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Lielākie kultūras notikumi Rēzeknē 2017
JANVĀRIS
7. janvāris
Magnificat. Pareizticīgo Ziemassvētki. Igaunijas filharmonijas kamerkoris
Programmā Arvo Pērts, S. Rahmaņinovs, A. Šnitke
Latgales vēstniecībā GORS, Pils ielā 4, Rēzeknē www.latgalesgors.lv
7. janvārī
Ziemassvētku dziesmu festivāls “Ziemassvētku zvaigzne”
Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā, Atbrīvošanas alejā 97 www.rezekne.lv
15. janvāris
Marina Rebeka (soprāns). G.Donicetti operas “Marija Stjuarte” koncertiestudējums
Latgales vēstniecībā GORS, Pils ielā 4, Rēzeknē
20. janvārī
1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena
Latgales Kultūrvēstures muzejā, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē
FEBRUĀRIS
3. februāris–4. marts
Rimvids Pupelis (Lietuva) gleznu izstāde
Latgales Kultūrvēstures muzejā, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē www.rezekne.lv
18. februāris
JIRMV Ērģeļu klases 25 gadu jubilejas koncertuzvedums “Māras zemes ērģeļu gaisma”
Latgales vēstniecībā GORS, Pils ielā 4, Rēzeknē www.latgalesgors.lv
21. februāris
Meteņdienas koncerts “Griešanās Meteņos”
Rēzeknes skolu jaunatnes deju kolektīvu koncerts, gadskārtu tradīciju pasākums ar rotaļām un
dejām.
Rēzeknes kultūras namā, Brāļu Skrindu ielā 3
26. februāris
Latgaliešu kultūras gada balva “Boņuks 2016”
Latgaliešu kultūras gada balvas apbalvošanas pasākumā godina spilgtākos un nozīmīgākos
sasniegumus latgaliešu kultūrā 2016. gadā.
Latgales vēstniecībā GORS, Pils ielā 4, Rēzeknē
26. februāris
Masļeņica
Koncerts un interaktīvas aktivitātes - vizināšanas ar zirgiem, nacionālo ēdienu degustācija,
interaktīvās spēles visām paaudzēm.
Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā, Atbrīvošanas alejā 97 un Kultūras un atpūtas parkā,
Raiņa ielā 29a
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MARTS
8. marts
Koncerts sievietēm
Starptautiskajai sieviešu dienā uzstājas vīru koris “Graidi” ar solistiem un instrumentālo
pavadījumu. Konkursa “Gada sieviete Rēzeknē 2016” apbalvošana, rīko biedrība“Uzņēmīgo
sieviešu klubs SENTIO”
Rēzeknes kultūras namā, Brāļu Skrindu ielā 3 www.rezekne.lv
9. marts
“Dzigas” draugu koncerts
Sadraudzības pasākums jauniešu deju kolektīviem ar deju kopu “Dziga”
Rēzeknes kultūras namā, Brāļu Skrindu ielā 3
8. marts–8. aprīlis
Ziemeļlatgales medību trofeju izstāde
Latgales Kultūrvēstures muzejā, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē
18.–19. marts
Latgales reģiona teātru skate
Rēzeknes kultūras namā, Brāļu Skrindu ielā 3
24. marts
Represēto piemiņas pasākumi
Ziedu nolikšana pie pieminekļa “Vienoti Latvijai”. Koncertprogramma
Rēzeknes kultūras namā, Brāļu Skrindu ielā 3
31. marts
Kamerorķestris “Sinfonietta Rīga” un Nick van Bloss (UK, klavieres)
Programmā – L. van Bēthovena 1. un 5. Klavierkoncerts
Latgales vēstniecībā GORS, Pils ielā 4, Rēzeknē www.latgalesgors.lv
31. marts–2. aprīlis
Akcija “Satiec savu meistaru! 2017”
Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākums.
Rēzeknē, meistaru darbnīcās
APRĪLIS
1.aprīlis
Rēzeknes koru apriņķa skate
Koru skate, kas nodrošina Dziesmu svētku procesa attīstību.
Rēzeknes kultūras namā, Brāļu Skrindu ielā 3 www.rezekne.lv
2. aprīlis
“Seven brothers”, folk jazz programma (hanti-mansi, Krievija)
Latgales vēstniecībā GORS, Pils ielā 4, Rēzeknē www.latgalesgors.lv
7.–8. aprīlis
Rēzeknes pusmaratons
Vienā skrējienā vesela valsts! Latvijā lielākā skriešanas seriāla “Bigbank Skrien Latvija”
2. posms. Iespēja izskriet Latviju dažādās distancēs un disciplīnās!
http://bigbankskrienlatvija.lv/rezekne
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8. aprīlis
Rēzeknes deju apriņķa skate
Deju skate, kas nodrošina Dziesmu un deju svētku procesa attīstību.
Rēzeknes kultūras namā, Brāļu Skrindu ielā 3
13. aprīlis–27. maijs
Francijas keramiķu darbu izstāde, veltīta Francijas kultūras institūta 20 gadu jubilejai
Latgales Kultūrvēstures muzejā, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē www.rezekne.lv
16. aprīlis
Lieldienu sadancis “Vadžiem – 20!”
Vidējās paaudzes deju kolektīva “Vadži” 20 gadu jubilejas un deju kolektīvu sadraudzības
koncerts
Rēzeknes kultūras namā, Brāļu Skrindu ielā 3
17.–23. aprīlis
Bibliotēku nedēļa
Nedēļas laikā notiek pasākumi, kas pievērš uzmanību grāmatu lasīšanai un radošām nodarbībām,
skatāmas izstādes, kam idejas gūtas no grāmatām.
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 81, Rēzeknē www.rezeknesbiblioteka.lv
22. aprīlis
Latvijai 100. Projekta “Latvijas gredzens” pirmā programma “Latgales zelts”
Latgales vēstniecībā GORS, Pils ielā 4, Rēzeknē
23. aprīlis
Beijing Dance Theater (China), Baltijas baleta festivāla notikums, mūsdienu baleta
programma
Latgales vēstniecībā GORS, Pils ielā 4, Rēzeknē
28. aprīlis
Kora “Ivuški” 60 gadu jubilejas koncerts
Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā, Atbrīvošanas alejā 97
26.–29. aprīlis
Latgales podnieku dienas
Latgales podnieku darbnīcās notiek atvērto durvju dienas – paraugdemonstrējumi un tikšanās ar
meistariem, keramikas cepļu kurināšana un atvēršana, tikko no cepļa izņemtu trauku
iegādāšanās, izstāde un 28. aprīlī teorētiskie lasījumi muzejā par Tautas lietišķo mākslu.
Latgales podnieku darbnīcās, Latgales Kultūrvēstures muzejā www.rezeknesnovads.lv

MAIJS
1.–7. maijs
Ceļā uz Latvijas valsti: Latgales kongresam 100
www.rezekne.lv
1.maijs
Fr. Trasuna fabulu svētki “Ka kūpeibā ir spāks/ Pret tū i runuot grāks” Fr. Trasuna
muzejā “Kolnasāta” Sakstagalā
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3. maijs
Grāmatu, mediju diena Latgalē, dažādu izdevumu prezentācijas
“Pāri slieksnim” – 1917. gada Latgales kongresa simtgadei veltītas izstādes
atklāšana Latgales Kultūrvēstures muzejā
Apbalvojuma “Laiks Ziedonim” svinīgā ceremonija Latgales vēstniecībā GORS
4. maijs
Latvijas valsts simtgades svinību atklāšana ar akcija “Apskauj Latviju” visā Latvijā
ap robežu
LR Neatkarības deklarācijas 27. gadadienas svinības. Draudzības velobrauciens,
radošas aktivitātes pilsētvidē
Svētku koncerts Latgales vēstniecībā GORS
Baltā galdauta svētki pilsētvidē
5. maijs
Latgales kongresa simtgades svinības.
Dievkalpojums Rēzeknes Jēzus sirds katedrālē
Svētku gājiens (Rēzeknes Jēzus sirds katedrāle – Atbrīvošanas aleja 61)
Latgales kongresa simtgades svinību atklāšana, piemiņas vietas par godu Latgales
kongresa simtgadei atklāšana Atbrīvošanas alejā 61
Latgales kongresam veltītas monētas prezentācija Latgales vēstniecībā GORS
4. pasaules latgaliešu kongresa atklāšanas plenārsēde Latgales vēstniecībā GORS
Latgale vieno – pasākumu kopums, kas ļaus piedzīvot, pieredzēt, sajust Latgali caur
vārdu, dziesmu un stāju, pilsētvidē
Koncerts “DOMA un GARS” no Rīgas DOMA baznīcas un Latgales vēstniecības
GORS
Latvijas mazākumtautību NVO forums Rēzeknes Nacionālo biedrību KN
6. maijs
4. pasaules latgaliešu kongress/ konference Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā
7. maijs
100 Latgales podi Latgales kongresam Lendžu pagasta “Ceplīšos”

1.maijs
Pavasara gadatirgus “Rasādu opluots”
Daudzveidīgu stādu (ziedu, vīteņaugu, augļu koku, skujeņu u.c.), amatniecības meistaru
darinājumu un lauku labumu tirgošana, ko papildina krāsaina koncertprogramma un izklaides
ģimenei.
Rēzeknes kultūras un atpūtas parkā, Raiņa ielā 29a, Rēzeknē
12. maijs–18. jūnijs
“Saknes un mākoņi” LMA LF studentu un pasniedzēju izstāde
Latgales kultūrvēstures muzejā, Atbrīvošanas alejā 102, un LMA LF telpās, Baznīcas ielā 34a,
Rēzeknē www.rezekne.lv
14. maijs
Koncerts Mātes dienā
Uzstājas amatierkolektīvi.
Rēzeknes kultūras namā, Brāļu Skrindu ielā 3
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20. maijs
Starptautiskā Muzeju nakts 2017
Muzeja ekspozīcijas un izstādes apskatāmas bez maksas, vakara gaitā notiek radošās darbnīcas,
sacensības un rotaļas, tiek veidoti mākslinieciski un muzikāli pārsteigumi.
Latgales kultūrvēstures muzejā, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē
Zaļajā sinagogā, Krāslavas ielā 5, Rēzeknē
22.–28. maijs
XI starptautiskais mākslinieku plenērs “Domas lidojums”
27. maijā plenēra noslēguma pasākums un darbu izstāde pilsētvidē.
Mākslas nams, 18. novembra iela 26, Rēzeknē
26.–28. maijs
IV starptautiskais mākslas un mūzikas festivāls “Seven Hills”
Dažādu mākslas veidu izpausmes – mūzika, deja, vizuālā, vides, skatuves, ielu un improvizācijas
māksla. Festivāla laikā notiek laikmetīgās mākslas izstādes, sienu gleznojumi, dzīvo skulptūru
šovs, mākslas un mūzikas performances, dažādu mūzikas stilu koncerti.
Festivāla parkā, Pils ielā 17, Rēzeknē
27. maijs
Latgales vēstniecības GORS 4 gadu jubilejas koncerts. Pianists Vestards Šimkus
Latgales vēstniecībā GORS, Pils ielā 4, Rēzeknē www.latgalesgors.lv
JŪNIJS
8.–11.jūnijs
Rožu izstāde Rozes pilsētā
Dažādu šķirņu rožu izstāde (sadarbībā ar SIA “Latroze”), iespēja iegādāties rožu stādus,
speciālistu padomi par rožu audzēšanu un kopšanu. Tradicionālā rožu izstāde Rēzeknē ir
vēsturiskās leģendas par princesi Rozi simboliska atdzīvināšana.
Latgales kultūrvēstures muzejā, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē www.rezekne.lv
14. jūnijs
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
Koncerts un ziedu nolikšana.
Rēzeknes kultūras namā, Brāļu Skrindu ielā 3
23. jūnijs
Līgo Rēzeknē
Muzikāli izklaidējoša svētku programma, tirgus un nakts zaļumballe.
Rēzeknes Festivāla parkā, Pils ielā 17
JŪLIJS
15. jūlijs
Rēzeknes novada diena
Amatnieku darbu tirgus, radošās darbnīcas, sporta sacensības, vietējo kolektīvu un
viesmākslinieku koncerts un nakts balle.
Ančupānu ielejā, Vērēmu pag., Rēzeknes novads www.rezeknesnovads.lv
30. jūlijs
Festivāla “Latgales ērģeļu dienas” noslēguma koncerts
Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē, Latgales ielā 88b www.latgalesergeldienas.lv
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Jūlijs–augusts
Mūzikas un kino vakari jumta terasē
Latgales vēstniecībā GORS, Pils ielā 4, Rēzeknē www.latgalesgors.lv

AUGUSTS
4.–6. augusts
Rēzeknes pilsētas svētki: Rēzeknei – 732!
Svētku ietvaros dienas un nakts koncerti, kulinārā mantojuma darbnīcas, aktivitātes ģimenēm,
sporta sacensības. Sestdienas vakarā Rēzeknes iestāžu un organizāciju svētku gājiens, svētdien –
ģimeņu parāde.
Festivāla parkā, Pils ielā 17, gājēju promenādē, Latgales vēstniecībā GORS, Pils ielā 4, Rēzeknē
www.rezekne.lv
16.–20. augusts
V starptautiskais īsfilmu kinofestivāls “Open Place”
Festivāls iepazīstina ar jaunākajām Baltijas jūras reģiona valstu īsmetrāžas filmām. Festivāla
laikā ārpus konkursa programmas notiek plaša kultūras programma – koncerti, mākslas izstādes,
kino seansi, izrādes un jubilejas vakari.
Latgales vēstniecībā GORS, Pils ielā 4, Rēzeknē www.openplace.lv

SEPTEMBRIS
24. septembris
Miķeļdienas gadatirgus
Rudens ražas (āboli, ogas, dārzeņi, medus u.c.) un amatniecības meistaru darinājumu tirdziņš,
jautrai noskaņai muzikāli priekšnesumi.
Kultūras un atpūtas parkā, Raiņa ielā 29a, Rēzeknē, www.rezekne.lv
27.septembris
Pasaules tūrisma diena
Pasaules tūrisma dienas mērķis ir atgādināt sabiedrībai par tūrisma milzīgo ekonomisko, sociālo,
politisko un kulturālo nozīmi. Atzīmējot Pasaules tūrisma dienu Rēzeknes Tūrisma attīstības
centrs rīko atvērto durvju dienu. 27.septembrī no plkst.10.00–17.00 ikviens interesents laipni
gaidīts Rēzeknes Tūrisma informācijas centrā, Krasta ielā 31, kur varēs iepazīties ar centra darbu
un, atbildot uz darbinieku sagatavotajiem viktorīnas jautājumiem, iegūt pārsteiguma balvas.
Bezmaksas
Rēzeknes TIC telpās, Krasta ielā 31
29. septembris
Zinātnieku nakts RTA
Zinātnieku nakts mērķis ir piesaistīt sabiedrības, īpaši jauniešu uzmanību zinātnei. Atraktīvā
veidā skaidrot zinātnes sasniegumus, radīt sabiedrības interesi un izpratni par zinātni, kā arī ļaut
pasākuma apmeklētājiem pašiem darboties.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas alejā 115 www.rta.lv
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OKTOBRIS
13. oktobris
Kamerorķestris “Sinfonietta Rīga” un Marcelo Nisinman (bandoneons, Argentīna)
Latgales vēstniecībā GORS, Pils ielā 4, Rēzeknē www.latgalesgors.lv
18.–22.oktobrī
“Tiņanova rudens” – Jurija Tiņanova 123. gadadienai veltīts teātru saiets
Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā, Atbrīvošanas alejā 97 www.rezekne.lv
22.–29. oktobris
3. starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “ORGANismi”
Festivālā tiks atklātas vēl nenojaustās ērģeļu un citu mākslu, gadsimtu, stilu saspēles iespējas.
Festivāla mākslinieciskā vadītāja ērģelniece Iveta Apkalna. Rēzeknes ērģeļmūzikas festivāla
uzmanības centrā ir koncertērģelnieki. Festivāla laikā notiks vairāki koncerti, kuru uzmanības
centrā līdzās Latgales vēstniecības GORS jaunās koncertērģelēm būs dažādi sabiedrotie – deju
mākslinieki, bērni, orķestra mūziķi.
Latgales vēstniecībā GORS, Pils ielā 4, Rēzeknē
27.–28. oktobris
Izstāde-gadatirgus “Rēzeknes uzņēmējs 2017”
Uzņēmumu, pakalpojumu un preču prezentācijas, pārtikas degustācija un tirdzniecība, amatnieku
darinājumi un lauku labumi!
Rēzeknes 2. vidusskolas sporta komplekss, Pulkveža Brieža ielā 28 www.reub.lv
29. oktobris
Bērnu deju festivāls “Dzigucs 2017”
Piedalās Rēzeknes bērnu deju kolektīvs “Dziguči” un viņu draugi
Rēzeknes kultūras namā, Brāļu Skrindu ielā 3
11. oktobris–11. novembris
Elitas Patmalnieces gleznu izstāde
Latgales kultūrvēstures muzejā, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē

NOVEMBRIS
10. novembris
“Dzigas” draugu koncerts
Sadraudzības pasākums vidējās paaudzes deju kolektīviem ar deju kopu “Dziga”
Rēzeknes kultūras namā, Brāļu Skrindu ielā 3 www.rezekne.lv
11. novembris
Lāčplēša dienai veltīti pasākumi
Aizlūgums baznīcā, lāpu gājiens, muzikāli priekšnesumi un svinīgas uzrunas, svecīšu iedegšana
un piemiņas brīdis Miera ielas kapos.
Pie pieminekļa “Vienoti Latvijai”, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzeknē
17. novembris
Latgales mākslinieku darbu izstāde “Rudens 2017”
Tradicionāli pirms Latvijas valsts svētkiem muzejā tiek atklāta Latgales mākslinieku darbu
izstāde.
Latgales kultūrvēstures muzejā, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē
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18. novembris
Latvijas Republikas proklamēšanas diena
Tautas skrējiens “Ieelpo Rēzekni!”, gaismas aplis ap pieminekli “Vienoti Latvijai”, muzikāli
priekšnesumi, salūts un svētku koncerts Latgales vēstniecībā GORS, Rēzeknes Goda pilsoņa
sumināšana.
Rēzeknes Festivāla parkā, Pils ielā 17, pie pieminekļa “Vienoti Latvijai”, Atbrīvošanas alejā 93,
Latgales vēstniecībā GORS, Pils ielā 4, Rēzeknē
13.–19.novembris
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa
Pasākumu cikls, kuros uzmanība pievērsta Ziemeļvalstu literatūrai, notiek kopīga grāmatu
lasīšana un stāstu pēcpusdienas par Ziemeļvalstu kultūru un tradīcijām, radošas aktivitātes visās
pilsētas bibliotēkās.
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 81 www.rezeknesbiblioteka.lv
24. novembris
Latvijai100. Projekta “Latvijas gredzens“ programma “Pūt vējiņi. Kurzeme”
Latgales vēstniecībā GORS, Pils ielā 4, Rēzeknē www.latgalesgors.lv
25. novembris
Ksenija Sidorova (akordeons). TANGO.
Latgales vēstniecībā GORS, Pils ielā 4, Rēzeknē
25. novembris
Rēzeknes sieviešu kora “Medicus” 50 gadu jubilejas koncerts
Rēzeknes kultūras namā, Brāļu Skrindu ielā 3
DECEMBRIS
Decembris
Adventes laika koncerti
Amatierkolektīvu un vieskolektīvu koncerti.
Rēzeknes kultūras namā, Brāļu Skrindu ielā 3 www.rezekne.lv
9.–31. decembris
Ziemassvētku un Jaunā gada sagaidīšanas pasākumi
Pilsētas galvenās egles iedegšana, muzikāli priekšnesumi, dejas un rotaļas, tikšanās ar
Ziemassvētku vecīti, Ziemassvētku ciematiņš un tirgus. Jaungada sagaidīšana, muzikāls šovs un
salūts.
Rēzeknes Festivāla parkā, Pils ielā 17
Informācija:
Pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”
Pils ielā 4, Rēzeknē, LV-4601
Tālr. 646 07672, 26106775, e-pasts: kultur@rezekne.lv
Tūrisma attīstības centrs
Krasta ielā 31, Rēzeknē, tālr. 22222, 26332249, e-pasts: tic@rezekne.lv
Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, sekojiet informācijai!
Sekojiet jaunumiem: www.facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs
Informāciju apkopoja Maija Upeniece, pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma
centrs” reklāmas speciāliste, tālr. 26106775

