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KULTŪRAS NOTIKUMI RĒZEKNĒ 2018. GADA JŪNIJĀ  

 

Rēzeknes BIBLIOTĒKU aktualitātes JŪNIJĀ, 2018 
Datums  Pasākumi Vieta 

 Tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas  

No 1.–30. jūnijam “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 1.–30. jūnijam “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 1.–30. jūnijam “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 

No 1.–30. jūnijam “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 

14. jūnijā plkst. 14.00 Spēļu pēcpusdiena Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

20. jūnijā plkst. 15.00 “Stāsti par interesantām personībām”: tematisks pasākums no cikla “100 stāsti 
Latvijai” RCB lasītāju klubiņā “LASIS” 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

22. jūnijā plkst.14.00 “Jāņuzāles tavā vainagā”: radošā darbnīca no cikla “Latviešu gadskārtas” Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

 Literatūras  izstādes  

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

1. jūnijā–5. jūlijā Jaunieguvumu izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

1.–14. jūnijā “Zemais starts vasarai”: tematiska izstāde (grāmatas par piedzīvojumiem, spēļu 
grāmatas brīvā dabā, padomi vasaras aktivitātēm un drošības ieteikumi) 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

1.– 30. jūnijā “Skolēna vasarai”: literatūras izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

4.–18. jūnijā “Bez Latgales nebūtu Latvijas” (Leonardam Latkovskism – 75): tematiska izstāde no 
cikla “Latgale un latgalieši” 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

4.–18. jūnijā “Vasara – aktīvas atpūtas laiks!”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

4.–22. jūnijā “Mani senie skolas gadu rīti 
Uzliek galvā zilu cepurīti” /I. Rismane/ 
Jūnija mēnesis – izlaidumu laiks: tematiska izstāde 

Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

4.–30. jūnijā “LaLiGaBa 2018” (Latviešu literatūras gada balva): grāmatu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

7.–21. jūnijā “Pa Latvijas kalniem un lejām”: tematiska izstāde no cikla “Visjaukāk, vislabāk ir Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 
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Latvijā!” 

11.–25. jūnijā “Prozaiķis un kritiķis” (Antonam Stankevičam – 90): tematiska izstāde no cikla “Latgale 
un latgalieši” 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

11.–25. jūnijā “Rakstniekam no Rēzeknes Antonam Stankevičam – 90”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

13. jūnijā–4. jūlijā “Grāmatas ikvienai meitenei”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

14.–29. jūnijā “Grāmatas vasaras lasītpriekam”: grāmatu izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

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

18.–25. jūnijā “Nāc nākdama, Jāņu diena, Tev ir pulka gaidītāju…”: tematiska izstāde no cikla 
“Latviešu gadskārtas” 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

18.–26. jūnijā “Pār gadskārtu Jānīts nāca. Līgo! Līgo!”: grāmatu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

18.–29. jūnijā “Vasaras saulgriežu laiks latviešu daiļliteratūrā un dzejā”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

18.–30. jūnijā “Uzgleznot saulrietu” (Jānim Undam – 90): tematiska izstāde no cikla “Latgale un 
latgalieši” 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

28. jūnijā–12. jūlijā “Aizraujošā psiholoģija. Lasi! Izbaudi! Pārdomā!”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

29. jūnijā–14. jūlijā “Viena dziesma, viena deja –  viena tauta! Latvijas simtgades Dziesmu un deju svētki 
Rīgā”: tematiska izstāde 

Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

Laiks Notikums Vieta Ieejas maksa Cita informācija 

1. jūnijā  

plkst. 18.00 

“Dynamic Hit” 10 gadu 
jubilejas koncerts 

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

5,00 € 1. jūnijā deju studija DYNAMIC HIT aicina uz savu 10 gadu jubilejas 
koncertu. Vairāk nekā 150 dejotāju izpildīs gan jaunākās horeogrāfijas, gan 
publikai zināmas un iemīļotas dejas. Pēdējo 4 gadu laikā deju studija ir 
kļuvusi populāra visā Latvijā, iegūstot ne tikai godalgotas vietas, bet arī 
skatītāju atzinību.  

Horeogrāfi: Diāna Garanča, Romāns Spradzenko un Anna Zmeikina. 

 

1. jūnijā  

plkst. 17.00 

Baznīcu nakts 2018  

Lūznavas muižā un kapelā 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

luznavasmuiza.lv  Lūznavas muiža nu jau trešo reizi aicina uz kultūras notikuma “Baznīcu 
nakts” norisi, ļaujot apmeklētājiem iepazīt arī muižā esošo kapelu, 
piedalīties diskusijā, noklausīties koncertu un apmeklēt svētku 
dievkalpojumu. Programma: 

17.00 Diskusija “Sociālās lomas ģimenē: tradicionālais un mainīgais”, 
diskusiju vada Angelika Juško-Štekele, piedalās Daugavpils Jēzus Sirds 
Romas katoļu draudzes prāvests Andris Ševels un Rēzeknes Jēzus Sirds 
draudzes vikārs Filipenoks Vitālijs,  

19.00 Cēsu Baptistu draudzes zvanu ansambļa “Soli Deo Gloria” koncertu.  

Pēc koncerta svētku dievkalpojums. 

 

http://www.luznavasmuiza.lv/
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2. jūnijā 

plkst. 10.00–18.00 

Ģimenes sestdiena Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Bezmaksas 

Tālr. 64622464 

 

Katra mēneša pirmajā sestdienā ieeja uz muzeja ekspozīcijām un 
izstādēm brīva!  

VASARAS SEZONĀ, no 1. jūnija līdz 31. augustam, Latgales 
Kultūrvēstures muzejs (Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē) atvērts 

Trešdien–sestdien 10.00–18.00; Svētdien 11.00–17.00;  

Pirmdien, otrdien – slēgts (pieejams grupām ar iepriekšēju pieteikšanos) 

2. jūnijā  

plkst. 11.00–16.00 

XXVI Vispārējo latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētku  

ieskandināšana Rēzeknē. 

 

Rimi Svētku vēstniecības 
atklāšana  

Laukumā pie Rimi 
hipermārketa, 
Atbrīvošanas alejā 138, 
Rēzeknē 

https://www.rimi.lv/par-
uznemumu/jaunumi  

Kā oficiālais XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku 
atbalstītājs Rimi savos veikalos  laikā no 28. maija līdz 8. jūlijam atver 
īpašās Svētku vēstniecības. Latgalē vēstniecības tiks atklātas ar 
Dziesmusvētku ieskandināšanas pasākumu 2. jūnijā Rēzeknē – laukumā 
pie Rimi Hipermarketa (Atbrīvošanas aleja 138). Tajā ikvienu rēzeknieti un 
pilsētas viesi priecēs koru un deju kolektīvu priekšnesumi, kā arī dažādas 
radošās darbnīcas, mazie konkursi un Rimi Gardēži. Piedalās: 

Rēzeknes folkloras draugu kopa “Vīteri” (vad.i Sandra Stare un Einārs 
Lipskis), Rēzeknes jauniešu krievu folkloras ansamblis “Zdravinka” (vad. 
Jeļena Burova), Rēzeknes krievu ansamblis “Harmonija” (vad. Olga 
Gaile), Maltas pagasta vokālais ansamblis “Kaļinuška” (vad. Svetlana 
Kozlova), Dricānu pagasta folkloras kopa “Bolta vīšņa” (vad. Ēriks 
Čudars), Rēzeknes pilsētas un novada apvienotais koris (dir. Anda 
Lipska, Ēriks Čudars), Viļānu kultūras nama jauniešu deju kopa “Austra” 
(vad. Lūcija Kukaine), Rēzeknes jauniešu deju kopa “Dziga” (vad. Inga 
Drele), Rēzeknes vidējās paaudzes deju kopa “Dziga” (vad. Ilmārs Dreļs), 
Rēzeknes vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vadži” (vad. Inga Peļņa), 
Verēmu pagasta tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kūzuls” 
(vad. Vineta Āboliņa), Feimaņu pagasta kultūras nama jauniešu deju 
kolektīvs “Vīmyns” (vad. Guntis Tjarvja). 

Visā Latvijā Rimi vēstniecības sniegs aktuālāko informāciju par 
Dziesmusvētku norisi, kā arī darbosies kā reģionālais centrs Svētku 
sajūtas radīšanai ikdienas apmeklētājiem. Katrā no Rimi vēstniecībām būs 
informatīvi Dziesmusvētku stendi ar bezmaksas Svētku avīzēm, 
programmu, pastkartēm, Svētku suvenīriem, kā arī Svētkiem veltītu 
produktu līniju. Tos iegādājoties, 3 eiro centi no katra iepakojuma tiks 
novirzīti Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas mazo pacientu ērtību 
uzlabošanai. 

 

2. jūnijā  

plkst. 19.00 

Aivars Gudrais un draugi 
koncertprogrammā  

“Dvēseles 6 stīgas” 

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

10,00–18,00 € Vienkopus pulcējot draugus un domubiedrus - komponistus Mārtiņu 
Braunu, Jāni Lūsēnu, dziedātājus Zigfrīdu Muktupāvelu, Olgu Rajecku, Uģi 
Rozi, Zani Gudro, Ievu Sutugovu, savus 60 gadus atzīmēs īstens 
rokmuzikants, ģitārists Aivars Gudrais. Kā teicis mūzikas žurnālists Uldis 
Rudaks, “astoņdesmitajos gados Latvijā Aivars Gudrais bija ģitārists “uz 
izķeršanu””.  

 

4. jūnijā  Dokumentālā filma Mazā zāle, Latgales 3,50 € Filma “Brīnišķīgie lūzeri. Cita pasaule” atklāj neredzamo pusi 

https://www.rimi.lv/par-uznemumu/jaunumi
https://www.rimi.lv/par-uznemumu/jaunumi
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plkst. 18.00 

 

“Brīnišķīgie lūzeri. Cita 
pasaule” 

 

vēstniecība GORS, Pils 
ielā 4, Rēzeknē 

 

 riteņbraukšanas sacensībās “Giro d’Italia” – vienā no trim pasaulē 
lielākajām un grūtākajām velosportistu cīņas arēnām. Neskatoties uz 
velosporta popularitāti, tikai nedaudzi zina par sacensību sarežģīto, 
hierarhisko struktūru, kas paģēr beznosacījuma pakļaušanos un 
pašuzupurēšanos. Filmas centrā ir tā sauktie gregari - profesionālās 
riteņbraukšanas mūki, kuri izlauž ceļu, piegādā biedriem ūdeni un jau 
startējot ir nolemti zaudēt. 

“Brīnišķīgie lūzeri. Cita pasaule” kā labākā pilnmetrāžas dokumentālā filma 
ir saņēmusi galvenās balvas prestižos starptautiskos kinofestivālos gan 
Varšavā, gan Minskā un Triestē, turklāt Minskā izpelnījusies arī skatītāju 
balvu. 

No 7. līdz 10. jūnijam  

 

Izstādes darba laiks: 

7. jūnijā 10.00–18.00 

8. jūnijā 10.00–18.00 

9. jūnijā 10.00–18.00 

10. jūnijā 11.00–17.00 

 

Rožu izstāde  

Rozes pilsētā 

 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

rezekne.lv 

Sadarbībā ar SIA “Latroze”. Jau 8. 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 

9. jūnijā  

no plkst. 10.00–18.00 

Aktīvā tūrisma diena 

Rēzeknē 

 

Festivāla parks + Kovšu 
ezera pludmale + 
pilsētas teritorija 

Rēzeknes Tūrisma 
attīstības centrs,  

Krasta ielā 31,  

tālr. 64622222 

Iespēja iepazīties ar Rēzeknes pilsētas un novada aktīvās atpūtas 
piedāvājumiem. 

10.00 Aktīvās tūrisma dienas atklāšana Festivāla parkā 

10.00–14.00 Aktivitātes Festivāla parkā. Informatīvas teltis par aktīvas 
atpūtas piedāvājumiem Rēzeknē un novadā. Savus pakalpojumus 
prezentēs: veikborda parks “GO WAKE”, smailīšu noma “MIRKA”, velo 
noma; OCR āra peldbaseins, kartingi “SEDNA”, rotaļu laukums “Bārnu 
klubs”, izklaides centrs “Juniors”, atpūtas vieta “Resento SPA”, buru laiva 
“SEA ESTA”, peintbols “Priežupe”, kvesta istaba “Quest in Rezekne”, 
atrakcijas bērniem “EnergyZone”. 

Loterija – pasākuma laikā organizatoru teltī iespēja atbildēt uz jautājumiem 
un piedalīties balvu izlozē; kartingi, ielas florbola laukums, velo noma, 
bērniem sumo rings, velokarti, bumbas kā bungas, Zumbas dejas u. c. 

 

10.30–12.00 Laivošana no Leščinska dzirnavu tilta līdz Festivāla 
parkam. Bezmaksas, ar iepriekšējo reģistrēšanos šeit: 
https://ej.uz/pieteikums_aktivitatem vai facebook.com/RezeknesTIC  

12.00–14.00 Velo ekskursija “Rēzeknes 7 pakalni” (līdzi jāņem savu 
velosipēdu). Velo ekskursijas maršruts: Sākums – Festivāla parks, 
1. Māras kalns, 2. Pilskalns, 3. Jēzus Sirds katedrāles kalns, 4. Miera ielas 
kapu kalns, 5. Pleikšņu kalns, 6. Logopēdiskās skolas kalns, 
7. Masļeņņikova kalns, Finišs – Kovšu ezera krastā 

https://ej.uz/pieteikums_aktivitatem
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14.00–16.00 Veikparka GoWake paraugdemonstrējumi Kovšu ezera 
krastā  

16.00 Afterparty kopā ar GoWake Kovšu ezera krastā. 

 

9. jūnijā  

plkst. 18.00 

Latvian Voices. 
Koncertprogramma “Sudrabs” 

 

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

12,00 € A cappella vokālā grupa Latvian Voices 9. jūnijā Latgales vēstniecībā 
GORS aicina klausītājus uz jaunāko koncertprogrammu “Sudrabs”. 
Sudrabs kā briedums un sudrabs kā vienkāršība – tas raksturo šo 
koncertprogrammu. Tajā ir iekļautas vairākas Latvian Voices radītas 
oriģināldziesmas, kuru stāstos tiek izdziedātas dažādas sudraba krāsas. 
Neatņemama koncerta sastāvdaļa būs arī latviešu folkmūzikas melodijas 
grupas dalībnieču veidotos aranžējumos, kas šoreiz skanēs džeza un pop 
noskaņās. 

9. jūnijā 

plkst. 21.30 

Ieva Saliete un Maija Kļaviņa 
“Nakts mūzika” 

 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

luznavasmuiza.lv Lūznavas muiža aicina uz vasaras ieskaņas “Nakts koncertu”, kurā 
saulrietu nedaudz citādāk baudīt ļaus klavesīniste Ieva Saliete un 
traversflautiste Maija Kļaviņa.  

Koncerta sākuma brīdis būs mirklis pirms saulrieta, kad, iestājoties krēslai, 
sadzirdamākas kļūst dabas skaņas, kurām pie atvērtiem logiem 
pievienosies arī Ievas spēlētais klavihords (pats klusākais 
taustiņinstruments) un Maijas traversflauta (baroka un rokoko laika 
instruments ar ļoti īpašu, daudz maigāku skanējumu nekā mūsdienu 
flautai).  

“Nakts mūzika” koncertprogramma top tieši iedvesmojoties no Lūznavas 
muižas īpašās vides un parka. Tā būs stāsts par ieklausīšanos, ceļojums 
dzirdei un klusuma mūzikas atklāšana. 

Abas mūziķes ir Lielās mūzikas balvas 2017 nominantes – Ieva Saliete 
nominēta kategorijā “Par izcilu darbu ansamblī”, bet Maija Kļaviņa 
kategorijā “Gada jaunais mākslinieks”. 

10. jūnijā  

plkst. 17.00 

Musiqq. Labāko dziesmu 
programma. Papildkoncerts 

 

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

15,00–19,00 €, GORS “Musiqq” dziesmas jau kopš 2009. gada ir radio topu, klubu atskaņošanas 
un mūzikas ierakstu balvu virsotnēs. Grupas darbi ir arī kā visbiežāk radio, 
televīzijā, koncertos skanējušo dziesmu sarakstā, ko apliecina saņemtās 
Autortiesību bezgalības balvas. 

Līdz 10. jūnijam 

 

Aleksandrs Bondarenko: 
fotogrāfiju izstāde  

“Troļļu zemē noskatīts” 

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

skolēniem un  
studentiem – 0,50 €, 
pieaugušajiem – 0,80 € 

 

Latgales Kultūrvēstures muzeja fotogrāfs Aleksandrs Bondarenko ar izstādi 
atzīmē savu jubileju. Ciemošanās reizēs pie meitas Norvēģijā fiksētie 
iespaidi krājušies kopš 2011. gada. Aleksandrs ir uzticīgs savam 
fotografēšanas stilam – ieraudzīt savdabīgo dabas un cilvēka mijiedarbībā, 
kur cilvēks tomēr paliek otrajā plānā. Plašas “troļļu zemes” ainavas 
daiļrunīgi atklāj skarbo un nepieradināto Norvēģijas dabu un cilvēku 
prasmes ar to sadzīvot un pielāgoties. Braucot pa līkumotajiem ceļiem 
starp klinšu sienām, bieži vien par cilvēku klātbūtni liecina vien asfalta 
seguma lenta ar norādēm vai ielejā paslēpies ciemats. Mūsdienīga pilsētas 
vide mijas ar caur gadsimtiem saglabātām vērtībām būvniecības tradīcijās, 
kur vietējais iedzīvotājs dodas savās ikdienas gaitās. Cilvēkam Aleksandra 
fotogrāfijas visbiežāk ir tikai stafāža loma, lai izceltu gaismēnas attiecības, 

http://www.luznavasmuiza.lv/
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kontrastus un ritmus, piešķirtu fotogrāfijai raksturu. 

Līdz 10. jūnijam 

 

Vladimirs Nikonovs: 
fotogrāfiju izstāde  

“Izraēla vecticībnieka acīm” 

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

skolēniem un  
studentiem – 0,50 €, 
pieaugušajiem – 0,80 € 

rezekne.lv 

Fotogrāfs Vladimirs Nikonovs jau vairākkārt muzeja apmeklētājiem ir 
piedāvājis ielūkoties savu ceļojumu piezīmēs fotogrāfiju formātā, 
akcentējot atšķirīgo un neparasto vietējo iedzīvotāju ikdienā un kultūrā. 
Senā Izraēlas zeme kā dažādu kultūru un reliģiju “kokteilis” ir pilna 
pārsteidzošiem kontrastiem un negaidītām ainām, ko autors tvēris caur 
savu vērtību skatupunktu.  

14. jūnijā 

 

Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena 

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

Ieeja brīva Dievkalpojums, ziedu nolikšana un atceres pasākums Rēzeknes KN, 
pieminot 1941. gada Latvijas iedzīvotāju masveida deportācijas, sadarbībā 
ar Latvijas Politiski represēto apvienības Rēzeknes nodaļu. 

Sekojiet informācijai. 

14. jūnijā  

plkst. 18.00 

Projekta “Latvijas Princese un 
Princis 2018” fināla šovs 

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

5,00–9,00 €, GORS Nacionāla līmeņa kultūras projekts “Latvijas Princese un Princis”, kas 
paredzēts 26 bērniem vecumā no 5 līdz 9 gadi. Piedalās bērni no 
Rēzeknes, Ludzas, Balviem, Viļāniem, Olaines un Rīgas. 

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: talants, 
artistiskums, iznesība un centība.  

Fināla šova laikā viens vecāku pāris tiks nominēts titulam “Latvijas 
Karaliene un Karalis 2018'”. 

No 14. jūnija līdz 
1. septembrim 
(atklāšanas pasākums nav 
paredzēts) 

 

Māra Kalniņa – medaļu māksla 
no Latgales Kultūrvēstures 
muzeja krājuma, tēlnieces 

piemiņai veltīta izstāde 

 

 Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, 1. stāvā pie 
vēstures ekspozīcijas, 
Atbrīvošanas alejā 102, 
Rēzeknē 

 

 

skolēniem un  
studentiem – 0,50 €, 
pieaugušajiem – 0,80 € 

 

Tēlnieces Māras Kalniņas (1948–2015) atstātais radošais veikums ir 
nozīmīgs gan Rēzeknei, kur pilsētvidē ir atraduši vietu vairāki viņas 
tēlniecības objekti, gan Latgalei, dažādās vietās organizējot tēlniecības 
plenērus, Latvijai kopumā, audzinot jauno mākslinieku paaudzi Rēzeknes 
Mākslas un dizaina vidusskolā un Latgales Mākslas akadēmijas Latgales 
filiālē. Nozīmīgs Māras Kalniņas radošās darbības mantojums ir viņas 
devums medaļu mākslā un tās popularizēšanā. Latgales Kultūrvēstures 
muzejs glabā 11 dažādām izcilām personībām vai tēmām veltītās medaļas 
māla un bronzas materiālā. Esot starptautisko medaļu mākslas 
organizāciju locekle, viņa aktīvi piedalījusies gan medaļu mākslas 
simpozijos Portugālē un citviet, gan rosinājusi savus audzēkņus pievērsties 
mazajām tēlniecības formām. Vadot savu tēlniecības studiju, viņa no 
2011.–2014. gadam sarīkojusi četras studijas dalībnieku laikmetīgās 
medaļu mākslas izstādes Latgales Kultūrvēstures muzejā. 

No 15. jūnija līdz 
5. augustam 
(atklāšanas pasākums nav 
paredzēts) 

 

Keramikas meistaru darbu 
izstāde “Latgales keramika. 

Keramika Latgalē” 

 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, 3. stāva zāle, 
Atbrīvošanas alejā 102, 
Rēzeknē 

skolēniem un  
studentiem – 0,50 €, 
pieaugušajiem – 0,80 € 

 

Māls Latgalē nereti tiek saukts par zeltu, tam ir noteikts pamats, kurš 
balstās uz vēsturiskiem faktiem. Latgales podniekiem šis dabiskais zemes 
iezis patiešām bija dārgā metāla vērtībā, jo ļāva uzturēt kuplo saimi. Daudz 
laika ir pagājis, un Latgales podnieku skaits vairs nav tik kupls kā kādreiz, 
dažāda ir meistaru pieredze, zināšanu iegūšanas paņēmieni un māla 
apstrādes iespējas. Tieši tāpēc XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētku priekšvakarā un 2. Starptautiskās keramikas biennāles laikā 
Latgales kultūrvēstures muzejā būs apskatāma Latgales keramikas 

http://www.rezekne.lv/
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izstāde. Ekspozīcijā varēs apskatīt Latgalē strādājošo keramiķu darbus un 
projekta “Latvijas zelta pods” ekspedīciju laikā apkopoto informāciju. Par 
tikšanos ar projekta “Latgales zelta pods” dalībniekiem lūgums sakot 
informācijai. 

No 16. līdz 21. jūnijam Starptautiskais folkloras 
festivāls “Baltica 2018” 

 

Rīgā, Cēsīs, Dagdā, 
Daugavpilī, Jelgavā, 
Jūrkalnē, Turaidā, 
Viļakā un citur Latvijā 

Programma: 
http://www.festivalbaltica.co
m/programma/  

Festivālā “Baltica 2018” piedalās arī Rēzeknes folkloras kopa “Rūta” (vad. 
Irēna Rampāne), Rēzeknes folkloras kopa “Vīteri” (vad. Sandra Stare, 
Einārs Lipskis) un Rēzeknes bērnu folkloras ansamblis “Zdravinka” (vad. 
Jeļena Burova). 

Festivāla tēma – “Ziedēšana. Jāņi.” Starptautiskais folkloras festivāls 
“Baltica” 2018. gadā norisinās Latvijas valsts simtgades programmas 
ietvaros, stāstot Latvijas un Baltijas stāstu, ceļot godā tautu tradicionālo 
kultūru – dziesmas, instrumentālo mūziku, stāstījumus, rotaļas, dejas, kā 
arī tautas lietišķo mākslu, amatniecību, un citas tautas kultūras izpausmes 
formas. 

Līdz 17. jūnijam Magones Boleiko izstāde 
“Paralēlās pasaules” 

Mākslas galerija, 
Latgales vēstniecība 
GORS, Pils ielā 4, 
Rēzeknē 

 

Bezmaksas, GORS 

 

Gleznu sērija “Paralēlās pasaules” ir kompozīcijas, kurās apvienotas divas 
ikdienišķas realitātes. Divas nosacītas bezgalības: debesu un digitālā. 
Abām piemīt hipnotisks, ievelkošs spēks. Ja debesu bezgalība izpaužas kā 
plašs, liels, tāls, tad digitālā ir bezgalīga mikroskopiskājā virzienā. 

Māksliniece līdz šim sarīkojusi 11 personālizstādes un kopš 2003. gada 
piedalījusies vairāk nekā 25 grupu izstādēs Latvijā un ārpus tās. 

 

No 20. jūnija līdz 
15. jūlijam 
(atklāšanas pasākums nav 
paredzēts) 

Rēzeknes Mākslas un dizaina 
vidusskolas  

Mākslu izglītības programmas 
izglītojamo kvalifikācijas darbu 
gleznojumu izstāde “Es varu” 

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

skolēniem un  
studentiem – 0,50 €, 
pieaugušajiem – 0,80 € 

 

RMDV izstādes “Es varu” kvalifikācijas darbos atspoguļojas četros mācību 
gados iegūtās zināšanas, kas mijas ar personīgo brīvības sajūtu un 
izaicinājumu uz eksperimentu. Audzēkņu veikums viņu skolotāju vadībā 
apliecina jauno mākslinieku varēšanu paust savas izvēlētās tēmas būtību 
mākslas valodā, lietot apgūtos tehniskos paņēmienus, ļauties radošai 
iedvesmai, meklējot savu ceļu mākslā. 

23. jūnijā  

no plkst. 15.00 

Līgo Rēzeknē 

 

Festivāla parks, Pils 
ielā 17, Rēzekne 

 

Ieeja brīva 

Informācija tirgotājiem: 
26332249 (Gunta) 

15.00  Līgo tirgus – lauku labumi un amatnieku darinājumi.  

16.00  Radošās darbnīcas un Rēzeknes kolektīvu koncerts (vainagu 

pīšana, sieru siešana un degustācija, ARPC “Zeimuļs” darbnīcas bērniem u. c.) 

20.00  Cēsu teātra izrāde: Ādolfs Alunāns “Mucenieks un 
muceniece”.  

Pēc ilgākas pauzes Cēsu teātris ir atkal atdzimis un līgo vakarā priecēs 
rēzekniešus ar Ādolfa Alunāna komisko opereti jeb dziesmuspēli vienā 
cēlienā “Mucenieks un muceniece”, mūzikas autors Raimonds Pauls.  

Režisore Edīte Siļķēna. Galvenajās lomās: Ieva Rence, Gints Eliass, Kārlis 
Dambis, Jānis Gabrāns. Dziesmas aranžējis un muzikālo pavadījumu 
veidojis Juris Krūze, kustību konsultants Andis Kozaks. 

Šis ir Ādolfa Alunāna gads – šogad aprit 170 gadi kopš viņa dzimšanas. Ar 
Ā. Alunānu aizsākās latviešu teātris. Cēsu teātris, iestudējot Ā. Alunāna 
“Mucenieks un muceniece”, dinamiskā, laikmetīgā veidā ar kustību, 
dziesmu un daudzveidīgu izrādes elementu spēli piešķir jaunu “skanējumu” 

http://www.festivalbaltica.com/programma/
http://www.festivalbaltica.com/programma/
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latviešu dramaturģijas klasikai. 

21.30  Rēzeknes aktīvāko Jāņu sumināšana un aplīgošana, 
folkloras kopa “Rūta” (vad. Irēna Rampāne)  

22.00  Uguns skulptūras “Dieva zīme”, “Zalktis” un “Austras zīme” 
(Gundars Kozlovskis) 

22.30  Jāņuguns iedegšana un danči kopā ar kapelu “Dziga” (vad. 
Dace Baltkāje) 

23.15  Zaļumballe – spēlē grupa “Covers Crew” (Rēzekne) 

 

Līdz 29. jūnijam 

 

Digitālās mākslas izstāde 
“Zeme/Jūra/Signāls” 

 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

Ieeja bez maksas 
 

Digitālās mākslas izstāde “Zeme/Jūra/Signāls” turpina pērn iesākto 
digitālās mākslas klātbūtni muižā projektā “European connections in digital 
art – EUCIDA” (Digitālā māksla aptver Eiropu). Izstādē piedalās seši 
mākslinieki no dažādām valstīm – Alans Butlers (Īrija), Gregoris Čatonskis 
(Francija/Kanāda), Džons Gerrards (Īrija/Austrija), Nikolass Sassoons 
(Francija/Kanāda) un Santa Fransa (Latvija). No kosmosa pavadoņiem līdz 
pat zemūdens kabeļiem – šādas neredzamas, savstarpēji savienotas 
sistēmas veido interneta tīkla pārklājums un datorprogrammu realizētie 
algoritmi. Izstāde “Zeme/Jūra/Signāls” mākslinieki runā par sistēmu, kas ir 
cieši saistīta ar ģeogrāfiju, protokoliem, ekonomikas tirgiem un sakaru 
tīkliem.  

29. jūnijā plkst. 19.00 

30. jūnijā plkst. 18.00 

Intars Busulis un Abonementa 
orķestris. Koncertprogramma  

“Ar mums” 

 

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

15,00–32,00 € 2018. gads Intara Busuļa kolektīvam ir dažādu svinību gads, teju pusei no 
kolektīva tiek svinētas 40 gadu jubilejas un pirmais kopdarbs - albums 
“KINO”, iznācis tieši pirms 10 gadiem. 6. martā iznāca albuma “Nākamā 
pietura” II daļa, ar dziesmām krievu valodā un dziesmu pirmatskaņojumi 
būs dzirdami koncertā Rēzeknē. Gaidāmajos koncertos kopā ar Intaru un 
Abonementa orķestri uz skatuves kāps arī Liepājas Simfoniskais orķestris. 

Pagarināta līdz 
30. jūnijam  

Tele2 interaktīvā izstāde 
“Latvijas alfabēts” 

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

skolēniem un 
studentiem – 0,50 €, 
pieaugušajiem – 0,80 € 

 

“Tele2” 4G ekspedīcijas laikā izdevās dabā atrast visus 33 latviešu alfabēta 
burtus, un katru no tiem veido kāda Latvijas ainava no putna lidojuma. 
Unikālo alfabētu “Tele2” dāvina valstij tās simtgades jubilejā. 

“Latvijas alfabēta” ideja radusies 4G drona ekspedīcijas laikā, kad, vērojot 
Latvijas dabu no augšas, kļuva redzams, ka tās reljefs, ceļu līkumi, koku 
stādījumi, upes un ezeri veido visdažādākās figūras un arī latviešu alfabēta 
burtus.  

Savukārt interneta lietotāji ar pirmo “Latvijas alfabētu”, kas ir veidots no 
reāliem Latvijas dabā sastopamiem objektiem, var iepazīties lietotnē 
latvijasalfabets.lv. Lietotne ir pieejama visiem interesentiem, un tajā var 
izpētīt katru burtu un uzzināt, kurā Latvijas malā tas atrodas. Papildus 
lietotnē tiek piedāvāta iespēja gan sagatavot savu īpašo kartiņu un nosūtīt 
sveicienu mīļajiem, gan arī ar “Latvijas alfabēta” burtiem iemūžināt kādu 
sev ļoti zīmīgu frāzi. 

30. jūnijā  

plkst. 17.00 

Art–grupas “Belarusi” 
koncerts 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 

10,00 € 

Biļetes NBKN un Biļešu 

Art-grupa “Belorusi” viesojas Rēzeknē ar koncertprogrammu “Vīrieši par 
mīlestību. Samtainais bass, vīrišķīgie baritoni un trīs tenoru spožums – 
unikālas balsis, pasaules labākās dziesmas dažādos aranžējumos. 

http://www.latvijasalfabets.lv/
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“Vīrieši par mīlestību” 

 

Atbrīvošanas alejā 97, 
Lielā zāle 

paradīze kasēs Koncertā skanēs iedvesmojošā mūzika no dažādiem pasaules nostūriem: 
Hipnotiskā Bessame mucho un Luna tu, maģiskā Notr-dam-de-Pari, 
kaislīgais “Argentīnas tango”, neapolitāņu kompozīcijas, izsmalcinātais 
Mocarts, krievu-čigānu romances, dziesmas no padomju kino, kā arī 
20. gadsimta iemīļotās retro kompozīcijas. 
 

No 30. jūnija līdz 
8. jūlijam 

 

XXVI Vispārējie latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētki 

 

Rīgā Pasākumi svētku nedēļā: 
https://dziesmusvetki.lv/  

 

XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos piedalīsies 23 
Rēzeknes kolektīvi:  Latvijas Poļu savienības Rēzeknes nodaļas un 
pašv. aģ. “RKTC” sieviešu koris “Jutrzenka” (dir. Irēna Ivanova), 
pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” sieviešu 
koris “Medicus” (dir. Anda Lipska, Ināra Skrule), vīru koris “Graidi” (dir. 
Jānis Mežinskis), senioru koris “Septiņkalne” (dir. Iveta Kepule),  jauniešu 
deju kopa “Dziga” (vad. Inga Drele), vidējās paaudzes deju kopa “Dziga” 
(vad. Ilmārs Dreļs), vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vadži” (vad. Inga 
Peļņa), folkloras kopa “Rūta” (vad. Irēna Rampāne), draugu kopa “Vīteri” 
(vad. Sandra Stare, Einārs Lipskis), kapela “Dziga” (vad. Dace Baltkāje), 
Andreja Paulāna Tautas lietišķās mākslas studija (vad. Evija 
Vasilevska), Tautas lietišķās mākslas studija “Dzīpariņš” (vad. Ilze 
Arbidāne), krievu folkloras koris “Ivuški” (vad. Jeļena Burova), jauniešu 
krievu folkloras ansamblis “Zdravinka” (vad. Jeļena Burova), ukraiņu 
vokālais ansamblis “Vodograj” (vad. Tatjana Orlova), kazaku dziesmu 
ansamblis “Debeszils zieds” (vad. Tatjana Rasčosova), krievu dziesmu 
koris “Bereģini” (vad. Nadežda Osipova), krievu folkloras kopa 
“Harmonija” (vad. Olga Gaile), Rēzeknes Tautas teātris (rež. Māra 
Zaļaiskalns), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas jauktais koris “Sonitum” 
(dir. Jānis Mežinskis), Rēzeknes tehnikuma jauniešu deju kolektīvs “Oira” 
(vad. Gunta Sidorova), Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas jauniešu deju 
kolektīvs “Skali” (vad. Gunta Sidorova), pūšamo instrumentu orķestris 
“Rēzekne” (vad. Sergejs Sergejevs, Jānis Pavlovskis). 

Līdz gada beigām 

#LV100 

Pirmā Latgales kongresa 
simtgadei veltītā 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 

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. 

https://dziesmusvetki.lv/
http://www.sinagoga.lv/
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 Grupām iespējamas ekskursijas arī citā laikā. 

IZGLĪTOJOŠAIS DARBS   

No 19. maija līdz 
30. jūnijam 

Aktivitāte “Iepazīsti MANI – 
Latviju CITĀDĀK!”  

“Tele 2” interaktīvās izstādes 
“Latvijas alfabēts”  

ietvaros 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

katram skolēnam 0.80 €, 
iepriekšēja pieteikšanās: 
tālr.64622464 

Aicinām visus interesentus gan lielos, gan mazos iepazīties un aktīvi 
līdzdarboties “Tele 2”  interaktīvajā izstādē “Latvijas alfabēts”, kas ir 
sagatavota kā unikāla dāvana  Latvijas valstij tās simtgades jubilejā. 

“Tele2” 4G ekspedīcijas laikā ir izdevies dabā atrast visus 33 latviešu 
alfabēta burtus, un katru no tiem veido kāda Latvijas ainava no putna 
lidojuma. Nodarbības laikā būs iespēja neierastā veidā darboties ar burtu 
mākslu, uzrakstīt savu unikālo sveicienu Latvijas simtgadei un atklāt 
Latvijas skaistuma neatkārtojamību no cita skatupunkta.  

(*aktivitāte tiek īstenota muzejpedagoģiskās programmas “Pirmo reizi 
izstādē” ietvaros) 

No 1. jūnija līdz 
31. augustam 

Latgales Kultūrvēstures 
muzeja vasaras piedāvājums 

tūristiem un ģimenēm ar 
bērniem 

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  tēlniecības, mākslas, foto izstādes. 

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

No 1. jūnija līdz 
31. augustam 

Muzejpedagoģiskā programma 

“Satikšanās Rozes pilsētā” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

katram skolēnam 0.80 € 
ieeja muzejā, + 
muzejpedagoģiskā 
programma ārpus muzeja 
(izbrauciens pilsētā) 18,00 € 
grupai, iepriekšēja 
pieteikšanās pa tālr. 
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 
“Zemes dzīļu noslēpumi” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

1 apmeklētājam – 0,80 € 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.  
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Saikne ar mācību priekšmetiem: dabaszinības, ģeogrāfija, Latvijas vēsture. 

 

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 

Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas skolēniem (minimālais 
dalībnieku skaits – 10). Nodarbības ilgums: 60 min. Lielākā pildspalva 
Latvijā; “Dzintrripītis”; 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. 

Visu gadu Muzejpedagoģiskā programma 
“Māla pikuča piedzīvojumi” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

1 apmeklētājam – 0,80 € Programma pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas skolēniem, 
apmeklētājiem ar redzes traucējumiem. Nodarbības ilgums: 40–50 min., 
izvēloties veidošanu – 1 stunda 20 min. 

Virtuālajā keramikas spēlē “Māla pārvērtības” skolēni vizuāli uzskatāmā 
veidā tiek iepazīstināti, kā atrodams māls, kā to pārstrādā, kā veido 
keramikas trauku, kāds ir apdedzināšanas process. Lielākās keramikas 
ekspozīcijas Latvijā un pasaulē apskate un uzdevumu pildīšana. Suvenīra 
veidošana no māla. Izveidotie darbi tiek atdoti līdzņemšanai to autoriem. 

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. 

 

Visu gadu 

 

Programma 

“Dzimšanas diena muzejā 
bērniem” 

 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

Dzimšanas dienas programma zinātkāriem jubilāriem (6–12 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 € par grupu līdz 15 
personām. Iepriekšēja 
pieteikšanās un vienošanās 
par norises scenāriju: 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). 
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Visu 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 veltītajā izstādē  

“Pāri slieksnim” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, 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. 

 

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.  

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. 
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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 € (latviešu 
valodā), 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), 
studentiem – 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 
iela 26 

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

 

Uzziņas un ekskursiju 
pieteikšana pa 
tālr. 29637905 

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! 

Pasākumos dalībnieki un apmeklētāji tiks fotografēti/filmēti un foto/video tiks publiskoti nekomerciālos nolūkos Rēzeknes pašvaldības sociālo tīklu kontos, kā arī var tikt 
izmantoti Domes mājas lapā un reklāmas materiālos. Ja kāds no apmeklētajiem pamana sevi pasākumu galerijās un noteikti nevēlas šo foto publiskošanu, lūdzu, 
sazinieties ar pasākuma organizatoru. 

 

Sekojiet jaunumiem: rezekne.lv ; facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs; twitter.com/RezekneKulTur; draugiem.lv/kulturasunturismacentrs/ 

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, 29390701, luznavasmuiza.lv 

 

 

 

Latgales Kultūrvēstures muzeja ekspozīcijas “Latgales glezniecība” darba 
laiks: Otrdien, piektdien 10.00–18.00; Sestdien 10.00–16.00;  

Pirmd., trešd., ceturdt., svētd. – slēgta 

 

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. 

http://www.rezekne.lv/kultura/afisa
http://www.facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs
https://twitter.com/RezekneKulTur
https://twitter.com/RezekneKulTur
mailto:maija.upeniece@rezekne.lv

