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KULTŪRAS NOTIKUMI RĒZEKNĒ 2019. GADA DECEMBRĪ 
 

 

AKTUALITĀTES RĒZEKNES BIBLIOTĒKĀS DECEMBRĪ, 2019  

 

Datums Pasākumi Vieta 

 Tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas rezeknesbiblioteka.lv 

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

Ziemassvētku eglītes 

Rēzeknes Festivāla parks 

14. decembrī plkst. 11.00 “Adventes lasījumi” – literātu kopas “Latgales ūdensroze” grāmatas “Balts kaķis 

baltā pasakā” prezentācija 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

19. decembrī plkst. 14.00 Ziemassvētku radošā darbnīca Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

 Literatūras izstādes  

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

2.–16. decembrī “Ceļš uz apziņas harmoniju”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

2.–16. decembrī “Ziemassvētku gaidīšanas stāsti”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

2.–18. decembrī “Cilvēks ar īpašām vajadzībām mums līdzās” (13. Decembris – Eiropas diena cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām) 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

6.–20. decembrī “Mūžs valodniecībā” (Lidijai Leikumai – jubileja): tematiska izstāde no cikla “Latgale un 
latgalieši” 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

6.–30. decembrī Jaunieguvumu izstādes Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

9.–23. decembrī “Interesanti, aizraujoši un lietderīgi!”: tematiska žurnālu izstāde lasītājiem – vīriešiem Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

12.–26. decembrī “Atrodi savu Ziemassvētku dzejoli!”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

13.–31. decembrī “Pa baltu sapņu tiltu Ziemassvētku brīnums pāri brien...”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

16.–27. decembrī “Ziemassvētku laika rāmajā pasaulē”: tematiska izstāde bērniem Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

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

16. decembrī –6. janvārī “Nāk eņģeļi ar zvaigžņu svecēm rokās”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

16. decembrī –8. janvārī “Ai, bagāti Ziemassvētki,/ Lejiņā nogājuši!/ Tekam veci, tekam jauni,/ Velkam svētkus 
kalniņā”: grāmatu izstāde 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

17.–27. decembrī “Vai tu dzirdi, vai tu mani – skan jau Ziemassvētku zvani!”: tematiska izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

17.–31. decembrī “Dreiž Zīmassvātki atīs mums”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

18.–30. decembrī “Latviešu dzejniekam un atdzejotājam Leonam Briedim – jubileja”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

27. decembrī–10. janvārī “Laimīgu Jauno gadu!”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 
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Laiks Notikums Vieta Ieejas maksa Cita informācija 

1.decembrī  

plkst. 16.00 

“Bēthovena Sonātes”.  

Pianists Daumants Liepiņš 

 

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

7,00–10,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Daumantam Liepiņam ir neordinārs talants – smalks un iejūtīgs 
kamermūziķis, kam nebūt nav sveša harizmātiska solista stāja saspēlē ar 
orķestri. Viņa klavierspēle ir tehniski nevainojama, bet interpretācijas – 
saturiski pārliecinošas un emocionāli piepildītas. Koncertprogrammā viņa 
uzmanība vērsta uz dižā Vīnes klasiķa Ludviga van Bēthovena 
klaviersonātēm, trim ļoti atšķirīgiem meistardarbiem, kas tapuši dažādos 
komponista daiļrades posmos.  

1.decembrī  

plkst. 18.00 

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

 

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

7,00 € 

teatrisjoriks.lv 

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: 1 h 20 min. 
Pirmizrāde 22.02.2019. 

No 6. decembra līdz 
1. februārim 

Spēlfilmas “Nameja 
gredzens” (2018) tērpu un 

rekvizītu izstāde 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

rezekne.lv 

Vēsturisko leģendu par Zemgales karali Nameju kino valodā radījis režisors 
Aigars Grauba un producents Andrejs Ēķis. Filmas “Nameja gredzens” tērpu 
māksliniece ir Sandra Sila, kuras uzdevums, strādājot pie tērpu kolekcijas, 
nav bijis precīzi kopēt arheoloģiskos apģērbus, bet gan veidot kostīmus ar 
atsauci uz seno tērpu siluetiem, audumu krāsām, rotām. Kopumā filmas 
vajadzībām radīti vairāk nekā 300 tērpu komplektu, kuru darināšanā 
piedalījušies daudzi Latvijas amatnieki, kā arī rotu un butaforiju mākslinieki. 
Izstādē varēs ieraudzīt krāšņākos no filmas tērpiem, kas darināti galvenajiem 
varoņiem. Kostīmus papildinās rekvizīti no filmēšanai veidotās vides. 

6. decembrī  

plkst. 18.00 

Teātra “Joriks” izrāde:  

Antuans Porte “Ģimenes 
vakariņas”. Franču komēdija.  

PĒDĒJO REIZI! 

 

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

5,00–7,00 € 

teatrisjoriks.lv 

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

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

Izrāde krievu valodā.  

Ieteicamais vecums 12+ Izrādes ilgums 2 h 

6. decembrī  

plkst. 19.00 

Muzikāla izrāde  

“Rīgas gredzens” 

Lielā zāle, Latgales 
vēstniecība GORS, Pils 

12,00–20,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Koncertuzvedumu cikls “Latvijas gredzens” četros konceptuāli atšķirīgos 
veidos izstāstījis, izdziedājis, izspēlējis un izdejojis katram novadam svarīgo 

https://www.latgalesgors.lv/
http://www.rezekne.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
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 ielā 4, Rēzeknē un raksturīgo, atklājot atšķirīgo identitāti, kas dziļi iesakņojusies tur mītošos 
cilvēkos, valodā un kultūrtelpā. Dzejas, mūzikas, dziesmas un teātra valodā 
ir radīts stāsts – koncertuzvedums par Rīgu un tās lielajiem dziesminiekiem. 
Muzikālo izrādi veido: Latvijas Radio koris, diriģents Sigvards Kļava, režisors 
Viesturs Kairišs u. c. 

7. decembrī 

no plkst. 10.00–18.00 

Ģimenes sestdiena 

 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Ieeja bezmaksas 

Tālr. 64622464 

rezekne.lv 

Katra mēneša pirmajā sestdienā ieeja uz muzeja ekspozīcijām un izstādēm 
ir brīva. 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. 

8. decembrī 

plkst. 17.00 

Rēzeknes egles iedegšana Festivāla parkā, Pils 
ielā 17, Rēzeknē 

Bezmaksas 

rezekne.lv 

 

17.00 •Muzikālais piedzīvojums “Mirdzošais prieks”. Klāt Ziemassvētku 
gaidīšanas laiks un Otrā advente. Šajos svētkos aicinām kopā ar 
Ziemassvētku vecīti un viņa draugiem - Zvaigžņu rūķi, Lauvēnu, Kaķenīti un 
Lapsiņu uzburt brīnumus kopā, lai mūsu eglīte spoži mirdzētu (piedāvā 
“Pārsteigumu karuselis”). 

•Muzikāli izklaidējoša programma, piedalās Rēzeknes izglītības iestāžu un 
ARPC “Zeimuļs” kolektīvi. 

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

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

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 vēlēsies saldumu paciņu, pie rūķa 
jāiegādājas dāvanas kupons) 

17.00 Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas dalībnieku RCB noslēguma 
pasākums pie eglītes. 

 

8. decembrī  

plkst. 17.00 

Raimonds Tiguls un Rīgas 
Doma zēnu koris. 

Koncertprogramma  

“Rīta un vakara dziesmas” 

 

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

15,00–25,00 € 

latgalesgors.lv 

Raimonds Tiguls kopā ar izcilu mūziķu instrumentālo grupu un Rīgas Doma 
zēnu kori Mārtiņa Klišāna vadībā klausītājus priecēs ar koncertu “Rīta un 
vakara dziesmas”. Raimonds Tiguls ir komponists, ambientās mūzikas un 
elektroniskās mūzikas autors un producents, kurš saņēmis vairākas Mūzikas 
ierakstu Gada balvas. Koncertos būs iekļauti gan jauni skaņdarbi, gan 
vairākas komponista Dziesmu svētkos jau skanējušas un tautā iemīļotas 
dziesmas “Lec, Saulīte” un “Dod, Dieviņi”. Pateicoties kopprojektam, minētās 
dziesmas pirmo reizi tiks izdotas arī ierakstā zēnu kora izpildījumā. 

10. decembrī  

plkst. 14.00 

Vēstures mirkļu pietura 
“Pieminot bīskapu Jāzepu 

Rancānu” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Bezmaksas ieeja 

Tālr. 64622464 

rezekne.lv 

Šogad aprit 50 gadi kā mūžībā aizgājis bīskaps, politiķis un aktīvs trimdas 
latgalietis Jāzeps Rancāns. Vēstures mirkļu pieturā ielūkosimies pazīstamā 
latgalieša biogrāfiskajos līkločos, kā arī viņa atstātajā vēsturiskajā 
mantojumā. 

 

11. decembrī  

plkst. 12.00 un 14.00; 

Teātra “Joriks” izrāde:  

 “Raksti mani šovakar”. Dzejas 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 

5,00 € 

teatrisjoriks.lv 

Koncertā “Raksti mani šovakar” mūsdienu latviešu autoru – Toma Treiberga, 
Māra Salēja, Marta Pujāta, Ilmāra Šlāpina, Semjona Haņina, Ivetas 

http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekne.lv/
mailto:gunta.grabuste@rezekne.lv
https://www.latgalesgors.lv/
http://www.rezekne.lv/
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12. decembrī  

plkst. 13.00 

 

koncerts 

 

Lielās zāles skatuve, 
Atbrīvošanas alejā 97 

 

Ratinīkas, Ingas Pizānes, Kārļa Vērdiņa, Ingas Gailes, Arvja Vigula – dzeja 
skan aktieru Karinas Lučiņinas, Māra Skroda un Rēzeknes Jāņna Ivanova 
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 – elektroģitāra, 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 06.12.2018. 

12. decembrī 

plkst. 19.00 

Teātra “Joriks” jauniešu 
studijas izrāde “Siena” 

 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Kamerzāle, 
Atbrīvošanas alejā 97 

3,00 € 

teatrisjoriks.lv 

Režisors: Edvīns Klimanovs. 

Izrāde krievu valodā. 

Līdz 14. decembrim Latgales mākslinieku darbu 
RUDENS 2019 izstāde  

“Latgales kods” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

ar Rēzeknieša karti – 
bezmaksas ieeja 

rezekne.lv 

Latgales mākslinieku darbu RUDENS 2019 izstādes moto – “Latgales kods”– 
ietver sevī plašu tēmu loku, kas atklāj un akcentē īpašo Latgales cilvēkos, 
vietās un tradīcijās. Kods kā atslēga tautas dvēselei, cilvēka un vietas 
saikne, kas noteic tā ģenētisko kodu, raksturu, piepildījumu. Vai ir atminams 
aiz deviņām atslēgām noslēptais? Vai katram ir dots “atcerēties” dainās un 
senču rakstos iekodēto? Varbūt daļa no atslēgas ir rīta saule, kas jau nez 
kuru gadsimtu noglāsta to pašu pakalnu un iespīd ezerā. Bet varbūt 
tumšsarkanā jurgine (dālija), pie zedeņu žoga atspiedusies, slēpj sevī vēl 
kripatiņu no koda. Ja nu atslēga ir iemūrēta betona sienā vai asfaltā zem 
steidzīgo pilsētnieku pēdām un skrejriteņiem? Kods labsajūtai un pašapziņai 
summējas no daudziem saskaitāmajiem, taču katram to virkne būs atšķirīga.  

Raugoties no malas, ir izveidojušies zināmi stereotipi un priekšstati par 
Latgali un tās cilvēkiem, bet varbūt – kā sauc, tā atskan? Izstādē skatāmi 
dažādu mākslas veidu pārstāvju dažādu žanru mākslas darbi brīvā tēmas 
sniegumā. 

14. decembrī  

plkst. 11.00 

Adventes lasījumi.  

Literātu kopas “Latgales 
ūdensroze” grāmatas  

“Balts kaķis baltā pasakā” 
prezentācija 

Rēzeknes Centrālā 
bibliotēka, 3. stāvā, 
Atbrīvošanas alejā 81 

Bezmaksas 

rezeknesbiblioteka.lv 

 

No 14. līdz 
30. decembrim  

no plkst. 16.00–19.00 

Tikšanās ar Ziemassvētku vecīti Festivāla parkā, Pils 
ielā 17, Rēzeknē 

 

rezekne.lv Ziemassvētku vecīša namiņā mazi un lieli varēs sastapt Ziemassvētku vecīti. 
Ieejot vecīša namiņā un noskaitot dzejolīti, bez maksas varēs saņemt 
konfekti (ja vēlēsies saldumu paciņu, pie rūķa jāiegādājas dāvanas kupons). 

 

 

14. decembrī  

plkst. 18.00 

Guntars Račs un “Saldās 
sejas”. Koncertprogramma 

Lielā zāle, Latgales 
vēstniecība GORS, Pils 

15,00–25,00 € 

latgalesgors.lv 

Koncertprogrammas “Reiz Ziemassvētkos... 2” jeb “Mīlestība ir” pamatā būs 
jaunas un jau pazīstamas dziesmas ar Guntara Rača vārdiem, kuras izpildīs 

http://www.rezekne.lv/
http://www.rezeknesbiblioteka.lv/
http://www.rezekne.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
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“Reiz Ziemassvētkos 2” ielā 4, Rēzeknē grupas “Saldās sejas” mūziķi – Tomass Kleins, Jānis Narkevics Jr., Katrīna 
Bindere, Andris Alviķis, Uģis Tirzītis u. c. Visu koncertu visīpašākais viesis 
būs Ivo Fomins. Jaunās skaņās dzirdēsiet Ziemassvētku dziesmu klasiku, kā 
arī pazīstamākos hitus ar Guntara Rača vārdiem – “Eglīte”, “Nakts”, “Zvani 
un sveces”, kā arī pilnīgi jaunas, īpaši otrajai koncertturnejai rakstītas 
Raimonda Paula, Tomasa Kleina un paša Guntara dziesmas. 

15. decembrī 

plkst. 15.00 

Mūzikls ģimenei “Es Tev 
novēlu... mani!” 

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

10,00 € 

rezekne.lv 

Sirsnīgs, saturiski dziļš un muzikāli krāsains mūzikls visai ģimenei “Es Tev 
novēlu… mani!” ar jaunu, talantīgu mūziķu un aktiera Mārtiņa Vilsona 
piedalīšanos. Tā mūzikas un arī tekstu autore ir komponiste, pianiste un 
multimāksliniece Elha (īstajā vārdā – Linda Hamfrīsa). elha.lv 

Mūziklam pamatā ir stāsts par draudzību, ilgām, mīlestību, par šķiršanos un 
atkal satikšanos. Galvenie tēli, Ance un Ludis, ir labākie draugi kopš 
bērnības. Viņi pavada daudz laika kopā kāda senlaicīgā koka nama bēniņos, 
līdz brīdim, kad ēka tiek lemta nojaukšanai, un bērnu ceļi šķiras. Seko 
nenosūtītu vēstuļu rakstīšanas laiks. Pēc 15 gadiem abi satiekas jau 
pieauguši… 

Galvenos tēlus, Anci un Ludi bērnībā atveidos Roberta Kumsāre, Eremijs 
Sējāns, Kristaps Kumsārs un Alise Nebēdniece. Savukārt otrajā daļā stāsta 
mīlas pāri atveidos Baiba Bite un Salvis Sprūžs. Izrādes muzikālās epizodes 
savienos vienā veselumā harizmatiskais aktieris Mārtiņš Vilsons, kurš kā 
Teicējs iemiesos arī viedā, mītiskā sētnieka Labdieniņa tēlu. 

Lieliskas vokālās dotības ir ik vienam izrādes lomu atveidotājam, savukārt, 
pavadošajā instrumentu grupā apvienojušies vairāki talantīgi mūziķi: Savva 
Zih (akordeons), Mārcis Lipskis (kontrabass), Ingus Grīnfelds (vijole), 
Agnese Gabriša (flauta), Artūrs Dāvis Ābele (ģitāra), Ksenija Petrova 
(bungas) un pati mūzikla autore Elha pie klavierēm. 

Izrādē teatrālā un muzikālā darbība tiks papildināta ar horeogrāfijas un ēnu 
teātra elementiem. 

15. decembrī  

plkst. 15.00 

Riga Baroque Ensemble. 
Koncertprogramma 

“Ziemassvētku mūzika 17. gs. 
Eiropas karaļnamos” 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

6,00–10,00 € 

luznavasmuiza.lv 

Riga Baroque Ensemble ir senās mūzikas grupa Latvijā, kuras sastāvā ir 
vēsturiskās interpretācijas lietpratēji, kuri studējuši un dibinājuši kontaktus 
Latvijā, Šveicē, Vācijā, Nīderlandē: daudzsološais baroka soprāns Aija 
Veismane-Garkeviča, baroka vijolniece Anna Naudžūne, Baroka mūzikas 
dienu Rēzeknē mākslinieciskā vadītāja un baroka čelliste Ilze Grudule, 
baroka čelliste Danuta Ločmele, teorbists Mārtiņš Garkevičs un klavesīniste 
Veronika Rinkule. 

15. decembrī 

plkst. 17.00 

Izrāde bērniem  

“Trīs kaķi. Jaungada dāvanas” 

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

11,00–18,00 € 

latgalesgors.lv 

Šovā skatītājus sagaida satikšanās ar varoņiem – kaķēniem Karameļku, 
Koržiku un Kompot, nu un, protams, Kaķeni Mammu un Kaķi Tēti; 
aizraujošas dejas, jautras dziesmas, joku jūra, aizraujošas, interaktīvas 
spēles ar bērniem un Jaungada eglīte svētku gaisotnē. Izrādes darbība 
notiks ne tikai uz skatuves, bet arī skatītāju zālē. 

 

17. decembrī  

plkst. 18.00 

Rēzeknes bērnu deju kolektīva 
“Dziguči” Ziemassvētku 

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

Ieeja – brīva 

rezekne.lv 

Rēzeknes bērnu deju kolektīvs “Dziguči” (vad. Gunta Sidorova) katru gadu 
iepriecina ar sirsnīgu svētku koncertu. 

http://www.rezekne.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
http://www.rezekne.lv/
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koncerts  

 

18. decembrī  

plkst. 17.00 

Ziemassvētku koncerts  

“Ar gaismu un mīlestību” 

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

Ieeja – brīva 

rezekne.lv 

Koncertā piedalās Rēzeknes vispārizglītojošo skolu mazie mūzikas kolektīvi. 

 

 

19. decembrī 
plkst. 15.00 atklāšana! 

 

No 19. decembra līdz  

25. janvārim 

“Vēl viens... Citāds rīts”. 

Silvas Linartes retrospektīva no 
Daugavpils Marka Rotko 

mākslas centra kolekcijas 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

ar Rēzeknieša karti – 
bezmaksas ieeja 

rezekne.lv 

Mākslinieces un mākslas pedagoģes Silvas Linartes (1939–2018) gleznu 
izstāde ir ievērojama mākslinieces darbu retrospekcija no Daugavpils Marka 
Rotko mākslas centra kolekcijas. 70 izstādītie mākslas darbi rādīs desmit 
gadu laikā tapušo radošo mantojumu un atklās izcilās Latgalē dzimušās 
mākslinieces glezniecisko meistarību. 

 

20. decembrī  

plkst. 19.00 

Ingus Pētersona Ziemassvētku 
koncerts “Vienkāršais brīnums” 

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

10,00–18,00 € 

latgalesgors.lv 

Ingus Pētersons sāka dziedāt Valmieras estrādes ansamblī, kura sastāvā 
kādā konkursā viņu ievēroja Raimonds Pauls. Sekoja uzaicinājums dziedāt 
Radio un televīzijas vieglās estrādes mūzikas orķestrī, kurā darbojoties 
Pētersons kļuva par populāru estrādes dziedātāju.  

21. decembrī  

plkst. 13.00 atklāšana! 

 

No 19. decembra līdz 
23. janvārim 

Ilmāra Medinieka darbu izstādes 
“Meklējot līdzsvaru” atklāšana 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

Atklāšanas pasākums – 
bezmaksas. 

Ieejas maksa muižā:  

1,00–1,50 € 

luznavasmuiza.lv 

No 19. decembra līdz 23. janvārim Lūznavas muižā būs skatāma 
mākslinieka Ilmāra Medinieka darbu izstāde “Meklējot līdzsvaru”. Ilmāra 
Medinieka radošā darbība ir aizsākusies, meklējot līdzsvaru… Līdzsvaru 
starp ikdienas darbošanos un savu unikālo pašizpausmi. Ilmāra darbu 
pamatā ir sajūtu radīšana – veidošana – materializēšana kontrastu 
piesātinātās koka mozaīkās, košu un dzīvīgu krāsu gleznās, kā arī 
funkcionālā matērijā – interjera dekoros, savukārt Ilmāra radītie koka rāmji ir 
gan ietvars, gan turpinājums mākslas darbam. Ilmāra Medinieka radošā 
darbība aizsākusies Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolā, apgūstot 
keramikas jomu. Pēcāk ilgi un aktīvi gadi pavadīti uzņēmējdarbības vidē, līdz 
atkal uzsākti pašizpausmes meklējumi. Savas prasmes Ilmārs veidojis un 
apguvis gan studējot vides dizainu Rēzeknes Augstskolā, gan atsevišķos 
kursos un pašmācības ceļā. Pēdējos gados Ilmārs ir pievērsies tikai 
mākslinieciskai pašizpausmei. Balstoties uz praktisko pieredzi darbā ar koka 
materiālu, šobrīd koka materiāls tiek atdzīvināts skaistos, sajūtu piepildītos 
mākslinieciskos darbos. 

21. decembrī 

plkst. 16.00 

Muzikāla izrāde  

“Sniegavīrs Olafs” 

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

6,00–12,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Jautrais sniegavīrs Olafs no populārās animācijas filmiņas “Frozen” jeb 
“Ledus sirds” ir ieradies, lai izklaidētu savus mazos un lielos fanus. Muzikāla 
izrāde bērniem vai bērniem kopā ar vecākiem ar populāru aktieru 
piedalīšanos. 

22. decembrī  

plkst. 16.00 

Raimonds Pauls un Zigfrīds 
Muktupāvels “Ziemassvētku 

koncerts” 

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

18,00–28,00 € 

latgalesgors.lv 

Zigfrīds Muktupāvels Ziemassvētku koncertprogrammā ir vienīgais solists, 
kurš kopā ar Maestro Raimondu Paulu, vokālo kvartetu “Neaizmirstulītes” un 
instrumentālo grupu izpildīs Raimonda Paula klausītāju iemīļotās melodijas. 
Dziesmām ar Alfrēda Krūkļa, Jāņa Petera, Pētera Brūvera, Jāņa Poruka, 
Māras Zālītes, Ziedoņa Purva u.c. latviešu dzejnieku vārdiem ir radīti 
Ziemassvētku noskaņām niansēti aranžējumi instrumentālajai grupai – 
Raimonds Macats – taustiņinstrumenti un mutes harmonijas, Oskars Sproģis 
– basa ģitāra, Artis Orubs – sitamie instrumenti, vibrafons un Maestro 

http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekne.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
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Raimonds Pauls – klavieres. 

22. decembrī  

plkst. 14.00 

“Excelsus” 15 gadu jubilejas 
koncerts  

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

Ieeja – brīva 

rezekne.lv 

Instrumentālais ansamblis “Excelsus” izveidojās 2004. gadā, tā vadītāja ir 
Zane Ludborža, sastāvā ir 6 mūziķi (4 akordeonisti, basģitārists, 
bundzinieks). “Excelsus” repertuārā ir dažādu stilu un žanru skaņdarbi – no 
baroka līdz pat tango nuevo, rok- un popmūzikai (A. Vivaldi, J. S. Bahs, 
A. Hačaturjans, A. Pjacolla, ABBA, Metallica u.c., latv. t.dz. popūrijs).  

Jau kopš 2004. gada vasarā tiek rīkots Starptautiskais akordeonistu 
plenērs – festivāls. Tā noslēguma koncertā piedalās apvienotais plenēra 
akordeonistu orķestris, kura sastāvā ik gadu muzicē arī ansambļa “Excelsus” 
dalībnieki. 

Ansamblis regulāri koncertē gan Latvijā, gan ārzemēs – Prāgā (Čehija), 
Pērnavā (Igaunijā), Dmitrovā, Lianozovā, Smoļenskā (Krievija), Baltkrievijā, 
Norvēģijā, Vācijā, Zviedrijā, Itālijā u. c. “Excelsus” ir starptautisko konkursu 
laureāti un diplomandi (Viļņa 2011, Sanktpēterburga 2008, “Citta di 
Lanciano” Itālija 2008, Igaunija 2007, Prāga 2005). 2017. gadā izdots 
ansambļa CD “Veltījums dzimtajai pilsētai”. 

23. decembrī 

plkst. 16.00 

“Vecīša cimdiņš”. Ziemassvētki 
kopā ar folkloras kopu “Vīteri” 

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

7,00 € 

latgalesgors.lv 

Ziemas jautrību piepildītā izrādē mazie un lielie skatītāji tiksies ar folkloras 
kopu “Vīteri” un dejotājiem. Būs arī Ziemassvētku vecītis un citi pasaku tēli. 
Kopā ar viņiem, stāstot pasakas, rotaļājoties un dejojot, dosimies īsta 
Ziemassvētku brīnuma meklējumos. Ziemassvētku vecītis priecāsies par 
bērnu sagatavotiem dzejoļiem un dziesmiņām, dāvanā solot kraukšķīgu 
piparkūku! 

25. decembrī  

plkst. 13.00 

“Aizmirsto rotaļlietu jaungada 
piedzīvojumi”.  

Rēzeknes teātra “Joriks” 
interaktīva izrāde bērniem un 

vecākiem 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97 

bērniem (ar dāvanu) 
10,00 €, pieaugušajiem 
5,00 €. Lai saņemtu 
dāvanu no Salatēta 
dāvanu maisa, lūgums 
pirms izrādes, uzrādot 
biļeti teātra kasē, 
saņemt “dāvanu karti”. 
Vairāk informācijas pa 
tālr. 64622182  
teatrisjoriks.lv 

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 h 20 min.  

Pasākums latviešu valodā. Ieteicamais vecums: 3+  

26. decembrī 

plkst. 17.00 

Moscow City Ballet izrāde 
“Apburtā princese” 

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

25,00–35,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Balets “Apburtā princese” ir pasaka par simtgadu miegā aizmigušu skaistu 
princesi Auroru, ko atmodina drosmīga prinča Florimunda skūpsts. 
Čaikovska mūzika skatītājus vedīs uz brīnumzemi, kurā mīt pasaku tēli, 
fejas, princeses un ļaundari. Baletā saglabāta Mariusa Petipā oriģinālā 
horeogrāfija un librets. Krievijas dejotāju meistarība un grācija, brīnišķīgie, 
krāsainie tērpi un, protams, lieliskā Pētera Čaikovska mūzika aizraus gan 
rūdītus baleta mākslas mīļotājus, gan skatītājus, kas baletu apmeklēs tikai 
pirmoreiz. 

27. decembrī  

plkst. 19.00 

Ziemassvētku koncerts  

“Tev tuvumā 2019” 

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

15,00–23,00 € 
latgalesgors.lv 

Ik gadu Ziemassvētku laiks ir tas brīdis, kad mēs varam kļūt gaišāki, garīgāki 
un iejūtīgāki pret cilvēkiem, kuri ir mums līdzās. Arī šogad Latvijas mūziķi 
turpinās sadarbību projektā "Tev tuvumā" un aicinās ikkatru no mums sajust 

http://www.rezekne.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
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sirds siltumu, sniegt to visiem, kas pēc šī siltuma ilgojas un atcerēties, ka 
patiesībā tas ir nepieciešams ik dienu visu gada garumā!  

28. decembrī  

plkst. 12.00 

Muzikāla izrāde “Ledus sirds. 
Jaunā vēsture” 

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

5,00–12,00 € 

rezekne.lv 

Studijas “Kolizej” šova programma sagatavojusi aizraujošu mūzikas izrādi 
visai ģimenei. Galvenie varoņi šķitīs pazīstami tiem, kuri ir skatījušies 
populāro multfilmu “Ledus sirds” (Frozen), bet sižets pārsteigs ar jauniem un 
nejaušiem pavērsieniem. Elzas, Annas un sniegavīra Olafa piedzīvojumi, kur 
viņi iekļūst Sniega Karalienes karaļvalstī, iepazīstas ar noslēpumaino burvi 
Malifisentu, ar pirātiem, kas zaudējuši cerības uz izkļūšanu no ledājiem, un 
citiem varoņiem no šī Jaungada stāsta. 

Izrāde beigsies ar labā uzvaru pār ļauno un īstiem svētkiem kopā ar 
Salavecīti, ar dejām, spēlēm un foto sesiju ar izrādes galvenajiem varoņiem. 
Vecuma ierobežojums: 2+ (ieeja bērniem līdz 4 gadiem ar pieaugušo, 
neaizņemot atsevišķo vietu ir bezmaksas). Izrādes turpinājums kopā ar 
spēlēm un apļa dejam pie eglītes ir 2 stundas. Pasākums krievu valodā. 

28. decembrī  

plkst. 18.00 

Koncertprogramma 
“Ziemassvētki ar The Queen`s 

Six” 

 

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

12,00–20,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

“The Queen’s Six” ir sešbalsīgs vīru ansamblis, kura mājvieta ir karaliskās 
Vindzoras pils Svētā Džordža kapela, un šī ansambļa mūziķi arī individuāli ir 
spoži dziedātāji un regulāri piedalās citos mūzikas projektos. Koris piedalās 
karaliskās ģimenes norisēs, kuru vidū arī nesenākais lielais notikums – 
prinča Harija un Meganas Mārklas, Saseksas hercogu pāra, kāzas. Koncertā 
skanēs visā pasaulē zināmās Ziemassvētku dziesmas “Klusa nakts, svēta 
nakts”, “Winter Wonderland”, “Let it Snow”, “Zvaniņš skan”, “Last Christmas” 
un daudzas citas. 

30. decembrī  

plkst. 10.00, 12.30 un 
15.00 

“Ziemassvētku vecīša 
nolaupīšana”. Rēzeknes teātra 

“Joriks” interaktīva izrāde 
bērniem un vecākiem 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97 

bērniem (ar dāvanu) 
10,00 €, pieaugušajiem 
5,00 €. Lai saņemtu 
dāvanu no Salatēta 
dāvanu maisa, lūgums 
pirms izrādes, uzrādot 
biļeti teātra kasē, 
saņemt “dāvanu karti”. 

teatrisjoriks.lv 

Meža gariņš nevēlas, lai pienāk Jaunais gads, tāpēc izdomāja nozagt 
Ziemassvētku vecīša mēteli, kuram piemīt burvestības spēks. Lai izglābtu 
svētkus Sniegbaltīte, raganiņas un citi pasakas varoņi steidzas palīgā 
Ziemassvētku vecītim. Vai labajam izdosies uzveikt ļauno? Vai meža 
gariņam izdosies apturēt Jauno gadu? 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 h 20 min. Pasākums krievu valodā. Ieteicamais 
vecums: 3+  Vairāk informācijas pa tālr. 64622182 

Līdz 30. decembrim Ilze Mezīte un “Typical Latvian” 
fotoizstāde “ļaujies MŪZAI… 

radīt savu stāstu…” 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

luznavasmuiza.lv Izstādes pamatā ir pastkaršu, kas tapušas īpaši Lūznavas muižai, bildes. 
Pastkaršu un izstādes projekta idejas autores un īstenotājas ir sociālā 
uzņēmuma un zīmola “Typical Latvian” īpašniece Elīna Bērziņa un fotogrāfe 
Ilze Mezīte. Abas cer, ka katra fotogrāfija, kas pārvērsta pastkartē, mudinās 
izstādes apmeklētājus un pastkaršu sūtītājus ieskatīties muižas “sirdī”, 
uzmeklēt attēlos redzamās vietas, detaļas un skatupunktus, kā arī atraisīs 
vēlmi radīt pašam savu sajūtu stāstu, iedvesmot un ļaut lidot rakstīšanas 
Mūzai. Izstādē aplūkojamās fotogrāfijas Lūznavas muižā tapušas 2019. gada 
vasarā.  

31. decembrī 

plkst. 23.00 

Vecgada šovs vienpadsmitos. 

Žurkas gada sagaidīšana kopā 
ar grupu “Linga” 

Festivāla parkā, Pils 
ielā 17, Rēzeknē 

Bezmaksas 

rezekne.lv 

Jaunais gads ir jauns sākums un jaunu apņemšanos laiks, tajā ir maģija, 
noslēpums un brīnums. Ne velti saka, “kā gadu sāksi, tā pavadīsi”, tāpēc arī 
aicinām Jauno Žurkas gadu sagaidīt bezbailīgi, jautri un roķīgi. Par to, lai 
vakars būtu izdevies parūpēsies Latvijas Nacionālā teātra aktieris Jānis 

http://www.rezekne.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
http://www.rezekne.lv/
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Āmanis, jaunās skatuves mākslinieces AdRe & MELITA, kā arī grupa “Linga”, 
kas uzstāsies ar savas pastāvēšanas laikā visspilgtākajiem superhitiem! 
“…vvvvai kāds vēl atceras šo dziesmu? Nāc dejot!”  

Pusnaktī Jaungada salūts, disko līdz pl. 2.00 

Līdz 9. janvārim Jolanta Ābele un Una Gura 
“Rapsodija sievišķībai” 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

luznavasmuiza.lv Divu mākslinieču kopdarbu izstādē “Rapsodija sievišķībai” viens otru caur 
krāsām, faktūrām un formām papildinās Unas Guras keramikas darbi un 
Jolantas Ābeles gleznas. Una Guras keramikas kolekciju veido divas darbu 
sērijas, viena no tām ir lielformāta darbi, kas noklāti ar ritmisku pumpu 
rakstu, kas atklāj papildus dimensiju. Šīs sastingušās bioformas iespiežas 
visumā un viedo savu vibrāciju telpā, kurā atrodas. Otrā, mazā darbu sērija ir 
siluetā veidota kā sastinguši burbuļi, kas tiecas augšup cauri biezai ūdens 
kārtai. Savukārt Jolantas Ābeles glezniecības pamatdoma ir filozofija, 
jautājuma uzdošana sabiedrībai vai pārdomu veidojoši dzīves fakti. 
Pieskāriens audeklam, kas maina izpratni par lietām, mijiedarbība starp 
krāsām, kas rada brīnumu. Izdzīvot dzīves notikumus un sajūtas – gleznojot. 
Dotā iespēja caur radošo pamatdoma ir filozofija, jautājuma uzdošana 
sabiedrībai vai pārdomu veidojoši dzīves fakti. Izstādes “Rapsodija 
sievišķībai” darbu brīvā formā pasniegtais romantisms caur simboliem un 
priekšstatiem ir sava veida vēstījums par juteklisko un netveramo sievišķīgo 
valdzinājumu, kas ataino notiekošos procesus un ilgas pēc identitātes 
mūsdienu sabiedrībā. 

Līdz 26. janvārim Alvīnes Bautras gleznu izstāde 
“Nejaušā eksistence” 

 

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

bezmaksas, GORS 

latgalesgors.lv 

Māksliniece Alvīne Bautra portretē cilvēkus, kuru apveidi šķietami izšķīst 
tukšā telpā. Izstādē “Nejauša eksistence” māksliniece uzdod jautājumu sev 
un skatītājiem – kā cilvēka prāts uztver savu esību, sevis paša eksistenci 
šajā pasaulē, un – vai mūsu eksistence patiešām ir nejauša? 

Trešdienās un 
sestdienās 

plkst. 10.00–15.00 

Rēzeknes Zaļās sinagogas 
apskate 

Rēzeknes Zaļā 
sinagoga, Krāslavas 
ielā 5 

Trešdienās un 
sestdienās – brīva, tālr. 
26615683 

sinagoga.lv 

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

IZGLĪTOJOŠAIS DARBS muzejā   rezekne.lv/latgales-kulturvestures-muzejs 

No 2. līdz 
30. decembrim 

Muzejpedagoģiskā programma 
“Māla pikuča piedzīvojumi” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

rezekne.lv 

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. 

https://www.latgalesgors.lv/
http://www.sinagoga.lv/
http://www.rezekne.lv/
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No 2. līdz 
30. decembrim 

Muzejpedagoģiskā programma 
“Pirmo reizi izstādē” 

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, pamatskolas skolēniem. 
Nodarbības ilgums: 60–90 min. Programma notiek kādā no muzeja 
izstādēm. Nodarbības laikā skolēni tiek iepazīstināti ar mākslas izstādes 
iekārtojumu, rosinot attīstīt skatīšanās, domāšanas un vērtēšanas prasmes, 
mudinot mutiski izteikt gūtos iespaidus. Praktiska darbošanās – zīmēšana, 
pielietojot iepazītos mākslas izteiksmes līdzekļus. Piesakoties uz 
programmu, tiek paziņota informācija par līdzi ņemamajiem materiāliem 
(zīmuļi, krītiņi).  
Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” norise bērniem un jauniešiem. 

No 2. līdz 
30. decembrim 

Muzejpedagoģiskā programma 
“Kā top maize” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

rezekne.lv 

Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas un pamatskolas skolēniem. 
Nodarbības ilgums: 60–90 min. Programma, kuras laikā bērniem ir iespēja 
iepazīt garo ceļu no grauda līdz smaržīgam maizes klaipam. Programmas 
laikā skolēni iepazīst autentiskus priekšmetus, kas saistīti ar graudu 
audzēšanu, miltu izgatavošanu un maizes cepšanu. Kā vienmēr pēc labi 
padarīta darba – tase kūpošas lauku tējas un rieciens maizes kā 
apliecinājums, ka nav nekā garšīgāka par maizi! 
Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” norise bērniem un jauniešiem. 

Visu gadu Lekcija “Ebreju Rēzekne” Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

rezekne.lv 

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 

Līdz 3. decembrim Ceļojošā Pirmā Latgales 
kongresa simtgadei veltītā 

izstāde “Pāri slieksnim” 

Rēzeknes novada 
Nautrēnu vidusskolā 

Bezmaksas 

rezekne.lv 

Ceļojošā izstāde sastāv no sešiem divpusēji skatāmiem stendiem (viena 
sarullējama stenda izmērs120x215cm, katram stendam ir apgaismojums) un 
vienas divpusējas plakātsienas (240x240cm). Vienā stenda pusē izvietota 
informācija, kas atklāj dažādus vēstures avotus, faktus un notikumus. Otra 
puse veidota izglītojoša ar iespēju skolēniem skolotāja vadībā veidā diskutēt 
par vēstures notikumiem un darba lapās pildīt uzdevumus. 

Aicinām izglītības iestādes pieteikt ceļojošās izstādes eksponēšanu savā 
skolā, rakstot uz e-pastu muzejs@rezekne.lv vai zvanot pa tālr. 64622464. 
Izstāde ir bezmaksas, bet tās transportēšanu nodrošina pieteicēja 
organizācija. 

Visu gadu 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 

rezekne.lv 

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. 

http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekne.lv/
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Visu gadu Ekskursija Latgales keramikas 
ekspozīcijā 

“Māla un uguns pārvērtību 
radīts brīnums” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

+ muzeja speciālista-
gida pakalpojumi grupai 
līdz 30 cilv.: 8,00 € 
(latviešu valodā), 
15,00 € (svešvalodā); 

audiogids latviešu, 
angļu, krievu valodā 1 
apmeklētājam – 2,00 € 

rezekne.lv 

Ekspozīcijas sešas zāles piedāvā iespēju izsekot podnieka amata attīstībai 
no pirmsākumiem (neolīts) līdz pat mūsdienām. Tradicionālas vērtības, kas 
pasniegtas mūsdienu interpretējumā, izmantojot informācijas tehnoloģiju 
piedāvātās iespējas. 

Iespēja skatīt Latgales keramiku tās tapšanai un funkcionēšanai pietuvinātā 
vidē. Vērojot arheologu atrastās keramikas lauskas, sadzirdēt Lubāna vēja 
šalkas, sajust podnieka pagalma noskaņu rītā ar gaiļa dziesmu, zirga soļu 
skaņām, ar podnieka ratiem un saimnieka pošanos tālajos tirgus ceļos. 
Izdzīvot podnieka istabas vienkāršo mājīgumu ar brokastu krūzīšu šķindu 
līdz pat podnieka stilizētajai darbnīcai, kur māla trauks pēc satikšanās ar 
uguni atdzimst jaunās krāsās un skaņās. No saimniecībā izmantojama 
trauka pārtop par izstāžu cienīgu eksponātu un pārsteidz pasauli ar savu 
vienkāršību un krāšņumu, līdz iemirdzas mūsdienīgā spožumā. 

Visu gadu Latgales Kultūrvēstures muzeja 
ekspozīcijas un izstādes 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Ieejas biļete muzejā 
individuālajiem 
apmeklētājiem (bez 
gida): 

bērniem (skolas 
vecuma), studentiem – 
0,50 €, pirmsskolas 
vecuma bērniem – ieeja 
brīva, pieaugušajiem – 
2,00 €; 

audiogids keramikas 
ekspozīcijā 1 
apmeklētājam – 2,00 € 

rezekne.lv 

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. 

Ekskursija, visa muzeja apskate, pamatskolas, vidusskolas skolēniem. 
Muzeja patstāvīgo ekspozīciju un mainīgo mākslas izstāžu iepazīšana gida 
pavadībā. Gida pakalpojums grupai (līdz 30 cilvēki) - latviešu val. (krievu 
val.1-9. klasei) 8,00 € Ieejas biļete skolēniem un studentiem – 1,00 €  

ar Rēzeknieša karti – bezmaksas ieeja. Kultūras ministrijas 
iniciatīvas “Latvijas skolas soma” norise bērniem un jauniešiem. 

Visu gadu Latgales Kultūrvēstures muzeja 
ekspozīcija 

“Latgales glezniecība” 

Rēzeknes Mākslas 
nams, 18. novembra 
ielā 26 

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

Uzziņas un ekskursiju 
pieteikšana pa 
tālr. 29637905 

rezekne.lv 

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. 

http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekne.lv/
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Pasākumu programmā iespējamas izmaiņas, sekojiet informācijai! 

Pasākumos dalībnieki un apmeklētāji tiks fotografēti/filmēti un foto/video tiks publiskoti nekomerciālos nolūkos Rēzeknes pašvaldības sociālo tīklu kontos, var tikt izmantoti Domes 
mājas lapā un reklāmas materiālos. Ja kāds no apmeklētajiem pamana sevi pasākumu galerijās un noteikti nevēlas šo foto publiskošanu, lūdzu, sazinieties ar pasākuma 
organizatoru. 

Sekojiet jaunumiem: rezekne.lv ; facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs; twitter.com/RezekneKulTur; draugiem.lv/kulturasunturismacentrs 

Informāciju apkopoja Maija Upeniece, pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” reklāmas speciāliste, tālr. 26106775, e-pasts: maija.upeniece@rezekne.lv  

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. 64633303 (kase, biļešu rezervācija, info), 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 

 

Darba laiks: O. 10.00–18.00; P. 10.00–18.00; S. 10.00–16.00. Apmeklējumu 
lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 29637905 
Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” norise bērniem un jauniešiem. 

Muzeja zinātniskā lasītava Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Muzeja zinātniskā lasītava – plašs latgaliešu literatūras, trimdas latviešu autoru darbu, filozofiska satura 
un mākslas grāmatu, vārdnīcu piedāvājums, enciklopēdijas, literatūra svešvalodā (angļu, krievu, franču), 
periodiskie izdevumi, jaunākā prese u. c. 

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

