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KULTŪRAS NOTIKUMI RĒZEKNĒ 2019. GADA APRĪLĪ 

 

AKTUALITĀTES BIBLIOTĒKĀS APRĪLĪ 
Datums Pasākumi Vieta 

 Tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas  

No 1.–31. aprīlim “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 

11. aprīlī plkst. 10.00 “Mana mazā bibliotēka”: lasīšanas nodarbība Katoļu PII Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

17. aprīlī plkst. 14.00 “Sagādā Lieldienu prieku sev un citiem”: radošā darbnīca Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

No 23.–26. aprīlim “Grāmata – kā personības turpinājums jeb nofotografējies ar savu grāmatu!”: fotoakcija 
Bibliotēku nedēļas ietvaros 

Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

24. aprīlī plkst. 16.00 “Cilvēka ekoloģija”: vispārizglītojošs pasākums Bibliotēku nedēļā (Ilga Gorsvāne, sertificēta 
NLP meistare, NLP pasniedzēja)  

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

25. aprīlī plkst. 10.00 Bibliotekārā stunda mazajiem Bibliotēku nedēļas ietvaros Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

25. aprīlī plkst. 15.00 Rēzeknes Centrālās bibliotēkas “Gada balva LASIs 2018”: pasākums Bibliotēku nedēļas 
ietvaros 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

26. aprīlī plkst. 14.00 Latgaliešu valodas radošā darbnīca (atzīmējot 27. aprīli – Latgales kongresa dienu) Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

 Radošo darbu izstādes  

No 1.–31. aprīlim “Kā putni dzied”: ARPC “Zeimuļs” audzēkņu radošo darbu izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

No 8. aprīļa–31. maijam “Tiņanova cikls”:  Pētera Gleizdāna gleznu izstāde (Jurija Tiņanova muzeja izstāde) Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

 Literatūras  izstādes  

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

1.–15. aprīlī “Mēs no zvaigznes ņemti,/Mums rūp tur atkal atgriezties” (dzejniecei Broņislavai 
Martuževai – 95): grāmatu izstāde 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

1.–15. aprīlī “Esmu brīvs cilvēks, kurš dzīvo Eiropā” (Mārai Zaļaiskalns – jubileja): tematiska izstāde no 

cikla “Latgale un latgalieši” 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

1.–20. aprīlī “Apgādā “Kontinents” izdotās grāmatas”: grāmatu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

2.–16. aprīlī “Ai, Latgale, ai, Māras zeme, māt...” (Broņislavai Martuževai – 95): literatūras izstāde no cikla 
“Rakstnieki – jubilāri” 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

3.–12. aprīlī “Putni un putniņi”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

3.–17. aprīlī “Rēzeknes Tautas teātris un azarts cauri gadiem!” Suminām režisori Māru Zaļaiskalns!: 
tematiska izstāde 

Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 
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3.–17. aprīlī “Veselā miesā vesels gars”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

5.–12. aprīlī “Režisore Māra Zaļaiskalns – jubilāre”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

5.–30. aprīlī Jaunieguvumu izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

10.–26. aprīlī “Dziedot dzimu, dziedot augu”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

12.–23. aprīlī “Dzigučiem – 20”: tematiska izstāde  Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

16.–23. aprīlī “Visu gadu es gaidīju Lieldieniņas atnākam”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

16.–29. aprīlī “Kas mūsu Lieldienu zaķītim groziņā?”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

16.–29. aprīlī “Priecīgas Lieldienas!”: grāmatu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

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

16.–30. aprīlī “Dārzs kā sirdslieta un prieks”: tematiska žurnālu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

16.–30. aprīlī “Lieldienu rītā, kad saulīte aust!”: tematiskā izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

16.–30. aprīlī “Samazinām klimata izmaiņas”( 22. aprīlis – Zemes diena): tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

18.–30. aprīlī “Mazas, lielas, biezas, plānas… ”: tematiska izstāde no lasītavas grāmatu krājuma (Bibliotēku 
nedēļas ietvaros) 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

18.–30. aprīlī “27. aprīlis – Latgales kongresa diena”: tematiska izstāde no cikla “Latgale un latgalieši Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

18.–30. aprīlī “Skatuve kā pasaule!” (Izcilajam angļu dzejniekam un dramaturgam Viljamam 
Šekspīram –  455): tematiska izstāde 

Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

23.–30. aprīlī “Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām”: tematiska izstāde Bibliotēku nedēļas ietvaros Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

23.–30. aprīlī “Lasītājs iesaka lasītājam”: grāmatu izstāde Bibliotēku nedēļas ietvaros   Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

23.–31. aprīlī “Sagaidot Latgales podnieku dienas”: tematiska izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

23. aprīlī–5. maijā “Lasītājs iesaka lasītājam”: grāmatu izstāde Bibliotēku nedēļas ietvaros Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

24. aprīlī–7. maijā “Mēs – Latvijas Gaismas pils simtgadē”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

29. aprīlī–10. maijā “Acis darba izbijās, rokas darba nebijās”: Darba svētkiem veltīta tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

29. aprīlī–13. maijā “Kad zeme runā, pavasaris jau klauvē”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

Laiks Notikums Vieta Ieejas maksa Cita informācija 

1.aprīlī  

plkst. 14.00 un 19.00 

Dirty Deal Teatro viesizrāde 
“Dvēseļu utenis” 

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

7,00–10 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Izrāde vēsta par sešiem Latvijā dzīvojošiem studentiem, kuru likteņus 
izšķir nevis valsts ģeopolitiskā atrašanās vieta starp rietumiem un 
austrumiem, bet gan šīs paaudzes atrašanās laikā starp sabiedrībā 
neatrisinātiem pagātnes konfliktiem un neziņu par nākotni. Izrāde ieguvusi 
balvu 2017./2018. gada teātra sezonas “Gada labākā izrāde”. Pēc izrādes 
notiks saruna ar izrādes dramaturģi Justīni Kļavu. 

https://www.latgalesgors.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
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3. aprīlī  

plkst. 17.00 

Sarunu cikls “Gadsimts modē 
Latvijā”.  

“Personības un notikumi 
modē Latvijā 1920. gados” 

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

Bezmaksas, GORS 

latgalesgors.lv 

Latvijas Modes palātas iniciētais izglītojošais cikls “Gadsimts modē Latvijā” 
piedāvā iespēju iepazīt Latvijas vēsturi caur konkrētas nozares prizmu. 
Vairākās sarunās-lekcijās plašai auditorijai tiks izceltas un kopīgi 
apspriestas ar modi saistītas būtiskas parādības, ko Latvija piedzīvojusi 
laikposmā no 1918. līdz 2018. gadam. 

Cikla pirmā saruna ar nosaukumu “Personības un notikumi modē Latvijā 
1920. gados” aptvers Latvijas brīvvalsts pirmo desmitgadi. 

4. aprīlī 

plkst. 18.00 

Teātra “Joriks” krievu trupas 
izrāde: Antuans Porte 

“Ģimenes vakariņas”. 

Franču komēdija 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā,  

Lielā zāle, Atbrīvošanas 
alejā 97 

5,00–7,00 € 

NBKN tālr. 64622182 

teatrisjoriks.lv 

bilesuparadize.lv 

 

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

Režisors: Iļja Bočarņikovs. Scenogrāfija un kostīmi: Marfa Gudkova. 
Lomās: Aivars Pecka, Tatjana Suhinina – Pecka, Genādijs Voronovs, 
Vladimirs Petrovs, Larisa Beilo. 

Izrāde krievu valodā. Izrādes ilgums 1 h 30 min. Ieteicamais vecums: 12+ 

No 5. līdz 30. aprīlim Talsu novada muzeja ceļojošā 
izstāde par Latvijas 

dziedoņiem “Vai pazīsti?” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Lektorija zāle 

Muzejpedagoģijas ietvaros Talsu novada muzeja ceļojošajā izstādē par Latvijas dziedoņiem “Vai 
pazīsti?” apmeklētājam ļaus labāk iepazīt mežā, laukā, purvā un jūras 
piekrastē visbiežāk sastopamos putnus. Būs iespēja uzzināt, kā putni 
iedalās, kuras sugas sākušas Latvijā ligzdot tikai pēdējo gadu laikā un kā 
palīdzēt putniem izdzīvot.  

Izstādē īpaši gaidītas ģimenes ar bērniem. 

5. aprīlī 

plkst. 17.00 

Sarunas par mākslinieku 
Leonīdu Baulinu izstādē “Post 

Scriptum” 

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

Bezmaksas, GORS 

latgalesgors.lv 

No 2019. gada 26. marta līdz 2. jūnijam Latgales vēstniecības GORS 
Mākslas galerijā būs skatāma mākslinieka Leondīda Baulina izstāde “Post 
Scriptum”. Mākslinieks allaž ir smēlies iedvesmu gleznojot Latvijas dabas 
ainavas, tās pilsētiņu skatus, novērotos sadzīves sižetus. Leonīds Baulins 
ir piederīgs Latgalei ar visu savu daiļradi. 

5. aprīlī 

plkst. 18.00 

Starptautiskais projekts-
mūzikls “Baltican Carmen” 

Rēzeknes kultūras 
nams, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

9,00–12,00 € 

bilesuparadize.lv 

KN tālr. 64622066 

rezekne.lv 

2019. gadā vairākos Latvijas kultūras namos notiek Starptautiskā projekta-
mūzikla “Baltijas Karmena” pirmizrādes. Šīs krāšņais mūzikls ir izveidots 
mūsdienīgā stilā, balstoties uz leģendārā Žorža Bizē skaņdarba motīviem 
un populāriem pasaules hītiem, kurus jaunā skanējumā novērtē publika 
visā Eiropā. Projekta organizators – pazīstamais producents no Lietuvas 
Viktoras Prapras kādā intervijā atzīmēja, ka jau sen gribēja parādīt šī 
leģendārā skaņdarba mūsdienīgo versiju Latvijas publikai. Projekts 
“Baltijas Karmena” ar lieliem panākumiem parādīts Lietuvas un Igaunijas 
publikai, jo to var apmeklēt visu paaudžu skatītāji.  

Izrādē piedalās izpildītāji no dažādām valstīm: fatālās Karmenas lomā 
uzstāsies apburošā dziedātāja un flamenko dejotāja Anna Dribas (Latvija), 
pazīstama kā mūzikla “Gipsy Princess” galvenās lomas izpildītāja; 
Starptautisko konkursu “Romansiāda” un konkursa “Bēthovena vārda” 
laureāti, solisti – Edgars Davidovičs (Ukraina) un Laimonas Bendaravičus 
(Lietuva). Šovu “izrotās” Starptautisku deju konkursu laureāti, augstākās 

https://www.latgalesgors.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekne.lv/
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profesionalitātes dejotāji – Deividas Meškauskas (Lietuva), Katerina 
Voropaj (Ukraina), Justas Girdvainis (Lietuva) un Irina Nazarenko 
(Baltkrievija), kā arī mūziķi-virtuozi – talantīgā vijolniece Gabriela Aniola 
(Izraēla) un ģitārists Artūrs Sabilo (Lietuva).  

Mūziklā būs gan greznas dekorācijas, gan 40 kostīmu komplekti un krāšņi 
specefekti. Rīko: Muzikos turas, JSC 

5. aprīlī 

plkst. 18.00 

Koncertizrāde “Naktssardze” 
ar Latvijas Radio kori un Gunu 

Zariņu 

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

5,00–15,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Koncertizrādē “Naktssardze” Latvijas Radio kora dziedājumi mijas ar 
aktrises Gunas Zariņas dzejas lasījumiem. Koncertizrādes tēma balstīta 
Gijoma Apolinēra fantastiskajā dzejolī “Mirušo māja”, kur dzejolis pārtop 
metaforiskā stāstā par mirušo un dzīvo vienas nakts tikšanos, kas 
aizgājējiem savā ziņā ļauj vēl piedzīvot pārtrauktās dzīves, nepiepildītās 
ilgas un sapņus, savukārt dzīvajiem atgādina, ka aiziešanas (pāriešanas) 
stunda ir gaidīta, taču ikkatram nezināma. Diriģents – Sigvards Kļava, 
režisors – Vladislavs Nastavševs. 

6. aprīlī  

no plkst. 10.00–18.00 

Ģimenes sestdiena Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Ieeja bezmaksas 

Tālr. 64622464 

rezekne.lv 

Katra mēneša pirmajā sestdienā ieeja uz muzeja ekspozīcijām un 
izstādēm brīva! Sestdien muzejs atvērts no plkst. 10.00 līdz 18.00 

Ziemā (līdz 31. maijam) Latgales Kultūrvēstures muzejs apmeklētājiem 
atvērts: Otrdien–sestdien 10.00–18.00; Svētdien, pirmdien – slēgts 

6. aprīlī 

plkst. 17.00 

Ralfa Eilanda un Latvijas 
Radio bigbenda 

koncertprogramma 

“Cits Pauls” 

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

9,00–22,00 € 

latgalesgors.lv 

Programmā “Cits Pauls” mūzikas mīļotājiem būs iespēja dzirdēt maestro 
skaņdarbus jaunos aranžējumos, Ralfa Eilanda orģinālmūziku, kā arī funk 
un soul mūzikas korifeju kompozīcijas. Moderns aranžējums ar spēcinošu 
enerģiju, jaunības azarts, kas aizrauj klausītāju līdz sirds dziļumiem – tas ir 
“Cits Pauls” Ralfa Eilanda un Latvijas Radio Bigbenda izpildījumā. 

6. aprīlī 

plkst. 18.00 

Teātra “Joriks” latviešu trupas 
izrāde: A.Volodins 

“No mīļotajiem nešķirieties’’. 
Liriska komēdija 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97, 
Lielā zāles skatuve – 
vietu skaits ierobežots 

7,00 € 

NBKN tālr. 64622182 

teatrisjoriks.lv 

“No mīļotajiem nešķirieties” nav ikdienišķs stāsts par ikdienišķām lietām – 
prombūtni, šķiršanos. Precēts pāris, kas kopā dzīvojuši pavisam neilgi, 
nokļūst tiesas zālē. Jauniešu emocijas un karstais prāts neļauj viņiem 
pašiem atrisināt savas nesaskaņas, un vienā acumirklī par vienīgo 
mīlestības aizstāvi, par personu, kurš aizvainojumu, pārmetumu un 
pārpratumu straumē varētu glābt jūtas, kļūst tiesnesis. Darbība notiek 
Ļeņingradā (Pēterburgā), un visus lugas notikumus apvij šīs pilsētas 
maģija. Stāsts būs tuvs ikvienam, kam jebkad ir nācies šķirties, zaudēt 
tuvus un mīļus cilvēkus, katram, kurš zina, kas ir piedošana, un tic tam, ka 
mīlestība var pārvarēt visu, pat šķiršanos. 

Jaunākās paaudzes skatītājiem Aleksandra Volodina vārds nav pazīstams. 
Vidējās un vecākās paaudzes cilvēki atceras filmas “Pieci vakari”, “Rudens 
maratons”, “Vecākā māsa”, kuru scenāriju autors ir A. Volodins. Aleksandrs 
Volodins (1919–2001) ir krievu dramaturgs, dzejnieks un prozaiķis, kas 
lielāko mūža daļu nodzīvojis Pēterburgā. Viņa darbi krievu padomju 
literatūrā izceļas ar ļoti reālistisku un negaidīti tiešu ikdienas portretējumu. 

Lomās: Elīna Avotiņa, Edijs Zalaks, Ilze Āboltiņa, Ance Kukule, Māra 
Ribkinska, Kārlis Tols. Režisors: Antons Kiseļuss. Scenogrāfe/ 
kostīmmāksliniece: Olga Galicka.  

Izrādes ilgums 1 h 30 min. Izrāde latviešu valodā. Ieteicamais vecums 12+  

https://www.latgalesgors.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekne.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
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Pirmizrāde 2018. gada 24. septembrī. 

6. aprīlī  

plkst. 11.00–17.00 
 

Satiec savu meistaru 2019! 

Zedeņu žogu pīšana 

 

“Sarkaņkalns”, 
Plikpūrmaļi, Verēmu 
pagasts, Rēzeknes 
novads 

 

Iepriekšēja pieteikšanās: 
Arnis Krancāns, tālr. 
29389717; e-pasts: arnis. 
krancans@finieris.lv 

 

Latvijas Finiera fonds ilgtspējīgai attīstībai. 

Maksimālais dalībnieku skaits – 35 

Meistars: Juris Milčs  

Pasākums “Satiec savu meistaru! 2019” no 5. līdz 7. aprīlim notiek visā 
Latvijā. Pasākuma būtība ir vēstīt plašākai sabiedrībai par nemateriālā 
kultūras mantojuma saglabāšanu un pārmantošanu, kā arī vēstīt par 
meistariem, viņu zināšanām un prasmēm. “Satiec savu meistaru! 2019” 
rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar pašvaldībām.  

Info par akciju: lnkc.gov.lv; satiecsavumeistaru.lv 

6. un 7. aprīlī  

plkst. 10.00–13.00 

Satiec savu meistaru 2019! 

Māla tradicionālā apstrāde – 
veidošana, virpošana, 
lipināšana, formēšana 

“Akminīši”, Kaunatas 
pagasts, Rēzeknes 
novads 

 

Iepriekšēja pieteikšanās  
obligāta, tālr. 26382112;  

e-pasts: 
evijavasilevska@inbox.lv 

Tradicionālo zinību turētāju biedrība “Pūdnīku skūla” piedāvā 
meistardarbnīcu “Māla tradicionālā apstrāde – veidošana, virpošana, 
lipināšana, formēšana”. Meistare: Andreja Paulāna Tautas lietišķās 
mākslas studijas vadītāja Evija Vasilevska. 

7. aprīlī  

plkst. 13.00–17.00 

Satiec savu meistaru 2019! 

TLMS “Dzīpariņš” 
meistardarbnīca “Rakstainu 
un svītrainu jostu aušana” 

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3  

 

Iepriekšēja pieteikšanās  
obligāta, tālr. 26322932, e-
pasts: hofmane63@inbox.lv 

rezekne.lv 

Rēzeknes Tautas lietišķās mākslas studija “Dzīpariņš” (vad. Ilze Arbidāne) 
aicina uz atvērto meistardarbnīcu. Dalībnieki iepazīs austu jostu veidus, 
zīmēs jostas kompozīciju un tehnisko zīmējumu, iekārtos un audīs jostas 
paraudziņu. 

7. aprīlī  

plkst. 13.00 

Rēzeknes Krievu tautas teātra 
izrāde “Svešā vecmāmiņa’’. 

Monoizrāde 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97, 
Kamerzāle 

3,00 € 

NBKN tālr. 64622182 

 

Gaļinas Zaķis izpildījumā. 

Režisors: Igors Mihailovs 

7. aprīlī  

plkst. 13.00 

Iveta Ratinīka 

“Sataustīt laiku”. 

Literārās sarunas Lūznavas 
muižā 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

3,00 € 

luznavasmuiza.lv 

Literārās sarunas Lūznavas muižā turpināsies ar tikšanos ar Ivetu 
Ratinīku, kura ir divu dzejas grāmatu (“Rūgts” (2011) un “tikko & 
tikai” (2018)) autore, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un 
literatūras skolotāja, literatūras pētniece un liberāla politiķe ar polemiskiem 
uzskatiem. Kā Ivetas pasniedzēja savulaik Rēzeknes Augstskolā profesore 
un sarunu vadītāja Ilga Šuplinska piebilst: “Joprojām atceros Ivetas spožo 
prātu, daudzos talantus, spēcīgo harizmu un prasmi atklāti paust savu 
pozīciju, viedokli. Eksistenciāli ironiskā, postmoderni abstraktā (arī 
absurdā) stila analizētāja, pieļauju, arī mācītāja skolēniem, bet pārsteidzoši 
liriska un sievišķīga dzejradītāja.”  

Lūznavas muižā būs piedzīvojama arī Ivetas Ratinīkas dzejas impresija 
“Sataustīt laiku”, kurā piedalās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studentu 
teātris “ĶerRA” Olgas Senkānes vadībā. 

7. aprīlī  

plkst. 15.00 

Dokumentālā filma “Gribētos 
būt aplim” 

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

3,50 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Dokumentālā filma ir stāsts par talantīgu un radošu cilvēku, viņa 
meklējumiem, dzinējspēku un iedvesmas avotiem. Par to, ko nozīmē 
sadegt uz skatuves. Filmas gaitā, sekojot līdzi nozīmīgiem dzīves 
punktiem, skatītājam atklājas pēdējo 20 gadu izcilākā Latvijas Nacionālās 
Operas un Baleta solista Alekseja Avečkina radošā personība, tās 
uzplaukums un briedums.  

https://www.latgalesgors.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
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Filmā piedalās Arturs Maskats, Kšistofs Pastors, Jūlija Gurviča, Margarita 
Demjanoka, Inese Zandere, Andrejs Žagars, Alekseja Avečkina ģimenes 
locekļi, u.c. Filmas režisors ir Roberts Rubīns 

8. aprīlī 

plkst. 14.00 un 18.00 

Izrāde bērniem un vecākiem 
“Kaka un pavasaris” 

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

7,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Režisors Jānis Znotiņš kopā ar aktrisi Anci Muižnieci ir radījuši izrādi 
bērniem un vecākiem “Kaka un pavasaris”.  Izrāde veidota pēc igauņu 
rakstnieka Andrusa Kivirehka grāmatas “Kaka un pavasaris” motīviem. 
Izrādē runā par svarīgām bērna augšanas procesa tēmām – ģērbšanos, 
mācīšanos lasīt, attiecībām bērnudārzā u.c. Izrādes mākslinieks – Rūdolfs 
Bekičs. 

Līdz 9. aprīlim Anastasijas Bikovas un 
Grietas Butjankovas izstādes 

“Pēc ilgas svārstīšanās” 
atklāšana 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

Ieejas maksa muižā: 

1,00–1,50 € 

luznavasmuiza.lv 

Rēzeknes mākslinieču Anastasijas Bikovas un Grietas Butjankovas kopējā 
gleznu izstāde “Pēc ilgas svārstīšanās”. Galvenie objekti, ar ko 
mākslinieces strādā, ir cilvēks un dabas motīvi. Izstādes ideja saistīta ar 
divu galējību apvienošanu: Anastasija savos darbos attīsta ķermeņa un 
gara maksimālo spriedzi, bet Grieta, savukārt, izvēlētajos sižetos ataino 
noteiktā brīža iekšējā miera stāvokli. Svārstīšanās starp šiem diviem 
stāvokļiem ir pazīstama ikkatram, tas arī veicina meklējumu un 
eksperimentu attīstību, līdz tie pārtop par mākslas darbiem. 

9. aprīlī 

plkst. 15.00 

Vēstures mirkļu pietura 

“No Rēzeknes Sarkanās krusta 
slimnīcas vēstures” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Ieeja uz pasākumu – 
skolēniem, studentiem –
1,00 €; pieaugušajiem – 
2.00 € 

Starpkaru periodā Rēzeknē uzbūvēja vairākas ievērojamas celtnes. Starp 
tām bija arī Rēzeknes Sarkanā krusta slimnīca, kura kļuva par vienu no 
modernākajām ārstniecības iestādēm Latgalē. Šoreiz Vēstures mirkļu 
pieturā uzzināsim dažādus interesantus faktus par medicīnas iestādes 
izveidi, darbību, personībām u. c. 

9. aprīlī 

plkst. 18.00 

Teātra “Joriks” kustību izrāde: 
R. Blaumanis “Nezāle” 

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

 

5,00–7,00 € 

NBKN tālr. 64622182 

teatrisjoriks.lv 
bilesuparadize.lv 

Jānis – četrpadsmit gadus vecais, spēcīgais, sārtais zēns ar spītīgi 
mirdzošajām acīm kādu dienu, pēc kārtējā pēriena saņemšanas, aiziet uz 
tiesu un apsūdz savu pāri darītāju. Pretī viņš saņem pamatīgu rājienu un 
tiek iepazīstināts ar tiesas priekšsēdētāju Biezumnieku. Pēc šīs tikšanās 
mainās visa Jāņa atlikusī dzīve.  

Režisore: Paula Pļavniece. Horeogrāfe: Liāna Merņaka-Ņikitina. Video: 
Evita Bēta. Balss: Laura Atelsone. Izrādē piedalās STOPTIME Dance 
Studio dejotāji, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņi un 
Vladimirs Lavrentjevs  Edvīna Klimanova vadībā. 

Izrāde latviešu valodā. Ieteicamais vecums: 12+.  

Pirmizrāde 2019. gada 28. februārī. 

 

12. aprīlī  

plkst. 11.00 

Interaktīva izrāde bērniem 
“Drebošā telts’’. 

 

PĒDĒJO REIZI! 

Teātra “Joriks” latviešu trupas 
izrāde pēc Džeimī de Andželo 

stāstu krājuma “Indiāņu 
teikas” motīviem  

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97, 
Lielās zāles skatuve 

 

5,00–15,00 € 

NBKN tālr. 64622182 

teatrisjoriks.lv  

Reiz kādā vigvamā jeb teltī dzīvoja pavisam parasta ģimene – tētis Lācis, 
mamma Antilope un viņu bērni – dēlēns Lapsēns un meitiņa Irbīte. Kādu 
dienu viņi nolēma doties ceļā, lai apciemotu draugus tālajā Dzērvju 
ciemā... Tras, tras, tras – pa taku augšā, tras, tras, tras – pa taku lejā... Vai 
jūs zinājāt, ka ir vieta, kurā cilvēkus sauc zvēru un putnu vārdos, kur rītos 
dzied dziesmu savai ēnai, mājā kāpj iekšā pa dūmeni, bet bērni un 
pieaugušie reizēm sirgst ar “ha-hā!” sērgu? Sekosim līdzi galveno varoņu 
piedzīvojumiem un atklāsim daudzveidīgo, aizraujošo un seniem 
noslēpumiem pilno indiāņu pasauli! 

https://www.latgalesgors.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
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 Iedvesmojoties no amerikāņu lingvista, etnomuzikologa un stāstnieka 
Džeimī de Andželo (Jaime de Angulo) “Indiāņu teikām” tapis neparasts 
iestudējums, kur gan mazie, gan lielie aicināti caur rotaļu – zīmējot, 
veidojot, dejojot, muzicējot – līdzdarboties izrādes tapšanā. “Svarīgākais 
šajā izrādē nebūs galamērķis, bet gan pats ceļš – nepārtrauktas mainības 
pilns. Kā arī spēlēšanās un radīšanas prieks,” uzsver režisore Inga Tropa. 

Režija – Inga Tropa. Lomās: Antilope: Laura Atelsone, Lācis: Kārlis 
Derums, Lapsēns: Kārlis Tols. Pārējās lomās: Kristīne Klimanova, 
Jekaterina Garfunkele, Edvīns Klimanovs.  

Mākslinieces – Paraskēva Deikina, Dagne Devjatnikova. Gaismu un video 
operators – Kristaps Kalabanovs. Gaismu un skaņu operatori – Rihards 
Puisāns, Indulis Balodis.  

“Spēlmaņu nakts 2016/2017” nominācija kategorijā “Gada izrāde 
bērniem/pusaudžiem”. 

Izrādes ilgums: 1 stunda. Ieteicamais vecums: 6+. Izrāde latviešu valodā. 

Uzmanību! Lūgums, nākot uz izrādi, ģērbt drēbes, ko nav bail nejauši 
sasmērēt, jo izrādes laikā darbojamies ar krāsām. 

12. aprīlī 

plkst. 17.00 

Sarunu vakars ar jauno aktieri, 
ceļotāju Kārli Derumu. Āzija 

Rēzeknes TIC, Krasta 
ielā 31 

Ieeja – brīva 

latgale.travel 

Kārlis Derums pastāstīs par saviem piedzīvojumiem, ilgstoši ceļojot pa 
Āziju.  

12. aprīlī 

plkst. 19.00 

Ķīniešu klasiskās dejas izrāde 
“Vārdiem neaprakstāmais 

skaistums” 

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

10,00–17,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Jau tradicionāli pavasarī Latvijā notiek Starptautiskais Baltijas baleta 
festivāls, kura viens no notikumiem allaž priecē arī skatītājus Rēzeknē. 
Šogad festivāla programmas piedāvājumā Ķīnas klasiskās dejas izrāde 
“Vārdiem neaprakstāms skaistums”, ko izrādīs Pekinas Dejas Akadēmijas 
dejotāji. Pekinas Dejas Akadēmija ir kļuvusi par vienīgo augstāko 
profesionālo dejas mākslas institūciju Ķīnā, kā arī par vienu no lielākajām 
un prestižākajām dejas skolām pasaulē. 

Līdz 13. aprīlim RMDV Mākslas skolas 
audzēkņu darbu izstāde 

“Satekpunkti” 

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

skolēniem un 
studentiem – 0,50 €, 
pieaugušajiem – 2,00 €; 

ar Rēzeknieša karti – 
bezmaksas ieeja 

rezekne.lv 

Šogad Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas 
audzēkņu veikums izpaužas visdažādākajos uzdevumos, kur pētīti dabas 
objekti, veikti eksperimenti, atraisīta iztēle, tāpēc izstāde ir savdabīgs 
radošuma satekpunkts. Izstādē apskatāmi gan papīra tektonikas darbi, 
kuros audzēkņi mēģina attēlot telpiskus objektus, gan kompozīcijas darbi 
ar cilvēka figūru noteiktā telpā, gan darbi, kuros parādīta dekoratīva, 
sapņaina vide. 

 

13. aprīlī  

plkst. 11.00 

Meistarklase ģimenēm ar 
bērniem “Strods dzīd muna 

vacuo tāva pogolmā” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

skolēniem un 
studentiem – 2,00 € , 
pieaugušajiem – 3,00 € 

Vai atceries kā ar vectēvu gatavoji strazdu būri savā bērnībā? Izgatavo to 
kopā tagad ar savu bērnu! Strazdu būrīšu gatavošana ir tradīcija, kas 
Latgales saimēs gadiem nav aptrūkusies, kļūstot par sava veida 
mijiedarbību starp paaudzēm. Tavs bērnības pagalms var kļūt par Tava 
bērna pagalmu! Atnāc ar ģimeni uz Latgales Kultūrvēstures muzeju un 
izgatavo savu  būrīti! Mazajiem un zinātkārajiem putnu mīļiem būs arī 
iespēja izstādē “Vai pazīsti?” uzzināt par mežā, laukā, purvā un jūras 
piekrastē visbiežāk sastopamajiem putniem un iepazīties ar Latgales māla 
dziedoņiem – svilpauniekiem!  

https://www.latgalesgors.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekne.lv/
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Vietu skaits ierobežots. Iepriekšējā pieteikšanās pa tālruni: 28624381 
(LKM muzejpedagoģe) 

13. aprīlī  

plkst. 11.00 

Mazo dziedātāju konkurss 
“Saules zaķis” 

JIRMV Mazā zāle, 
Atbrīvošanas aleja 56, 
Rēzekne 

jirmv.lv Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola (JIRMV) rīko konkursu 
Rēzeknes pilsētas un novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem 
vecumā no 5 līdz 7 gadiem (ieskaitot), lai veicinātu bērnu interesi par 
mūziku, dziedāšanu un mūzikas instrumentiem. 

13. aprīlī  LEGO robotikas sacensības ARPC “Zeimuļs”, Krasta 
ielā 31, Rēzekne  

zeimuls.lv  

13. aprīlī  

plkst. 19.00 

Marijas Naumovas koncerts 
“Līdz gaišām domām” 

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

10,00–25,00 € 

latgalesgors.lv 

Marija Naumova 2018. gada oktobrī atzīmēja jubileju ar sev tuvu, bet 
plašākai sabiedrībai neizskanējušu solo programmu “Līdz gaišām asarām”, 
kas atklāj romanču muzikālā stila rašanos un attīstību, ceļojumu laikā un 
vietā, līdz ar to izmaiņas to skanējumā. Programmā varēs dzirdēt 
romances no dažādiem gadsimtiem, valstīm un kultūrām. Koncertā kā 
ierasts muzicēs Rolands Beļēvičs (taustiņi), Norberts Skraucis (bass), 
Ingus Feldmanis (ģitāra), Jegors Kovaiko (ģitāra), Andris Buiķis (bungas). 

14. aprīlī 

plkst. 18.00 

Parodists Andrejs Barinovs 

 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97 

15,00–30,00 € 

NBKN tālr. 64622182 

bilesuparadize.lv 

Krievijas humora jaunā zvaigzne – parodists Andrejs Barinovs ir ļoti 
talantīgs. Viņa vārdu bieži var redzēt žurnālos un preses izdevumu slejās, 
kas veltītas slavenībām, viņu dzīvei un daiļradei. Viņu aicina uzstāties 
koncertos un raidījumos u.tml.  

Rīko: SIA “Victorem A” 

16. aprīlī 

plkst. 9.30–13.00 

 

Latgales podnieku dienas 2019. 

Latgales novada skolu 
vizuālās mākslas un 

keramikas pulciņu radošais 
konkurss 

Jura Soikāna Ludzas 
mākslas skolas 
Nautrēnu filiālē, 

Rogovka, Nautrēnu 
pagasts, Rēzeknes 
novads 

t. 26404003  

17. aprīlī plkst. 15.00 

izstādes atklāšana! 

 

Izstāde apskatāma no 
17. aprīļa līdz 
18. maijam 

 

 

Latvijas Mākslas akadēmijas 
Latgales filiāles studentu un 
pasniedzēju darbu izstāde 

“Dzīres” 

 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē, 

3.stāva zāle 

skolēniem un  
studentiem – 0,50 €, 
pieaugušajiem – 2,00 €; 

ar Rēzeknieša karti – 
bezmaksas ieeja 

Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāle šogad atskatās uz savas 
darbības 30 gadiem, Latvijas Mākslas akadēmijas pastāvēšanas laiks ir 
jau 100 gadi, mācību iestāde ir tikai nedaudz jaunāka par Latvijas valsti. 
Tāpēc viss akadēmisko studiju process šajā gadā paiet svētku un cītīgas 
radošās darbošanās gaisotnē, ar nolūku izrādīt cieņu akadēmisko tradīciju 
saglabāšanai un mākslas cienītājiem sniegt izpratni par mācībspēku un 
studentu talantu potenciālu.  

Izstāde “Dzīres” aktualizē jēdzienu “dzīres”, kura pazīstamākais traktējums 
nāk no grieķu filozofijas laikiem (Platona “Dzīres”), vijas cauri gadsimtiem 
un ļauj parādīt svētku svinēšanas tradīcijas gan radošajā darbībā un 
filozofijā, gan īpašos gadījumos. 

18. aprīlī 

plkst. 18.00 

Arkādija Raikina Estrādes 
teātra viesizrāde 

“Viltus slimnieks” ar Juriju 
Gaļcevu un Vjačeslavu 

Manučarovu 

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

22,00–35,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Sulīga, asa, enerģiska izrāde, ko iestudējusi viena no vispieprasītākajām 
Krievijas režisorēm – Ņina Čusova. Vjačeslavs Manučarovs tēlo viltus 
slimnieku tik labi, ka skatītājs sāk ticēt viņa pārliecībai – pasaulei tomēr var 
likt griezties apkārt sev. Savukārt aktierspēles meistars Jurijs Gaļcevs 
spēlē vairākas lomas, pārvēršoties acu priekšā. Zilacainu viltnieku apkārt ir 
daudz, bet ir nepieciešams īsts varonis... 

http://zeimuls.lv/
http://zeimuls.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
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Līdz 20. aprīlim Gleznotāja Osvalda 
Zvejsalnieka gleznu izstāde 

“Gadiem pāri” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

skolēniem un 
studentiem – 0,50 €, 
pieaugušajiem – 2,00; 

ar Rēzeknieša karti – 
bezmaksas ieeja 

rezekne.lv 

Svinot gleznotāja prof. Osvalda Zvejsalnieka 75. dzimšanas dienu, muzeja 
apmeklētājiem tiks piedāvāts jaunākais mākslinieka veikums esot plenēros 
tepat Latgalē un strādājot darbnīcā pie molberta. Iespaidu bagātība, ko 
deva pagājušā gada krāšņā vasara un garais rudens, ir iegūlusi audeklos 
krāsu slāņu un emociju piesātinājumā. 

20. aprīlī 

plkst. 18.00 

Teātra “Joriks” krievu trupas 
PIRMIZIRĀDE  

“ne#maza traģēdija” 

pēc A. Puškina darba “Mazās 
traģēdijas” motīviem 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97 

5,00–7,00 € 

NBKN tālr. 64622182 

teatrisjoriks.lv  

Režisors: Antons Kovalenko (Krievija). Lomās: Tatjana Suhiņina – Pecka, 
Jekaterina Garfunkele, Aivars Pecka, Genādijs Voronovs, Marats 
Efendejevs. 

Izrāde krievu valodā. 

20. aprīlī 

plkst. 19.00 

Rēzeknes kamerorķestris, 
Agnese Urka, Ilze Grēvele-

Skaraine koncertprogrammā 
“Stabat Mater” 

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

5,00–10,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

 

Klusajā sestdienā Latgales vēstniecības GORS Lielajā zālē izskanēs 
Rēzeknes kamerorķestra koncertprogramma, kuras centrā Džovanni 
Batistas Pergolezi skaņdarbs “Stabat Mater”. Koncerta solistes – Ilze 
Grēvele-Skaraine un Agnese Urka. 

Programmā - Pētera Vaska (1946) darbs stīgu orķestrim “Viatore”; baroka 
laika itāļu komponista Džovanni Batistas Pergolēzi skaņdarbs “Stabat 
Mater”. 

21. aprīlī  

plkst. 11.00 

Lieldienu pontāgs 

Rēzeknē 2019 

 

Festivāla parkā, Pils 
ielā 17 

Bezmaksas 

rezekne.lv 

11.00–15.30 Svētku tirdziņš 

Tautas lietišķās mākslas studijas “Dzīpariņš” darbu izstāde (pārdošana par 
pircējiem draudzīgām cenām) 

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

13.30–15.30 Radošās darbnīcas (ARPC “Zeimuļs”, sporta klubs 
“SEDNA”) 

Māla zaķu veidošanas darbnīca (vada sīkplastikas veidošanas meistare 
Olga Deksne) 

13.30–14.00 Spēlē pūšamo instrumentu orķestris “Rēzekne” (vad. 
Sergejs Sergejevs)  

14.00–15.30 Lielās dienas izdarības 

Šūpoļu rotāšana, rotaļdejas, olu ripināšana, ugunskuru iekuršana ar priežu 
čiekuriņiem, lai vienotu rēzekniešus, pārvērstu visu gaismā un labās 
domās!  

Pontāga cepšana ar vardīšu kājiņām, siseņu matiņiem, mušu deguntiņiem 
un puišu cienāšana, lai tiem spēks kaulos meitas mīlēt!  

Tējas dzeršana, sišanās ar olām un pīrāgu baudīšana – Lieldienu 
pusdienas brīvā dabā. 

Jautrošanās un fotografēšanās kopā ar lielo zaķi. Zaķa skrējiens un 
smieklu vezums. Notiks arī lieldienu zaķa apslēptās mantas meklēšana 
(Lieldienu dārgumu grozs). Podiņu apgleznošana un pavasara vitamīnu 
stādīšana. 

 

 

http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekne.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.rezekne.lv/
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Lielās dienas lustes vadīs Latvijas radio žurnālisti, folkloristi Iveta un 
Vidvuds Medeņi. 

Lieldienas iegavilēs Rēzeknes folkloras kopa “Rūta” (vad. Irēna 
Rampāne), rotaļdejas rādīs Rēzeknes folkloras kopa “Vīteri” (vad. 
Sandra Stare), Lieldienas citu tautu tradīcijās skanēs Rēzeknes poļu kora 
“Jutrzenka” folkloras grupas (vad. Irēna Ivanova) dziesmās, dančus 
rādīs Rēzeknes vidējās paaudzes deju kopa “Dziga” (vad. Ilmārs 
Dreļs). 

Ieskandināsim, iešūposim, izkrāsosim pilsētu, pavasari, Lieldienas! 
Aicinām ierasties zaķa kostīmos, ar krāsainām olām un pavasarīgiem 
smaidiem! Labākā “kažoka” pārstāvjiem būs pārsteiguma balvas. 

21. aprīlī  

plkst. 16.00 

Rēzeknes bērnu deju kolektīva 
“Dziguči” 

20 gadu jubilejas koncerts 

Rēzeknes kultūras 
nams, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

Bezmaksas 

KN tālr. 64622066 

rezekne.lv 

Bērnu deju kolektīvs “Dziguči” Rēzeknē darbojas kopš 1999. gada. Deju 
kolektīva vadītāja –  Gunta Sidorova. 

Koncertā piedalīsies arī Rēzeknes vidējās paaudzes deju kopa “Dziga” 
(vad. Ilmārs Dreļs), jauniešu deju kopa “Dziga” (vad. Inga Žirgule), vidējās 
paaudzes deju kopa “Vadži” (vad. Inga Peļņa), Rēzeknes Valsts 
1. ģimnāzijas 9. klašu jauniešu deju kolektīvs “Skali” (vad. Marika Vaičule).  

 

22. aprīlī  

plkst. 12.00–15.00 

 

Latgales podnieku dienas 2019. 

Atvērto durvju dienas Latgales 
podnieku darbnīcās. 

 

  Daugavpils Māla mākslas centrā, 

18.novembra iela 8, Daugavpils, t. 29241488, dmmc@inbox.lv  

Olgas un Valda Pauliņu keramikas darbnīcā,  

Dūmu iela 8, Krāslava, t. 29128695, valdispaulins@inbox.lv 

22. aprīlī 

plkst. 17.00 

Teātra “Joriks” latviešu trupas 
izrāde: A. Volodins 

“No mīļotajiem nešķirieties”. 
Liriska komēdija 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97,  
Lielās zāles skatuve – 
vietu skaits ierobežots 

 

7,00 € 

NBKN tālr. 64622182 

teatrisjoriks.lv  

“No mīļotajiem nešķirieties” nav ikdienišķs stāsts par ikdienišķām lietām – 
prombūtni, šķiršanos. Precēts pāris, kas kopā dzīvojuši pavisam neilgi, 
nokļūst tiesas zālē. Jauniešu emocijas un karstais prāts neļauj viņiem 
pašiem atrisināt savas nesaskaņas, un vienā acumirklī par vienīgo 
mīlestības aizstāvi, par personu, kurš aizvainojumu, pārmetumu un 
pārpratumu straumē varētu glābt jūtas, kļūst tiesnesis. Darbība notiek 
Ļeņingradā (Pēterburgā), un visus lugas notikumus apvij šīs pilsētas 
maģija. Stāsts būs tuvs ikvienam, kam jebkad ir nācies šķirties, zaudēt 
tuvus un mīļus cilvēkus, katram, kurš zina, kas ir piedošana, un tic tam, ka 
mīlestība var pārvarēt visu, pat šķiršanos.  

Jaunākās paaudzes skatītājiem Aleksandra Volodina vārds nav pazīstams. 
Vidējās un vecākās paaudzes cilvēki atceras filmas “Pieci vakari”, “Rudens 
maratons”, “Vecākā māsa”, kuru scenāriju autors ir A. Volodins. Aleksandrs 
Volodins (1919–2001) ir krievu dramaturgs, dzejnieks un prozaiķis, kas 
lielāko mūža daļu nodzīvojis Pēterburgā. Viņa darbi krievu padomju 
literatūrā izceļas ar ļoti reālistisku un negaidīti tiešu ikdienas portretējumu. 

Režisors: Antons Kiseļuss (Igaunija). Scenogrāfe/kostīmmāksliniece: Olga 
Galicka (Krievija). Lomās: Elīna Avotiņa, Edijs Zalaks, Ilze Āboltiņa, Ance 
Kukule, Māra Ribkinska, Kārlis Tols. 

Izrādes ilgums 1 h 30 min. Izrāde latviešu valodā. Ieteicamais vecums 12+ 

Pirmizrāde 2018. gada 24.septembrī. 

http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekne.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
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24. aprīlī 

plkst. 13.00 

Teātra “Joriks” latviešu trupas 
izrāde “Raksti mani šovakar”. 

Dzejas koncerts 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97 

5,00 € 

NBKN tālr. 64622182 

teatrisjoriks.lv  

Koncertā “Raksti mani šovakar” latviešu mūsdienu autoru – Toma 
Treiberga, Māra Salēja, Marta Pujāta, Ilmāra Šlāpina, Semjona Haņina, 
Ivetas Ratinīkas, Ingas Pizānes, Kārļa Vērdiņa, Ingas Gailes, Arvja Vigula 
– dzeja skan aktieru Karinas Lučiņinas, Māra Skroda un Rēzeknes 
mūzikas vidusskolas audzēkņu izpildījumā.  

Aktieri: Karina Lučiņina un Māris Skrodis. Mūziķi: Ralfs Arbidāns – 
basģitāra. Diona Liepiņa – vokāls. Arnis Stepiņš – bungas. Imants Spīčs – 
mandolīna. Eduards Geikins – Tolstovs elektro ģitāra. Kristians Justs – 
elektroģitāra. Režisors – Georgijs Surkovs. Scenogrāfija – Sintija 
Jēkabsone. Video – Evita Bēta. Muzikālais konsultants un režisora 
asistents – Edvin Klimanov. Gaismas – Kristaps Kalabanovs.   

Izrāde latviešu valodā. Izrādes ilgums 45 min. Ieteicamais vecums: 14+ 

Pirmizrāde 2018. gada 6. decembrī. 

24. aprīlī plkst. 15.00  

izstādes atklāšana! 

 

No 24. aprīļa līdz 
25. maijam 

 

TLMS “Dzīpariņš” radošās 
darbības 40 gadu izstāde 

“Satikšanās” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

skolēniem un 
studentiem – 0,50 €, 
pieaugušajiem – 2,00; 

ar Rēzeknieša karti – 
bezmaksas ieeja 

rezekne.lv 

Tautas lietišķās mākslas studijas “Dzīpariņš” rokdarbnieces šoreiz izstādi 
veidojušās, liekot akcentu uz pēdējos gados populāru tendenci 
sabiedrībā – tautas tērpa darināšanu. Latvijas valsts simtgade daudzus ir 
rosinājusi izgatavot pašiem savu tautas tērpu, tāpēc ir meklētas čaklas 
audējas un izšuvējas, kas varētu palīdzēt īstenot šo sapni. Studijas 
meistaru veikums un iegūtā pieredze gan arheoloģisko, gan etnogrāfisko 
apģērbu izgatavošanā atspoguļojas brīnišķīgā gala rezultātā – bagātīgā 
tautas tērpu, to sastāvdaļu un citu rokdarbu izstādē. 

25. aprīlī  

plkst. 18.00 

Teātra “Joriks” krievu trupas 
izrāde: S. Dovlatovs 

“Kompromiss”. Žurnālista 
piezīmes 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97, 
Lielās zāles skatuve – 
vietu skaits ierobežots 

 

7,00 € 

NBKN tālr. 64622182 

teatrisjoriks.lv  

Sergejs Dovlatovs ir viens no nozīmīgākajiem 20. gs. otrās puses krievu 
un padomju rakstniekiem. Viņa darbi lielā mērā sakņojas autora biogrāfijā. 
Dovlatovs ārkārtīgi smalki un ar humoru apraksta kā savu aprindu ļaudis – 
literātus un žurnālistus, tā arī vienkāršus strādniekus. Viņa varoņus 
apvieno laikmets – padomju stagnācijas laiks. 

Noveļu ciklā “Kompromiss” Dovlatovs attēlo savu dzīvi Tallinā, kad viņš bija 
laikraksta “Padomju Igaunija” korespondents. Zaudējis darbu Ļeņingradā, 
saņēmis atteikumu jebkad publicēt savus darbus, jaunais žurnālists dodas 
uz Igauniju. Padomju laikā Baltijas valstis (Pribaltika) tiek uzskatītas par 
vietu, kur valda uzskatu brīvība. Viņš cer, ka te izdosies paslēpties no 
padomju realitātes un publicēties. Tomēr laiki mainās, un liberālismu 
nomaina skarbas vajāšanas, brīvdomība tiek sodīta, bet kompromiss 
izrādās vien kārtējā fikcija. 

Iestudējums rosina domāt par to, kāda ir kompromisa cena, ar ko ir 
jāsamierinās, lai tiktu sadzirdēts. Un kā tajā nepazaudēt sevi. Izrāde par 
laiku, par cilvēkiem – žurnālistiem un avīžniekiem, strādniekiem un ārstiem 
– vienkāršiem padomju, igauņu pilsoņiem, kā arī par Pribaltiku – par Tallinu 
un Baltijas jūru.  

Sergejs Dovlatovs (1941–1990), rakstnieks un žurnālists. Rakstīja prozu, 
bet tā kā publicēšanai viņa darbus nepieņēma, izdeva tos “samizdatā” un 
Rietumos. 1976. gadā tika izslēgts no PSRS Žurnālistu savienības. 
1978. gadā emigrēja no PSRS. Apmetās Ņujorkā, kur nodzīvoja līdz mūža 
galam, strādādams vietējā krievu avīzē, un publicēdams mūsdienās 

http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekne.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
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pazīstamākos darbus 

Režisors: Antons Kiseļuss. Māksliniece: Olga Galicka. Horeogrāfs: Nikita 
Petrovs. Lomās: Edvīns Klimanovs, Larisa Beilo, Kristīne Klimanova, 
Veronika Kurilova, Larisa Ščukina, Aivars Pecka, Vladimirs Petrovs. 

Izrāde krievu valodā.  Izrādes ilgums: 1 h 50 min. (bez starpbrīža). Vecuma 
ierobežojums: 16+. Izrādē smēķē.  Pirmizrāde 2018. gada 22. novembrī. 

26. aprīlī  

plkst. 18.00 

Vīru koris “Graidi”, Raibīs un 
pūtēju orķestra “Rēzekne” 

grupa “Dzeivis Graidi” 

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

5,00–10,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Rēzeknes vīru kora “Graidi” rosināts koncertuzvedums ar Oskara Orlova 
(Raibīs) klātbūtni, tekstiem un dziesmu vārsmām, Guntras Kuzminas – 
Juknas un Ilonas Rupaines mūziku, pūtēju orķestra “Rēzekne” grupas 
temperamentīgām melodijām. 

Pasākums latgaliešu valodā. 

26. aprīlī    Latgales podnieku dienas 2019 Organizē: Rēzeknes novada pašvaldība, TLMS “Rēzeknes apriņķa pūdnīki”, Latgales Kultūrvēstures muzejs sadarbībā ar: TLMS 
“Latgale” (Daugavpils), Andreja Paulāna TLMS (Rēzekne), Jura Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāli, Franča Trasuna 
muzeju “Kolnasāta”. Atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds 

plkst. 10.00–11.00 Malkas cepļa izņemšana Jura 
Krompāna keramikas darbnīcā 

Niperova, Griškānu 
pagasts, Rēzeknes nov. 

t. 27529187  

plkst. 11.00–15.00 Teorētiskie lasījumi par 
lietišķo mākslu 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

t. 64622464, 
muzejs@rezekne.lv 

 

Ar priekšlasījumiem uzstāsies Latvijas Nacionālā kultūras centra lietišķās 
mākslas eksperte Linda Rubena, folkloras eksperte Gita Lancere, Latvijas 
Nacionāla vēstures muzeja pētniece Baiba Dumpe. 

plkst. 17.00–20.00 Latgales podnieku dienu 2019 
keramikas cepļa kurināšana 

Andra Ušpeļa keramikas 
darbnīcā “Moldedži” 

Pocelujevka, Griškānu 
pagasts, Rēzeknes 
novads 

t. 29463032 Glazēto darbu kurināšana malkas ceplī.  

Satikšanās un sirsnīga vakarēšana ar podniekiem.  

Vēsmas Ušpeles stāsts un demonstrējumi par pieredzēto Svētā Jēkaba 
(Santjago) ceļā. 

27. aprīlī Latgales podnieku dienu 2019 
keramikas cepļa atvēršana 
Andra Ušpeļa keramikas 

darbnīcā “Moldedži” 

  

plkst. 10.00–12.00 Pocelujevka, Griškānu 
pagasts, Rēzeknes 
novads 

t. 29463032  

plkst. 12.30 

 

Latgales podnieku dienu 2019  

un gleznotāju apvienības VIVA  

izstādes atklāšana  

Franča Trasuna muzejā 
“Kolnasāta” 

Kalna iela 3 Sakstagals, 
Sakstagala pagasts, 
Rēzeknes novads 

t. 28676917, 
kolnasata@inbox.lv 

 

Izstādē piedalās Latgales podniecības meistari ar jaunākajiem 
darinājumiem, īpašu uzmanību veltot krūzēm, krūzītēm un kausiem. 
Vienuviet virpoti un lipināti, krāšņi glazēti un niansēm bagāti reducēti (t.s. 
melnā keramika) ikdienā lietojami un dekoratīvi trauki. Izstāde skatāma līdz 
10. septembrim.   

27. aprīlī 

 

Lielā talka  talkas.lv  Pavasara vēstneši ir ne tikai piemājas sniegpulkstenīši, bet arī atkritumi, 
kas parādās ik uz stūra, sniegam nokūstot! Tādēļ aicinām pulcēties kā 
lielus, tā mazus Lielās talkas pavasara tūrē, lai aktīvi un kopīgiem spēkiem 
ne tikai vāktu, bet arī šķirotu atkritumus skaistākai Latvijai! 

27. aprīlī 

plkst. 17.00 

 

Kauņas vīru kora “Perkūnas” 
un Rēzeknes sieviešu kora 

“Medicus” koncerts 

Rēzeknes kultūras 
nams, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

Bezmaksas 

KN tālr. 64622066 

rezekne.lv 

Kauņas vīru koris “Perkūnas” (diriģents Romaldas Misiukevičius) pastāv 
kopš 1955. gada un joprojām aktīvi koncertē dažādās valstīs (Lietuvā, 
Latvijā, Igaunijā, Itālijā, Ungārijā, Vācijā, Čehijā, Somijā u. c.).  
Nu jau sešus gadus vīru koris sadarbojas ar Rēzeknes sieviešu kori 

http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekne.lv/
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“Medicus” (diriģentes Anda Lipska un Ināra Skrule) un ir veidojuši kopīgus 
koncertus gan Kauņā, gan Rēzeknē, Viļānos un Rogovkā. 

28. aprīlī  

plkst. 13.30 

Broņus Rutkauskas (LT) 
izstādes “Noslēpums. Ilūzijas 

un realitāte” pasākums 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

bezmaksas 

luznavasmuiza.lv 

No 9. aprīļa līdz 12. maijam Lūznavas muižā būs skatāma lietuviešu 
mākslinieka Broņus (Bronius) Rutkauskas gleznu un fresku izstāde 
“Noslēpums. Ilūzijas un realitāte”. Mākslinieks izstādēs piedalās kopš 
1980. gada, viņa darbi izstādes bijuši skatāmi ne tikai Lietuvā, bet arī ASV, 
Zviedrijā, Somijā, Polijā un citās valstīs. 

28. aprīlī  

plkst. 15.00 

“Zodiaks”. 12 muzikālas 
ainavas par Čurļona gleznām 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

8,00–12,00 € 

luznavasmuiza.lv 

Turpinot kamermūzikas koncertu tradīciju un lietuviešu komponista un 
mākslinieka Mikaloja Konstantina Čurļoņa piemiņas un talanta godināšanu 
Lūznavas muižā iecerēts starptautiska mūzikas projekta 
koncertprogrammas pirmatskaņojums. Koncerta ieceres pamatā ir 
muzikāla apcere par Čurļoņa Zodiaka cikla 12 gleznām, kuru muzikālās 
ainavas īpaši muižas videi, iedvesmojoties no vēsturiskā stāsta, veidos 
lietuviešu komponists, pianists un M. K. Čurļoņa mazmazdēls Roks 
Zubovs (Rokas Zubovas) un jaunie Latvijas mūziķi – kontrabasists Jānis 
Rubiks un pianists Edgars Cīrulis. Stīgu kvarteta sastāvā muzicēs Aleksejs 
Bahirs (vijole), Margarita Ogibalova (vijole), Silvija Krauze un Jānis Pauls 
(čells), bet džeza trio sastāvā piedalīsies Rūdolfs Dankfelds 
(sitaminstrumenti), Edgars Cīrulis (klavieres) un Jānis Rubiks (kontrabass), 
kā arī lietuviešu pianists Roks Zubovs. \ 

 

29. aprīlī 

plkst. 18.00 

Pasaka pieaugušajiem 

“Sapnis par zelta gaili”. 

 

Teātra “Joriks” jauniešu teātra 
studijas PIRMIZRĀDE pēc 
A. Puškina darba motīviem 

“Pasaka par zelta gaili’’ 

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

 

3,00 € 

NBKN tālr. 64622182 

teatrisjoriks.lv  

“Pasaka par zelta gaili” ir uzrakstīta 1834. gadā un ir pēdējā pasaka, ko 
Aleksandrs Puškins ir uzrakstījis. Šajā stāstā galvenais varonis ir cars 
Dadons, kurš bezrūpīgi dzīvo savu dzīvi un nedomā par sekām.  Caram 
Dadonam reiz paveicās, jo viņa valstībā bija kāds gudrs vīrs, kurš 
uzdāvināja brīnišķīgu zelta gaili. Bet vai Dadonam maģija palīdzēs? Gailis 
vienmēr ir bijis rītausmas simbols. Gailis vienmēr brīdīnāja par ienaidnieka 
ierašanos un tādā veidā sargāja Dadona karaļvalsti.  

Izrāde stāsta par Šahmaņa ķēniņu un viņa burvju mākslu, par cara  
Dadona dzīvi un viņa solījumu, ko viņš nevēlējās izpildīt. Pasaka ir meli un 
tajā ir laba mācība.  

Režisore: Lariša Ščukina. Izrāde krievu valodā.  

 

30. aprīlī  

plkst. 12.00 

Sarīkojums senioriem 
“Pavasaris klāt!” 

“Ziemelblāzmā”, 
Atbrīvošanas alejā 174, 
Rēzeknē 

2,00 € Programmā: koncertapsveikumi, svētku cienasts, dejas – Sergejs. 

Rīko biedrība “Latgalieši” 

Trešdienās un 
sestdienās 

plkst. 10.00–15.00 

Rēzeknes Zaļās sinagogas 
apskate 

Rēzeknes Zaļā 
sinagoga, Krāslavas 
ielā 5 

Trešdienās un sestdienās – 
brīva, tālr. 26615683 

sinagoga.lv 

Pēc pieteikuma skolēnu grupām piedāvājam muzejpedagoģisko 
programmu “No Purima līdz Hanuka svētkiem”. Pēc pieteikuma pieaugušo 
grupām – dokumentālās filmas “Izdzīvošanas sindroms” (par Rēzeknes 
ebreju vēsturi) demonstrējums. Grupām iespējamas ekskursijas arī citā 
laikā. 

IZGLĪTOJOŠAIS DARBS   

http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.sinagoga.lv/
http://www.sinagoga.lv/
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No 1. līdz 30. aprīlim Muzejpedagoģiskā programma 

“Kā top maize?” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

 

katram skolēnam – 1,50 €, 
iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālr. 64622464, 28624381 
(LKM muzejpedagoģe) 

rezekne.lv 

 

Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas un pamatskolas 
skolēniem. Improvizēta maizes tapšanas procesa izspēle, izzinot 
cepšanas tradīcijas un senos saimniecības traukus. Nodarbībā skolēni 
iepazīs video mācību materiālu “Nu gryuda leidz maizis klaipam” (17 min., 
latgaliešu val., ar subtitriem latviešu un angļu val.), kas ir muzeja 
speciālistu veidots pētījums un  ataino maizes ceļu – graudu sēju, labības 
augšanu, kulšanu, graudu malšanu, maizes cepšanas tradīcijas Latgalē u. 
tml. Pēc čakli padarīta darba – kopīga sēšanās pie lielā saimes galda, 
kādas maizes šķirnes nogaršošana un sasildīšanās ar zāļu tēju. 
Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” norise bērniem un 
jauniešiem. 

No 5. līdz 30. aprīlim Dabas stunda muzejā 

“Latvijas putni” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

 

katram skolēnam – 1,50 €, 
iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālr. 64622464, 28624381 
(LKM muzejpedagoģe) 

rezekne.lv 

 

Dabas stunda pirmsskolas bērniem, sākumskolas un pamatskolas 
skolēniem.  

Vai zināji, ka mājas strazds pa zemi soļo, nevis lec, kā to dara melnais 
meža strazds? Nē? Tad nāc uz muzeju un uzzini interesantus faktus ne 
tikai par Latvijā sastopamajiem putniem.  

Nodarbības laikā būs iespēja apmeklēt Talsu novada muzeja ceļojošo 
izstādi par Latvijas dziedoņiem “Vai pazīsti?”, kas ļaus labāk iepazīt mežā, 
laukā, purvā un jūras piekrastē visbiežāk sastopamos putnus. Būs iespēja 
uzzināt, kā putni iedalās, kuras sugas sākušas Latvijā ligzdot  tikai pēdējo 
gadu laikā un kā palīdzēt putniem izdzīvot. 

Būs iespējams arī iepazīties ar Latgales māla dziedoņiem – svilpauniekiem 
– no muzeja krājuma! Kā arī meklēsim putnus Latgales folklorā, iesim 
rotaļdaņčos un paši kļūsim par maziem dziedoņiem. 

Aktivitāte noris muzejpedagoģiskās programmas “Pirmo reizi izstādē” 
ietvaros. Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” norise 

bērniem un jauniešiem. 

Visu gadu Muzejpedagoģiskā programma 

“Zemes dzīļu noslēpumi” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

katram skolēnam – 1,50 €, 
iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālr. 64622464, 28624381 
(LKM muzejpedagoģe) 

 

Programma sākumskolas, pamatskolas skolēniem. Nodarbības ilgums: 
40–60 min. Praktiski darbojoties grupās, dalībnieki noskaidros, ko var 
atrast zemes dzīlēs un cik liela nozīme senvēstures pētīšanā, senču 
sadzīves izzināšanā ir arheoloģiskajiem izrakumiem. Skolēni iejutīsies 
arheologa lomā un veiks “izrakumus“ ar smiltīm piepildītā koka kastē, pēc 
tam analizējot atradumus. Nodarbības laikā skolēni padziļina zināšanas 
par vēsturi, kultūrvēsturi, mācās izprast, cik svarīgi ir saudzīgi izturēties 
pret vidi. Nodarbībā skolēni varēs iepazīties gan ar 1980.–1983. g. 
arheoloģiskajos izrakumos atrastajām senlietām, gan ar arheoloģisko 
izrakumu materiāliem, kas iegūti Rēzeknes viduslaiku pilskalna 
aizsardzības zonā 2010. g. pirms Austrumlatvijas radošo pakalpojumu 
centra “Zeimuļs“ celtniecības. 
Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” norise bērniem un 
jauniešiem.  

Visu gadu Muzejpedagoģiskā programma 
“Māla pikuča piedzīvojumi” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

katram skolēnam – 1,50 €, 
iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālr. 64622464, 28624381 

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

http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekne.lv/
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(LKM muzejpedagoģe) 

 
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. 
Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” norise bērniem un 
jauniešiem. 

Visu gadu Muzejpedagoģiskā programma 
“Pirmo reizi izstādē” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

katram skolēnam – 1,50 €, 
iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālr. 64622464, 28624381 
(LKM muzejpedagoģe) 

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). 
Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” norise bērniem un 
jauniešiem. 

Visu gadu Programma 

“Dzimšanas diena muzejā 
bērniem” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

50 € par grupu līdz 15 
personām. Iepriekšēja 
pieteikšanās un vienošanās 
par programmas scenāriju: 
tālr. 28624381 

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 

50 € par grupu līdz 
15 personām. Iepriekšēja 
pieteikšanās un vienošanās 
par norises scenāriju pa 
tālr. 28624381 

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. – 15,00 € 

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. – 15,00 € 

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 bija Rēzeknes 
9. kājnieku pulka vēsture un nozīme Rēzeknes pilsētas dzīvē? Kāda 
vēsturiska saistība saglabājusies līdz 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. – 15,00 € 

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

Lekciju lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464 

Visu gadu  

#LV100 

Ceļojošā Pirmā Latgales 
kongresa simtgadei veltītā 

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 pa tālr. 64622464. 
Izstāde ir bezmaksas, bet tās transportēšanu nodrošina pieteicēja 
organizācija. 

Visu gadu  

#LV100 

Pirmā Latgales kongresa 
simtgadei veltīta izstāde 

“Pāri slieksnim” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

skolēniem un 
studentiem – 0,50 €, 
pieaugušajiem – 2,00; 

ar Rēzeknieša karti – 
bezmaksas ieeja 

 

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 Ekskursija Latgales keramikas 
ekspozīcijā 

“Māla un uguns pārvērtību 
radīts brīnums” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

skolēniem un 
studentiem – ,50 €; 
pieaugušajiem – 2,00 € 

+ 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. 
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Pasākumu programmā iespējamas izmaiņas, sekojiet informācijai! 

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 – 0,50 €, 
pirmsskolas vecuma 
bērniem – ieeja brīva, 
pieaugušajiem – 2,00 €; 

audiogids keramikas 
ekspozīcijā 1 
apmeklētājam – 2,00 € 

Ekspozīcijas, izstādes un spēles visai ģimenei!  

Latgales keramikas ekspozīcijā “Māla un uguns pārvērtību radīts 
brīnums” iespējams iepazīt podnieka amata attīstību un pārmantojamību 
no neolīta līdz mūsdienām. Ceļojumā pa māla valstību palīdzēs īpašas 
pēdiņas, kā arī audiogids latviešu, angļu, krievu valodā. Kad aplūkoti 
Latgales podnieku darinātie darbi, katrs pats varēs iejusties podnieka 
amatā virtuālajā spēlē “Māla pārvērtības”.  

Vēstures ekspozīcijā “Rēzekne laikmetu griežos” varēs uzzināt, kāda ir 
bijusi princeses Rozes pilsēta senos laikos un kā tā mainījusies šodien.  

Skatāmas mākslas, tematiskas izstādes. 

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

 

Visu gadu Latgales Kultūrvēstures 
muzeja ekspozīcija 

“Latgales glezniecība” 

Rēzeknes Mākslas 
nams, 18. novembra 
ielā 26 

Ieejas biļete ekspozīcijā 
individuālajiem 
apmeklētājiem: skolēniem, 
studentiem – 0,50 €, 
pirmsskolas vecuma 
bērniem – ieeja brīva, 
pieaugušajiem – 2,00 € 

 

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. 

Apmeklējumu lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 29637905 

 

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. 

12. aprīlī Ekspresizstāde 

“Tāvu zemes kalendaram – 80” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē, 
Muzeja lasītavā 

Bezmaksas Izstādē varēs iepazīties ar kalendāra “ilgdzīvotāja” vēsturi un vizuāli skatīt 
dažādus gadagājumus. 

25. aprīlī Ekspresizstāde 

“Triju Zvaigžņu ordenim – 95” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē, 
Muzeja lasītavā 

Bezmaksas Izstādē varēs iepazīties ar augstākā valsts apbalvojuma vēsturi un 
rēzekniešiem – Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieriem. 
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Pasākumos dalībnieki un apmeklētāji tiks fotografēti/filmēti un foto/video tiks publiskoti nekomerciālos nolūkos Rēzeknes pašvaldības sociālo tīklu kontos, 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. +371 28686863, +371 29390701, luznavasmuiza.lv 
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http://www.facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs
https://twitter.com/RezekneKulTur
https://twitter.com/RezekneKulTur
https://twitter.com/RezekneKulTur
https://twitter.com/RezekneKulTur
mailto:maija.upeniece@rezekne.lv
mailto:maija.upeniece@rezekne.lv

