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KULTŪRAS NOTIKUMI RĒZEKNĒ 2018. GADA DECEMBRĪ  

 

Rēzeknes BIBLIOTĒKU aktualitātes DECEMBRĪ, 2018 
Datums Pasākumi Vieta 

 Tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas  

6. decembrī plkst. 15.00 “Bilingvālie lasījumi Eiropas valodās” sadarbībā ar biedrību “Jaunatnes čemodāns” Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

9. decembrī plkst. 17.00 Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas dalībnieku noslēguma pasākums pie pilsētas 

Ziemassvētku eglītes 

Festivāla parkā  

15. decembrī plkst. 11.00 “Adventes lasījumi” sadarbībā ar literātu kopu “Latgales ūdensroze” Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

18. decembrī plkst.15.00 “Ziemassvētku rotājumi”: radošā darbnīca 

 

Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

 Literatūras izstādes  

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

3.–17. decembrī “Grāmata silda”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

4.–27. decembrī “Ziemas pasaka”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

6.–14. decembrī “Vēl paspēsim uz kalniņu!”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

7.–28. decembrī “Jaunieguvumu izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

10.–27. decembrī “Ziemassvētki – pasaku valstībā”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

13. decembrī–7. janvārī “Balts sniedziņš snieg uz skujiņām” (Ziemassvētku dzeja): tematiska izstāde no cikla 
“Latviešu gadskārtas” 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

14.–27. decembrī “Ziemassvētku rotājumu idejas iedvesmai un noskaņai”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

14. decembrī–8. janvārī “Zvaigžņu lietus nolīst klusi, / Visa zeme mirdzēt sāk. / Griežas gads uz otru pusi, / 
Ziemassvētki nāk!”: grāmatu izstāde 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

17.–27. decembrī “Jau Ziemsvētku brīnums nāk pasauli sveikt”: tematiska izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

17.–28. decembrī “Patiesie dzīves stāsti: Andrim Kolbergam – 80”: tematiska izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

17.–30. decembrī “Upītes Antons”: (Antonam Slišānam – 70): tematiska izstāde no cikla “Latgale un latgalieši” Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

17.–31. decembrī “Labo domu Ziemassvētki”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

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

17. decembrī–3. janvārī “Latviešu rakstniekam Andrim Kolbergam – 80”: grāmatu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

18.–31. decembrī “Priesteris un žurnālists” (Henrikam Trūpam – 110): tematiska izstāde no cikla “Latgale un 
latgalieši” 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

27. decembrī “Aug bārni man. Munu volūdu runoj. Antonam Slišānam – 70”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 
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27. decembrī–4. janvārī “Jaunā gada tradīcijas Eiropas kultūrās”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

28. decembrī “Lai miers virs zemes un laimīgs jaunais gads!”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

Laiks Notikums Vieta Ieejas maksa Cita informācija 

Pieteikšanās līdz 
28. novembrim, darbu 
veidošana līdz 
7. decembrim 

Konkurss  

Rēzeknes skolēniem un 
studentiem “Ziemassvētku 

koku parāde” 

Rēzeknes TIC, Krasta 
ielā 31 

Tālr. 26332249, 64622222 

Nolikums: 
https://failiem.lv/u/g5d7hks
m  

Rēzeknes Tūrisma attīstības centrs organizē konkursu “Ziemassvētku 
koku parāde”, tā mērķis ir veicināt Rēzeknes iedzīvotāju vēlmi iesaistīties 
pilsētas aktivitātēs un radīt svētku noskaņu, izveidojot skaistu un oriģinālu 
gājēju promenādes noformējumu.  

Konkursa dalībnieki – Rēzeknes izglītības iestāžu skolēni un studenti. 

Konkursam var pieteikties līdz 2018. gada 28. novembrim, darbu 
veidošana paredzēta no 2018. gada 29. novembra līdz 7. decembrim.  

Darbu apbalvošana norisināsies pilsētas svētku egles iedegšanas  
pasākumā 9. decembrī plkst. 17.00. 

1. decembrī 

no plkst. 10.00 līdz 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 

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

1. decembrī  

plkst. 19.00 

Koncertprogramma 
“Mikrofona aptaujai 50” 

 

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

12,00–30,00 € 

latgalesgors.lv 

Mikrofons – viena no savulaik iecienītākajām Latvijas Radio programmām, 
kur daudzi desmiti komponistu un mūziķu, desmitiem tūkstošu klausītāju 
Latvijā un citur pasaulē, balsoja par savu dziesmu. Koncertos visā Latvijā 
piedalīsies: Viktors Lapčenoks, Žoržs Siksna, Uģis Roze, Credo, Mārtiņš 
Brauns, Jānis Lūsēns, Boriss Rezņiks, Brāļi Ziemeļi, Olga Rajecka, Nauris 
Puntulis, Aija Vītoliņa, Andris Ābelīte, Olga Stupiņa, Inta Gudovska, Anita 
Levša, muzikālā apvienība “Vintāža” un citi mūziķi. Koncertu vadīs 
leģendārie Latvijas radio raidījumu vadītāji un diktori – Gunārs Jākobsons 
un Lija Guļevska. 

2. decembrī  

plkst. 15.00 

Jūgendstila Ziemassvētku 
atklātņu un Sintijas Loginas 

porcelāna darbu izstāžu 
atklāšana 

 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

 

Ieejas – brīva 
luznavasmuiza.lv 

Decembra sākumā Lūznavas muižā tiks atklātas divas jaunas izstādes – 
sadarbībā ar Rīgas Jūgendstila centru būs skatāma jūgendstila 
Ziemassvētku atklātņu izstāde, bet Preiļu puses keramiķe Sintija Logina 
piedāvās apskatei savu porcelāna darbu izstādi. Izstāžu atklāšanu 
papildinās Gunta Rasima “muzikālās atklātnes”, kā arī Ziemassvētku 
gaidīšanas laiks ar smaržīgiem svētku dzērieniem un piparkūkām. 

2. decembrī 

plkst. 17.00 

Ģitārists Ēriks Upenieks. 

Meditatīva koncertprogramma 
“Visuma skaņa” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Ieeja par ziedojumiem Ģitārists Ēriks Upenieks aicina uz meditatīvu koncertprogrammu “Visuma 
skaņa”. Koncertā būs dzirdamas ne tikai mūziķa ierakstītas Latvijas dabas 
skaņas, kas vijas ar skaistu ģitārspēli, bet redzama arī paša mākslinieka 
uzņemti Latvijas dabas skati. “Tā ir mana dāvana Latvijai un Latvijas 
sabiedrībai simtgadē”, pauž ģitārists. 

https://failiem.lv/u/g5d7hksm
https://failiem.lv/u/g5d7hksm
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Koncertos nebūs dzirdams šablonisks un ierasts mūzikas aranžējums un 
uzbūve, kas parasti dzirdami mūsdienu estrādes un populārajā mūzikā. Šis 
būs īpašs mirklis tagadnē, kad katrs varēs koncertu beidzot nevērtēt, bet 
gan apstāties,  un izjust savu esamību, padomāt par to, par ko nav bijis 
laika ikdienā, iespējams arī rast atbildes uz daudziem jautājumiem un 
izbaudīt skaisto Latvijas dabu. 

Muzikāli tas būs ceļojums pa visu pasauli, un arī ārpus tās, dziļi personīgs 
ceļojums sevī, jo ar šo, īpaši komponēto mūziku, Jūs varēsiet sajust ne 
tikai savu piederību uz šīs zemes, bet tā arī aizvedīs Jūs tālu ārpus tās. 
Programma ir balstīta uz mūzikas terapijas un meditatīvās mūzikas 
pamatiem, ievijot arī laikmetīgās mūzikas melodijas un skanējumu. 

Pusotra stunda iekšējs un ārējs miers, domas un atjaunošanās. Pusotra 
stunda, lai pēc tam ar jaunu sparu dotos ikdienas steigā. 

Lūgums katram ņemt līdzi sedziņu vai spilventiņu, vai abus, jo koncerts 
būs baudāms katram ērtākā pozā, bez sēdēšanas krēslos!!!  

 

No 2. decembra līdz 
6. janvārim 

 

Ziemassvētku atklātnes 

 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

 

Ieejas maksa muižā:  

1,00–1,50 € 

luznavasmuiza.lv 

Lūznavas muiža sadarbībā ar Rīgas Jūgendstila centru piedāvā jūgendstila 
Ziemassvētku un Jaunā gada pastkaršu izstādi. 20. gadsimta sākumā 
greznas un krāšņas pastkartes bija nozīmīga svētku daļa gan to sūtītājiem, 
gan saņēmējiem. Pastkartes priecē gan ar elegantām, krāšņi tērptām 
dāmām, gan sniegotām meža ainavām. Uz kartiņām attēloti bērni, rūķi un 
eņģeļi, arī Ziemassvētku vecītis. Jaungada kartiņās krāšņi tērpti ļaudis 
malko dzirkstošu šampanieti, kamēr citās rūķi bauda ziemas priekus ar 
ragaviņām vai slēpēm. Lai gan Ziemassvētku eglīte uz kartītēm paradījās 
tikai 19. gadsimta beigās, tās bagātas ar citiem simboliem – pakavs laimei, 
četru lapu āboliņš veiksmei, cūka kā novēlējums bagātībai u. c. 
20. gadsimta sākuma tehnoloģiskās iespējas parāda tādi elementi kā 
automašīna, lidmašīna. Tie norāda uz dinamisko dzīves ritmu, kas aktuāls 
līdz pat mūsdienām. Papildu apsveikuma tekstam – novēlējumam vai 
dzejolim − cilvēks pastkartītē lasīja arī simbolus. Tie veidoja vēl vienu 
vēstījumu, tādējādi neviens elements nebija nejaušs.  

No 2. decembra līdz 
6. janvārim 

 

Sintijas Loginas porcelāna 
darbu izstāde 

 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

 

Ieejas maksa muižā:  

1,00–1,50 € 

luznavasmuiza.lv 

Keramiķe Sintija Logina pēc bakalaura studijām Latvijas Mākslas 
akadēmijā atgriezās bērnības mājās, Preiļos, kur attīsta savu keramikas 
darbnīcu “Piece Of Touch”, kas tulkojumā no angļu valodas nozīmē 
“gabaliņš no pieskāriena”. Katrs veidotais trauks cilvēkam sniedz kādu daļu 
no keramiķes pieskāriena. Darbnīcā top gan smalki porcelāna trauki, gan 
lielas māla bļodas. Tiek radītas rotas un citi keramikas darinājumi. Tomēr 
visvairāk tiek strādāts ar porcelānu, jo Sintijai ir tuvs materiāla smalkums 
un caurspīdīgums, taču darbs ar to ir krietni laikietilpīgāks nekā ar mālu un 
prasa lielu rūpību. Izstādē Lūznavas muižā skatāmi Sintijas veidotie 
porcelāna trauki un gaismas ķermeņi. 

2. decembrī 

plkst. 16.00 

Rēzeknes kamerorķestra, 
Jolantas Strikaites-Lapiņas, 

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

7,00 €, GORS Šī gada Ziemassvētku ieskaņas koncertam izvēlēta baroka laika mūzika – 
dižā Johana Sebastiāna Baha skaņdarbi, simboliski sasaucoties ar ilgu 
gadu Rēzeknes tradīciju – Baroka mūzikas dienām Rēzeknē. Piedalās - 
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Ievas Salietes 
koncertprogramma  

“Mūzika Adventa laikam” 

Jolanta Strikaite-Lapiņa (soprāns), Ieva Saliete (klavesīns), Agnese 
Kanniņa (vijole), Andis Klučnieks (flauta), Rēzeknes kamerorķestris, 
J. Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas jauktais koris. Diriģents Jānis 
Stafeckis. 

 

5. decembrī  

plkst. 19.00 

A'STUDIO. Jubilejas 
programma 

 

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

38,00–60,00 €, GORS 5. decembrī Latgales vēstniecībā GORS ar savu jubilejas 
koncertprogrammu uzstāsies grupa “A-Studio”. Grupa ir leģendārs 
Kazahstānas/Krievijas kolektīvs ar unikālu muzikālo stilu, gaumi un 
aranžējumiem, kas izpilda romantiski-dejisko pop-roku. Galvenie grupas 
dalībnieki ir Baigali Serkebajevs, Vladimirs Miklošičs un Keti Topurija. 

6. decembrī 

plkst. 17.00 

Elbruss. Sarunu vakars ar 
Jāzepu Korsaku 

Rēzeknes TIC Amatu 
prasmju telpā, Krasta 
ielā 31 

Ieeja – brīva Rēzeknes Tūrisma attīstības centrs aizsāk jaunu pasākumu ciklu “Sarunu 
vakari”. Pirmajā sarunu vakarā tikšanās ar Rēzeknē labi zināmo ārstu 
Jāzepu Korsaku, kurš septembra beigās iekarojis Lielā Kaukāza kalnu 
grēdas virsotni – Elbrusu. 

6. decembrī 

plkst. 18.00 

Teātra “Joriks” pirmizrāde 
“Dzejas uzvedums” 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97 

7,00 € 
teatrisjoriks.lv 

Režisors – Georgijs Surkovs. 
Izrāde latviešu valodā.  

6. decembrī  

plkst. 19.00 

Andra Baltača jubilejas 
koncerts “Dzīves motīvs” 

 

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

12,00–18,00 € Solists, mūziķis un dziesmu autors Andris Baltacis, svinot dzīves 
piecdesmito jubileju, koncertprogrammā “Dzīves motīvs” uz vienas 
skatuves pulcēs cilvēkus, ar kuriem kopā kādreiz un vēl šobaltdien tiek 
izdziedātas dažādās dziesmas. Koncertos piedalīsies Atis Auzāns un kopā 
dibinātā kapella “Dunduri” (atjaunotā sastāvā), vijolniece Inga Zeile no 
kapellas “Rakari”, ģitārists Aivars Meijers no Daugavpils grupas “Stikls”, 
Aldis Kise un Gregs no grupas “Baltie lāči”, Ata Auzāna vadītais bērnu pop 
ansamblis “Domino”, kā arī citi mūziķi, ar kuriem krustojies Andra Baltača 
radošais ceļš. 

8. decembrī  

plkst. 16.00 

Mūzikls “Baltican Carmen” Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

9,00–12,00 € 

bilesuparadize.lv  

Starptautiskā projekta – mūzikla “Baltican Carmen” viesizrāde. Diesmu, 
deju un mūzikas “fiesta” šovs, kurā oriģināli tiek interpretēts Žorža Bizē 
populārākais darbs, tam piešķirot jaunu struktūru un skanējumu. Tajā 
apvienoti skaistākie pasaules populārākās klasikas stilizējumi un citas 
visiem labi zināmās dziesmas itāļu, angļu, spāņu, krievu un latviešu 
valodā. Šis mūzikls ar lieliem panākumiem viesojies jau Ukrainā, Polijā, 
Lietuvā, Igaunijā, gūstot milzīgu skatītāju atzinību un atsaucību. 

Mūziklā piedalās izpildītāji no dažādām valstīm: unikālie balss īpašnieki, 
Starptautisko konkursu laureāti, operas  solisti Edgars Davidovičs 
(Ukraina) un Laimons Bendaravičs (Lietuva), valdzinošā dziedātāja un 
flamenko dejotāja Anna Dribas (Latvija), profesionāli mūsdienīgi baleta 
dejotāji, starptautisko deju konkursu laureāti Deivids Meškausks (Lietuva) 
un Katerina Voropaja (Ukraina), Justs Girdvainis (Lietuva), Irina Nazarenko 
(Baltkrievija).  Šova laikā skatītājus pārsteigs mūzikas virtuozi: vijolnieks 
Gabriela Aniola (Izraēla) un ģitārists Arturs Sabilo (Lietuva). Izrādē būs 
greznas dekorācijas, gaismas efekti, izpildītāji skatītājus priecēs ar 60 
košiem skatuves tērpu komplektiem.  Organizē: JSC Muzikos turas 
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8. decembrī 

plkst. 18.00 

Teātra “Joriks” izrāde. 

Liriska komēdija 
“No mīļotajiem nešķirieties” 

 

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

7,00 € Liriskā komēdija “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.  
Režisors: Antons Kiseļuss. Lomās: Elīna Avotiņa, Edijs Zalaks, Ilze 
Āboltiņa, Ance Kukule, Māra Ribkinska, Kārlis Tols. 
Izrāde latviešu valodā. Ilgums 1 st. 30 min (bez starpbrīža).  
Ieteicamais vecums: 12+ 

8. decembrī  

plkst. 19.00;  

15.00 – papildkoncerts 

 

Mans draugs Mārtiņš 
Freimanis 

 

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

10,00–30,00 € Pēc ilgāka pārtraukuma iemīļoti un populāri latviešu mākslinieki šoruden 
satiksies koncertos, lai izdziedātu Mārtiņa Freimaņa dziesmas jaunās 
versijās, kuras ieskaņotas topošajā veltījumu albumā “Mans draugs 
Mārtiņš Freimanis”. Pasākumu vadīs Lauris Reiniks, kuru ar Mārtiņu 
Freimani vienoja ilga un skaista draudzība. 

9. decembrī  

plkst. 17.00 

 

Rēzeknes egles iedegšana 

 

Festivāla parkā, Pils 
ielā 17  

 

Ieeja – brīva  

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

Muzikāli izklaidējoša programma. Ziemassvētku ciematiņa atklāšana. 

16.00–20.00 Tirdziņš. Gaismu virtenēm rotāti koka namiņi gluži kā pasakā 
priecēs ar tajos atrodamo krāsu, smaržu un garšu dažādību – varēs 
iegādāties siltas un jaukas svētku dāvanas, piparkūkas un sasildīties ar 
tēju. 

17.00–20.00 Tikšanās ar Ziemassvētku vecīti. Egles iedegšanas svētkos 
Festivāla parkā darbosies arī Ziemassvētku vecīša namiņš, kurā, noskaitot 
dzejolīti, varēs saņemt konfektes (ja vēlēsieties saldumu paciņu, pie rūķa 
būs jāiegādājas dāvanas kupons 3,00 €). 

17.00  Bibliotēku lasīšanas akcijas svētki – Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrijas dalībnieku noslēguma pasākums 

11. decembrī 

plkst. 14.00  

 

Vēstures mirkļu pietura 

“Pieminot Ontonu Slišānu” 

 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Ieeja – brīva  

Tālr. 64622464  

rezekne.lv 

Decembris ir O. Slišāna mēnesis. Šogad viņam apritētu 70. Vēstures 
mirkļu pieturā pieminēsim dzejnieku, Latgales patriotu un muzeja draugu. 
Ekspresizstādē varēs iepazīties ar O. Slišāna literāro mantojumu. 

28. decembrī – tematiskā izstāde “Ontonam Slišānam – 70” Latgales 
Kultūrvēstures muzeja lasītavā. Izstādē būs skatāmi pazīstamā latgaliešu 
literāta oriģināldarbi un laikabiedru liecības. 

11. decembrī  

plkst. 18.00 

Fiksi šova operācija  

“Jaunais gads” 

 

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

11,00–18,00 € Fikši-šova operācija “Jaunais gads” pirmizrāde būs pilna ar pārsteigumiem 
un svētku brīnumiem no leģendārajiem fiksikiem. Arī Salavecis gaida šo 
pasākumu, bet pēkšņi... Salavecis pazūd! Viņu nolaupa Datoru Valstības 
krāpnieki! Kāds Jaunais gads bez Salaveča, bez brīnumiem un dāvanām? 
Neuztraucieties! Fiksiki zina risinājumu un aicina piedalīties izrādē-
atrakcijā kopā ar DimDimiču, Noliku un Simku Profesora Čudakova 
laboratorijā. 

11. decembrī 

plkst. 18.00 

Teātra “Joriks” izrāde. 
Monodrāma 

“Smieklīga cilvēka sapnis” 
 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97, 
Kamerzāle (vietu skaits 

5,00 € Fjodora Dostojevska stāsts “Smieklīga cilvēka sapnis” pirmo reizi publicēts 
1877. gada oktobrī. Galvenais varonis ir dzīvē vīlies cilvēks, kas ir nolēmis 
pielikt punktu ciešanām, padarot sev galu. Tomēr izšķirošajā brīdī viņš 
iemieg un redz fantastisku sapni, kas pēc pamošanās liek viņam sajusties 
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 ierobežots). kā pilnīgi citam cilvēkam, kurš nepilnīgajā pasaulē spēj saskatīt iespējas 
skaistajam un mīlestībai.  
Aivara Peckas monoizrāde. Izrāde krievu valodā. Ieteicamais vecums: 14+ 

12. decembrī  

plkst. 13.00 

“Prieks dod zvaigznei 
spožumu” 

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

Ieeja – brīva Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests” organizē 
pasākumu “Prieks dod zvaigznei spožumu”, kura mērķis ir veicināt sociāli 
mazaizsargāto personu grupu un personu ar funkcionāliem traucējumiem 
vispusīgu attīstību, pašrealizāciju un radošu pašizteiksmi. 

Tajā piedalīsies daudz un dažādas Rēzeknes pašvaldības iestādes un 
nevalstiskās organizācijas – Rēzeknes invalīdu biedrība, biedrība “Eņģeļi 
ar mums”, Latvijas Neredzīgo biedrības Rēzeknes teritoriālā organizācija, 
Latvijas Nedzirdīgo savienības Rēzeknes reģionālā biedrība, Rēzeknes 
pilsētas un rajona pensionāru biedrība, Invalīdu un viņu apvienība 
“Impulss”, biedrība “Māmiņu klubs”, Bērnu sociālo pakalpojumu centrs, 
Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs, Rēzeknes logopēdiskā 
internātpamatskola, biedrība “Saules stars AV”, biedrība “Autisma atbalsta 
punkts Rēzeknē”. 

12. decembrī  Jaungada pasākums bērniem 
(Krievija) 

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

 Sekojiet informācijai. 

13. decembrī  

plkst. 16.30 

Bērnu deju kolektīva “Dziguči” 
Ziemassvētku koncerts 

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

Ieeja – brīva Piedalās Rēzeknes bērnu deju kolektīvs “Dziguči” (vad. Gunta Sidorova). 

14. decembrī  

plkst. 19.00 

Guntars Račs un “Saldās 
sejas” koncertprogrammā 

“Reiz Ziemassvētkos” 

 

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

15,00–25,00 € Koncertprogrammā “Reiz Ziemassvētkos…” piedalīsies Guntars Račs un 
“Saldās sejas”, kā arī “Dzeguzīte”, Ivo Fomins, Lauris Reiniks un citi. 
Koncertprogrammā skanēs populāras R. Paula, J. Lūsēna, U. Marhileviča, 
A. Virgas, Z. Muktupāvela un T. Kleina Ziemassvētku dziesmas ar Guntara 
Rača vārdiem – “Eglīte”, “Reiz Ziemassvētkos”, “Nakts”, “Zvani un sveces”, 
kā arī dziesmas no “Jauns Mēness”, “bet bet” un grupas “Līvi” repertuāra.  

15. decembrī 

plkst. 17.00 

 

Teātra “Joriks” izrāde 
“Kompromiss” 

 

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

7,00 € Žurnālista piezīmes pēc Sergeja Dovlatova stāstu motīviem. 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.  
Režisors: Antons Kiseļuss. Lomās: Edvīns Klimanovs, Larisa Beilo, 
Kristīne Klimanova, Veronika Kurilova, Larisa Ščukina, Aivars Pecka, 
Vladimirs Petrovs.  
Izrāde krievu valodā. Ieteicamais vecums: 16+ 

15. decembrī  

plkst. 18.00 

Sinfonietta Rīga un Inga Kalna 
koncertprogrammā  

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

8,00–12,00 €, GORS Sinfonietta Rīga satiekas ar brīnišķīgo mocartisti Ingu Kalnu. Līdzās 
Mocarta trāpīgajiem opertēlu portretiem programmā lieliski iederas divas 
austriešu ģēnija simfonijas. 17. simfonijas tēmas ietērptas vīrišķīgās 
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“Mūžīgais Mocarts” 

 

trijstūra cepurēs un dejiski plīvojošās kleitās, bet 32. simfonija līdzinās 
nelielai trijdaļīgai uvertīrai pirms operas, kurā paveras priekškars un varoņi 
iesilda skatuves dēļus ar dažiem reveransiem pirms atraisās drāma ar 
piedzīvojumu līkločiem. Diriģents – Normunds Šnē. 

15. decembrī   

plkst. 17.00 

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 
un Rēzeknes sākumskolas 
meiteņu vokālā ansambļa 

“Noskaņa”  

10 gadu jubilejas koncerts 

 

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

Ieeja – brīva Vokālā ansambļa “Noskaņa” vad. Svetlana Bilinska. 

Līdz 15. decembrim Kazimirs Laurs, iPad 
planšetdatora zīmējumu 

izstāde 

“Vecā pasaule, Jaunā pasaule” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

 

Kazimirs Laurs (dz. 1923) – trimdas latviešu gleznotājs dzimis Rēzeknes 
novada Makašānu pagasta Šķerbinieku ciemā un rudeņos atbrauc uz 
Latviju ieklausīties dzimtā novada dabas skaņās. Lai gan mākslinieks 
gleznot aktīvi ir pārstājis jau 2000. gadu sākumā, tomēr viņš aizvien ir 
turpinājis radošo darbību, piemēram, zīmējot ainavu un ziedu skices ar 
krāsu zīmuļiem. 2017. gada nogalē, 94 gadu vecumā, K. Laurs atklāja sev 
jaunu izteiksmes veidu – zīmēt iPad planšetdatorā – un jau ir uzzīmējis 
vairāk kā 50 dinamiskus attēlus, kas tagad ir pieejami izstādē, daļa no 
tiem – kā tēlotājmākslas izdrukas. Mākslinieka mājas lapa: 
www.kazimirslaurs.com  

 

Līdz 15. decembrim 

 

Latgales mākslinieku darbu 
izstāde RUDENS 2018 

“Es Latvijā” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

 

Latgales mākslinieku darbu RUDENS 2018 izstāde ir Latgales mākslinieku 
sirdspuksti Latvijai “Es Latvijā”. Izstādē apskatāmi 70 autoru 85 mākslas 
darbi no Latgales un tuvējās apkārtnes ar Latgali sirdī. 

Dažādu mākslas veidu pārstāvju dažādu žanru mākslas darbi brīvā tēmas 
“Es Latvijā” sniegumā.  

 

Līdz 18. decembrim 

 

No 15.–30. decembrim  

no plkst. 16.00–19.00 

Izstāde “Valsts pirmā flīģeļa 
stāsts” 

 

1. stāva konferenču 
zāle, Latgales 
vēstniecība GORS, Pils 
ielā 4, Rēzeknē 

bezmaksas, pusstundu 
pirms un pusstundu pēc 
pasākuma;  

0,50 €, piesakot 
apmeklējumu ārpus 
pasākuma laika, GORS 

Rakstniecības un mūzikas muzejs Latgales vēstniecībā GORS piedāvā 
izzināt Baumaņu Kārļa flīģela un Latvijas Republikas himnas stāstu 
ekspozīcijā “Valsts pirmā flīģeļa stāsts”. Izstāde sniegs iespēju tieši 
Latvijas simtgades svētku laikā apskatīt unikālu, latviešu oriģinālmūzikas 
attīstībā nozīmīgu instrumentu – Baumaņu Kārļa flīģeli, pie kura savulaik 
komponēta arī mūsu valsts himna.  

 

No 15.–30. decembrim  

no plkst. 16.00–19.00 

Tikšanās ar Ziemassvētku 
vecīti 

Festivāla parkā, Pils 
ielā 17 

 

rezekne.lv Ziemassvētku vecīša namiņā mazi un lieli varēs sastapt Ziemassvētku 
vecīti.  

Ieejot vecīša namiņā un noskaitot dzejolīti, saņemsiet konfekti, ja vēlaties 
saldumu paciņu, pie rūķa jāiegādājas dāvanas kupons 3,00 € 

 

No 19.–23. decembrim  

no plkst. 16.00–19.00;  

Svētku tirdziņš Festivāla parkā, Pils 
ielā 17 

 

Pieteikšanās tirgotājiem pa 
tālr. 26332249, 64622222 

Amatnieku darināti meistardarbi, zemnieku audzēti lauku labumi, tirgotāju 
sarūpēti gardumi un piparkūkas. 

 

http://www.kazimirslaurs.com/
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25. un 26. decembrī  

no plkst. 16.00–19.00 

 

19. decembrī 

plkst. 15.00  

izstādes atklāšana! 

 

Izstāde skatāma no 
19. decembra līdz 
2019. g. 26. janvārim 

Vilis Gruzdiņš. Gleznu izstāde 
“Gadskārtas”,  

radošā retrospekcija 
80. dzīves jubilejā 

 

 

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

 

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

Rēzeknietis, mākslinieks Vilis Gruzdiņš  (1938) šogad svin savu 80. dzīves 
jubileju un izstādē apmeklētājiem piedāvā kopā pārlūkot autora 48 radošās 
gadskārtas mākslā, diendienā esot darbnīcā pie molberta ar otu rokās vai, 
iedvesmas vadītam, tikai meklējot motīvus nākošajai gleznai. 
Retrospektīvā izstāde ietver visus mākslinieka iecienītos žanrus – dabas 
un pilsētas ainavu attēlojumus, kluso dabu, kā arī portretu, parāda viņa 
mīlestību uz gleznošanu  aizrautīgās dabas studijās, atklāj tiekšanos uz 
pilnību skaistuma izpratnē.  

 

20. decembrī  

plkst. 18.00 

Koncerts  

“Gaišus Ziemassvētkus!” 

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

Ieeja – brīva Piedalās Zanes Ludboržas mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi. 

No 21. decembra līdz 
2019. g. 18. janvārim  

 
Atklāšanas pasākums nav 
paredzēts. Lūdzam sekot 
informācijai par tikšanos ar 
izstādes autoriem 2019. gada 
janvārī! 

 

 

Latvijas Dabas fonda ceļojošā 
fotoizstāde “Sauleskalna 

ezerzemes ainavas” 

 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 
LKM 3. stāva vestibilā 

 

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

Latvijas Dabas fonds ar ceļojošo izstādi, kurā kopā skatāmas senās un 
mūsdienu fotogrāfijas, aicina iepazīt un novērtēt Latgales dabas pērli – 
Sauleskalna ezerzemi. 

Latgales Sauleskalna apkārtnes dziļie un tīrie ezeri ir pazīstami ar savu 
unikālo floru un faunu – nekur citur Latvijā un arī Baltijā nav vienkopus 
sastopami tik daudzi lieli un tīri dzidrūdens ezeri ar ļoti augstu ūdens 
kvalitāti un dzidrību, kuros mājo tik daudz retas un aizsargājamas sugas. 
Tāpēc šie ezeri un Sauleskalna ezerzeme ierindojama starp Latvijas 
izcilākajām dabas vērtībām. Savukārt Sauleskalna ezerzemes ainava ir 
viena no skaistākajām un iezīmīgākajām visā Latvijā. Taču Sauleskalna 
ezeri šobrīd daudzviet ir aizauguši, kā arī to apkaimes ainava degradējas. 
Lai pievērstu uzmanību Sauleskalna ezerzemes dabas vērtībām un 
veicinātu ilgtspējīgu vērtīgo ezeru apsaimniekošanu, Latvijas Dabas fonds 
īsteno projektu “Vides apziņas celšana par dzidrūdens ezeriem un to videi 
draudzīgu apsaimniekošanu Latgalē”. 

21. decembrī  

plkst. 18.00  

Jaungada cirka izrāde ar 
Transformeri  

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

7,00–10,00 €  

Bērniem līdz 3 gadu 
vecumam bezmaksas, bez 
atsevišķas sēdvietas. No 3 
gadu vecuma – pilna biļete. 

bilesuparadize.lv 

Programmā jautrie klauni, žonglieri, Transformeris, Dzelzs cilvēks un 
Salavecītis. 

Rīko: SIA “Baltik Star”, tālr. 29860454 

 

21. decembrī  

plkst. 19.00 

Ulda Marhileviča 
Ziemassvētku koncerts 

 

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

10,00–18,00 € Skanēs jauns Ulda Marhileviča un Guntara Rača dziesmu cikls. Jaunā 
dziesmu cikla epicentrā Romāna Vanaga vadītais Jāzepa Mediņa Rīgas 
1. Mūzikas skolas zēnu kora dziedātāji un soliste Antra Stafecka tandēmā 
ar populāro dziedošo Dailes teātra aktieri Gintu Grāveli un izcili muziķi, pie 
klavierēm komponists Uldis Marhilevičs. 
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25. decembrī 

plkst. 13.00 

 

Teātra “Joriks” izrāde un 
interaktīva programma 

bērniem 
“Ziemassvētku vecīša kļūda” 

 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97 

bērniem (ar dāvanu) 
10,00 € vai  
7,00 € “3+Ģimenes kartes” 
īpašniekiem (biļetes ar 
atlaidi var iegādāties tikai 
teātra kasē), 
pieaugušajiem 3,00 € 
Lai saņemtu dāvanu no 
Salatēta dāvanu maisa, 
lūgums pirms izrādes, 
uzrādot biļeti teātra kasē, 
saņemt “dāvanu karti”.  
Vairāk informācijas pa 
tālruni 64622182 

Jā, arī Ziemassvētku vecītim gadās kļūdīties! Kurš var nākt talkā grūtā 
brīdī? Protams, ka visas likstas atrisina draudzība un nedaudz burvestības! 
Muzikāla izrāde skatītājiem no 3 gadu vecuma. Pēc izrādes pasakas 
varoņi aicina visus mazuļus uz rotaļām un dejām, bet Salatētis būs 
sarūpējis dāvanas. 
Pasākuma ilgums: 1 st. 20 min.  
Pasākuma valoda: latviešu.  
Ieteicamais vecums: 3+ 

25. decembrī  

plkst. 17.00 

 

Ziemassvētku vakars pie 
Rēzeknes egles 

 

Festivāla parkā, Pils 
ielā 17 

 

bezmaksas Interaktīvā programma ģimenēm – dejas un spēles kopā ar Rēzeknes 
teātra “Joriks” pasaku varoņiem. 

27. decembrī  

plkst. 18.00 

Moscow City ballet izrāde 
“Riekstkodis” 

 

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

23,00–35,00 €, GORS Maskavas Pilsētas baleta trupa ar krāšņu izrādi “Riekstkodis” ir lieliska 
iespēja gada pēdējās dienās baudīt izcilas horeogrāfijas burvību brīnumu 
pilnajā gaisotnē. Maskavas Pilsētas balets (Moscow City ballet), ko 
1988. gadā izveidojis Viktors Smirnovs-Golovanovs, lepojas ar 
vislabākajām, visizsmalcinātākajām Krievijas klasiskā baleta tradīcijām. 

28. decembrī 

plkst. 19.00 

Latviešu komponistu 
Ziemassvētku dziesmas jaunā 

programmā “Tev tuvumā” 

 

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

10,00–20,00 € Arī šogad Latvijas mūziķi turpinās sadarbību projektā “Tev tuvumā” un 
aicinās ikkatru no mums sajust sirds siltumu, sniegt to visiem, kas pēc šī 
siltuma ilgojas un atcerēties, ka patiesībā tas ir nepieciešams ik dienu visu 
gada garumā! Šogad mūzikas projektā “Tev tuvumā” apvienosies Aija 
Andrejeva, Marts Kristiāns Kalniņš, grupa “Putnu Balle” un kāds īpašs 
Viesis. Speciāli šim projektam taps skaņdarbi, ko radīs Renārs Kaupers, 
Jānis Lūsēns, Aivars Hermanis. 

29. decembrī  

plkst. 18.00 

Anthony Strong & Latvijas 
radio bigbends 

 

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

8,00–12,00 €, GORS Ar koncertu Ziemassvētku noskaņās uzstāsies Entonijs Strongs, Latvijas 
Radio bigbends un Radio Vokālais Trio. Entonijs Strongs ir dziedātājs, kuru 
britu mediji dēvē par jauno Anglijas džeza superzvaigzni. Viņa debijas 
ieraksts sasniedzis 1. vietu Lielbritānijas džeza mūzikas topā tādās 
radiostacijās kā BBC Radio 2, Jazz FM u. c. 

30. decembrī 

plkst. 10.00; 12.30; 15.00 

 

Teātra “Joriks” izrāde un 
interaktīva programma 

bērniem 
“Aizmirsto rotaļlietu Jaungada 

piedzīvojumi” 
 
 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97 

bērniem (ar dāvanu) 
10,00 € vai  
7,00 € “3+Ģimenes kartes” 
īpašniekiem (biļetes ar 
atlaidi var iegādāties tikai 
teātra kasē), 
pieaugušajiem 3,00 € 
Lai saņemtu dāvanu no 
Salatēta dāvanu maisa, 

Kas notiek ar mīļajām rotaļlietām, kad tās sajūtas aizmirstas? Kurš var nākt 
talkā grūtā brīdī? Protams, ka visas likstas atrisina draudzība un nedaudz 
burvestības. Pasakas varoņiem nāk talkā arī Salatētis un Sniegbaltīte.  
Muzikāla izrāde skatītājiem no 3 gadu vecuma. Pēc izrādes pasaku varoņi 
aicina visus mazuļus uz rotaļām un dejām, bet Salatētis būs sarūpējis 
dāvanas. 
Pasākuma ilgums: 1 st. 20 min.  
Pasākuma valoda: krievu.  
Ieteicamais vecums: 3+ 



 
10 ⋈ DECEMBRIS Rēzeknē ⊳ 2018 ⊲   

lūgums pirms izrādes, 
uzrādot biļeti teātra kasē, 
saņemt “dāvanu karti”.  
Vairāk informācijas pa 
tālruni 64622182 

 

30. decembrī  

plkst. 14.00 

Jaungada pasākums bērniem Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

 Sekojiet informācijai. 

30. decembrī  

plkst. 17.00 

Vecgada koncerts. Liepājas 
Simfoniskais orķestris, Elīna 

Šimkus, Kristīne Balanas 

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

5,00–12,00 €, GORS Vecgada koncerts ar Liepājas Simfonisko orķestri un solistēm – 
operdziedātāju Elīnu Šimkus un vijolnieci Kristīni Balanas. Programmā 
Bizē, Masnē, Lannera, Dvoržāka, Štrausa, Čaikovska un citu komponistu 
skaņdarbi. 

31. decembrī 

plkst. 23.00 

Jaunā gada sagaidīšana 

“Īsi pirms pusnakts” 

 

Festivāla parkā, Pils 
ielā 17 

 

Ieeja – brīva Jautrs un muzikāls stāsts “Īsi pirms pusnakts”. Piedalās Valmieras teātra 
aktrise Regīna Devīte, Rēzeknes deju studija “Stoptime” u. c. 

Pusnaktī Jaungada salūts! 

Līdz gada beigām 

#LV100 

Pirmā Latgales kongresa 
simtgadei veltītā izstāde 

“Pāri slieksnim” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzeja 1. stāva zālē, 
Atbrīvošanas alejā 102, 
Rēzeknē 

 

skolēniem, studentiem – 
ieeja brīva, 
pieaugušajiem – 0,80 € 

 

Gida pakalpojums latviešu 
valodā 8,00 €  

Grupām iepriekšēja 
pieteikšanās, tālr. 64622464 

 

1917. gada 9.–10. maijā (pēc vecā stila 26.–27. aprīlī) Rēzeknē notika 
Pirmais Latgales kongress, kurā tika pieņemts lēmums par Latgales 
atdalīšanos no Vitebskas guberņas un apvienošanos ar pārējiem Latvijas 
novadiem. Šis lēmums bija izšķirošais turpmākajiem notikumiem, kad 
1918. gada 18. novembrī tika proklamēta Latvijas Republika. 

Katrai mājai ir pamati un slieksnis. Slieksnis ir arī nozīmīga katras mājas 
sastāvdaļa. Pieņemot, ka Latvijas zeme (vēsturiskie 3 novadi) ir šīs mājas 
pamati, tad 1917. gada Pirmais Latgales kongress ir kā slieksnis, kurš 
jāpārkāpj, lai tiktu mājā – Latvijā. Izstādē varēs iepazīt autentiskus 
priekšmetus, dokumentus un fotogrāfijas, ar audio, video un gaismas 
projekciju palīdzību sajust laikmeta noskaņu. 

Trešdienās un 
sestdienās 

plkst. 10.00–15.00 

 

Rēzeknes Zaļās sinagogas 
apskate 

Rēzeknes Zaļā 
sinagoga, Krāslavas 
ielā 5  

Trešdienās un sestdienās – 
brīva 

sinagoga.lv  

tālr. 26615683 

Pēc pieteikuma skolēnu grupām piedāvājam muzejpedagoģisko 
programmu “No Purima līdz Hanuka svētkiem”.  

Pēc pieteikuma pieaugušo grupām – dokumentālās filmas “Izdzīvošanas 
sindroms” (par Rēzeknes ebreju vēsturi) demonstrējums. 

Grupām iespējamas ekskursijas arī citā laikā. 

Līdz gada beigām 

#LV100 

Pirmā Latgales kongresa 
simtgadei veltītā ceļojošā 
izstāde “Pāri slieksnim” 

Latgales Centrālajā bibliotēkā 
Daugavpilī 

Latgales centrālā 
bibliotēka, Rīgas iela 
22A, Daugavpils 

bezmaksas Paralēli tematiskajai izstādei “Pāri slieksnim”, kas veltīta 1917. gada 
Latgales kongresa simtgadei un ir skatāma Latgales kultūrvēstures 
muzejā, skatītājiem iespēja iepazīt to ceļojošā versijā ar izglītojošiem 
uzdevumiem bērniem un jauniešiem. Valsts simtgades mēnesī- izstāde 
skatāma lielākajā Latgales pilsētā – Daugavpilī. 

 

IZGLĪTOJOŠAIS DARBS   

http://www.sinagoga.lv/
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No 1. decembra līdz 
31. decembrim 

 

Muzejpedagoģiskā programma 
“Dzīpariņa stāsts” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

katram skolēnam 0,80 €, 
iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālr. 64622464, 28624381 
(LKM muzejpedagoģe) 

Programma pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas skolēniem, 
ilgums 40–60 min. Senāk, jo īpaši rudens un ziemas vakaros, kaimiņu 
ļaudis sapulcējās kādās mājās un kopā vakarēja: strādāja darbu – auda, 
vērpa, adīja. Mūsdienās skolēniem piedāvājam aplūkot šajos darbos 
izmantotos priekšmetus – stelles, vērpjamo ratiņu u. c., izzināt, kā no linu, 
vilnas dzīpara top rakstainas jostas, cimdi, segas. 
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 0,80 €, 
iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālr. 64622464 

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 0,80 €, 
iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālr. 64622464 

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

Virtuālajā keramikas spēlē “Māla pārvērtības” skolēni vizuāli uzskatāmā 
veidā tiek iepazīstināti, kā atrodams māls, kā to pārstrādā, kā veido 
keramikas trauku, kāds ir apdedzināšanas process. Lielākās keramikas 
ekspozīcijas Latvijā un pasaulē apskate un uzdevumu pildīšana. Suvenīra 
veidošana no māla. Izveidotie darbi tiek atdoti līdzņemšanai to autoriem. 
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 0,80 €, 
iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālr. 64622464 

Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas, pamatskolas skolēniem. 
Nodarbības ilgums: 60–90 min. 

Programma tiek vadīta kādā no muzeja izstādēm. Nodarbības laikā skolēni 
tiek iepazīstināti ar mākslas izstādes iekārtojumu, rosinot attīstīt 
skatīšanās, domāšanas un vērtēšanas prasmes, mudinot mutiski izteikt 
gūtos iespaidus. Praktiska darbošanās – zīmēšana, pielietojot iepazītos 
mākslas izteiksmes līdzekļus. Piesakoties uz programmu, tiek paziņota 
informācija par līdzi ņemamajiem materiāliem (zīmuļi, krītiņi). 

Programmu lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464. 
Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” norise 
bērniem un jauniešiem. 
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Visu gadu 

 

Programma 

“Dzimšanas diena muzejā 
bērniem” 

 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

Dzimšanas dienas programma zinātkāriem jubilāriem (6–12 gadi). 
Programmā:  

• izglītojošas aktivitātes muzeja ekspozīcijās un izstādēs; 

• senas un mūsdienīgas spēles; 

• cienāšanās (izmaksas par torti, sulu u.c. sedz programmas pieteicēji). 

 

Visu gadu 

 

Programma 

“Dzimšanas diena muzejā 
dāmām un kungiem” 

 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

36 € par grupu līdz 15 
personām. Iepriekšēja 
pieteikšanās un vienošanās 
par norises scenāriju pa tālr. 
64622464 

 

Piedāvājums satikties muzejā un skaisti nosvinēt savas dzīves svētkus. 
Programmā:  

• Iedvesmojošs stāsts-prezentācija par pirmo diplomēto kosmētiķi 
Zinaidu Irbi, kosmētikas kabinetu Rēzeknē un kultūras dzīvi 20. gs. 
30. gados;  

• Ekspozīciju un izstāžu apskate; 

• Saviesīgas sarunas un cienasts (izmaksas par cienastu sedz 
programmas pieteicēji). 

Visu gadu Lekcija “No latgaliešu 
kalendāru vēstures” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Lekcija muzejā grupai līdz 
30 cilv. – 9,00 € 

Muzeja Latgaliešu literatūras kolekcijā glabājas daudz laikagrāmatu, kuras 
nav apskatāmas ikdienā: gan 100-gadīgs kalendārs, gan pirmais sienas 
noplēšamais kalendārs, gan kalendārs – ilgdzīvotājs... 

Lekciju lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464. 

Visu gadu Lekcija “No 9. Rēzeknes 
kājnieku pulka vēstures” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Lekcija muzejā grupai līdz 
30 cilv. – 9,00 € 

Laika periodā no 1920. līdz 1940. gadam, viens no pilsētas simboliem bija 
Rēzeknes 9. kājnieku pulks, kas turpmākajos gados kļuva par 
neatņemamu Rēzeknes pilsētas sastāvdaļu. Kāda 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. – 9,00 € 

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

Lekciju lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464 

Visu gadu Ekskursija Latgales keramikas 
ekspozīcijā 

“Māla un uguns pārvērtību 
radīts brīnums” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Skolēniem un studentiem –
0,50 €; pieaugušajiem – 
0,80 € + muzeja speciālista-
gida pakalpojumi grupai līdz 
30 cilv.: 8,00 € (latviešu 
valodā), 15,00 € 
(svešvalodā)  

Audiogids latviešu, angļu, 
krievu valodā 1 
apmeklētājam – 2,00 € 
Ekskursiju gida pavadībā 
lūgums iepriekš pieteikt pa 
tālr. 64622464 

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 
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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. 

pārsteidz pasauli ar savu vienkāršību un krāšņumu, līdz iemirdzas 
mūsdienīgā spožumā. 

Visu gadu Latgales Kultūrvēstures 
muzeja ekspozīcijas un 

izstādes 

 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Ieejas biļete muzejā 
individuālajiem 
apmeklētājiem (bez gida):  

bērniem (skolas vecuma), 
studentiem – 1,00 €, 
pirmsskolas vecuma 
bērniem – ieeja brīva, 
pieaugušajiem – 1,60 €;  

Ģimenes biļete 
(ekspozīcijas + visas 
izstādes) 2 pieaugušie + 2 
un vairāk bērnu – 7,00 €; 

Audiogids keramikas 
ekspozīcijā 
1 apmeklētājam – 2,00 € 

Ekspozīcijas, izstādes un spēles visai ģimenei!  

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

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

Skatāmas mākslas, tematiskas izstādes. 

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

Visu gadu 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. 

Visu gadu 

 

 

Latgales Kultūrvēstures 
muzeja ekspozīcija 

“Latgales glezniecība” 

 

Rēzeknes Mākslas 
nams, 18. novembra 
iela 26 

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

 

Uzziņas un ekskursiju 
pieteikšana pa 
tālr. 29637905 

Mākslas izpausmes Latgalē no 20. gs. 30. g. līdz mūsdienām, vecmeistaru, 
viņu sekotāju un jaunākās paaudzes mākslinieku darbi. RMDV Mākslas 
namā – atjaunotajā 19.gs. beigu – 20.gs. sākuma savrupmājas interjera 9 
telpās lieliski iekļaujas Latgales glezniecības vecmeistaru, viņu sekotāju un 
jaunākās paaudzes mākslinieku darbi. 

Mākslas namā eksponēti vecmeistaru Franciska Varslavāna, Alberta 
Filkas, Staņislava Kreica, Vitālija Kalvāna, Arvīda Egles, Leona Tomašicka 
u. c. darbi, trimdas mākslinieku – Jura Soikana, Jāņa Gaiļa, Jāņa 
Gorsvāna – darbi, rēzekniešu Jakova Beketova, Antona Kūkoja, Jāņa 
Undas, Helēnas Svilānes-Kuzminas, Osvalda Zvejsalnieka, Antona 
Rancāna, Elgas Pauras, Vladislava Paura, Jura Brieža, Pāvela Ostapceva 
un citu Latgales mākslinieku darbi. 

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

Pirmd., trešd., ceturtd., svētd. – slēgta 
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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 81/5, Rēzeknē, tālr. 64622061, 2. bibliotēka tālr. 64632723; Bērnu bibl. tālr. 64623069, rezeknesbiblioteka.lv 

Latgales vēstniecība GORS, Pils ielā 4, Rēzeknē, tālr. 22020206 (info, ekskursijas), 64633303 (kase, biļešu rezervācija), latgalesgors.lv 

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs”, Krasta ielā 31, Rēzeknē, tālr. 64622599, 26033202, zeimuls.lv 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Sabiedrisko attiecību nodaļa, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē, tālr. 26656553, rta.lv 

LMA Latgales filiāle, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Baznīcas ielā 34a, tālr. 64622676, 64621723, lma.lv, rmdv.lv/ 

Rēzeknes Zaļā sinagoga, Krāslavas ielā 5, tālr. 26615683, sinagoga.lv 

Lūznavas muiža, Pils ielā 8, Lūznavā, Rēzeknes novads, tālr. 29390701, 29390701, luznavasmuiza.lv 
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