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KULTŪRAS NOTIKUMI RĒZEKNĒ 2018. GADA SEPTEMBRĪ  

 

Rēzeknes BIBLIOTĒKU aktualitātes SEPTEMBRĪ, 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 

7. septembrī  

plkst. 14.00 

“Es tevi mīlu, tēti!: radošā darbnīca 

 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

 

11. septembrī  

plkst. 10.00 

“Latvija – mana Dzimtene”: tematisks pasākums pirmsskolas vecuma bērniem Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

19. septembrī  

plkst. 15.00 

“Skaistā Vidzeme”: tematisks pasākums un izstāde no cikla “Četri novadi” RCB 
lasītāju klubiņā “LASIS” 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

26. septembrī  

plkst. 15.00 

“Sadzirdi valodu!” (multilingvāls lasījums): pasākums Eiropas valodu dienas 
ietvaros sadarbībā ar Austrumlatgales EDIC) 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

28. septembrī 

plkst. 14.00 

“Miķeļdienas bingo”: radošā pēcpusdiena no cikla “Latviešu gadskārtas” Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

 Radošo darbu izstādes  

3.–30. septembrī “Latgales ainava”: Evitas Skrebinskas gleznu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

 Literatūras  izstādes  

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

6.–20. septembrī “Kordiriģente, Rēzeknes Goda pilsone” (Antoņinai Mežinskai – 95): tematiska izstāde 
no cikla “Latgale un latgalieši” 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. Stāvā, Atbrīvošanas aleja 81 

3.–17. septembrī “Grāmatas tiem, kas mācās lasīt: tematiskā izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

4.–11. septembrī “Izcilajam krievu rakstniekam Ļevam Tolstojam – 190”: literatūras izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 
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4.–20. septembrī “Dzejas dienas”: grāmatu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

4.–21. septembrī “Mājsaimnieču rudens veltes burciņā”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

5.–12. septembrī  “Tētis - mans varonis: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

6.–16. septembrī “Mazo dzejolīšu grozs: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

10.–18. septembrī “Grāmatas lielam un mazam. Inese Zandere – jubilāre”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

10.–25. septembrī “Zelta sietiņu sijājot”: tematiska izstāde (jaunākā latviešu autoru dzeja bērniem) Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

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

17. septembrī –3. oktobrī “Skaistā Vidzeme”: grāmatu izstāde, sagaidot Latvijas simtgadi, no cikla “Četri novadi” Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

18.–28. septembrī “Mans drošais ceļš”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

18.–30. septembrī “Kas tālāk iet, tas vairāk zina”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

20.–28. septembrī “Valodas ir kā ziedi, kas nenovīst!”  (26. septembris – Eiropas valodu diena): tematiska 
izstāde 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

24.–30. septembrī “Sociālo reformu rosinātājs un latviešu vienotības paudējs” (Kazimiram 
Buinickim – 230): tematiska izstāde no cikla “Latgale un latgalieši” 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

24. septembrī–5. oktobrī “Latgales kultūras darbiniekam un dzejniekam Valentīnam Lukaševičam – 50”: 
tematiska izstāde 

Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

Laiks Notikums Vieta Ieejas maksa Cita informācija 

1. septembrī 
no plkst. 10.00 līdz 18.00 

Ģimenes sestdiena Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Ieeja bezmaksas 

Tālr. 64622464  

rezekne.lv 

Katra mēneša pirmajā sestdienā ieeja uz muzeja ekspozīcijām un 
izstādēm brīva! Sestdien muzejs atvērts no plkst. 10.00 līdz 18.00 

No 1. septembra līdz 31. maijam Latgales Kultūrvēstures muzejs 
apmeklētājiem atvērts pēc rudens–ziemas darba laika:  

Otrdien–sestdien 10.00–18.00; Svētdien, pirmdien – slēgts 

1. septembrī  

plkst. 12.00 

Jaunā mācību gada pasākums 

“Atkal uz Zeimuli! 

ARPC “Zeimuļs”, Krasta 
ielā 31, Rēzeknē 

bezmaksas Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs” aicina mazus un 
lielus rēzekniešus piedalīties jaunā mācību gada pasākumā  

Pasākuma laikā varēs pierakstīties vairāk nekā 80 interešu izglītības 
programmās. Līdz plkst. 15.00 bērniem būs iespēja izpausties radošajās 
darbnīcās, apskatīt fotopulciņa “Zibsnītis” un Jeļenas Antonovas audzēkņu 
izstādes, iesaistīties izglītojošajās spēlēs un sporta aktivitātēs, vizināties ar 
kanoe laivām, uzspēlēt futbolu, kā arī sagaidīt citus pārsteigumus.  

Plašāka informācija par visām programmām būs pieejama ARPC 1.1. kab. 
vai pa tālr. 27854724 no 3.septembra. 

Līdz 1. septembrim Māra Kalniņa – medaļu māksla 
no Latgales Kultūrvēstures 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, 1. stāvā pie 

skolēniem un  
studentiem – 0,50 €, 

Tēlnieces Māras Kalniņas (1948–2015) atstātais radošais veikums ir 
nozīmīgs gan Rēzeknei, kur pilsētvidē ir atraduši vietu vairāki viņas 
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muzeja krājuma, tēlnieces 
piemiņai veltīta izstāde 

 

vēstures ekspozīcijas, 
Atbrīvošanas alejā 102, 
Rēzeknē 

 

pieaugušajiem – 0,80 € 

 

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 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 € 

 

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. 

Līdz 1. septembrim  Agneses Zeltiņas 
“Soulstouns” rotu kolekciju 

izstāde 

 

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

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

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. Agnese Zeltiņa 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 
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parastus materiālus mākslas darbā”. 

Plašāka informācija par “Soulstones”  https://soulstonesshop.com/  

1. septembrī 

plkst. 13.00 

 

Interaktīva izrāde bērniem 
“Ceļojums” 

pēc Klaiva Lūisa grāmatas 
“Nārnijas hronika” motīviem 

 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras nams, 
Kamerzāle, 
Atbrīvošanas alejā 97 

5,00 €; ģimenes biļete 
15,00 € (4 pers.) 

 

Rēzeknes teātra “Joriks” izrāde. Klaiva Lūisa fantāzijas radītajā burvju 
zemē Nārnijā dzīvnieki spēj sarunāties, brīnumi ir ikdiena un labais cīnās 
ar ļauno. „Pēdējā cīņa” – tas ir stāsts par Nārnijas pēdējām dienām. 
Nekrietnajam tīģerim Viltniekam, izmantojot ēzelīša Āmurgalvas lētticību, 
izdodas ietērpt viņu lauvas Aslana ādā un sagrābt varu valstī. Tomēr 
drosmīgais karalis ir gatavs stāties pretim ienaidniekiem un, lai gūtu 
uzvaru, aicina palīgā bērnus – mūsdienu pasaulē dzīvojošos Nārnijas 
draugus.  

Izrāde notiek teātra Kamerzālē – vietu skaits ierobežots! 

Režisore: Larisa Ščukina. Scenogrāfija un kostīmi: Dagne Devjatnikova 

Lomās: Kristīne Klimanova, Edvīns Klimanovs, Larisa Beilo, Nadežda 
Voronova. Izrāde krievu valodā. Ieteicamais vecums: 4+ 

1. septembrī  

plkst. 11.00–15.00 

Sēņu stundiņ’ Lūznavā 

 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

bezmaksas  

luznavasmuiza.lv  

Dabas aizsardzības pārvalde, turpinot pirms dažiem gadiem aizsākto 
tradīciju kādā no Rāznas Nacionālā parka vietām rīkot Sēņu dienas 
pasākumu, aicina uz vienu Sēņu stundiņ’ Lūznavas muižas parkā 1. 
septembrī. Interesentiem būs iespēja doties stundu garā sēņu iepazīšanas 
pārgājienā  kopā ar mikologu (sēņu pētnieku), apskatīt savākto sēņu 
izstādi un pašiem papildināt sēņu izstādi, līdzi ņemot savus atradumus. 
Sarunās varēs noskaidrot sev interesējošus jautājumus par sēņu augšanas 
vietām, bieži sastopamām un aizsargājamām sēnēm. Tāpat varēs 
piedalīties radošajās darbnīcās un spēlēs, kā arī citās aktivitātēs par 
sēnēm.   

3. septembrī  

no plkst. 10.00–16.00 

Zinību dienai veltīts pasākums 

“Senā skola muzejā” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Ieeja brīva Pēc bezrūpīgu piedzīvojumu un saulaino mirkļu pielietās vasaras brīvlaika  
ir laiks rudens ziedu plaukšanai gan dārzos, gan skolēnu un  skolotāju 
rokās! 1. septembris un skolas gaitas ir klāt!  

Jau  astoto   gadu Latgales Kultūrvēstures muzejā  aicina mazus un lielus 
interesentus uz Zinību dienai veltītu pasākumu “Senā skola muzejā”,  kur 
būs iespēja iejusties attiecīgā laikmeta noskaņās un uzzināt kā bērni 
mācījās skolā XIX un XX gadsimta pirmajā pusē. Pasākuma laikā aicinām: 

• ar auguma mēru noskaidrot savu skološanās pakāpi: “mātes skola pie 
ratiņa”, “skola ar klases skolotāju”, “augstā skola”,  

• uzzināt par ievērojamākā Latgales rokraksta literatūras pārstāvja 
Andryva Jūrdža dzīvesgaitām, viņa uzrakstīto kalendāru “Myužeygays 
kalinders” (1916.g.)  

• iepazīties ar 19. gadsimta latgaliešu autoru, grāmatu pārrakstītāju 
rokrakstu paraugus, dažādas 20. gadsimta mācību grāmatas, 
liecības, fotogrāfijas,, kā arī  piedalīties mūsdienu rokrakstu paraugu 
kolekcijas veidošanā, 

• rēķināt seno svaru un mēru sistēmā, 

• glīti rakstīt ar tinti un spalvu burtnīcas lapā vai vēl senākā burtnīcā – 
uz mazas koka tāfelītes, 

https://soulstonesshop.com/
http://www.luznavasmuiza.lv/
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• nofotografēties pie 20. gs. 80. gadu skolēnu skolas formastērpiem un 
sajust senās skolas klātbūtni arī interjerā, sēžot pie īsta XIX gs. beigu 
skolotāju galda no Vilņa Strautiņa privātkolekcijas. 

• piedzīvot senu skolēnu disciplinēšanas metodi – tupēšana uz zirņiem 
(pēc izvēles),  

• uzzināt par muzeja izglītojošo programmu un pasākumu piedāvājumu 
jaunajā mācību gadā. 

4. septembrī  

plkst. 18.00 

Izrāde bērniem un 
pieaugušajiem “Ačgārnās 

pasakas čemodānā” 

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

2,00, 3,00 € Izrādē bērniem un pieaugušajiem, kuras pamatā ir Džanni Rodari pasakas, 
tiks stāstīts par dīvainībām, kas notiek ceļojuma laikā lidostā. Džanni 
Rodari (1920–1980) ir pazīstams ne tikai Itālijā, bet daudzās zemēs. 
Populārākie darbi – “Čipolīno piedzīvojumi”, “Dželsomīno melu zemē”, 
“Pasakas pa telefonu”, “Fantāzijas gramatika” un daudzi citi.  

Izrādē piedalās aktieri: Ināra Apele, Sandra Juste, Jānis Pampe, Aldis 
Leidums, Oskars Lustiks, Arturs Rozvjazevs. 

Režija – Māra Zaļaiskalns. Telpa un kostīmi – Ināra Apele.Gaisma un 
skaņa – Ints Salmiņš. Video – Sergejs Čakāns. Kustība – Anna Zmeikina. 

No 5. līdz 9. septembrim Baltijas jūras dokumentālo 
filmu forums 2018 

 

Latgales vēstniecība 
GORS, Pils ielā 4, 
Rēzeknē 

Skolēniem, studentiem, 
senioriem ieeja bez 
maksas, pārējiem – 1,00 € 

Nacionālā Kino centra organizētais 22. Baltijas jūras dokumentālo filmu 
forums notiks no 5. līdz 9. septembrim. Arī šogad foruma filmas varēs 
noskatīties seansos ne tikai Rīgā, bet arī Latvijas reģionu pilsētās, kuru 
vidū jau piekto gadu būs arī Rēzekne.  

5. septembrī 

plkst. 18.00 

Dokumentālā filma “Kādas 
sēklas stāsts” 

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

1,00 € Gruzdošs un iedvesmojošs stāsts, kas mudina novērtēt sēklu fantastisko 
daudzveidību. Tomēr daudzas no sēklu šķirnēm pagājušā gadsimta laikā ir 
izzudušas, un, piemēram, ASV vairs nav atrodami 94% kādreiz audzēto 
dārzeņu sēklu. Filma seko entuziastiem, kas cenšas saglabāt mūsu 12 000 
gadu seno mantojumu. Laikā, kad lielās biotehnoloģiju kompānijas peļņas 
nolūkos izplata hibrīdus un ģenētiski modificētas sēklas, zemnieki, 
zinātnieki un veco šķirņu sēklu glabātāji iesaistās Dāvida un Goliāta 
cienīgā cīņā par pārtikas nākotni.  

6. septembrī 

plkst. 11.00 

 

Starptautiskā konference un 
starptautiskās izstādes 

atklāšana  

“Atgriešanās. Janopoles 
Romeru mantojums” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzeja s. stāva zālē un 
vestibilā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

 

Ieeja brīva  Starptautiska konference “Atgriešanās. Janopoles Romeru mantojums”. 
Programma:  

10.30–11.00 Reģistrācija, kafija 

11.00–11.10 Anastasija Strauta, Latgales Kultūrvēstures muzeja 
direktore; Lidija Ostapceva, Rēzeknes domes priekšsēdētāja vietniece 
izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos; Konferences atklāšana 

11.10–11.30 Ināra Krancāne (Latgales Kultūrvēstures muzejs) “Romeru 
dzimtas dāvinājums LKM krājumā” 

11.30–11.50 Jolanta Bernotaitīte (Lietuvas Nacionālais muzejs) “Annas 
Soltanes Romeres akvareļu dokumentēšana: jaunatklājumi” 

11.50–12.20 Jolanta Širkaite ((Lietuvas kultūras izpētes institūts) 
“Janopoles Romeru dzimtas personības” 

12.20–12.40 Inese Dundure (Latgales Kultūrvēstures muzejs) “Annas 
Soltanes Romeres dzīve un daiļrade” 

12.40–13.00 Ineta Atpile-Jugane, Anastasija Strauta (Latgales 



 
6 ⋈ SEPTEMBRIS Rēzeknē ⊳ 2018 ⊲   

Kultūrvēstures muzejs) “Janopoles muižas materiāli Vrubļevsku 
Lietuvas Zinātņu akadēmijas bibliotēkā” 

13.00–13.30 Diskusijas: Jānis Aleksāns, Griškānu pagasta priekšsēdētājs 
“Janopoles muižas teritorijas labiekārtošana” 

Pusdienu pārtraukums.  

Konferences valoda – latviešu, krievu 

15.00 Starptautiskas izstādes “Atgriešanās. Janopoles Romeru 
mantojums” atklāšana un grāmatas prezentācija. 

No 6. septembra līdz 
10. novembrim 

 

Izstādes atklāšana  

6. septembrī plkst. 15.00 

Starptautiska izstāde 
“Atgriešanās. Janopoles 

Romeru mantojums” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzeja s. stāva zālē un 
vestibilā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

 

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

rezekne.lv 

Svinot Latvijas simtgadi, kāds stāsts par atgriešanos mājās, par nesenu 
vēsturi, bet tik šķietami tālu un aizmirstu, nezināmu un iepazīstamu. Ir tikai 
laiks. Tūlīt un tepat. 

Pētnieciskais darbs par poļu muižnieku Romeru dzimtu, kura dzīvoja 
Rēzeknes novada Janapolē no 1811. līdz 1939. g., Latgales Kultūrvēstures 
muzejā (LKM) aizsākās vairāk nekā pirms 10 gadiem, kad H.S,de Romers 
piedāvāja LKM iegādāties viņa pētījumus (5 sējumi) par Romeru dzimtu, 
kura dzīvojusi tag. Rēzeknes novada Janopolē – Janopoles muižā, kur 
kāda no ēkām un muižas parks joprojām saglabājušies. Romeru dzimtas 
pētījumā īpašu uzmanību piesaistīja Henrika Severīna de Romera mātes, 
muižnieka A. K. Romera (Antoni Kazimierz Römer, 1889–1973) sievas 
Annas Soltanes Romeres mākslinieciskā darbība. 20. gs.  20.–30. g. 
māksliniece A. Soltane Romere bija pazīstama gan Latvijā, gan visā 
Eiropā. Viņa daudz ceļoja un eksponēja savus darbus lielākajās Eiropas 
pilsētās. Lietuvas muzejos sakomplektētas nozīmīgas viņas kolekcijas, kas 
pētāmas un iepazīstamas nākotnē. 2016. g. pēc Romeru dzimtas 
nesavtīgas gribas, LKM Rīgā, LR Ārlietu ministrijā, sadarbojoties ar  
Latvijas vēstniecību Kanādā, saņēma apjomīgu Romeru dzimtas 
dāvinājumu – vairāk kā 200 vienības, kas iekļauj gan mākslinieces 
A. Soltanes Romeres gleznas, gan dzimtas relikvijas u.c. materiālus. 
Unikālās vērtības un stāsts, kas atgriezušies Latvijā, izzināms un 
prezentējams kā lepnums, turpinot tā dziļāku pētniecību. Izstādes 
sadarbības partneri – Lietuvas Nacionālais muzejs piedāvās iepazīt pāris 
A. Soltanes Romeres gleznas no sava krājuma. 

Starptautiska izstāde un konference  būs gan kā apliecinājums aplim, kas 
noslēdzies- relikvijām atgriežoties mājās, gan pirmo reizi Latvijā 
iepazīstinās plašāku sabiedrību ar unikālo dzimtu un viņu mantojumu, kā 
arī iezīmēs aizsākumu turpmākiem starptautiskiem projektiem un 
pētījumiem par minēto dzimtu un mākslinieci A. Soltani Romeri, viņas 
darbību.  

Par dāvinājumu: https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/latgales-
kulturvestures-muzejs-sanemis-davana-annas-soltanes-romeres-
akvarelus.a207135/  

6. septembrī  

plkst. 16.00  

Saruna ar mākslinieku Ivaru 
Drulli 

Mākslas galerija,  
Latgales vēstniecība 
GORS, Pils ielā 4, 

Bezmaksas, GORS Latgales vēstniecībā GORS būs skatāma tēlnieka Ivara Drulles 
personālizstāde “Manai Dzimtenei”. Šī izstāde ir par vizuālajiem pieturas 
punktiem ainavā. 6. septembrī aicinām uz izstādes iepazīšanu, sarunu-

http://www.rezekne.lv/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/latgales-kulturvestures-muzejs-sanemis-davana-annas-soltanes-romeres-akvarelus.a207135/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/latgales-kulturvestures-muzejs-sanemis-davana-annas-soltanes-romeres-akvarelus.a207135/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/latgales-kulturvestures-muzejs-sanemis-davana-annas-soltanes-romeres-akvarelus.a207135/
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Izstāde skatāma līdz 
30. septembrim 

 Rēzeknē diskusiju ar mākslinieku. 

6. septembrī 

plkst. 18.00 

Dokumentālā filma “Kolima: 
pa kaulu ceļu” 

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

1,00 € “Gulašu?” pārvaicā jauna sieviete, pabāzusi galvu no hotdogu kioska 
ledainā Kolimas ceļmalā. Režisora Staņislava Muhas jautājums tomēr bija 
par gulagu, kur gadiem ilgi pletušās padomju ieslodzījuma un darba 
nometnes. Filmas veidotāji dodas īpatnējā ceļojumā pa Krievijas Tālajiem 
Austrumiem no ostas pilsētas Magadanas, sauktas par elles vārtiem, līdz 
pat Jakutskai, pasaulē aukstākajai pilsētai. Ar ironisku skatu uz absurdām 
situācijām filmā notverts šī reģiona mūsdienu portrets – allaž gan šķietami 
mūžam sasalušās pagātnes ēnā. 

 

7. septembrī 

plkst. 18.00 

Dokumentālā filma “Projekts – 
vecmāmiņas!” 

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

1,00 € Trīs jauni puiši apņemas tuvāk iepazīt savas vecmāmiņas – vienam tā ir 
holokaustā izdzīvojusi ungāru komuniste, otram bijusī angļu spiedze, 
trešajam – dejotāja, kas uzaugusi nacistiskās Vācijas laikā. Kopā ar 
mazdēliem vecmāmiņas dodas netipiskā pagātnes ceļojumā un atkal 
iejūtas savās jaunības dienās. Filmas pamatā ir atklāts un dzirkstošs 
paaudžu dialogs, kas jauneklīgā, rotaļīgā valodā uzsver vecvecāku un 
mazbērnu attiecību vērtību. 

 

7. septembrī 

plkst. 19.00 

 

Annija Beikere “Kinoteātris”. 

Rēzeknes teātra “Joriks” 
PIRMIZRĀDE 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras nams, 
Lielā zāles skatuve, 
Atbrīvošanas alejā 97 

5,00 € 

 

Režisore: Inga Tropa 

Scenogrāfija: Pamela Butāne 

Izrāde latviešu valodā. Ieteicamais vecums: 14+ 

 

8. septembrī  

plkst. 14.00 

Rēzeknes deju kopas “Zelta 
atvasara” 10 gadu jubilejas 

koncerts “Ar zeltainām dalījām 
rudeni sveicam” 

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

bezmaksas Rēzeknes senioru deju kopa “Zelta atvasara” aicina uz 10 gadu jubilejas 
koncertu, kurā piedalīsies arī senioru deju kopas no tuvākām un tālākām 
pilsētām – “Priecīgās vecmāmiņas” no Ludzas, “Brūklenājs” no Preiļiem, 
“Sapņi” no Trikātas, “Sidraba pavediens” no Alūksnes, “Atvasara”, no 
Balviem, “Senleja” no Kārsavas, “Sniegaroze” un “Preilenes” no Siguldas, 
“Dzīves virpulī” no Vārkavas. 

 

10. septembrī 

plkst. 11.00 

 

Interaktīva izrāde bērniem 
“Drebošā telts”  

pēc Džeimī de Andželo stāstu 
krājuma “Indiāņu teikas” 

motīviem 

 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras nams, 
Lielā zāles skatuve, 
Atbrīvošanas alejā 97 

5,00 € 

 

Reiz kādā vigvamā jeb teltī dzīvoja pavisam parasta ģimene – tētis Lācis, 
mamma Antilope un viņu bērni – dēlēns Lapsēns un meitiņa Irbīte. Kādu 
dienu viņi nolēma doties ceļā, lai apciemotu draugus tālajā Dzērvju ciemā. 
Tras, tras, tras – pa taku augšā, tras, tras, tras – pa taku lejā... 

Iedvesmojoties no amerikāņu lingvista, etnomuzikologa un stāstnieka 
Džeimī de Andželo (Jaime de Angulo) “Indiāņu teikām” tapis neparasts 
iestudējums, kur gan mazie, gan lielie skatītāji aicināti caur rotaļu – 
zīmējot, veidojot, dejojot, muzicējot – līdzdarboties izrādes tapšanā.  

“Svarīgākais šajā izrādē nebūs galamērķis, bet gan pats ceļš – 
nepārtrauktas mainības pilns. Kā arī spēlēšanās un radīšanas prieks,” 
uzsver režisore Inga Tropa. 

Rēzeknes teātra “Joriks” izrāde latviešu valodā. Ieteicamais vecums: 6+ 
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10. septembrī  

plkst. 18.00 

Dokumentālā filma “Laika tilti” 

 

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

3,50 €, GORS Latvijas režisores Kristīnes Briedes un Lietuvas dokumentālā kino meistara 
Audrjus Stoņa dokumentālās filmas “Laika tilti” pasaules pirmizrāde notika 
1. jūlijā starptautiskajā Karlovi Varu (Čehija) kinofestivālā. Šis ir vienīgais 
trīs Baltijas valstu sadarbības projekts Nacionālā Kino centra programmā 
“Latvijas filmas Latvijas simtgadei”, kā arī pirmā Simtgades filma, kuras 
pasaules pirmizrāde notiek A klases kinofestivāla konkursa programmā. 
Filma ir stāsts par unikālu parādību pasaules kinovēsturē – Baltijas 
poētisko dokumentālo kino un dvēseles meklējumiem vēsturē un mākslā. 

No 10. septembra līdz 
1. oktobrim 

 

Latvijas ainavu dārgumi – 
vakar, šodien, rīt 

 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

tālr. 29390701 Iespēja iepazīties ar 10 Latgales reģiona ainavu dārgumiem: Aglonas 
bazilikas ainavu, Daugavas loku ainavu, Daugavpils cietokšņa ainavu, 
Latgales krucifiksu lauku ainavā, Ludzas pilsētas ainavu ar ezeriem un 
pilsdrupām, Lūznavas muižas ainavu, Mākoņkalna apkārtnes ainavu, 
Rāznas ezera ainavu, Svētā Dominika Pasienes Romas katoļu baznīcas 
ainavu un Zilupes senlejas ainavu. Izstādītajos stendos varēs iepazīties ar 
īsiem aprakstiem par katru no Latgales ainavu dārgumiem, kā arī skatīt šo 
vietu vēsturiskās fotogrāfijas un aplūkot, kā šīs ainavas izskatās Latvijas 
simtgadē – 2018. gadā. 

14. septembrī  

plkst. 19.00 

Daumants Kalniņš & Kvintets 
koncertprogrammā “Sirds 

prieks” 

 

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

12,00–20,00 € Jaunradītajām kompozīcijām Kvinteta mūziķi, Daumants Kalniņš un 
Kristaps Vanadziņš par pamatu izvēlējušies Friča Bārdas dzejas darbu 
liriskāko devumu. Programmas tēma un žanrs – džeza maniere liriskā 
skanējumā ignorē stila izsmalcinātību. Daumants Kalniņš – balss, oboja, 
Mārcis Auziņš – ģitāras, Kristaps Vanadziņš – taustiņinstrumenti, Rūdolfs 
Dankfelds – sitamie instrumenti, Toms Poišs – bass, kontrabass. 

 

15. septembrī  

plkst.  18.00 

Boriss Grebenšikovs un 
“Akvarium” 

koncertprogrammā “Laiks N” 

 

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

25,00–45,00 €, GORS Boriss Grebenšikovs un leģendārā rokgrupa “Akvarium” pirmo reizi 
viesosies Latgales vēstniecībā GORS. Koncerta programmā izskanēs gan 
jau labi zināmās grupas dziesmas, gan jaunā programma “Laiks N”. 
“Akvarium” un Boriss Grebenšikovs ir skatītāju iemīļoti mākslinieki, kuru 
viesošanās Latvijā ik gadu ir ļoti gaidīts notikums. 

15.–16. septembrī MŪZdienas. Eiropas kultūras 
mantojuma dienas 

 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

bezmaksas Jau tradicionāli septembra vidū Lūznavas muiža aicina uz Eiropas kultūras 
mantojuma dienām, kuras šogad muižā būs veltītas 20. gs. sākuma 
dzīvesziņai, tērpiem un dejai.  

15. septembrī muiža viesus gaidīs no plkst. 10.00 ar izstādēm, tirgu, 
meistardarbnīcām, prezentācijām un dižo Kadriļu balli dienas noslēgumā. 
Notiks modes zīmola “MAYRA” jūgendstila tērpu modes skate, tikšanās ar 
projekta “Mans tautastērps” radošo komandu, koncerts un kadriļu parāde 
un citas norises.  

16. septembrī plkst. 10.00 lekcijas par Latgales muižu kulināro 
mantojumu un ēšanas tradīcijām, jūgendstila modi, saviesīgo deju 
meistarklases un plkst. 15.00 kadriļu vieskoncerts Rēzeknes novada 
Bērzgales kultūras namā. 

15. septembrī  

plkst. 16.00 tikšanās ar 

Fotogrāfiju izstāde  

“Mans tautastērps. Latgale” 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 

tālr. 29390701 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 
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projekta radošo 
komandu. 

Izstāde skatāma līdz 
16. septembrim 

Rēzeknes novads meistari palīdzējuši, kādas sajūtas ikvienu vadījušas, izvēloties vienu vai 
otru tērpu. Nu fotogrāfijas apceļo Latviju, iepazīstinot ar dažādajiem 
tautastērpu stāstiem.  

Līdz 16. septembrim 

 

Fotogrāfiju izstāde 
“Neparastie latgalieši” 

 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

Ieejas maksa muižā:  

1,00–1,50 € 

Fotogrāfes Aritas Strodes-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. 

16. septembrī 

plkst. 17.00 

 

Kriminālstāsts: E. Teilors 
“Liktenīgā slepkavība” 

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

5,00, 7,00 € 

 

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 
brīdī Harija fantāzijā nobriest doma par īpaši izsmalcinātu un perfektu 
slepkavību. 

Režisors – Genādijs Voronovs, scenogrāfe – Marfa Gudkova.  

Rēzeknes teātra “Joriks” krievu trupas izrāde krievu valodā.  

Ieteicamais vecums 12+ 

17. septembrī  

plkst. 18.00 

Dokumentālā filma “Iemesti 
pasaulē” 

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

3,50 €, GORS Filma ir krāsains ceļojums, kas atklāj unikāla latviešu izcelsmes Austrālijas 
mākslinieka Imanta Tillera dzīvi un darbus, kuros parādās cilvēka būtības 
visdziļākie jautājumi. Atbildes uz tiem meklējām gan Austrālijas tuksnesī, 
gan Karostā Latvijā.  

Tillers atklāti citē dažādus vizuālās mākslas darbus, filozofu tekstus, 
dzejas, kas šokē pasauli. Tillera pasaules redzējumā ietilpst arī Austrālijas 
aborigēnu tēma un viņš sadarbojas ar  aborigēnu mākslinieku Maiklu 
Nelsonu Džagamaru. 

Filmas garums – 84 min. 

 

No 17. septembra līdz 
15. oktobrim 

 

Fotogrāfiju izstāde  
“Līva un Ingmars” 

 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

Ieejas maksa muižā:  

1,00–1,50 € 

 

Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar Rīgas Starptautisko 
kino festivālu, Norvēģijas Filmu institūtu un Norvēģijas Karalistes 
vēstniecību Latvijā piedāvā fotogrāfiju izlasi, kas veltīta pasaulslavenajam 
Skandināvijas kino pārim – Līvai Ulmanei un Ingmaram Bergmanam.  
Izstādē iekļauti kadri no filmām, filmēšanas laukuma, kā arī portreti. 
Fotogrāfijās redzama Līva Ulmane ar kolēģiem – Bibi Andersoni, Maksu 
fon Sidovu, Pēru Oskarsonu, Harietu Andersoni, Erlandu Jozepsonu, kā arī 
Līvas un Ingmara kaislību pilnās attiecības. 
Leģendārā aktrise Līva Ulmane savas karjeras laikā atveidojusi mīklainu 
un sarežģītu sieviešu tēlus, viņas tuvplāni fotogrāfijās ataino Bergmana 
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kino raksturīgākās iezīmes. 
 

No 17. septembra līdz 
15. oktobrim 
 

Ziemeļvalstu laikmetīgās 
arhitektūras izstāde  

“Nordic ID” 
 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

Ieejas maksa muižā:  

1,00–1,50 € 

Izstādes “NORDIC ID” pamatā ir mēģinājumi atbildēt uz jautājumiem par 
to, ko mūsdienās nozīmē ziemeļu identitāte un kā tā atspoguļojas 
arhitektūrā. Izstādi ir sagatavojis Baltijas jūras valstu arhitektūrai un 
dizainam veltītais žurnāls “Project Baltia” (Sanktpēterburga), projekta 
vadītājs – žurnāla “Project Baltia” galvenais redaktors Vladimirs Frolovs. 
Pirmoreiz tā tika demonstrēta Maskavas 3. Arhitektūras biennālē.  
Izstāde skatāma sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju 
Latvijā.  
 

No 21. septembra līdz 
22. septembrim 

Uzņēmēju dienas Latgalē 2018 Lielā zāle, Latgales 
vēstniecība GORS, Pils 
ielā 4, Rēzeknē 

bezmaksas “Uzņēmēju dienas Latgalē” ir kļuvušas par ik rudeni gaidītu tradīciju, kas 
jau ceturto reizi pulcēs uzņēmējus, lai kopīgi veidotu pārskatu par Latgales 
reģionā notiekošo un kopīgi risinātu aktuālos jautājumus. Šogad pasākums 
tiks veidots ar mērķi iepazīstināt apmeklētājus ar reģionā esošajām darba 
vietām un palīdzēt uzņēmējiem risināt aktuālo darbaspēka trūkuma 
jautājumu.  

Latgales vēstniecības GORS Lielajā zālē izstāde transformēsies 
informatīvā un izglītojošā ekspozīcijā, vienkopus pulcējot uzņēmējus un 
izglītības iestādes dažādu nozaru griezumā, kur apmeklētājiem interaktīvā 
veidā būs iespēja uzzināt par reģiona uzņēmumiem, to vakancēm, 
pieprasītajām profesijām un to apguves iespējām. 

 

No 20. līdz 
23. septembrim 

10. starptautiskais teātra festivāls “Soli pa solim” rtt.lv/#solipasolim 

facebook.com/rezeknesteatris  

20. septembrī 

plkst. 17.00 

10. teātra festivāls “Soli pa solim” 

Dzejas un mūzikas kabarē 
“Veidenbaums. Live”. 

Rēzeknes teātris “Joriks” 
(Latvija) 

 

 

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

5,00 € 

 

Rēzeknes teātra “Joriks” izrāde latviešu valodā, 45 min., 14+ Režisors – 
Georgijs Surkovs.  

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”. 

20. septembrī 

plkst. 19.00 

10. teātra festivāls “Soli pa solim” 

“Kaprona Eglīte. Dīvainis. 
Mikroskops”. 

Laikmeta ainiņas pēc Vasilija 
Šukšina stāstiem. 

Rēzeknes Tautas teātris 

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

2,00, 3,00 € 1 h 20 min., 12+ Režisore – Māra Zaļaiskalns. 

Iedvesmojošas pirmās satikšanās dzirkstis un azarts cauri gadsimtiem – 
šādiem vārdiem varētu raksturot Rēzeknes Tautas teātri. Katra izrāde ir kā 
pirmā tikšanās – ar autoru, režisoru un vienam ar otru – atkal jaunās 
lomās, citā laikmetā, citos notikumos.  

Vasilijs Šukšins – labi zināmais režisors, aktieris un rakstnieks ir dzimis 
1929. gadā Krievijas Altaja novadā un ir tipisks krievu sādžas attēlotājs. 
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(Latvija) V. Šukšina stāsti ir pati dzīve, cilvēks ir vesela pasaule. Reizēm rakstnieks 
atļaujas pasmaidīt par saviem varoņiem un to dīvainībām, bet vienmēr 
jūtamas viņa dziļās simpātijas pret šiem cilvēkiem. 

20. septembrī 

plkst. 21.00 

10. teātra festivāls “Soli pa solim” 

Federiko Garsija Lorka 
“Bernardas Albas māja”. 

Fiziskais teātris 
“D.O.M”(Krievija) 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras nams, 
Atbrīvošanas alejā 97 

2,00, 3,00 € Federico Garcia Lorca “The House of Bernarda Alba”. Physical Theater 
“D.O.M” (Russia). 45 min., RUS, 16+ Režisors – Anton Leonov. 

Pēc vīra nāves Bernarda Alba pasludina astoņu gadu sērošanas periodu 
un kopā ar savām meitām pārceļas uz dzīvi dzimtas mājās. Drīzumā 
vecākajai meitai un dzimtas īpašumu mantiniecei ierodas precinieks, kurš 
patiesībā ir iemīlējies jaunākajā atvasē. Māte, uzzinot par notiekošo, 
cenšas precinieku nogalināt. Jaunākā meita, domājot, ka viņas mīļotais ir 
miris, izdara pašnāvību. 

20. septembrī 

plkst. 22.00 

10. teātra festivāls “Soli pa solim” 

Nakts diskusijas 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras nams, 
Atbrīvošanas alejā 97 

bezmaksas Eksperti: teātra zinātniece Vitalija Truskauskaite, teātra zinātniece Ingrīda 
Vilkārse, scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis, LNKC amatierteātru mākslas 
eksperte Dace Vilne.  

 

21. septembrī 

plkst. 16.00 

10. teātra festivāls “Soli pa solim” 

Antons Čehovs “Bildinājums”. 

Ķelmes mazais teātris 
(Lietuva) 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras nams, 
Atbrīvošanas alejā 97 

2,00, 3,00 € Anton Chekhov “Proposal”: Kelme Little Theatre (Lithuania).  

60 min. LIT, 12+ Režisors – Turgay Velizade. 

Komēdija attēlo krievu aristokrātijas dzīvi. Cienījamas un tajā pat laikā 
mantkārīgas personas bildinājums, mānīšanās ar muļķīgiem principiem, 
egoisma un niecīgo ambīciju demonstrēšana maskē visas cilvēka 
svarīgākās īpašības. Mantkārība vai mīlestība? 

 

21. septembrī 

plkst. 18.00 

10. teātra festivāls “Soli pa solim” 

La Otra kompānija “Greja 
kontinents”. 

La Otra kompānija (Kolumbija) 

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

2,00, 3,00 € La Otra Company “Grey Continent”: La Otra Company (Colombia).  

45 min. SPA, 12+ Režisors – Juana Ibanaxca Salgado. 

Veca vīra tēls nomocītā ķermenī pirms sabrukuma, mierīgs un lēns, 
kontrastē ar enerģisku vēlmi tēlos un objektos redzēt mīlestību, prieku, 
ideju spēli, parādot aizejošo laiku un skumjas pēc pagājušā. Izrāde ir ne 
tikai skats uz estētisko, bet arī kritisks vērojums par mūsdienu pasauli, kas 
tiek sadalīta, lai mēs to varētu izprast un uzbūvēt sev no jauna nosacīti 
funkcionālā veidā. 

 

21. septembrī 

plkst. 20.00 

10. teātra festivāls “Soli pa solim” 

Edīte Neimane “Domājot par 
Frīdu”.  

Salaspils amatieru teātris 
(Latvija)  

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras nams, 
Atbrīvošanas alejā 97 

2,00, 3,00 € Drāma, 55 min., 14+ Režisore – Edīte Neimane. 

“Es mīlu Djego vairāk par dzīvi...” Stāsts par sievieti, kas savu sakropļoto 
ķermeni padarījusi par ikonu un savas sāpes – par mākslu. Šīs atmiņas 
glabā noslēpumainu stāstu par meksikāņu gleznotāju Frīdu Kālo un viņas 
mūža mīlestību Djego Riveru. Stāsts par Frīdu Kālo – vai tas ir mīts vai 
leģenda, tas lai paliek noslēpums. 

 

21. septembrī 

plkst. 22.00 

10. teātra festivāls “Soli pa solim” 

Frančesko Angeloni, Laura 
Farina “Itāļu filmu fabrika”. 

Avanzi di Scena (Itālija) 

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

2,00, 3,00 € Francesco Angeloni and Laura Farina “The Italian Movie Factory”: Avanzi 
di Scena (Italy). Dejas teātris, 60 min. ITA, 12+ Režisors – Francesco 
Angeloni.  

Izrāde stāsta par lielāko Itālijas filmu studiju Cinecittà no tās pirmsākumiem 
līdz mūsdienām, pieskaroties zelta laikam, kad tika radītas Federiko Fellini 
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un daudzu citu Academy Awards balvu ieguvēju filmas. Skatītāji var vērot 
filmas tapšanas gaitu no autora idejas rašanās brīža līdz tās realizācijai. 

21. septembrī 

plkst. 22.00 

10. teātra festivāls “Soli pa solim” 

Nakts diskusijas 

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

bezmaksas   

22. septembrī 

plkst. 11.00 

10. teātra festivāls “Soli pa solim” 

Trafec teātris “Nāve sākas ar 
kurpēm”.  

Trafec teātris (Spānija) 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras nams, 
Atbrīvošanas alejā 97 

2,00, 3,00 € Trafec Theatre “Death Starts with Shoes”: Trafec Theatre (Spain, 
Catalonia). Perfomance, 55 min. 14+ SPA Režisors – Lydia Canals. 

Uzvedums sākas nacistu koncentrācijas nometnēs ieslodzīto atbrīvošanas 
dienā. Paliek jautājums – vai pēc atgriešanās mājās koncentrācijas 
nometnes murgs tiešām ir beidzies? Marceline Lorindan-Ivens: “Nometne 
paliks mūsos līdz dienai, kad mēs nomirsim.”  

Uzmanību! Izrādes laikā skatītājus aicinās noaut kurpes, aktieri tās 
izmantos uzvedumā. Izrādes beigās īpašnieki saņems savus apavus 
atpakaļ. 

 

22. septembrī 

plkst. 13.00 

10. teātra festivāls “Soli pa solim” 

Fernando de Rojas “La 
Celestina, traģikomēdija”. 

Atalajas teātris (Spānija) 

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

2,00, 3,00 € Fernando de Rojas “La Celestina, the Tragicomedy”: Atalaya Theatre 
(Spain). Traģikomēdija, 60 min. SPA, 12+ Režisors – Ricardo Iniesta. 

La Celestina ir kā antitēze ierastajiem Zelta laikmeta tekstiem, kurā daži 
izbaudīs lugas tēlu intrigu un dziļumu, lugas krāsainās ainas un 
humoristiskās detaļas,  dramatiskās konstrukcijas smalkumu, bet citi – 
dialogu vārdu spēles un dvēseliskos monologus. 

 

22. septembrī 

plkst. 15.30 

10. teātra festivāls “Soli pa solim” 

Nora Ikstena “Aplamā mīla”. 

Latvijas Universitātes 
studentu teātris (Latvia) 

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

2,00, 3,00 € Performance, 1 h 10 min. LAT, 16+ Režisors – Visvaldis Klintsons. 

Izrāde pieaugušajiem ir eksperiments, kas tapis, iedvesmojoties no Noras 
Ikstenas darba “Amour fou jeb Aplamā mīla 69 pantos”. Amo, ziņkārīgs 
mistisks eņģelis, pārvaldot beznosacījuma mīlestības laukus, nolaižas uz 
Zemes apskatīt, kā cilvēki bauda viņa mīlestības augļus. Amo sastop pāri – 
Adu un Ivu, kuri viņa dāsnās dāvanas izlieto nevērīgi un naidīgi. Zaudētās 
mīlestības cena ir sāpīga. Viņi ir divas dažādas pasaules, bet abas tomēr 
prot mīlēt. 

22. septembrī 

plkst. 18.00 

10. teātra festivāls “Soli pa solim” 

Nikolajs Gogolis “Precības”. 

VEF Teātris (Latvija) 

Lūznavas muižas 
Sarkanā zāle, 
Rēzeknes novads 

 

5,00 € Komēdija, 1 h 30 min. LAT, 12+ Režisors – Agris Krūmiņš. 

Precības lugas varoņiem ir kā jaunības eliksīrs, iespēja atdzimt, izrauties 
no rutīnas un garīgās stagnācijas. Komēdija, kas piepildīta ar skumjām par 
cilvēku vientulību, vājumu un nespēju pretoties manipulācijām, pārvarēt 
savu dabu, atrast un nosargāt savu laimi, un nav neviena, kas spētu 
palīdzēt. 

22. septembrī 

plkst. 20.00 

10. teātra festivāls “Soli pa solim” 

Dace Umbraško un teātra 
grupa “Sesija. Latviešu 

Tautasdziesmas. Kāzas”. 

Kauguru kultūras nama 
jauniešu teātris 

Lūznavas muižas 
Kultūras šķūnis,  
Rēzeknes novads 

5,00 € Komēdija, 1 h 10 min., 12+ Režisore – Dace Umbraško. 

Izrāde ir par jauniešiem aktuāliem jautājumiem – mīlestību, studentu dzīvi 
un nerātnajām latvju dainām. Tautas deju kolektīvs ierodas uz 
mēģinājumu, bet deju nodarbība tiek atcelta. Viņi nolemj nedoties mājās, 
bet uzspēlēt teātri, kur dažiem izvēlētās lomas ir ļoti tuvas reālajai dzīvei. 
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“Eksperiments” (Latvija) 

 

24. septembrī 

plkst. 18.00 

 

Aleksandrs Volodins  

“Ar mīļotajiem nešķirieties” 

Rēzeknes teātra “Joriks” 
PIRMIZRĀDE 

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

5,00 € 

 

Režisors – Antons Kiseļus (Igaunija). 

Scenogrāfija un kostīmi – Olga Galicka ( Ольга Галицкая, Krievija). 

Izrāde latviešu valodā 

Ieteicamais vecums: 12+ 

28. septembrī  

plkst. 19.00 

LNO operas pirmizrādes 
tiešraide “Klīstošais 

holandietis” 

 

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

3,00 € 28. septembrī Latgales vēstniecībā GORS jau otro reizi tiks pārraidīta 
Latvijas Nacionālās operas pirmizrādes tiešraide. No kurienes viņš bēg, 
kurp vedīs viņa ceļš? Jautājums, kas klīda Riharda Vāgnera domās viņa 
nomada ceļā no Rīgas uz Londonu 1839. gadā. Uz laiku to viņa vietā 
atbildēja vētra, no kuras bēgdams viņš nokļuva Norvēģijas fjordos. Par 
bēgļa mājām kļuva iedvesma un tapa Klīstošais holandietis. Režisors – 
Viesturs Kairišs, muzikālais vadītājs un diriģents – Mārtiņš Ozoliņš. 

28. septembrī  

plkst. 18.00 

Vakara sarunas par svarīgo 

 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

bezmaksas Lūznavas jauniešu iniciatīvu grupa aicina uz jau otro izglītojošu pasākumu 
ar kino, mūziku un diskusijām – "Vakara sarunas par svarīgo". Pasākums 
notiks Lūznavas muižas “Kulturys škiunī” un rosinās sarunu starp 
jauniešiem par mūsdienās svarīgām tēmām. Šajā reizē kino programmā 
Rolanda Kalniņa filma “Četri balti krekli” un turpinājums filmu sērijai par 
Latvijas rokmūzikas attīstību – “Septiņdesmitie. Spožums un posts”. 

 

29. septembrī  

plkst. 18.00 

Latvijas teātru aktieri, JMRMV 
Simfoniskais orķestris. 

Koncertprogramma “Sounds 
of the Music” 

 

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

12,00–20,00 € 29. septembrī Rēzeknē izskanēs krāšņs pasaules skaistāko mūziklu 
melodiju koncerts “Sounds of the Music”, kurā iekļauti fragmenti no 
pasaulslavenajiem mūzikliem. Koncertos kopā ar Jāzepa Mediņa Rīgas 
Mūzikas vidusskolas (JMRMV) Simfonisko orķestri diriģenta Pētera 
Plūmes vadībā muzicēs labākie dziedošie Dailes, Nacionālā, Liepājas un 
Valmieras teātru aktieri: Ieva Puķe un Ģirts Rāviņš, Ērika Eglija, Gints 
Andžāns, Edgars Pujāts, Inese Kučinska, Līga Zeļģe un Uldis Siliņš. 

30. septembrī  

plkst. 15.00 

 

“Sārtais ziediņš” pēc 
S. Aksakova pasakas 

motīviem. 

Rēzeknes teātra “Joriks” 
PIRMIZRĀDE bērniem 

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

5,00, 7,00 €, ģimenes biļete 
15,00 € (4 pers.) 

 

Izrāde krievu valodā 

Ieteicamais vecums: 4+ 

 

30. septembrī  

plkst. 10.00 

 

Miķeļdienas gadatirgus  Sekojiet informācijai! 

 

Ieeja – brīva  Ražas svētku lustes: lauku labumi, rudens zupa, amatnieku darinājumi un 
koncerts. 

10.00 Muzicē pūšamo instrumentu orķestris ‘’Rēzekne’’ 

11.00 Rēzeknes kolektīvu koncerts 

13.00 Igauņu ģimenes kapela 

Šogad goda vietā ceļam ķirbi, kas simbolizē pārpilnību un labklājību! 
Ģērbieties oranžos tērpos, visoranžākie saņems balvas! 

Pasākuma vadītājs – Rēzeknes Tautas teātra aktieris Aldis Leidums. 

Informācija tirgotājiem pa tālr. 26332249, 64622222 
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30. septembrī  

plkst. 17.00 

Latvijas Nacionālā baleta 
viesizrāde “Šeherezāde un 

viņas stāsti” 

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

5,00–12,00 €, GORS Austrumu sultānu Šahrijāru pievīlusi neuzticīgā sieva, tāpēc ik nakti viņš 
apprec nevainīgu jaunavu un ik rītu liek to nogalināt. Tā turpinās, līdz viņš 
sastop sava vezīra vecāko meitu Šeherezādi, kurai ar pasakām un mītiem 
izdodas iekarot valdnieka nocietināto sirdi. Muzikālais vadītājs un diriģents 
Mārtiņš Ozoliņš, horeogrāfs Leo Mujics. 

30. septembrī  

plkst. 15.00 

Literārās sarunas Lūznavas 
muižā: Inga Ābele 

 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

3,00 € Lūznavas muiža aicina uz sarunu cikla par literatūru un rakstīšanu rudens 
sezonas atklāšanu, kurā būs iespēja tikties un sarunāties ar rakstnieci, 
romānu “Klūgu mūks” un “Duna” autori Ingu Ābeli. Sarunu cikla “Literārās 
sarunas Lūznavas muižā” mērķis ir gan atklāt, cik daudzveidīga ir jaunākā 
literatūra un kā tā stiprina Latgales kultūrtelpu un ļauj apjaust latvisko 
latgaliskumu, gan ļaut muižai meklēt pašai savu sarunu klausītāju un 
jautātāju, piedāvājot žanriski atšķirīgus stāstus un auditorijas, kurām 
adresēti sarunu ciklam uzrunāto rakstītāju darbi. 

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   

No 4. septembra līdz 
31. oktobrim 

Muzejpedagoģiskā programma 

“Pa Myužeiguo kalindera 
pēdām jeb glītrakstīšana ar 

tinti un spalvu” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Katram skolēnam 0,80 €, 
iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālr. 64622464 

Programma sākumskolas, pamatskolas skolēniem.  

Nodarbības ilgums: 50-60 min. Nodarbības laikā izzināsim par skolas 
gaitām un mācīšanos Latvijā dažādos laikos, kur būs iespējams:  

• ar auguma mēru noskaidrot savu skološanās pakāpi: “mātes skola pie 
ratiņa”, “skola ar klases skolotāju”, “augstā skola”,  

• uzzināt par ievērojamākā Latgales rokraksta literatūras pārstāvja 
Andryva Jūrdža dzīvesgaitām, viņa uzrakstīto kalendāru “Myužeygays 
kalinders” (1916.g.) un izšķirstīt skolēnu veidoto “...laika kalinders 2011”!   

• apskatīties 19. gadsimta latgaliešu autoru, grāmatu pārrakstītāju 
rokrakstu paraugus, dažādas 20. gadsimta mācību grāmatas, liecības, 
fotogrāfijas, 

http://www.sinagoga.lv/
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• rēķināt seno svaru un mēru sistēmā, 
• glīti rakstīt ar tinti un spalvu burtnīcas lapā vai vēl senākā burtnīcā – uz 

mazas koka tāfelītes, 
• nofotografēties pie 20. gs. 80. gadu skolēnu skolas formastērpiem un 

sajust senās skolas klātbūtni arī interjerā, sēžot pie īsta XIX gs  beigu 
skolotāju galda no Vilņa Strautiņa privātkolekcijas. 

• piedalīties mūsdienu rokrakstu paraugu kolekcijas veidošanā. 
Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” norise 
bērniem un jauniešiem. 

 

Visu gadu  Muzejpedagoģiskā programma 

“Latgales atbrīvošanas 
piemineklis – no idejas līdz 

sirdij” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

katram skolēnam 0,80 €, 
iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālr. 64622464 

Programma pamatskolas, vidusskolas skolēniem. Nodarbības ilgums: 60 
min. 

Šogad aprit 26 gadi, kopš trešo reizi tika atjaunots Latgales Atbrīvošanas 
piemineklis – Latgales simbols – tautā saukts par Māras pieminekli. 
Nodarbības laikā skolēni uzzinās pieminekļa celšanas vēsturi, tā pārmaiņas 
laikmetu gaitā, kā arī paši varēs “būvēt” – salikt pieminekļa koka modeli. 
Otrajā nodarbības daļā (pēc izvēles) iespējama došanās pie Latgales 
atbrīvošanas pieminekļa. 
Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” norise 
bērniem un jauniešiem. 

 

Visu gadu Muzejpedagoģiskā programma 

“Satikšanās Rozes pilsētā” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Grupai līdz 30 cilv. 18,00 €, 
iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālr. 64622464 

Programma rudens ekskursijai! 

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. 
Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” norise 
bērniem un jauniešiem. 

Visu gadu Muzejpedagoģiskā programma 

“Zemes dzīļu noslēpumi” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

 

katram skolēnam 0, 80 €, 
iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālr. 64622464 

Programma sākumskolas, pamatskolas skolēniem. Nodarbības ilgums: 
40–60 min. Praktiski darbojoties grupās, dalībnieki noskaidros, ko var 
atrast zemes dzīlēs un cik liela nozīme senvēstures pētīšanā, senču 
sadzīves izzināšanā ir arheoloģiskajiem izrakumiem. Skolēni iejutīsies 
arheologa lomā un veiks “izrakumus“ ar smiltīm piepildītā koka kastē, pēc 
tam analizējot atradumus. Nodarbības laikā skolēni padziļina zināšanas 
par vēsturi, kultūrvēsturi, mācās izprast, cik svarīgi ir saudzīgi izturēties 
pret vidi. Nodarbībā skolēni varēs iepazīties gan ar 1980.–1983. g. 
arheoloģiskajos izrakumos atrastajām senlietām, gan ar arheoloģisko 
izrakumu materiāliem, kas iegūti Rēzeknes viduslaiku pilskalna 
aizsardzības zonā 2010. g. pirms Austrumlatvijas 
radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs“ celtniecības. 

Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” norise 
bērniem un jauniešiem.  
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Visu gadu Muzejpedagoģiskā programma 
“Māla pikuča piedzīvojumi” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

katram skolēnam 0,80 €, 
iepriekšēja pieteikšanās pa 
tālr. 64622464 

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

Virtuālajā keramikas spēlē “Māla pārvērtības” skolēni vizuāli uzskatāmā 
veidā tiek iepazīstināti, kā atrodams māls, kā to pārstrādā, kā veido 
keramikas trauku, kāds ir apdedzināšanas process. Lielākās keramikas 
ekspozīcijas Latvijā un pasaulē apskate un uzdevumu pildīšana. Suvenīra 
veidošana no māla. Izveidotie darbi tiek atdoti līdzņemšanai to autoriem. 
Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” norise 
bērniem un jauniešiem. 

Visu gadu Muzejpedagoģiskā programma 
“Pirmo reizi izstādē” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

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

Programmu lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464. 

Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” 
norise bērniem un jauniešiem. 

Visu gadu 

 

Programma 

“Dzimšanas diena muzejā 
bērniem” 

 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

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

• izglītojošas aktivitātes muzeja ekspozīcijās un izstādēs; 

• senas un mūsdienīgas spēles; 

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

Visu gadu 

 

Programma 

“Dzimšanas diena muzejā 
dāmām un kungiem” 

 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

 

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

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

• Ekspozīciju un izstāžu apskate; 

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

Visu gadu Lekcija “No latgaliešu 
kalendāru vēstures” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

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

Lekciju lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464. 

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

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

Laika periodā no 1920. līdz 1940. gadam, viens no pilsētas simboliem bija 
Rēzeknes 9. kājnieku pulks, kas turpmākajos gados kļuva par 
neatņemamu Rēzeknes pilsētas sastāvdaļu. Kāda bija Rēzeknes 
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9. kājnieku pulka vēsture un nozīme Rēzeknes pilsētas dzīvē? Kāda 
vēsturiska saistība saglabājusies līdz mūsdienām? 

Lekciju lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464. 

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

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

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

Lekciju lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464. 

Visu gadu  

#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. 

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. 
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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, 

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 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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sazinieties ar pasākuma organizatoru. 

 

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

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

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