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KULTŪRAS NOTIKUMI RĒZEKNĒ 2019. GADA JŪLIJĀ 

 

AKTUALITĀTES RĒZEKNES BIBLIOTĒKĀS JŪLIJĀ, 2019 
Datums Pasākumi Vieta 

 Tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas  

No 1.–31. jūlijam “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 

17. jūlijā plkst. 15.00 Ingridas Tāraudas grāmatas “Pajautys” prezentācija Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

17. jūlijā plkst. 17.00 Kopkrājuma “Pagrauda” 20 gadu atceres pasākums: tikšanās ar autoriem Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

17. jūlijā plkst. 14.00 Spēļu pēcpusdiena  Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

18. jūlijā plkst. 15.00 “Nāc un uzspēlē!: intelektuālo galda spēļu pēcpusdiena RCB lasītāju klubiņā “LASIS” 
(galda spēles no RCB krājuma) 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

24. jūlijā plkst. 15.00 “Somija. Iepazīsim ES prezidējošās valstis!”: tematisks pasākums sadarbībā ar 
Austrumlatgales EDIC 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

 Radošo darbu izstādes  

1.–31. jūlijā “Debesu karnevāls”: Gaļinas Sviridenkovas mandalu un pozitīvo enerģiju zīmējumu izstāde, 

cikls “Radošie lasītāji” 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

 Literatūras izstādes  

1.–16. jūlijā “Holokausts”: tematiska izstāde (4. jūlijs – Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena) Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

1.–12. jūlijā “Somija – Eiropas Savienības  prezidējošā valsts”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

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

2.–19. jūlijā “Liepu mēneša stāsti un pasakas”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

3.–14. jūlijā “Somija. Iepazīsim ES prezidējošās valstis!”: literatūras izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

5. jūlijā –1. augustā Jaunieguvumu izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

10.–24. jūlijā “Atvaļinājumā uz Latgali!”: tematiska izstāde par tūrisma objektiem Latgalē Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

12.–26. jūlijā “Šahs un mats”: Starptautiskajai šaha dienai veltīta tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

16.–27. jūlijā “Kopkrājumam “Pagrauda” – 20“: tematiska izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

16.–27. jūlijā “Amerikāņu rakstniekam Ernestam Hemingvejam – 120”: grāmatu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

16.–30. jūlijā “Datorspēle pēc grāmatas vai grāmata pēc datorspēles?”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

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

18. jūlijā–30. augustā “Meitenes un puiši tīmeklī – tālu un līdzās”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 



 
2 ⋙ jūlijs Rēzeknē ⋘ 2019    

 

18.–31. jūlijā “Bērnu rakstniekam Jānim Baltvilkam – 75”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

22.–30. jūlijā “Zeme, maizes devējiņa. Dabas draugam Jānim Baltvilkam – 75”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

22. jūlijā–5. augustā “Baltvilka balvas gada laureāti bērnu literatūrā un grāmatu mākslā”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

22. jūlijā–5. augustā “Nekas nav tik brīvs, kā cilvēka doma”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

22. jūlijā–10. augustā “Svētki Rēzeknei”: grāmatu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

22.–31. jūlijā “Aptieka no pļavas, meža un tava mazdārziņa”: tematiska izstāde par ārstniecības augiem Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

29. jūlijā–12. augustā “Par bitēm un biteniekiem”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

29. jūlijā–17. augustā “Latviešu rakstniecei Dacei Rukšānei Ščipčinskai – jubileja”: tematiska izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

Laiks Notikums Vieta Ieejas maksa Cita informācija 

6. jūlijā  

no plkst. 10.00–18.00 

Ģimenes sestdiena Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Ieeja bezmaksas 

Tālr. 64622464 

rezekne.lv 

Katra mēneša pirmajā sestdienā ieeja uz muzeja ekspozīcijām un 
izstādēm brīva! 

Vasarā (no 1. jūnija līdz 31. augustam) Latgales Kultūrvēstures muzejs 
apmeklētājiem atvērts: trešdien–sestdien 10.00–18.00, svētdien 11.00–
17.00, pirmdien, otrdien – slēgts (pieejams grupām ar iepriekšēju 
pieteikšanos). 

No 12. jūlija līdz 
12. augustam 

 

Tikšanās ar 
mākslinieku 21. jūlijā 
plkst. 14.00 (Mākslas 
piknika laikā) 

Gotjē Osiepā gleznu izstāde 

 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

luznavasmuiza.lv Lūznavas muižā skatāmas Rīgā dzīvojoša un strādājoša franču 
mākslinieka Gotjē Osiepā (Gauthier Osiepa) gleznu izstāde. Gotjē Osiepā 
ir dzimis 1990. gadā Francijā. Kā gleznotājs-autodidakts viņš apmeklēja 
mākslas skolas “Grande Chaumière” darbnīcu. Uz mākslinieku spilgtu 
iespaidu atstājuši tādi slaveni 20. gs. gleznotāji kā Frānsiss Bēkons, Pols 
Rebeirols, Žaks Trifēmiss un Anselms Kīfers. Osiepā glezno ar eļļas 
krāsām. Gleznu lēnais žūšanas process ļauj spēlēties ar matērijas slāņiem 
(plūsmu, laukumiem), tādēļ šis tekstūru sajaukums izceļ atsevišķas 
gleznas detaļas (kāda koka zaru, upes dziļumu). Mākslinieks saka, ka 
nekad nezina, par ko kļūs audekls – visbiežāk kompozīcija veidojas no 
nejaušiem triepieniem, sabiezinājumiem vai ieskicējumiem. 

No 12. līdz 27. jūlijam X starptautiskais festivāls 
“Latgales ērģeļu dienas 2019” 

Rēzeknes Vissvētākās 
Jēzus Sirds Romas 
katoļu katedrālē 

Ieeja visos koncertos par 
ziedojumiem Tilžas 
baznīcas ērģeļu 
restaurācijai 

facebook.com/latgalesergel
udienas 

12. jūlijā plkst. 21.00 Stirnienes ērģeļu nakts Stirnienes Sv. Laurencija 
Romas katoļu baznīcā. Piedalās: Ilze Vizule (ērģeles), Gunta Greisle un Ai-
nārs Kiserovskis (balss), garīgās mūzikas koris “Reversium” (diriģents 
Jānis Gruduls), Malnavas drau-dzes koris un īpašie viesi; 

14. jūlijā plkst. 18.00 (pēc Svētās Mises plkst. 17.00) koncerts “Teici To 
Kungu” Krustpils Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā. 
Piedalās: Diāna Jaunzeme-Portnaja (ērģeles), Ieva Šablovska (arfa); 

17. jūlijā plkst.18.00 Garīgās mūzikas koncerts Līksnas Vissvētās Jēzus 
Sirds Romas katoļu baznīcā. Piedalās: Digna Markule (ērģeles), Viktors 
Veļičko (kontrabass), Aleksandrs Veļičko, Jānis Veļičko, Pēteris Veļičko, 
Pāvels Veļičko (balss); 

19. jūlijā plkst. 18.00 Īpašo viesu koncerts Kārsavas (Malnavas) 
Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcā. Piedalās: Vita Kalnciema, 

http://www.rezekne.lv/
https://www.facebook.com/latgalesergeludienas/
https://www.facebook.com/latgalesergeludienas/


 
3 ⋙ jūlijs Rēzeknē ⋘ 2019    

Liene Andreta Kalnciema (ērģeles), Laura Purena (soprāns); 

20. jūlijā plkst. 11.00 Topošo ērģelnieku koncerts Balvu luterāņu 
baznīcā. Piedalās: Latgales reģiona mūzikas skolu un vidusskolu 
audzēkņi, Balvu Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi; 

21. jūlijā plkst. 18.00 Koncerts “Latgales ērģeļu gaisma” Izvaltas 
Svētās Annas Romas katoļu baznīcā. Piedalās: Iveta Pelše (ērģeles), 
Dainis Skutelis (balss), Kārlis Jēkabsons (trompete); 

26. jūlijā plkst. 13.15–17.30 Ērģeļspēles meistarklases Latgales reģiona 
jaunajiem ērģelniekiem Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā. 
Vadītāji: Deniss Mahaņkovs un Dina Ikhina (Krievija); 

26. jūlijā plkst. 18.00 Jauno stabuļu ērģeļu ieskandināšanas koncerts  

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā. Piedalās: Deniss Mahan ̧kovs 
un Dina Ikhina (ērģeļu duets, Krievija); 

27. jūlijā plkst. 19.00 (pēc Sv. Mises pl. 18.00) Noslēguma koncerts 
Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē. Piedalās: Dina Ikhina, Deniss 
Mahaņkovs (ērģeles, Krievija), Paula Šu ̄mane (vijole), Agnese Urka 
(soprāns), Larisa Carjkova (ērģeles). 

Organizē biedrība “Jauniešu mūzikas studija” 

13. jūlijā 

 

Ghetto Games Rēzeknē Festivāla parkā, Pils 
ielā 17 

ghetto.lv  

13. jūlijā 

 

Rēzeknes novada dienas: 

Nagļi. Zvejnieku svētki 

Rēzeknes novadā rezeknesnovads.lv Rēzeknes novada dienas iesākas ar zvejnieku svētkiem Nagļos, kur 
organizatoru rūpi uzņēmušies Dricānu pagastu apvienības ļaudis. Nagļi ir 
tā vieta, kur katru gadu, nemainīgi jūlija otrajā sestdienā norisinās 
Zvejniekdienas sporta spēles. Ņemot vērā, ka pasākums vairāku gadu 
garumā ir kļuvis par tradīciju un daļēji par Nagļu vizītkarti, tad noliktajā 
laikā un vietā pulcējas liels skaits sportot-, atpūsties-, un atbalstīt- 
gribētāju. Īpaša programma paredzēta arī pašiem mazākajiem 
apmeklētājiem – “Bērnu pilsētiņa” ar jautrām un asprātīgām atrakcijām. 
Svētku noslēgumā svētku koncerts un balle. 

Šogad  Rēzeknes novada dienas notiks četrās Rēzeknes novada pagastu 
apvienībās – Nagļos, Lendžos, Kaunatā, Lūznavā, radot daudz plašākas 
iespējas novada iedzīvotājiem un viesiem iesaistīties svētku norisēs. 

No 13. jūlija līdz 
12. augustam 

CERAMIC LABORATORY. 

VII Starptautiskā keramikas 
mākslas simpozija izstāde 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

luznavasmuiza.lv VII Starptautiskā keramikas mākslas simpozija CERAMIC LABORATORY, 
kuru rīko Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, atklāšanas izstāde. Šī 
gada simpozijs būs jau septītais pēc kārtas un tradicionāli tas pulcē 15 
mākslinieku šoreiz no 8 valstīm. Simpozijā divu nedēļu laikā mākslinieki 
radoši strādā un rada unikālus mākslas darbus, veido kopīgu pieredzes 
apmaiņas platformu, rīko prezentācijas vakarus, lekcijas un meistarklases. 
Pasākumā tiek atklātas arī divas izstādes – viena sākumā un otra 
simpozija beigās, noslēdzot pasākumu, kā arī parādot skatītājiem paveikto. 
Lūznavas muižā būs skatāma simpozija atklāšanas izstāde, kurā tiks 
eksponēti mākslinieku līdzatvestie darbi, kas katrs atsevišķi stāstīs pa 
mākslinieku un viņa pārstāvēto valsti, tādējādi iepazīstinot ar 

http://rezeknesnovads.lv/
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māksliniekiem gan skatītāju, gan ar sapazīstinot māksliniekus savstarpēji. 

Simpozijā šogad piedalīsies Suzanne Au (Ķīna), Elīna Titāne (Latvija), 
Inese Brants (Latvija), Boguslaw Dobrowolski (Polija), Aleksandra 
Dobrowolska (Polija), Silvia Granata (Itālija), Brian Kakas (ASV), Beka 
Tabagua (Gruzija), Yulia Repina (Krievija), Katerina Geiduka (Baltkrievija), 
kā arī Daugavpils keramiķi Lilija Zeiļa, Una Gura, Sanri, Ilona Abdulajeva, 
Nellija Dzalba. 

14. jūlijā  

plkst. 15.00 

Bērnu ballīte “Putu paradīze” 
Rēzeknē 

Rēzeknes Kultūras un 
atpūtas parkā, Raiņa 
ielā 29a 

facebook.com/putuparadize Visneaizmirstamākā bērnu ballīte ar dejām putās, uzpūšamajām 
atrakcijām, cukurvati, popkornu, konkursiem, balvām un pasākuma 
vadītāju Smurfeti. 

19. jūlijā Rēzeknes novada dienas: 
Lendži. Veselības 

veicināšanas festivāls 

Rēzeknes novadā rezeknesnovads.lv Lendžos ar radošu, aktīvu un sportisku programmu ģimenēm un bērniem 
notiks Veselības veicināšanas festivāls, kurš notiek Rēzeknes novada 
pašvaldības īstenotā ESF projekta “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” 
ietvaros. Noslēgumā Lendžu brīvdabas estrādē svētku koncerts. 

19. jūlijā  

plkst. 21.30 

Jumta terases sezonas 

atklāšanas koncerts  

“Rahu The Fool” 

Jumta terase, Latgales 

vēstniecība GORS, Pils 

ielā 4, Rēzeknē 

10,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Latgales vēstniecības GORS Jumta terases kino un mūzikas vakari jūlijā 

un augustā kļuvuši par rēzekniešu un pilsētas viesu iemīļotu vasaras 

tradīciju. Jumta terases vakari notiks piektdienu un sestdienu vakaros no 

19. jūlija līdz 24. augustam. Jumta terases sezonas atklāšanas koncertā 

spēlēs grupa “Rahu The Fool”, bet jūlijā un augustā skatītājus gaidīs deviņi 

kino vakari, kurus piektdienās papildinās kāda muzikāla uzstāšanās. 

20. jūlijā Rēzeknes novada dienas: 
Kaunata. Ģimeņu diena 

Rēzeknes novadā rezeknesnovads.lv Lai stiprinātu ģimeniskās vērtības un dotu iespēju izbaudīt kopā būšanas 
prieku, īpaša Novada svētku diena veltīta tieši jaunajām ģimenēm. 
Ģimenes ir aicinātas piedalīties atklātajā Jauno ģimeņu konkursā “Būt 
kopā”. Būs jautras stafetes un konkursi, radošās darbnīcas, ģimeņu 
parādes un godināšana. Turpinās arī Veselības veicināšanas festivāla 
aktivitātes. Svētku izskaņā mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu koncerts 
un turpinājumā visi aicināti lustēties daudzu populāru Latvijas grupu 
mūzikas pavadībā. 

20. jūlijā  

plkst. 19.00 

Kamermūzikas koncerts 
“Virtuozs uz jumta” 

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

10,00–13,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Koncertā būs iespēja doties riskantā ceļojumā, kurā netrūks ne ausij 
tīkamu melodiju, ne mulsinošu un izaicinošu pārsteigumu. “Virtuozs uz 
jumta” mākslinieces būs viena no pazīstamākajām Latvijas jaunās 
paaudzes pianistēm Agnese Egliņa un aktīvi koncertējoša vijolniece, 
daudzu starptautisku konkursu laureāte Paula Šūmane. Kamermūzikas 
koncerti GORS Mazajā zālē vasaras vakaros ir kļuvusi par tradīciju, 
piedāvājot baudīt dzirkstošu mūziku arī siltajā gadalaikā. 

20. jūlijā 

plkst. 22.00 

“Pilnīgi svešinieki“.  

Kino vakars uz Jumta terases 

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

5,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Septiņi sirdsdraugi, sanākuši uz kopīgām vakariņām, jokojoties sāk spēli – 
lasīt visas īsziņas skaļi un uz zvaniem atbildēt skaļajā režīmā. Vakars 
solās būt interesants un patīkams. Neviens nenojauš, cik tas izvērtīsies 
neparedzams visiem klātesošajiem. Aizraujošā spēle pārvēršas par 
diezgan negaidītu notikumu un atklājumu virkni. Filma itāļu valodā ar 
subtitriem latviešu valodā. 

 

21. jūlijā  Mākslu un garšu festivāls Lūznavas muiža,  3,00 € (iepriekšpārdošanā) Rēzeknes novada dienas. Lūznavas muiža un parks jau ceturto reizi aicina 

http://rezeknesnovads.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
http://rezeknesnovads.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
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plkst. 13.00–22.00 “Mākslas pikniks” Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

un 4,00 € (pasākuma dienā) 

luznavasmuiza.lv 

uz mākslu un garšu festivālu “Mākslas pikniks”, kas ir īstu vasaras 
noskaņu pilns notikums dažādu vecumu un interešu grupu mākslas 
baudītājiem un vasaras īpašo mirkļu piedzīvotājiem, lai ļautos mūzikas, 
mākslas, dejas, garšu, teātra un citu baudu piepildītai svētdienai. Visu 
pasākuma laiku līdz pat saulrietam baudāms pikniks muižas parka 
teritorijā, piedzīvojamas meistarklases lieliem un maziem, teātra un dejas 
izrādes, dažādu stilu mūzika, mākslas plenērs un izstādes, cepļa 
izņemšana un citas norises. Festivāla noslēgumā – Shipsea un 
domubiedru programma ar Imanta Kalniņa dziesmām “Nepāriet”. 

 

26. jūlijā  

plkst. 21.30 

“Saulriets”. Rēzeknes jaunie 
džeza mūziķi.  

Kino un mūzikas vakars uz 
Jumta terases 

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

7,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Par muzikālas gaisotnes uzburšanu rūpēsies Rēzeknes jaunie džeza 
mūziķi. Savukārt filma “Saulriets” ir ungāru režisora Lāzlo Nemeša 
nākamais darbs pēc viņa satriecošās debijas “Saula dēls”. Filma saņēmusi 
FIPRESCI balvu Venēcijas Starptautiskajā kinofestivālā, kā arī izrādīta 
festivālos Londonā, Seviljā, Stokholmā un Toronto. Un Rīgā. 

27. jūlijā  

plkst. 22.00 

“Nesaprātīgs cilvēks”.  

Kino vakars uz Jumta terases 

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

5,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Pasaulslavenā režisora un scenārista Vudija Alena jaunākais meistardarbs. 
Mazā universitātes pilsētā ierodas filozofijas profesors Eibs Lukass, kurš 
atrodas eksistenciālā pusmūža krīzē. Viņam nekas dzīvē nesagādā prieku, 
viņš ir zaudējis interesi par visiem saviem hobijiem un atrodas emocionāla 
bezdibeņa priekšā. Negaidīti viņš atrod jaunu nozīmi savai dzīvei, kad 
uzsāk romantiskas attiecības ar savu labāko studenti Džilu. Filma angļu 
valodā ar subtitriem latviešu valodā. 

Līdz 28. jūlijam Rēzeknes Mākslas un dizaina 
vidusskolas  

Mākslu izglītības programmas 
kvalifikācijas darbu izstāde 
“BUMS un ATSLĀBUMS” 

 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

3.stāva vestibils 

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

ar Rēzeknieša karti – 
bezmaksas ieeja 

rezekne.lv 

Jau trešo gadu pēc kārtas Latgales Kultūrvēstures muzejā savus 
kvalifikācijas darbus aizstāvēs un prezentēs Rēzeknes Mākslas un dizaina 
vidusskolas Mākslu izglītības programmas izglītojamie izstādē “Bums un 
atslābums”. Mērķi ir dažādi – palūkoties uz pavisam parastām telpām caur 
neparastu skatupunktu, spēle un saruna ar tēliem, kas radīti grafikas 
sērijā, parādīt vērtības portretu zīmējumā, izceļot to, ka ģimene ir atbalsta 
punkts, maza valsts, mīlošu un tuvu cilvēku savienība, kā arī izmantot 
niansētu krāsu koloristiku eļļas glezniecībā klusās dabas un ainavas žanrā.  

28. jūlijā  

plkst. 17.00 

Maksima Galkina solo 
koncerts 

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

30,00–70,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Latgales vēstniecībā GORS  ar solo koncertu uzstāsies Krievijas 
humorists, raidījumu vadītājs, aktieris un dziedātājs Maksims Galkins. Viņa 
koncertus nevar attiecināt uz konkrētu žanru. Tajos ir gan dziesmas un 
parodijas, gan dzirksteļojošs humors un sirsnīga saruna ar skatītājiem. 
Kad Maksims uzkāpj uz skatuves, zālē momentā iestājas prieka un svētku 
gaisotne. Viņš ir viens no retajiem māksliniekiem, kas katru reizi uzstājās 
ar atjaunotām koncerta programmām. 

Līdz 11. augustam Ģertrūde Zeile – gleznu izstāde 
“Piederība” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

3.stāva zāle 

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

ar Rēzeknieša karti – 
bezmaksas ieeja 

rezekne.lv 

Gleznotāja Ģertrūde Zeile ar retrospektīvo personālizstādi “Piederība” 
šogad atgriežas dzimtajā Latgalē, lai svinētu nozīmīgu dzīves jubileju. 
Kopš Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolas un Latvijas Mākslas 
akadēmijas absolvēšanas, Ģ. Zeiles dzīves un radošās darbības telpa ir 
bijusi Rīga, taču Latgali māksliniece izjūt kā savu sakņu un dvēseles 
piederības vietu. Kopš pagājušās reizes 2011. gada vasarā, kad 
māksliniece ar izstādi viesojās Latgales Kultūrvēstures muzejā, ir pagājuši 

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


 
6 ⋙ jūlijs Rēzeknē ⋘ 2019    

astoņi ražīgi gadi glezniecībā, un ir sakrājušās gleznas, kas izteic šo 
emocionālo saikni, vērtīgas atziņas un dzīves patiesības. Lielāko izstādes 
daļu veido cilvēka dzīves būtības meklējumi glezniecības izteiksmē, kur 
dominē figurālas žanra kompozīcijas un portreti piesātinātā krāsainībā, 
formu un ritmu mijā, otas raksta daudzveidībā. 

Vasarā (no 1. jūnija līdz 31. augustam) Latgales Kultūrvēstures muzejs 
apmeklētājiem atvērts: trešdien–sestdien 10.00–18.00; svētdien 11.00–
17.00; pirmdien, otrdien – slēgts (pieejams grupām ar iepriekšēju 
pieteikšanos) 

Līdz 18. augustam Rolanda Krutova izstāde 
“Pietauvot bezgalību” 

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

Bezmaksas, GORS 

latgalesgors.lv 

Izstāde ir par vēlmi aptvert neaptveramo, kaut mazliet pietuvoties dzīves 
nozīmei, jēgai, simboliski pietauvot savu Bezgalības sajūtu. Svarīgi ir 
apjaust, apzināt un piepildīt sev ko būtisku – kas liek meklēt sevi, dzīves 
turpinājumu... 

Trešdienās un 
sestdienās 

plkst. 10.00–15.00 

Rēzeknes Zaļās sinagogas 
apskate 

Rēzeknes Zaļā 
sinagoga, Krāslavas 
ielā 5 

Trešdienās un sestdienās – 
brīva, tālr. 26615683 

sinagoga.lv 

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

IZGLĪTOJOŠAIS DARBS   

Līdz 31. augustam Latgales Kultūrvēstures 
muzeja vasaras piedāvājums 

tūristiem un ģimenēm ar 
bērniem 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

 

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

 

Ar Rēzeknieša karti –  
bezmaksas ieeja  

 

 

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 “spēļu istabā” visa ģimene atpūtīsies un pavadīs laiku, spēlējot 
aizraujošas un izglītojošas spēles. 

Līdz 31. augustam Muzejpedagoģiskā programma 

“Senās spēles un rotaļas” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

 

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

rezekne.lv 

 

Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas skolēniem (minimālais 
dalībnieku skaits – 10). Nodarbības ilgums: 60 min.  Nodarbības laikā 
bērni uzzina, kādas ir senās un pašu rokām gatavotās rotaļlietas, spēlē 
izglītojošas spēles individuāli un komandās. Dodoties rotaļās, caur spēli 
viņi attīsta veiklības, atjautības u.c. iemaņas, mācās iecietīgi, draudzīgi 
izturēties pret apkārtējiem cilvēkiem. Programmā tiek aktualizēta seno 
koka rotaļlietu, spēļu un rotaļu izmantošana, tādējādi saglabājot un 
pārmantojot zināšanas par folkloru un tradīcijām. 
Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” norise bērniem un 
jauniešiem. 

https://www.latgalesgors.lv/
http://www.sinagoga.lv/
http://www.rezekne.lv/
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Līdz 31. augustam Muzejpedagoģiskā programma 

“Zemes dzīļu noslēpumi” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

 

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.  

Līdz 31. augustam Muzejpedagoģiskā programma 
“Māla pikuča piedzīvojumi” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

 

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. 

 

Līdz 31. augustam Muzejpedagoģiskā programma 
“Pirmo reizi izstādē” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

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

 

Līdz 31. augustam Muzejpedagoģiskā programma 

“Satikšanās Rozes pilsētā” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

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. 
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Visu gadu Programma 

“Dzimšanas diena muzejā 
bērniem” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

50 € par grupu līdz 15 
personām. Iepriekšēja 
pieteikšanās un vienošanās 
par programmas scenāriju: 
tālr. 28624381 

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 

50 € par grupu līdz 
15 personām. Iepriekšēja 
pieteikšanās un vienošanās 
par norises scenāriju pa 
tālr. 28624381 

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. – 15,00 € 

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. – 15,00 € 

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

Lekciju lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464 

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

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

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 

Ceļojošā Pirmā Latgales 
kongresa simtgadei veltītā 

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 pa tālr. 64622464. 
Izstāde ir bezmaksas, bet tās transportēšanu nodrošina pieteicēja 
organizācija. 

Visu gadu  

#LV100 

Pirmā Latgales kongresa 
simtgadei veltīta izstāde 

“Pāri slieksnim” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

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 
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ar Rēzeknieša karti – 
bezmaksas ieeja 

 

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 Ekskursija Latgales keramikas 
ekspozīcijā 

“Māla un uguns pārvērtību 
radīts brīnums” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

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

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

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

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

Visu gadu Latgales Kultūrvēstures 
muzeja ekspozīcijas un 

izstādes 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Ieejas biļete muzejā 
individuālajiem 
apmeklētājiem (bez gida): 

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

audiogids keramikas 
ekspozīcijā 1 
apmeklētājam – 2,00 € 

Ekspozīcijas, izstādes un spēles visai ģimenei!  

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

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

Skatāmas mākslas, tematiskas izstādes. 

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

Visu gadu Latgales Kultūrvēstures 
muzeja ekspozīcija 

“Latgales glezniecība” 

Rēzeknes Mākslas 
nams, 18. novembra 
ielā 26 

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

 

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 



 
10 ⋙ jūlijs Rēzeknē ⋘ 2019    

 
 

Pasākumu programmā iespējamas izmaiņas, sekojiet informācijai! 

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

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

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

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

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

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

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

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

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 81/5, 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. +371 28686863, +371 29390701, luznavasmuiza.lv 

Uzziņas un ekskursiju 
pieteikšana pa 
tālr. 29637905 

Undas, Helēnas Svilānes-Kuzminas, Osvalda Zvejsalnieka, Antona 
Rancāna, Elgas Pauras, Vladislava Paura, Jura Brieža, Pāvela Ostapceva 
un citu Latgales mākslinieku darbi. 

Apmeklējumu lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 29637905 

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

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

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

