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KULTŪRAS NOTIKUMI RĒZEKNĒ 2018. GADA AUGUSTĀ  
 

Rēzeknes BIBLIOTĒKU aktualitātes AUGUSTĀ, 2018 
Datums  Pasākumi Vieta 

 Tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas  

No 1.–31. augustam “Neparastas grāmatas”:  bibliotekārā stunda pirmsskolas 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.–31. augustam “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.–31. augustam “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 

3. augustā plkst.14.00 Latgales Kultūras centra izdevniecības jaunāko izdevumu prezentācija: 
pasākums Rēzeknes pilsētas svētku ietvaros 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

23. augustā plkst. 17.00 Ievas Puzirevskas grāmatas “Dzejā plaukstot” prezentācija 

 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

 Literatūras  izstādes  

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

1.–16. augustā “Pašu gatavoti krājumi ziemai”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

2.–30. augustā “Rēzekne Latvijas vēstures griežos”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

3.–14. augustā “Dzīvo veselīgi!”: tematiska izstāde Bērnu literatūras nodaļā Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

3. augustā/6. septembrī Jaunieguvumu izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

6.–20. augustā “Izcilākie cittautu vēsturiskie romāni”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

7.–30. augustā “Izdevniecībā “Jumava” izdotās grāmatas”: grāmatu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

10.–16. augustā “Simtgades zaļumballe: tematiska izstāde Vislatvijas akcijas ietvaros Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

10.–31. augustā “Gaiss smaržo pēc mīlestības”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

14.–28. augustā “Matīsam Kaudzītem - 170”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

16.–30. augustā “Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijai jau 25!”: tematiska literatūras izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

16.–31. augustā “Mazā lasītāja grāmatiņas”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

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

16.–31. augustā “Grāmatas, kuras lasīja mūsu mammas un tēti”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 
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23.–31. augustā “No idejas līdz realitātei”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

24.–31. augustā “Ticībai un baznīcai veltīts mūžs” 

(Boļeslavam Sloskānam – 125): tematiska izstāde no cikla “Latgale un latgalieši” 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

30. augustā/7. septembrī “Skolas laiks klāt!”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

31. augustā/16. septembrī “Mūsu tētukiem”: grāmatu izstāde 

(Tēva diena – 2018. gadā 9. septembrī) 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

Laiks Notikums Vieta Ieejas maksa Cita informācija 

31. jūlijā  

 

Labdarības pasākums 

“Rēzekniešu lūgšanu 
brokastis” 

 

Latgales vēstniecībā 
GORS 

Sekojiet informācijai 
rezekne.lv  

Lūgšanu brokastis ir labdarības pasākums, kurā tiek vākti līdzekļi pilsētai 
un tās iedzīvotājiem nozīmīgām lietām. Līdzīgi pasākumi katru gadu notiek 
vairāk nekā 40 valstīs, to skaitā arī Igaunijā un Lietuvā, kā arī daudzās 
Latvijas pilsētās.  

Rēzeknē savāktos līdzekļus plānots izmantot Rēzeknes Jēzus Sirds 
katedrāles altāra restaurācijai, sienu glezniecības atjaunošanai Rēzeknes 
Vissvētās Dievdzemdētājas pareizticīgo baznīcā un Rēzeknes Svētās 
Trīsvienības evaņģēliski luteriskās baznīcas ērģeļu restaurācijai.  

Rīko Rēzeknes pilsētas dome un biedrība “Latgalieši”. 

No 1. līdz 5. augustam Amber cirks Rēzeknē Cirka telts, Atbrīvošanas 
aleja 125, Rēzekne 

8,00–10,00 € 

Biļetes cirka telts kasē un 
https://bilesuparadize.lv/lv/v
enues/venue/1206 

 

1. augustā plkst. 18.30 

2. augustā plkst. 18.30 

3. augustā plkst. 18.30 

4. augustā plkst. 17.00 

5. augustā plkst. 15.00 

Cirka kases darba laiks no 31.07.–05.08. no plkst. 14.00–18.30 

Tālr. uzziņām un rezervācijai: 29860454 

Rīkotājs: SIA “Amber Cirkas” ambercirkas.lt 

No 3. līdz 5. augustam 

 

Rēzeknes pilsētas svētki 2018. Rēzeknei – 733! 

IX starptautiskais etno festivāls “Gosti” 

3. augustā 

plkst. 18.00–00.00 

 

 

Rēzeknes pilsētas svētki. 

Etno festivāls “Gosti” 

Rēzeknes pilskalnā, Krasta ielā 31 

18.00–22.00 Viduslaiki Rēzeknes pilskalnā 

Latvijas, Lietuvas, Polijas un Baltkrievijas vēstures  rekonstrukciju klubi, viduslaiku karotāju cīņas, mūzika, dejas un uguns šovs, tirgus 
un mielasta plači, amatu darbnīcas (monētu kalšana, bruņinieku ekipējums bērniem u. c.)  

Vakara vadītājs – Dailes teātra aktieris Aldis Siliņš 

 

Festivāla parkā, Pils ielā 17 

20.00  Rēzeknes jauniešu mūzikas un deju grupu koncerts  

Piedalās: deju studija “Dynamic Hit”(vad. Diāna Garanča), deju studija “StopTime” (vad. Liāna Merņaka), deju kolektīvs “Soul Call” 

https://bilesuparadize.lv/lv/venues/venue/1206
https://bilesuparadize.lv/lv/venues/venue/1206
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(TFK Rēzekne, vad. Karīna Kraine), sporta klubs “ATMA”, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas džeza ansamblis (vad. Toms 
Lipskis), Elizabete Gaile, Veronika Kurilova, vokāli instrumentālais ansamblis “Delta” u. c. 

Vakara vadītājs – Rēzeknes Tautas teātra aktieris Jānis Pampe 

21.00 Literāri radošo darbu konkursa “Plūst Rēzekne – caur Tevi un mani...” uzvarētāju apbalvošana 

22.00  Markus Riva koncerts 

23.00  REPa nakts: “Latgalīšu reps” un VIŅA 

 

Rēzeknes Zaļajā sinagogā, Krāslavas ielā 5 

17.00  Etno festivāla “Gosti” ieskaņu koncerts 

Ebreju dziesmu ansambļa “Varnitshkes” (Ukraina, Ļviva/Ļvova) programma “Ar mīlestību no Ļvivas” kopā ar  klezmeru instrumentālo 
grupu “Klezmer with Friends Leipzig” (Vācija, Leipciga) un ar Rēzeknes klezmeriem. Solisti Saša Somišs, Aleksandra Gurvica, 
Aleksejs Darmodehins (Ieeja par ziedojumiem) 

 

Rēzeknes novadā  

19.00 Etno festivāla “Gosti” koncerti 

Rēzeknes novada un viesu kolektīvu koncerti un vakarēšana novada pagastos – Maltas kultūras namā, Rikavas kultūras namā u. c.  

IX starptautiskais etno festivāls “Gosti” veltīts Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Polijas simtgadēm. Festivāla vadmotīvs: 
“Satikšanās – Mīlestība – Svētki” 

4. augustā 

plkst. 18.00–00.00 

 

Rēzeknes pilsētas svētki. 

Etno festivāls “Gosti” 

Gājēju promenādē gar Rēzeknes upi 

10.00–15.00  Svētku tirgus  

Informācija tirgotājiem pa tālr. 26332249, 64622222 

10.00–15.00  Aktivitātes ģimenēm 

InvestCAFE un Latvijas uzņēmumu sarunu šovs, monētu kalšana, sejas apgleznošana, pievilkšanās stienis “Tikai 2 minūtes”, 
REDRIFT radio vadāmo mašīnu trase u. c. 

 

Stāvlaukumā pie Latgales vēstniecības GORS 

11.00–15.00  Retro auto moto izstāde  

 

Gājēju promenādē gar Rēzeknes upi 

11.00–15.00 Siera svētki 

11.00 Sadarbībā ar biedrību “Siera klubs” Latgales lielāko piena ražotāju godināšana; 

11.30 Vides instalāciju izstādes “Govju parāde” atklāšana (Ogres tehnikuma audzēkņi); Seno latgaļu zupa ar sieru (vārīšana un 
baudīšana kopā ar SIA “Latgolys golds” vadītāju Andri Mejeru); 

12.15 Koncerts: Atis un Jānis Auzāni ar grupu 

Siera karvinga darbnīca (sieru dekoratīvā griešana) 

Siera plašu gatavošana (Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums) 

13.00 Koncerts: Atis un Jānis Auzāni ar grupu 

Konkursa “Siera garduma vēstījums nākamai paaudzei” konkursantu godināšana 

14.00  Sacensības “Aklās vistiņas ar sieru” 

Spēkavīru sacensības piena mašīnas vilkšanā 

22 kg smagā siera rituļa “Grande Duro” celšana sacensības “Rēzeknes stiprinieks” 
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Festivāla parkā, Pils ielā 17 

15.00  Gostu un saimnieku lustes – nacionālo virtuvju degustācijas 

15.00–00.00  Svētku tirgus, atrakcijas 

 

15.00 IX starptautiskā etno festivāla “Gosti” dižkoncerts  

Piedalās: folkloras kapelas “Czantoria” (Ustroņ, Polija), “Kriauna” (Rokišķi, Lietuva), “Rankova rosa” (Rivne, Ukraina), vokāli 
horeogrāfiskais ansamblis “Talaka” (Valsts filharmonija, Vitebska, Baltkrievija), horeogrāfiskais ansamblis “Žemčužina” un majorettes 
“Zolotyje pogony” (Velikije Luki, Krievija), soliste Jekaterina Slezkina (Dmitrova, Krievija), horeogrāfiskais ansamblis “Sudaruški” 
(Pērnava, Igaunija), klezmermūzikas solisti un instrumentālisti “Varnitshkes” (Ļvova, Ukraina), “Klezmer mit friends Leipzig” (Leipciga, 
Vācija), kapela “Dziga” (Rēzekne), vidējās paaudzes deju kopa “Dziga” (Rēzekne), klezmermūzikas ansamblis “ARAYN” (Rēzekne), 
vokālais ansamblis “Harmonija” (Rēzekne), Rēzeknes sieviešu koris “Bereģiņi”, Rēzeknes bērnu un jauniešu deju ansamblis 
“Ručejok”, bērnu horeogrāfiskais ansamblis “Kolorīts” (Rēzekne), poļu sieviešu koris “Jutrzenka” (Rēzekne), kazaku dziesmu 
ansamblis “Debeszils zieds” (Rēzekne), ukraiņu vokālais ansamblis “Vodograj” (Rēzekne), krievu romanču ansamblis “Intriga” 
(Rēzekne), baltkrievu vokālais ansamblis “Suzorje” (Rēzekne) u. c. 

 

pa Atbrīvošanas aleju no 18. novembra ielas līdz Festivāla parkam  

20.00  Svētku gājiens “Dzimuši Rēzeknei” 

Pieteikšanās gājienam līdz 28. jūlijam, veidlapa: https://files.fm/u/jdd93h9z, e-pasts: rezeknesgajiens@inbox.lv  

 

Festivāla parkā, Pils ielā 17 

20.50 Gājiena dalībnieku apbalvošana, svētku uzrunas 

Muzicē Lauris Reiniks un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas bērnu koris  

Gājiena vadītājs – Dailes teātra aktieris un režisors Intars Rešetins 

21.10   Koncerts: Lauris Reiniks  

22.00   Brīvdabas koncertprogramma “Dzimuši Rēzeknei” 

Koncertprogrammā satiksies dažādu mūzikas žanru izpildītāji, kuru dzīves līkloči tieši vai netieši saistīti ar Rēzekni un Rēzeknes 
novadu. Nopietnais mīsies ar komisko, asprātīgais ar smeldzīgo, izklaidējošais ar atturīgo, skanēs gan etnomūzikas un rokmūzikas, 
popmūzikas un šlāgermūzikas, gan arī opermūzikas skaņdarbi, kurus vienos īpašais populārā “Mirage Jazz Orchestra” pavadījums. 
Koncertprogrammas “Dzimuši Rēzeknei” muzikālie stāsti ikvienam koncerta apmeklētājam sagādās īpašu piederības sajūtu pilsētai, 
kura ar savu rakstu rotā skaisto un lielo Latvijas simtgades vēstures karti.  

Koncertuzvedumā piedalīsies: “Mirage Jazz Orchestra”, postfolkloras grupa “Rikši”, mūziķis Andris Baltacis, duets Inga un Normunds, 
mūziķi Artūrs Uškāns, Mārtiņš Strods, grupas “Dabasu Durovys” līderis Arnis Slobožaņins, dziedātāja Jeļena Matule, operdziedātāja 
Ilona Bagele, dziedātāja Anmary, J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas saksofoniste Katrīna Belinska.  

Koncerta vadītāji – Latvijas Nacionālā teātra aktieri Gundars Grasbergs un Inga Misāne- Grasberga. 

23.30  Salūts 

 

Mazā skatuve Gājēju promenādē gar Rēzeknes upi 

22.30, 23.10, 23.50 Performance “Ziedu duets” 

Performancē “Ziedu duets” darbojas divas milzīgas “dzīvās” lelles, kuras vizuāli līdzinās milzu karaliskiem ziediem. Katra lelle 
patiešām ir dzīva, jo tās ķermenis no galvas līdz viduklim pieder Latvijā zināmiem māksliniekiem – vīrišķā zieda lomu atveido 
spēcīgais, bet vienlaikus maigais un smeldzīgais Latvijas Nacionālās operas tenors Juris Vizbulis. Sievišķā zieda lomas atveidotāja ir 

https://files.fm/u/jdd93h9z
mailto:rezeknesgajiens@inbox.lv
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liriski dramatiskais un kaislīgais Latvijas Nacionālās operas soprāns Laura Teivāne. Lelles izpilda pasaulslavenu operu ārijas, kas 
vijas kā efeja vienotā performancē, apvienojot soprāna un tenora kristāldzidro skanējumu. 

5. augustā 

plkst. 18.00–00.00 

 

Rēzeknes pilsētas svētki. 

Etno festivāls “Gosti” 

Atbrīvošanas alejā pie NBKN  

10.00  Reģistrācija Ģimeņu parādei 

Pieteikšanās Ģimeņu parādei  līdz 29. jūlijam, zvanot pa tālr. 28375137 vai rakstot uz e-pastu: konkurspr@inbox.lv, norādot ģimenes 
uzvārdu, bērnu skaitu un vecumu, kontakttālruni, ģimenes tēla un bērnu transportlīdzekļa nosaukumu. 

Pasākuma vadītāji – Rēzeknes Tautas teātra aktieri Jānis Pampe un Aldis Leidums 

 

pa Atbrīvošanas aleju no pieminekļa “Vienoti Latvijai” līdz Festivāla parkam 

11.00 Ģimeņu parāde 

11.30  Ģimeņu defilē Festivāla parkā 

 

Festivāla parkā, Pils ielā 17 

10.00–15.00  Aktivitātes ģimenēm (svētku vilcieniņš, karuseļi u. c.) 

10.00–15.00 Bērnu zīmējumu izstāde “Slavenības bērnu acīm” (pedagoģe Jeļena Antonova) 

10.00–14.00  Stiprinieku sacensības (Latvijas spēcīgākā pilsēta) 

 

12.00 Koncerts 

12.30 Ģimeņu parādes dalībnieku apbalvošana 

13.00–15.00  Muzikāla rotaļprogramma “Brīnumainā sapņu pļava”  

Bērnība – tas ir pats jaukākais laiks, kad varam sapņot un ļauties iegrimt brīnumu un sapņu valstībā. Šajā brīnumu valstībā ir gan 
runājoši koki, gan fejas un milži un šeit ir arī brīnumainā sapņu pļava, kurā saimnieko čaklā Bitīte un nebēdnīgā Bizbizmārīte. Katru 
gadu šeit uzplaukst kāds skaists zieds, par kuru jārūpējas, lai tas izaug liels, vesels un laimīgs. Bitīte un Bizbizmārīte aicina iegrimt un 
ļauties sapņot ikvienam, gan lielam, gan mazam. Dziedāsim, dejosim, burbuļosimies un ļausimies pārsteigumiem. 

4. augustā 

plkst. 10.00–18.00 

Ģimenes sestdiena Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

bezmaksas 

Tālr. 64622464 

 

Katra mēneša pirmajā sestdienā ieeja uz muzeja ekspozīcijām un 
izstādēm brīva! VASARAS SEZONĀ, no 1. jūnija līdz 31. augustam, 
Latgales Kultūrvēstures muzejs (Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē) atvērts 

Trešdien–sestdien 10.00–18.00; Svētdien 11.00–17.00;  

Pirmdien, otrdien – slēgts (pieejams grupām ar iepriekšēju pieteikšanos) 

Līdz 5. augustam 

 

Keramikas meistaru darbu 
izstāde “Latgales keramika. 

Keramika Latgalē” 

 

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

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

 

Māls Latgalē nereti tiek saukts par zeltu, tam ir noteikts pamats, kurš 
balstās uz vēsturiskiem faktiem. Latgales podniekiem šis dabiskais zemes 
iezis patiešām bija dārgā metāla vērtībā, jo ļāva uzturēt kuplo saimi. Daudz 
laika ir pagājis, un Latgales podnieku skaits vairs nav tik kupls kā kādreiz, 
dažāda ir meistaru pieredze, zināšanu iegūšanas paņēmieni un māla 
apstrādes iespējas. Tieši tāpēc XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētku priekšvakarā un 2. Starptautiskās keramikas biennāles laikā 
Latgales kultūrvēstures muzejā būs apskatāma Latgales keramikas 
izstāde. Ekspozīcijā varēs apskatīt Latgalē strādājošo keramiķu darbus un 
projekta “Latvijas zelta pods” ekspedīciju laikā apkopoto informāciju.  

5. augustā  

plkst. 17.00 

Maksims Galkins. 
Solokoncerts 

 

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

40,00–70,00 €, GORS Latgales vēstniecības GORS Lielajā zālē ar vērienīgu solo koncertu 
uzstāsies Krievijas humorists, raidījumu vadītājs, aktieris un dziedātājs 
Maksims Galkins. Skatītājus sagaida parodijas, humoristiski skeči un 
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dziesmas. Maksims Galkins ir viens no retajiem māksliniekiem, kas katru 
reizi uzstājās ar atjaunotām koncerta programmām. 

No 5. līdz 11. augustam Festivāls “Vides deja” 

 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

Bezmaksas 

luznavasmuiza.lv  

Laikmetīgās dejas festivāla “Vides deja” idejas pamatā ir performanču 
veidošana dažādās jeb īpašās vides vietās, apspēlējot un apdejojot vides 
objektus un teritorijas, sava ̄ jaunrades procesa ̄ par pamatu izmantojot 
vietējo iedzīvotāju stāstus, vides stāstus, un vidi ka ̄ vides dejas 
performanču, izrāžu scenogrāfiju. Festivāls notiks jau astoto reizi, pulcējot 
vairākus simtus festivāla apmeklētāju un dejas mākslas mīļotāju. Tas ir 
starptautisks projekts, kas ar savu individuālo gaisotni un atmosfēru 
iedvesmo horeogrāfus un citus māksliniekus radīt neparastus vides dejas 
iestudējumus. No 5. līdz 11.augustam festivāls Lūznavas muižas rezidencē 
pulcēs horeogrāfus, dejas entuziastus un citus māksliniekus vides dejas 
iestudējumu radīšanai, savukārt  8., 9. un 10.augustā aicinās uz publisko 
pasākumu programmu un vides dejas pirmizrādēm. Festivāla idejas autore 
un mākslinieciskā vadītāja ir horeogrāfe Lilija Lipora. 

10. augustā  

plkst. 14.00 

izstādes atklāšana  

 

Izstāde apskatāma no 
10. augusta līdz 
1. septembrim 

 

 

Pētera Džigura grafikas 
izstāde  

“Kal mākslas daili dziesmā 
savā” 

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

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

rezekne.lv 

Latvijas sabiedrībai Pēteris Džigurs (1944) ir pazīstams kā grafiķis un 
dzejnieks. Mākslinieks izstādēs piedalās kopš 1974. gada, un viņa darbi ir 
bijuši eksponēti gan NVS valstīs, gan Eiropā. No 1983. gada ir Latvijas 
Mākslinieku savienības biedrs. 2008. gadā apbalvots ar Atzinības krustu par 
nopelniem Latvijas valsts labā. Latgales Kultūrvēstures muzejā apskatāma 
Latvijas simtgadei veltītā Pētera Džigura izstāde “Kal mākslas daili dziesmā 
savā”, kurā ir atklāts autora unikālais pasaules redzējums. Mākslinieks 
aicina izstādes apmeklētājus domāt simboliski, saskatot pasauli kā vienotu 
veselumu laikā un telpā.  

Izstādē apskatāmie mākslas darbi ir veidoti māksliniekam raksturīgajā 
tehnikā – tušas zīmējumā. Pats mākslinieks par savu radošo darba procesu 
saka: “Māksla ir Dievišķīgs noslēpums. Un visa pasaule ar visuma telpu un 
tā laiku ir radīta kā dižens Dieva mākslas darbs. Cilvēks ir pati pilnība, milzīgi 
gudra būtne. Tikai cilvēkam pašam ir jāsakārto šī pilnība sevī, un neko jau 
cilvēks nevar noslēpt no sevis un no savas mūžīgās dvēseles un sava 
ķermeņa darbības.”’ 

Izstāde ir tapusi pateicoties VKKF atbalstam. 

10. augustā  

plkst. 21.30 

“Prāta Vētra: Starp Krastiem”. 
Kino un mūzikas vakars uz 

Jumta terases 

Jumta terase, Latgales 
vēstniecība GORS, Pils 
ielā 4, Rēzeknē 

6,00–7,00 €, GORS Filma ir dokumentāls stāsts par četriem draugiem - Renāru Kauperu, Jāni 
Jubaltu, Māri Mihelsonu un Kasparu Rogu. Par četriem atšķirīgiem, taču 
sirdī līdzīgiem skolas biedriem. Viņi piedzima septiņdesmito gadu vidū, 
izauga ar padomju multenēm un tukšajiem veikalu plauktiem, mūsu valsts 
neatkarības priekšvakarā izveidojot jaunu grupu “Prāta Vētra”.  

Pirms seansa uzstāsies “10. augusta džeza mūziķu apvienība”, kas ir īpaši 
šim kino un mūzikas vakaram tapusi mūziķu apvienība, kurā muzicē esošie 
un bijušie rēzeknieši – Mārcis Lipskis (kontrabass), Artis Boriss 
(taustiņinstrumenti) un Deniss Smirnovs (bungas). 

11. augustā 

plkst. 18.00 

Klavieru kvartets “Rix”.  

25 gadu jubilejas koncerts 

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

10,00–12,00 €, GORS 2018. gadā RIX klavieru kvartets svin 25 gadu dzimšanas dienu, aicinot uz 
jubilejas koncertprogrammu Latgales vēstniecības GORS Mazajā zālē. RIX 
klavieru kvartets ir dažādās pasaules malās dzīvojošu četru draugu un 

http://www.luznavasmuiza.lv/
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 domubiedru grupa: pianists Jānis Maļeckis, vijolnieks Sandis Šteinbergs, 
altiste Ilze Kļava un čellists Reinis Birznieks. Jubilejas koncerta programmā 
izskanēs: Viljams Voltons Klavieru kvartets d moll, Andris Balodis 
“Folkoholostic”, Johanness Brāmss Klavieru kvartets op. 26 A dur. 

11. augustā  

plkst. 19.00 

Simtgades zaļumballe 
Rēzeknē 

Laukumā pie Rēzeknes 
Nacionālo biedrību 
kultūras nama (NBKN), 
Atbrīvošanas alejā 97 

Bezmaksas  11. augustā Latvijā un pasaulē kopā sanākšana un svinēšana – 100 dienas 
pirms Latvijas valsts dzimšanas dienas! #LV100zaļumballe 

Muzicēs pūšamo instrumentu orķestris “Rēzekne” u. c. 

11. augustā  

plkst. 20.00 

Tikšanās ar mākslinieku  

Jāni Maļecki 

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

Bezmaksas, GORS No 19. jūnija līdz 12. augustam Latgales vēstniecības GORS Mākslas 
galerijā skatāma Jāņa Maļecka personālizstāde "Gleznas". Savukārt 11. 
augustā plkst. 20.00 pēc RIX klavieru kvarteta koncerta (ar Jāņa Maļecka 
piedalīšanos) gaidāma tikšanās ar pašu mākslinieku. 

11. augustā  

plkst. 22.00 

“Gaisma okeānā”.  

Kino vakars uz Jumta terases 

 

Jumta terase, Latgales 
vēstniecība GORS, Pils 
ielā 4, Rēzeknē 

4,00–5,00 €, GORS Dereka Sianfransa drāma (Lielbritānija, Jaunzēlande, ASV) “Gaisma 
okeānā” (The Light Between Oceans) ar Maiklu Fasbenderu, Alīsiju 
Vīkanderi, Reičelu Vaisu galvenajās lomās. Toms Šerburns ir bākas uzraugs 
un kara veterāns. Viņš ar sievu Izabellu dzīvo uz bākas salas pēckara 
Austrālijā. Vienu dienu pāris izglābj mazu meitenīti no laivas, kuru viļņi 
izskalojuši krastā. Viņi nolemj mazulīti pieņemt kā savējo. Kādu dienu pāris, 
viesojoties cietzemē, sastop sievieti. Šī tikšanās liek pārim apjaust savas 
rīcības sekas audzinot svešu bērnu un draud izjaukt viņu ģimenes svētlaimi. 

Līdz 12. augustam  

 

Ungārijas un Latvijas 
pastmarkas izstādē 
“Pastmarku stāsti” 

 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

luznavasmuiza.lv  Izstāde “Pastmarku stāsti” ir Ungārijas Pastmarku muzeja izstāde bērniem, 
kas tapusi ar Ungārijas vēstniecības atbalstu. Izstāde sniedz plašu ieskatu 
mūsdienu jaunajai paaudzei nepazīstamajā pastmarku pasaulē. Izstādē 
“Pastmarku stāsti” apkopotas pastmarkas no Latvijas un Ungārijas, kā arī 
interesentiem ir iespēja apskatīt pirmo Latvijas brīvvalsts pastmarku, kuru 
izdeva 1918. gadā. 

Līdz 12. augustam  

 

Gleznotāju apvienības 
“V.I.V.A” izstāde  

“Starp mums…” 

 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

luznavasmuiza.lv  Mākslinieču apvienībā V.I.V.A. saplūst četru Latgales mākslinieču radošā 
uztvere – Agras Ritiņas emocionālā atturība un lakoniskā izteiksme, 
Vēsmas Ušpeles enerģētiski sulīgie un siltie krāsu toņi, Vijas Stupānes 
drosmīgu toņu saspēles kompozīcijas, Ilzes Griezānes liegā krāsu sintēze. 
Mākslinieču sadarbība aizsākusies 2006. gadā mākslas plenēros, lai, 
kopīgi gleznojot, dalītos pieredzē, pārdzīvojumos, atpūstos, smeltos spēku 
un pārliecību par izvēlētā radošā ceļa nepieciešamību, jo tas, ko varam 
dēvēt par mākslu, ir atradis neatgriezenisku izpausmi visās četrās 
personībā. Kopš 2012. gada V.I.V.A. darbi ik gadu skatāmi vairākās 
izstādēs gan Latgalē, gan Rīgā, gan arī ārpus Latvijas (Lietuvā, 
Baltkrievijā). 

No 15. līdz 19. augustam 

 

VI starptautiskais īsfilmu 
kinofestivāls “Open Place” 

Jau sesto reizi festivāls iepazīstinās ar jaunākajām Baltijas jūras reģiona valstu īsmetrāžas filmām. Festivāla laikā ārpus konkursa 
programmas notiek plaša kultūras programma – koncerti, kino seansi, izrādes un jubilejas vakari. Konkursu rīko pašvaldības aģentūra 
“Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”. 

15. augustā  

plkst. 19.00 

Kinofestivāla “Open Place 
2018” atklāšanas koncerts 

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

5,00–9,00 € 18.00 Kinofestivāls OPEN PLACE 2018. Sarkanais paklājs  

pie Latgales vēstniecības GORS, Pils ielā 4 

Mākslinieku ierašanās pa sarkano paklāju, piedalās aktieri, filmu pārstāvji, 

http://www.luznavasmuiza.lv/
http://www.luznavasmuiza.lv/
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 festivāla žūrija, ārzemju viesi. 

 

19.00  Kinofestivāls OPEN PLACE 2018. Atklāšanas koncerts  

Piedalās: Gaļina Bokaševska (Галина Бокашевская), Kirils Zaporožskis 
(Кирилл Запорожский), Svetlana Galka (Светлана Галка), Aleksandrs 
Galibins (Александр Галибин), Aleksandrs Bobrovs (Александр Бобров), 
Rēzeknes bigbends (mākslinieciskais vadītājs – trombonists, džeza 
mūziķis Lauris Amantovs) un citi.  

Koncertu vada Latvijas Nacionālā teātra aktrise Dita Lūriņa un Krievijas 
šovu zvaigzne Valdis Pelšs. 

 

16. augustā  

plkst. 13.00 

Studentu filmas. 
Ārpuskonkursa īsfilmu 

programma I.  

OPEN PLACE 2018 

 

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

2,00 € Filmas oriģinālvalodā ar subtitriem angļu valodā.  

Informācija tiks papildināta. 

16. augustā  

plkst. 16.00 

“Open place 2018” konkursa 
īsfilmu programma I 

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

2,00 € Filmas oriģinālvalodā ar subtitriem angļu valodā un sinhrono tulkojumu 
latviešu un krievu valodā.  

Informācija tiks papildināta. 

16. augustā  

plkst. 17.00 

Tikšanās ar Krievijas kino un 
teātra aktieriem I. 

OPEN PLACE 2018 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97 

5,00 €  

 

RUS 

Piedalās: Gaļina Bokaševska (Галина Бокашевская), Kirils Zaporožskis 
(Кирилл Запорожский), Svetlana Galka (Светлана Галка), Aleksandrs 
Galibins (Александр Галибин), Aleksandrs Bobrovs (Александр Бобров). 

16. augustā  

plkst. 19.30 

Teātra izrāde “Mans mazdēls 
Venjamins” 

OPEN PLACE 2018 

 

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

10,00–20,00 € Izrādes ilgums 1 st. 50 min (bez starpbrīža); RUS, 14+ 

“Mans mazdēls Venjamins” ir pēc rakstnieces Ludmilas Uļickas lugas 
veidots aizkustinošs stāsts par ģimenes attiecībām. Galvenā varone Estere 
dzīvo atmiņās par pagātni, dzimtas tradīcijas un stingrās ierašas ir vēl 
aizvien dzīvā atmiņā. Esterei ir pieradusi izlemt visu par citiem, tāpēc arī 
mazdēla līgavas izvēli viņa uzskata par savu misiju. Viņa atrod “pareizo 
līgavu”, bet brīdī, kad visas problēmas šķiet atrisinātas, perfektais plāns 
jauno cilvēku pasaules iekārtošanai saskaņā ar senajām tradīcijām sabrūk. 
Mazdēls ir pret uzspiesto laulību, un izrādās, ka arī līgava nav īstā... 

Lomās: Lija Ahedžakova, Aleksandra Islentjeva, Nadežda Lumpova u.c. 

16. augustā  

plkst. 20.00 

Ārpuskonkursa filma I. “Bille” 
(Latvija).  

OPEN PLACE 2018 

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

2,00 € Filma latviešu valodā ar subtitriem angļu valodā. 

Dzīvi apliecinošs, cerību pilns un arī smeldzīgs stāsts par kāda cilvēkbērna 
pieaugšanu un attiecībām ar pasauli Latvijā pagājušā gadsimta trīsdesmito 
gadu nogalē. Septiņgadīgā Bille dzīvo pasaulē, kur bagātiem ir savas ielas 
un nabagiem – savas. Ar nabadzību Bille ir iemācījusies sadzīvot, taču 
mātes mīlestība meitenei liegta; tuvinieki nepārstāj atgādināt, ka nekas 
prātīgs no viņas neizaugs. Billei tas sāp, un meitenei ir sapnis — pierādīt 
sevi, izlauzties no mazvērtības žņaugiem.  

Filma veidota pēc rakstnieces Vizmas Belševicas stāsta "Bille" motīviem. 
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Filmā skan Pētera Vaska mūzika. 

Režisore Ināra Kolmane 

Lomās: Rūta Kronberga, Sofija Juška, Elīna Vāne, Artūrs Skrastiņš, Lolita 
Cauka, Guna Zariņa, Maija Doveika, Vilis Daudziņš, Pēteris Liepiņš, 
Gundars Āboliņš 

17. augustā  

plkst. 13.00 

“Munka studijai – 10” (Polija). 
Ārpuskonkursa īsfilmu 

programma II 

OPEN PLACE 2018 

 

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

2,00 € Filmas oriģinālvalodā ar subtitriem angļu valodā.  

Informācija tiks papildināta. 

17. augustā  

plkst. 16.00–19.00 

“OPEN PLACE 2018” konkursa 
īsfilmu programma II 

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

2,00 € Filmas oriģinālvalodā ar subtitriem angļu valodā un sinhrono tulkojumu 
latviešu un krievu valodā. 

Informācija tiks papildināta. 

17. augustā  

plkst. 18.00 

Hor Tureckogo 

 

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

48,00–85,00 €, GORS Turecka koris - muzikāls 21. gadsimta fenomens. Tie ir īsti mūzikas svētki, 
emociju un lieliska noskaņojuma lādiņš, ko 17. augustā dzirdēsim Latgales 
vēstniecībā GORS. Mākslinieki dzied vairāk nekā 10 valodās. Kora 
repertuāram nav robežu - no pasaules klasikas līdz rokam, no popmūzikas 
līdz operai, no džeza līdz tautas mūzikas hitiem.    

17. augustā  

plkst. 20.00 

“Dominika” (Krievija).  

Ārpuskonkursa filma II. 

OPEN PLACE 2018 

 

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

2,00 € RUS. Ilgums: 80 min. Žanrs: komēdija, fantāzija. 12+  

Jaunā daudzsološā arhitekta Kostjas dzīvē viss ir lieliski. Līdz kādu dienu 
viņš atrod pamestu zīdaini. Mazulīte Dominika ir neparasta, jo aug ne pa 
dienām, bet pa stundām, it īpaši brīžos, kad Kostja dusmojas. 

Režisors Oļegs Agejčevs (Олег Агейчев) 

Lomās: Andrejs Čadovs, Svetlana Ustinova, Igors Žižikins, Aleksandrs 
Šaļapins, Jana Gurjanova, Jeļena Jakovļeva, Jekaterina Vasiļjeva, Liza 
Izmailova un citi. 

17. augustā  

plkst. 21.30 

“Cīsiņsuns”. Chris Ellys.  

Kino un mūzikas vakars uz 
Jumta terases 

 

Jumta terase, Latgales 
vēstniecība GORS, Pils 
ielā 4, Rēzeknē 

6,00–7,00 €, GORS Toda Solondza piedzīvojumu filma, komēdija (ASV) “Cīsiņsuns” (Wiener-
Dog) ar Kīranu Kalkinu, Grētu Gervigu galvenajās lomās. Pirmie saimnieki, 
kuri atkopjas pēc dēla pārdzīvotā vēža, ir iedzīvojušies kara zonā savās 
mājās, un jauns rūpju iemesls diemžēl ir par daudz, tāpēc sunītis tiek 
aizvests iemidzināt. Sunītis turpmākajā dzīvē pie vairākiem saimniekiem 
piedzīvo visdažādākos piedzīvojums, kas jaucas ar rūgto un skaisto. 

Pirms kino seansa uzstāsies Kriss Elis, kas ir slovāku dziedātājs un 
dziesmu autors. Sevi pozicionē kā ārzemēs biežāk spēlējošo slovāku 
mūziķi. Krisa izpārdotais EP “Lonely Tree“, kas ir pilns ar balādēm par viņa 
dzīvi, nesa mūziķim vairākas mūzikas balvas. 

 

18. augustā  

plkst. 10.00 

Fokusā – arābu valstis. 
Ārpuskonkursa īsfilmu 

programma III. 

OPEN PLACE 2018 

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

2,00 € Filmas oriģinālvalodā ar subtitriem angļu valodā.  

Informācija tiks papildināta. 
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18. augustā  

plkst. 12.00 

“Dēls” (Krievija). 

Ārpuskonkursa filma 

OPEN PLACE 2018 

 

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

2,00 € RUS. Žanrs: drāma. Vecums: 12+ 

Somijas sociālie dienesti saņem ziņojumu, ka jaunā un daudzsološā somu 
politiķa ģimenē cietsirdīgi izturas pret bērnu. Vainota tiek zēna māte – 
krieviete. Valstī norisinās priekšvēlēšanu kampaņa un galvenajam varonim 
nākas izšķirties starp politisko karjeru un ģimeni. Valsts mašinērija neatstāj 
ne mazāko iespēju atgūt mātei dēlu likumīgā ceļā. 

Režisors Slava Ross (Слава Росс) 

Lomās: Arsēnijs Romašins, Marija Mironova, Andris Keišs, Juozas 
Budraitis, Mirdza Martinsone, Gundars Āboliņš, Lidija Bairaševska, Olga 
Sutulova, Andrejs Merzļikins, Ģirts Krūmiņš, Dina Korzuna un citi.   

 

18. augustā  

plkst. 16.00–19.00 

“OPEN PLACE 2018” konkursa 
īsfilmu programma III 

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

2,00 € Filmas oriģinālvalodā ar subtitriem angļu valodā un sinhrono tulkojumu 
latviešu un krievu valodā.  

Informācija tiks papildināta. 

18. augustā  

plkst. 17.00–18.30 

Tikšanās ar Krievijas kino un 
teātra aktieriem II.  

OPEN PLACE 2018 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97 

 

5,00 € RUS  

Piedalās: Irina Klimova (Ирина Климова), Oļegs Maslennikovs (Олег 
Масленников), Aleksandrs Rapoports (Александр Рапопорт), Vjačeslavs 
Gugijevs (Вячеслав Гугиев), Olga Ostroumova (Ольга Остроумова). 

 

18. augustā  

plkst. 19.30 

Ivara Kalniņa jubilejas 
koncerts. 

OPEN PLACE 2018 

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

5,00–9,00 € RUS/LAV 

Informācija tiks papildināta. 

18. augustā  

plkst. 20.00 

“Īsie viļņi” (Krievija).  

Ārpuskonkursa filma IV. 

OPEN PLACE 2018 

 

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

2,00 € RUS. Ilgums: 1 h 20 min. Žanrs: komēdija. Vecums: 12+ 

Almanahs, ko veido vairāki aizraujoši stāsti, kurus vieno notikuma vieta – 
radio studija.  

Režisors Mihails Dovženko. Lomās: Alekss Dubass, Jevgēnijs Griškovecs, 
Igors Jasulovičs, Alisa Hazanova, Severija Janušauskaite, Ivars Kalniņš, 
Anna Čurina, Aleksejs Makarovs, Vjačeslavs Manučarovs, Pavels Baršaks, 
Vladimirs Nosiks, Darja Nosika, Boriss Gračevskis, Jekaterina Nosika, 
Anna Cukanova – Kota, Natālija Tetenova.  

18. augustā  

plkst. 22.00 

“Polīna. Dzīves deja”.  

Kino vakars uz Jumta terases 

Jumta terase, Latgales 
vēstniecība GORS, Pils 
ielā 4, Rēzeknē 

4,00–5,00 €, GORS Anželēna Prelžokaža drāma (Francija) “Polīna. Dzīves deja” (Polina, 
danser sa vie) ar Anastasiju Ševcivu, Žiljetu Binošu, Nils Šnaideru u.c. 
galvenajās lomās. Ņikitas Božinska prestižajā horeogrāfijas skolā iestājas 
īpaša meitene, kura sapņo par baletu. Slavena horeogrāfa stingrajā un 
valdonīgajā vadībā viņa pārvēršas talantīgā balerīnā ar lielām izredzēm 
strādāt valsts galvenajā teātrī. Tomēr “vecās skolas” rāmji viņu nospiež, 
nedodot iespēju atvērties Polīnas talantam pilnā plaukumā, lai “ar ķermeni 
izteiktu dvēseles bezdibeni”. 

19. augustā  

plkst. 10.00–15.00 

Kino bērnu diena. 

OPEN PLACE 2018 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97 

Bezmaksas 

 

RUS 

Informācija tiks papildināta. 

19. augustā  “Reiz Rēzeknē”. Mazā zāle, Latgales 2,00 € Ārpuskonkursa īsfilma “Reiz Rēzeknē” (Однажды в Резекне, 2017, 
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plkst. 15.00 Ārpuskonkursa īsfilma 

OPEN PLACE 2018 

 

vēstniecība GORS, Pils 
ielā 4, Rēzeknē 

Latvija, Krievija). LAV, RUS. Filma latviešu un krievu valodā ar subtitriem 
latviešu un krievu valodā. 30 min. 

Ātrvilciena “Maskava-Rīga” kupejā kāds neparasta izskata vīrs izstāsta 
leģendu par princesi Rozi. Nākamajā rītā stāstnieku atrod mirušu, bet 
aizdomās turētie ceļabiedri tiek izsēdināti Rēzeknes stacijā. Agnei, Jānim, 
Ļovam un Kostjam izdodas bēgt, bet nu viņus vajā ne tikai mirušā rēgs, bet 
arī pilsētas policija, kā arī – leģenda par Rēzeknes pils pagrabos 
apslēptajiem Rozes dārgumiem. Pa to laiku Rēzeknē notiek gatavošanās 
pilsētas svētkiem.  

Režisors: Aleksandrs Baršaks (Krievija). Lomās: Liza Arzamasova, Edijs 
Zalaks, Andris Bulis, Maksims Kolosovs, Viktors Pipa, Arnis Līcītis, 
Sarmīte Rubule, Genādijs Voronovs, Edijs Klimanovs, Andris Ušpelis un 
citi. Galvenais operators Aleksandrs Grebņevs (Latvija), mākslinieces 
Paraskeva Deikina un Viktorija Zaiceva (Latvija), izpilddirektors Edgars 
Blinovs (Latvija), producents Sergejs Novožilovs (Krievija). 

 

19. augustā  

plkst. 16.00 

Kinofestivāla  

“OPEN PLACE 2018”  

noslēguma koncerts 

 

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

5,00–9,00 € LAV, RUS 

Piedalās: Irina Klimova (Ирина Климова), Oļegs Maslennikovs (Олег 
Масленников), Aleksandrs Rapoports (Александр Раппопорт), 
Vjačeslavs Gugijevs (Вячеслав Гугиев), Olga Ostroumova (Ольга 
Остроумова), deju grupa “Buras” un citi. 

Koncertu aktrise, modele un rotu zīmola “Soulstones” īpašniece Agnese 
Zeltiņa un aktieris Andris Bulis. 

 

No 15. augusta līdz 
16. septembrim 

 

Fotogrāfiju izstāde 
“Neparastie latgalieši” 

 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

 Fotogrāfes Aritas Stodes-Kļaviņas radies personisku iemeslu dēļ: 
“2016. gada vasarā no dzimtās Latgales apciemojuma gribējās atvest ko 
paliekošāku, un tā radās ideja par fotostāstu ciklu, kura galvenie varoņi 
būtu brīnišķīgie Latgales cilvēki –  tie, kuri apliecina, ka Latvijas austrumi ir 
tikpat aizraujoša un iedvesmojoša vieta kā jebkura eksotiskā zeme, kuru 
vairums raujas apceļot.” Cikls “Neparastie latgalieši” tapis veselu gadu un 
sadalīts četros gadalaikos – katrā no tiem izveidoti 3 fotostāsti, kuros 
redzamie cilvēki ir visdažādāko profesiju pārstāvji – mūziķi, mākslinieki, 
podnieki, tetovētāji, pasniedzēji, mājražotāji, “mazie” uzņēmēji u. c. turklāt 
daļa no viņiem atgriezusies Latgalē pēc dzīves galvaspilsētā. 

 

No 15. augusta līdz 
16. septembrim 

 

Fotogrāfiju izstāde  

“Mans tautastērps. Latgale” 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

 Kopš 2015. gada rudens “Mans tautastērps” radošā komanda ne tikai 
Latvijā, bet arī ārpus tās ar brīvprātīgu iniciatīvu izzina un apkopo stāstus 
par individuālajiem tautastērpiem – kā tie mantoti vai radīti mūsdienās, kādi 
meistari palīdzējuši, kādas sajūtas ikvienu vadījušas, izvēloties vienu vai 
otru tērpu. Nu Ilzes Strēles fotogrāfijas apceļo Latviju, iepazīstinot ar 
dažādajiem tautastērpu stāstiem. Lūznavas muižā skatāmajās bildēs varēs 
iepazīt tieši Latgales tērpus. 
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24. augustā  

plkst. 21.30 

“Četri balti krekli  

(Elpojiet dziļi…)”.  

Matīss Čudars.  

Kino un mūzikas vakars uz 
Jumta terases 

 

Jumta terase, Latgales 
vēstniecība GORS, Pils 
ielā 4, Rēzeknē 

6,00–7,00 €, GORS 2018. gadā filma piedzīvojusi savu renesansi – maijā Kannu starptautiskā 
festivāla programmā “Kannu klasika” notika režisora Rolanda Kalniņa 
filmas “Četri balti krekli” oficiālā skate, kas kļuva arī par šis filmas pasaules 
pirmizrādi. “Četri balti krekli” (1967) ir viena no pazīstamākajām Rolanda 
Kalniņa spēlfilmām, kas kinopasaules uzmanības centrā nonāca režisora 
96 gadu jubilejā. 

Pirms seansa uzstāsies Matīss Čudars, kas ir viens no spilgtākajiem 
latviešu jaunās paaudzes ģitāristiem, izteikts sava ceļa gājējs mūzikā. Viņu 
grūti ietilpināt jebkādos stilu un virzienu, nacionālo kultūru vai citos rāmjos, 
taču bieži tiek dēvēts par džeza ģitāristu. 

 

No 24. līdz 26. augustam 

 

Festivāls Vasarnīca 2018 

 

“LNSO vasarnīca” ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra vasaras festivāls, kurā kopš 2015. gada tiek piedāvātas klasiskas un 
neakadēmiskas programmas bērniem, jauniešiem un briedušiem ļaudīm. Festivāla mājvieta šogad pirmo reizi dosies uz Latgali, rodot 
vasaras rosīšanās prieku Latgales vēstniecībā GORS. LNSO savā vasaras namā aicina uz satikšanos ģimenes, draugus, pastāvīgos 
klausītājus un jaunus klasiskās mūzikas interesentus. 

24. augustā  

plkst. 18.00 

“Mocarta brīnumbērnība”. 
Pirmskoncerta sarunas. 
“LNSO vasarnīca 2018” 

2.st. konferenču telpa, 
Latgales vēstniecība 
GORS, Pils ielā 4, 
Rēzeknē 

Bezmaksas, GORS Stundu pirms koncerta "Bahs un Mocarts" visus aicinām uz tikšanos ar 
klavesīnisti Ievu Salieti un LNSO galveno redaktoru Orestu Silabriedi 
“Pirmskoncerta sarunā” par tēmu “Mocarta brīnumbērnība”. 

24. augustā  

plkst. 19.00 

“Bahs un Mocarts”.  

“LNSO vasarnīca 2018” 
atklāšanas koncerts 

 

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

5,00–12,00 €, GORS Festivāla “LNSO vasarnīca” atklāšanas koncerts, kurā izskanēs Baha un 
Mocarta skaņdarbi, kā arī Matīsa Čudara improvizācija. Piedalās: LNSO 
kamerorķestris Gunta Kuzmas vadībā, obojists Egils Upatnieks, vijolnieki - 
Darja Smirnova, Georgs Sarkisjans, klavesīniste Ieva Saliete un ģitārists 
Matīss Čudars.  

24. augustā  

plkst. 21.30 

“Četri balti krekli (Elpojiet 
dziļi…)”. Matīss Čudars. 

Kino un mūzikas vakars uz 
Jumta terases 

 

Jumta terase, Latgales 
vēstniecība GORS, Pils 
ielā 4, Rēzeknē 

6,00–7,00 €, GORS 2018. gadā filma piedzīvojusi savu renesansi – maijā Kannu starptautiskā 
festivāla programmā “Kannu klasika” notika režisora Rolanda Kalniņa 
filmas “Četri balti krekli” oficiālā skate, kas kļuva arī par šis filmas pasaules 
pirmizrādi. “Četri balti krekli” (1967) ir viena no pazīstamākajām Rolanda 
Kalniņa spēlfilmām, kas kinopasaules uzmanības centrā nonāca režisora 
96 gadu jubilejā. 

Pirms seansa uzstāsies Matīss Čudars, kas ir viens no spilgtākajiem 
latviešu jaunās paaudzes ģitāristiem, izteikts sava ceļa gājējs mūzikā. Viņu 
grūti ietilpināt jebkādos stilu un virzienu, nacionālo kultūru vai citos rāmjos, 
taču bieži tiek dēvēts par džeza ģitāristu. 

25. augustā  

plkst. 11.00 

Izglītojoša pastaiga pa mežu. 
“LNSO vasarnīca 2018”   

Satikšanās – 1. st. 
foajē, Latgales 
vēstniecība GORS, Pils 
ielā 4, Rēzeknē 

Bezmaksas, GORS AS “Latvijas valsts meži” aicina izzināt mežu kopīgā piedzīvojumā – 
“Latvijas valsts mežu” ekspedīcijā! 

Tas ir aptuveni 2 km garš izglītojošs pārgājiens dabā pieredzējušu 
mežsaimnieku vadībā ar meža izziņas pieturām. Ekspedīcijas dalībnieki 
iepazīst labas mežsaimniecības praksi, veic daudzveidīgus uzdevumus un 
gūst izpratni par meža kā “zaļā zelta” nozīmi Latvijas beidzamajos un 
nākamajos 100 gados! 

Satikšanās – plkst. 11.00 pie Latgales vēstniecības GORS parādes ieejas. 

25. augustā  Meistardarbnīca ar Vari 1.st. konferenču telpa,  Bezmaksas, GORS Pašus mazākos “LNSO vasarnīcas” apmeklētājus gaidīsim Vara Klausītāja 
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plkst. 12.00 Klausītāju.  

“LNSO vasarnīca 2018” 

Latgales vēstniecība 
GORS, Pils ielā 4, 
Rēzeknē 

veidotajās muzikālajās meistardarbnīcās, kur savienojas zīmēšana un 
mūzika. 

Norise ir šāda: īsļauži paši izvēlas stāsta varoņus un darbības vietu, Varis 
Klausītājs attīsta sižetu  un improvizācijas veidā veido stāstu. Izklāstā 
piedalās arī mākslinieks un mūziķis. 

25. augustā  

plkst. 13.30 

Atrodi mūzikas instrumentu! 
“LNSO vasarnīca 2018” 

1. st. foajē, Latgales 
vēstniecība GORS, Pils 
ielā 4, Rēzeknē   

Bezmaksas, GORS Lai labāk iepazītu koncertnamu GORS, bērni un pusaudži aicināti 
piedalīties spēlē “Atrodi mūzikas instrumentu!”. 

Uzdevums – pēc skaņas sameklēt mūzikas instrumentus un pēc tembra 
atpazīt tos, vārdu sakot, mūs gaida īstas muzikālās orientēšanās 
sacensības. 

25. augustā  

plkst. 15.00 

“Paralēlais Slaloms”. Muzikālā 
ekspedīcija. 

“LNSO vasarnīca 2018”   

1.st. konferenču telpa,  
Latgales vēstniecība 
GORS, Pils ielā 4, 
Rēzeknē 

Bezmaksas, GORS Radio NABA raidījuma “Bitīt matos” vadītājs Dambis un radio NABA 
raidījuma “Otrais sniegs” vadītājs Jēkabs Nīmanis satiekas informatīvi 
skaniskā priekšnesumā no klasikas līdz underground mūzikai. 

Būs divas stundas plaša diapazona aizraujošas saspēles, kas skatāma arī 
Facebook tiešraidē. 

25. augustā  

plkst. 16.00 

“Vējš vītolos”.  

Muzikāla izrāde bērniem. 
“LNSO vasarnīca 2018” 

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

5,00–8,00 €, GORS “Vējš Vītolos” ir speciāli “LNSO vasarnīcai” iestudēta muzikāla izrāde 
bērniem. Mūziku komponējis “Spēlmaņu nakts” balvas ieguvējs, grupu 
“Gaujarts” un “Manta” iedvesmotājs Edgars Mākens, kurš raksta mūziku 
Nacionālā teātra un Valmieras teātra izrādēm. Režisors – Ģirts Šolis, kas 
iestudē izrādes Latvijas Leļļu teātrī, Dirty Deal Teatro u. c. un kuru zinām 
kā savulaik populārās apvienības “umka.lv” līderi. Izrādē piedalās aktieri 
Mārtiņš Brūveris un Valdis Vanags Izrādē piedalīsies lelles, aktieri un 
LNSO kameransamblis klarnetista un diriģenta Gunta Kuzmas vadībā. 

25. augustā  

plkst. 17.00 

Vai arī Bernsteins bija 
latgalietis? Pirmskoncerta 

sarunas.  

“LNSO vasarnīca 2018” 

2.st. konferenču telpa,  
Latgales vēstniecība 
GORS, Pils ielā 4, 
Rēzeknē 

Bezmaksas, GORS Latgaliešu valodā  stāsta un ar Leonardu Bernsteinu sarunājas dzejnieks 
Raibīs un LNSO galvenais redaktors Orests Silabriedis. 

25. augustā  

plkst. 18.00 

“Happy Birthday, Mr. 
Bernstein!”.  

“LNSO vasarnīca 2018” 

 

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

5,00–17,00 €, GORS Vasarnīcas otrā vakara koncerta programmā Sergeja Rahmaņinova 
Ceturtais klavierkoncerts un Leonarda Bernsteina Simfoniskās dejas no 
“Vestsaidas stāsta”. Piedalās LNSO Andra Pogas vadībā un pianists 
Andrejs Osokins, Rēzeknes Festivāla koris un izcilā mūziklu zvaigzne, 
amerikāņu dziedātāja un aktrise – Kima Krisvela. 

25. augustā  

plkst. 20.30 

Bernsteina dzimšanas dienas 
ballīte.  

“LNSO vasarnīca 2018”   

Jumta terase, Latgales 
vēstniecība GORS, Pils 
ielā 4, Rēzeknē 

Ieeja ar koncerta “Happy 
Birthday, Mr. Bernstein!” 
biļetēm, GORS 

Kopā ar grupu Baltinos un alusdarītavu “Valmiermuiža” brīvā un laimīgā 
gaisotnē svinēsim Leonarda Bernsteina 100. dzimšanas dienu. 

Baltinos ir muzikāla apvienība, kurā satiekas trīs vīri. Panamietis Čārlijs un 
peruietis Manuelo valdzina ar siltām, kaismīgām balsīm un enerģisku 
ģitārspēli, savukārt no citas pasaules puses nākušais libānietis Sami ar 
perkusijām piešķir trio spēlei austrumnieciskas krāsas. 

Šīs oriģinālās mūziķu apvienības sniegumā saplūst latino, regejs, Sahāras 
mūzika, blūzs un pops. 

26. augustā  

plkst. 12.00 

Muzikālā sajūtubēšanās. 
“LNSO vasarnīca 2018”   

1.st. konferenču telpa,  
Latgales vēstniecība 

Bezmaksas, GORS Sadziedāšanās un sadejošanās tiešajā plūsmā sadarbībā ar radio NABA. 
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GORS, Pils ielā 4, 
Rēzeknē 

26. augustā  

plkst. 12.30 

Muzikālā joga.  

“LNSO vasarnīca 2018”   

2.st. konferenču telpa,  
Latgales vēstniecība 
GORS, Pils ielā 4, 
Rēzeknē 

Bezmaksas, GORS “Muzikālās jogas” nodarbība Alises Putniņas vadībā balstīta asociāciju un 
sajūtu spēlēs, kas ļaus vieglāk iepazīt un apzināt savu ķermeni. 
Iemācīsimies draudzēties ar elpu un kustēties ar to vienā ritmā. Nodarbība 
ritēs kā laiska rotaļa ar jogas kustību un elpošanas vingrinājumu 
elementiem dzīvas mūzikas pavadījumā. 

26. augustā  

plkst. 14.00 

“Zenīts”. Dziesmu izrāde 
pusaudžiem. 

“LNSO vasarnīca 2018” 

 

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

5,00–8,00 €, GORS Speciāli “LNSO vasarnīcai” tapusī Jāņa Šipkēvica dziesmu izrāde “Zenīts” 
diviem zēniem un septiņiem instrumentiem. Cikls ir kā paša Jāņa un viņa 
kādreizējā klasesbiedra, cikla tekstu autora Marta Pujāta intuitīvi 
emocionāls vēstījums par pieredzēto skolas gados. Režisors Viesturs 
Meikšāns, scenogrāfe Rūta Briede, solisti – Rīgas Doma kora skolas 
audzēkņi, “LNSO zenītansamblis” Gunta Kuzmas vadībā. Izrāde tika 
nominēta Lielajai mūzikas gada balvai 2017 kā “Gada uzvedums”. 

 

31. augustā  

plkst. 19.00 

Rudzinskis un Lipskis Quartet. 

 

Beāte Zviedre, Edgars Cīrulis, 
Svens Vilsons, Jānis Rubiks, 

Pauls Ķierpe, Kristaps Lubovs 
programmā  

“Džezs dzied Aspaziju”  

 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

6,00 € 

 

Noslēdzot vasaras notikumu sezonu un attīstot ambīciju nākotnē Lūznavā 
veidot rudens džeza festivālu, Lūznavas muiža aicina uz džeza koncertu, 
kurā tiks ieskicēts iecerētā festivāla mērķis – parādīt džezu pēc iespējas 
daudzveidīgākā gaismā. Pirmajā festivāla ieskaņas koncertā divas 
programmas – Rudzinskis/Lipskis Quartet pārstāvēs tradicionālo džezu, 
bet programmā “Džezs dzied Aspaziju”, ar kuru priecēs mūziķi Beāte 
Zviedre, Edgars Cīrulis, Svens Vilsons, Jānis Rubiks, Pauls Ķierpe, 
Kristaps Lubovs, apvienota Aspazijas dzeja, brīvā improvizācija un jauno 
latviešu džeza mūziķu kompozīcijas. Koncerts Lūznavas muižas Kulturys 
škiunī, darbosies mirkļa restorāns. 

Līdz 1. septembrim  

 

Agneses Zeltiņas 
“Soulstones” rotu kolekciju 

izstāde 

 

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

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

rezekne.lv 

Agnese Zeltiņa ir slavena latviešu aktrise, pasākumu vadītāja un 
žurnāliste. Viņa ir strādājusi Latvijā, Krievijā, Itālijā un Holivudā, piedaloties 
dažādos projektos sākot no seriāliem, raidījumiem, šoviem un filmām līdz 
pat teātra izrādēm u. c. 

Viņa atklāja savu zīmolu “Soulstones” 2013. gadā; produkti uzrunāja katras 
sievietes sirdi un viņas kompānija kļuva slavena un pieprasīta ātrāk nekā 
paredzēts. Viņas tēvs arī bijis juvelieris, tādēļ rotaslietu veidošanu viņa 
redz kā savu sirds darbu. Iedvesmojoties no Itālijas, produkcijas apjomi 
drīz vien sāka pieaugt gan dizainu, gan ideju ziņā. 

Agnese saka: “Rotaslietu veidošana man ir kā meditācija, kā terapija. Tā 
nomierina dvēseli un prātu. Man patīk ideja, ka sievietes valkās manis 
radītās greznumlietas; mani patiesi laimīgu padara apziņa, ka man ir 
iespēja likt sievietēm justies īpašām un glaunām. Modelēt un radīt 
Soulstones produkciju ir mans sirds darbs. Gluži kā šķipsniņa garšvielu vai 
cukura spēj padarīt ēdienu par meistardarbu, kripata mīlestības pārvērš 
parastus materiālus mākslas darbā”. 

Plašāka informācija par Soulstounes https://soulstonesshop.com/  

Līdz 1. septembrim Māra Kalniņa – medaļu māksla  Latgales Kultūrvēstures skolēniem un  Tēlnieces Māras Kalniņas (1948–2015) atstātais radošais veikums ir 

https://soulstonesshop.com/
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no Latgales Kultūrvēstures 
muzeja krājuma, tēlnieces 

piemiņai veltīta izstāde 

 

muzejs, 1. stāvā pie 
vēstures ekspozīcijas, 
Atbrīvošanas alejā 102, 
Rēzeknē 

 

 

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

 

nozīmīgs gan Rēzeknei, kur pilsētvidē ir atraduši vietu vairāki viņas 
tēlniecības objekti, gan Latgalei, dažādās vietās organizējot tēlniecības 
plenērus, Latvijai kopumā, audzinot jauno mākslinieku paaudzi Rēzeknes 
Mākslas un dizaina vidusskolā un Latgales Mākslas akadēmijas Latgales 
filiālē. Nozīmīgs Māras Kalniņas radošās darbības mantojums ir viņas 
devums medaļu mākslā un tās popularizēšanā. Latgales Kultūrvēstures 
muzejs glabā 11 dažādām izcilām personībām vai tēmām veltītās medaļas 
māla un bronzas materiālā. Esot starptautisko medaļu mākslas 
organizāciju locekle, viņa aktīvi piedalījusies gan medaļu mākslas 
simpozijos Portugālē un citviet, gan rosinājusi savus audzēkņus pievērsties 
mazajām tēlniecības formām. Vadot savu tēlniecības studiju, viņa no 
2011.–2014. gadam sarīkojusi četras studijas dalībnieku laikmetīgās 
medaļu mākslas izstādes Latgales Kultūrvēstures muzejā. 

Līdz gada beigām 

#LV100 

Pirmā Latgales kongresa 
simtgadei veltītā izstāde 

“Pāri slieksnim” 

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

 

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

 

Gida pakalpojums latviešu 
valodā 8,00 €  

Grupām iepriekšēja 
pieteikšanās, tālr. 64622464 

 

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

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

Trešdienās un 
sestdienās 

plkst. 10.00–15.00 

 

Rēzeknes Zaļās sinagogas 
apskate 

Rēzeknes Zaļā 
sinagoga, Krāslavas 
ielā 5  

Trešdienās un sestdienās – 
brīva 

sinagoga.lv   

tālr. 26615683 

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

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

Grupām iespējamas ekskursijas arī citā laikā. 

IZGLĪTOJOŠAIS DARBS   

Līdz 31. augustam Latgales Kultūrvēstures 
muzeja vasaras piedāvājums 

tūristiem un ģimenēm ar 
bērniem 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Ieejas biļete muzejā 
individuālajiem 
apmeklētājiem (bez gida):  

Bērniem (skolas vecuma), 
studenti – 1,00 €  

Pirmsskolas vecuma 
bērniem– ieeja brīva  

Pieaugušajiem – 1,60 €  

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

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  tēlniecības, mākslas, foto izstādes. 

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

http://www.sinagoga.lv/
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Audiogids keramikas 
ekspozīcijā 1 apmeklētājam 
– 2,00 € 

lampu. 

Līdz 31. augustam Muzejpedagoģiskā programma 

“Satikšanās Rozes pilsētā” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

katram skolēnam 0.80 € 
ieeja muzejā, + 
muzejpedagoģiskā 
programma ārpus muzeja 
(izbrauciens pilsētā) 18,00 € 
grupai,  

iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālr. tālr.64622464 

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

 

Līdz 31. augustam Muzejpedagoģiskā programma 
“Zemes dzīļu noslēpumi” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

 

katram skolēnam 0.80 €, 
iepriekšēja pieteikšanās: 
tālr.64622464 

Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas, pamatskolas 
skolēniem, vasaras nometņu grupām.  

Nodarbības ilgums: 60–90 min. 

Praktiski darbojoties grupās, dalībnieki noskaidros, ko var atrast zemes 
dzīlēs un cik liela nozīme senvēstures pētīšanā, senču sadzīves 
izzināšanā ir arheoloģiskajiem izrakumiem. Skolēni iejutīsies arheologa 
lomā un veiks “izrakumus” ar smiltīm piepildītā koka kastē, pēc tam 
analizējot atradumus. Nodarbības laikā skolēni padziļina zināšanas par 
vēsturi, kultūrvēsturi, mācās izprast, cik svarīgi ir saudzīgi izturēties pret 
vidi.  

Īpaši gaidīti vasaras nometņu dalībnieki! 

Līdz 31. augustam 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. 

Īpaši gaidīti vasaras nometņu dalībnieki! 

 

Līdz 31. augustam Muzejpedagoģiskā programma 
“Kā top maize?” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

katram skolēnam 0.80 €, 
iepriekšēja pieteikšanās: 
tālr.64622464 

Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas, pamatskolas 
skolēniem, vasaras nometņu grupā Improvizēta maizes tapšanas 
procesa izspēle, izzinot cepšanas tradīcijas un senos saimniecības 
traukus. Nodarbībā bērni iepazīs video mācību materiālu “Nu gryuda leidz 
maizis klaipam” (17 min., latgaliešu val., ar subtitriem latviešu un angļu 
val.), kas ir muzeja speciālistu veidots pētījums un  ataino maizes ceļu – 
graudu sēju, labības augšanu, kulšanu, graudu malšanu, maizes cepšanas 
tradīcijas Latgalē u. tml. Pēc čakli padarīta darba – kopīga sēšanās pie 
lielā saimes galda, kādas maizes šķirnes nogaršošana un sasildīšanās ar 
zāļu tēju (+ ~EUR 3,00 no grupas par čeku, ko jāapmaksā atsevišķi, 
izvēloties maizes nogaršošanu).  
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Īpaši gaidīti vasaras nometņu dalībnieki! 

Līdz 31. augustam Muzejpedagoģiskā programma 
“Pirmo reizi izstādē” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

katram skolēnam 0.80 €, 
iepriekšēja pieteikšanās: 
tālr.64622464 

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

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

Programmu lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464. 

 

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 
par norises scenāriju: tālr. 
64622464 

 

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

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

 Ekspozīciju un izstāžu apskate; 

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

Visu gadu Lekcija “No latgaliešu 
kalendāru vēstures” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

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

Lekciju lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464. 

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

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

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

Kāda 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. 
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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 
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 
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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, kā arī 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. 

 

Visu gadu Latgales Kultūrvēstures 
muzeja ekspozīcijas un 

izstādes 

 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Ieejas biļete muzejā 
individuālajiem 
apmeklētājiem (bez gida):  

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

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

Audiogids keramikas 
ekspozīcijā 
1 apmeklētājam – 2,00 € 

Ekspozīcijas, izstādes un spēles visai ģimenei!  

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

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

Skatāmas mākslas, tematiskas izstādes. 

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

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

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

 

Visu gadu 

 

 

Latgales Kultūrvēstures 
muzeja ekspozīcija 

“Latgales glezniecība” 

 

Rēzeknes Mākslas 
nams, 18. novembra 
iela 26 

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

 

Uzziņas un ekskursiju 
pieteikšana pa 
tālr. 29637905 

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

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

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

Pirmd., trešd., ceturtd., svētd. – slēgta 
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Sekojiet jaunumiem: rezekne.lv ; facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs; twitter.com/RezekneKulTur; draugiem.lv/kulturasunturismacentrs/ 

Informāciju apkopoja Maija Upeniece, pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” reklāmas speciāliste 

Tālr. 26106775, e-pasts: maija.upeniece@rezekne.lv  

Pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”, Pils ielā 4, Rēzeknē, tālr. 646 07672, 26106775 (admin.), 28667725 (grāmatv.), rezekne.lv 

Tūrisma attīstības centrs, Krasta ielā 31, Rēzeknē, tālr. 64622222, 26332249 

Latgales Kultūrvēstures muzejs, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē, tālr. 64622464, muzejs@rezekne.lv 

Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nams, Atbrīvošanas alejā 97, Rēzeknē, tālr. 26492902, 64622182, rezeknenbkn@gmail.com 

Rēzeknes kultūras nams, Brāļu Skrindu ielā 3, Rēzeknē, tālr. 64622066, rezkultnam@inbox.lv 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 81/5, Rēzeknē, tālr. 64622061, 2. bibliotēka tālr. 64632723; Bērnu bibl. tālr. 64623069, rezeknesbiblioteka.lv 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

