiem novadniekiem, zīmīgiem notikumiem gan 

Rēzeknē, gan Rēzeknes novadā, kā arī grāmatu jaunumiem. 

 

8.4 Sadarbība novadpētniecības jomā 

Nozīmīgākie sadarbības partneri 2021. gadā: 

 Sadarbībā ar Europe Direct Austrumatgale, Rēzeknes Zaļo sinagogu un tās gidu 

Voldemāru Ivdri projekta “EDIC Austrumlatgalē” ietvaros organizēts tiešsaistes seminārs “Eiropas 

kultūras mantojuma vērtības Rēzeknē. Zaļā sinagoga”; 

 Sadarbībā ar fotogrāfu Aleksandru Lebedu, organizēta foto izstāde “Rēzekne 

Aleksandra Lebeda objektīvā”; 

 Sadarbībā ar vietējiem laikrakstiem “Rēzeknes Vēstis”, “Резекненские Вести”, 

“Rēzeknes Vēstnesis”, “Панорама Резекне” aktualizēti RCB jaunumi, pasākumi, izstādes u.tml. 

 Pateicoties sadarbībai ar Latgales Kultūras centra izdevniecību, novadpētniecības 

krājums tiek papildināts ar Latgales Kultūras centra izdevniecībā izdotajām grāmatām. 

8.5 Jauninājumi novadpētniecības darbā 

2021. gadā RCB mājaslapā tika publicēta 

novadniecei, izglītības un sabiedriskajai darbiniecei 

Valērijai Seilei veltīta virtuāla izstāde. Izstādē ir pieejama 

V. Seiles biogrāfija, informācija par izdotajām grāmatām, 

V. Seiles balvu, kā arī e-vidē par V. Seili pieejamās 

informācijas uzskaitījums. https://ej.uz/kua9 

2021. gadā mājaslapā tika izveidotas virtuālās datu kopas par Rēzeknes dievnamiem.  

https://ej.uz/kua9
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Pēc lasītavas reorganizācijas 2021. gadā nogalē, daļa telpas tika atvēlēta novadpētniecības 

sektora izveidei. Tematiskās un personāliju mapes no Metodiskā un bibliogrāfiskā darba nodaļas telpas 

tika pārvietotas uz attiecīgo sektoru, tādējādi novadpētniecības krājuma izmantošana ir brīvi pieejama. 

 

8.6 Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Sakarā ar Covid-19 pandēmiju un ierobežojumiem, novadpētniecības materiālu (mapju, retu 

un vērtīgu grāmatu) izmantojums krietni samazinājies, tā kā tie lietotājiem pieejami uz vietas 

bibliotēkā. Daudz informācijas lietotājiem tika ieteikts meklēt LNB Digitālajā bibliotēkā periodika.lv, 

resursā “Zudusī Latvija”, kā arī digitalizētajos Latgales laikrakstos. Lietotājiem trūka prasmju 

orientēties LNB resursos, tāpēc konsultācijas informācijas meklēšanā tika sniegtas attālināti (pa tālruni, 

e-pasta saziņā).  

2021. gadā nenotika klātienes pasākumi sadarbībā ar radošo kopu “Latgales ūdensroze”, 

biedrību “Jaunatnes čemodāns”. 

Neskatoties uz plašo materiālu klāstu un ieguldīto darbu, novadpētniecības krājuma 

popularizēšanā, sabiedrības interese par novadpētniecību varētu būt lielāka, tādēļ aktuāla paliek 

novadpētniecības tēmu un informācijas popularizēšana digitālajā vidē, izmantojot dažādās prezentācijas 

formas (virtuālas izstādes, datu kopas, arī konkursi, viktorīnas u.tml.), kas padarītu to viegli pieejama 

un piesaistītu dažādu vecuma grupu pārstāvjus. 

8.7 Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

 Novadpētniecības materiālus jāpopularizē digitālajā vidē; 

 Novadpētniecības tēma jāpopularizē jauniešu vidū, aktualizējot virtuālās 

izstādes, pasākumus, viktorīnas digitālajā vidē; 

 Nepārtraukti jāseko novadpētniecības darba aktualitātēm; 

 Novadpētniecības jomas bibliotekāram nepārtraukti jāapgūst nepieciešamās 

prasmes resursu apstrādē, informācijas meklēšanā un popularizēšanā. 

Jānodarbojas ar profesionālo pilnveidi; 

 Svarīga ir bibliotēkas vēstures apzināšana un bibliotēkas darba dokumentēšana.
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9. Rēzeknes Centrālās bibliotēkas īstenotie projekti 2021. gadā 

Bibliotēkas 2021.gadā izstrādātie projekti, kam plānots papildus finansējums:  

9.1 tabula  

“Projektu apkopojums” 

Projekta 

nosaukums  

Finansētājs  Finansējuma 

apjoms (eiro) 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums)  

Atbalstīts/n 

eatbalstīts  

“Europe 

 Direct 

informācijas centrs  

Austrumlatgalē “  

Rēzeknes 

novada 

pašvaldība/ 

Eiropas 

komisija  

3 000,-  Līdzdalības pasākumu 

programma Rēzeknes 

novada pašvaldības 

monitorētā projektā  

(2. periods, 1. darbības gads)  

  

Atbalstīts  

“Ar rakstnieku – 

aci pret aci” 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds 

420,- Trīs tikšanās ar autoriem Atbalstīts 

“Ar rakstnieku – 

aci pret aci” 2. 

kārta 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds 

600,- Tikšanās ar autoriem  Neatbalstīts  

  

2021. gadā Rēzeknes pilsētas bibliotēkas iesaistījušās citu institūciju sagatavotu projektu 

īstenošanā:   

9.2 tabula   

 

Projekta 

nosaukums  

Iniciators  Aktivitātes  Materiālais 

ieguvums  

Ieguvums 

naudas izteiksmē  

(eiro) 

Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija  

-2021  

 

LNB BLC  Darbs ar ekspertiem, 

pasākumi lasīšanas 

veicināšanai  

Grāmatu  

kolekcija  

438,- 
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Vērtīgo grāmatu 

iepirkuma 

programma 

publiskajām 

bibliotēkām” 

Kultūras 

ministrija/LNB 

  Grāmatu  

kolekcija 

 1161,- 

Elektroniskās  

publikācijas 

Latvijas 

bibliotēkās 

Kultūras un 

informācijas 

sistēmu centrs 

 Bezmaksas DB:  

LETONIKA, 

News.lv. DB ar 

atvieglotiem 

abonēšanas 

nosacījumiem:  

Britannica PLE,  

LETAarhīvs 

 

“Nacionālā skaļās 

lasīšanas sacensība 

“ 

(2.bibliotēka)  

LNB BLC  Grāmatas, lasīšanu 

popularizējoši 

pasākumi sadarbībā ar 

skolu bibliotēkām  

    

“Ray Bradbury 

“Dandelion Wine” 

in Rezekne” 

(Rejs Bredberijs 

“Pieneņu vīns’’ 

Rēzeknē) 

 

Aģentūra 

“Rēzeknes 

Kultūras un 

Tūrisma 

centrs”/Biedrība 

“Jaunatnes 

čemodāns”  

  R.Bredberija 

grāmatas “Pieneņu 

vīns” lasījumi un  

tematiska izstāde  par 

Reja Bredberija 

daiļradi 

    

  

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

izmērāms. Piedaloties tajos, esam sekmējuši bibliotēkas kā kopienas sabiedriskā un kultūrizglītojošā 

centra izaugsmi, devuši iespēju pilsētniekiem (un ne tikai) dažādot savas brīvā laika pavadīšanas 

iespējas, iegūt jaunas zināšanas un sajusties kā aktīviem kopienas sabiedriskās un kultūras dzīves 

veidotājiem.   
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9.1 Ārkārtējās situācijas (Covid-19) ietekme 

2021. gada ieguvums – Kultūras Ministrijas projekts “Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas 

publiskajām bibliotēkām”, kura rezultātā bibliotēku krājumi papildināti ar vērtīgām grāmatām. 
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10. Publicitāte 

10.1 Bibliotēkas tēla veidošana 

Bibliotēka visa gada garumā aktīvi sagatavo publikācijas par 

krājumu, pakalpojumiem, pasākumiem, šī informācija tiek atspoguļota 

bibliotēkas tīmekļa vietnē www.rezeknesbiblioteka.lv.  

Rēzeknes Centrālā bibliotēka aktīvi sadarbojas ar masu 

medijiem. Informācija par bibliotēku 2021. gadā tika sūtīta  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. Bibliotēkas interneta 

vietnē www.rezeknesbiblioteka.lv sadarbības rezultātā tika nodrošināta publicitāte reģiona un pilsētas 

bibliotēkām. 

10.2 Bibliotēkas tīmekļa vietne 

Bibliotēkas tīmekļa vietnes apmeklējums 2021. gadā – 87880  reizes (2020. gadā – 96963 

reizes). 2021. gadā ziņu publikāciju kopskaits Rēzeknes Centrālās 

bibliotēkas tīmekļa vietnē bija 145, no tām Centrālās bibliotēkas 

93, 2. bibliotēkas 12, Bērnu bibliotēkas 40.  Bibliotēkas tīmekļa 

vietnē tika publicēta arī 1 virtuālā izstāde, 25 jaunieguvumu 

saraksti, 4 periodikas saraksti. 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.   

www.rezeknesbiblioteka.lv, gan pilsētas portālā www.rezekne.lv, vietējā laikraksta “Rēzeknes Vēstis” 

tīmekļa vietnē www.rv.lv, gan bibliotēkas profilos sociālajos tīklos 

www.facebook.com/rezeknesbiblioteka, https://twitter.com/rezcb. 

2021. gadā tika izveidots jauns dizains bibliotēkas tīmekļa vietnes 

bērnu sadaļai.  

Bibliotēka turpināja uzturēt un ar saturu papildināt profilus sociālajos 

tīklos Draugiem.lv (gada pirmajā pusē), Facebook un Twitter. Iedzīvotāji 

izmantoja bibliotēkas profilus sociālajos tīklos komunikācijai ar bibliotēku 

http://www.rezeknesbiblioteka.lv/
http://www.rezeknesbiblioteka.lv/
http://www.facebook.com/rezeknesbiblioteka
https://twitter.com/rezcb
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(grāmatu izmantošanas termiņa pagarināšana, konsultācijas, grāmatu rezervēšana, elektronisko kopiju 

pasūtīšana, interese par autorizācijas datiem elektroniskajam kopkatalogam, citi jautājumi).  

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

sociālajos tīklos, piem., 2021. gadā tā bija dalība LibDay projektā, kura aktivitātes tika atspoguļotas 

Facebook.com.         #LibdayLV_2021                                                                                

Ar bibliotēkas Facebook lapas palīdzību tika reklamēta 3td e-grāmatu 

bibliotēka, bibliotēkas jaunieguvumi, datu bāzes, gada garumā tika uzturēta rubrika 

“Iesakām izlasīt”, ieviestas jaunas rubrikas “Bibliotekārs iesaka” un “Jau pie mums”. 

Iedzīvotāji tika informēti par   interesantām publikācijām periodikā, ar ierakstiem tika 

reaģēts uz aktuāliem notikumiem vietējā un plašākā sabiedrībā. Ar Facebook lapas 

palīdzību tika popularizēts bibliotēkas novadpētniecības darbs un materiāli. 

Publikācijas par novadniekiem sociālajos tīklos gūst ļoti lielu atsaucību un 

iesaisti. 

Bibliotēkas mājaslapai latviešu valodā tika sagatavoti gan jauno 

grāmatu apskati, gan radošo darbu izstāžu apskati, piemēram, “Iedvesma”, 

“Dimantu paradīze bibliotēkā”, tematisko grāmatu izstāžu apskati, piemēram, “Raimonds Pauls un viņa 

dzīve kā ziņģe…”, “Fjodoram Dostojevskim – jubileja”, kā arī citiem ievērojamiem notikumiem un 

interesantām tēmām veltīti apskati, piemēram, “Latgolys dzejnīki dzimtinei”, “Nobela prēmijas 

literatūrā laureātu gāmatas”, “Ar pildspalvām apkārt pasaulei”. Krievu versijai Ilona Mihailova 

sagatavojusi jauno grāmatu apskatus (“Obzor novinok”) un dažāda satura publikācijas, tulkojusi, 

rediģējusi un ievietojusi  kolēģu veidotās publikācijas. 

No 2021. gada 16. marta sāka regulāri gatavot šāda veida bibliotēkas jauno grāmatu 

popularizējošus plakātus „Šodien jauno grāmatu diena. Aicinām iepazīties ar jaunumiem.” 

RCB Abonementa vadītājas Zitas Gorsvānes ideju par Pūpolsvētdienas un Lieldienu nedēļas 

tradīcijām video sižetos iemūžināja aktīvs un radošs bibliotēkas lasītājs Renārs Susejs. 

28.03. Sveiciens Pūpolsvētdienā! https://ej.uz/95nn 

https://www.facebook.com/hashtag/libdaylv_2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWe01DIerg6GTiy8t8D6oFdk7IQQj_BlnpNmTpvjexnArWGDZ4kJhnQtuRwOY-Nx0gXmFqTfPbAFTALl2BmanDq_37ZCz4LR0h954PQHa1VTLLPELCBlLNStXa5vr3p2LQX7740MlqkbbVF07l85_wnNYZvRBWh089YSMOxqedTHw&__tn__=*NK-R
https://ej.uz/95nn
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29.03. Sākas Klusā nedēļa ar lielo notikumu atceri. Apskatīsim arī bibliotēkas izstādi! 

https://ej.uz/8pee 

01.04. Zaļās ceturtdienas sveiciens! https://ej.uz/4nn7 

02.04. Sveiciens Lielajā piektdienā! https://ej.uz/f6x9 

03.04. Sveiciens Klusajā sestdienā. Šodien jākrāso olas! https://ej.uz/kzep 

04.04. Gaisma svin uzvaru pār tumsu! Priecīgas Lieldienas! https://ej.uz/13oo 

Galvenā bibliotekāre Ilona Mihailova sadarbībā ar ITN informācijas sistēmu administratoru 

Aleksandru Vinogradovu sagatavoja oriģinālu Marijas Mickevičas pildspalvu kolekcijas izstādes „Ar 

pildspalvām apkārt pasaulei” prezentāciju. https://ej.uz/znub 

10.3 Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Iedzīvotāju aptaujas rezultāti liecina, ka pārliecinoši pirmajā vietā informācijas ieguvei par 

bibliotēku,  pakalpojumiem, pasākumiem un aktualitātēm 

respondentu vidū ir izvirzījušies bibliotēkas veidotie 

elektroniskie mediji – Facebook lapa (81%) un tīmekļa 

vietne (48%) .  

Sabiedrības uzmanību bibliotēkai un tās 

pakalpojumiem veiksmīgi piesaistīja bibliotēkas rīkotie konkursi sociālajā 

tīklā Facebook.  

Viennozīmīgi vislabāk interneta lietotāju interesi piesaista vizuāli 

uzrunājoša informācija (fotogrāfijas, grafiski attēlots saturs), tam seko 

virtuālās izstādes par sabiedrību interesējošām tēmām un arī tematiskas 

publikācijas par aktuāliem jautājumiem. 

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi un izstādes: 

Bibliotēkas lietotāji ir iecienījuši izstādes, kuras pārstāv ciklu “Radošie lasītāji”, kas uzsākts 

Abonementā 2019. gadā. Cikls veidots ar mērķi parādīt bibliotēkas lasītāju mākslinieciskos talantus.  

Neviens cits reklāmas veids nav spēcīgāks par “no mutes mutē”. Ja draugiem, radiem un paziņām  

pastāstiet par izstādi, viņš visdrīzāk to apmeklēs. 2021. gadā tika eksponētas 4 šādas izstādes: 

 no 8. februāra līdz  31. martam skatāma rēzeknietes Tatjanas Gerasimovas dimanta 

izšuvumu mozaīku izstāde “Dimantu paradīze” 

 

 

 

https://ej.uz/8pee
https://ej.uz/4nn7
https://ej.uz/f6x9
https://ej.uz/kzep
https://ej.uz/13oo
https://ej.uz/znub
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 no 1. aprīļa līdz maija sākumam apskatāma rēzeknieša Viļa Gruzdiņa gleznu izstāde 

“Ūdens pasaule” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 no 1. līdz 31. jūlijam skatāma Ilmāra Rudziša gleznu izstāde „Simtā daļa no mākslas” 

 

 

 

 

 

 

 

 un no 1. līdz 30. septembrim apskatāma Lidijas Sosnares gleznu izstāde “Iedvesma” 
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 Biedrības “Eņģeļi ar mums" dalībnieku radošo darbu 

izstāde “Emociju mirklis” 

 

 Mākslinieces Agijas Stakas radošo darbu ceļojošo 

izstādi Bērnu bibliotēkā apmeklēja bērni no vairākām vasaras nometnēm “Mazo 

princešu un džentlmeņu skola”, “Brīnumzeme” un “Zeimuļa izgudrotāju ciems”  

 

 

 

 

 

 

 

 Ļoti veiksmīgi pasākumi bija VKKF projekt “Ar rakstnieku – aci pret aci” ietvaros 

tikšanās ar detektīvu rakstnieci, rēzeknieti Aiju Mikeli-Strušeli un populāro rakstnieci 

Laimu Kotu. Šie pasākumi notika klātienē, bet ar ierobežotu apmeklētāju skaitu. 

Pasākuma dalībnieku  atsauksmes bija ļoti pozitīvas un 

izskanēja daudzas vēlmes arī turpmāk rīkot šādas tikšanās 

ar Latvijā un Latgalē pazīstamiem grāmatu autoriem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bērnu bibliotēkā viesojās bērnu grāmatu autore 

Luīze Pastore  

 

 

 

https://www.facebook.com/Biedr%C4%ABba-E%C5%86%C4%A3e%C4%BCi-ar-mums-109427143752724/?__cft__%5b0%5d=AZXNZObSTDq_Uzj8txwo1mCbny7rBRCNyROPlXEZACUa0VB8DodxhrmKstGCWLRPEMfiZXbxeiyB2fcnq2wKR4StnN8V6TIs_PhrLLSi1P_CLWVA7jUWTvjGsk_SY-XtbIH2svi2yHqh-nQvTByv1gZw-sO74gs7yE79LdMbhyqR_g&__tn__=kK*F
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  Anitas Graudiņas grāmatas “Plōciņu Mase roksta” 

prezentācija tiešsaistē (MS Teams platforma)  

 

 

 

 

 

 

 

 Septembrī, ievērojot visus epidemioloģiskās 

drošības pasākumus, notika tikšanas ar somu 

dzejnieci Heili Lāksonenu un latviešu 

dzejnieku un atdzejotāju Guntaru Godiņu. 

Pasākuma laikā tika prezentēta H. Lāksonenas un 

A.Čaka dzejas grāmata “Paņēmi manu sirdi no 

plaukta”. 

 

 

 Dzejas dienu ietvaros jau trešo gadu pēc kārtas 

notika pasākums “Laimīgie dzer kafiju un lasa 

dzeju 3” (MS Teams platformā) un aktivitāte 

pilsētvidē “Cienājies ar dzeju!”. Gan tiešsaistes pasākums, 

gan pilsētvides aktivitāte guva lielu atsaucību un tajā 

iesaistījās kupls interesentu pulks.  

 

 Tiešsaistes seminārs “Eiropas kultūras mantojuma vērtības 

Rēzeknē. Zaļā sinagoga”, lektors Voldemārs Ivdris, Rēzeknes Zaļās sinagogas gids 

 Tiešsaistes lekcija “E- grāmatas- 21. gs. lasīšanas 

izaicinājums”, lektore Sintija Buhanovska,  apgāda 

“Zvaigzne ABC” Interaktīvo mācību materiālu 

izstrādes grupas vadītāja 
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10.4 Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

Lai informācija sasniegtu mērķi – lietotājus, nepieciešams skaidrs un vizuāli pievilcīgs 

vēstījums. Svarīga loma – cilvēkresursu apjomam, profesionalitātei un finansējumam. Lai publicitātes 

vajadzībām sagatavotu kvalitatīvu vizuālo informāciju (elektronisko resursu lietotājs ir prasīgs gan 

kvalitātes, gan informācijas pieejamības ātruma ziņā), ir vajadzīgs arī atbilstošas kvalitātes aprīkojums, 

kam attiecīgi nepieciešams atbilstošs finansiālais ieguldījums. Nākotnē plānots iegādāties jaunu 

aprīkojumu foto un video sižetu veidošanai.   

Virtuālo izstāžu veidošanā tieši par pieprasītām tēmām nereti nākas atdurties pret autortiesību 

ierobežojumiem – ne visu, pēc kā ir liels pieprasījums, bibliotēka drīkst publicēt savā tīmekļa vietnē. 

Šis bija perfekts laiks, lai reklamētu pakalpojumus, kuri pieejami elektroniski un  

attālināti, ideāls brīdis, lai uzrunātu esošos un potenciālos lasītājus tur, kur viņi pavada laiku, – 

internetā. Viens no pandēmijas laika izaicinājumiem, kuram kopumā ir pozitīvs rezultāts, – apgūt 

pasākumu rīkošanu tiešsaistē. Tā būs noderīga prasme ilgtermiņā, arī tad, kad darbs un sabiedrības 

dzīve būs atgriezusies ierastajās sliedēs un viss pārsvarā atkal notiks klātienē.   
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11. Sadarbības tīkla raksturojums 

2021. 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, ar pašvaldības 

Komunikācijas un ārējās sadarbības nodaļu bibliotēka sadarbojas publicitātes jomā.  

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 Krievu kopienu, Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes 

filiāli, Rēzeknes Pensionāru dienas centru, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiāli.   

Nozīmīgākie sadarbības partneri 2021. gadā   

Latgales Kultūras Centra izdevniecība regulāri dāvina bibliotēkai grāmatas, savukārt  

bibliotēka cenšas popularizēt izdevniecībā izdotās grāmatas, rīkojot izstādes un citus 

pasākumus.   

2021.gadā izpalika nenotika izdevniecības grāmatu  prezentācijas pasākums.   

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.   

11.1 Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

Jebkuras institūcijas attīstības viens no galvenajiem spēkiem ir sadarbība. Organizējot darbu, 

Rēzeknes 2. bibliotēkai  gadu gaitā ir izveidojies savs sadarbības partneru loks: 

 Organizējot “Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības”, projektā iesaistās gan Rēzeknes 

valstspilsētas skolas, gan Rēzeknes reģiona skolas; 

 Organizējot “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas darbu” liela nozīme  ir bibliotēkas 

lasītājiem kā sadarbības partneriem; 

 Sadarbībā ar Rēzeknes 5.vidusskolas 2.b klasi tika organizēta tiešsaistes Bibliotekārā 

stunda “Tu un es esam spēks”; 

 Sadarbībā ar Rēzeknes 5.vidusskolas 3.b klasi tika organizēta  orientēšanās spēle 

bibliotēkā; 

https://www.lnb.lv/lv/aktuali/nacionala-skalas-lasisanas-sacensiba
https://www.lnb.lv/lv/aktuali/nacionala-skalas-lasisanas-sacensiba
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 Sadarbībā ar Rēzeknes 5.vidusskolas 4.b klasi Dzejas dienu ietvaros tika organizēts  

pasākums “Mēs lasījām dzeju un kastaņus”; 

 Sadarbojoties ar biedrību “Autisma atbalsta punktu Rēzeknē”, bibliotēkā organizēta tās 

dalībnieku radošo darbu izstāde; 

 Sadarbojoties ar ARPC “Zeimuļs” bibliotēkā tika organizēta Biedrības “Eņģeļi ar 

mums” radošo darbu izstāde “Emociju mirklis”; 

Sadarbojoties ar Rēzeknes novada Griškānu pagasta  pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” 

vecāko grupiņu  bibliotēkā bija aplūkojama bērnu radošo darbu izstāde “Lieldienas – pavasara svētki”.  

Sadarbībā ar bibliotēkas lasītājiem organizēta bezkontakta radošā darbnīca sociālajā vietnē 

www.facebook.com un Ziemeļvalstu Literatūras lasījumu video ieraksts sociālajā vietnē 

www.facebook.com/Rezeknes2Biblioteka tapa arī ar bibliotēkas lietotājas palīdzību. 

Izmantojot BIS ALISE  SBA pakalpojums, sadarbība noris  ar Rēzeknes reģiona bibliotēkām. 

Bibliotēkas informatīvie atbalstītāji ir pašvaldības informatīvais izdevums “Rēzeknes 

Vēstnesis”, laikraksti “Rēzeknes Vēstis”, “ Резекненские Вести”,  “Панорама Резекне 

Bibliotēkas darbinieki cenšas popularizēt bibliotēkas darbu, sadarbojas ar Rēzeknes 

pašvaldību un pašvaldības iestādēm, iegulda laiku un darbu, lai par bibliotēkas aktivitātēm uzzinātu ne 

tikai pilsētā un novadā, bet arī reģiona un valsts  līmenī.  

Bērnu bibliotēka 2021. gadā turpināja sadarbību ar plašu pastāvīgo sadarbības partneru loku. 

Šogad īpaši nozīmīgs kopdarbs ar Rēzeknes sākumskolu (skolotāja I. Rudzīte), Rēzeknes Valsts poļu 

ģimnāziju, Rēzeknes 2., 3. vidusskolu, ARPC “Zeimuļs” interešu izglītības pedagogiem, kā arī ar 

Katoļu pirmsskolas izglītības iestādi (skolotājas I. Gailuma, E. Munda) un PII  “Auseklītis” (skolotāja 

A. Lakotka, metodiķe A. Ratnika) un citiem. Turpinājās sadarbība ar bērnu ar īpašām vajadzībām 

atbalsta biedrībām. Aprīlī – Starptautiskajā autisma atpazīstamības mēnesī – 2. bibliotēkā bija skatāma 

biedrības “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” dalībnieku radošie darbi.  

2021. gadā CB lasītavas organizētos pasākumus atbalstīja, piedalījās to organizēšanā un norisē 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mācībspēki (tiešsaistes pasākumi “Dzīvosim veselīgi Covid-19 

pandēmijas laikā”, “Medijpratība kā digitālā laikmeta izaicinājums”), Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija 

(Pasākums “Atkritumu šķirošanas ABC”, konkurss “Zaļo padomu banka”), Rēzeknes Valsts 1. 

ģimnāzija ( lekcija “Kas jāzina mūsdienu eiropietim par 21 gs. informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijām”), Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola (“Zaļo padomu banka”, fotokonkurss 

“Eiropas kultūras mantojuma vērtības Rēzeknē un Rēzeknes novadā”), grāmatu apgāds Zvaigzne ABC 

( pasākums “E- grāmatas- 21. gs. lasīšanas izaicinājums”), biedrība “Latvijas pilsoniskā alianse” 

http://www.facebook.com/Rezeknes2Biblioteka
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(lekcija “Uzvedība un reputācija digitālajā vidē”), Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā 

administrācija (pasākums “Zaļā domāšana un dzīvesveids Eiropā”), LNB Turpinājumizdevumu nodaļa( 

tiešsaistes seminārs “Analītisko ierakstu veidošana saskaņā ar RDK”),  laikraksts “Rēzeknes Vēstis”( 

informācijas par pasākumiem), Rēzeknes Sporta pārvalde (bērnu/jauniešu zīmējumu konkurss “Zaļa 

Latvija zaļā Eiropā”), biedrība “Jaunatnes čemodāns” (aktivitāte "Ray Bradbury "Dandelion Wine" in 

Rezekne ("Rejs Bredberijs "Pieneņu vīns" Rēzeknē"). 

 

 Bibliotēku nedēļas ietvaros no 19. aprīļa Rēzeknes Centrālās 

bibliotēkas abonementā tika skatāma fotoizstāde „Bibliotekārs 

fotomedībās”, ko veidojušas RCB un tās filiāļu darbinieces. Katra 

fotogrāfija ir kā stāsts, ar kuru tās autors ir vēlējies dalīties. 

 

 

 

 22. aprīlī sadarbībā ar Rēzeknes 2. vidusskolas pasniedzēju, sertificētu NLP meistari, NLP 

pasniedzēju Ilgu Gorsvāni tiešsaistes seminārs “Uzticības saldā 

nasta” (Kā sadzīvot ar sevi pārmaiņu laikā) Google Meet platformā, 

kas noritēja Bibliotēku nedēļas ietvaros. 

 

 

 

 

 

 No 2. līdz 31. augustam abonementā apskatāma pilsētā labi 

pazīstamā fotogrāfa Aleksandra Lebeda foto izstāde 

“Rēzekne Aleksandra Lebeda objektīvā”. 

 

 

 No 16. novembra līdz 14. decembrim Rēzeknes 

Centrālās bibliotēkas abonementā bija skatāma izstāde 

“Latgolys dzejnīki dzimtinei”. Idejas autore un izstādes 

veidotāja Mg. philol., žurnāliste Skaidrīte Svikša 
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izstādei atlasījusi dzejoļus un kolāžas, kas atbilst tēmai „Veltījumi dzimtenei”. Ideja par šādu 

apkopojumu radusies Latvijas simtgades noskaņās, lai celtu gaismā senās publikācijas un 

atgādinātu, ka latviešu literatūras nenovērtētā daļa ir latgaliešu dzejnieku darbi. 

 Ziemassvētkus ieskandināja Nacionālo biedrību kultūras 

nama aktieri. Iepriecinot pilsētas iedzīvotājus ielās, 

iegriezās arī mūsu bibliotēkā ar dāvanām. 

 

 

11.2 Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

No 1. jūnija līdz 17. jūlijam abonementā skatāma Marijas Mickevičas pildspalvu kolekcijas 

izstāde “Ar pildspalvām apkārt pasaulei”. Izstādīto 

rakstāmpiederumu īpašniece – Krāslavas “Varavīksnes” vidusskolas 

direktore. 

 

 

 

 

 

11.3 Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

No 15. līdz 21. novembrim norisinājās Ziemeļvalstu 

Literatūras nedēļa. Šo projektu Ziemeļvalstīs administrē 

biedrības Norden asociācija, bet Latvijā – Ziemeļvalstu Ministru 

padomes birojs Latvijā sadarbībā ar Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Bērnu Literatūras centru. Šoreiz Ziemeļvalstu 

Literatūras nedēļas tēma – “Sapņi un ilgošanās Ziemeļvalstīs”. 

Piedāvātais fragments pieaugušajiem bija no romāna 

“Katrīna”, kuru sarakstījusi Somijas zviedru rakstniece 

Sallija Salminaene. Pirmo reizi Krēslas stundas lasījumu 

pasākums notika tiešsaistē. 
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Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšanai 

abonementā tika sagatavota un izlikta grāmatu izstāde 

“Sadraudzējies ar Ziemeļvalstu literatūru”. 

 

 

 

Padomniece Ieva Hermansone Ziemeļvalstu Ministru padomes 

biroja Latvijā vārdā e-pastā atsutīja pateicību un apliecinājumu par 

piedalīšanos šī gada Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas norisēs.  
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12. Metodiskais un konsultatīvais darbs 

12.1 Situācijas apraksts, kopaina, metodiskā un konsultatīvā darba prioritātes pārskata 

periodā 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka darbojas kā koordinējošais metodiskais centrs 38 pašvaldību 

publiskajām un 31 mācību iestāžu bibliotēkām Rēzeknes pilsētā un Rēzeknes 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 2021. 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 ierobežotos apstākļos. 

Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju ietvaros sniegtas 125 konsultācijas reģiona bibliotēku 

darbiniekiem, organizēti 9 profesionālās pilnveides pasākumi (skat. 12.1 tabulu) (semināri un 

praktikumi). 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 BIS ALISE un Skolu ALISE (informācijas meklēšana un atlase, cirkulācija, krājuma uzskaite 

un norakstīšana, seriālizdevumu rekataloģizācija, inventāra grāmata, inventarizācija), informācijas 

meklēšana LNB katalogos, novadpētniecības darbs. Konsultācijas pēc pieprasījuma tiek sniegtas gan 

klātienē, gan pa tālruni un e-pastu. Kopā sniegtas 125 konsultācijas reģiona bibliotēku darbiniekiem no 

44 bibliotēkām.  

Plānotās reģiona bibliotēku darbinieku apmācības klātienē, rīkojot individuālās un  

grupu konsultācijas/praktikumus dažādos ar informācijas tehnoloģijām saistītos un ikdienas 

darbā nepieciešamos jautājumos, pārskata gadā notika, ne tik daudz cik bija plānots, bet grupiņās pa 3 

cilvēki tomēr tika organizētas, jo novada bibliotēkas ir daudz jaunu darbinieku.  
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2021. gadā gadā RCB darbinieki piedalījušies 3 pašu organizētos profesionālās pilnveides 

pasākumos: semināros, mācībās. Tika rīkoti 6 praktikumu reģionu bibliotēku bibliotekārēm, 5 klātienē 

(pa 3 cilvēki) un viens attālinātais. 

2021. gadā notika 2 Rēzeknes reģiona bibliotēku darbinieku semināri, tika apspriestas dažādas 

RCB un reģiona bibliotēku darba aktualitātes, un 1 mācības. Aktuālo tēmu aptvērums – kā strādāt, 

pielāgoties un justies bibliotekāram Covid 19 pandēmijas laikā. Tika runāts par citu bibliotēku pieredzi 

progresīvu rīku izmantošana tiešsaistes pasākumu organizēšanā, kvalitatīvu informācijas sagatavošanu 

vietnē Facebook, informācijas meklēšanu PRIMO katalogā, digitālo bibliotēku, abonētajām tiešsaistes 

datu bāzēm. Semināros atkārtoti tika akcentēti e-etiķete, tika runāts par reputāciju un uzvedību 

digitālajā vidē. Vēl semināros tika runāts par Rēzeknes novada bibliotēku akreditāciju, Valsts 

Kultūrkapitāla fonda projektu “Ar rakstnieku – aci pret aci”, par “Nesaprotamo jaunieti bibliotēkā”, 

Reja Bredberija “Pieneņu vīns” Rēzeknē projektu, aktuālākajiem jautājumiem komplektēšanā un 

grāmatu apstrādē utt. 

Bibliotekāri pašmācības ceļā uzlaboja zināšanas tiešsaistes rīku 

Google Meet, MS Team, Zoom lietošanā. Gada noslēguma seminārs 15. 

decembrī notika tiešsaistē, tās bija ļoti vērtīgas un lietderīgas mācības 

Rēzeknes reģiona bibliotekārēm par analītisko ierakstu veidošana saskaņā ar 

RDA. 

 

 

12.2 Reģiona galvenās bibliotēkas sniegtais metodiskais un konsultatīvais atbalsts 

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  
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1.  31. marts Tiešsaiste.  

Platforma   

MS Team 

Rēzeknes 

Centrālā 

bibliotēka  

Rēzeknes reģiona 

bibliotēku darbnieku 

seminārs 

- Aktuāli tūrisma 

informācijas resursi un 

tūrisma jaunumi Rēzeknē, 

Rēzeknes un Viļānu 

novadā 

-  

Informācijas meklēšana: 

PRIMO katalogs, digitālā 

bibliotēka utt. 
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2. 28. jūlijs Rēzeknes 

Centrālā 

bibliotēka 

Rēzeknes 

Centrālā 

bibliotēka 

 Praktikums 

“Darbs ar bibliotēku 

informācijas sistēmu 

ALISE” 

- Darbs ar moduli 

Cirkulācija 

- Informācijas 

meklēšana BIS ALISE 

3 3,5 h 

3. 20. augusts Rēzeknes 

Centrālā 

bibliotēka 

Rēzeknes 

Centrālā 

bibliotēka 

 Praktikums 

“Darbs ar bibliotēku 

informācijas sistēmu 

ALISE” 

- Darbs ar moduli 

Cirkulācija 

- Informācijas 

meklēšana BIS ALISE 

3 3,5 h 
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4. 24. augusts Rēzeknes 

Centrālā 

bibliotēka 

Rēzeknes 

Centrālā 

bibliotēka 

 Praktikums 

“Darbs ar bibliotēku 

informācijas sistēmu 

ALISE” 

- Darbs ar moduli 

Cirkulācija 

- Informācijas 

meklēšana BIS ALISE 

3 3,5 h 

5. 26. augusts Rēzeknes 

Centrālā 

bibliotēka 

Rēzeknes 

Centrālā 

bibliotēka 

 Praktikums 

“Darbs ar bibliotēku 

informācijas sistēmu 

ALISE” 

- Darbs ar moduli 

Cirkulācija 

- Informācijas 

meklēšana BIS ALISE 

3 3,5 h 

6. 27. 

septembris 

Rēzeknes 

Centrālā 

bibliotēka 

Rēzeknes 

Centrālā 

bibliotēka 

 Praktikums 

“Darbs ar bibliotēku 

informācijas sistēmu 

ALISE” 

- Darbs ar moduli 

Cirkulācija 

- Informācijas 

meklēšana BIS ALISE 

1 3,5 h 
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7. 29. oktobris 

  

 Tiešsaiste.  

Platforma   

MS Team 

 Rēzeknes 

Centrālā 

bibliotēka 

Rēzeknes reģiona 

bibliotēku darbinieku 

seminārs 

- Valsts 

Kultūrkapitāla fonda 

(VKKF) projekts “Ar 

rakstnieku  - aci pret aci” 

- “Nesaprotamais 

jaunietis bibliotēkā” 

- “Reputācija un 

uzvedība digitālajā 

vidē”utt. 

62  5 

8. 24. 

novembris 

Tiešsaiste.  

Platforma   

MS Team 

Rēzeknes 

Centrālā 

bibliotēka  

Praktikums par grāmatu 

un periodisko izdevumu 

norakstīšanu 

28 1,5 

 

9.  15. 

decembris 

Tiešsaiste.  

Platforma   

MS Team 

Rēzeknes 

Centrālā 

bibliotēka 

“Analītisko ierakstu 

veidošana saskaņā ar RDA 

par Latviju un Eiropu” 

- Analītisko ierakstu 

kataloģizēšanas 

pamatprincipi 

- Visaptveroša 

priekšmetošana 

analītiskajos ierakstos 

47 4 

 

12.3 Ārkārtējās situācijas (Covid-19) ietekme 

Pandēmijas situācija būtiski ietekmējusi iespēju organizēt plānotos Rēzeknes reģiona 

bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides pasākumus klātienē. Pārskata gadā reģiona galvenā 

bibliotēka nodrošinājusi konsultāciju un semināru organizēšanu tiešsaistē. 
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Pozitīva tendence bibliotekāru spēja joprojām pielāgoties situācijai, apgūstot prasmes 

tiešsaistes saziņas rīku izmantošanā ikdienā. Neskatoties uz klātienes apmeklējumu ierobežojumiem, 

skolu un reģiona bibliotekāri saņēmuši kvalitatīvu metodisko palīdzību.  Vairāki praktikumi 

bibliotekāriem notikuši klātienē, atbilstoši epidemioloģiskajiem noteikumiem. 

Pielāgojoties ārkārtējās situācijas apstākļiem, bibliotēkas 2022. gada metodiskajā darba plānā 

iekļautas konsultācijas, apmācības un semināri tiešsaistes formātā.  
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PIELIKUMI 
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Pielikums Nr.1 

FOTOMIRKĻI 

Pasākumi un aktivitātes klātienē 

 

Tikšanās ar rakstnieci Aiju Mikeli-Strušeli VKKF atbalstītā projekta “Ar rakstnieku – aci pret 

aci” ietvaros 
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Tikšanās ar rakstnieci Laimu Kotu VKKF atbalstītā projekta “Ar rakstnieku – aci pret aci” 

ietvaros 
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Tikšanās ar somu dzejnieci Heli Lāksonenu un latviešu dzejnieku Guntaru Godiņu 
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Dalība biedrības “Jaunatnes čemodāns” organizētajās aktivitātēs  

“Ray Bradbury "Dandelion Wine” in Rezekne (“Rejs Bredberijs "Pieneņu vīns"  

Rēzeknē”) 
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Reja Bredberija personībai un daiļradei veltīta izstāde un “Bredberija āra lasītava” 
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Pielikums Nr.2 

Tiešsaistes pasākumi projekta “Europe Direct Austrumlatgale” ietvaros 
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Pielikums Nr.3 

Foto, jautājumu un zīmējumu konkursi 
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Pielikums Nr.4 

Izstādes no cikla “Latgale un latgalieši” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  B. Infantjevam  – 100                                                 J. Streičam –  85    

     

 

 

                                                    

M. Zīlei – 80      

 

 

           O. Rupaiņam – 115    
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               M. Šeršņovai – 65                                              P. Keišam – 80 

 

 

 

Latgales kongresu atceroties 
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Pielikums Nr.5 

“Europe Direct Austrumlatgale” 
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Pielikums Nr.6 

Bērnu auditorijas pasākumi, izstādes 

 

Tikšanās ar rakstnieci Luīzi Pastori VKKF atbalstītā projekta “Ar rakstnieku – aci pret aci” 

ietvaros 

    

 

 

Sagaidot Dzejas dienas, Bērnu bibliotēkā ciemojās PII “Auseklītis” grupas “Zīļuks” audzēkņi 

kopā ar skolotājām 
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Bērnu bibliotēkā ciemojās Rēzeknes 2. vidusskolas bērnu vasaras nometnes “Evrika” vairākas 

dalībnieku grupas 

 

 

 

 

Mākslinieces Agijas Stakas radošo darbu ceļojošo izstādi Bērnu bibliotēkā apmeklēja bērni no 

vairākām vasaras nometnēm “Mazo princešu un džentlmeņu skola”, “Brīnumzeme” un “Zeimuļa 

izgudrotāju ciems” 
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Rēzeknes 5. vidusskolas 3. b klase orientēšanās spēles veidā  iepazīst  2. bibliotēku  

 

  

Radošās izstādes 

 

Mākslinieces Agijas Stakas ceļojošā izstāde 

  

 

Bērnu bibliotēkas lasītājas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 12. klases skolnieces 

Ievas Puzirevskas izveidotās kaķu privātkolekcijas izstāde bibliotēkā 
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Rēzeknes 2. bibliotēkā Rēzeknes novada Griškānu pagasta  pirmsskolas izglītības iestādes 

“Sprīdītis” vecāko grupiņu bērnu radošo darbu izstāde “Lieldienas – pavasara svētki” 

 

 

 

Rēzeknes 2. bibliotēkā bija skatāma biedrības “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” dalībnieku 

radošie darbi 
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Tikšanās tiešsaistē 

 

Tiešsaistes pasākumu ciklā “Domnīca”, L. Leiņa-Sviridenko, stāstot savu redzējumu par to, kāds 

ir mūsdienīgs bibliotekārs bērnu bibliotēkā un kas būtu jāpilnveido darbā ar bērniem 

 

 

 

 

Bērnu bibliotēkas organizētā tiešsaistes tikšanās ar dzejnieci Inetu Atpili-Jugani 

 Rēzeknes sākumskolas 2.a.klasei 

 

 

 

 

 

Tiešsaistes tikšanās ar dzejnieci Olgu Borovikovu.  

Piedalījās 99 skolēni un pedagogi no Rēzeknes 2. vidusskolas 2a., 2b., 3a., 3b., 4a un 4a klasēm 
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Tematiskās izstādes Bērnu bibliotēkā 
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Pielikums Nr.7 

RCB  bibliotekāres virtuālajā ativitātē “Pandēmijas bibliotekāru mode” 
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Pielikums Nr.8 

RCB logu izgaismojums 

   

Izgaismojums 18. novembrim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logu rotājums Ziemassvētkiem 
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Pielikums Nr.9 

Publikāciju pilnteksti no periodiskajiem izdevumiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietējā Latgales Avīze, Nr.16, 2021, 23. aprīlis, 5.lpp. 
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Rēzeknes Vēstis, Nr. 47, 2021, 22. jūnijs, 11.lpp. 
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Rēzeknes Vēstis, Nr. 33, 2021, 30. aprīlis, 14.lpp. 
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Rēzeknes Vēstis, Nr. 59, 2021, 6. augusts, 10.lpp. 
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Rēzeknes Vēstis, Nr. 73, 2021, 24. septembris, 10.lpp. 
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Rēzeknes Vēstis, Nr.74, 2021, 28. septembris, 4.lpp.  
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Rēzeknes Vēstnesis, Nr.20, 2021, 30. oktobris, 10.lpp. 
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Rēzeknes Vēstis, Nr. 96, 2021, 17. decembris, 8.lpp.  
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Панорама Резекне, N 40, 2021, 15 октября, c. 28 
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Lasītāju pateicības 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes Vēstis, Nr. 91, 2021, 30. novembris, 3. lpp. 
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Pielikums Nr. 10 

Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas anketa 

Iedzīvotāju viedoklis par Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā sniegtajiem pakalpojumiem 

Lai pilnveidotu Rēzeknes Centrālās bibliotēkas pakalpojumu kvalitāti un uzzinātu iedzīvotāju 

viedokli par bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, lūdzam aizpildīt šo aptauju.  

Tās aizpildīšana var aizņemt līdz 5 min. Iegūtie rezultāti tiks izmantoti un publiskoti tikai apkopotā 

veidā.  

Aptauju noritēs līdz 1.decembrim. 

1. Cik bieži Jūs apmeklējat Rēzeknes Centrālo bibliotēku?  

o Gandrīz katru dienu 

o Vairākas reizes nedēļā 

o Vairākas reizes mēnesī 

o Reizi mēnesī 

o Dažas reizes gadā 

o Neapmeklēju 

2. Kurus no Rēzeknes Centrālās bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem Jūs 

izmantojat? (vairāki izvēles varianti)  

o Grāmatu saņemšana/ nodošana 

o  Periodikas (laikrakstu un žurnālu) lasīšana 

o Rēzeknes reģiona Elektroniskā kataloga izmantošana 

o Starpbibliotēku abonements (grāmatu saņemšana/piegāde citām bibliotēkām) 

o E-grāmatu bibliotēka www.3td.lv 

o Datoru izmantošana (mācībām, darbam, brīvajam laikam) 

o Konsultācijas informācijas meklēšanā 

o Bibliotēkas datubāzu izmantošana 

o Bibliotēkas pasākumi 

o Izstādes 

o Neizmantoju 

o Citas………. 

3. Vai Jūs apmierina bibliotēkas grāmatu krājums? 

o jā 

o nē 

https://www.google.com/url?q=http://www.3td.lv&sa=D&source=editors&ust=1634203822842000&usg=AFQjCNHYICHHsXRqF9aCfaYed3zM1O776Q
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o daļēji 

o Citas: 

 

4. Vai Jūs apmierina bibliotēkā pieejamo periodisko izdevumu klāts? 

o jā 

o nē 

o daļēji 

o Citas: 

5. Lūdzu, novērtējiet Rēzeknes Centrālās bibliotēkas - pakalpojumus, telpas, 

apkalpošana!  

              Slikti              Labi             Ļoti labi Teicami                  Izcili                  Nevaru 

novērtēt 

Apkalpošana 

Pakalpojumi 

Telpas 

 

6. Kādus bibliotēkas pasākumus Jūs vēlētos apmeklēt? 

o jauno grāmatu apskatus 

o erudīcijas spēles 

o orientēšanās spēles 

o radošās darbnīcas 

o tikšānās ar rakstniekiem un dzejniekiem 

o Citas:……. 

7. Kā Jūs uzzināt par pakalpojumiem, pasākumiem un aktualitātēm Rēzeknes 

Centrālajā bibliotēkā? (vairāki izvēles varianti)  

o Bibliotēkas mājas lapā www.rezeknesbiblioteka.lv 

o Rēzeknes pilsētas domes lapā www.rezekne.lv 

o No ģimenes/radiniekiem/draugiem/ paziņām 

o Skolā 

o Darbavietā 

o Publikācijas Facebook 

o Bibliotēkā 

https://www.google.com/url?q=http://www.rezeknesbiblioteka.lv&sa=D&source=editors&ust=1634203810434000&usg=AFQjCNFQssnOM1aNyUF0bWRcRpHUMGtTcg
https://www.google.com/url?q=http://www.rezekne.lv&sa=D&source=editors&ust=1634203810434000&usg=AFQjCNGcW4CuQOaVK95oBbtpJxP8-GBsSg
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o Presē 

o Pilsētvidē (afišas) 

o Citas:…………………… 

 8. Vai Jūs izmantojat bibliotēkas elektronisko katalogu? 

o Zinu, izmantoju 

o Zinu, neizmantoju 

o Nezinu 

9. Vai Jūs esat informēts/a par elektroniskā kataloga izmantošanas iespējām attālināti - 

izdevumu rezervēšana, termiņa pagarināšana, iestāšanās rindā uz grāmatu? 

o informēts/a 

o neesmu informēts/a 

10. Vai Jūs apmierina bibliotēkas darba laiks? 

o apmierina 

o neapmierina 

o Citas: 

11. Jūsu ieteikumi bibliotēkas darbības uzlabošanai (atbilde nav obligāta, bet ļoti priecāsimies, 

ja atbildēsiet). 

----------------------------------------------- 
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Pielikums Nr. 11 

Aptaujas anketas par Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēkas – CB filiāles  

pakalpojumu kvalitāti pārskats 

Aptaujas mērķis:  Noskaidrot Rēzeknes Ziemeļu mikrorajona iedzīvotāju viedokli par 

Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēkas – CB filiāles sniegtajiem pakalpojumiem. Aptaujas anketas bija 

pieejamas bibliotēkas mājas lapā: www.rezeknesbiblioteka.lv, bibliotēkas facebook kontā, kā arī 

bibliotēkas lietotājiem bija iespēja anketu papīra formātā aizpildīt bibliotēkā uz vietas. 

Aptaujas anketas darbības laiks 2021. gada 11. oktobris – 1. decembris. Anketā tika ietverti 

slēgtie un atklātie jautājumi. Atbildot uz jautājumiem,   bibliotēkas lietotājiem tika dota iespēja 

izvēlēties vairākas atbildes. Apkopotās atbildes katram anketas jautājumam uzrādītas procentu un 

skaitļu veidā. Respondentiem bija iespēja arī izlaist jautājumu, ja uz to nebija iespējams atbildēt.  

Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēkas aptaujas anketa 

1. Jūsu vecums 

o līdz 18 gadiem 

o 19 - 30 gadi 

o 31 - 50 gadi 

o virs 50 gadiem              

2. Jūsu dzimums 

o sieviete 

o vīrietis                      

3. Kādā nolūkā Jūs visbiežāk apmeklējat bibliotēku?  

o mācībām 

o darbam 

o informācijas gūšanai 

o atpūtai                       

4. Kādus no bibliotēkas piedāvātajiem resursiem Jūs izmantojat visbiežāk? 

o ņemu grāmatas uz mājām 

o lasu periodiku 

o izmantoju datorus un internetu 

o izmantoju bibliotēkā pieejamās datubāzes 

5. Vai Jūs apmierina bibliotēkas grāmatu krājums? 

o jā 

http://www.rezeknesbiblioteka.lv/
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o nē 

o daļēji 

o Jūs vēlētos lasīt _________________________________________ 

6. Vai Jūs apmierina bibliotēkā pieejamo periodisko izdevumu klāsts? 

o jā 

o nē 

o daļēji 

o Jūs vēlētos lasīt __________________________________________ 

7. Kas, pēc Jūsu domām, būtu nepieciešams, lai bibliotēka kļūtu pievilcīga jauniešiem? 

 ____________________________________________________________ 

8. Vai Jūs esat apmeklējis (-usi) bibliotēkas rīkotos pasākumus 

o jā 

o nē 

9.  Kādus pasākumus bibliotēkā  Jūs vēlētos apmeklēt? 

o jauno grāmatu apskatus 

o erudīcijas spēles 

o orientēšanās spēles 

o radošās darbnīcas  

o tikšanās ar rakstniekiem un dzejniekiem 

o cits____________________________________________________ 

10.  Kādā veidā Jūs iegūstat informāciju par bibliotēkas aktualitātēm? 

o bibliotēkā 

o bibliotēkas mājas lapā www.rezeknesbiblioteka.lv 

o Rēzeknes pilsētas domes lapā www.rezekne.lv 

o presē 

o Facebook bibliotēkas kontā 

11. Vai  Jūs izmantojat bibliotēkas elektronisko katalogu? 

o regulāri 

o dažreiz 

o nē 

o nemaz nezinu par tādu 

http://www.rezeknesbiblioteka.lv/
http://www.rezekne.lv/
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12.  Vai  Jūs esat informēts par attālinātām elektroniskā kataloga izmantošanas  iespējām 

(izdevumu rezervēšana, termiņa pagarināšana, iestāšanās rindā uz grāmatu)?  

o informēts 

o neesmu informēts 

13. Vai Jūs apmierina bibliotēkas darba laiks? 

o apmierina 

o neapmierina 

o kāds tas varētu būt izdevīgs Jums?______________________ 

 

Paldies par atsaucību, atklātību un veltīto laiku! 
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Pielikums Nr.12 

Aptaujas anketas par Rēzeknes pilsētas Bērnu bibliotēkas – CB filiāles pakalpojumu 

kvalitāti 

Aptaujas mērķis:  Noskaidrot Rēzeknes iedzīvotāju viedokli par Rēzeknes pilsētas Bērnu 

bibliotēkas – CB filiāles sniegtajiem pakalpojumiem. Aptaujas anketas bija pieejamas bibliotēkas mājas 

lapā: www.rezeknesbiblioteka.lv, bibliotēkas facebook kontā, kā arī bibliotēkas apmeklētājiem bija 

iespēja anketu elektroniski aizpildīt bibliotēkā uz vietas. 

Aptaujas anketas darbības laiks 2021. gada 11. oktobris – 2022. gada 31. janvāris. Anketā tika 

ietverti slēgtie un atklātie jautājumi. Atbildot uz jautājumiem,   bibliotēkas lietotāji varēja izvēlēties 

vienu atbildes variantu. Apkopotās atbildes katram anketas jautājumam uzrādītas procentu veidā. 

Respondentiem bija iespēja arī izlaist jautājumu, ja uz to nebija iespējams atbildēt. Uz anketas 

jautājumiem tika saņemtas 52 respondentu atbildes. 

 

Rēzeknes pilsētas Bērnu bibliotēkas lietotāju aptauja 

Rēzeknes pilsētas Bērnu bibliotēkas – RCB filiāles aptauja ar mērķi noskaidrot Rēzeknes 

pilsētas un novada iedzīvotāju viedokli par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem. 

 

1. Jūsu vecums?  

o 5+ 

o 9+ 

o 11+ 

o 15+ 

o 18+ 

o Vecāks, vecvecāks 

o Pedagogs 

o Citas 

2. Kādā nolūkā visbiežāk apmeklējat bibliotēku? 

o Mācībām 

o Informācijas iegūšanai 

o Apmeklēju pasākumus 

o Tiekos ar draugiem 

o Citas………….. 

http://www.rezeknesbiblioteka.lv/
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3. Kādus no bibliotēkas piedāvātajiem resursiem izmantojat visbiežāk? 

o Ņemu grāmatas uz mājām 

o Lasu periodiku (laikrakstus un žurnālus) 

o izmantoju datoru un internetu 

o Izmantoju Wi-Fi 

o Izmantoju bibliotēkas piedāvātās datu bāzes 

o Nāku spēlēt spēles 

o Citas…. 

4. Vai Jūs apmierina bibliotēkas grāmatu krājums? 

o Jā 

o Nē 

o Daļēji 

o Citas: 

5. Vai Jūs apmierina bibliotēkā pieejamo periodisko izdevumu klāts? 

o Jā 

o Nē 

o Daļēji 

o Citas: 

6. Vai apmeklējat bibliotēkas rīkotos pasākumus? 

o Jā 

o Nē 

o Neesmu ievērojis, ka bibliotēka rīko pasākumus 

7. Kādas aktivitātes vēlētos apmeklēt bibliotēkā?? 

o Erudīcijas spēles (viktorīnas, konkursus) 

o Orientēšanās spēles 

o Izlaušanās spēles 

o Radošās darbnīcas 

o Tikšanās ar literātiem un interesantiem cilvēkiem 

o Bibliotekārās stundas 

o Medijpratības nodarbības 

o Citas:……. 
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8. Kādā veidā iegūstat informāciju par bibliotēkas aktivitātēm?  

o Bibliotēkā 

o Bibliotēkas mājaslapā www.rezeknesbiblioteka.lv 

o Bibliotēkas Facebook lapā www.facebook.com/RezeknesBernuBiblioteka 

o Rēzeknes pilsētas domes lapā www.rezekne.lv 

o Presē 

o No vecākiem un draugiem 

o Citas:…………………… 

 9. Vai Jūs izmantojat bibliotēkas elektronisko katalogu? 

o Regulāri 

o Dažreiz 

o Nē 

o Nezinu, kas tas ir 

10. Vai esat informēts/a par attālinātām elektroniskā kataloga izmantošanas iespējām 

(izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana, iestāšanās rindā uz grāmatu? 

o Jā 

o Nē 

o Gribētu uzzināt vairāk 

11. Vai Jūs apmierina bibliotēkas darba laiks? 

o Jā 

o Nē 

o Citas: 

12. Jūsu ierosinājumi bibliotēkas darba uzlabošanai 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.rezeknesbiblioteka.lv&sa=D&source=editors&ust=1634203810434000&usg=AFQjCNFQssnOM1aNyUF0bWRcRpHUMGtTcg
http://www.facebook.com/RezeknesBernuBiblioteka
https://www.google.com/url?q=http://www.rezekne.lv&sa=D&source=editors&ust=1634203810434000&usg=AFQjCNGcW4CuQOaVK95oBbtpJxP8-GBsSg

