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Prezentācijas saturs

 Īss ievads

 Mūsu pieredzes 3 stāsti

 4. mērķis. Kvalitatīva izglītība

 16. mērķis. Miers un taisnīgums.

 17. mērķis. Sadarbība mērķu īstenošanai.



Īss ievads 

 ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) realizēšana Rēzeknes pilsētas 

Centrālajā bibliotēka un tās filiāles tiek veikta atbilstoši bibliotēku nozares, 

valsts un pašvaldības saistošajiem dokumentiem. Pēc tiem nosakāmi darbības 

ietvari šo mērķu realizācijai.

 Bibliotēkas iekšējie resursi arī nosaka bibliotēkas iespējas šo mērķu 

realizācijai.

 Ielūkojoties Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas un tās filiāļu — Rēzeknes 

pilsētas 2. bibliotēkas un Rēzeknes pilsētas Bērnu bibliotēkas — darbībā par 

pēdējiem 3 gadiem, var izcelt atsevišķus IAM, kuriem tika pievērsta lielāka 

uzmanība. 



Mūsu pieredzes 3 stāsti

 4. mērķis. Kvalitatīva izglītība. Nodrošinot iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību 

un veicinot mūžizglītības iespējas.

 16. mērķis. Miers un taisnīgums. Veicinot miermīlīgu un iekļaujošu 

sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai, nodrošinot taisnīgas tiesas pieejamību 

visiem un izveidot efektīvas, atbildīgas un iekļaujošas institūcijas visos 

līmeņos.

 17. mērķis. Sadarbība mērķu īstenošanai. Stiprinot globālās partnerības 

īstenošanas līdzekļus un atjaunojot globālo partnerību ilgtspējīgai attīstībai



4. mērķis. Kvalitatīva izglītība

 Vienlīdzīgas iespējas visiem kā bērniem, tā pieaugušajiem piekļūt bibliotēkas 

krājumam, datubāzēm, kā arī bibliotēkas rīkotajiem izglītojošajiem 

pasākumiem, kas veicina izglītības līmeņa celšanu.

 Izglītojošo pasākumu tematika: datora un interneta lietošanas prasmes, 

informācijpratība un medijpratība, datu bāzu lietošana u.c.



Medijpratība – 21. gadsimta prasme
Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

2019. gads 

Rēzeknes 6. vidusskolā

http://www.rezeknesbiblioteka.lv/


Mazā novadpētniecības ekspedīcija pa Rēzekni
Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

2019. gads

http://www.rezeknesbiblioteka.lv/


 Rakstpratība tiek veicināta caur dažādiem tematiskajiem pasākumiem. Kā 

piemērus var izcelt pasākumus un akcijas, kas veltītas Valsts valodas dienai, 

Dzejas dienām, Dzimtās valodas dienai, pilsētas svētkiem u.c. 

 Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēka pilsētas Ziemeļu mikrorajona iedzīvotājiem no 

2019. gada marta nodrošina pakalpojumu – grāmatu piegādi uz mājām.

 Lasītāju klubiņš «LASIs»

 Lasītveicināšanas programma «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija»

 Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības



Attēls: www.rezeknesbiblioteka.lv

2017. gads

http://www.rezeknesbiblioteka.lv/


16. mērķis. Miers un taisnīgums.

 Pie šī mērķa jāizceļ tieši bibliotēku darbība iekļaujošas sabiedrības un 

iekļaujošu institūciju veicināšanā. Saderība ar 11. mērķi.

 Bibliotēkās norit pasākumi un aktivitātes arī latgaliešu valodā un svešvalodā —

— krievu valodā, nodrošinot tulkojumu. Tādējādi bibliotēkas veicina un attīsta 

kā rakstisko, tā mutisko latgalisko identitāti un veicina minoritāšu piederības 

sajūtu valstij. Te var atzīmēt arī bibliotēkas mājaslapas latgaliešu un krievu 

sadaļu.



Tikšanās ar Pjotru Antropovu
2020. gads



 Tiek nodrošināta publiska piekļuve informācijai un aizsargātas pamatbrīvības 

saskaņā ar valsts tiesību aktiem un starptautiskajiem nolīgumiem.

 Veicot lasītāju apkalpošanu, bibliotēka dažbrīd kļūst par atbalsta institūciju 

citām iestādēm — bankām, uzziņu dienestiem u.c.



17. mērķis. Sadarbība mērķu 

īstenošanai.

17.17. Veicināt un sekmēt efektīvas publiskā un privātā sektora un pilsoniskās 

sabiedrības partnerības, pamatojoties uz partnerību pieredzi un resursu 

nodrošināšanas stratēģijām.

 Latvijas Nacionālā bibliotēka — nozīmīgs sadarbības partneris bibliotekāru 

profesionālās pilnveides veicināšanā.

 UNESCO Latvijas Nacionālās komisija – sadarbības partneris tīklā "Stāstu 

bibliotēkas".



Tikšanās lasītāju klubiņā “LASIs”
Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

2020. gads

http://www.rezeknesbiblioteka.lv/


 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.

 Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācijas Dabas 

izglītības centra pārstāvji bibliotēkā regulāri īsteno dabas tematikai veltītus 

izglītojošus pasākumus un izstādes.



Zaļā pēcpusdiena Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā
2020. gads



 Biedrības "Jaunatnes Čemodāns" brīvprātīgie darbojas CB aktivitātēs, 

neformālas angļu valodas nodarbību vadīšana bibliotēkas darbiniekiem 2019.

 Sadarbība ar SIA "ALAAS" Bērnu bibliotēkā.

 Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādes plaši sadarbojas ar RCB filiālēm 

daudzveidīgo pasākumu organizēšanās jomā.

 Rēzeknes skolas piedalījās gan RCB rīkotājos tematiskajos pasākumos, gan 

ekskursijās. RCB darbinieki arī organizējuši izglītojošus pasākumus dažādās 

Rēzeknes skolās.



Rēzeknes skolu vizuālās mākslas olimpiādes dalībnieku radošo 

darbu izstādes „Latvijas daba gadalaikos” un „Latvijai – 100”
Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

2018. gads

http://www.rezeknesbiblioteka.lv/


 Sadarbība ar R. Granauska Skodas rajona publisko bibliotēku Lietuvā.

 Pieredzes apmaiņas braucieni uz Lietuvu un Igauniju.  

Attēlā: R. Granauska Skodas rajona 

publiskās bibliotēkas dāvinājums

2020. gads



Paldies par uzmanību! 


