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KULTŪRAS NOTIKUMI RĒZEKNĒ 2019. GADA JŪNIJĀ 

 
AKTUALITĀTES RĒZEKNES BIBLIOTĒKĀS  

Datums Pasākumi Vieta 

 Tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas  

No 1.–30. jūnijam “Iepazīsti bibliotēku!”: izzinošas ekskursijas pa bibliotēku visām vecumgrupām Iepriekšēja pieteikšanās. Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 
Atbrīvošanas alejā 81, tālr. 64622061 
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166, tālr. 64632723 
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37, tālr. 64623069 

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

19. jūnijā plkst. 15.00 “Jūnija tikšanās lasītāju klubiņā “LASIs”” 

Programmā:  

Annas Babres grāmatas “Mūža josta II” prezentācija 

P. Stroda ortogrāfijas projekta apstiprināšanas 90. gadadienas atcere 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

 Literatūras izstādes  

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

3.–17. jūnijā “Domāsim un dzīvosim zaļi!” (5. jūnijs – Pasaules vides diena): tematiska izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

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

4.–14. jūnijā “Man prāta laimes brīdis senais. Aleksandram Puškinam – 220”: literatūras izstāde no cikla 

“Rakstnieki – jubilāri” 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

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

4.–18. jūnijā “Kino ir māksla, kas mūs ienes fantāziju pasaulē”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

5.–19. jūnijā “Mēs esam Dieva izredzēti šai nogurušā dzimtenē” (Annai Rancānei – dzīves jubileja): 
tematiska izstāde no cikla “Latgale un latgalieši” 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

5.–25. jūnijā “Jūnija vasaras raibumiņi”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

7.–21. jūnijā “Tautas sāpju diena” (14. jūnijs – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena): tematiska 
izstāde 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

7.–22. jūnijā “Mūsu jubilāre – novadniece Anna Rancāne”: grāmatu izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

7. jūnijā–4. jūlijā Jaunieguvumu izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

10.–18. jūnijā “Es ticu Dievam un tautai. Annai Rancānei – jubileja”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

10.–24. jūnijā “Līgo saule, līgo bite,/Līgo visa radībiņa, līgo!”: grāmatu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

10.–25. jūnijā “Latgales spilgtākajai dzejniecei Annai Rancānei apaļa jubileja”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

11.–25. jūnijā “Raibie vasaras piedzīvojumi”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

11.–25. jūnijā “Mūsu mazākie brāļi”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

11.–28. jūnijā “Let's read English!”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 
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17.–30. jūnijā “Jaunumi”: grāmatu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

18.–28. jūnijā “Laika skrējiens. Annai Ahmatovai – 130”: literatūras izstāde no cikla “Rakstnieki – jubilāri” Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

18.–30. jūnijā “Dzimis Sakstagalā” (Jānim Trūpam – 95): tematiska izstāde no cikla “Latgale un latgalieši” Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

19.–25. jūnijā “Vasaras saulgriežu ielīgošana”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

19. jūnijā–2. jūlijā “Izzini latviešu zemnieku tikumu un dzīves gudrību”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

20. jūnijā–4. jūlijā “Augu dziedinošais spēks”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

25.–30. jūnijā “Mans nams – mana pils”: tematiska interjera žurnālu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

25. jūnijā–12. jūlijā “Vasarā var jokus taisīt”: tematiska izstāde bērniem Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

25. jūnijā–16. jūlijā “Draudzības līkločos”: Starptautiskajai draudzības dienai veltīta tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

25. jūnijā–20. jūlijā “Atklāj ES prezidējošo valsti Somiju”: grāmatu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

Laiks Notikums Vieta Ieejas maksa Cita informācija 

1. jūnijā  

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!  

Vasarā (no 1. jūnija līdz 31. augustam) Latgales Kultūrvēstures muzejs 
apmeklētājiem atvērts: trešdien–sestdien 10.00–18.00, svētdien 11.00–
17.00, pirmdien, otrdien – slēgts (pieejams grupām ar iepriekšēju 
pieteikšanos). 

1. jūnijā  

 

Rēzeknes pusmaratons  bigbankskrienlatvija.lv  

Līdz 1. jūnijam Vārkavas vidusskolas 
audzēkņu stāstu un Dagnijas 

Dudarjonokas fotoizstāde 
“Pastkastes stāsts” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē, 
Lektorija zāle 

Muzejpedagoģijas ietvaros 

facebook.com/latgales.kultu
rvesturesmuzejs 

Vārkavas vidusskolas audzēkņu stāstu un Dagnijas Dudarjonokas 
fotogrāfiju izstādē “Pastskastes stāsts” ir akcentēta viena no galvenajām 
mājas sliekšņa vizītkartēm – pastkastīte. “Šī izstāde ir ne tikai interesanta, 
bet arī pārdomas rosinoša, tā liek apstāties un ieraudzīt to, kam ikdienas 
steigā paskrienam garām. Izstādes fotogrāfiju modeļu lomā ir iejutušās 
novada pastkastes, taču patiesībā fokuss aizsniedzas daudz tālāk – pie 
novadā dzīvojošajiem cilvēkiem, viņu stāstiem un komunikācijas procesu 
vispārīgi. Gribējās zināt, ko par pastkastēm teiktu novada jaunā paaudze, 
tādēļ radās doma, ka fotogrāfijas aprakstus varētu rakstīt skolēni. 
Sadarbības rezultātā, esam izveidojuši interesantu un pārdomas raisošu 
stāstu,” atzīst fotogrāfiju autore D. Dudarjonoka. Kāds varētu būt katras 
pastkastītes stāsts, rašanās vēsture, apkārtnes notikumi vai pārdomas? Kā 
ir mainījusies preses un vēstuļu sūtīšanas kultūra? Vai pastkastes, kas 
vizuāli izskatās pamestas, kāds tomēr atver? Kādēļ pie daudzām mājām 
nav pastkastu? Vai arvien vairāk izmantojot internetu komunikācijai un 
informācijas gūšanai, pastkastes vairs nebūs nepieciešamas? Šie ir tikai 
daži jautājumi, uz kuriem fotogrāfijas autori ir centušies rast atbildes. 

http://www.rezekne.lv/
https://www.facebook.com/latgales.kulturvesturesmuzejs
https://www.facebook.com/latgales.kulturvesturesmuzejs
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Vasarā (no 1. jūnija līdz 31. augustam) Latgales Kultūrvēstures muzejs 
apmeklētājiem atvērts: trešdien–sestdien 10.00–18.00; svētdien 11.00–
17.00; pirmdien, otrdien – slēgts (pieejams grupām ar iepriekšēju 
pieteikšanos) 

Līdz 2. jūnijam 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 

rezekne.lv 

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. 

Līdz 2. jūnijam Mākslinieka Leonīda Baulina 
darbu izstāde “Post Scriptum” 

Mākslas galerija,  
Latgales vēstniecība 
GORS, Pils ielā 4 

Bezmaksas, GORS 

latgalesgors.lv 

Mākslinieks allaž ir smēlies iedvesmu gleznojot Latvijas dabas ainavas, tās 
pilsētiņu skatus, novērotos sadzīves sižetus. Leonīds Baulins ir piederīgs 
Latgalei ar visu savu daiļradi. 

2. jūnijā  

plkst. 13.00 

Literārās sarunas Lūznavas 
muižā. Kārlis Vērdiņš 

 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

3,00 € 

luznavasmuiza.lv 

Literārās sarunas Lūznavas muižā turpināsies ar tikšanos ar dzejnieku, 
tulkotāju un literatūrzinātnieku Kārli Vērdiņu. Kārlis Vērdiņš dzeju publicē 
kopš 1997. gada, atdzejo un tulko no angļu, krievu, čehu valodas. K. 
Vērdiņš ir autors dzejas krājumiem – “Ledlauži”, “Biezpiens ar krējumu”, 
“Es” un “Pieaugušie”, kas novērtēts ar Latvijas Literatūras gada balvu 
(2016), kā arī dzejas krājumiem bērniem “Burtiņu zupa”, kas ieguvis 
Latvijas Literatūras gada balvu (2008) un grāmatām “Tētis” (J. Baltvilka 
balva bērnu literatūrā 2016. gadā) un “Dilles tante”. Sarunu vadīs 
literatūrzinātniece Ilga Šuplinska. 

2. jūnijā  

plkst. 16.00 

“Jazz Orchestra of the 
Concertgebouw” 

koncertprogramma  

“Tribute to Ray Charles and 
Stevie Wonder” 

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

12,00–20,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Amsterdamas džeza orķestris “Jazz Orchestra of the Concertgebouw” un 
dziedātāja Madeline Bella ar Reja Čārlza un Stīvija Vondera labākajām 
dziesmām koncertprogrammā “Tribute to Ray Charles and Stevie Wonder”. 
Orķestris, kuru dēvē arī par Eiropā labāko bigbendu, ir pasaulē slavenā 
Asterdamas “Concertgebouw” simfoniskā orķestra “jaunākais brālis”. 

No 4. jūnija līdz 
18. augustam 

Rolanda Krutova izstāde 
“Pietauvot bezgalību” 

Latgales vēstniecība 
GORS, Pils ielā 4, 
Rēzeknē 

Bezmaksas, GORS 

latgalesgors.lv 

Izstāde ir par vēlmi aptvert neaptveramo, kaut mazliet pietuvoties dzīves 
nozīmei, jēgai, simboliski pietauvot savu Bezgalības sajūtu. Svarīgi ir 
apjaust, apzināt un piepildīt sev ko būtisku – kas liek meklēt sevi, dzīves 
turpinājumu... 

5. jūnijā  

plkst. 18.00 

Ansambļa “Intriga” jubilejas 
koncerts “Dzīve valdzina” 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97 

4,00–5,00 € 

NBKN tālr. 64622182 
facebook.com/rezeknesnbkn 

Rīko Krievu kultūras centrs 

 

No 6.–9. jūnijam 

 

Rožu izstāde 

Rozes pilsētā 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

Rēzeknes vēstures leģenda vēsta par princesi Rozi, kas aicina pārvarēt 
šķēršļus un katram atrast laimi savā pilsētā. Rožu izstādes Rozes pilsētā 
mērķis ir simboliski iedzīvināt šo leģendu. 

http://www.rezekne.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
https://www.facebook.com/rezeknesnbkn/
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6. jūnijā 10.00–18.00 

7. jūnijā 10.00–18.00 

8. jūnijā 10.00–18.00 

9. jūnijā 11.00–17.00 

sadarbībā ar SIA “Latroze” 1.stāva zāle rezekne.lv 

 

Sadarbībā ar SIA “Latroze” jau 9.gadu rēzekniešiem un pilsētas ciemiņiem 
būs iespēja baudīt ROŽU burvību krāsās un smaržās. Izstādē būs iespēja 
satikt pieredzējušus rožu audzētājus un saņemt padomus par rožu 
kopšanu, kā arī iegādāties rožu stādus. Kā katru gadu, arī šogad būs 
iespējams iepazīt jaunas un līdz šim rožu izstādē neredzētas rožu šķirnes. 

7. jūnijā plkst. 15.00 
izstādes atklāšana! 

 

Skatāma no 7. jūnija 
līdz 11. augustam 

 

 

Ģertrūde Zeile – gleznu izstāde 
“Piederība” 

 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

3.stāva zāle 

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

ar Rēzeknieša karti – 
bezmaksas ieeja 

rezekne.lv 

Gleznotāja Ģertrūde Zeile ar retrospektīvo personālizstādi “Piederība” 
šogad atgriežas dzimtajā Latgalē, lai svinētu nozīmīgu dzīves jubileju. 
Kopš Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolas un Latvijas Mākslas 
akadēmijas absolvēšanas, Ģ. Zeiles dzīves un radošās darbības telpa ir 
bijusi Rīga, taču Latgali māksliniece izjūt kā savu sakņu un dvēseles 
piederības vietu. Kopš pagājušās reizes 2011. gada vasarā, kad 
māksliniece ar izstādi viesojās Latgales Kultūrvēstures muzejā, ir pagājuši 
astoņi ražīgi gadi glezniecībā, un ir sakrājušās gleznas, kas izteic šo 
emocionālo saikni, vērtīgas atziņas un dzīves patiesības. Lielāko izstādes 
daļu veido cilvēka dzīves būtības meklējumi glezniecības izteiksmē, kur 
dominē figurālas žanra kompozīcijas un portreti piesātinātā krāsainībā, 
formu un ritmu mijā, otas raksta daudzveidībā. 

Vasarā (no 1. jūnija līdz 31. augustam) Latgales Kultūrvēstures muzejs 
apmeklētājiem atvērts: trešdien–sestdien 10.00–18.00; svētdien 11.00–
17.00; pirmdien, otrdien – slēgts (pieejams grupām ar iepriekšēju 
pieteikšanos) 

7. jūnijā  

plkst. 17.00 

Baznīcu nakts Lūznavā 

 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

bezmaksas 

luznavasmuiza.lv 

Jau tradicionāli jūnija sākumā uz Baznīcu nakts notikumu aicina arī 
Lūznavas muiža.  

17.00 Sarkanajā zālē notiks Angelikas Juško-Štekeles vadītā diskusija 
“Neaizmirstiet labu darīt un dāvanas dot! (Ebr. 13:1): dāvanas un 
dāvināšana reliģijā un sadzīvē”, 

19.00 Baznīcu nakts koncerts Lūznavas muižas kapelā, kurā piedalīsies 
Laima Jansone (kokle) un Laura Polence (balss). Koncertā skanēs Laimas 
un Lauras kompozīcijas un aranžējumi solo balsij un koklēm,  

20.00 turpat kapelā kopīgās lūgšanas vakara dievkalpojumā.  

7. jūnijā 

plkst. 18.00 

Rēzeknes krievu tautas teātra 60 
gadu jubilejai veltīta izrāžu 

retrospektīva. 

Ģaļinas Zaķis monoizrāde 
“Svešā vecmāmiņa” pēc 

Andreja Gelasimova stāsta 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97 

3,00 € 
NBKN tālr. 64622182 
facebook.com/rezeknesnbkn 

2019. gadā Krievu tautas teātris, kuru organizēja Rēzeknē Antons 
Varslavāns un vairāk nekā 35 gadus vadīja Rēzeknes goda pilsonis Igors 
Mihailovs, svin 60 gadu jubileju un velta skatītājiem tautas teātra un jauno 
amatieru izrādes.  

Monoizrāde “Svešā vecmāmiņa” Galinas Zaķis izpildījumā pēc Andreja 
Gelasimova stāsta, režisors Igors Mihailovs. 

Pēc izrādes – saviesīgais vakars ar Rēzeknes Krievu tautas teātra 
aktieriem! 

7. jūnijā plkst. 20.00 un 

8. jūnijā plkst. 19.00 

Intars Busulis 

 

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

18,00–32,00 € 

latgalesgors.lv 

Koncertā izskanēs Intara Busuļa un Kārļa Lāča dziesmas no albumiem 
“Nākamā pietura”, klausītāju iemīļotāko dziesmu izlase no albumiem 
“Kino”, “Akts”, “citā©” jaunās aranžijās, kā arī maestro Raimonda Paula un 
Jeļenas Vaengas rakstītās dziesmas Intaram. Piedalās: Intars Busulis, 
Kārlis Lācis, Kaspars Zemītis, Gints Pabērzs, Edvīns Ozols, Kaspars 

http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekne.lv/
https://www.facebook.com/rezeknesnbkn/
https://www.latgalesgors.lv/
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Grigalis, Karīna Tropa, Vineta Elksne, Alise Kante-Onzule, Liepājas 
simfoniskais orķestris u. c. viesi. 

8. jūnijā  

plkst. 10.00–16.00 

“Testudo rallijs”: 

militārās tehnikas izstāde 

Festivāla parkā, Pils 
ielā 17 

bezmaksas  

rezekne.lv 

 

8. jūnijā  

plkst. 16.00 

Baltkrievu kultūras diena. 

Baltkrievu tautasdziesmu 
ansambļa “Zbornaja subota” 

koncerts 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97 

Ieeja ar ielūgumiem. 
Ielūgumus var saņemt 
NBKN, tālr. 64622182 
facebook.com/rezeknesnbkn 

Svinot baltkrievu kultūras dienu, Rēzeknē viesosies baltkrievu 
tautasdziesmu ansamblis “Zbornaja subota” (Зборная субота).  

 

9. jūnijā  

plkst. 15.00–17.00 

Publiskās adīšanas diena kopā 
ar TLMS “Dzīpariņš” 

Festivāla parkā, Pils 
ielā 17, Rēzeknē 

bezmaksas Šogad visā pasaulē publiskās adīšanas dienas notiks no 8.–16. jūnijam, 
tajās piedalās arī Rēzekne. Aicinām visus adīt gribētājus pulcēties 
Festivāla parkā un kopā ar Rēzeknes Tautas lietišķās mākslas studijas 
“Dzīpariņš” dalībniecēm vienoties adīšanas priekā.  

Publiskās adīšanas dienai ir vairāk kā desmit gadu sena vēsture. Tās 
galvenais uzdevums ir pievērst apkārtējās sabiedrības uzmanību adīšanai 
kā aizraujošai nodarbei. Satiekoties vairākiem adītājiem vienkopus, ir 
iespēja risināt interesantas sarunas par adīšanu un dalīties pieredzē.  

Tiekamies svētdien, 9. jūnijā  Rēzeknes festivāla parkā, ņemot līdzi adatas 
un dzijas! 

13. jūnijā  

plkst. 19.00 

Leonīda Agutina jubilejas 
koncerts 

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

45,00–67,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Leonīds Agutins ir tāds dziedātājs, kas neiekļaujas nekādās skatuviskās 
klišejās, tieši tāpēc izceļas un ieņem savu savrupu vietu starp 
visslavenākajiem krievu mūziķiem. Viņš ir dzejnieks romantiķis ar rokenrola 
skanējumu, kurš jūt, kas atbalsosies pielūdzēju sirdīs – un pielūdzēju 
viņam ir tūkstošiem, visu paaudžu un ar visdažādākajām muzikālajām 
gaumēm. 

14. jūnijā 

 

Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena 

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

Ieeja brīva 

KN tālr. 64622066 

rezekne.lv 

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

Dievkalpojums, ziedu nolikšana piemiņas vietās, atceres pasākums 
Rēzeknes kultūras namā. 

Sekojiet informācijai. 

 

15. jūnijā  

plkst. 11.00 

Rogaininga sacensības 
Rēzeknē 

 

Skvērā pretī GORAM, 
Pils ielā 4, Rēzeknē  

 

Dalības maksa 10,00 € 
pieaug., 5,00 € skolēniem 
un pensionāriem, bērnu 
pārgājiens bez maksas 

Orientēšanas komandu skrējiens pa Rēzekni un tās apkārtni. Komandā 
līdz 5 cilvēkiem, pieteikšanās 3 un 6 stundu distancēm.  

Bērniem no 4–12 g.v. –  3 stundu pārgājiens ar pikniku. 

15. jūnijā  

plkst. 18.00 

Martas balle Rēzeknē 

 

 

Festivāla parkā, Pils 
ielā 17, Rēzeknē  

 

bezmaksas 18.00 Radošās darbnīcas un konkursi. Darbosies animators – kapteinis 
Džeks, ziedu meitenes, “Martas veļas mazgātavas darbnīca”, dzīvās 
skulptūras un “spoki”, varēs veidot princešu frizūras, apgleznot sejas, 
uzņemt momentfoto, izgatavot prinču kroņus, lelles, piedalīties 
paukošanās cīņās, baudīt saldumus utt.  

Seno tērpu konkurss. Aicinām ierasties Katrīnas laika (18. gs. sāk.) 
balles tērpos un piedalīties tērpu konkursā, labākie tērpu īpašnieki saņems 

https://www.latgalesgors.lv/
https://www.facebook.com/rezeknesnbkn/
https://www.latgalesgors.lv/
http://www.rezekne.lv/
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saldas balvas. Konkurss bērniem no  plkst 18.00–19.00, pieaugušajiem no 
18.00–20.00 

20.00 Koncertballe “Martas saulgriežu nakts sapnis” 

Tikšanās pie goda vārtiem. Martas (Katrīna I) un Pētera I ar svītu 
ierašanās, kurus sagaida Ernsts Gliks, svinīga iniciāļu ierakstīšana 
lielformāta albūmā. Pasākuma vadītāji: ceremonijmeistars Aigars 
Dinsbergs un galma āksts Ilmārs Dreļs. Lomās: Marta (Katrīna I) – Daniela 
Ivenkova, Pēteris I – Daugavpils teātra aktieris Mireks Blakunovs, Ernsts 
Gliks – Rēzeknes Tautas teātra aktieris Aldis Leidums 

20.10 Parādes deja ar zelta zižļiem. Deju grupa “Petit trianon” 
(Sanktpēterburga, vad. Jaroslava Bubnova, kostīmu māksliniece Anna 
Popova) 

20.25 Baroka dejas un ārijas. Senās mūzikas baroka ansamblis (Rīga, 
vad. Danuta Ločmele), Baroka deju grupa (Rīga, vad. Guna Ezermale), 
Rēzeknes vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dziga” (vad. Ilmārs Dreļs), 
Rēzeknes vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vadži” (vad. Inga Peļņa), 
Vērēmu tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kūzuls” (vad. Vineta 
Āboliņa), Rēzeknes senioru deju kolektīvs “Zelta atvasara” (vad. Iveta 
Rundāne), Rēzeknes 6. vidusskolas balles deju dejotāji, virsvadītājs – 
Ilmārs Dreļs (rēzeknieši izdejos “Old Batchelor”, “Geud Man of Ballangigh”, 
“Hole in the wall” u. c.) 

21.25 Seno deju meistarklase. Grupa “Petit trianon” (Sanktpēterburga, 
vad. Jaroslava Bubnova) 

22.00 Uguņošana  

22.10 Spēlē pūšamo instrumentu orķestris “Rēzekne” (vad. Sergejs 
Sergejevs, Jānis Pavlovskis)  

22.45–24.00 Muzicē instrumentālais ansamblis “L'Chaim” (Rēzekne, 
vad. Zane Ludborža) 

18.00–24.00 Zemnieku tirgus. Amatnieku darinājumi un senlietas, 
gardumi un lauku labumi. Informācija tirgotājiem pa tālr. 26332249, e-
pasts: gunta.grabusta@rezekne.lv 

 

18. jūnijā  

plkst. 19.00 

Viesizrāde  

“Skroderdienas Silmačos” 

 

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

12,00–20,00 € 

latgalesgors.lv 

Skroderdienas ir ne tikai visu laiku populārākā latviešu luga, bet tradīcija, 
kas jāpiedzīvo jebkura vecuma latvietim, lai Līgo svinības būtu patiesi 
smeķīgas un pilnīgas. Režisors Intars Rešetins par šo iestudējumu saka: 
“Blaumaņa trāpīgais cilvēcības, mīlestības, latvietības kods, kas 
caurstrāvo viņa daiļradi, ir pāri visam! Skroderdienas Silmačos ir visiem 
zināma, jautra, muzikāla, viegla, bet tai pat laikā smeldzīga un patiesa 
fabula!”. 

 

20. jūnijā 

plkst. 18.00 

Projekta “Latvijas Princese un 
Princis 2019” fināla šovs 

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

5,00–9,00 € Nacionāla līmeņa kultūras projekts “Latvijas Princese un Princis”, kas 
paredzēts 20 bērniem vecumā no 5 līdz 10 gadi. Piedalās bērni no 
Rēzeknes, Rīgas, Ludzas, Saldus, Ķekavas, Krāslava un  Jēkabpils. 

mailto:gunta.grabusta@rezekne.lv
https://www.latgalesgors.lv/
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Projekts ir sava veida nometne bērniem, kas ir vērsta uz dalībnieku 
vispārēju izglītošanu, talantu izkopšanu, Latgales kultūras vērtību 
apzināšanos un saglabāšanu, Latvijas pārstāvēšanu pasaules līmeņa 
konkursos. Par galvenajiem vērtēšanas kritērijiem tiek uzskatīti: talants, 
artistiskums, iznesība un centība.  

Fināla šova laikā viens vecāku pāris tiks nominēts titulam ''Latvijas 
Karaliene un Karalis 2019''. 

 

23. jūnijā  

no plkst. 15.00 

 

Līgo Rēzeknē Festivāla parkā, Pils 
ielā 17, Rēzeknē 

Ieeja brīva 

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

Radošās darbnīcas, tirgus. 

Rēzeknis Tautys teatra komedeja latgaliski ar dzīduošonu i dancuošonu: 
Broņislavs Vaļpītrs “Patentēts inteligents jeb kai Mikeļs precētīs 
gribēja”. 

Uguns skulptūras (Gundars Kozlovskis). Jāņuguns iedegšana un danči. 

Zaļumballe – spēlē grupa “Galaktika” (Rēzekne) 

 

No 26. jūnija līdz 
28. jūlijam 

 
(izstādes atklāšana nav 
paredzēta) 

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina 
vidusskolas  

Mākslu izglītības programmas 
kvalifikācijas darbu izstāde 
“BUMS un ATSLĀBUMS” 

 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

3.stāva vestibils 

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

ar Rēzeknieša karti – 
bezmaksas ieeja 

rezekne.lv 

Jau trešo gadu pēc kārtas Latgales Kultūrvēstures muzejā savus 
kvalifikācijas darbus aizstāvēs un prezentēs Rēzeknes Mākslas un dizaina 
vidusskolas Mākslu izglītības programmas izglītojamie izstādē “Bums un 
atslābums”. Mērķi ir dažādi – palūkoties uz pavisam parastām telpām caur 
neparastu skatupunktu, spēle un saruna ar tēliem, kas radīti grafikas 
sērijā, parādīt vērtības portretu zīmējumā, izceļot to, ka ģimene ir atbalsta 
punkts, maza valsts, mīlošu un tuvu cilvēku savienība, kā arī izmantot 
niansētu krāsu koloristiku eļļas glezniecībā klusās dabas un ainavas žanrā.  

Līdz 28. jūnijam Aleksandrs Kamšilovs.  

Gleznu izstāde “Mīļotās 
Latvijas daba” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

1.stāva zāle 

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

ar Rēzeknieša karti – 
bezmaksas ieeja 

rezekne.lv 

Draugu un radinieku mudināts, rēzeknietis Aleksandrs Kamšilovs pēc 37 
gadu pārtraukuma ir nolēmis sarīkot savu darbu izstādi Latgales 
Kultūrvēstures muzejā. Kā labs iemesls tam ir autora 70. dzīves jubileja, 
kad ir vēlēšanās apkopot un it kā no malas paraudzīties uz paveikto. 
Dabas motīvu gleznošana ir Aleksandra Kamšilova lielākā aizraušanās, 
tāpēc izstādē apskatāmas Gaujas upes ainavas, Rāznas ezera apkārtne 
un daudzi citi Latvijas dabas “stūrīši”. 

Vasarā (no 1. jūnija līdz 31. augustam) Latgales Kultūrvēstures muzejs 
apmeklētājiem atvērts: trešdien–sestdien 10.00–18.00; svētdien 11.00–
17.00; pirmdien, otrdien – slēgts (pieejams grupām ar iepriekšēju 
pieteikšanos) 

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   

No 1. jūnija līdz 
31. augustam 

Latgales Kultūrvēstures 
muzeja vasaras piedāvājums 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 

Izstādes: skolēniem un  
studentiem – 0,50 €, 

Ekspozīcijas, izstādes un spēles visai ģimenei!  

Latgales keramikas ekspozīcijā “Māla un uguns pārvērtību radīts brīnums” 

http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekne.lv/
http://www.sinagoga.lv/
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tūristiem un ģimenēm ar 
bērniem 

alejā 102, Rēzeknē pieaugušajiem – 2,00 € 

 

Ekspozīcijas: skolēniem un  
studentiem – 0,50 €, 
pieaugušajiem – 2,00 € 

 

Ar Rēzeknieša karti –  
bezmaksas ieeja  

 

 

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

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

Skatāmas  tēlniecības, mākslas, foto izstādes. 

Muzeja “spēļu istabā” visa ģimene atpūtīsies un pavadīs laiku, spēlējot 
aizraujošas un izglītojošas spēles. 

No 1. jūnija līdz 
31. augustam 

Muzejpedagoģiskā programma 

“Senās spēles un rotaļas” 

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 skolēniem (minimālais 
dalībnieku skaits – 10). Nodarbības ilgums: 60 min.  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. 
Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” norise bērniem un 
jauniešiem. 

No 1. jūnija līdz 
31. augustam 

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.  

No 1. jūnija līdz 
31. augustam 

Muzejpedagoģiskā programma 
“Māla pikuča piedzīvojumi” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

 

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

http://www.rezekne.lv/
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No 1. jūnija līdz 
31. augustam 

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. 

No 1. jūnija līdz 
31. augustam 

Muzejpedagoģiskā programma 

“Satikšanās Rozes pilsētā” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

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

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  

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 

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. jūnijā Literatūras izstāde “Annai 
Rancānei – 60” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzeja lasītavā, 
Atbrīvošanas alejā 102, 
Rēzeknē 

Bezmaksas Izstādē varēs iepazīties ar pazīstamās latgaliešu dzejnieces, žurnālistes, 
kultūras darbinieces, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieres dzīvi un literāro 
mantojumu. 

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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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 


