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KULTŪRAS NOTIKUMI RĒZEKNĒ 2018. GADA MAIJĀ  
 

Rēzeknes BIBLIOTĒKU aktualitātes MAIJĀ, 2018 
Datums  Pasākumi Vieta 

 Tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas  

No 1.–30. maijam “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. maijam “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. maijam “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. maijam “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 

9. maijā  

plkst. 12.00–15.00 

“Svinam Eiropas dienu!” (9. maijs – Eiropas diena): interaktīva spēle “40 minūtēs 

apkārt Eiropai”, dalība “Eiropas eksāmenā – 2018”, radošā darbnīca 

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

Ieeja bez  maksas 

9. maijā plkst. 14.00 “Uzzīmēšu sauli zelta, steigšu viņai dāvināt !’’: radošā darbnīca veltīta Mātes dienai Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

11. maijā plkst. 14.00 “Pavasarīgs sveiciens Mātes dienā!”: radošā darbnīca Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

16. maijā plkst. 15.00 “Latgale” : tematisks pasākums un izstāde no cikla “Četri novadi” RCB lasītāju klubiņā 

“LASIS”” 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

18. maijā plkst. 14.00 “Saules atslēdziņa”: radošā darbnīca Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

29. maijā plkst. 13.00 “Vai Tu pazīsti Latvijas pilsētas?” (Mācies meklēt atbildes!): viktorīna 5. – 6. klašu 

skolēniem 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

Sekojiet informācijai “Grāmatzīme tavai grāmatai”: radošā darbnīca Ģimeņu radošajā festivālā ARPC 
“Zeimuļs” 

 

 Radošo darbu izstādes  

2.–31. maijā “Latvju rakstu zīmes un krāsu ritmi rokdarbos” 
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas skolnieču rokdarbu izstāde (sadarbībā ar Rēzeknes 

Valsts 1. ģimnāzijas mājturības un tehnoloģiju skolotāju Veltu Dzerveniku 

 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 
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 Literatūras  izstādes  

1.–10.maijā “Brīvības iela Rēzeknē un Latvijā” (4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības 

deklarācijas pasludināšanas diena): tematiska izstāde 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

1.–15. maijā “Ar dziesmu caur dzīvi” (Anotņinai Milaševičai – 80): tematiska izstāde no cikla 

“Latgale un latgalieši” 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

2.–6. maijā “Garīgā maize” – 100 grāmatas par Latviju: grāmatu izstāde  “Baltā galdauta svētkos” Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

2.–9. maijā “Klausies, kā pasaulē klusi cilvēks pēc cilvēka sauc…” (Imantam Ziedonim – 85): 

tematiska izstāde 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

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

2.–18. maijā “Klausies kā pasaulē klusi, Cilvēks pēc cilvēka sauc…” : Imantam Ziedonim – 85 Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

3.–11. maijā “4. Maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

3.–31. maijā Jaunieguvumu izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

7.–9. maijā “9. maijs – Eiropas diena”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

7.–14. maijā “Cik mīļa esi man…”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

7.–20. maijā “Kā saules atspīdums māla podos” (Polikarpam Čerņavskism – 95): tematiska izstāde 

no cikla “Latgale un latgalieši” 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

8.–15. maijā “Laimīgai ģimenei”: grāmatu izstāde (13. maijs – Mātes diena. 15. maijs – 

Starptautiskā ģimenes diena) 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

9.–18. maijā “Mana mīļa māmuliņa”: tematiska izstāde Bērnu literatūras nodaļā Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

11.–18. maijā “Ģimene – Latvijas lepnums un spēks”: tematiska izstāde                                                   Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

14.–25. maijā “Gar ausīm skrien vējš: bērnu dzejoļu autorei Maijai Laukmanei – 65” Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

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

16. maijā/3. jūnijā “Ai, Latgale, tu dvēselīte  mana”: grāmatu izstāde, sagaidot Latvijas simtgadi, no cikla 
“Četri novadi” 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

17.–30. maijā “Vai es protu uzvesties?”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

18.–31.maijā “Atausis ir priecīgs rīts: 20. maijā svinam Vasarsvētkus”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

21. maijā–5. jūnijā “Lauku dzīves rakstniekam Ērikam Hānbergam – 85”: grāmatu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

24. maijā–6. jūnijā “Ar iedvesmas dievišķo dzirksti…” (Grāmatas par mākslu un māksliniekiem): literatūras 

izstāde 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

31. maijā–13. jūnijā “Bērnu grāmatas, kas rosina un iedvesmo: 1. jūnijs – Starptautiskā bērnu aizsardzības 
diena”: grāmatu izstāde 

Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 
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31. maijā–14. jūnijā “Aizlido uz labu grāmatu!”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

Laiks Notikums Vieta Ieejas maksa Cita informācija 

1. maijā  

plkst. 10.00–14.00 

 

Pavasara gadatirgus  

“Rasādu opluots” 

Rēzeknes Kultūras un 
atpūtas parkā, Raiņa 
ielā 29 

 

Ieeja – brīva 

rezekne.lv    

 

Dažādi stādi un dārzam noderīgas lietas, lauku labumi un daiļamatniecības 
darinājumi. 

Informācija tirgotājiem: Gunta Grabuste, tālr. 64622222 vai 26332249, e-
pasts: gunta.grabuste@rezekne.lv 

 

10.00 Muzicē pūšamo instrumentu orķestris “Rēzekne” (uz mazās 
skatuves) (vad. Sergejs Sergejevs, Jānis Pavlovskis) 

11.00  Rēzeknes nacionālo kultūru kolektīvu koncerts (uz mazās 
skatuves)  

Piedalās: folkloras kopa “Rūta” (vad. Irēna Rampāne), senioru deju 
kolektīvs “Zelta atvasara” (vad. Iveta Rundāne), krievu folkloras koris 
“Ivuški” (vad. Jeļena Burova), bērnu folkloras ansamblis “Zdravinka” (vad. 
Jeļena Burova), krievu folkloras ansamblis “Harmonija” (vad. Olga Gaile), 
kazaku dziesmu ansamblis “Debeszils zieds” (vad. Tatjana Rasčosova), 
ukraiņu ansamblis “Vodograj” (vad. Tatjana Orlova), biedrības “Latvijas 
Poļu savienība” sieviešu koris “Jutrzenka” (vad. Irēna Ivanova), Tautas 
lietišķās mākslas studijas “Dzīpariņš” (vad. Ilze Arbidāne) meistares. 

 

12.00  Koncerts “Tulpju pavasaris” (parka estrādē) 

Piedalās: duets Inga un Normunds; Sporta deju kluba “Viva” dejotāji – 
Latvijas kausu uzvarētāji (vad. Ilona Kalniņa); Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmijas apģērbu modes dizaina programmas studentu darbu kolekcijas 
modes skate (vad. Silvija Mežinska); Velgas Krukovskas zīmola 
“VelgaCode” meistardarbnīca un gada labāko pavasara tērpu modes skate 
“Tulpe 2018”;  

Konkurss “Ziedēsim kopā!”; 

Konkurss “Amizantākā cepure”. Aicinām saposties un uzvilkt amizantas 
cepures (platmales, hūtes, katliņi, vadmalas cepures, naģenes, beretes u. 
c.), uzvarētājus gaida noderīgas balvas – darba rīki pavasara darbiem 
mazdārziņā. 

Pasākumu vadīs Rēzeknes Tautas teātra aktieri Oskars Lustiks un Aldis 
Leidums. 

1. maijā 

plkst. 15.00 

Literārās sarunas Lūznavas 
muižā. Ineta Atpile-Jugane 

 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

3,00 € 

luznavasmuiza.lv  

Literāro sarunu cikla turpinājumā satikšanās ar literāti Inetu Atpili-Jugani. 
I. Atpile-Juganes iesaistīšanās Latgales (un latgaliskās) kultūrtelpas 
bagātināšanā ir patiesi daudzveidīga. Autore ir paspējusi izdot trīs dzejoļu 
krājumus spēcīgai, kaislīgai sievietei, kopā ar meitu mudinājusi lasītāju uz 
sarunām ar bērniem par dzeju un visu apkārt notiekošo (krājums “Otkon 

http://www.rezekne.lv/
mailto:gunta.grabuste@rezekne.lv
http://www.luznavasmuiza.lv/


 
4 ⋈  MAIJS Rēzeknē ⊳  2018 ⊲    

giustu sapynus”), ar domubiedriem no grupas “Biļdis” raksta scenārijus, 
filmē videoklipus, īsfilmas un spēlfilmas. I. Atpiles-Juganes teksti ir 
saistījuši daudzus mūziķus. Dziesmas ar viņas vārdiem skan gan jauniešu 
ballītēs, gan iekļautas bērnu repertuārā. Latgaliski spilgta sadarbība ir 
izveidojusies ar Guntru Kuzmani-Juknu, kas I. Atpiles-Juganes tekstus 
izmanto savai un studijas “Skonai” darbībai. Tikšanās reizē gaidīti bērnu un 
jaunieši, kā arī tie, kas saglabājuši sevī iekšējo bērnu un ir atvērti 
mīlestībai. Pasākumā skanēs arī I. Atpiles-Juganes dziesmas 
G. Kuzminas-Juknas izpildījumā. 

4. maijā  

no plkst. 10.00–14.30 

Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas 

svētki Rēzeknē. 

Brīvības pikniks pilskalnā 

 

Atbrīvošanas alejā pie 
pieminekļa “Vienoti 
Latvijai”;  

Rēzeknes pilskalnā, 
Krasta ielā 31 

 

 

rezekne.lv    

Pašvaldības aģentūra 
“Rēzeknes Kultūras un 
tūrisma centrs”,  

tālr. 64607672, 26106775, 
e-pasts kultur@rezekne.lv  

 

Velobrauciena NOLIKUMS 
un iepriekšēja 
PIETEIKŠANĀS: 
https://failiem.lv/u/xrktwhgb
#/  

Atbrīvošanas alejā pie pieminekļa “Vienoti Latvijai” 

10.00   Reģistrācija velobraucienam “Rēzeknes serpentīns”  

Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93 

10.45   Svētku sveiciens pie pieminekļa “Vienoti Latvijai”  

Spēlē pūšamo instrumentu orķestris “Rēzekne” 

Domes priekšsēdētāja Aleksandra Bartaševiča uzruna 

11.00  STARTS velobraucienam “Rēzeknes serpentīns”  

2 maršruti (katrs izvēlas sev vai bērnam atbilstošāko): lielais un mazais 
aplis. 

Lielais aplis (starts Pareizticīgo baznīcas pusē): piemineklis “Vienoti 
Latvijai!” → Atbrīvošanas aleja → Lubānas iela → Raiņa iela → Dārzu 
iela → Krasta iela → apkārt pilskalnam → FINIŠS pie pilskalna 
stāvlaukumā. 

Mazais aplis (starts Domes pusē): piemineklis “Vienoti Latvijai!” → 
Atbrīvošanas aleja → gar Festivāla parku pa Pils ielu → Gājēju 
promenāde gar upi → apkārt pilskalnam → FINIŠS pie pilskalna 
stāvlaukumā. 

 

Rēzeknes pilskalnā, Krasta ielā 31 

11.00–15.00 Svētku tirgus 

11.00–15.00  Aktivitātes ģimenēm  

• Orientēšanās labirints 

• Sporta komandu demonstrējumi 

• ARPC “Zeimuļs” radošās darbnīcas “Auseklītis”, “Darini sev 

rokassprādzi”, “Ziedu broša”, “Pavasara taureņi”, “Mana nozīmīte 

Latvijai”, “Vasals!”, “Saulīte”, “Smilšu ziedi”, “Rotā rotu”, “Ornamentu 

zīmes” un Rēzeknes Jauniešu domes aktivitātes 

11.30  Velobrauciena dalībnieku zibakcija “Velokarogs Latvijai” (pie 
FINIŠA) 

12.30  Velobrauciena “Rēzeknes serpentīns” uzvarētāju 
apbalvošana (pilskalnā) 

http://www.rezekne.lv/
mailto:kultur@rezekne.lv
https://failiem.lv/u/xrktwhgb#/
https://failiem.lv/u/xrktwhgb#/
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11.00–11.50 Reģistrācija Veiklas braukšanas sacensībām (pie 
ARPC “Zeimuļs” stāvlaukumā) 

12.00   Veiklas braukšanas sacensības (pilskalna pakājē) 

14.30 Veiklāko braucēju apbalvošana 

 

12.00  Brīvības pikniks pilskalnā 

Aicinām līdzi ņemt “groziņus”, pledus un svinēsim kopā!  

Muzicēs brāļi Puncuļi, Rēzeknes folkloras draugu kopa “Vīteri” (vad. 
Sandra Stare, Einārs Lipskis), Rēzeknes bērnu deju kolektīvs “Dziguči” 
(vad. Gunta Sidorova), ARPC “Zeimuļs” solistu vokālistu pulciņa audzēkne 
(vad. Guntra Kuzmina-Jukna) un vokāli instrumentālais ansamblis (vad. 
Guntis Rasims) 

13.00  Ivo Fomina koncerts 

 

Pulcēšanās Atbrīvošanas alejā pie pieminekļa “Latgales kongresam 100”, 
Atbrīvošanas alejā 61 

14.30  “Nu Franča da Nikodema”  

Interaktīva ekskursija “Rēzekne simts balsīs, soļos, likteņos”. Ekskursijas 
laikā pa Atbrīvošanas aleju tiks izstāstīti, izdziedāti un izjusti tie Latvijas 
simtgades vēstures mirkļi, kas ierakstīti Rēzeknes ielās, namos un zīmēs 
(ekskursijas autors Voldemārs Ivdris). Pieteikšanās ekskursijai līdz 
1. maijam pa e pastu: rez.svetki@inbox.lv  

4. maijā 

plkst. 11.00–16.00 

Muzeja ekspozīcijas un 
izstādes. 

Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas 

diena 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Bezmaksas 

 

4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai par godu –  
muzeja apmeklējums bezmaksas katram rēzeknietim un pilsētas viesim! 

 

Īpaši aicinām iedziļināties Pirmā Latgales kongresa simtgadei veltītajā 
izstādē “Pāri slieksnim”!  

4. maijā  

plkst. 18.00 

Dokumentālā filma  

“Mērijas ceļojums”.  

LV100 filmu programma 

 

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

3,50 €, GORS 

latgalesgors.lv  

Scenāristes un režisores Kristīnes Želves dokumentālā spēlfilma “Mērijas 
ceļojums” balstās uz Mērijas Grīnbergas vecākās autentiskajām 
dienasgrāmatām, kas glabājas Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. 
Tajās caur savas dzimtas likteni viņa izstāstījusi visas Latvijas stāstu - 
centieni izpostīt Latvijas valsti notika caur mūsu inteliģences, kultūras, 
mākslas, vēsturiskās atmiņas un tautas mantojuma iznīcināšanu. Pirms 
seansa tikšanās ar filmas radošo komandu. 

 

5. maijā 

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! Sestdien muzejs atvērts no plkst. 10.00 līdz 16.00 

No 10. aprīļa līdz 31. maijam muzejs atvērts no otrdienas līdz sestdienai no 
plkst. 10.00–18.00, svētdien, pirmdien – slēgts. 

http://www.latgalesgors.lv/
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5. maijā  

plkst. 12.00 

 

Klauns Kļopa, Baltais lācis un 
Ķepu patruļa  

“Piedzīvojumi cirkā” 

 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97, 
Rēzekne  

 

8,00–15.00 € Ķepu patruļa, klauna Kļopas cirks un Ķepu patruļa piedāvā interaktīvi 
teatralizētu uzvedumu bērniem un vecākiem! Izrādes ilgums: 1 stunda ar 
starpbrīdi. 

Ķepu patruļa – bezbailīgā glābēju komanda: Maršals, Brašulis, Zuma, 
Rokijs, Skaijs un Braucējs, kā arī viņu draugs un komandieris Raiders 
steidz palīgā! Pilsētā ir ieradies cirks, bet visi zvēri-mākslinieki ir aizbēguši. 
Kurš gan bērniem varēs atgriezt cirka svētkus?! Protams ka mūsu 
komanda – Ķepu patruļa! Ķepu patruļa dosies jautrā papagaiļa, smieklīgās 
pandas un baltā lāča meklējumos, taču viņi vēl nezina, ka vainīgi ir ceļotāji 
no citas galaktikas! Kucēni nenobīsies no citplanētiešu dinozauriem, 
savukārt jautrā cirka direktors klauns Kļopa parādīs mazajiem skatītājiem 
dresūras brīnumus un pārvērtīs Dino-Dinozauru īstajā cirka māksliniekā!  

Izrādes laikā jaunie skatītāji tiešā veidā piedalās uzveduma gaitā! 

Izrādē piedalās 3 metrus lielais Baltais Aero lācis, kas ir TV konkursa 
“Šveice meklē talantu!” (Šveice) un “Slavas minūte” (Krievija) laureāts. 

Rīko: SIA “AZ Events” 

5. maijā  

plkst. 18.00 

GORS PIECGADES 
SIMFONIJA.  

Sinfonietta Rīga.  

Perpetuum Ritmico 

 

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

10,00–15,00 €, GORS Akustika ir viena no mūziķu, klausītāju un speciālistu atzītajām Latgales 
vēstniecības GORS īpašajām kvalitātēm. Piecu gadu dzimšanas dienu 
sāksim tieši ar akustikas svinēšanu, aicinot svētkus sākt tuviem 
koncertzāles draugiem – kamerorķestrim “Sinfonietta Rīga” diriģenta 
Normunda Šnē vadībā. Līdzās kamerorķestrim uzstāsies arī klarnetists 
Guntis Kuzma un sitaminstrumentu ansamblis “Perpetuum Ritmico”. 
Koncertprogrammā, kura izskanēs tikai Latgales vēstniecībā GORS, 
savīsies Jozefa Haidna Simfonija Remažorā Hob. I:86, Sebastiana 
Fāgerlunda Klarnetes koncerts, Džona Adamsa “Fearful Symmetries” un 
Žeroma Bosa veidotā Bastera Kītona filmu kinomontāža “Basters”, kā arī 
tiks pirmatskaņots speciāli notikumam topošais Emīla Zilberta jaundarbs – 
“Concertino sitaminstrumentu ansamblim un kamerorķestrim”. 

8. maijā 

plkst. 14.00 

Vēstures mirkļu pietura 

“Rēzeknes stārastijas 
1772. gada dvēseļu revīzija” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Ieeja pasākumā – 
skolēniem, studentiem 
0,80 €, pieaugušajiem  –
1,50 € 

18. gs. pirmajā pusē Krievijas impērijas teritorijā aizsākās dvēseļu 
revīzijas, kurās tika uzskaitīti konkrētās teritorijas iedzīvotāji. Šāda 
iedzīvotāju uzskaite 1772. gadā notika arī Rēzeknes apriņķa muižās un 
ciemos. Šoreiz Vēstures mirkļu pieturā ieskatīsimies šī nozīmīgā 
dokumenta lappusēs. 

Līdz 8. maijam 

 

Pāvels Ostapcevs. 
Personālizstāde  

“Latgales zelta druvas” 

 

 

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

 

 

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

 

Mākslinieks Pāvels Ostapcevs, svinot savu 60. dzīves jubileju, 
rēzekniešiem un pilsētas viesiem muzeja izstāžu zālēs sarūpējis plašu 
gleznu izstādi un albumu, kas veltīts laikam – pagātnei, tagadnei un 
nākotnei. Albuma ievadā mākslinieks Pāvels Ostapcevs raksta: “Katram 
cilvēkam ir savi talanti, bet māksliniekam dota spēja plaukt kopā ar katru 
gadalaiku – ziemu, pavasari, vasaru un rudeni. Katra glezna ir uz ilgiem 
gadiem iemūžināts laiks. Nespriedīsim, vai tās ir labas, jo tas būtu kā 
nosodīt bērnu, kas pamazām kļūst par pieaugušo. Tāpat arī gleznas top un 
sāk dzīvot patstāvīgi, saglabājot sevī laika garu. Pateicos tam laikam, kas 
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ļāvis man radīt. Pateicos cilvēkiem, kuri radījuši man līdzās, kuri tic 
maniem spēkiem un spējām, un kuriem ticu arī es. Pateicos saulei, 
gaisam, ūdenim, ka deva man spēkus, un Latgales zemei – mūsu 
barotājai. Tā nebeidz iedvesmot ar savu skaistumu – vienkāršo un godīgo. 
Ticu mana novada bagātībai un laimīgiem cilvēkiem, kas ar saviem 
darbiem šajā zemē vairo labo.” 

 

10. un 11. maijā Atvērto durvju dienas  

Latvijas Mākslas akadēmijas 
Latgales filiālē Rēzeknē 

 

 

Latvijas Mākslas 
akadēmijas Latgales 
filiālē, Baznīcas ielā 
34a, Rēzeknē 

lma.lv  Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāle īsteno akadēmiskās bakalaura 
augstākās izglītības programmas „MĀKSLA” studijas vizuālās mākslas un 
vizuāli plastiskās mākslas nozarēs – glezniecības, grafikas, tekstilmākslas 
un tēlniecības apakšnozarēs. 

Divu dienu laikā katram studētgribētājam būs iespēja tikties un uzdot 
jautājumus gan studentiem, gan lektoriem, un uzzināt radošo procesu un 
mākslas darbu tapšanas noslēpumus. 

 

10. maijā  

plkst. 19.00  

Komēdija latgaliski ar 

dziedāšanu un dancošanu: 

Bronislavs Vaļpītrs 

“Patentēts inteliģents” jeb 

“Kai Mikeļs precētīs gribēja”. 

Rēzeknes Tautas teātra izrāde 

 

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

3,00 €,  

skolēniem, studentiem, 
pensionāriem – 2,00 € 

Maijām un Paijām – ieeja 
brīva (uzrādot personu 
apliecinošu dokumentu). 

 

Ko lai iesāk Mikeļs, kurš tik ļoti grib precēties, bet izredzētā ir ciema 
smalkākā jaunkundze, kura par precēšanos ij nedomā, bet, ja 
precēšoties – zina teikt skolas saimniece – tad tikai ar “teleģentu personu”. 
Kas tā par “ligu” un kā lai tādu dabū? Kur aitas tur cirpēji! Un par 
padomdevējiem naivajam un paslinkajam, bet uzņēmīgajam lauku puisim 
piesakās gan Pabiru partijas vietējās nodaļas dibinātājs Misiņa kungs, gan 
veiklais tirgonis Abrams, gan citi “labvēļi”. 

Režija – Māra Zaļaiskalns. Telpa un tērpi – Ināra Apele. Horeogrāfija – 
Ilmārs Dreļs. Muzikālais noformējums – Dace Baltkāje. Skaņa un 
gaismas – Ints Salmiņš.  

Lomās: Oskars Lustiks, Sandra Juste, Vija Dikule, Ināra Apele, Aldis 
Leidums, Pīters Daugulis, Kaspars Balodis, Gundars Kozlovskis, Elga 
Švarce, Jānis Pampe. Muzikanti – Dace Baltkāje, Ilmārs Dreļs, Pīters 
Daugulis. 

Pirmizrāde 04.05.2014. 

 

No 11. maija līdz 
10. jūnijam 

 

11. maijā plkst. 15.00 
izstādes atklāšana un 
tikšanās ar autoru! 

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.lma.lv/?parent=3911
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kontrastus un ritmus, piešķirtu fotogrāfijai raksturu. 

 

No 11. maija līdz 
10. jūnijam 

 

11. maijā plkst. 15.00 
izstādes atklāšana un 
tikšanās ar autoru! 

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.  

 

12. maijā  

plkst. 17.00 

“Dievs. Daba. Darbs” pēc 
A. Brigaderes romāna 

motīviem. 

Rēzeknes teātra “Joriks” 
latviešu trupas izrāde  

 

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

5,00 € 

teatrisjoriks.lv  

Annele ir kalpu jaunākās ģimenes atvase, zinātkāra meitene, kura par visu 
vairāk grib iederēties pieaugušo pasaulē. Dienu no dienas viņa meklē 
iespējas būt tuvāk mātei, tēvam vecmāmiņai un māsai Liziņai, taču darbs 
tos spītīgi tur pie sevis un nelaiž vaļā. Viss izmainās dienā, kad Annele 
aizklīst no mājām, un nokļūst pļavā – brīnumainā vietā, kur viņa atrod 
jaunus draugus un domubiedrus.  

Režija, dramaturģija: Edgars Niklasons. Scenogrāfija: Gints Sippo. Spēlē: 
Laura Atelsone, Elizabete Bikovska. Mūzika: Kaspars Niklasons. Video: 
Evita Rusova. Horeogrāfija: Alise Putniņa 

Izrāde latviešu valodā. Ieteicamais vecums: 14+ 

12. maijā  

plkst. 19.00 

Dons. Akustiskais koncerts 
“Pa ceļam” 

 

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

15,00–25,00 € 12. maijā Latgales vēstniecības GORS tiks noslēgta Dona jaunākā 
akustiskā koncerttūre “Pa ceļam”. Koncertā dziedātājs atskaņos gan 
klausītāju iemīļotas dziesmas, gan programmu no jaunā albuma “Pa 
Ceļam”. “Jūtos bezgala gandarīts, ka arī Latvijas simtgadē būs iespēja 
tikties ar klausītājiem un vienoties kopīgā dziesmā,” – tā par gaidāmo 
koncertu saka Dons.  

13. maijā  

plkst. 11.00 

Megapastaiga 

Māmiņu dienā  

Rēzeknes Kultūras un 
atpūtas parkā, Raiņa 
ielā 29 

Ieeja – brīva 

mkrezekne.lv 

Svētku koncerts un aktivitātes ģimenēm. 

Rīko Rēzeknes Māmiņu klubs. 

13. maijā  

plkst. 12.00 

 

“Ezis, kurš mīlēja slepeni” pēc 
Dainis Šukis grāmatas 

motīviem. 

Rēzeknes teātra “Joriks” 
latviešu trupas izrāde 

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

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. Ieteicamais vecums 5+ 

13. maijā  

plkst. 13.00 

Literāras sarunas Lūznavas 
muižā. Santa Dansberga-Anča 

 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

3,00 € 

 

Šīs literāro sarunu satikšanās reizē viesos būs nedaudz cita rakstīšanas 
žanra pārstāve – izdevniecības “Žurnāls “Santa”” galvenā redaktore Santa 
Dansberga-Anča. Saruna ne tikai par rakstīšanu, bet arī par 
uzdrīkstēšanos veidot, mainīties un iedvesmot. 

13. maijā  

plkst. 15.00 

Laima Jansone un grupa 
“Rūnas” 

 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

8,00 € 

 

Slavenākā Latvijas kokles spēles meistare, etnomuzikoloģe Laima 
Jansone un Rēzeknes grupa “Rūnas” satiksies pavasara koncertā “silDies” 
Lūznavas muižas Sarkanajā zālē. Koncertā izskanēs gan jau zināmas 
grupas dziesmas, gan arī jaunas tautasdziesmu aranžijas. Grupas “Rūnas” 
vadītājs ir diriģents Jānis Mežinskis, grupa savu debiju savulaik piedzīvoja 

http://www.rezekne.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
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tieši Lūznavas muižā, tādēļ ļoti priecāsies ar klausītājiem atkal satikties 
tieši te. 

No 14. līdz 18. maijam 

 

“Jaunieši – Latvijas dārgumi” 

 

ARPC “Zeimuļs”, Krasta 
ielā 31, Rēzeknē 

Tālr. 26033202 

zeimuls.lv  

14.05. plkst. 15.00 Foto konkursa “ZOOM IN”  “Rēzeknes stāsti 100 gadu 
garumā” izstādes atklāšana un labāko darbu apbalvošana; 

15.05. plkst. 15.00 Zīmējumu un stāstu konkursa izstādes “Es savā 
dzimtenē!” atklāšana; plkst. 17.00 Kulinārijas meistarklase “Latvijas 
tradicionālais ēdiens”; 

16.05. plkst. 15.00 Latvijas vēstures izzinošais pārgājiens “100x100 soļi 
Latvijā” (Komandu pieteikšana līdz 3.05.2018.); 

17.05. plkst.16.00–18.00 Radošās darbnīcas jauniešiem, bērniem un 
vecākiem “Mēs mīlam Latviju!”; Puķu dobes izveide; 

18.05. plkst. 17.00 Koncerts “Mēs savai Latvijai!” 

15. maijā  

plkst. 18.00 

 “Liktenīgā slepkavība”.  

Rēzeknes teātra “Joriks” 
krievu trupas izrāde  

 

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

5,00–7,00 € 

 

Jau ilgus gadus Harijs un Pols strādā tandēmā un ir populāru 
detektīvromānu līdzautori. Hariju nomāc Pola kaitinošais raksturs un 
ieradumi, un viņš labprāt vēlētos atbrīvoties no sava pārinieka. Tomēr tas 
neizdodas, jo Pols šantažē biedru ar kādu senu pagātnes notikumu. Kādā 
brīdī Harija fantāzijā nobriest doma par īpaši izsmalcinātu un perfektu 
slepkavību. Režisors – Genādijs Voronovs, scenogrāfe – Marfa Gudkova. 
Lomās: Vladimirs Petrovs, Tatjana Suhiņina-Pecka, Nikita Voroņins, 
Andrejs Lavrinecs 

Izrāde krievu valodā. Ieteicamais vecums 12+ 

16. maijā  

plkst. 18.00 

GORS PIECGADES 
SIMFONIJA.  

Muzikāla komēdija ģimenei  

“Talantu šovs” 

 

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

8,00–10,00 €, GORS Mazie skatītāji ir svarīga Latgales vēstniecības GORS apmeklētāju daļa, ar 
kuriem kopā katru gadu top arī kāds uzvedums – jo īpaši ērģeļmūzikas 
festivāla “ORGANismi” laikā. Piecu gadu svētku reizē sadarbībā ar 
Armanda Ekšteta “Teātris un ES” Latgales vēstniecība GORS aicina uz 
muzikālu komēdiju visai ģimenei, veidojot pašiem savu muzikālo TV šovu. 
Šova veidotājs būs Burunduks un piedalīties TV šova konkursā viņš 
aicinās labākos māksliniekus no visas pasaules. Izrādē piedalīsies 
profesionāli aktieri un cirka mākslinieks, tāpat spēlējošie, dziedošie un 
dejojošie Rēzeknes kolektīvi. Bērni visas izrādes laikā līdzdarbosies un 
iejutīsies gan prasīgās žūrijas, gan arī kāda aktiera lomā.  

No 18. maija līdz 
22. 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 

http://zeimuls.lv/
http://www.latvijasalfabets.lv/
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sveicienu mīļajiem, gan arī ar “Latvijas alfabēta” burtiem iemūžināt kādu 
sev ļoti zīmīgu frāzi. 

Līdz 18. maijam 

 

Latgales podnieku dienu 2018 
izstāde 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

Bezmaksas  

 

Izstādē piedalās Latgales podniecības meistari ar pēdējā gadā 
darinātajiem keramikas traukiem, svilpauniekiem u. c.  

Krāšņi glazētā un niansēm bagātā reducētā (t. s. melnā) keramika, virpoti 
un lipināti trauki, ikdienā lietojamā un dekoratīvā keramika.  

18. un 19. maijā  

 

Starptautiskā studentu un 
docētāju zinātniski – praktiskā 

konference  

“Indivīds. Sabiedrība. Valsts” 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmija, 
Atbrīvošanas aleja 115 

rta.lv  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultāte 
sadarbībā ar Polockas Valsts universitāti (Baltkrievija), Utenas Kolegiju 
(Lietuva) un Kauņas Kolegiju (Lietuva) organizē ikgadējo starptautisko 
student un docētāju zinātniski – praktisko konferenci  “Indivīds. Sabiedrība. 
Valsts”.  

Konferences mērķis ir veicināt teorētisko un praktisko viedokļu apmaiņu un 
diskusiju par aktuālajiem jautājumiem uzņēmējdarbībā, ekonomikā, 
starptautiskajā sadarbībā, tiesībzinātnē, arhīvniecībā, lietišķajā vēsturē un 
reģionālajos pētījumos.  

19. maijā  

plkst. 16.00 

Koprade iedvesmojošai 
jaunradei kopā ar  

“Magnetic Latvia” 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

ieeja bez maksas Turpinot iepazīties ar digitālās mākslas iespējām, 19. maijā uz 
iedvesmojošu satikšanos par digitālo iespēju izmantošanu strādāšanai 
jebkur aicina Lūznavas muiža un LIAA Rēzeknes biznesa inkubators. 

19. maijā  

plkst. 19.00 

Muzeju nakts 2018.  

Digitālās mākslas izstādes 
“Zeme/Jūra/Signāls” atklāšana 

 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

ieeja bez maksas 
 

No 19. maija līdz 29. jūnijam Lūznavas muižā būs skatāma digitālās 
mākslas izstāde “Zeme/Jūra/Signāls”, kas turpinās pērn iesākto digitālās 
mākslas klātbūtni muižā projektā “European connections in digital art – 
EUCIDA” (Digitālā māksla aptver Eiropu). Izstādē piedalīsies 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.  

19. maijā 

plkst. 19.00–01.00 

Starptautiskā 

Muzeju nakts 2018 “Šūpulis”: 

 “Dzimtās malas šūpuļstāsti” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Bezmaksas  

Tālr. 64622464 

rezekne.lv 

Starptautiskajā akcijā “Muzeju nakts” Latgales Kultūrvēstures muzejā varēs 
piedzīvot “Dzimtās malas šūpuļstāstus” no cilvēka un valsts šūpuļa līdz 
mūsdienu tehnoloģiju sasniegumu iedvesmotām aktivitātēm: etnogrāfiskā 
ansambļa “Rikava” uzveduma “Krystobys” fragments, Rēzeknes Māmiņu 
kluba rokdarbu izstāde akcijas “Radīsim sirdssiltumu!” ietvaros, keramikas 
darbnīca “Ligzda”,  Pirmā Latgales kongresa simtgadei veltīta izstāde “Pāri 
slieksnim”, Tele2 interaktīva izstāde “Latvijas alfabēts”, multimediju 
projekcija “Šūpulis”, izglītojoša datorspēle “Īsapazeisim” (sadarbībā ar 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju),  apvienības “Latgalīšu reps” koncerts. 

 

Pasākuma norise: 

19.00 “Muzeju nakts 2018” atklāšana  

19.10 Etnogrāfiskā ansambļa “Rikava” uzveduma fragments 

http://www.rta.lv/
http://www.rezekne.lv/
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“Krystobys” (laukumā pie muzeja)  

 

19.30–01.00 Muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate: 

• Pirmā Latgales kongresa simtgadei veltīta izstāde “Pāri 
slieksnim” 

• Latgales keramikas ekspozīcija “Māla un uguns pārvērtību radīts 
brīnums” 

• Vēstures ekspozīcija “Rēzekne laikmetu griežos” 

• Rēzeknes Māmiņu kluba rokdarbu izstāde akcijas “Radīsim 
sirdssiltumu!” ietvaros  

• Aleksandrs Bondarenko: fotoizstāde “Troļļu zemē noskatīts” 

• Vladimirs Nikonovs: fotoizstāde “Izraēla vecticībnieka acīm” 

19.30–01.00 Tele2 interaktīva izstāde “Latvijas alfabēts”  

 

19.30–00.00 Radošās darbnīcas, prezentācijas un spēles: 

• Keramikas darbnīca “Ligzda” kopā ar Andreja Paulāna Tautas 

lietišķās mākslas studijas podniekiem   

• Izglītojoša datorspēle “Īsapazeisim” sadarbībā ar Rēzeknes 

Tehnoloģiju akadēmiju  

• Spēles un aktivitātes visai ģimenei: lielākā pildspalva Latvijā, 

virtuālā spēle “Māla pārvērtības”, smilšu gaismas lampa u. c. 

22.00–01.00 Multimediju projekcija “Šūpulis” – piedāvā māksliniece 
Gundega Strautmane un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 
audzēkņi  

 

21.00–22.00 “Muzeju nakts” koncerts – apvīneiba “Latgalīšu reps” 

19.00–00.00 SIA “Rimora” pankūkas, cukurvate, kafija (par maksu, 
laukumā pie muzeja) 

 

“Muzeju nakts” draugi piedāvā: 

19.00–23.00  Latgales vēstniecība GORS, Pils ielā 4  

2013. gada 19. maijā – tieši pirms pieciem gadiem – Latgales vēstniecībā 
GORS pirmo reizi piedzima skaņa – ieskandinot jauno koncertzāli, notika 
pirmais koncerts! Svinot šo notikumu, “Starptautiskās Muzeju nakts 2018” 
apmeklētāji aicināti viesoties arī Latgales vēstniecībā GORS uz koncertu, 
izstādi un muzikāli pasakainām noskaņām GORS Lielās zāles šūpulī. 
latgalesgors.lv   
 

20.00–01.00  Rēzeknes Zaļā sinagoga, Krāslavas ielā 5 

Rēzeknes Zaļā sinagoga – koka arhitektūras mantojuma centrs: 
ekspozīcijas apskate, sarunas, nodarbības. sinagoga.lv  

http://www.latgalesgors.lv/
http://www.sinagoga.lv/
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19. maijā  

plkst. 19.00 

GORS PIECGADES 
SIMFONIJA.  

Mērnas Kleitones džeza 
kvintets (ASV) un  

Rēzeknes bigbends 

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

15,00 –17,00 €, GORS Simboliski turpinot koncertciklu “Savējie”, Latgales vēstniecība GORS 
aicina uz Rēzeknes bigbenda un Mērnas Kleitones (Myrna Clayton) džeza 
kvinteta no ASV kopīgu koncertprogrammu, kurā līdzās džeza klasikas un 
improvizācijas skaņdarbiem dzirkstīs Mērnas Kleitones spēcīgais vokāls. 
Koncerta norisi atbalsta ASV vēstniecība Latvijā.  

19. maijā  

plkst. 21.00 

Tikšanās ar mākslinieci 
Magoni Boleiko 
personālizstādē  

“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 mikroskopiskajā virzienā. 

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

 

19. maijā  

plkst. 21.00–23.00 

Muzeju nakts 2018. GORS Lielā zāle, Latgales 
vēstniecība GORS, Pils 
ielā 4, Rēzeknē 

Bezmaksas, GORS 2013. gada 19. maijā – tieši pirms pieciem gadiem – Latgales vēstniecībā 
GORS pirmo reizi piedzima skaņa – ieskandinot jauno koncertzāli, notika 
pirmais koncerts! Svinot šo notikumu, aicinām Starptautiskās Muzeju nakts 
2018 interesentus Rēzeknē paviesoties arī Latgales vēstniecībā GORS uz 
koncertu, izstādi un muzikāli pasakainām noskaņām GORS Lielās zāles 
šūpulī. 

 

20. maijā  

plkst. 15.00 

Dokumentālā filma  

“Baltu ciltis” 

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

3,50 €, GORS Filma par 13. gadsimta baltu tautām, kas vēlāk izveidoja latviešu nāciju. 
Filmas galvenais varonis, tirgotājs Larss no Gotlandes, apceļo zemes, ko 
apdzīvo kurši, latgaļi, sēļi, zemgaļi, prūši, jātvingi, galindi, augštaiši un 
žemaiši, kas tobrīd sasnieguši savu augstāko attīstības pakāpi. Filma ļaus 
ieskatīties Baltijas reģiona seno tautu, Eiropas pēdējo pagānu dzīvē – ko 
viņi darīja, kam ticēja un kas viņus darīja stiprus? Režisori: Raitis Ābele, 
Lauris Ābele. 

20. maijā  

plkst. 15.00 

 

Muzikālā izrāde visai ģimenei 
“Riekstkodis”. 

Rēzeknes teātra “Joriks’’ 
krievu trupas izrāde 

 

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

5,00–7,00 € 

 

Izrādes pamatā ir vācu rakstnieka E.T.A. Hofmaņa 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. Scenogrāfe: Tatjana Bočka. Horeogrāfe: Olga 
Bočarņikovs (Krievija).  

Lomās: Veronika Kurilova, Jekaterina Garfunkele, Tatjana Suhiņina – 
Pecka Genādijs Voronovs, Ņikita Voroņins, Larisa Ščukina, Larisa Beilo, 
Aivars Pecka.  

Piedalās deju studijas StopTime dejotāji un Rēzeknes skolu jaunatne. 

Izrāde krievu valodā. Ieteicamais vecums 4+ 

21. maijā  

plkst. 19.00 

 

Mūzika. Mīlestība. Pavasaris. 

Ansambļu “Excelsus” un 
L’Chaim koncerts 

Atpūtas centrā AD 
Story, Cēsu ielā 2A, 
Rēzeknē 

20,00 € (maksā ietilpst 
ēdiens, vieta pie galdiņa) 

Informācija un pietiekšanās pa tālruņiem 29142541, 26688855 
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22. maijā  

plkst. 18.00 

 

Pirmizrāde bērniem un 
pieaugušajiem “Ačgārnās 

pasakas čemodānā” 

 

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

5,00 €, GORS Rēzeknes Tautas teātra pirmizrāde bērniem un pieaugušajiem “Ačgārnās 
pasakas čemodānā” notiks Latgales vēstniecības GORS Mazajā zālē. 
Izrādes pamatā ir Džanni Rodari pasakas, kurās tiks stāstīts par 
dīvainībām, kas notiek ceļojuma laikā lidostā.  

Režisore: Māra Zaļaiskalns. Izrādē piedalas aktieri: Ināra Apele, Sandra 
Juste, Jānis Pampe, Aldis Leidums, Oskars Lustiks, Arturs Rozvjazevs. 

23. maijā  

plkst. 18.00 

 

Krievu kultūras dienas Latvijā. 
Atklāšanas ceremonija un 

svētku koncerts 

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

5,00 –6,00 €, GORS Latgales vēstniecības GORS Lielajā zālē notiks krievu kultūras dienu 
Latvijā svinīgā atklāšanas ceremonija. Svētku koncertā piedalās: Andžella 
Goba, Glebs Koroļovs, Olga Barišmane, Jevgeņijs Igans, deju ansamblis 
“Lik” (Novgoroda) un Rēzeknes tautas kolektīvi. 

24. maijā  

plkst. 12.00 līdz 16.00 

Krievu kultūras dienas Latvijā.  
Krievu filmu diena bērniem 

Latgales vēstniecība 
GORS, Pils ielā 4, 
Rēzeknē 

Ieeja ar ielūgumiem Informācija: Nataļja Usačova, e-pasts: natalius2@inbox.lv  

 

24. un 25. maijā  

plkst. 9.00–16.00 

Atvērto durvju dienas 

Lūznavas muižā 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

bezmaksas 
luznavasmuiza.lv  

24. un 25. maijā Latvijas piļu un muižu asociācija Latvijas pilīs un muižās 
rīko Atvērto durvju dienas, kurās asociācija sadarbībā ar Latvijas Privāto 
vēsturisko ēku asociāciju Eiropas kultūras mantojuma gadā jo īpaši aicina 
apmeklēt skolēnus un piedalīties aizraujošā konkursā “Mans biznesa plāns 
Latvijas pilij vai muižai”. Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu padziļinātu 
interesi par kultūras mantojuma objektiem un rosināt interesi par to 
izmantošanas iespējām mūsdienās. Ar apkārtnes tuvumā esošo muižu 
izpēti jauniešus vēlamies iesaistīt sava reģiona uzņēmējdarbības un 
tūrisma attīstības plānošanā. 

25. un 26. maijā  

 

12. starptautiskā zinātniskā 
konference  

“Sabiedrība, integrācija, 
izglītība” 

Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmija, 
Atbrīvošanas aleja 115 

rta.lv  12. starptautisko zinātnisko konferenci “Sabiedrība, integrācija, izglītība” 
organizē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Izglītības valodu un dizaina 
fakultāte sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti (Latvija) un Klaipēdas 
universitāti (Lietuva). 

Konferences mērķis: veicināt zinātnisko pētījumu izglītībā, psiholoģijā un 
sabiedrības vadībā attīstību un pielietošanu, nodrošinot brīvpiekļuvi 
pētījumu informācijai tiešsaistē.  

Konferences darba valodas: latviešu, angļu, krievu. 

26. maijā  

plkst. 19.00 

GORS PIECGADES 
SIMFONIJA.  

Sadziedāšanās koncerts  

“Vysi muni gosti beja” 

 

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

15,00 –27,00 €, GORS Latgales vēstniecības GORS piecgades programmas noslēgums būs kā 
varens un līksms simfonijas fināls, kura galvenais trumpis latgaliskā 
sirsnība un izdziedāšanās. Savējie, postfolkloras grupa “Rikši” un grupa 
“Tautumeitas”, vīs balsis ar grupu “Chveneburebi” no Gruzijas un “Babkiny 
vnuki” no Krievijas, lai etnomūzikas noskaņās pildītu ne tikai GORS Lielo 
zāli, bet arī apmeklētāju klausīties un pašiem līdzi dziedāt prieku. GORS 
piecu gadu dzimšanas dienas noslēguma koncerts ļaus priecāties arī par 
vēl vienu koncertzāles kvalitāti – mainīties spēju, jo apmeklētājiem būs 
iespēja izvēlēties, vai būt nedaudz vērotājiem no malas, vai mesties 
dziedāšanas epicentrā pie Latgalei tik raksturīgajiem garajiem galdiem. 

27. maijā  

 

Rēzeknes pusmaratons. 

Mans skrējiens Latvijai 

Rēzekne bigbankskrienlatvija.lv  Vienā skrējienā vesela valsts! Skriešanas seriālā “BIGBANK Skrien Latvija” 
ietilpst 8 posmi. Latvijai 100! Tie ir svētki visiem, tai skaitā skrējējiem! 

mailto:natalius2@inbox.lv
http://www.luznavasmuiza.lv/
http://www.rta.lv/
http://www.bigbankskrienlatvija.lv/


 
14 ⋈  MAIJS Rēzeknē ⊳  2018 ⊲    

 Distance “Mans skrējiens Latvijai” 2km bez laika kontroles! Skrienam visi! 

27. maijā  

plkst. 16.00 

“Chveneburebi” (Gruzija) un 
“Babkiny vnuki” (Krievija) 

 

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

12,00–20,00 €, GORS 

 

Latgales vēstniecības GORS Lielajā zālē 27. maijā izskanēs gruzīnu un 
krievu tautas mūzikas koncerts, kurā piedalīsies gruzīnu folkloras grupa 
“Chveneburebi” un krievu tautas mūzikas ansamblis “Babkiny vnuki”. 
Grupā “Chveneburebi” darbojas 8 dalībnieki, kuri katrs ir no dažādas 
Gruzijas vietas, ļaujot labāk saglabāt tradicionālo dziedāšanas manieri. 
Līdzās dziedāšanai visi grupas dalībnieki spēlē tradicionālos gruzīnu 
tautas instrumentus. Ansamblis “Babkiny vnuki” radies 2010. gadā 
Brjanskas Valsts lauksaimniecības akadēmijā. Ansambļa vadītājs un solists 
Vladimirs Latenkovs ir profesionāls mūziķis, kurš specializējies tieši krievu 
tradicionālajā dziedāšanā. 

27. maijā  

plkst. 15.00 

Māksliniecisko kolektīvu no 
Baltkrievijas  koncerts 

“No Baltkrievijas ar mīlestību!” 

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

2,00 €, tālr. 64622182 

nacionalobiedribukn.blogsp
ot.com   

Koncertā uzstāsies seno rituālu teātris “FolkArt”, kurš prezentēs skatītājiem 
Jāņu svinēšanas baltkrievu senas tradīcijas “Kupaļļe”, kā arī uzstāsies 
Rok-Folk grupa “Nevrida” ar 40 minūšu programmu. 

31. maijā  

plkst. 17.00 

 

Radoša tikšanās ar dzejnieci 
Olgu Ors.  

Dzejoļu krājuma  

“Mans visums” prezentācija 

Rēzeknes 
3. vidusskolas aktu 
zālē, 18. novembra 
ielā 33 

 Krievu kultūras dienas Latvijā. 

Informācija: Nataļja Usačova, e-pasts: natalius2@inbox.lv  

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. 

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. 

Grupām iespējamas ekskursijas arī citā laikā. 

 

https://nacionalobiedribukn.blogspot.com/
https://nacionalobiedribukn.blogspot.com/
mailto:natalius2@inbox.lv
http://www.sinagoga.lv/
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IZGLĪTOJOŠAIS DARBS   

No 2. līdz 31. maijam Muzejpedagoģiskā programma 
“Zemes dzīļu noslēpumi” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

katram skolēnam – 0,80 €, 
iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālr. 64622464 

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.  

Saikne ar mācību priekšmetiem: dabaszinības, ģeogrāfija, Latvijas vēsture. 

No 2. līdz 31. maijam Muzejpedagoģiskā programma 

“Senās spēles un rotaļas” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

 

katram skolēnam – 0,80 €, 
iepriekšēja pieteikšanās pa 
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 

katram skolēnam – 0,80 €, 
iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālr. 64622464 

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 

katram skolēnam – 0,80 €, 
iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālr. 64622464 

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). 
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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). 

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. 

Līdz 31. maijam Latgales Kultūrvēstures muzejs apmeklētājiem atvērts: 
Otrdien–sestdien 10.00–18.00; Svētdien, pirmdien – slēgts. 

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 
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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. 

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 un 
dizaina vidusskolas 
Mākslas nams, 
18.novembra iela 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 
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Pasākumu programmā iespējamas izmaiņas, sekojiet informācijai! 

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 

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. 

Apmeklējumu lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 29637905. 

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. 

Līdz 31. maijam Latgales Kultūrvēstures 
muzeja darba laiks 

 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

 

Tālr. 64622464 Ziemas sezonā: 1. septembris–31. maijs  

Otrdien–sestdien 10.00–18.00; Svētdien, pirmdien – slēgts 

Vasaras sezonā: 1. jūnijs–31. augusts 

Trešdien–sestdien 10.00–18.00; Svētdien 11.00–17.00 

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

Līdz 31. maijam Latgales Kultūrvēstures 
muzeja ekspozīcijas  

“Latgales glezniecība”  

darba laiks  Mākslas namā 

Mākslas nams, 
18. novembra ielā 26, 
Rēzekne 

Tālr. 29637905 Otrdien un piektdien  10.00–18.00 

Sestdien 10.00–16.00   

Pirmdien, trešdien, ceturtdien, svētdien – slēgta 

Uzziņas un ekskursiju pieteikšana pa tālr. 29637905 

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

 

 


