KULTŪRAS NOTIKUMI RĒZEKNĒ 2019. GADA SEPTEMBRĪ
AKTUALITĀTES RĒZEKNES BIBLIOTĒKĀS SEPTEMBRĪ, 2019
Datums

Pasākumi
Tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas

Vieta

6. septembrī plkst. 14.00
12. septembrī plkst. 11.00

“Pārsteigums tētim”: radošā darbnīca
“Laimīgie dzer kafiju un lasa dzeju”: dzejas rīts pie kafijas tases RCB lasītavā
Dzejas dienu ietvaros
Tikšanās RCB lasītāju klubiņā “LASIs”
“Sadzirdi valodu!”: latviešu valoda Eiropas valodu saimē. Pasākums sadarbībā ar
EDIC Austrumlatgalē
Literatūras izstādes
“Jaunumi”: grāmatu izstāde
“Teicama lasāmviela ikvienai sievietei!”: tematiska žurnālu izstāde
“Grāmatu karuselis vīriešiem”: grāmatu izstāde (Tēva diena 2019. gada 8. septembrī)
“Septembrī tiecies ar dzejoļiem!”: tematiska izstāde
“Dzejas dienas”: grāmatu izstāde
“Vislabākais tētis pasaulē”: tematiska izstāde
“Sargā sevi pats!”: tematiska izstāde
“Krāsu harmonijas un gaismu vibrācijas meistars” (Jāzepam Pīgoznim – 85): tematiska
izstāde no cikla “Latgale un latgalieši”
“Dzejoļi bērniem latgaliski”: tematiska izstāde
“Mežā sēnes, mežā ogas, mežā jauka dzīvošana”: tematiska izstāde
“Pēdējā mohikāņa cilts stāsti” (Džeimsam Fenimoram Kūperam – 130): literatūras izstāde
no cikla “Rakstnieki – jubilāri”
“Novadniekam, māksliniekam Jāzepam Pīgoznim – 85”: tematiska izstāde
“Vāverēns Toms un citi…: Mirdzai Kļavai – 95”: tematiska izstāde
“19. septembris – Elektroniskā smaidiņa diena”: tematiska izstāde
“Jaunumi”: grāmatu izstāde
“16. septembra jaunumi”: digitālā grāmatu izstāde CBA ziņu ekrānā
“Rudens noskaņas grāmatās un dabā”: tematiska izstāde
“Vai baltais vienmēr ir balts un melnais allaž melns?”: tematiska izstāde
“Valodu karuselis”: Eiropas Valodu dienai veltīta tematiska izstāde

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81

18. septembrī plkst. 15.00
27. septembrī plkst. 15.00
2.–15. septembrī
2.–16. septembrī
2.–21. septembrī
3.–17. septembrī
3.–23. septembrī
5.–12. septembrī
5.–19. septembrī
9.–23. septembrī
9.–23. septembrī
10.–20. septembrī
10.–30. septembrī
12.–26. septembrī
13.–27. septembrī
16.–23. septembrī
16. maijā–30. septembrī
16. maijā–30. septembrī
17. maijā–30. septembrī
17. septembrī–2. oktobrī
23. septembrī–30. oktobrī

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

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
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23. septembrī–30. oktobrī
23. septembrī–7. oktobrī
23. septembrī–13. oktobrī
25. septembrī–4. oktobrī

“Neaizmirstami ceļojumi”: Starptautiskajai tūrisma dienai veltīta tematiska izstāde
“26. septembris – Eiropas valodu diena”: tematiska izstāde
“Latvijas lauki un pilsētas: vide un arhitektūra”: grāmatu izstāde
(7. oktobris – Pasaules arhitektūras diena): grāmatu izstāde
“Ievērojamie tūrisma objekti Latvijā!”: tematiska izstāde
27. septembris – Pasaules tūrisma diena

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166

Laiks
1.septembrī
plkst. 12.00

Notikums
Jaunā mācību gada atklāšanas
pasākums “Atkal uz Zeimuli”

Vieta

Ieejas maksa

Cita informācija

ARPC “Zeimuļs”, Krasta
ielā 31, Rezeknē

Ieeja bezmaksas,
plašāka informācija pa
tālr. 27854724

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs” aicina Rēzeknes
mazākos un lielākos iedzīvotājus apmeklēt 2019./2020. mācību gada
atklāšanas pasākumu “Atkal uz Zeimuli”. Pasākuma laikā ikviens interesents
varēs uzzināt sev aktuālo informāciju par jaunām interešu izglītības
programmām un pierakstīties pulciņos, ļauties svinīgai svētku atmosfērai,
izbaudot pasākuma koncertu, mazākie varēs izbaudīt priekus piepūšamajās
atrakcijās, apmeklēt radošās darbnīcas, kulinārijas meistarklasi, radošo
“Slime” darbnīcu, notiks arī Valsts Robežsardzes koledžas kinologu
paraugdemonstrējumi, VUGD un animatoru aktivitātes, ģimenes joga
pilskalnā, stipro ģimeņu stafetes, ziepju burbuļu meistarklases, kopīgā
fotografēšanās un fotopulciņa “LOMO – Love in motion” fotoizstādes
atklāšana.
Esiet mīļi gaidīti “Zeimuļs” dzimšanas dienas un jaunā mācību gada
atklāšanas pasākumā!

2. septembrī
plkst. 10.00–16.00

Zinību dienai veltīts pasākums
“Senā skola muzejā”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Ieeja bezmaksas,
tālr. 64622464
rezekne.lv

Septembris ir klāt! Jaunā mācību gada sākums ir svarīgs laika atskaites
punkts arī muzejā. Par tradīciju kļuvušai Zinību dienai veltītais pasākums
“Senā skola muzejā” arī šogad aicina skolēnus kopā ar ģimeni apmeklēt
muzeju, lai iejustos senās skolas atmosfērā. Būs iespējams:
• ar auguma mēru noskaidrot savu skološanās pakāpi: “mātes skola pie
ratiņa”, “skola ar klases skolotāju”, “augstā skola”,
• uzzināt par ievērojamākā Latgales rokraksta literatūras pārstāvja Andryva
Jūrdža dzīvesgaitām, viņa uzrakstīto kalendāru “Myužeygays kalinders”
(1916. g.) un izšķirstīt skolēnu veidoto “...laika kalinders 2011”!
• apskatīties 19. gadsimta latgaliešu autoru, grāmatu pārrakstītāju rokrakstu
paraugus, dažādas 20. gadsimta mācību grāmatas, liecības, fotogrāfijas,
• rēķināt seno svaru un mēru sistēmā,
• glīti rakstīt ar tinti un spalvu burtnīcas lapā vai vēl senākā burtnīcā – uz
mazas koka tāfelītes,
• nofotografēties pie 20. gs. 80. gadu skolēnu skolas formastērpiem,
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• piedalīties mūsdienu rokrakstu paraugu kolekcijas veidošanā,
• uzzināt par muzeja izglītojošo programmu un pasākumu piedāvājumu
jaunajā mācību gadā.

3. septembrī
plkst. 18.00

Mazā zāle, Latgales
Dzimusi Ķīnā.
Baltijas jūras dokumentālo filmu vēstniecība GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē
forums

1,00 €
latgalesgors.lv

4. septembrī
plkst. 18.00

Mazā zāle, Latgales
Molenbēkas Dievi.
Baltijas jūras dokumentālo filmu vēstniecība GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē
forums

1,00 €
latgalesgors.lv

5. septembrī
plkst. 18.00

Mazā zāle, Latgales
Medus zeme.
Baltijas jūras dokumentālo filmu vēstniecība GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē
forums

1,00 €
latgalesgors.lv

5. septembrī
plkst. 18.00

Satikšanās ar poļu mākslinieci
Julittu Biały

Lūznavas muiža,
Pils ielā 8, Lūznavā,
Rēzeknes novads

Ieeja bezmaksas
luznavasmuiza.lv

6. septembrī
plkst. 17.00

Poļu kultūras diena Latgalē.
Deju ansambļa “Suvalščizna”
koncerts

Rēzeknes Nacionālo
biedrību kultūras namā,
Atbrīvošanas alejā 97

Ieeja ar ielūgumiem.
Ielūgumi ir pieejami
NBKN kasē,
tālr. 64622182

7. septembrī

Ģimenes sestdiena

Latgales Kultūrvēstures

Ieeja bezmaksas

Ikgadējais Baltijas jūras dokumentālo filmu forums – starptautisks projektu
tirgus dokumentālo filmu veidotājiem – šogad notiks no 3. līdz
7. septembrim. Kļūstot par māti, kinorežisore atklāj neizstāstīto Ķīnas viena
bērna politikas vēsturi un vecāku un bērnu paaudzes, kuras mūžīgi ietekmē
un veido šis sociālais eksperiments.
Molenbēka ir Briseles rajons. Dažiem šī ir džihāda galvaspilsēta, bet sešus
gadus veciem zēniem Atosam un Aminam šīs ir mājas. Šeit viņi klausās
zirnekļus, atklāj melnos caurumus un strīdas par to, kurš pilotēs lidojošo
paklāju, kas aizvedīs viņus uz senču zemēm. Viņi dzīvo vienā ēkā, taču nāk
no dažādām pasaulēm. Viņi kopā meklē atbildes uz lielajiem jautājumiem.
Atos vēlas savu dievu, jo Aminam jau ir Allāhs, bet šo jautājumu sarežģī viņa
drauga Flo pārliecība, ka cilvēki, kuri tic Dievam, ir kļuvuši traki.
Pēdējai Eiropā esošajai sievietei-biškopei ir jāglābj bites un jāatgriež
dabiskais līdzsvars Medus zemē, kad nomadu biškopju ģimene iebrūk viņas
zemē un apdraud viņas iztiku. Šī filma ir pamatiedzīvotāju vizuālā stāstījuma
izpēte, kas dziļi ietekmē mūsu izturēšanos pret dabas resursiem un cilvēka
stāvokli.
No 13. augusta līdz 10. septembrim Lūznavas muižā skatāma poļu
mākslinieces Julittas Biały izstāde “…bet sirdī vienmēr Polija”, kuru
muižas apmeklētāju apskatei, svinot poļu kultūras dienas, piedāvā biedrības
“Latvijas poļu savienība” Rēzeknes nodaļa. Julitta Biały ir studējusi
valodniecību Varšavas universitātē un kādu laiku glezniecību Varšavas
mākslas akadēmijā un Virdžīnijā (Amerikas Savienotajās Valstīs). Autore
galvenokārt nodarbojas ar ikonu un portretu gleznošanu. Viņai ļoti patīk arī
ceļojumi, pēc kuriem rodas pasteļi ar seno arhitektūru Eiropas dienvidos. Tā
kā Julitta Biały ir dzimusi un dzīvo Varšavā, māksliniece bieži veido skices,
kurās atspoguļo sev tuvas un mīļas dzimtās pilsētas vietas. Julitta Biały ir
piedalījusies izstādēs ar saviem mākslas darbiem Polijā un ASV.
Iecienītākais glezniecības līdzeklis ir eļļas un akrila krāsas, kā arī iemīļotie
pasteļi.
Sadarbībā ar Latvijas Poļu savienības Rēzeknes nodaļu, kura svin savu
20. dibināšanas gadadienu, notiks Poļu kultūras diena Latgalē. Koncertā
uzstāsies poļu koris “Jutrzenka”, kā arī īpašie viesi no Polijas – dziesmu un
deju ansamblis “Suwalszczyzna”, kas ir viena no vecākajām folkgrupām
Polijā. Vairāk nekā 65 gadus kolektīvs turpina vairāku paaudžu darbu,
popularizē poļu kultūru koncertos, festivālos un turnejās Polijā un vēl 11
valstīs: Lietuvā, Baltkrievijā, Ukrainā, Igaunijā, Francijā, Vācijā, Krievijā,
Beļģijā, Gruzijā, Turcijā.
Katra mēneša pirmajā sestdienā ieeja uz muzeja ekspozīcijām un izstādēm
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no plkst. 10.00–18.00

muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Tālr. 64622464
rezekne.lv
skolēniem un
studentiem – 0,50 €,
pieaugušajiem – 2,00 €,
ar Rēzeknieša karti –
bezmaksas ieeja
rezekne.lv
skolēniem un
studentiem – 0,50 €,
pieaugušajiem – 2,00 €,
ar Rēzeknieša karti –
bezmaksas ieeja
rezekne.lv

Līdz 7. septembrim

Latgales keramiķa Antona
Ušpeļa piemiņas izstāde

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Līdz 7. septembrim

Aleksandrs Stankevičs –
glezniecība un grafika izstādē
“Latvijas vēstures lappuses”

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

8. septembrī
plkst. 18.00

Teātra “Joriks” PIRMIZRĀDE:
Viljams Šekspīrs “Otello”

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

5,00–7,00 €
teatrisjoriks.lv

9. septembrī
plkst. 12.00

Atmiņu pēcpusdiena. Latgales
atbrīvošanas piemineklim
“Vienoti Latvijai” – 80
Vēstures mirkļu pietura
“Rēzeknes novada vietvārdi”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Ieeja bezmaksas
Tālr. 64622464
rezekne.lv

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmijas Dizaina programmu
studentu darbu izstāde

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

skolēniem un
studentiem – 1,00 €,
pieaugušajiem – 2,00 €
rezekne.lv
skolēniem un
studentiem – 0,50 €,
pieaugušajiem – 2,00 €,
ar Rēzeknieša karti –
bezmaksas ieeja
rezekne.lv

10. septembrī
plkst. 14:00
No 11. septembra līdz
5. oktobrim
11. septembrī
plkst. 15.00 atklāšana

brīva! No 1. septembra līdz 31. maijam Latgales Kultūrvēstures muzejs
apmeklētājiem atvērts pēc rudens–ziemas darba laika: otrdien, trešdien,
ceturtdien, piektdien, sestdien no plkst. 10.00–18.00, svētdien, pirmdien –
slēgts.
Ušpeļu dzimta ir viena no slavenākajām Latgales podnieku tradīciju
turpinātājām. Viens no šīs dzimtas pārstāvjiem Antons Ušpelis (juniors,
1944–2015) šogad 14. augustā svinētu savu 75. dzimšanas dienu, taču
2015. gada 26. augustā viņš pāragri tika aizsaukts mūžībā. Pieminot izcilo
Meistaru, izstādē eksponēti viņā darbi gan no ģimenes, gan citām
privātkolekcijām, kā arī no Latgales Kultūrvēstures muzeja krājuma.
Gleznotājs un grafiķis Aleksandrs Stankevičs (1932–2015) ir dzimis
Rēzeknē, taču visu radošā darba mūžu pavadījis Rīgā, esot gan pasniedzējs
Latvijas Mākslas akadēmijā, gan radoši strādājot dažādās mākslas jomās –
monumentālajā un stājglezniecībā, grāmatu grafikā, interjera noformēšanā
u.c. Mākslinieka pēdējā nepabeigtā gleznu sērija ir veltīta Latvijas vēstures
līkločiem gadsimtu gaitā. Caur vizuāli izteiksmīgiem tēliem viņš pauž savu
skatījumu uz liktenīgiem notikumiem latviešu tautas un valsts vēstures
dzirnās. Blakus šai septiņu gleznu sērijai, kas pirmo reizi tiks izstādīta
publiskai apskatei, apmeklētāji varēs aplūkot arī mākslinieka grafikas
darbus - estampus, zīmējumus, ilustrācijas u.c.
Viljama Šekspīra luga “Otello” ir viena no pasaules dramaturģijas virsotnēm.
Mūsu iestudējumā redzēsiet divu galējību atspoguļojumus – poētiskās un
ikdienišķās, maigās un nežēlīgās, mīlošās un nāvējošās, cilvēciskās un
mežonīgās, kuru krustpunktā rodas mūžīgais mīlestības stāsts. Ikkatrā no
mums reizēm ir paslēpies Otello.
Režisors: Antons Kiseļuss. Scenogrāfija: Olga Galicka (Krievija). Aktieri:
Sandija Dovgāne, Jekaterina Garfunkele, Edijs Zalaks, Eduards Johansons,
Māris Skrodis. Izrāde latviešu valodā. Izrādes ieteicamais vecums 14+
Izrādes ilgums 1h 45 min. (bez starpbrīža)
Atmiņu pēcpusdienā pie tējas tases ieklausīsimies to cilvēku, kuri darbojās
pieminekļa atjaunošanā, vērtīgajos atmiņu stāstījumos.
Vietvārdi ir visīsākie stāstījumi par tautas vēsturi. Laikam ejot daudzi ir
izgaisuši no kartēm, daudzi ir izkropļoti. Vēstures mirkļu pieturā uzzināsim
par Rēzeknes novada ciemiem administratīvi teritoriālo reformu kontekstā no
19. gs. līdz mūsdienām.
RTA Dizaina programmas piedāvā studēt interjera dizaina, apģērbu dizaina
un grafiskā dizaina virzienos, tāpēc studentu darbu izstāde ietver gan
interjera dizaina projektus, gan tērpu kolekcijas, gan arī grafiskā dizaina
darbus. Izstādīti arī priekšmetu dizaina risinājumi interjera elementiem,
piemēram, gaismas ķermeņiem. Apmeklētāju uzmanībai tiek piedāvāti kā
studiju procesā radītie kursa darbi, tā arī diplomprojekti.
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Lasītavā, Rēzeknes
Centrālā bibliotēka,
Atbrīvošanas alejā 81

12. septembrī
plkst. 11.00

Dzejas rīts pie kafijas “Laimīgie
dzer kafiju un lasa dzeju!”

13. septembrī
plkst. 17.00

Latgales Kultūrvēstures muzeja, Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
Rēzeknes Tautas teātra,
alejā 102, Rēzeknē
Rēzeknes Mākslas un dizaina
vidusskolas kopējo
60. jubilejas svinību pirmizrāde
“Prieks reizināts ar trīs”

Ieeja bezmaksas
rezeknesbiblioteka.lv

Dzejas rīts pie kafijas tases RCB lasītavā Dzejas dienu ietvaros

Ieeja bezmaksas
Tālr. 64622464
rezekne.lv

Trīs jubilāri-viengadnieki šogad kopā svin 60 darbības gadus, tāpēc saviem
domubiedriem, talanta cienītājiem un jebkuram interesentam piedāvā izjust
šīs sešas desmitgades simboliski vizuālā interpretācijā, kur visu trīs jubilāru
gaitas savijušās cilvēku likteņos, lietu dzīvē un leģendās. Izstāde aicina
ielūkoties “aizskatuvē”, izjūtot brīdi pirms uznāciena, ko tādā vai citādā veidā
izjūt katrs no trim jubilāriem, dodot savu pienesumu Rēzeknes kultūras
dzīvē.
Svinību pirmizrādē tiks prezentēta gan sešdesmitgades tērpu modes skate,
gan risinātas savstarpējas sarunas un izspēlētas situāciju skices. Noslēgumā
– lielā svētku torte!
Pasākums tiek īstenots Mazo kultūras un tūrisma projektu konkursa ietvaros, to finansē
Rēzeknes dome un organizē pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”.

No 13. septembra līdz
5. oktobrim

Latgales Kultūrvēstures muzeja, Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
Rēzeknes Tautas teātra un
alejā 102, Rēzeknē
Rēzeknes Mākslas un dizaina
vidusskolas
60. jubilejas kopējā izstāde
“Trīs x 60 = svētki”

skolēniem un
studentiem – 0,50 €,
pieaugušajiem – 2,00 €,
ar Rēzeknieša karti –
bezmaksas ieeja
rezekne.lv

Trīs jubilāri-viengadnieki šogad kopā svin 60 darbības gadus, tāpēc saviem
domubiedriem, talanta cienītājiem un jebkuram interesentam piedāvā izjust
šīs sešas desmitgades simboliski vizuālā interpretācijā, kur visu trīs jubilāru
gaitas savijušās cilvēku likteņos, lietu dzīvē un leģendās. Izstāde aicina
ielūkoties “aizskatuvē”, izjūtot brīdi pirms uznāciena, ko tādā vai citādā veidā
izjūt katrs no trim jubilāriem, dodot savu pienesumu Rēzeknes kultūras
dzīvē.
Izstādes “pirmizrādes pārsteigums” skatāms visu izstādes laiku. Kas tas ir un
kāds? Redzēsi, kad atnāksi!
Izstāde notiek Mazo kultūras un tūrisma projektu konkursa ietvaros, to finansē Rēzeknes dome
un organizē pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”.

13. septembrī
plkst. 19.00

Normunda Rutuļa
koncertprogramma
“Man nav žēl”

14. septembrī
plkst. 12.00

Eiropas kultūras mantojuma
dienas 2019.
Atvērto durvju diena
“Zaļās sinagogas atdzimšana:
no ieceres līdz īstenošanai”

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

12,00–18,00 €
latgalesgors.lv

Rēzeknes Zaļā
sinagoga, Krāslavas
ielā 5

Bezmaksas
sinagoga.lv

Maestro Raimonds Pauls sarakstījis 12 jaunas dziesmas Latvijas pozitīvajam
dziedātājam Normundam Rutulim. Septembra sākumā šīs dziesmas tiks
publicētas albumā “Man nav žēl” un uzreiz pēc tam Normunds kopā ar
instrumentālistiem un deju grupu dosies koncerttūrē pa Latviju. Ierasti
pozitīvā enerģētika un melodiskums koncertos mīsies ar dinamisku un
atraktīvu deju.
12.00–12.20 Sinagogas pagalmā – Iepazīšanās ar Zaļās sinagogas
eksterjeru.
12.20–13.00 Lūgšanu zālē: Speciālistu stāstījums par Zaļās sinagogas
interjera atjaunošanu.
12.20–13.00 2. stāvā – praktiska nodarbība bērniem – ebreju tradicionālo
cepurīšu – kipu izgatavošanas meistarklase.
13.30–13.45 Lūgšanu zālē – video sižetu demonstrējumi par Zaļās
sinagogas restaurācijas procesu.
13.45–13.50 Lūgšanu zālē – Zaļās sinagogas sakrālās, kultūrtūrisma un
izglītojošās aktivitātes pēc restaurācijas.
13.50–14.30 Zaļās sinagogas apmeklētāju jautājumi, individuālās
konsultācijas, sinagogas telpu apskate.
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14. septembrī
plkst. 16.30 un 19.00

Viesizrāde
“Meža meitas”

Lielās zāles
zemskatuve, Latgales
vēstniecība GORS, Pils
ielā 4, Rēzeknē

17,00 €, GORS
latgalesgors.lv

Viesosies Valmieras Drāmas teātris, izrādot “Meža meitas” – dokumentālie
stāsti par dzīvi mežā. Izrādes norises vieta zem Lielās zāles skatuves
mēģinās radīt izrādes stāstā atainoto zemnīcu sajūtu. Izrāde būs stāsti par
dzīvi, attiecībām, uzticēšanos un nodevību, par ģimeni un bērniem, par
sāpēm, zaudējumu un šķiršanos, par salauztiem sapņiem un spēku dzīvot.
Lomās – Dace Everss, Māra Mennika, Skaidrīte Putniņa, Inese Ramute,
Baiba Valante, Zane Leimane vai Katrīna Cērpa.

Lūznavas muiža,
Pils ielā 8, Lūznavā,
Rēzeknes novads

Ieeja bezmaksas
luznavasmuiza.lv

No 13. augusta līdz 15. septembrim Lūznavas muižā skatāma izstāde
“Latgale. Līvāni. Stikls+”, kurā aplūkojami vairāku Latgales meistaru darbi.
Stikla kausēšanas darbnīcas “Stikls no Līvāniem” māksliniece Inga Salmiņa,
raksturojot izstādes ideju, saka: “Meklējot Latgales identitāti, Līvānu
identitāti, pētot stiklu, atklājot arvien jaunas stikla šķautnes un iespējas
savienojumā ar citiem materiāliem, radot stiklu ar turpinājumu...” Izstādē
redzami Ingas Salmiņas stikla kausējumi, Jāņa Ziemeļa kokgriezumi, Inetas
Dzirkales keramika un Jāņa Vaidera metāls.
“Senču balsis” ir bungu un dūdu mūzikas grupas “Auļi” jaunā
koncertprogramma, sadarbībā ar māksliniekiem no dažādām pasaules
valstīm. Auļi ir devušies pasaulē, lai satiktos un iepazītos ar dziedātājiem,
kuri pārstāv senas un neparastas dziedāšanas tradīcijas un tehnikas. Šoreiz
uzmanība pievērsta jaudīgām vīriešu balsīm, kas raksturo kādu reģionu. Kā
viens no koncerta viesiem būs rīkles dziedātājs no Mongolijas Batzorig
Vaanchig.

14. septembrī
plkst. 18.00

Tikšanās ar izstādes
“Latgale. Līvāni. Stikls+” darbu
autoriem

15. septembrī
plkst. 16.00

Grupas “Auļi” koncerts
“Senču balsis”

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

20,00–28,00 €
latgalesgors.lv

15. septembrī
plkst. 15.00

Teātra “Joriks” PIRMIZRĀDE:
pasaka visai ģimenei
“Cariene – varde”

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

5,00, 7,00, 15,00 €
teatrisjoriks.lv

17. septembrī
plkst. 13.00

Teātra “Joriks” interaktīva
izrāde bērniem “Spokuskopija”

Rēzeknes Nacionālo
biedrību kultūras namā,
Kamerzāle,
Atbrīvošanas alejā 97

5,00–15,00 €
teatrisjoriks.lv

Aicinām skatītājus uz brīnumainu pasaku visai ģimenei “Cariene – varde”
pēc krievu tautas pasakas motīviem. Kopā ar izrādes varoņiem aizceļosiet
uz burvju pasaku valstību, kur laipnība, mīlestība, atjautība, uzvarēs ļaunās
burvestības.
Režisors: Aivars Pecka. Scenogrāfija: Tatjana Bočka un Olga Karelina.
Lomās: Kristīne Klimanova, Edgars Klimanovs, Larisa Ščukina, Genādijs
Voronovs, Vladimirs Petrovs, Aivars Pecka.
Izrāde krievu valodā. Ilgums 1h 10min. Ieteicamais vecums: 3+
Kuram gan no mums nav nācies dzirdēt kādu spoku stāstu. Tā runā, ka lieli
un mazi spoki dzīvo tepat līdzās. Viņi mēdz parādīties šķietami
visnepiemērotākajos brīžos, it sevišķi vēlos vakaros, kad gaisma istabā ir
izslēgta. Tie klauvē pie loga, šļūkā ar vectēva čībām pa grīdu, lidina pa gaisu
krāsainos zīmuļus, pielipina pie griestiem picas šķēli un visādi citādi cenšas
mūs izjokot. Pastāv uzskats, ka no spokiem ir jābaidās, bet varbūt tā nemaz
nav?
Aizrautīgie spoku menedžeri Valters un Vita iepazīstinās jūs ar pašiem
draiskākajiem spociņiem, kuri parādās bērniem tieši vecumā no sešiem līdz
divpadsmit gadiem. Tikai mieru! Valters un Vita ir īsti profesionāļi, kuri ar
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spokuskopijas palīdzību atklās spociņu patiesos parādīšanās iemeslus. Kas
ir spokuskopija? Nāc un noskaidro to kopā ar mums!
Režisors: Edgars Niklasons. Dramaturģija: Sandija Santa. Scenogrāfija:
Evita Bēta. Mūzika: Kaspars Niklasons. Spēlē: Anastasija Rekuta –
Džordževiča un Artūrs Putniņš.
Izrāde latviešu valodā. Ieteicamais vecums 6+ Izrādes ilgums 1h
“Spēlmaņu nakts 2018/2019” nominācija kategorijā “Gada izrāde bērniem”.
Pirmizrāde 2019. gada 5. februārī.

18. septembrī
plkst. 18.00

Teātra “Joriks” izrāde
“Raksti mani šovakar”

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

5,00 €
teatrisjoriks.lv

21. septembrī
plkst. 18.00

Grupas koncerts
“Tautumeitas”

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

15,00–20,00 €
latgalesgors.lv

24. septembrī
plkst. 18.00

Teātra “Joriks” PIRMIZRĀDE:
mēmais detektīvs visai ģimenei
“Cauruļzobis vienīgais”

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

5,00–15,00 €
teatrisjoriks.lv

Koncertā “Raksti mani šovakar” mūsdienu latviešu 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 Jāņa Ivanova 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.
Ieteicamais vecums: 14+ Izrāde latviešu valodā. Izrādes ilgums 45 min.
Pirmizrāde 2018. gada 6. decembrī.
2018. gada 30. maijā Latvijas etnomūzikas grupa “Tautumeitas” nāca klajā ar
grupas debijas albumu “Tautumeitas”. Albumā apkopotas 12 grupas
dalībnieču radītas dziesmas ar tautas vārdiem, kas ir 12 tradīcijās balstīti,
bet mūsdienīgi stāsti par pašapziņu un vērtībām. Grupas “Tautumeitas”
debijas albums ar nosaukumu “Tautumeitas” ieguva Mūzikas ierakstu gada
balvu kā gada labākais etno un tautas mūzikas albums, savukārt, singls
“Sadziedami” kļuva par 3. vērtīgāko dziesmu LR2 “Muzikālās bankas”
dziesmu aptaujā.
Privātajā zoodārzā “Olga” ikdienas uzkopšanas darbi norit kā parasti, taču
kādu nakti, kad kopēji Boriss un Kira grasās doties jau pie miera, zoodārzā
iemaldās kāds līdz šim neredzēts dzīvnieks, kurš naksnīgajā tumsā
nelīdzinās ne īsti ķenguram, ne īsti trusim. Zoodārza direktore Olga nolemj
noskaidrot dzīvnieka izcelsmi un ierašanās iemeslus. Noslēpumainais viesis
ir patiešām labsirdīgs un asprātīgs, bet, kad negaidītā kārtā zoodārzā izceļas
ugunsgrēks, jauniegūtais draugs mīklainos apstākļos pazūd. Zoodārza
darbinieki nolemj apvienot spēkus – un sākas detektīvcienīga izmeklēšana,
kuras laikā aizdomās tiek turēts ikviens. Arī paši zoodārza iemītnieki.
Vai tu arī esi detektīvs? Palīdzi mums atrast pazudušo sirdsdraugu! Stāsts
par mīlestību un sapratni vienā cēlienā.
Režisors: Edgars Niklasons. Dramaturģija – Sandija Santa. Horeogrāfe –
Alise Putniņa. Scenogrāfija: Evita Bēta. Aktieri: Marats Efendijevs, Kristīne
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25. septembrī
plkst. 14.00

Lekcija “Japončika banda”:
starpkaru Latgales kriminālās
autoritātes

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

skolēniem un
studentiem – 1,00 €,
pieaugušajiem – 2,00 €
rezekne.lv

27. septembrī

Pasaules tūrisma diena

Rēzeknes TIC, Krasta
ielā 31, Rēzeknē

27. septembrī
plkst. 18.00

Teātra “Joriks” izrāde: komēdija
M. Zoščenko “Kāzas”

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

TIC tālr. 64622222
facebook.com/Rezekne
sTIC
7,00 €
teatrisjoriks.lv

28. septembrī
plkst. 18.00

Igo jubilejas koncerts
“Pirmie 40”

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

10,00–20,00 €
latgalesgors.lv

29. septembrī
plkst. 10.00

Miķeldienas gadatirgus

Latgales ielā, Rēzeknē

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

Klimanova, Tatjana Suhiņina – Pecka.
Izrāde ir bez vārdiem, piemērota kā lielam, tā mazam skatītājam. Izrādes
ilgums: 1 h. Ieteicamais vecums: 5+
Pirmizrāde 2019. gada 23. septembrī.
1920. gada janvāra beigās, līdz ar Latgales atbrīvošanas operācijas beigām,
noslēdzas Latvijas Neatkarības karš (1918–1920). Pirmajos pēckara gados
Latgales iedzīvotāji sastapās ar dažādām problēmām, tai skaitā
kriminogēnās situācijas saasināšanos. Šajā laika periodā Latgales reģionā
izveidojās vairāki noziedzīgi grupējumi, no kuriem pazīstamākais bija
“Japončika banda”. Lekcijas laikā pievērsīsim uzmanību bandas
pastrādātajiem noziegumiem, tās dalībnieku sociālajam portretam u. c.
aspektiem.
Apceļošanas akcijas “Brīvdienas pie kaimiņiem” uzvarētāju izloze u. c.
aktivitātes.
Izrādē “Kāzas”, kas veidota pēc M. Zoščenko lugas motīviem, izmantoti arī
fragmenti no autora “Zilās grāmatas”, kā arī Sudraba laikmeta dzejnieku
mīlas lirika un 30. gadu dziesmas, kas veltītas mūžīgajai mīlestības tēmai.
Visi iestudējuma varoņi – sākot no ģimenes tēva līdz pat viešņai – elpo
mīlestībā, gaida to, ilgojas pēc tās, mēģina saklausīt mīlestības čukstus savā
sirdī, pie tam nokļūdami dažādās neparedzētās un jautrās ķibelēs.
Režisors: Aleksejs Zolotovickis (Krievija). Scenogrāfija: Sofija Jegorova
(Krievija). Režisora palīgi: Aivars Pecka, Lāsma Bramane. Lomās: Vladimirs
Petrovs, Tatjana Suhiņina-Pecka, Jekaterina Garfunkele, Aivars Pecka,
Genādijs Voronovs, Larisa Ščukina, Kristīne Klimanova, Edvīns Klimanovs,
Marats Efendijevs.
Izrāde krievu valodā. Ieteicamais vecums: 12+ Izrādes ilgums: 1h 20 min.
Pirmizrāde 2019. gada 22. februārī.
Pēc veiksmīgi aizvadītajiem pieciem jubilejas koncertiem, arī šogad ar
diviem koncertiem Igo atzīmēs savus 40 gadus uz skatuves. Koncerta
pirmajā daļā skanēs komponista Jāņa Strazda un Igo koncertprogramma
“Uguns”, kuru atskaņos Jānis Strazds, Igo un postetno grupa “Vējturi“, bet
koncerta otrajā daļā būs Igo “zelta repertuārs”, lai skatītājus priecētu ar labi
pazīstamām dziesmām, kurām ir iespējams dziedāt līdzi, sist plaukstas,
celties kājās un dejot.
Gadatirgus, ko papildina teatrāli muzikāla programma. Piedalās pūšamo
instrumentu orķestris “Rēzekne’’, instrumentālais ansamblis “Mazel
tov”(Daugavpils), čigānu deju kopa “Rademila” (Eleja), Rēzeknes
tautas mākslas un nacionālo kultūru kolektīvi.
10.00 “Batviņu virīņs” ar dziedāšanu, dancošanu, spēlēšanu, degustēšanu
10.00 Spēlē pūšamo instrumentu orķestris “Rēzekne’’ (pie galvenajiem
vārtiem)
10.30 Miķeļa, Jemeļas, Šmuļkes, Budulaja satikšanās un izrādīšanās
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29. septembrī

Cirka izrāde

30. septembrī
plkst. 13.00

Teātra “Joriks” izrāde
“Ole Lukoije” pēc
H. K. Andersena pasakām

Līdz 10. novembrim

Trešdienās un
sestdienās
plkst. 10.00–15.00

Rēzeknes Mākslas un dizaina
vidusskolas absolventu darbu
izstāde “Ars Longa”
Rēzeknes Zaļās sinagogas
apskate

Rēzeknes kultūras
nams, Brāļu Skrindu
ielā 3
Rēzeknes Nacionālo
biedrību kultūras namā,
Lielās zāles skatuve,
Atbrīvošanas alejā 97

Biļetes “Biļešu
paradīze” kasēs

Mākslas galerija,
Latgales vēstniecība
GORS, Pils ielā 4,
Rēzeknē
Rēzeknes Zaļā
sinagoga, Krāslavas
ielā 5

Bezmaksas, GORS
latgalesgors.lv

5,00–15,00 €
teatrisjoriks.lv

Trešdienās un
sestdienās – brīva, tālr.
26615683
sinagoga.lv

11.30 Kolektīvu dižošanās un apbalvojumi par bordīgākajiem tērpiem (uz
Lielās skatuves)
11.30 Meijera kunga “batviņu virīņa” gatavošana un baudīšana
Batviņu virīņs ir tradicionals iedīņs Latgolā. Peic taida iedīņa baudeišonys,
byudi paliks sorkoni kai divi batvini!
13.00 Koncerts: Normunds Jakušonoks un Daiga Paškeviča
Šogad Miķeļdienā ritināsies stāsts par Miķeli, kurš kopā ar dejotājiem visu
vasaru ir ganījis, slaucis govis un gatavojis sieru, lai rudenī dotos uz
Rēzeknes tirgu to pārdot. Tirgū Miķelis sastop citus pārdevējus – krievu
Jemeļu ar dziedātājām, ebreju Šmuļķi ar meitu Zaru un muzikantus, čigānu
Budulaju ar čigānietēm, kur katrs tirgojas un dižojas. Priecīgi par
veiksmīgiem darījumiem visi vienojas līksmā ballītē (blakus ugunskuram pie
Lielās skatuves).
Šogad aicinām ierasties bordo krāsas tērpos! Bordīgākie saņems
pārsteiguma balvas. Tāpat aicinām dižoties amatniekus, uzņēmējus,
ēdinātājus, kafejnīcu un veikalu īpašniekus! Radeisim svātkus kūpeigi!
Informācija sekos.
Neviens nezina tik daudz pasaku, cik zina Ole Lukoije. Viņš gan prot vareni
stāstīt! Vakarā, kad bērni samiegojas, ierodas Ole Lukoije. Vienās zeķēs viņš
klusītiņām nāk augšup pa kāpnēm, nedzirdami iesoļo istabā un apsēžas uz
gultas malas. Katrā padusē viņam lietussargs viens ar košām bildītēm, kuru
viņš izpleš pār labiem bērniem, un tad tie visu nakti sapņo visjaukākās
pasakas; bet otru, pavisam vienkāršu, viņš izpleš pār nepaklausīgiem
bērniem, un tie savukārt guļ visu nakti kā bluķi, un no rīta atklājas, ka viņi itin
neko nav sapņojuši.
Miega vīriņš nāk no dāņu tautas pasākām, bet par Ole Lukoije viņu savulaik
nosauca pasaku meistars Hanss Kristiāns Andersens. Latviešu bērniem viņš
varētu būtu zināms kā Ole Miedziņš. Mūsu izrāde - sapnis aicina jūs kopā ar
Oli doties pasakainā ceļojumā un satikt arī citus iemīļotus Andersena pasaku
varoņus.
Režisores – scenogrāfes: Marfa Gudkova, Olga Galicka (Krievija). Lomās:
Rēzeknes teātra JORIKS aktieri.
Izrāde latviešu valodā. Izrādes ilgums 1h. Ieteicamais vecums: 6+
Izstādē skatāma Rēzeknes Mākslas dizaina vidusskola absolventu darbu
retrospekcija 60 gadu griezumā un tajā būs skatāmi šobrīd Latvijas mākslā
redzamāko absolventu darbi.
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.
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IZGLĪTOJOŠAIS DARBS muzejā
No 2. septembra līdz
30. septembrim

Muzejpedagoģiskā programma
“Pa “Myužeiguo kalindera”
pēdām jeb glītrakstīšana ar tinti
un spalvu

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

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

Programma sākumskolas, pamatskolas skolēniem. Nodarbības ilgums: 50–
60 min. Nodarbības laikā skolēni izzinās par skolas gaitām un mācīšanos
Latvijā dažādos laikos, tāpat būs iespējams:
• ar auguma mēru noskaidrot savu skološanās pakāpi: “mātes skola pie
ratiņa”, “skola ar klases skolotāju”, “augstā skola”,
• uzzināt par ievērojamākā Latgales rokraksta literatūras pārstāvja Andryva
Jūrdža dzīvesgaitām, viņa uzrakstīto kalendāru “Myužeygays kalinders”
(1916.g.) un izšķirstīt skolēnu veidoto “...laika kalinders 2011”!
• apskatīties 19. gadsimta latgaliešu autoru, grāmatu pārrakstītāju rokrakstu
paraugus, dažādas 20. gadsimta mācību grāmatas, liecības, fotogrāfijas,
• rēķināt seno svaru un mēru sistēmā,
• glīti rakstīt ar tinti un spalvu burtnīcas lapā vai vēl senākā burtnīcā – uz
mazas koka tāfelītes,
• nofotografēties pie 20. gs. 80. gadu skolēnu skolas formastērpiem,
• piedalīties mūsdienu rokrakstu paraugu kolekcijas veidošanā.
Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” norise bērniem
un jauniešiem.

Līdz 30. septembrim

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 2. septembra līdz
30. septembrim

Muzejpedagoģiskā programma
“Latgales atbrīvošanas
piemineklis – no idejas līdz
sirdij”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

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

Programma sākumskolas, pamatskolas skolēniem. Nodarbības ilgums – 60
min. Latgales atbrīvošanas piemineklim – Latgales simbolam – tautā
sauktajam Māras piemineklim – 80!
Nodarbības laikā skolēni uzzinās pieminekļa celšanas vēsturi, tā pārmaiņas
laikmetu gaitā, kā arī paši varēs “būvēt” – salikt pieminekļa koka modeli.
Otrajā nodarbības daļā (pēc izvēles) iespējama došanās pie Latgales
atbrīvošanas pieminekļa.
Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” norise bērniem
un jauniešiem.
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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
(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.

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

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

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).
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;
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norises scenāriju pa
tālr. 28624381

Visu gadu

Lekcija “No latgaliešu kalendāru Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
vēstures”

Lekcija muzejā grupai
līdz 30 cilv. – 15,00 €

alejā 102, Rēzeknē

Visu gadu

Lekcija “No 9. Rēzeknes
kājnieku pulka vēstures”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Lekcija muzejā grupai
līdz 30 cilv. – 15,00 €

Visu gadu

Lekcija “Ebreju Rēzekne”

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Lekcija muzejā grupai
līdz 30 cilv. – 15,00 €

Visu gadu

Ceļojošā Pirmā Latgales
kongresa simtgadei veltītā
izstāde “Pāri slieksnim”

Pēc pieprasījuma
grafika

Bezmaksas

Visu gadu

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

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 speciālistagida pakalpojumi grupai
līdz 30 cilv.: 8,00 €

• Ekspozīciju un izstāžu apskate;
• Saviesīgas sarunas un cienasts (izmaksas par cienastu sedz programmas
pieteicēji).
Muzeja Latgaliešu literatūras kolekcijā glabājas daudz laikagrāmatu, kuras
nav apskatāmas ikdienā: gan simtgadīgs kalendārs, gan pirmais sienas
noplēšamais kalendārs, gan kalendārs – ilgdzīvotājs...
Lekciju lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464.
Laika periodā no 1920. līdz 1940. gadam, viens no pilsētas simboliem bija
Rēzeknes 9. kājnieku pulks, kas turpmākajos gados kļuva par neatņemamu
Rēzeknes sastāvdaļu. Kāda bija Rēzeknes 9. kājnieku pulka vēsture un
nozīme Rēzeknes dzīvē? Kāda vēsturiska saistība saglabājusies līdz
mūsdienām? Lekciju lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464
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
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.
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.
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
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(latviešu valodā), 15,00
€ (svešvalodā);
audiogids latviešu,
angļu, krievu valodā 1
apmeklētājam – 2,00 €

Visu gadu

Latgales Kultūrvēstures muzeja
ekspozīcijas un izstādes

Latgales Kultūrvēstures
muzejs, Atbrīvošanas
alejā 102, Rēzeknē

Visu gadu

Latgales Kultūrvēstures muzeja
ekspozīcija
“Latgales glezniecība”

Rēzeknes Mākslas
nams, 18. novembra
ielā 26

Muzeja zinātniskā lasītava

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

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.
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.

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,
Uzziņas un ekskursiju
Vladislava Paura, Jura Brieža, Pāvela Ostapceva un citu Latgales
pieteikšana pa
mākslinieku darbi.
tālr. 29637905
Apmeklējumu lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 29637905
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.

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.
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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, 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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