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KULTŪRAS NOTIKUMI RĒZEKNĒ 2018. GADA APRĪLĪ  
 

Rēzeknes BIBLIOTĒKU aktualitātes APRĪLĪ, 2018 
Datums  Pasākumi Vieta 

 Tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas  

No 1.–30. aprīlim “Neparastas grāmatas”:  bibliotekārā stunda pirmsskolas vecuma bērniem  Iepriekšēja pieteikšanās. rezeknesbiblioteka.lv  

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 81,  tālr. 64622061 

Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166, tālr. 64632723 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37, tālr. 64623069 

No 1.–30. aprīlim “Grāmatas ceļš uz bibliotēkas grāmatplauktu”: bibliotekārā stunda sākumskolas un 

pamatskolas vecuma bērniem 

Iepriekšēja pieteikšanās.  

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 81,  tālr. 64622061 

Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166, tālr. 64632723 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37, tālr. 64623069 

No 1.–30. aprīlim “Ceļojums pa bibliotēkas e-katalogu un abonētajām datubāzēm”: bibliotekārā stunda 

vidusskolēniem, pieaugušajiem  

Iepriekšēja pieteikšanās.  

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 81,  tālr. 64622061 

Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166, tālr. 64632723 

No 1.–30. aprīlim “Iepazīsti bibliotēku!”: izzinošas ekskursijas pa bibliotēku visām vecumgrupām Iepriekšēja pieteikšanās.  

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 81,  tālr. 64622061 

Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166, tālr. 64632723 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37, tālr. 64623069 

7. aprīlī plkst. 13.00 Rēzeknes novada Čornajas pagasta Teātra draugu kopas uzvedums “Ontons i 

Anne. Kuozu goda jubileja”  

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

Ieeja bez  maksas 

No 23.–29. aprīlim Bibliotēku nedēļa rezeknesbiblioteka.lv 

25. aprīlī plkst. 16.00 “Kas Es esmu? Kurp Es dodos? Kāpēc Es to daru?”:  tikšanās ar sertificētu NLP 

meistari, NLP pasniedzēju Ilgu Gorsvāni 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

25. aprīlī plkst. 14.00 “Mana grāmatzīme”: radošā darbnīca Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

25. aprīlī plkst. 14.00 “Smaidīgā sviestmaize” (Grāmata māca gatavot): radošā darbnīca Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

26. aprīlī plkst. 14.00 “Lietussargu parāde”: dzejoļi par pavasari un radošā darbnīca Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

27. aprīlī plkst. 14.00 

 

“Redzu labu vārdu, rakstu labu stāstu”: Pasaules grāmatu un autortiesību dienai veltīta 

radoša pēcpusdiena 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

27. aprīlī plkst. 15.30 “Novadnieku stāsti”: tematisks pasākums no cikla “100 stāsti Latvijai” RCB lasītāju 

klubiņā “LASIS” 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

 Radošo darbu izstādes  

3.–30. aprīlī “Lelles – pašu rokām darinātas”: rēzeknietes, pirmsskolas izglītības iestādes “Laimiņa” 

skolotājas Svetlanas Ločmeles darināto leļļu izstāde 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

http://www.rezeknesbiblioteka.lv/
http://www.rezeknesbiblioteka.lv/
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 Literatūras  izstādes  

3.–10. aprīlī “Romantisko dēku rakstniekam  Tomasam Mainam Rīdam – 200”: literatūras izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

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

3.–16. aprīlī “Smejies vesels”: tematiska  izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

3.–17. aprīlī “Vislabākās zāles ir smiekli”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

5.–22. aprīlī “Veselība dārgāka par zeltu”: grāmatu izstāde (7. aprīlis – Pasules veselības diena) Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

6. aprīlī–2. maijā Jaunieguvumu izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

9.–23. aprīlī “Politiķis, valstsvīrs, preses darbinieks un literāts” (Jāzepam Kindzulim –135): 

tematiska izstāde no cikla “Latgale un latgalieši” 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

11.–25. aprīlī “Cilvēks ar labu grāmatu rokās nekad nevar būt vientuļš (K. Goldoni)”: tematiska 

izstāde 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

12.–26. aprīlī “Uzmini nu! Septiņdesmit apģērbi visi bez pogām?”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

13.–27. aprīlī “Māksliniekam jākalpo Gaismai” (Pāvelam Ostapcevam – 60): tematiska izstāde no 

cikla “Latgale un latgalieši” 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

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

 Bibliotēku nedēļā “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība”  

18.–30. aprīlī “Mūsu grāmatas – jūsu grāmatzīmes”: tematiska izstāde  Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

20.–28. aprīlī “Grāmata ar novēlējumu”: grāmatu izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

20. aprīlī–20. maijā “Iemīļotas rakstnieces – jubilāres” (V. Čaplinai – 110, S. Prokofjevai – 90, 

J. Blagiņinai – 115, L. Petruševskai – 80): tematiska izstāde 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

23.–27. aprīlī “Ar grāmatu pasaules ceļos”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

23.–30. aprīlī “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība”: tematiska  izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

23. aprīlī–7. maijā “Ko iesaka bibliotekārs?”: grāmatu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

30. aprīlī–10. maijā “Savu visskaistāko zemi Dievs ir atdevis mums”:  Latvijas Republikas Neatkarības 

atjaunošanas dienai veltīta tematiska izstāde   

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

Laiks Notikums Vieta Ieejas maksa Cita informācija 

2. aprīlī 

plkst. 18.00 

 

“Homērs. Iliāda.” 

Spēle pēc Homēra poēmas 
“Iliāda” motīviem.  

Rēzeknes teātra “Joriks” 

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

5,00–7,00 € 

teatrisjoriks.lv  

Spēle par Iliādu ir aicinājums uz nenopietnu sarunu par nopietno. Poēmas 
“Iliāda” pamatā ir sengrieķu varoņu dziedājumi. Izrāde ir dziedājums par 
neprātu, par cīņas bezjēdzību un absurdu. Nekas nav mūžīgs uz zemes, 
tādēļ it visā ir jārod iespēja svinēt dzīvi.  

Režisors – Antons Kiseļuss (Igaunija). Aktieri – Ilze Āboltiņa, Māra 

http://www.teatrisjoriks.lv/
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latviešu trupas izrāde Ribkinska, Kārlis Derums, Kārlis Tols un Veronika Kurilova. Scenogrāfija un 
kostīmi – Olga Gaļicka (Krievija) 

Izrāde latviešu valodā. Ieteicamais vecums 12+ 

 

6. aprīlī  

no plkst. 10.00–15.00 

 

Satiec savu meistaru! 2018: 

TLMS “Dzīpariņš” 
meistardarbnīca – celaiņu 

aušana 

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3  

Bezmaksas. Iepriekšēja 
pieteikšanās pa 
tālr. 26322932 

rezekne.lv 

Rēzeknes Tautas lietišķās mākslas studija “Dzīpariņš” (vad. Ilze Arbidāne) 
aicina uz atvērto meistardarbnīcu, kurā ikviens varēs apgūt celu jostu 
aušanu. 

  

Pasākums “Satiec savu meistaru! 2018” no 6. līdz 8. aprīlim jau desmito 
reizi notiek visā Latvijā. Pasākuma būtība ir vēstīt plašākai sabiedrībai par 
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un pārmantošanu, kā arī 
vēstīt par meistariem, viņu zināšanām un prasmēm. “Satiec savu meistaru! 
2018” rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar pašvaldībām. 

 

6. aprīlī  

plkst. 12.00 

Informācijas diena  

Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmijā 

Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmija, 
Atbrīvošanas alejā 115 

Bezmaksas  

Tālr. 26656553 

rta.lv 

 

Atnāc un klātienē pārliecinies par to, ka akadēmijas telpas ir piepildītas ar 
īpašu zināšanu auru, ar jauneklīgu dzīvesprieku, ar kvalificētiem un 
atsaucīgiem mācībspēkiem, kā arī ar mērķtiecīgiem un azartiskiem 
studentiem! 

Apmeklē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju Informācijas dienā un Tu 
noskaidrosi visas atbildes uz saviem jautājumiem un klātienē ieraudzīsi 
straujāk augošo augstākās izglītības iestādi Latvijā! 

 

6. aprīlī  

plkst. 18.00 

Jaunā Rīgas teātra viesizrāde 
“Peldošie – ceļojošie” 

 

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

12,00–21,00 €, GORS 

latgalesgors.lv  

Latgales vēstniecībā GORS būs skatāma pēc Mihaila Kuzmina romāna 
motīviem iestudētās teātra izrādes “Peldošie – ceļojošie” 1. daļa.  

Izrāde atspoguļo Krievijas impērijas galvaspilsētas avangardiskākās 
kultūras bohēmas dzīvi starp divām 20. gs. sākuma revolūcijām – mīlas 
trīsstūri, četrstūri un piecstūri. Režisors Vladislavs Nastavševs. Izrādē 
piedalās vadošie Jaunā Rīgas teātra aktieri. 

 

7. aprīlī  

plkst. 10.00–16.00 

Ģimenes sestdiena Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Bezmaksas 

Tālr. 64622464 

rezekne.lv 

Katra mēneša pirmajā sestdienā ieeja uz muzeja ekspozīcijām un 
izstādēm brīva! Sestdien muzejs atvērts no plkst. 10.00 līdz 16.00 

 

 

Līdz 7. aprīlim 

 

 

Garīdznieka un koktēlnieka 
Antona Rimoviča koka 

skulptūru izstāde  

“Antons Rimovičs: Dievam un 
cilvēkam” no Šauļu “Aušros” 

muzeja (Lietuva)  

 

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

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

rezekne.lv 

Antons Rimovičs (Antanas Rimavičius) ir dzimis 1865. gada 28. oktobrī 
Šakinas ciemā, Lietuvā Šauļu draudzē. Visu savu dzīvi ir veltījis kalpošanai 
Dievam un koktēlniecībai, pēc viņa nāves palikuši apmēram 500 darbi, viņš 
ir vienīgais zināmais priesteris – koktēlnieks, kurš amatu apguvis 
pašmācības ceļā. Pēc Pēterpils Garīgā semināra beigšanas viņš tika 
nozīmēts darbā uz Latviju, kur kalpoja visu mūžu. Draudzes baznīcas, kur 
viņš kalpojis dzīves laikā, ir rotātas ar viņa kokā grieztajiem svēto tēliem. 
Piedalījās izstādēs Rīgā un Daugavpilī, guva atzinību un apbalvojumus 
Latvijā un Lietuvā. 1930. gadā viņa kokgriezumi bija izstādīti Kauņā. 
Pēdējā viņa kalpošanas vieta bija Rubenes draudze. Prāvests Antons 

http://www.rezekne.lv/
http://www.rta.lv/
http://www.latgalesgors.lv/
http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekne.lv/
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Rimovičs nomira 1933. gada 1. jūlijā Ilūkstē un tika apbedīts Rubenes 
baznīcas dārzā. 

Starptautiskais projekts tapis Šauļu “Aušros” muzeja un Balvu novada 
muzeja sadarbības rezultātā, jo lielu savas dzīves posmu A. Rimovičs ir 
kalpojis tieši Balvu katoļu baznīcā. Sadarbības partneri: Latgales 
Kultūrvēstures muzejs, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs. 
Projektu atbalsta: Lietuvas Kultūras padome un Lietuvas Republikas 
Kultūras ministrija, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Balvu novada dome, Preiļu 
novada dome, Rēzeknes pilsētas dome. 

7. aprīlī  

plkst. 18.00  

 

“Dievs. Daba. Darbs” pēc 
A. Brigaderes romāna 

motīviem. 

Rēzeknes teātra “Joriks” 
latviešu trupas izrāde 

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

5,00 € 

teatrisjoriks.lv 

Annele ir kalpu jaunākās ģimenes atvase, zinātkāra meitene, kura par visu 
vairāk grib iederēties pieaugušo pasaulē. Dienu no dienas viņa meklē 
iespējas būt tuvāk mātei, tēvam vecmāmiņai un māsai Liziņai, taču darbs 
tos spītīgi tur pie sevis un nelaiž vaļā. Viss izmainās dienā, kad Annele 
aizklīst no mājām, un nokļūst pļavā – brīnumainā vietā, kur viņa atrod 
jaunus draugus un domubiedrus.  

Režija, dramaturģija – Edgars Niklasons. Scenogrāfija – Gints Sippo.  
Spēlē – Laura Atelsone, Elizabete Bikovska. Mūzika – Kaspars Niklasons, 
video – Evita Rusova, horeogrāfija – Alise Putniņa. 

Izrāde latviešu valodā. Ieteicamais vecums: 14+ 

10. aprīlī 

plkst. 14.00 

Vēstures mirkļu pietura 

“Rēzeknes mākslinieku kopa 
20. gs. 30. gados” 

 

Mākslas namā, 
18. novembra ielā 26, 
Rēzeknē 

Ieeja uz pasākumu – 
skolēniem un studentiem 
0,80 €, pieaugušajiem –
1,50 € 

rezekne.lv 

Latgales un Latvijas glezniecības vēsturē savu lappusi ierakstījusi arī 
Rēzeknes mākslinieku kopa. Tā sevi pieteica 1936. gadā. Kopas kodolu 
veidoja Francisks Varslavāns, Arvīds Egle un Vitālijs Kalvāns. Aktīvi 
darbojās arī Nikolajs Breikšs, Leons Tomašickis u. c.  

Vēstures mirkļu pieturā iepazīsim pagājušā gadsimta 30. gadu Rēzeknes 
mākslas pasauli. 

10. aprīlī  

plkst. 17.00  

 

No plkst. 14.00 KN foajē 
SIA  “Rimora” pankūkas 

 

Rēzeknes izglītības iestāžu 
tautas deju kolektīvu koncerts 

“Pavasara saulgrieži dejā” 

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3  

Bezmaksas 

rezekne.lv 

Rēzeknes izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu koncerts. Uzstāsies 
Rēzeknes sākumskolas, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas, Rēzeknes 
5. vidusskolas, Rēzeknes 6. vidusskolas, Rēzeknes Valsts poļu 
ģimnāzijas, Rēzeknes Katoļu vidusskolas latviešu tautas deju kolektīvi, 
“Rēzeknes Kultūras un tūrisma centra” deju kolektīvs “Dziguči”, Rēzeknes 
tehnikuma deju kolektīvs “Oira”. 

No plkst. 14.00 KN foajē SIA  “Rimora” piedāvās karstas mājas pankūkas. 

 

No 11. aprīļa līdz 
8. maijam 

 

11. aprīlī plkst. 15.00 
izstādes atklāšana un 
tikšanās ar autoru!  

 

Pāvels Ostapcevs. 
Personālizstāde  

“Latgales zelta druvas” 

 

 

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

 

 

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

rezekne.lv 

Mākslinieks Pāvels Ostapcevs, svinot savu 60. dzīves jubileju, 
rēzekniešiem un pilsētas viesiem muzeja izstāžu zālēs sarūpējis plašu 
gleznu izstādi un albumu, kas veltīts laikam – pagātnei, tagadnei un 
nākotnei.  

Albuma ievadā mākslinieks Pāvels Ostapcevs raksta: “Katram cilvēkam ir 
savi talanti, bet māksliniekam dota spēja plaukt kopā ar katru gadalaiku – 
ziemu, pavasari, vasaru un rudeni. Katra glezna ir uz ilgiem gadiem 
iemūžināts laiks. Nespriedīsim, vai tās ir labas, jo tas būtu kā nosodīt 
bērnu, kas pamazām kļūst par pieaugušo. Tāpat arī gleznas top un sāk 
dzīvot patstāvīgi, saglabājot sevī laika garu. Pateicos tam laikam, kas ļāvis 

http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekne.lv/
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man radīt. Pateicos cilvēkiem, kuri radījuši man līdzās, kuri tic maniem 
spēkiem un spējām, un kuriem ticu arī es. Pateicos saulei, gaisam, 
ūdenim, ka deva man spēkus, un Latgales zemei – mūsu barotājai. Tā 
nebeidz iedvesmot ar savu skaistumu – vienkāršo un godīgo. Ticu mana 
novada bagātībai un laimīgiem cilvēkiem, kas ar saviem darbiem šajā 
zemē vairo labo.” 

 

13. aprīlī  

plkst. 17.00 

 

“Homērs. Iliāda.” 

Spēle pēc Homēra poēmas 
“Iliāda” motīviem.  

Rēzeknes teātra “Joriks” 
latviešu trupas izrāde 

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

5,00–7,00 € 

teatrisjoriks.lv 

Spēle par Iliādu ir aicinājums uz nenopietnu sarunu par nopietno. Poēmas 
“Iliāda” pamatā ir sengrieķu varoņu dziedājumi. Izrāde ir dziedājums par 
neprātu, par cīņas bezjēdzību un absurdu. Nekas nav mūžīgs uz zemes, 
tādēļ it visā ir jārod iespēja svinēt dzīvi.  

Režisors – Antons Kiseļuss (Igaunija). Aktieri – Ilze Āboltiņa, Māra 
Ribkinska, Kārlis Derums, Kārlis Tols un Veronika Kurilova. Scenogrāfija un 
kostīmi – Olga Gaļicka (Krievija) 

Izrāde latviešu valodā. Ieteicamais vecums 12+ 

 

13. aprīlī  

plkst. 18.00 

Inese Galante. 
Koncertprogramma  

“Ar mīlestību no Ineses 
Galantes!” 

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

10,00–15,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Inese Galante kā izcila vokāliste un jauno talantu patronese dāvina Latvijai 
100 gadu jubilejā jaunu koncertprogrammu “Ar mīlestību no Ineses 
Galantes!”. Koncertā skanēs skaistāko operu mīlas ārijas un mūzikas 
skaņdarbi. Kopā ar Inesi Galanti un visu iemīļoto talantīgo pianistu Aivaru 
Kalēju šajā koncertā piedalīsies arī Ineses Galantes talantu konkursa 
laureāti – vokālisti un mūziķi. Koncerta programmu kuplinās Rēzeknes 
kamerorķestris diriģenta Jāņa Stafecka vadībā. 

 

Līdz 14. aprīlim 

 

ASV mākslinieces Deboras 
Lagrasas darbu izstāde  

“Kur tie lieli dūmi kūp” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā,  Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

(vēsturiskās ēkas 
1. stāva zālē blakus 
vēstures ekspozīcijai) 

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

rezekne.lv 

ASV mākslinieces Deboras Lagrasas darbu izstāde sadarbībā ar ASV 
vēstniecību Latvijā. Latviešu tautasdziesmu iedvesmota māksla. Dainas ir 
raksturotas kā “dziesmā tvertas senās latviešu gudrības mazas četrrindes.” 
Ar aizkustinošām melodijām un smalku domas skaidrību tās izsaka cilvēka 
pieredzes vispārējus jēdzienus. Dainas ir būtisks latviešu nacionālās 
identitātes simbols, kas spējis pastāvēt par spīti ilgstošiem kariem un ārējai 
okupācijai.  

Par savu aizraušanos ar latviešu kultūras vērtībām māksliniece stāsta: 
“Pavadot 2013. un 2014. gada vasaru Latvijā, kļuvu par liecinieci šīs valsts 
pastāvīgajām pūlēm to veicināt un apliecināt tās unikālo identitāti, 
saglabājot un godinot tās neparastos artefaktus. 2013. gadā piedalījos 
pasākumā SERDE, vienu nedēļu ilgā nometnē Aizputē, veidojot lieta 
čuguna skulptūru, kas vēlāk tika izstādīta grupas izstādē Talsu Novada 
mākslas muzejā. Nākamajā gadā kā kultūras programmas koordinatore 
2014. gada Starptautiskajā mūsdienu čuguna liešanas mākslas 
konferencē, es organizēju ekskursiju, kas ļāva iepazīt Rīgas arhitektūru, 
organizēju stāstu vakaru ar piecu latviešu stāstnieku piedalīšanos un 
vadīju latviešu stāstniecības paneļdiskusiju. Šo pasākumu gaitā man bija 
iespēja novērtēt Latvijas bagāto mākslas, mūzikas un valodas tradīciju 
dziļumu.” 

http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.latgalesgors.lv/
http://www.rezekne.lv/


 
6 ⋈  APRĪLIS Rēzeknē ⊳  2018 ⊲    

 

15. aprīlī  

plkst. 11.00 

Rēzeknes koru apriņķa  

koru skate 

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

Bezmaksas  

rezekne.lv 

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku  koru repertuāra 
pārbaudes skate.  

Īsteno Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar pašvaldībām. 

Piedalās 13 kori no Rēzeknes pilsētas un novada, Vērēmu, Maltas, 
Strūžānu un Dricānu  pagastiem, Kārsavas novada Mērdzenes pagasta,  

Viļāniem, Varakļāniem un Ludzas. 

15. aprīlī  

plkst. 15.00 

Literārās sarunas Lūznavas 
muižā. Hanness Korjus. 

Ludzas igauņi 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

3,00 € 

luznavasmuiza.lv  

Igauņu izcelsmes pētnieks, žurnālists un tulkotājs Hanness Korjuss 
2017. gadā ir izdevis grāmatu par Ludzas igauņiem 19.–20. gs., šo 
tematiku autors ir attīstījis vairāku gadu garumā, prezentējot savus 
pētījumus latgalistikas konferencēs. Sarunā tiks izcelta etniskā un 
etnogrāfiskā daudzveidība Latgalē, mudinot ikvienu apzināties savas 
dzimtas saknes, apzināties savu etnisko piederību. 

Literāro sarunu ciklu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds. 

15. aprīlī  

 

NBKN kolektīvu teatrāls 
koncerts  

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

Tālr. 64622182 

nacionalobiedribukn.blogsp
ot.com   

NBKN kolektīvu teatrāls koncerts par dzīvi laukos (“Деревенька моя”). 
Ikkatram ir klusais, siltais sirds stūrītis uz zemes, ko dēvējam par laukiem. 
Lauki ir vareni un skaisti. Lauku dzīve – aktīva un vienmēr kustībā. Lauki 
daudziem ir radniecīga vieta ar bērnības un jaunības atmiņām. 

No 16. līdz 22. aprīlim 

 

20. aprīlī plkst. 18.00 
plenēra ekspresizstāde! 

XII starptautiskais mākslinieku 
plenērs “Domas lidojums” 

 

Izstāde Mākslas namā,  

18. novembra ielā 26, 
Rēzeknē 

 

Tālr. 26106775 Plenērā piedalās mākslinieki no Latvijas un kaimiņvalstīm.  

20. aprīlī plkst. 18.00 mākslinieku plenērs “Domas lidojums” noslēgsies ar 
ekspresizstādi. 

 

17. aprīlī  

plkst. 18.00 

 “Veidenbaums.Live’’ 

Mūzikas un dzejas izrāde. 
Rēzeknes teātra “Joriks’’ 

latviešu trupas izrāde 

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

5,00 € 

teatrisjoriks.lv 

Latviešu dzejniekam Eduardam Veidenbaumam – 150. Viņa vārdi nav tikai 
tinte uz noputējušām burtnīcu lappusēm vai mūžveca obligāta nodeva 
skolas programmās. Viņa vārdi dzīvo un skan, kad atkal un atkal 
saduramies ar pārlaicīgo. Nesaprasts, izaicinošs, ar savam laikam vēl 
nepieredzētu sarkasma devu viņš izdega 24 gadu vecumā. Taču pavisam 
jaunā veidolā Veidenbaums dzīvos uz Rēzeknes teātra “Joriks” skatuves, 
piepildot to ar skaļu mūziku, piparotu dzeju un, galvenais, iespēju mums 
katram palūkoties uz sevi no malas cauri tai “tumsai un miglai, kas pasauli 
sedz”. 

Režisors – Georgijs Surkovs, scenogrāfija – Paraskēva Deikina, video 
māksliniece – Evita Rusova. Dzejas uzvedumā piedalās aktieri Laura 
Atelsone, Kārlis Derums, Kārlis Tols, Dana Vasiļjeva, Mārtiņš Arbidāns. 

Izrāde latviešu valodā. 

18. aprīlī 

plkst. 15.00 

 

Novadnieku stāsti.  

Pasākumu cikls “100 stāsti 
Latvijai” 

Rēzeknes Centrālajā 
bibliotēkā, Atbrīvošanas 
alejā 81 

Bezmaksas  

rezeknesbiblioteka.lv 

RCB lasītāju klubiņā “Lasis” tikšanās ar Rēzeknes novada ievērojamiem 
cilvēkiem, caur kuru stāstiem iepazīsim mūsu novada vēsturi, kultūru,  
tradīcijas un vērtības cauri laiku lokiem Latvijas simtgades kontekstā.  

19. aprīlī 

plkst. 19.00 

“Krivoje zerkalo”.  

Humoristu šovs “Jautri 
dzīvojam!” 

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

15,00–20,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Uz Latgales vēstniecības GORS Lielās skatuves uzstāsies plaši pazīstamā 
humora šova “Greizais spogulis” (Кривое зеркало) autori un izpildītāji. 
Jautras častuškas izpildīs Nikolajs Bandurins, kura tēla neatņemama 

http://www.rezekne.lv/
http://www.luznavasmuiza.lv/
https://nacionalobiedribukn.blogspot.com/
https://nacionalobiedribukn.blogspot.com/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.rezeknesbiblioteka.lv/
http://www.latgalesgors.lv/
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sastāvdaļa noteikti ir koncertīna, un viņa jaunais skatuves kolēģis – 
pianists Oļegs Mihailovs. Ar tēlu dažādību un spilgtumu monologos variēs 
Natālija Korosteļova un Jurijs Hvostovs. 

20. aprīlī  

plkst. 17.00 

V. Panfilovs “Kā rasa kļuva par 
varavīksni”. 

Teātra “Joriks” bērnu studijas 
pirmizrāde! 

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

3,00 € 

teatrisjoriks.lv 

Klauni Smejpatis un Raudulīte sarīko sacensības starp zēniem un 
meitenēm, lai noskaidrotu, par ko kļūs meitene Rasiņa – par Asariņu vai 
Smiekliņu. Galu galā klauni sadraudzējas, bet Rasiņa kļūst par varavīksni. 

 

20. aprīlī 

plkst. 19.00 

“Musiqq”. Labāko dziesmu 
programma 

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

15,00–19,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Uz Latgales vēstniecības GORS Lielās skatuves ar labāko dziesmu 
programmu uzstāsies grupa “Musiqq”. Grupas pamatsastāvā darbojas divi 
liepājnieki – Marats Ogļezņevs un Emīls Balceris, kuri raksta, sacer, 
producē un aranžē savas dziesmas paši. “Musiqq” ir  izdevuši trīs ierakstu 
albumus: “Šī ir tikai mūzika”, “Vēl viena mūzika” un “Silta Sirds”. 

Līdz 20. aprīlim Anitas Melderes 
personālizstāde  

“Dārzs pie jūras” 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

Tālr. 29390701 

luznavasmuiza.lv 

Māksliniece  Anita Meldere par izstādi stāsta: “Izstādei “Dārzs pie jūras” 
atlasītie darbi lielākoties tapuši pēdējo gadu vasarās, kad pēc saspringta 
darba cēliena augstskolā gribas aizgūtnēm baudīt brīvību, sauli un jūru, 
satikt un aicināt ciemos draugus un tuvus cilvēkus un, protams, gleznot, 
gleznot, gleznot... Daži darbi gleznoti plenērā, citi, dabas brīnumaino 
pārvērtību iedvesmoti, tapuši manas vasaras mājas brīvdabas darbnīcā. 

Izstādē skatāmie darbi ir manas Lapmežciema vasaras ar jūras šalkām 
kāpu aizvējā. Kaiju klaigas. Žilbinoša gaisma, saulē sasilušo priežu sanoņa 
kāpās. Pērkona ducināšana pamalē, piesiluši ezeri un upes. Mani vasaras 
darbi. Dārzs. Reibinošas pļavu smaržas. Katrs zieds, lapa – mīlestības 
stāsts un līdzība… Tajos nepārprotami dominē reāls pasaules skatījums.” 

Anita Meldere dzimusi 1949. gada 18. maijā. Māksliniece strādā eļļas, 
akvareļa un akrila tehnikā, kā arī litogrāfijā, turklāt Latvijas Mākslas 
akadēmijas Keramikas katedras iniciētajos mākslinieku pedagogu 
starptautiskajos plenēros Zvārtavā apgleznojusi arī keramiku un zīdu. Kopš 
1973. gada A. Meldere ir Latvijas Mākslinieku savienības biedre.  

Māksliniece ir mākslas maģistre, augstskolu docētāja un no 2007. gada 
Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 
Tēlotājas mākslas katedras vadītāja. No 1972. gadu Meldere piedalījusies 
daudzās nozīmīgās izstādēs Latvijā un ārzemēs. 

21. aprīlī  

plkst. 14.00 

“Spītnieces savaldīšana.” 

Komēdija pēc V. Šekspīra 
lugas motīviem.  

Teātra “Joriks” jauniešu 
studijas pirmizrāde! 

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

3,00 € 

teatrisjoriks.lv 

Lučencio ir iemīlējies augstmaņa Baptiska jaunākajā meitā Biankā. Taču 
meitenes tēvs ir paziņojis, ka izdos Bianku pie vīra tikai tad, kad būs 
apprecējusies viņa vecākā meita – spītīgā Katarina. Te pilsētā ierodas 
Petručo, kurš vēlas izdevīgi apprecēties, un par viņa izredzēto kļūst 
Katarina. 

21. aprīlī  

plkst. 14.00 

Keramiķes Daivas Ložītes (LT) 
izstādes “Jausenos” 
(Izjušanas) atklāšana 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

Bezmaksas  

luznavasmuiza.lv 

Daiva Ložīte (Daiva Ložytė) dzimusi 1957. gadā, bet savas 
mākslinieciskās gaitas uzsākusi 1983. gadā. Māksliniece sarīkojusi 27 
personālizstādes un ir piedalījusies vairāk nekā 180 grupu izstādēs 
Lietuvā, Tadžikistānā, Krievijā, Baltkrievijā, Vācijā, Francijā, Holandē, 
Zviedrijā, Dānijā, Norvēģijā, Somijā, Polijā un ASV.  

http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.latgalesgors.lv/
http://www.luznavasmuiza.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.luznavasmuiza.lv/
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Daivas Ložītes keramika ir tālu no dominējošās popmākslas un ekspresīvi 
destruktīvas mūsdienu keramikas stilistikas. Savos darbos viņa pauž 
māksliniecisku tradīcijas interpretāciju, kurā notur līdzsvaru starp 
ierastajām tehnoloģijām un māla īpatnībām un plastikas iespējām. Viņas 
keramika izceļas ar funkcionalitāti. Reizē tie ir mākslas darbi ar modernu 
formu, skulpturālu, izteiksmīgu siluetu. Autorei nekas nav jāizdomā no 
jauna, viņa tikai konsekventi attīsta dažas viņai tuvas tēmas – cilvēks, viņa 
izjūtas, stāvokļi, iekšējais noskaņojums, tādēļ viņas darbi ir jauki, 
personalizēti, kas ļauj nedomāt par nosaukumiem, bet ļauties 
noskaņojumam, kuru izstaro figūru pozas, plastika, virsmu faktūras, dekori, 
izsmalcināto toņu glazūras krāsas un aiz tām apslēptas dvēseles 
virmojums. 

Keramiķes Daivas Ložītes mākslas darbos cilvēka figūra ir kā trauks, kurā 
satek skumjas, prieks, vīzijas, pasaules gaisma, gudrība. Tas atspoguļojas 
tēlniecības kompozīciju ciklā “Jausenos“. 

21. aprīlī  

plkst. 15.00 

Pianisti Roks un Sonata 
Zubovi. Koncertprogramma 

“Tas viņš. Čurļonis!” 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

6,00–10,00 € 

luznavasmuiza.lv 

Aprīļa beigas nu kļuvušas par tradīciju, lai Lūznavas muižā ikviens 
gribētājs simboliski satiktos ar slaveno lietuvieti, kurš savulaik bijis saistīts 
ar muižas saimnieku – Kerbedzu dzimtu, komponistu un gleznotāju 
Mikaloju Konstantinu Čurļoni (Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, 1875–
1911).  

Šī gada 21. aprīlī satikšanos atkal ļaus piedzīvot komponista mazmazdēls, 
lietuviešu pianists Roks Zubovs ar dzīvesbiedri, arī pianisti Sonatu 
Deveiķīti-Zubovieni, kopā ar apmeklētājiem izdzīvojot koncertstāstu “Tas 
viņš. Čurļonis! M. K. Čurļoņa portrets laikabiedru atmiņās”.  

Koncertstāstā, kuru izspēlēs Čurļoņa mazmazdēls, lietuviešu pianists un 
Kauņas Mūzikas akadēmijas profesors Roks Zubovs (Rokas Zubovas) un 
lietuviešu pianiste Sonata Deveiķīte-Zuboviene (Sonata Deveikyte-
Zuboviene), skanēs paša Čurļoņa, kā arī viņa laikabiedru un kolēģu – 
Edvarda Grīga un Antonīna Dvoržāka mūzika. Tāpat tiks lasīti fragmenti no 
Čurļoņa vēstulēm un viņa draugu un kolēģu atmiņām par komponistu un 
mākslinieku. Tekstus lasīs Iveta Graudiņa. 

 

21. aprīlī  

plkst. 18.00 

Muzikāla izstāde.  

Koncertcikla “Latvijas 
gredzens” koncertuzvedums  

“Vidzemes gredzens” 

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

4,00–13,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Vidzeme – Latvijas nacionālās kultūras sakņu un simbolu dzimšanas vieta. 
Valsts karoga un Himnas šūpulis, gara gaismas – izglītības aizsākšanās un 
Dziesmu svētku pirmsākums. Latviešu pašapziņas un patriotisma mošanās 
vieta. Piedalās: Latvijas Radio koris, solisti. Muzikālais vadītājs un 
diriģents: Sigvards Kļava. Izstādes veidotāji: Guna Kalnača, Jānis 
Mitrēvics, “Dd studio”. 

21. aprīlī  

plkst. 19.00 

Kaurna Cronin Band 
(Austrālija).  

Lūznavas muižas 3 gadu 
dzimšanas diena 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

5,00 € 

luznavasmuiza.lv 

Lūznavas muiža trešo dzimšanas dienu pēc rekonstrukcijas svinēs ar 
Kultūras šķūņa atklāšanu un viesiem no Austrālijas – folkmūziķa Kaurna 
Kronina (Kaurna Cronin) grupas koncertu.  

Kaurna ir viens no Austrālijas šī brīža izklaidējošākajiem jaunajiem 
izpildītājiem, kā arī starptautiski novērtēts dziesmu autors un emocionāls 
un jautrs stāstnieks. Šobrīd mūziķis aktīvi koncertē visā pasaulē, aprīlī 

http://www.luznavasmuiza.lv/
http://www.latgalesgors.lv/
http://www.luznavasmuiza.lv/
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viesojoties arī Baltijas valstīs. Katrā koncertā Kaurna aizved klausītājus 
aizraujošā muzikālā un poētiskā ceļojumā. Grupas, kurā līdz ar Kaurnu 
muzicē Toms Knībouns (Tom Kneebone), Kia Gossners (Kiah Gossner) un 
Kiri Andersone (Kyrie Anderson), savā unikālajā indie-folk-rok stilā ieņem 
vadošu vietu mūsdienu Austrālijas folkmūzikā. 2015. gadā Kaurna saņēma 
Austrālijas Folkmūzikas alianses balvu kā “Gada mūziķis”, pēdējo gadu 
laikā sniedzis vairāk nekā 250 koncertu visā pasaulē, bet drīzumā gaidāms 
arī mūziķa ceturtais studijas albums “Euphoria, Delirium & Loneloness”. 

Līdz 22. aprīlim 

 

Franciska Varslavāna un 
Frančeskas Kirkes darbu 

izstāde 
“Francisks&Frančeska” 

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

Bezmaksas, GORS 

latgalesgors.lv 

“Mans vārds Frančeska tika dots par godu Franciskam Varslavānam, 
manam vectēvam – ģimenes leģendai. Piedāvājums izstādīt savus darbus 
Franciska dzimtajā pilsētā, nozīmēja, ka izstāde jāveido kā divu 
mākslinieku, divu paaudžu un divu pasaules redzējumu saruna, dialogs. 
Tādēļ speciāli esmu izvēlējusies darbus ar vienādu tematiku: karš, reliģija, 
ainava, klusā daba, akts...” stāsta Frančeska Kirke. 

22. aprīlī  

plkst. 13.00 

Kazaku dziesmu ansambļa 
“Debeszils zieds”  

5 gadu jubilejas koncerts 

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

2,00 € 

rezekne.lv 

“Debeszils zieds”  (vadītāja Tatjana Rasčosova) ielūdz skatītājus uz savu 5 
gadu jubilejas koncertu. Tiks izdziedātas dažādas kazaku dziesmas. 

Kazaku dziesmu ansamblis “Debeszils zieds” (Лазоревый цветок) dibināts 
2013. gadā. Radošu domubiedru kolektīvs, kam tuvas kazaku dziesmas un 
tradīcijas. Ansambļa repertuārā ir gan kazaku tautasdziesmas, gan 
autordziesmas temperamentīgā izpildījuma manierē.  

Šogad ansamblis ir izvirzīts dalībai Dziesmu un Deju svētkos, savukārt 
augustā ar kazaku dziesmu programmu un kulināro meistarklasi “Debeszils 
zieds” uzstāsies Kalnciema kvartālā Rīgā, tāpat piedalīsies arī  vienā no 
Latvijas simtgades dižpasākumiem “Lauki ienāk pilsētā”, ko finansē 
Zemkopības ministrija un patronē Valsts prezidents. 

No 23. aprīļa līdz 
17. jūnijam 

Magones Boleiko izstāde 
“Paralēlās pasaules” 

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

 

Bezmaksas, GORS 

latgalesgors.lv 

Gleznu sērija “Paralēlās pasaules” ir kompozīcijas, kurās apvienotas divas 
ikdienišķas realitātes. Divas nosacītas bezgalības: debesu un digitālā. 
Abām piemīt hipnotisks, ievelkošs spēks. Ja debesu bezgalība izpaužas kā 
plašs, liels, tāls, tad digitālā ir bezgalīga mikroskopiskājā virzienā. 

Māksliniece līdz šim sarīkojusi 11 personālizstādes un kopš 2003. gada 
piedalījusies vairāk nekā 25 grupu izstādēs Latvijā un ārpus tās. 

No 23. līdz 29. aprīlim 

 

Bibliotēku nedēļa 

 

Rēzeknes Centrālajā 
bibliotēkā, Atbrīvošanas 
alejā 81 

Bezmaksas 

rezeknesbiblioteka.lv  

Nedēļas laikā notiek pasākumi, kas pievērš uzmanību grāmatu lasīšanai 
un radošām nodarbībām, skatāmas izstādes, kam idejas gūtas no 
grāmatām. Pasākumus bibliotēkās skat. zemāk. 

 

No 26. līdz 28. aprīlim 

 

Latgales podnieku dienas 

 

Latgales podnieku 
darbnīcās, Latgales 
Kultūrvēstures muzejā 

Bezmaksas 

 

Latgales podnieku darbnīcās notiek atvērto durvju dienas – 
paraugdemonstrējumi un tikšanās ar meistariem, keramikas cepļu 
kurināšana un atvēršana, tikko no cepļa izņemtu trauku iegādāšanās, 
izstāde un teorētiskie lasījumi muzejā. 

Latgales podnieku dienas organizē Rēzeknes novada pašvaldība, TLMS 
“Rēzeknes apriņķa pūdnīki” sadarbībā ar Latgales Kultūrvēstures muzeju,  
Andreja Paulāna TLMS (Rēzekne), TLMS “Latgale” (Daugavpils), 
Lūznavas muižu u. c. 

http://www.latgalesgors.lv/
http://www.rezekne.lv/
http://www.latgalesgors.lv/
http://www.rezeknesbiblioteka.lv/
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Sekojiet informācijai rezeknesnovads.lv! 

 

27. aprīlī  

plkst. 11.00 

Latgales podnieku dienu 2018 
teorētiskie lasījumi muzejā 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Bezmaksas 

rezekne.lv  

Latgales podnieku dienu 2018 teorētiskie lasījumi veltīti Latgales un 
Latvijas muzeju keramikas kolekciju dziļākai izpētei. 

Teorētiskajos lasījumos tiks pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar muzeju 
keramikas kolekcijām, ekspozīcijām, to veidošanu, pieejamību 
apmeklētājiem, komplektēšanu un to, kā padarīt interesantas kolekcijas 
mūsdienu apmeklētājiem. 

 

Dalībnieki:  

• Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja direktore Tekla Bekeša “Kā 
keramikas kolekciju padarīt interesantu mūsdienu apmeklētājam.”  

• Jāņa Raiņa Memoriālā muzeja Jasmuiža direktore Solvita Brūvere 
“Latgales keramika Raiņa Jasmuižā.” 

• Daugavpils Marka Rotko mākslas centra galvenā krājuma glabātāja 
Zane Melāne “Laikmetīgās keramikas kolekcija Marka Rotko mākslas 
centrā.” 

• Ludzas Novadpētniecības muzeja pārstāvis “Keramikas kolekcija 
Ludzas Novadpētniecības muzejā.” 

• Plānots, ka uzstāsies arī Latvijas Nacionālā Vēstures muzeja 
Etnogrāfijas nodaļas vadītāja Sanita Stinkule ar referātu par Jēkaba 
Drandas keramikas kolekciju LNVM krājumā. 

Sekojiet informācijai! 

 

28. aprīlī  

plkst. 13.00 

Latgales podnieku dienu 2018 
izstādes atklāšana 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

Bezmaksas  

luznavasmuiza.lv 

Izstādē piedalās Latgales podniecības meistari ar pēdējā gadā 
darinātajiem keramikas traukiem, svilpauniekiem u. c.  

Krāšņi glazētā un niansēm bagātā reducētā (t. s. melnā) keramika, virpoti 
un lipināti trauki, ikdienā lietojamā un dekoratīvā keramika. Iespēja  
iegādāties māla traukus. 

 

27. aprīlī  

plkst. 18.00 

 

Folkloras draugu kopas un 
kapelas “Vīteri”  

15 gadu jubilejas koncerts 
“Zalta puče” 

 

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

8,00–10,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Folkloras draugu kopa un kapela “Vīteri” ir Rēzeknē, Latgalē un visā 
Latvijā zināms kolektīvs, kas jau 15 gadus kopj un attīsta latgalisko 
dziesmu, deju, rotaļu un dzīvesziņas tradīcijas. Jubilejas reizē folkloras 
kopas “Vīteri” izveidotāja Sandra Stare un kapelas vadītājs Einārs Lipskis 
aicinās satikt dažādu paaudžu “Vīteru” bērnus un jauniešus, kā arī 
iepazīstinās ar kolektīva jaunāko veikumu – latgaliešu dziesmu grāmatu un 
CD bērniem un vecākiem “Zalta puče”. Jubilejas koncerta dienā notiks 
grāmatas “Zalta puče” atvēršanas un ieskandināšanas svētki. 

27. aprīlī  

plkst. 18.00 

 

 “Liktenīgā slepkavība”.  

Rēzeknes teātra “Joriks” 
krievu trupas izrāde  

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

5,00–7,00 € 

teatrisjoriks.lv 

Jau ilgus gadus Harijs un Pols strādā tandēmā un ir populāru 
detektīvromānu līdzautori. Hariju nomāc Pola kaitinošais raksturs un 
ieradumi, un viņš labprāt vēlētos atbrīvoties no sava pārinieka. Tomēr tas 
neizdodas, jo Pols šantažē biedru ar kādu senu pagātnes notikumu. Kādā 

http://www.rezeknesnovads.lv/
http://www.rezekne.lv/
http://www.luznavasmuiza.lv/
http://www.latgalesgors.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
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 brīdī Harija fantāzijā nobriest doma par īpaši izsmalcinātu un perfektu 
slepkavību. 

Režisors – Genādijs Voronovs, scenogrāfe – Marfa Gudkova. Lomās: 
Vladimirs Petrovs, Tatjana Suhiņina-Pecka, Nikita Voroņins, Andrejs 
Lavrinecs 

Izrāde krievu valodā. Ieteicamais vecums 12+ 

28. aprīlī  

 

 

Zinātnes centra 
AHHAA (Igaunija) eksperimenti 

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

KN tālr. 64622066 

rezekne.lv 

Aizraujoši zinātnes priekšnesumi un paraugdemonstrējumi visai ģimenei! 

AHHAA ir zinātnes centrs Tartu, Igaunijā, kura galvenais uzdevums ir 
iepazīstināt ar zinātni un iedrošināt to atklāt ar prieku.  

Par zinātnes centru: ahhaa.ee  

Sekojiet informācijai! 

 

28. aprīlī  

plkst. 15.00 

Literāri muzikāls uzvedums 
“Atlaižu” 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

7,00 € 

luznavasmuiza.lv 

Literāri muzikālais uzvedums “Atlaižu” vēstī par Latgali caur sievietes 
stāstu, tajā apvienojušās vairākas spilgtas sievietes, kuras pašas, lai arī 
kurp veduši viņu ceļi, šobrīd ar Latgali ir “uz Tu” – literāte un žurnāliste 
Anna Rancāne, aktrise Vizma Kvēpa, etnomūziķe Kristīne Kārkle un 
režisore Māra Zaļaiskalns. 

Uzvedums “Atlaižu”, kura nosaukumā simboliski savijušās latviskā 
“ļaušana iet” un latgaliskā “piedošana”, vēstī par Latgali caur sievietes 
stāstu, kas ir patiess un īsts kā Latgales lauki, mīlestība un ikvienā sātā 
piedzīvojamā cilvēciskā vienkāršība, bet reizē stiprs un sīksts kā ikdienas 
padarītie darbi, sievietes spēks un nepadošanās. Annas Rancānes dzeju 
un prozu vārdos izdzīvos aktrise Vizma Kvēpa, tautasdziesmas latviski un 
latgaliski izdziedās un izspēlēs Kristīne Kārkle, bet visu kopā vienā 
uzvedumā sasaistīs režisore Māra Zaļaiskalns. 

 

28. aprīlī  

plkst. 18.00 

Lielkoncerts  

“Latvijas komponisti Latvijas 
simtgadei” 

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

7,00–15,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Programmā izskanēs vairāk nekā 60 latviešu komponistu radītie a cappella 
skaņdarbi jauktajam korim, kas tapuši Māra Sirmā rosinātā projektā 
“Latvijas komponisti Latvijas simtgadei”. Piedalās: VAK “Latvija”, Latvijas 
Radio koris, Rīgas kamerkoris “Ave Sol”, kā arī citi Rīgas un Latvijas kori. 

 

29. aprīlī  

plkst. 14.00 

Deju ansambļa “Ručejok” 
jubilejas koncerts 

“Ģimenes lokā’’ 

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

Bezmaksas 

rezekne.lv 

Starptautiskajā Dejas dienā deju ansamblis “Ručejok”  (vadītāja Tatjana 
Patmalniece) ielūdz uz koncertu “Ģimenes lokā”, kurā izdejos dažādas 
dejas.  
Bērnu deju kolektīvs “Ručejok” dibināts 2003. gadā un regulāri piedalās 
svētku koncertos Rēzeknē un citās Latvijas pilsētās, piedalījušies arī 
festivālos Sanktpēterburgā (Krievija), Visaginasā (Lietuva), Narvā, Pērnavā 
(Igaunija) u. c. 

29. aprīlī  

plkst. 17.00 

Lielā gavēņa laika dziedājumi.  

Latvijas pareizticīgās baznīcas 
vīru kora “Logos” koncerts 

 

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

Ieeja par ziedojumiem 

rezekne.lv 

 

Latvijas pareizticīgās baznīcas vīru kora “Logos” koncertā (Песнопения 
Великого Поста) klausītājiem piedāvā izbaudīt gan dažādu stilu 
pareizticīgo dziedājumu krāšņumu, gan arī šim laikam aktuālo Lieldienu 
cikla tematiku, solists – Jānis Kurševs.  

Latvijas pareizticīgās baznīcas vīru koris “Logos” Joana Šēnroka vadībā 

http://www.rezekne.lv/
http://www.ahhaa.ee/
http://www.luznavasmuiza.lv/
http://www.latgalesgors.lv/
http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekne.lv/
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 dibināts 2013. gadā Rīgā ar Rīgas un visas Latvijas metropolīta 
Aleksandra svētību.  

Vārdam “logos” (no grieķu λόγος  – vārds, doma, mācība) ir dziļi 
simboliska nozīme tieši kora sūtības kontekstā. Kora uzdevums ir nodot 
klausītājam dziedājuma vēsti, tā teksta būtību nevainojamā muzikālā 
izpildījumā, ļaujot ikvienam to pilnībā izjust un patiesi tai noticēt. 

29. aprīlī  

plkst. 17.00 

Grupa “Melo-M”.  

Latvijas Simtgades 
koncerttūre 

 

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

10,00–18,00 € 

latgalesgors.lv 

Liekot savu artavu Latvijas simtgades svētku noskaņu veicināšanā, čellu 
trio “Melo-M” 2018. gada pavasarī dosies koncertturnejā pa Latviju, 
repertuārā atskaņojot daudzu populāru latviešu komponistu dziesmu 
versijas īpašos aranžējumos. Koncertprogrammas repertuārā būs gan 
latviešu tautasdziesmu apdares, gan Emīla Dārziņa, Raimonda Paula, 
Imanta Kalniņa, Jāņa Lūsēna, Raimonda Tigula dziesmu versijas. 
Līdztekus koncertos skanēs arī grupu “Līvi”, “Prāta Vētra” un citu 
pazīstamu Latvijas mūzikas kolektīvu populārākās dziesmas. 

30. aprīlī  

plkst. 15.00 

 

“Nāriņa”. Muzikāla izrāde pēc 
H. K. Andersena pasakas 

motīviem. 

Rēzeknes teātra “Joriks” 
krievu trupas izrāde 

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

5,00–15,00 € 

(ģimenes biļete – 4 pers.) 

teatrisjoriks.lv 

Zemūdens valstība glabā sevī daudz noslēpumu un brīnumainu stāstu. 
Pats neticamākais no tiem ir stāsts par mazo Nāriņu, kura iemīlējās Princī. 
Liekas, ka cilvēku un zemūdens pasaules nav savienojamas, taču īstai 
mīlestībai nav šķēršļu. Nāriņa ir ar mieru atteikties no dzimtajām mājām, 
ģimenes un pat noslēgt līgumu ar jūras raganu, lai tikai būtu kopā ar savu 
mīļoto… 

Režisors – Aivars Pecka. Lomās – Kristīne Klimanova, Edvīns Klimanovs, 

Genādijs Voronovs, Larisa Ščukina, Tatjana Suhiņina-Pecka, Larisa Beilo, 

Jekaterina Garfunkele un citi.  

Izrāde krievu valodā. 5+ 

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 

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. 

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. 

IZGLĪTOJOŠAIS DARBS  rezekne.lv 

Līdz 6. aprīlim Muzejpedagoģiskā programma Latgales Kultūrvēstures 1 apmeklētājam – 0,80 € Programma sākumskolas, pamatskolas skolēniem. 1941. g. 14. jūnijs un 

http://www.latgalesgors.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.rezekne.lv/
http://www.sinagoga.lv/
http://www.rezekne.lv/
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“Dzied circenītis aizkrāsnē” muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

1949. g. 25. marts Latvijas vēsturē atstājis sāpīgus notikumus: dažādu 
tautību, vecumu un dzimumu ļaudis tika izvesti uz Sibīriju, viņu vidū arī 
bērni. Pieminot šos vēstures notikumus, skolēni ir aicināti iepazīt uz Sibīriju 
aizvesto bērnu likteni, viņu pārdzīvojumus un ikdienas dzīvi svešumā. 
Programma izstrādāta, izpētot muzeja krājuma dokumentus, fotogrāfijas, 
izmantojot izsūtīto cilvēku atmiņu materiālu. Nodarbībā skolēni tiek 
iesaistīti situāciju izspēlē un, aplūkojot muzeja priekšmetus – izsūtīto 
personīgās mantas, meklē atbildes uz jautājumiem: “Ko domāja un par ko 
sapņoja bērni svešumā?”. Saikne ar mācību priekšmetiem: ētika; sociālās 
zinības;  Latvijas un pasaules vēsture. 

No 3. līdz 30. aprīlim Muzejpedagoģiskā programma 
“Zemes dzīļu noslēpumi” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

1 apmeklētājam – 0,80 € 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.  

Saikne ar mācību priekšmetiem: dabaszinības, ģeogrāfija, Latvijas vēsture. 

No 3. līdz 30. aprīlim Muzejpedagoģiskā programma 
“Māla pikuča piedzīvojumi” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

1 apmeklētājam – 0,80 € 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. 

Visu gadu Muzejpedagoģiskā programma 
“Pirmo reizi izstādē” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

1 apmeklētājam 0,80 € 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. 

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: 
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 

Piedāvājums satikties muzejā un skaisti nosvinēt savas dzīves svētkus. 
Programmā:  
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 par norises scenāriju: tālr. 
64622464 

 

• 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 tad bija Rēzeknes 9. kājnieku pulka vēsture un nozīme Rēzeknes 
pilsētas dzīvē? Kāda vēsturiska saistība saglabājusies līdz pat 
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  

#LV100  

 

Ekskursija  

Pirmā Latgales kongresa 
simtgadei veltītajā izstādē  

“Pāri slieksnim” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

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. 

Līdz 31. maijam Latgales Kultūrvēstures muzejs apmeklētājiem atvērts: 
Otrdien–piektdien 10.00–17.00; Sestdien 10.00–16.00; Svētdien, 
pirmdien – slēgts. 

 

Visu gadu  

#LV100 

Ceļojošā Pirmā Latgales 
kongresa simtgadei veltīta 

izstāde  

“Pāri slieksnim” 

Pēc pieprasījuma 
grafika 

 

Bezmaksas Ceļojošā izstāde sastāv no sešiem divpusēji skatāmiem stendiem (viena 
sarullējama stenda izmērs120x215cm, katram stendam ir apgaismojums) 
un vienas divpusējas  plakātsienas (240x240cm).  Vienā stenda pusē 
izvietota informācija, kas atklāj dažādus vēstures avotus, faktus un 
notikumus. Otra puse veidota izglītojoša ar iespēju skolēniem skolotāja 
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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 t. 64622464. 
Izstāde ir bezmaksas, bet tās transportēšanu nodrošina pieteicēja 
organizācija. 

 

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 € 

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. 

Ekskursiju gida pavadībā lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464 

 

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 Latgales Kultūrvēstures 
muzeja ekspozīcija  

“Latgales glezniecība” 

Rēzeknes Mākslas un 
dizaina vidusskolas 
Mākslas nams, 
18.novembra iela 26   

Ieejas biļete ekspozīcijā 
individuālajiem 
apmeklētājiem: skolēniem, 
studentiem – 0,50 €, 

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 
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Pasākumu programmā iespējamas izmaiņas, sekojiet informācijai! 

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

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 

 

pirmsskolas vecuma 
bērniem – ieeja brīva, 
pieaugušajiem – 0,80 € 

telpās lieliski iekļaujas Latgales glezniecības vecmeistaru, viņu sekotāju un 
jaunākās paaudzes mākslinieku darbi. 

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

Apmeklējumu lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 29637905. 

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. 

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