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Rēzeknes BIBLIOTĒKU aktualitātes JANVĀRĪ, 2018 
Datums  Pasākumi Vieta 

 Tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas  

No 2.–31. janvārim “Neparastas grāmatas”:  bibliotekārā stunda pirmsskolas  vecuma bērniem  Iepriekšēja pieteikšanās.  

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 81,  tālr. 64622061 

Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166, tālr. 64632723 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37, tālr. 64623069 

No 2.–31. janvārim “Grāmatas ceļš uz bibliotēkas grāmatplauktu”: bibliotekārā stunda 

sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem 

Iepriekšēja pieteikšanās. 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 81, tālr. 64622061 

Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166, tālr. 64632723 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37, tālr. 64623069 

No 2.–31. janvārim “Ceļojums pa bibliotēkas e-katalogu un abonētajām datubāzēm”: bibliotekārā 

stunda vidusskolēniem, pieaugušajiem  

Iepriekšēja pieteikšanās.  

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 81, tālr. 64622061 

Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166, tālr. 64632723 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37, tālr. 64623069 

No 2.–31. janvārim “Iepazīsti bibliotēku!”: izzinošas ekskursijas pa bibliotēku visām vecumgrupām Iepriekšēja pieteikšanās. 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 81, tālr. 64622061 

Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166, tālr. 64632723 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37, tālr. 64623069 

4. janvārī  plkst. 14.00 “Brīvdienas bez garlaicības”: spēļu nodarbība Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

17. janvārī plkst. 15.00 

 

“Dzimtu stāsti”: tematisks pasākums no cikla “100 stāsti Latvijai” RCB lasītāju 

klubiņā “LASIS” 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

29. janvārī  plkst. 14.00 “Puzles diena”: radošā pēcpusdiena Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

 Literatūras  izstādes  

2.–9. janvārī “Mans zelts ir mana tauta. Rūdolfam Blaumanim – 155”: literatūras izstāde no 

cikla “Latviešu rakstnieki – jubilāri” 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

2.–15. janvārī  “Jaunumi”: grāmatu izstāde  Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

2.–15. janvārī “Iepazīsim ES prezidējošo valsti Bulgāriju!”: tematiska izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

2.–15. janvārī “Bulgārija kļūst par ES prezidējošo valsti”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

2.–15. janvārī “Ko darīt, kad nav ko darīt?”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

2.–16. janvārī “Rakstniekam Rūdolfam Blaumanim – 155”: tematiskā izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

5. janvārī–1. februārī “Grāmatu jaunumi”: grāmatu izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

8.–22. janvārī  “Savam novadam un Latgalei” (Pēterim Zeilem – 90): tematiska izstāde no 

cikla “Latgale un latgalieši” 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

9.–23. janvārī “Latgales amatniecības glabātājs” (Antonam Rancānam – 80): tematiska 

izstāde no cikla “Latgale un latgalieši” 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 
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KULTŪRAS NOTIKUMI RĒZEKNĒ 2018. GADA JANVĀRĪ  

9. janvārī–4. februārī  “2017. gadā izdotās grāmatas”: grāmatu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

11.–18. janvārī “Putnu ziemas restorāns”:  tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

11. janvārī–1. februārī “Atklāj ES prezidējošo valsti Bulgāriju”: grāmatu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

 

12.–30. janvārī “2017. gada populārākās bērnu un jauniešu grāmatas lasi arī tu!”: grāmatu 

izstāde 

Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

16.–23. janvārī “Ar Gara spēku pret kara spēku!”: 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai 

veltīta tematiska izstāde 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

16.–31. janvārī “Jaunumi”: grāmatu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

16.–31. janvārī “2017. gadā lasītāko žurnālu TOP 10”: periodisko izdevumu izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

18.–31. janvārī “Multfilmu varoņi tavā grāmatā”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

18. janvārī–1. februārī “Noslēpumiem pa pēdām”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

19.–31. janvārī “Mini, mini mīkliņu”: tematiskā izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

19.–31. janvārī “2. bibliotēkas 2017. gada lasītāko grāmatu TOP 10”: grāmatu izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

Laiks Notikums Vieta Ieejas maksa Cita informācija 

5. janvārī plkst. 15.00  

izstādes atklāšana  

 

Izstāde apskatāma no 
5. janvāra līdz 
3. februārim 

 

 

Karīna Ludborža.  

Glezniecības izstāde 
“Iesvētīšana bruņinieku kārtā”,  

vienas gleznas anatomija 

 

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

 

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

Karīna Ludborža (1990) šogad beigusi glezniecības studijas I. Repina v. n. 
Sanktpēterburgas Valsts akadēmiskajā mākslas, tēlniecības un arhitektūras 
institūtā un pašlaik jau ir šīs mācību iestādes aspirante. Izstādē māksliniece 
atklāj muzeja apmeklētājiem savas diplomdarba gleznas “Iesvētīšana 
bruņinieku kārtā” tapšanu, piedāvājot izsekot mākslinieciskās domas virzībai 
darbā pie vēsturiskā žanra lielformāta gleznas. Izstādē blakus diplomdarba 
kompozīcijai skatāmas studijas un motīvi tēmas pētniecībā, kas atklāj vienas 
gleznas “anatomiju”.  

Bruņniecība, morālās un ētiskās vērtības, kas tai raksturīgas vēsturiskā 
griezumā, pārtapšana un pašizaugsme ir svarīgi jautājumi arī mūsdienu 
sabiedrības indivīdam, tāpēc māksliniece saredz savu misiju atgādināt par 
bruņinieka vārda svaru sev pieejamā veidā – mākslas valodā. 

 

6. janvārī  

plkst. 10.00–16.00 

Ģimenes sestdiena Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Ieeja bezmaksas 

Tālr. 64622464 

Katra mēneša pirmajā sestdienā ieeja uz muzeja ekspozīcijām un izstādēm 
brīva! Sestdien muzejs atvērts no plkst. 10.00 līdz 16.00 

 

Līdz 6. janvārim 

 

Jāņa Streiča ainavu 
personālizstāde 

Mākslas galerija,  
Latgales vēstniecība 

Bezmaksas, GORS Jāņa Streiča darbus atzinīgi novērtējuši profesionāli mākslinieki. Džemma 
Skulme: “Jānim Streičam ir dabas dota smalka tonalitātes izjūta, ko jūt arī 
filmās.” Jāzeps Pīgoznis: “Glezniecībā, tāpat kā kino viņš mainās, tas nozīmē, 
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GORS, Pils ielā 4, 
Rēzeknē 

ka viņš ir radošs, meklējošs mākslinieks.” Izstādē meistars rādīs kā savas 
jaunākās, vasarā un rudens pusē Lietuvā un Preiļu pusē tapušās ainavas, tā 
arī iepriekšējo gadu darbus. 

 

6. janvārī  

plkst. 19.00 

Ziemassvētku sajūtu koncerts 
“Debess Dārzos” 

 

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

10,00–20,00 € Ikviens tiek aicināts uz dziedātājas Ievas Kerēvicas un unikālā latviešu 
kontrtenora Sergeja Jēgera Ziemassvētku sajūtu koncertu programmu 
“Debess Dārzos”, kur viņu eņģeļa balsu duets priecēs Latvijas klausītājus. Šis 
ir otrais gads, kad  sirsnīgais duets ienesīs prieku un gaišumu klausītāju sirdīs. 
Šī gada koncerta programmā akadēmiskās mūzikas smalkās līnijas savīsies ar 
džeza temperamentu. Koncertos skanēs komponista Madara Kalniņa 
kompozīcijas. 

 

7. janvārī  

plkst. 14.00  

Koncerts  

“Ziemassvētku Zvaigznes 
gaisma” 

 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras nams,  
Lielā zāle, Atbrīvošanas 
alejā 97 

Bezmaksas   

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

Koncertā piedalīsies visu mazākumtautību amatiermākslas kolektīvi: baltkrievu 
“Suzorje”, ukraiņu “Vodograj”, krievu “Bereģiņi”, “Harmonija”, “Zdravinka”, 
bērnu kolektīvi “Kolorīts” un “Ručejok”, kā arī poļu sieviešu koris “Jutrzenka”. 
Koncerts tradicionāli tiek rīkots Starptautiskā  Ziemassvētku dziesmu festivāla 
ietvaros (“Festiwal Boženarodzeniowych koled) sadarbībā ar Latvijas Poļu 
savienības Rēzeknes nodaļu. Notiek tikšanās, izstādes un koncerti kultūras 
namos un baznīcās Rēzeknē un visā Latgalē. 

9. janvārī  

plkst. 14.00 

Vēstures mirkļu pietura  

“Nabadzīgā Bērna Jēzus māsu 
kongregācijas klostera 

vēsture” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Ieeja uz pasākumu: 
skolēniem, 
studentiem – 0.80 €, 
pieaugušajiem – 1,50 €  

Rēzeknē ir vairāki klosteri. Viens no tiem  – Nabadzīgā Bērna Jēzus māsu 
kongregācijas klosteris. Kāda ir tā vēsture un kongregācijas māsu sūtība – par 
to Vēstures mirkļu pieturā. 

No 10. janvāra līdz 
10. februārim 

Foto izstāde 
“Jaunsardzei – 25” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

Fotoizstāde veidota no Jaunsardzes un informācijas centra foto arhīva, autori: 
Laila Bajāre, Gatis Dieziņš, Gatis Indrēvics, Anda Kukemilka un Normunds 
Mežiņš. Fotogrāfijās fiksēti spilgti momenti un emocijas no jaunsargu 
apmācībām, piedzīvotā sacensībās, nometnēs, pārgājienos un citos 
Jaunsardzes notikumos. 

Jaunsardze ir brīvprātīga kustība, tās dalībnieki ir bērni un jaunieši vecumā no 
10 līdz 21 gadam. Jaunsardzē tiek uzņemti visi jaunieši, kas izteikuši 
vēlēšanos šajā kustībā darboties, neatkarīgi no nacionalitātes, sociālā statusa, 
fiziskās sagatavotības vai citām pazīmēm. Kustības mērķis ir izglītot jaunatni 
valsts aizsardzības jomā, organizēt saturīgu brīvā laika pavadīšanu, pilsonisko 
un patriotisko audzināšanu, sniegt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas 
dzīvē, darbā un militārajā dienestā. Jaunsargu apmācība notiek visā Latvijā.  

2017. gadā Jaunsardzes kustībā aktīvi darbojas vairāk nekā 8000 bērnu un 
jauniešu. Jaunsargi ir savas valsts patrioti, kas aizstāv un tur godā Latvijas 
nacionālās vērtības. Jauniešu gribasspēks, uzvedība, drosme, patriotisms, 
cieņa pret sevi un valsti ir paraugs pārējiem jauniešiem. Jaunsardzes kustības 
devīze ― “Augsim Latvijai!” 

10. janvārī  Traģikomiska dziesmuspēle Lielā zāle, Latgales 
vēstniecība GORS, Pils 

12,00–20,00 € Atzīmējot vairākus ievērojamus gadskaitļus: komponista Ulda Marhileviča 60 
gadu jubileju, dzejnieces un dramaturģes Māras Zālītes 65 gadu jubileju, kā arī 
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plkst. 19.00 “Tobāgo!” 

Papildizrāde 

ielā 4, Rēzeknē vairāku aktieru jubilejas, un 15 gadus kopš abu autoru traģikomiskās 
dziesmuspēles „Tobāgo!" pirmizrādes Dailes teātrī, izrādes atjaunotā versija 
iepriecinās arī rēzekniešus un Rēzeknes viesus. Pie klavierēm pats izrādes 
mūzikas autors – Uldis Marhilevičs. 

13. janvārī  

plkst. 15.00 

Stāsti un sarunas.  

Tikšanās ar Annu Rancāni un 
viņas Latgales stāstiem 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

3,00 €, cenā iekļauta 
vīna glāze 

Literatūras iedvesmoto sarunu un stāstu cikla otrais pasākums notiks janvāra 
vidū, kad interesentiem būs iespēja tikties rakstnieci un dzejnieci Annu 
Rancāni. Tikšanās reizes sarunās mīsies par Annas rakstīto Latgales un 
Rāznas stāstu tapšanu, ieskatu 2018. gadā izdošanai gatavotajā jaunajā 
dzejas krājumā, kā arī gida būšanu, par kuru tikko Latgales tūrisma konferencē 
saņemta īpašā žūrijas simpātiju balva.  

13. janvārī  

plkst. 18.00 

“Otava Yo” un teātra “PEŽO 
kunga ceļojošās lelles” izrāde 

“Roždestvo” 

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

13,00–19,00 €, GORS Šī izrāde ir vizuāli košs un muzikāli krāsains stāsts visai ģimenei par 
Ziemassvētkiem. Izrādes pamatā ir kristiešu tradīcijas un krievu tautas 
dziesmas. Izrādes varoņi ir Jaunava Marija, Jāzeps, Austrumu gudrie, eņģelis 
un citi Ziemassvētku stāsta tēli. 
Grupa “Otava Yo” atskaņos savu versiju sen zināmām krievu Ziemassvētku 
dziesmām, uz skatuves izmantojot dūdas, vijoles, stabules un kokles. Savukārt 
teātra “PEŽO kunga ceļojošās lelles” aktieri uzburs neatkārtojamu svētku 
gaisotni ar dejām un maskām. Visas maskas ir mākslas darbi, kas izpildīti 
oriģinālā tehnikā un ir 2 metrus augstas. 

Līdz 13. janvārim 
P., O., T., C., Pk. 10.00–18.00  

S. 10.00–16.00 

A. Paulāna TLMS un  

TLMS “Dzīpariņš” amatnieku 
darbu 

Ziemassvētku izstāde-tirdziņš 

Rēzeknes TIC Amatu 
prasmju telpā, Krasta 
ielā 31 

Bezmaksas 

 

Andreja Paulāna Tautas lietišķās mākslas studijas un TLMS “Dzīpariņš” 
amatnieku darbu Ziemassvētku izstādes laikā varēs tikties ar keramiķiem, 
audējām, pinējiem un citiem amata meistariem, rast prieku dažādās cilvēku 
rokām izgatavotās ikdienā noderīgas lietās, iegādāties dāvanas un izvilināt no 
meistariem kādu amata noslēpumu.  

Izstāde atvērta: Pirmdien–piektdien 10.00–18.00; Sestdien 10.00–16.00; 
Svētdien – slēgta 

13. janvārī  

plkst. 15.00 

“Riekstkodis”  

Pirmizrāde! Muzikālā izrāde 
ģimenei 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras nams,  
Lielā zāle, Atbrīvošanas 
alejā 97 

5,00, 7,00 € Izrādes pamatā ir vācu rakstnieka E.T.A. Gofmaņa Ziemassvētku pasaka. 
Riekstkodis – rotaļlietu cilvēciņš, ko uzdāvināja bērniem svētku vakarā. Marijai 
ļoti iepatikās rotaļlieta, viņa nolika to gultiņā un dziedāja šūpļa dziesmu. Pēkšņi 
Riekstkodis...  

Režisors Aivars Pecka. Izrāde krievu valodā, ieteicamais vecums 3+  

14. janvārī  

plkst. 15.00 

“Riekstkodis”  

Pirmizrāde! Muzikālā izrāde 
ģimenei. 

Rēzeknes teātra “Joriks” 
izrāde 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras nams,  
Lielā zāle, Atbrīvošanas 
alejā 97 

5,00, 7,00 € Izrādes pamatā ir vācu rakstnieka E.T.A. Gofmaņa Ziemassvētku pasaka. 
Riekstkodis – rotaļlietu cilvēciņš, ko uzdāvināja bērniem svētku vakarā. Marijai 
ļoti iepatikās rotaļlieta, viņa nolika to gultiņā un dziedāja šūpļa dziesmu. Pēkšņi 
Riekstkodis...  

Režisors Aivars Pecka.  

Izrāde krievu valodā, ieteicamais vecums 3+  

16. janvārī  

plkst. 18.00 

 

RTT izrāde – pieaugušo 
spēles: Jāns Tette “Daudz 

laimes darba dienā!” 

Rēzeknes kultūras 
nams, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

Pieaugušajiem – 3,00 €, 
skolēniem, studentiem 
un pensionāriem – 
2,00 € 

Komiskas situācijas un gandrīz neticams stāsts, kurā ikviens spēs ieraudzīt 
pats savu dzīvi no malas un pasmieties par šķietami pierastām lietām. 

Vai sapņu īstenošanās var darīt mūs laimīgus, darot laimīgus arī citus – tā 
domā pavisam mūsdienīgas sievietes Anete un Anna, bet sieviešu un vīriešu 
izpratne par laimīgu ģimenes dzīvi atšķiras. 

Sieva Anete ir komandējumā, bērni laukos. Vīrs Fredis ir viens pats mājās un 
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kaimiņienei Annai beidzot rodas iespēja piepildīt sen loloto sapni – savaldzināt 
Fredi… Vai pieaugušo spēles izmainīs ģimenes dzīves rutīnu un piepildīsies 
katra cerētie sapņi?  

No igauņu valodas tulkojis Januss Johansons.  

Režisore – Māra Zaļaiskalns. Aktieri – Aldis Leidums, Sandra Juste, Ināra 
Apele, Oskars Lustiks. Telpa un kostīmi – Ināra Apele. Skaņa un gaisma – Ints 
Salmiņš. 

19. janvārī  

plkst. 18.00 

“Ezis, kurš mīlēja slepeni” pēc 
Dainis Šukis grāmatas 

motīviem.   

Rēzeknes teātra “Joriks” 
izrāde 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras nams,  
Lielā zāle, Atbrīvošanas 
alejā 97 

5,00 € 

Ģimenes biļete (4 
personas) 15,00 € 

Izrāde pēc Dainis Šukis grāmatas “Ezītis, kurš mīlēja slepeni” motīviem. Par ko 
savā starpā runā un par ko spriež lauku sētas iemītnieki - ezītis Dadzis, runcis 
Pičus, gotiņa Pelenona, ruksis Polinēzijs un citi? O, to gan jūs gribētu zināt, vai 
ne? Nāciet un piedalieties! 

Režisore Paula Pļavniece. Lomās Laura Atelsone, Kārlis Derums, Kārlis Tols. 

Izrāde latviešu valodā. Izrāde visjaunākajiem skatītājiem (5+)  

 

20. janvārī 

plkst. 14.00  

Senioru kora “Septiņkalne” un 
draugu koncerts  

“Tējas vakars svecīšu gaismā” 

Rēzeknes kultūras 
nams, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

Bezmaksas  Rēzeknes senioru kora “Septiņkalne” (diriģente Iveta Kepule) un novada 
senioru kolektīvu draudzības koncerts. 

 

 

20. janvārī  

plkst. 18.00 

Koncertstāsts “Jettes dienu 
grāmata” 

 

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

7,00–9,00 €, GORS Šis stāsts būs par Jetti Užāni – leģendāro Cimdu Jettiņu – cimdu adītāju, 
filozofi, stāstnieci, sievieti, kas visu savu dzīvi ir pavadījusi invalīdu ratiņos un 
uzvarējusi savu likteni. Koncertstāstā “Jettes dienu grāmata” savīsies Elīnas 
Apsītes lasītās Jettes dienasgrāmatas lapaspuses un klavesīnistes Ievas 
Salietes izspēlētie latviešu komponistu, Riharda Dubras un Pētera Vaska, un 
pasaules klasiķu – Johana Sebastiāna Baha un Fransuā Kuperēna skaņdarbi. 

21. janvārī  

plkst. 17.00 

“Ģimenes vakariņas” 

Rēzeknes teātra “Joriks” 
izrāde 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras nams,  
Lielā zāle, Atbrīvošanas 
alejā 97 

5,00, 7,00 € Nelielā Parīzes dzīvoklī uz svinīgām vakariņām par godu bērniņam, kam drīz 
jānāk pasaulē, pulcējas draugi – divi laulātie pāri un viņu bērnības draugs. 
Bērna tēvs atklāj noslēpumu – sava nākamā dēla vārdu, kas draugus pārsteidz 
un atstāj pilnīgā neizpratnē. Dzirkstošs humors, sadzīviskas situācijas un 
ģimenes vakariņu gaisotne ļaus skatītājiem sajusties kā nelielo viesību 
dalībniekiem. 

Režisors: Ilja Bočarnikovs. Scenogrāfija un kostīmi: Marfa Gudkova.  

Lomās: Aivars Pecka, Tatjana Suhinina – Pecka, Genādijs Voronovs, Vladimirs 
Petrovs, Larisa Beilo.  

Izrāde krievu valodā. Ieteicamais vecums: 12+ 

Līdz 21. janvārim 

 

Inga Onževa “Baltā” 

 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

Tālr. 29390701 Māksliniece Inga Onževa dzimusi Rīgā, taču savas studiju gaitas izvēlējusies 
uzsākt Rēzeknē, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā. Laika gaitā ar 
skolu saikne netika zaudēta, un šobrīd Inga ir Rēzeknes Mākslas un dizaina 
vidusskolas glezniecības un kompozīcijas skolotāja. I. Onževas darbi top īpašā 
manierē un stilā, meklējot tehnikas atbilstību idejai, māksliniece ir atteikusies 
no gleznošanas ar otu, tās vietā tiek izmantota špaktele un krāsu rullītis. Tāpēc 
mākslas darbos attēlotie dabas tēli ir monumentāli un abstrahēti, tīriem, 
gludiem krāsu laukumiem mijoties ar bieziem krāsas triepieniem. Darbos tiek 
izmantoti arī krāsu šļakstinājumi, kas piešķir gleznām savdabīgu dinamismu. 
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21. janvārī  

plkst. 12.00 (papildkoncerts) 

un 15.00 

Guntars Račs un draugi. 
Dzejas un mūzikas programma 

“365” 

 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

8,00–10,00 € 21. janvārī Lūznavas muižā viesosies Guntars Račs, kurš kopā ar draugiem-
mūziķiem dziesmās, stāstos un dzejas rindās atklās savas jaunās grāmatas 
“365” stāstu. Kopā ar G. Raču Lūznavas Sarkanajā zālē būs Uģis Tirzītis 
(ģitāra), Andris Alviķis (bass), pagaidām noslēpumā turēta soliste un arī kāds 
no Guntara Rēzeknes draugiem-mūziķiem. 

26. janvārī 

plkst. 18.00 

Fausto Paravidino “Divi brāļi”. 

Rēzeknes teātra “Joriks” 
izrāde 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras nams,  
Lielā zāle, Atbrīvošanas 
alejā 97 

5,00, 7,00 € Itāliešu mūsdienu dramaturga luga ir stāsts par trim jauniešiem: diviem brāļiem 
ar itāliešiem neparastiem krievu vārdiem – Ļevs un Boriss – un Ēriku, kura īrē 
vienu no istabām puišu dzīvoklī.  

Režisors: Mārtiņš Eihe. Lomās: Laura Atelsone, Kārlis Derums, Kārlis Tols. 

Izrāde latviešu valodā.  

 

Līdz 27. janvārim Jura Libeka gleznu izstāde 
“Pilsētas poēzija”  

 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

Gleznotājs Juris Libeks (1984) mācību gaitas mākslā ir sācis Rēzeknē, 
vispirms absolvējot Rēzeknes Mākslas vidusskolas Vizuāli plastiskās mākslas 
nodaļu, pēc tam iegūstot bakalaura grādu Latvijas Mākslas akadēmijas 
Latgales filiālē. Izglītību turpinājis Rīgā, studējot LMA maģistrantūrā, kuru 
beidzis 2010. gadā. Pašlaik mākslinieks dzīvo Jelgavā, sarīkojis vairākas savu 
darbu izstādes Latvijas pilsētās.  

 

27. janvārī 

plkst. 19.00 

Jānis Skutelis. Stāvizrāde 
“Atkal” 

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

7,00–10,00 € Jānis Skutelis ir komiķis, aktieris, režisors. Cilvēku smīdināšanā un stāvizrāžu 
veidošanā Latvijā sevi apliecinājis augstākajā līmenī. Kopš 2009. gada Jānis 
Skutelis veido stāvizrādes (stand-up comedy), gandrīz katru gadu piedāvājot 
publikai jaunu garadarbu. 

 

Izstāde pagarināta un 
būs apskatāma līdz 
2018. gada beigām 

#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 € 

Gida pakalpojums 
latviešu valodā 8.00 €  

Grupām iepriekšēja 
pieteikšanās, 
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. 

 

Trešdienās un 
sestdienās 

plkst. 10.00–15.00 

 

Rēzeknes Zaļās sinagogas 
apskate 

Rēzeknes Zaļā 
sinagoga, Krāslavas 
ielā 5  

Trešdienās un 
sestdienās – brīva 

www.sinagoga.lv   

tālr. 26615683 

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. 

 

http://www.sinagoga.lv/
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MUZEJPEDAGOĢIJA   

Visu gadu Muzeja zinātniskā lasītava Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Bezmaksas Muzeja zinātniskā lasītava – plašs latgaliešu literatūras, trimdas latviešu autoru 
darbu, filozofiska satura un mākslas grāmatu, vārdnīcu piedāvājums, 
enciklopēdijas, literatūra svešvalodā (angļu, krievu, franču), periodiskie 
izdevumi, jaunākā prese u. c. 

Muzeja lasītavas atvērta: O., T., C., Pk. 10.00–17.00, S. 10.00–16.00 

Visu 2018. gadu Lekcija “No latgaliešu 
kalendāru vēstures” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Lekcija muzejā grupai 
līdz 30 cilv. – 9,00 € 

Muzeja latgaliešu literatūras kolekcijā glabājas daudz laikagrāmatu, kuras nav 
apskatāmas ikdienā: gan 100-gadīgs kalendārs, gan pirmais sienas 
noplēšamais kalendārs, gan kalendārs – ilgdzīvotājs... 

Lekciju lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464 

Visu gadu Lekcija “No 9. Rēzeknes 
kājnieku pulka vēstures” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Lekcija muzejā grupai 
līdz 30 cilv. – 9,00 € 

Laika periodā no 1920. līdz 1940. gadam, viens no pilsētas simboliem bija 
Rēzeknes 9. kājnieku pulks, kas turpmākajos gados kļuva par neatņemamu 
Rēzeknes pilsētas sastāvdaļu. Kāda tad bija Rēzeknes 9. kājnieku pulka 
vēsture un nozīme Rēzeknes pilsētas dzīvē? Kāda vēsturiska saistība 
saglabājusies līdz pat mūsdienām?  

Lekciju lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464. 

Visu gadu Lekcija “Ebreju Rēzekne” Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Lekcija muzejā grupai 
līdz 30 cilv. – 9,00 € 

Sākot jau no 18. gadsimta beigām, ebrejiem ir bijusi nozīmīga loma Rēzeknes 
vēsturē. Lekcijā tiek aplūkots, kāda ir bijusi Rēzeknes ebreju kopienas 
attīstības vēsture (būtiskākie fakti, nozīmīgākās personības, profesionālā 
darbība u.c.) 

Lekciju lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464 

Visu gadu 

#LV100 

Ekskursija 

Pirmā Latgales kongresa 
simtgadei veltītā izstādē  

“Pāri slieksnim” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Skolēniem, studentiem – 
ieeja brīva, 
pieaugušajiem – 0,80 € 
Gida pakalpojums latviešu 
valodā 8,00 €  
Grupām iepriekšēja 
pieteikšanās, 
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. 

Ekskursiju gida pavadībā lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464. 

Visu gadu  

#LV100 

Ceļojošā  

Pirmā Latgales kongresa 
simtgadei veltīta izstāde  

“Pāri slieksnim” 

Pēc pieprasījuma 
grafika 

 

Bezmaksas Ceļojošā izstāde sastāv no sešiem divpusēji skatāmiem stendiem (viena 
sarullējama stenda izmērs120x215cm, katram stendam ir apgaismojums) un 
vienas divpusējas  plakātsienas (240x240cm).  Vienā stenda pusē izvietota 
informācija, kas atklāj dažādus vēstures avotus, faktus un notikumus. Otra 
puse veidota izglītojoša ar iespēju skolēniem skolotāja vadībā veidā diskutēt 
par vēstures notikumiem un darba lapās pildīt uzdevumus.  
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Aicinām izglītības iestādes pieteikt ceļojošās izstādes eksponēšanu savā 
skolā, rakstot uz e-pastu muzejs@rezekne.lv vai zvanot t. 64622464. Izstāde ir 
bezmaksas, bet tās transportēšanu nodrošina pieteicēja organizācija. 

Visu gadu Ekskursija  

Latgales keramikas 
ekspozīcijā “Māla un uguns 
pārvērtību radīts brīnums” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Skolēniem un 
studentiem – 0,50 €; 
pieaugušajiem – 0,80 € + 
muzeja speciālista-gida 
pakalpojumi grupai līdz 30 
cilv.: 8,00 € (latv. val.), 
15,00 € (svešvalodā)  

Audiogids latviešu, angļu, 
krievu valodā 1 
apmeklētājam – 2,00 € 

Ekspozīcijas sešas zāles piedāvā iespēju izsekot podnieka amata attīstībai no 
pirmsākumiem (neolīts) līdz pat mūsdienām. Tradicionālas vērtības, kas 
pasniegtas mūsdienu interpretējumā, izmantojot informācijas tehnoloģiju 
piedāvātās iespējas. 

Iespēja skatīt Latgales keramiku tās tapšanai un funkcionēšanai pietuvinātā 
vidē. Vērojot arheologu atrastās keramikas lauskas, sadzirdēt Lubāna vēja 
šalkas, sajust podnieka pagalma noskaņu rītā ar gaiļa dziesmu, zirga soļu 
skaņām, ar podnieka ratiem un saimnieka pošanos tālajos tirgus ceļos. 
Izdzīvot podnieka istabas vienkāršo mājīgumu ar brokastu krūzīšu šķindu līdz 
pat podnieka stilizētajai darbnīcai, kur māla trauks pēc satikšanās ar uguni 
atdzimst jaunās krāsās un skaņās. No saimniecībā izmantojama trauka pārtop 
par izstāžu cienīgu eksponātu un pārsteidz pasauli ar savu vienkāršību un 
krāšņumu, līdz iemirdzas mūsdienīgā spožumā. 

Ekskursiju gida pavadībā lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464. 

Visu gadu Latgales Kultūrvēstures 
muzeja ekspozīcijas un 

izstādes 

 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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 
izstādes) 2 pieaugušie + 2 
un vairāk bērnu – 7,00 € 

Audiogids keramikas 
ekspozīcijā 
1 apmeklētājam – 2,00 € 

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.  

Skatāmas mākslas, tematiskas izstādes. 

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

Visu gadu Latgales Kultūrvēstures 
muzeja ekspozīcija  

“Latgales glezniecība” 

Rēzeknes Mākslas 
nams, 18.novembra 
ielā 26   

Ieejas biļete ekspozīcijā 
individuālajiem 
apmeklētājiem: skolēniem, 
studentiem – 0,50 €, 
pirmsskolas vecuma 
bērniem – ieeja brīva, 
pieaugušajiem – 0,80 € 

Mākslas izpausmes Latgalē no 20.gs. 30.g. līdz mūsdienām, vecmeistaru, viņu 
sekotāju un jaunākās paaudzes mākslinieku darbi. RMDV Mākslas namā – 
atjaunotajā 19.gs. beigu – 20.gs. sākuma savrupmājas interjera 9 telpās lieliski 
iekļaujas Latgales glezniecības vecmeistaru, viņu sekotāju un jaunākās 
paaudzes mākslinieku darbi. 

Mākslas namā eksponēti vecmeistaru Franciska Varslavāna, Alberta Filkas, 
Staņislava Kreica, Vitālija Kalvāna, Arvīda Egles, Leona Tomašicka u. c. darbi, 
trimdas mākslinieku – Jura Soikana, Jāņa Gaiļa, Jāņa Gorsvāna – darbi, 
rēzekniešu Jakova Beketova, Antona Kūkoja, Jāņa Undas, Helēnas Svilānes-
Kuzminas, Osvalda Zvejsalnieka, Antona Rancāna, Elgas Pauras, Vladislava 
Paura, Jura Brieža, Pāvela Ostapceva un citu Latgales mākslinieku darbi. 
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Pasākumu programmā iespējamas izmaiņas, sekojiet informācijai! 

Sekojiet jaunumiem: rezekne.lv ;  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.), rezekne.lv     

Tūrisma attīstības centrs, Krasta ielā 31, Rēzeknē, tālr. 64622222, 26332249 

Latgales Kultūrvēstures muzejs, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē, tālr. 64622464, muzejs@rezekne.lv  

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, rezeknesbiblioteka.lv  

Latgales vēstniecība GORS, Pils ielā 4, Rēzeknē, tālr. 22020206 (info, ekskursijas), 64633303 (kase, biļešu rezervācija), latgalesgors.lv   

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs”, Krasta ielā 31, Rēzeknē, tālr. 64622599, 26033202, zeimuls.lv  

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Sabiedrisko attiecību nodaļa, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē, tālr. 26656553, rta.lv 

LMA Latgales filiāle, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Baznīcas ielā 34a, tālr. 64622676, 64621723, lma.lv, rmdv.lv/  

Rēzeknes Zaļā sinagoga, Krāslavas ielā 5, tālr. 26615683, sinagoga.lv 

Lūznavas muiža, Pils ielā 8, Lūznavā, Rēzeknes novads, tālr. 29390701, luznavasmuiza.lv 

Apmeklējumu lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 29637905 

Visu gadu Muzejpedagoģiskā programma 
“Pirmo reizi izstādē” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

1 apmeklētājam 0,80 € Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas, pamatskolas skolēniem. 
Nodarbības ilgums: 60–90 min. 

Programma tiek vadīta kādā no muzeja izstādēm. Nodarbības laikā skolēni tiek 
iepazīstināti ar mākslas izstādes iekārtojumu, rosinot attīstīt skatīšanās, 
domāšanas un vērtēšanas prasmes, mudinot mutiski izteikt gūtos iespaidus. 
Praktiska darbošanās – zīmēšana, pielietojot iepazītos mākslas izteiksmes 
līdzekļus. Piesakoties uz programmu, tiek paziņota informācija par līdzi 
ņemamajiem materiāliem (zīmuļi, krītiņi). 

Programmu lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464. 

http://www.rezekne.lv/kultura/afisa
http://www.facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs
https://twitter.com/RezekneKulTur
mailto:maija.upeniece@rezekne.lv
mailto:muzejs@rezekne.lv
mailto:rezeknenbkn@gmail.com
mailto:rezkultnam@inbox.lv

