Kultū ras notikumi Rē zeknē 2017. gada JŪNIJĀ
Laiks
No 1. jūnija līdz
31. augustam

No 1. līdz 4. jūnijam

Notikums
Latgales Kultūrvēstures muzeja
VASARAS DARBA LAIKS

Rožu izstāde Rozes pilsētā

Izstādes darba laiks:
1. jūnijā 11.00–18.00
2. jūnijā 11.00–19.00
3. jūnijā 10.00–16.00
4. jūnijā 10.00–15.00

1. jūnijā
plkst. 18.00
3. jūnijā
plkst. 10.00–16.00

www.rezekne.lv/kultura/afisa

Vieta

Ieejas maksa

Cita informācija

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Tālr. 64622464

No 1. jūnija līdz 31. augustam muzejs apmeklētājiem atvērts pēc vasaras
darba laika:
Trešdien, piektdien 11.00–19.00
Ceturtdien 11.00–18.00
Sestdien 10.00–16.00
Svētdien 10.00–15.00
Pirmdien, otrdien – slēgts

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Skolēniem, studentiem –
0,50 €, pieaugušajiem –
0,80 €

Sadarbībā ar SIA “Latroze”. Jau septīto gadu aicinām baudīt ROŽU
burvību krāsās un smaržās. Izstādē būs iespēja satikt pieredzējušos
rožu audzētājus un saņemt padomus par rožu kopšanu, kā arī iegādāties
rožu stādus. Rēzeknes vēstures leģenda vēsta par princesi Rozi, kas
aicina pārvarēt šķēršļus un katram atrast laimi savā pilsētā. Rožu
izstādes Rozes pilsētā mērķis ir simboliski iedzīvināt šo leģendu.

3,00 €
www.latgalesgors.lv
Tālr. 64633303 (kase)

Rēzeknes deju studijas “Dynamic Hit” tradicionālais pavasara mūsdienu
deju koncerts, kuram šoreiz dots nosaukums “My choice”. Vairāk nekā
100 dejotāju izpildīs jaunākās horeogrāfijas hip-hop, šova, džeza un
laikmetīgās dejas žanros.
Katra mēneša pirmajā sestdienā ieeja uz muzeja ekspozīcijām un
izstādēm brīva! Sestdien muzejs atvērts no plkst. 10.00 līdz 16.00
No 1. jūnija līdz 31. augustam muzejs apmeklētājiem atvērts pēc vasaras
darba laika: Trešdien un piektdien 11.00–19.00, ceturtdien 11.00–18.00,
sestdien 10.00–16.00, svētdien 10.00–15.00, pirmdien, otrdien – slēgts

Deju studijas Dynamic Hit koncerts Lielā zāle, Latgales
vēstniecība GORS, Pils
“My choice”
ielā 4, Rēzeknē

Ģimenes sestdiena

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Ieeja bezmaksas
Tālr. 64622464

3. jūnijā
plkst. 15.00

Rēzeknes horeogrāfiskā ansambļa
“Kolorīts” 5 gadu jubilejas
koncerts

Rēzeknes Nacionālo
biedrību kultūras namā,
Atbrīvošanas alejā 97

Ieeja ar ielūgumiem,
kurus var saņemt NBKN
kasē, tālr. 64622182

Horeogrāfijas deju ansamblis “Kolorīts” dibināts 2012. gadā, vadītāja
Jolanta Roslova. Ansamblī darbojas ap 40 dejotāju, 4 paaudžu grupās:
1. jaunākā grupa 3–4 gadi, 2. jaunākā 4–5 gadi, vidējā grupa 6–7 gadi un
vecākā grupa 8–10 gadi. Repertuārā ir dažādas stila dejas – gan
klasiskās, gan cittautu, gan arī mūsdienu dejas.

9. jūnijā
plkst. 19.00

“Ellai Ficdžeraldai 100”
Latvijas Radio bigbends,
Šeina Stīla (ASV), Kristīne Prauliņa
un Dināra Rudāne

Lielā zāle, Latgales
vēstniecība GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

12,00–17,00 €

Šogad slavenajai amerikāņu džeza dziedātājai, dēvētai par “Dziesmas
pirmo lēdiju” svinēsim 100. GORS Lielajā zālē džeza dīvas mantojumu
un savu spožāko repertuāru kopā ar Latvijas Radio bigbendu jaunās
skaņās izdziedās amerikāņu dziedātāja Šeina Stīla (Shayna Steele) un
latviešu spēcīgā vokāla īpašnieces, dziedātājas Kristīne Prauliņa un
Dināra Rudāne. Klausītājus gaida džeza, R&B, soul un pop mūzikas stilu
piepildīts enerģisks koncerts, kurā caurjaušama būs arī pašas džeza
dīvas klātbūtne.
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10. jūnijā
plkst. 19.00

Žoržs Siksna. 60 gadu jubilejas
koncerts

Lielā zāle, Latgales
vēstniecība GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

3,00–15,00 €

Žoržs Siksna ir Latvijas estrādes leģenda, kura vārds ir zināms tālu aiz
Latvijas robežām. 2017. gadā tautā iemīļotais dziedātājs svinēs savu
60. jubileju, kurā būs uz skatuves īpašā koncertturnejā ar savām
populārākajām dziesmām.

14. jūnijā

Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas diena

Rēzeknes kultūras
namā, Brāļu Skrindu
ielā 3

Ieeja brīva

Dievkalpojums, ziedu nolikšana un piemiņas pasākums, pieminot
1941. gada Latvijas iedzīvotāju masveida deportācijas, sadarbībā ar
Latvijas Politiski represēto apvienības Rēzeknes nodaļu:




15.–17. jūnijā

No 16. jūnija līdz
31. jūlijam
Izstādes atklāšana
16. jūnijā plkst. 15.00
Līdz 18. jūnijam

18. jūnijā
plkst. 18.00

Dievkalpojums Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē;
Ziedu nolikšana pie Komunistiskā terora upuru piemiņas akmens
Atbrīvošanas alejā, pie pieminekļa “Vienoti Latvijai”;
Atceres pasākums Rēzeknes KN

11. starptautiskā zinātniski
praktiskā konference
“Vide. Tehnoloģija. Resursi”

Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmija,
Atbrīvošanas aleja 115

www.rta.lv

Konference “Vide. Tehnoloģija. Resursi” notiek katru otro gadu kopš
1997. gada. Tā piesaista dažādu augstākās izglītības iestāžu docētājus
un doktorantus, zinātniski pētniecisko institūciju darbiniekus – vadošos
pētniekus un pētniekus, kā arī citus interesentus no Latvijas un
ārzemēm. Konferences laikā tiek prezentēti jaunākie sasniegumi zinātnē,
kā arī tiek demonstrētas dažādas tehnoloģijas un iekārtas vides
problēmu risināšanā, prezentēta literatūra.

Gundega Strautmane
Tekstilmākslas izstāde
“Fascinācija”

Latgales Kultūrvēstures
muzeja 3. stāva izstāžu
zālē, Atbrīvošanas alejā
102, Rēzeknē

Skolēniem, studentiem –
0,50 €, pieaugušajiem –
0,80 €

Māksliniece Gundega Strautmane savā izstādē “Fascinācija” strādājusi
pie tādu eksperimentālā tekstila darbu radīšanas, kas fascinē savu
skatītāju ar krāšņiem ornamentiem un grezniem akcentiem. Dažādu
tautu etnogrāfija mums rāda ornamentu pārbagātību, ar kādu dekorēti
tērpi un, protams, tērpa fascinācijas mērķis visbiežāk ir pretējā dzimuma
pārstāvis, kuram grezno lietu valkātājs vēlas iepatikties.

Gleznas, grafika, tekstils, tēlniecība
“Saknes un mākoņi”
Latvijas Mākslas akadēmijas
Latgales filiāles studentu un
pasniedzēju darbu izstāde

Latgales Kultūrvēstures
muzeja 3. stāva
vestibilā, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Skolēniem, studentiem –
0,50 €, pieaugušajiem –
0,80 €

Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles pasniedzēji un studenti rīko
izstādi “Saknes un mākoņi”, kas veltīta Latvijas simtgadei.
Mākslinieki darbos pauž sajūtas un domas par savu vietu pasaulē, par
saikni ar dzimto zemi un cilvēkiem, ko nes savā sirdī. Par realitāti,
sapņiem un attiecībām. Par laimīgo sajūtu, par pārejošo un mūžīgo...
No 1. jūnija līdz 31. augustam muzejs apmeklētājiem atvērts: Trešdien
un piektdien 11.00–19.00, ceturtdien 11.00–18.00, sestdien 10.00–16.00,
svētdien 10.00–15.00, pirmdien, otrdien – slēgts

Projekta “Latgales Princese un
Princis 2017” fināla šovs

Lielā zāle, Latgales
vēstniecība GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

5,00–9,00 €

Projekts “Latgales Princese un Princis” paredzēts 18 Latgalē dzīvojošiem
bērniem vecumā no 7 līdz 9 gadiem. Projekts ir sava veida nometne
bērniem, kas ir vērsta uz dalībnieku vispārēju izglītošanu, talantu
izkopšanu, Latgales kultūras vērtību apzināšanos un saglabāšanu,
Latvijas pārstāvēšanu pasaules līmeņa konkursos. Par galvenajiem
vērtēšanas kritērijiem tiek uzskatīti: dabiskais skaistums, talants,
mākslinieciskums, iznesība, personīgais šarms un centība. Fināla šova
laikā viens vecāku pāris tiks nominēts titulam “Latgales Karaliene un
Karalis 2017”.
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19. jūnijā
plkst. 19.00

No 21. jūnija līdz
23. jūlijam
Atklāšanas pasākums nav
paredzēts!

23. jūnijā

“Skroderdienas Silmačos”
115. gadadienas izrāde

Lielā zāle, Latgales
vēstniecība GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

12,00–20,00 €

Rūdolfa Blaumaņa populārākajai lugai šogad tiek atzīmēta pirmizrādes
jubileja. Kopš pirmo reizi tā tika iestudēta uz Rīgas Latviešu biedrības
nama skatuves, pagājuši jau 115 gadi. Par godu šiem būtiskajiem
svētkiem šovasar līgo laikā būs iespēja apmeklēt īpašu lugas
iestudējumu, kura apvienojušies aktieri no gandrīz visiem vadošajiem
Latvijas teātriem, kā arī Latvijā zināmi dziedātāji.

“Mentālā vērtība”
Rēzeknes Mākslas un dizaina
vidusskolas
Mākslu izglītības programmas
izglītojamo kvalifikācijas darbu
gleznojumu izstāde

Latgales Kultūrvēstures
muzeja 3. stāva
vestibilā, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Skolēniem, studentiem –
0,50 €, pieaugušajiem –
0,80 €

Jauno mākslinieku darbos atspoguļojas četros mācību gados iegūtās
zināšanas, kas mijas ar personīgo brīvības sajūtu un izaicinājumu uz
eksperimentu.
“Savos darbos ar krāsu, līniju un iespaidojoties no saviem literārajiem
darbiem rosināšu skatītāju ielūkoties dziļāk cilvēku savstarpējās
attiecībās, attieksmē vienam pret otru, piešķirot darbiem mentālu
vērtību.” Tā par savu kvalifikācijas darbu saka viens no izstādes
autoriem Reinis Sprudzāns.

Līgo Rēzeknē.
R. Blaumanis “Skroderdienas
Silmačos”. Ogres Tautas teātra
izrāde

Festivāla parks, Pils
ielā 17, Rēzekne

Ieeja brīva



Informācija tirgotājiem:
26332249 (Gunta)



Līgo tirgus, zāļu vainagi, Jāņu uguns, zaļumballe – spēlē grupa
“Covers Crew”.
20.00 Rūdolfs Blaumanis “Skroderdienas Silmačos” Ogres
Tautas teātra izrāde.

“Skroderdienas Silmačos” ir latviešu teātra fenomens – tautas luga, ko
katros Jāņos latvieši labprāt skatās, smejas līdz asarām un dzied līdzi
Blaumaņa sirsnīgajām kuplejām. Arī Ogres Tautas teātrī 50 gadu laikā
izaugušas vairākas Kārlēnu un Ieviņu paaudzes, bet arvien no jauna
esam lepni un laimīgi līgot kopā ar saviem skatītājiem, piedāvājot sekot
līdzi tik iemīļotajām, tik zināmajām un tik jautrajām Silmaču saimes ļaužu
izdarībām un attiecībām. Skatītājs nevilsies, nākot uz izrādi ar gaidām
ieraudzīt tradicionāli – viegli, komiski un patiesi – iestudētas
“Skroderdienas Silmačos”. Ogres Tautas teātris ir sagatavojis ne vienu
vien jaunu kādas situācijas vai ainas interpretāciju, tāpēc pārsteigumi un
jaunas emocijas ir garantētas!
Izrādes režisors – Jānis Kaijaks, kostīmu māksliniece – Kristīne
Saliniece, scenogrāfs – Māris Ruskulis.
Lomās: Antonija – Astra Kolberga, Aleksis – Kalvis Kravalis, Dūdars –
Guntars Arājs, Kārlēns – Kristaps Arājs, Rūdis – Edijs Čibels vai Bruno
Āriņš, Elīna – Maija Jeremičeva, Pindaks – Juris Gasparovičs,
Pindacīša – Evija Kļaviņa vai Daiga Krūmiņa, Ieviņa – Katrīna Anna
Ozoliņa vai Dace Velberga, Pičuks – Ernests Greizis, Auce – Anita
Saukane vai Signe Irbēna, Joske – Guntis Kolbergs, Zāra – Margarita
Lutere, Ābrams – Andris Peismalietis, Tomulīša – Ilze Kļaviņa vai Inta
Bērziņa, Bebene – Lauma Straume.
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Līdz 30. decembrim
#LV100

Pirmā Latgales kongresa simtgadei
veltīta izstāde
“Pāri slieksnim”

Latgales Kultūrvēstures
muzeja 1. stāva zālē,
Atbrīvošanas alejā 102,
Rēzeknē

Skolēniem, studentiem –
ieeja brīva,
pieaugušajiem – 0.80 €
Tālr. 64622464

1917. gada 9.–10. maijā (pēc vecā stila 26.–27.aprīlī) Rēzeknē
notika Pirmais Latgales kongress, kurā tika pieņemts lēmums par
Latgales atdalīšanos no Vitebskas guberņas un apvienošanos ar
pārējiem Latvijas novadiem. Šis lēmums bija izšķirošais turpmākajiem
notikumiem, kad 1918. gada 18. novembrī tika proklamēta Latvijas
Republika.
Katrai mājai ir pamati un slieksnis. Slieksnis ir arī nozīmīga katras mājas
sastāvdaļa. Pieņemot, ka Latvijas zeme (vēsturiskie 3 novadi) ir šīs
mājas pamati, tad 1917. gada Pirmais Latgales kongress ir kā slieksnis,
kurš jāpārkāpj, lai tiktu mājā – Latvijā. Izstādē varēs iepazīt autentiskus
priekšmetus, dokumentus un fotogrāfijas, ar audio, video un gaismas
projekciju palīdzību sajust laikmeta noskaņu.
No 1. jūnija līdz 31. augustam muzejs apmeklētājiem atvērts: Trešdien
un piektdien 11.00–19.00, ceturtdien 11.00–18.00, sestdien 10.00–16.00,
svētdien 10.00–15.00, pirmdien, otrdien – slēgts.

Trešdienās un
sestdienās
plkst. 10.00–15.00

Rēzeknes Zaļās sinagogas apskate

Rēzeknes Zaļā
sinagoga, Krāslavas
ielā 5

Līdz 30. augustam

Latgales podnieku dienu 2017
izstāde

Lūznavas muižā,
Lūznava, Rēzeknes
novads

Trešdienās un sestdienās
apmeklējums bez ieejas
maksas.
www.sinagoga.lv
tālr. 26615683
Informācija:
www.luznavasmuiza.lv

Pēc pieteikuma skolēnu grupām piedāvājam muzejpedagoģisko
programmu “No Purima līdz Hanuka svētkiem”.
Pēc pieteikuma pieaugušo grupām – dokumentālās filmas “Izdzīvošanas
sindroms” (par Rēzeknes ebreju vēsturi) demonstrējums.
Grupām iespējamas ekskursijas arī citā laikā.
Aprīļa beigās jau 37. reizi notika Latgales podnieku dienas. Jau trešo
gadu Lūznavas muižā skatāma podnieku dienu izstāde, kurā piedalās
Latgales podniecības meistari ar pēdējā laikā darinātajiem keramikas
traukiem. Krāšņi glazētā un niansēm bagātā reducētā keramika, virpoti
un lipināti trauki, ikdienā lietojamā un dekoratīvā keramika. Podnieku
dienas tradicionāli ir keramiķu un viņu darba cienītāju satikšanās, tās
apvieno visus Latgales māla meistarus – tos, kas amatu mācījušies
skolās, podniekus, kas māla prasmi apguvuši pie kāda vecmeistara, un
tādus, kas pašmācības ceļā cenšas iepazīt māla īpašības.

Ieejas biļete muzejā
individuālajiem
apmeklētājiem (bez gida):
Bērniem (skolas vecuma),
studenti – 1,00 €
Pirmsskolas vecuma
bērniem– ieeja brīva
Pieaugušajiem – 1,60 €
Ģimenes biļete
(ekspozīcijas + visas

Ekspozīcijas, izstādes un spēles visai ģimenei!
Latgales keramikas ekspozīcijā “Māla un uguns pārvērtību radīts
brīnums” iespējams iepazīt podnieka amata attīstību un
pārmantojamību no neolīta līdz mūsdienām. Ceļojumā pa māla valstību
palīdzēs īpašas pēdiņas, kā arī audiogids latviešu, angļu, krievu valodā.
Kad aplūkoti Latgales podnieku darinātie darbi, katrs pats varēs iejusties
podnieka amatā virtuālajā spēlē “Māla pārvērtības”.
Vēstures ekspozīcijā “Rēzekne laikmetu griežos” varēs uzzināt, kāda
ir bijusi princeses Rozes pilsēta senos laikos un kā tā mainījusies šodien.

MUZEJPEDAGOĢIJA
No 1. jūnija līdz
31. augustam

Latgales Kultūrvēstures muzeja
vasaras piedāvājums tūristiem un
ģimenēm ar bērniem

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē
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izstādes) 2 pieaugušie +
2 un vairāk bērnu – 7,00 €
Audiogids keramikas
ekspozīcijā
1 apmeklētājam – 2,00 €

Skatāmas tēlniecības, mākslas, foto izstādes.
Muzeja “spēļu istabā” visa ģimene atpūtīsies un pavadīs laiku, spēlējot
aizraujošas, izglītojošas spēles, darbojoties ar smilšu gaismas
lampu.

No 1. jūnija līdz
31. augustam

Muzejpedagoģiskā programma
“Satikšanās Rozes pilsētā”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Katram skolēnam 0,80 €,
iepriekšēja pieteikšanās
pa tālr. 64622464

Satikšanās sākas muzejā, kur ekspozīcijā “Rēzekne laikmetu griežos”
varēs apskatīt priekšmetus, kas stāsta par Rēzeknes septiņu gadsimtu
vēsturi un kur var rast atbildi jautājumam “Kas ir Roze?“. Programmas
otrajā daļā (izbraucienā ar grupas transportu) iepazīsiet Rēzekni no cita
skatupunkta – kādas pārmaiņas laika gaitā piedzīvojusi septiņu pakalnu
pilsēta, kā senatnīgais mijas ar mūsdienīgo.

No 1. jūnija līdz
31. augustam

Muzejpedagoģiskā programma
“Senās spēles un rotaļas”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

katram skolēnam 0.80 €,
iepriekšēja pieteikšanās:
tālr.64622464

No 1. jūnija līdz
31. augustam

Muzejpedagoģiskā programma
“Māla pikuča piedzīvojumi”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Katram skolēnam 0,80 €,
pieaugušajiem – 1,50 €,
iepriekšēja pieteikšanās
pa tālr. 64622464

No 1. jūnija līdz
31. augustam

Muzejpedagoģiskā programma
“Zemes dzīļu noslēpumi”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Katram skolēnam 0,80 €,
iepriekšēja pieteikšanās:
tālr. 64622464

Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas skolēniem (minimālais
dalībnieku skaits – 10). Nodarbības ilgums: 60 min.
Lielākā pildspalva Latvijā; “Dzintrripītis”; zināšanu un slēpšanās
spēle “Zini vai saki ku-kū!”; darbošanās ar smilšu gaismas
lampu u. c.
Nodarbības laikā bērni uzzina, kādas ir senās un pašu rokām gatavotās
rotaļlietas, spēlē izglītojošas spēles individuāli un komandās. Dodoties
rotaļās, caur spēli viņi attīsta veiklības, atjautības u.c. iemaņas, mācās
iecietīgi, draudzīgi izturēties pret apkārtējiem cilvēkiem. Programmā tiek
aktualizēta seno koka rotaļlietu, spēļu un rotaļu izmantošana, tādējādi
saglabājot un pārmantojot zināšanas par folkloru un tradīcijām.
Programma bērnu, skolēnu vai pieaugušo grupām (minimālais
dalībnieku skaits – 10). Nodarbības ilgums: līdz 90 min.
Došanās brīnumainajā Latgales keramikas valstībā, iepazīstot lielāko un
krāsaināko Latgales keramikas ekspozīciju “Māla un uguns pārvērtību
radīts brīnums” Latvijā. Katrs varēs izveidot mazu, līdzi ņemamu
suvenīru no māla, bet virtuālajā spēlē “Māla pārvērtības” ar roku kustību
palīdzību soli pa solim apgūt māla pārvērtības un veidot dažādus
meistardarbus.
Programma sākumskolas, pamatskolas skolēniem (minimālais
dalībnieku skaits – 10). Nodarbības ilgums: 40–60 min.
Praktiski darbojoties grupās, dalībnieki noskaidros, ko var atrast zemes
dzīlēs un cik liela nozīme senvēstures pētīšanā, senču sadzīves
izzināšanā ir arheoloģiskajiem izrakumiem. Skolēni iejutīsies arheologa
lomā un veiks “izrakumus” ar smiltīm piepildītā koka kastē, pēc tam
analizējot atradumus. Nodarbības laikā skolēni padziļina zināšanas par
vēsturi, kultūrvēsturi, mācās izprast, cik svarīgi ir saudzīgi izturēties pret
vidi. Nodarbībā skolēni varēs iepazīties gan ar 1980.–1983. g.
arheoloģiskajos izrakumos atrastajām senlietām, gan ar arheoloģisko
izrakumu materiāliem, kas iegūti Rēzeknes viduslaiku pilskalna
aizsardzības zonā 2010. g. pirms Austrumlatvijas radošo pakalpojumu
centra “Zeimuļs” celtniecības.
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No 1. jūnija līdz
31. augustam

Muzejpedagoģiskā programma
“Kā top maize?”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Katram skolēnam 0,80 €,
iepriekšēja pieteikšanās
pa tālr. 64622464

Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas un pamatskolas
skolēniem. Programmu pēc iepriekšēja pieteikuma iespējams apmeklēt
visu gadu.
Improvizēta maizes tapšanas procesa izspēle, izzinot cepšanas
tradīcijas un senos saimniecības traukus. Nodarbībā skolēni iepazīs
video mācību materiālu “Nu gryuda leidz maizis klaipam” (17 min.,
latgaliešu val., ar subtitriem latviešu un angļu val.), kas ir muzeja
speciālistu veidots pētījums un ataino maizes ceļu – graudu sēju,
labības augšanu, kulšanu, graudu malšanu, maizes cepšanas tradīcijas
Latgalē u. tml. Pēc čakli padarīta darba – kopīga sēšanās pie lielā
saimes galda, kādas maizes šķirnes nogaršošana un sasildīšanās ar
zāļu tēju (+ ~EUR 3,00 no grupas par čeku, ko jāapmaksā atsevišķi,
izvēloties maizes nogaršošanu).

Visu gadu

Programma
“Dzimšanas diena muzejā
bērniem”

Latgales kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

36,00 € par grupu līdz
15 personām. Iepriekšēja
pieteikšanās un
vienošanās par
programmas scenāriju pa
tālr. 64622464

Dzimšanas dienas programma zinātkāriem jubilāriem (5–12 gadi)
Programmā:
• izglītojošas aktivitātes muzeja ekspozīcijās un izstādēs;
• senas un mūsdienīgas spēles;
• cienāšanās (izmaksas par torti, sulu u.c. sedz programmas pieteicēji).

Visu gadu

Programma
“Dzimšanas diena muzejā dāmām
un kungiem”

Latgales kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

36,00 € par grupu līdz
15 personām. Iepriekšēja
pieteikšanās un
vienošanās par norises
scenāriju pa
tālr. 64622464

Piedāvājums satikties muzejā un skaisti nosvinēt savas dzīves svētkus.
Programmā:
• Iedvesmojošs stāsts-prezentācija par pirmo diplomēto kosmētiķi
Zinaidu Irbi, kosmētikas kabinetu Rēzeknē un kultūras dzīvi 20. gs.
30. gados;
• Ekspozīciju un izstāžu apskate;
• Saviesīgas sarunas un cienasts (izmaksas par cienastu sedz
programmas pieteicēji).

Rēzeknes pilsētas BIBLIOTĒKU aktualitātes JŪNIJĀ, 2017
Datums

Pasākumi
Tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas

21. jūnijā plkst. 15.00

“Atvērsim Dainu skapi!” (Atzīmējot Latvijas simtgadi): pasākums Rēzeknes Centrālās
bibliotēkas lasītāju klubiņā “LASIS”
“Iepazīsti bibliotēku!”: iepazīšanās ekskursijas un bibliotekārās stundas

No 1. līdz 31. jūnijam

No 1. līdz 31. jūnijam

“Iepazīstam multivides resursus par Latviju”: “Virtuāla pastaiga www.letonika.lv”:
informācijpratības stundas (individuāli/grupās)

Vieta
Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Ekskursijas un bibliotekārās stundas bezmaksas,
iepriekšēja pieteikšanās. Centrālā bibliotēka,
Atbrīvošanas alejā 81, tālr. 64622061
2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166, tālr. 64632723
Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37, tālr. 64623067
Iepriekšēja pieteikšanās.
Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37, tālr. 64623067
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26. jūnijā–10. jūlijā
1.– 5. jūnijā
1.–15. jūnijā
1.–30. jūnijā
1. jūnijā–31. augustā
2.–12. jūnijā
2.–14. jūnijā
2. jūnijā–6. jūlijā
6.–20. jūnijā
6. jūnijā–2. jūlijā
8.–22. jūnijā
12.–26. jūnijā
12.–26. jūnijā
14.–28. jūnijā
16.–26. jūnijā
16.–30. jūnijā
19.–26. jūnijā
19.–26. jūnijā
19.–28. jūnijā
19.–30. jūnijā
21.–29. jūnijā
28. jūnijā–18. jūlijā
29. jūnijā–7. jūlijā

Radošo darbu izstādes
“Mūsu lasītāju vaļasprieki”: radošo darbu izstāde
Literatūras izstādes
“Jaunumi”: grāmatu izstāde

Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

“Dzīve un devums Latgalei” (Miķelim Bukšam – 105): tematiska izstāde no cikla “Latgale un
latgalieši”
“Jūnija ievērojamie jubilāri”: literatūras izstāde

Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

“Skolēna vasarai”: ieteicamās literatūras izstāde
“Uzlādējies dabā: 5. jūnijs – Pasaules vides diena”: tematiska izstāde
“Uz tevi, Latvija, iet visas manas domas”: trimdas dzejniecei Zinaīdai Lazdai – 115: tematiska
izstāde
“Grāmatu jaunumi”: grāmatu izstāde
“Bērni un jaunieši iesaka izlasīt”: grāmatu izstāde
“21. gadsimta bestselleri”: grāmatu izstāde
“Par draudzību un īstiem draugiem”: tematiska izstāde Starptautiskajā Draugu dienā
“Māla meistars no Silajāņiem” (Viktoram Ušpelim – 60): tematiska izstāde no cikla “Latgale un
latgalieši”
“Līgo saule, līgo bite! Līgo visa radībiņa, līgo!”: grāmatu izstāde
“Kas notiek Zaļās Zāles zemē?”: tematiska izstāde
“Keramiķim Viktoram Ušpelim – 60”: tematiska izstāde
“Jaunumi”: grāmatu izstāde
“Līgo saule, līgo bite”: tematiska izstāde
“Līgo jauni, līgo veci / Jāņa dienu gaidīdami”: tematiska izstāde
“Sava ceļa gājējs: Ērikam Ādamsonam – 110”: tematiska izstāde
“Augu vara pie miesas un gara: pirts tradīcijas Latvijā”: tematiska izstāde
“Fantastikas un fantāziju pasaulē”: tematiska izstāde
“Ceļojumu un piedzīvojumu stāsti”: tematiska izstāde
“Nobela prēmijas laureātam, vācu rakstniekam Hermanim Hesem – 140”: tematiska izstāde

Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37

Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
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JAUNIEŠU INTEREŠU IZGLĪTĪBA JŪNIJĀ, 2017
Datums
AKTIVITĀTES
“Zeimuļī”

Aktivitātes “Draugu
centrā”

Pasākumi

Vieta
















01.–16.06. plkst. 8.00–16.30 Bērnu vasaras nometne “Mazo princešu un džentelmeņu skola”
Jūnijs (laiks tiks precizēts) Pasākumu cikls “Izgaršo vasaru”
01.–30.06. Projekta “Sociable Youth all over the world” realizēšana
01., 08., 15.06. plkst. 15.00–16.00 Angļu valodas nodarbība (ar zināšanām), vada Camilla no Itālijas, 2.9. telpa
02.06. plkst. 15.00–17.00 Melynas atvadu pasākums “Atā, Melyne!”, 2.10. telpa
05., 12.,19.06. plkst. 14.00 Vācijas nometnes dalībnieku tikšanās, aktivitāšu plānošana, 2.9. telpa
06., 13.06. plkst. 15.00–16.00 Itāļu valodas nodarbība iesācējiem, vada Camilla no Itālijas, 2.9. telpa
07., 14., 21., 28.06. plkst. 15.00–17.00 Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes tikšanās, 2.10. telpa
28.–29.06. plkst. 12.00 Pieredzes apmaiņas brauciens uz Rēzeknes novada Jauniešu centriem
05.06. (laiks tiks precizēts) Starptautiskajai dabas aizsardzības dienai veltītas Camillas aktivitātes, 2.9. telpa
30.06. plkst. 14.00–17.00 Aktivitātes spēļu istabā, vada Jurijs
Jūnijs (laiks tiks precizēts) Pasākumu cikls “Izgaršo vasaru” kopā ar Camillu, Rēzeknes pilskalns
21., 28.06. plkst. 19.00–20.00 Aktivitātes “Sagatavo sevi aktīvai vasarai”, vada Andrejs, Kovšu ezera pludmale
30.06. plkst. 16.00–18.00 Aktivitātēs bērnu patversmē, vada Andrejs, Rēzekne, Viļānu ielā

ARPC “Zeimuļs”,
Krasta ielā 31, Rēzeknē
Plašāka informācija: www.zeimuls.lv
Tālr. 646 22599
Interešu izglītības metodiķes Agita
Gailiša, Olita Kuksa, tālr. 27854724
Metodiķe darbam ar bērniem un
ģimenēm Olga Strode, tālr. 28375137
















01.06. plkst. 14.00 Pasākums veltīts Starptautiskai bērnu aizsardzības dienai “Zini savas tiesības”
01.–30.06. plkst. 13.30–19.30 EBD projekta “Friends with us” realizēšana
02.06. plkst. 14.00 Ekskursija uz Raiņa parku
05.06. plkst. 15.00 Āra aktivitātes “Mēs par veselīgo dzīvesveidu”
09., 10., 22.06. plkst. 14.00 Grāmatu lasīšana, to apspriešana
10.06. plkst. 15.00 Āra aktivitātes. Spēļu diena “Ārpustelpu aktivitātes’’
12.06. plkst. 15.00 Kulinārijas nodarbība
14.06. plkst. 15.00 Diskusija “Kur mācīties tālāk?”
15.06. plkst. 14.00 Starptautiskai draugu dienai veltīts zīmēšanas konkurss
19., 26.06. plkst. 15.00–18.00 Spēles bez robežām, Draugu centrs, 6.vidusskolas stadions
19., 26.06. plkst. 16.00 Futbola spēles
20.06. plkst. 16.00 Galda futbola turnīru diena
20., 27.06. plkst. 14.00–17.00 Spēļu diena, vada Andrejs
22.06. plkst. 14.00 Līgo ieskaņas pasākums

Jaunatnes iniciatīvu centrs “Draugu
centrs”, Atbrīvošanas aleja 166,
Rēzekne
Tālr. 646 22599
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Aktivitātes “JACī”




22., 29.06. plkst. 15.00–16.30 Aktivitāte “Veselīga dzīves veida popularizēšana”, vada Jurijs
30.06. plkst. 15.00 Radoša darbnīca “Zīmēšana uz asfalta”




01.–30.06. plkst. 11.00–16.00 Iniciatīvu projekta “Lai prieks!” īstenošana
01.06. plkst. 10.00–13.00 Starptautiskai bērnu tiesību aizsardzības dienai veltītas aktivitātes kopā ar
Rēzeknes pilsētas dienas centra jauniešiem
01.06. plkst. 14.00–16.00 Cerības un gaidas “Vasara”
02.06. plkst. 12.00 Jača puķu dārziņa stādīšana/atjaunošana
08.06. plkst. 12.00–14.00 Radošā aktivitāte “Izveido pats”
09.06. plkst. 14.00 Viktorīna “Latgales ievērojamākās vietas un personības”
13.06. plkst. 12.00–14.00 Starptautiskajai asins donoru dienai veltītas aktivitātes
15.06. plkst. 15.00–17.00 Asfalta zīmējumu darbnīca “Mana Rēzekne”, Raiņa parkā
16., 30.06. plkst. 15.00–17.00 Ārā aktivitātes “Sportisks un vesels”, Raiņa parkā, pilsētas stadionā
19., 26.06. plkst. 15.00–17.00 Erudīcijas spēles “Ukraiņu kultūra un tradīcijas”, vada Jurijs
20., 27.06. plkst. 17.00–19.00 Diskusiju vakars “Ukraiņu zelta izlase”, vada Jurijs
21., 28.06. plkst. 14.00–17.00 Āra aktivitātes, vada Andrejs
22., 29.06. plkst. 15.00–18.00 Turnīru dienas (šahs, novuss, biljards), vada Andrejs
22.06. plkst. 13.00–14.00 Diskusija “Līgo tradīcijas”
22.06. plkst. 14.00–16.00 Bižu un vainagu pīšanas radošā darbnīca
27.06. plkst. 12.00–14.00 Informatīvā diena “Veselīgs dzīvesveids”
29.06. plkst. 15.00–17.00 Galda spēļu pēcpusdiena

















Jauniešu atvērtais centrs “JACis”,
Kr. Valdemāra 21, Rēzekne
Tālr. 646 22599

Pasākumu programmā iespējamas izmaiņas, sekojiet informācijai!
Sekojiet jaunumiem: rezekne.lv/kultura/afisa
facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs
twitter.com/RezekneKulTur
Informāciju apkopoja Maija Upeniece, pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” reklāmas speciāliste
Tālr. 26106775, e-pasts: maija.upeniece@rezekne.lv
Pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”, Pils ielā 4, Rēzeknē, tālr. 646 07672, 26106775 (admin.), 28667725 (grāmatv.), www.rezekne.lv
Tūrisma attīstības centrs, Krasta ielā 31, Rēzeknē, tālr. 64622222, 26332249
Latgales Kultūrvēstures muzejs, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē, tālr. 64622464, muzejs@rezekne.lv
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Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nams, Atbrīvošanas alejā 97, Rēzeknē, tālr. 26492902, 64622182, rezeknenbkn@gmail.com
Rēzeknes kultūras nams, Brāļu Skrindu ielā 3, Rēzeknē, tālr. 64622066, rezkultnam@inbox.lv
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 81/5, Rēzeknē, tālr. 64622061, 2. bibliotēka tālr. 64632723; Bērnu bibl. tālr. 64623069, www.rezeknesbiblioteka.lv
Latgales vēstniecība GORS, Pils ielā 4, Rēzeknē, tālr. 22020206 (info, ekskursijas), 64633303 (kase, biļešu rezervācija), www.latgalesgors.lv
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs”, Krasta ielā 31, Rēzeknē, tālr. 64622599, 26033202, www.zeimuls.lv
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Sabiedrisko attiecību nodaļa, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē, tālr. 26656553, www.ru.lv
LMA Latgales filiāle, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Baznīcas ielā 34a, tālr. 64622676, 64621723, www.lma.lv, http://rmdv.lv/
Rēzeknes Zaļā sinagoga, Krāslavas ielā 5, tālr. 26615683, www.sinagoga.lv

10 • Jūnijs RĒ ZEKNĒ • 2017 •

