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KULTŪRAS NOTIKUMI RĒZEKNĒ 2019. GADA MAIJĀ 

 

AKTUALITĀTES RĒZEKNES BIBLIOTĒKĀS MAIJĀ, 2019 
Datums Pasākumi Vieta 

 Tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas  

No 2.–31. maijam Iepazīsti bibliotēku!”: izzinošas ekskursijas pa bibliotēku visām vecumgrupām Iepriekšēja pieteikšanās. Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 
Atbrīvošanas alejā 81, tālr. 64622061 
Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166, tālr. 64632723 
Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37, tālr. 64623069 

3. maijā plkst. 16.30 Vitas Kalniņas grāmatas “Pirmās attiecības cilvēka dzīvē” prezentācija Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

9. maijā plkst. 15.00 “Svinam Eiropas dienu!” (9. maijs – Eiropas diena): pasākums sadarbībā ar Austrumlatgales EDIC Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

10. maijā plkst. 14.00 “Teic, māmiņa, manu darbu”: radošā darbnīca Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

14. maijā plkst. 12.00 Līvijas Liepdruvietes ģimenes radošo darbu izstādes atklāšana Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

17. maijā plkst. 14.00 Pētera Juhņeviča dzejoļu krājuma “Laika prognoze rītdienai prezentācija Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

22. maijā plkst. 15.00 “Zaļā pēcpusdiena”: tematisks pasākums RCB lasītāju klubiņā “LASIs” sadarbībā Dabas 

aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālo administrāciju (22. maijs – Starptautiskā bioloģiskās 

daudzveidības diena) 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

 Radošo darbu izstādes  

No 2.–31. maijam Rēzeknes skolu vizuālās mākslas olimpiādes dalībnieku darbu izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

 Literatūras izstādes  

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

2.–16. maijā “Latvijā es dzīvoju, Latvijā es elpoju”(4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena): 
tematiska izstāde 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

2.–16. maijā “Latvija: 15 gadi Eiropas Savienībā!”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

2.–16. maijā “Latgales pavasara dēls – Jānis Klīdzējs” (Jānim Klīdzējam – 105): tematiska izstāde no cikla “Latgale 

un latgalieši” 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

3.–17. maijā “Latviešu rakstniekam Jānim Klīdzējam – 105”: grāmatu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

3.–17. maijā “Dzīve fotomākslā” (Jānim Gleizdam – 95): tematiska izstāde no cikla “Latgale un latgalieši” Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

3.–17. maijā “Par Latgali domājot: Cilvēka bērna autoram Jānim Klīdzējam – 105”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

3.–17. maijā “Cilvēka bērns no Sakstagala. Jānim Klīdzējam – 105”: literatūras izstāde no cikla “Rakstnieki – 
jubilāri” 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

3.–31. maijā Jaunieguvumu izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

6.–20. maijā “Māte – ģimenes sirds un dvēsele”: grāmatu izstāde (12. maijs – Mātes diena. 15. maijs – 
Starptautiskā ģimenes diena) 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

6.–20. maijā “Mana mīļa māmuliņa”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

7.–21. maijā “Redzi burtus? Lasi pats!”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 
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8.–16. maijā “Nav skaistāka mirdzuma par mātes acu spožumu”: tematiskā izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

8.–17. maijā “Siltākās rokas pasaulē”: Mātes dienai veltīta tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

10.–24. maijā “Ģimene – tā ir vislielākā vērtība”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

10.–24. maijā “Ģimene – mans stiprais balsts”: Starptautiskajai ģimenes dienai veltīta tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

14.–28. maijā ”Lata romānam – 20”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

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

16.–31. maijā “Artura Konana Doila etīdes purpura toņos”: literatūras izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

20.–27. maijā “25. maijs – Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

20. maijā–6. jūnijā “Vide un klimats” (5. jūnijs – Pasaules vides diena): tematiska izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

21. maijā–9. jūnijā “Krievu rakstniekam Aleksandram Puškinam – 220”: grāmatu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

22. maijā–6. jūnijā “Pasaku mamma Māra Cielēna – jubilāre”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

27. maijā–10. jūnijā “Bērnu grāmatu autorei Mārai Cielēnai – 65”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

Laiks Notikums Vieta Ieejas maksa Cita informācija 

1. maijā  

plkst. 10.00–14.00 

Pavasara gadatirgus  

“Rasādu opluots 2019”  

 

Rēzeknes kultūras un 
atpūtas parkā, Raiņa 
ielā 29a, Rēzeknē 

Bezmaksas  

facebook.com/RezeknesKul
turasUnTurismaCentrs 

 

 

Daudzveidīgu stādu (ziedu, vīteņaugu, augļu koku, skujeņu u.c.), 
amatniecības meistaru darinājumu un lauku labumu tirgošana, ko papildina 
izklaides ģimenēm un krāsaina koncertprogramma. Darba rīku un 
pavasara stādu izsole (piedalīties var visi, kuri zina tautas dziesmas un 
ticējumus par darbu, pavasari un laika zīmēm). 
10.00 Muzicē pūšamo instrumentu orķestris “Rēzekne’’ (vad. Sergejs 
Sergejevs, Jānis Pavlovskis) 
11.00 Rēzeknes amatierkolektīvu koncerts. Piedalās “Zdravinka” (vad. 
Jeļena Burova), “Ivuški” (Jeļena Burova), “Rūta” (vad. Irēna Rampāne), 
“Jutrzenka” (vad. Irēna Ivanova), “Harmonija” (vad. Olga Gaile), “Debeszils 
zieds” (vad. Tatjana Rasčosova), “Vodograj” (vad. Tatjana Orlova), 
“Ručejok” (vad. Tatjana Patmalniece), “Kolorīts” (vad. Jolanta Roslova) 
12.00 Muzicē kapela “Dziga’’ (vad. Dace Baltkāje) 
13.00 Jura Ostrovska un grupas “Dvinskas muzikanti’’ koncerts  
Pasākumu vada Rēzeknes Tautas teātra aktieri Aldis Leidums un Oskars 
Lustiks. Informācija tirgotājiem: tālr. 64622222, 26332249, e-pasts: 
gunta.grabuste@rezekne.lv 

3. maijā  

plkst. 17.00 

NBKN 15 gadu jubilejai veltīts 
koncerts 

 “Jubilejas kliņģeris ”   

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā,  

Lielā zāle, Atbrīvošanas 
alejā 97 

Ieeja ar ielūgumiem 

NBKN tālr. 64622182 

facebook.com/rezeknesnbk
n 

Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namam – 15! Sadarbībā ar 
NBKN amatiermākslas kolektīviem, Rēzeknes mazākumtautību biedrībām, 
sākot ar maiju un līdz 2019. gada beigām, tiks rīkoti dažādi  Nacionālo 
biedrību kultūras nama 15 gadadienai veltīti pasākumi. Sāksim ar NBKN 
kolektīvu un virtuālo viesu koncertu 3. maijā. Ļoti lūdzam laicīgi saņemt 
NBKN kasē ielūgumus, kuru skaits ir ierobežots. 

3. maijā  “The Sound Poets” koncertā Lielā zāle, Latgales 
vēstniecība GORS, Pils 

12,00–25,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Pavasarī Latgales vēstniecībā GORS un citās Latvijas lielākajās pilsētās 
izskanēs grupas “The Sound Poets” jaunākā albuma “Trīs” koncerts. Kā 

https://www.facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs/
https://www.facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs/
https://www.facebook.com/rezeknesnbkn/
https://www.facebook.com/rezeknesnbkn/
https://www.latgalesgors.lv/
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plkst. 19.00 “Trīs” ielā 4, Rēzeknē saka mākslinieki: “Albuma izdošana arī ir tikai nepilns solis līdz tam, kā 
mēs gribētu dalīties ar mūsu mūziku. Īsta aci pret aci satikšanās ar saviem 
klausītājiem un strādāšana uz skatuves pilnā jaudā ir tas, kā mēs gribam 
pavadīt nākamo pavasari.” 

4. maijā  

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! Pavasarī (līdz 31. maijam) Latgales Kultūrvēstures 
muzejs apmeklētājiem atvērts: Otrdien–sestdien 10.00–18.00; Svētdien, 
pirmdien – slēgts. 

No 4. maija līdz 
1. jūnijam 

Vārkavas vidusskolas 
audzēkņu stāstu un Dagnijas 

Dudarjonokas fotoizstāde 
“Pastkastes stāsts” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē, 
Lektorija zāle 

Muzejpedagoģijas ietvaros 

facebook.com/latgales.kultu
rvesturesmuzejs 

Vārkavas vidusskolas audzēkņu stāstu un Dagnijas Dudarjonokas 
fotogrāfiju izstādē “Pastskastes stāsts” tiks akcentēta viena no galvenajām 
mājas sliekšņa vizītkartēm – pastkastīte. “Šī izstāde ir ne tikai interesanta, 
bet arī pārdomas rosinoša, tā liek apstāties un ieraudzīt to, kam ikdienas 
steigā paskrienam garām. Izstādes fotogrāfiju modeļu lomā ir iejutušās 
novada pastkastes, taču patiesībā fokuss aizsniedzas daudz tālāk – pie 
novadā dzīvojošajiem cilvēkiem, viņu stāstiem un komunikācijas procesu 
vispārīgi. Gribējās zināt, ko par pastkastēm teiktu novada jaunā paaudze, 
tādēļ radās doma, ka fotogrāfijas aprakstus varētu rakstīt skolēni. 
Sadarbības rezultātā, esam izveidojuši interesantu un pārdomas raisošu 
stāstu,” atzīst fotogrāfiju autore D. Dudarjonoka. Kāds varētu būt katras 
pastkastītes stāsts, rašanās vēsture, apkārtnes notikumi vai pārdomas? Kā 
ir mainījusies preses un vēstuļu sūtīšanas kultūra? Vai pastkastes, kas 
vizuāli izskatās pamestas, kāds tomēr atver? Kādēļ pie daudzām mājām 
nav pastkastu? Vai arvien vairāk izmantojot internetu komunikācijai un 
informācijas gūšanai, pastkastes vairs nebūs nepieciešamas? Šie ir tikai 
daži jautājumi, uz kuriem fotogrāfijas autori ir centušies rast atbildes. 

4. maijā  

no plkst. 10.00–15.00 

 

Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas 

svētki Rēzeknē 2019. 

Brīvības pikniks Rēzeknes 
pilskalnā 

 

Atbrīvošanas alejā pie 
pieminekļa “Vienoti 
Latvijai”, Atbrīvošanas 
alejā 93; 

Rēzeknes pilskalnā, 
Krasta ielā 31 

 

 

Bezmaksas 

rezekne.lv 

  

Atbrīvošanas alejā pie pieminekļa “Vienoti Latvijai” 
10.00 Reģistrācija velobraucienam “Rēzeknes serpentīns” 
Rēzeknes domē, Atbrīvošanas alejā 93 
10.45 Svētku sveiciens pie pieminekļa “Vienoti Latvijai” 
Spēlē pūšamo instrumentu orķestris “Rēzekne” 
Domes priekšsēdētāja Aleksandra Bartaševiča uzruna 
11.00 STARTS velobraucienam “Rēzeknes serpentīns” 
2 maršruti (katrs izvēlas sev vai bērnam atbilstošāko): Lielais aplis (starts 
Pareizticīgo baznīcas pusē): piemineklis “Vienoti Latvijai!” → Atbrīvošanas 
aleja → Lubānas iela → Raiņa iela → Brāļu Skrindu iela → Atbrīvošanas 
aleja → Pils iela → FINIŠS pie pilskalna stāvlaukumā. Mazais aplis 
(starts Domes pusē): piemineklis “Vienoti Latvijai!” → Atbrīvošanas aleja 
→ gar Festivāla parku pa Pils ielu → Gājēju promenāde gar upi → 
FINIŠS pie pilskalna stāvlaukumā. 
Rēzeknes pilskalnā, Krasta ielā 31 
11.00–15.00 Svētku tirgus  (Informācija tirgotājiem: tālr. 64622222, 
26332249, e-pasts: gunta.grabuste@rezekne.lv) 
11.00–15.00  Aktivitātes ģimenēm: 

12.00 Sporta komandu demonstrējumi 

http://www.rezekne.lv/
https://www.facebook.com/latgales.kulturvesturesmuzejs
https://www.facebook.com/latgales.kulturvesturesmuzejs
http://www.rezekne.lv/
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ARPC “Zeimuļs” radošās darbnīcas 
Sporta kluba “SEDNA” aktivitātes 

11.30 Velobrauciena dalībnieku zibakcija “Latvija, skani!” (pilskalnā) 
11.30 Velobrauciena “Rēzeknes serpentīns” dalībnieku sumināšana 
11.00–11.50 Reģistrācija Veiklas braukšanas sacensībām (pilskalna 
pakājē ) 
12.00 Veiklas braukšanas sacensības 
14.30 Veiklāko braucēju apbalvošana 
12.00 Brīvības pikniks pilskalnā. Baltā galdauta svētki 
Aicinām līdzi ņemt “groziņus”, pledus un svinēsim kopā!  
Muzicēs brāļi Puncuļi, Rēzeknes folkloras draugu kopa “Vīteri” (vad. 
Sandra Stare, Einārs Lipskis), Rēzeknes bērnu deju kolektīvs “Dziguči” 
(vad. Gunta Sidorova), ARPC “Zeimuļs” solistu vokālistu pulciņa audzēkņi  
13.00 Igo Fomina koncerts 
14.00 Fēliksa Ķiģeļa koncerts 

4. maijā  

plkst. 16.00 

Dokumentālā filma “Ilmārs 
Blumbergs” 

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

3,50 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Ilmārs Blumbergs (1943–2016) Latvijas mākslā ir hrestomātiski pierādāms 
jēdziens, ja analizē viņa radīto scenogrāfijā, plakātu mākslā, glezniecībā, 
multimedijos. Taču personība – Blumbergs – ir mainīga un netverama 
matērija, kas visam viņa radītajam piešķir virsvērtību, brīnumainību, 
intimitāti, ko viņa mākslas un pasaules uztveres izzinātājs pazīst itin kā no 
aizlaikiem, taču nespēj kataloģizēt, iegrāmatot un, par laimi, arī patērēt. 

Filma latviešu valodā ar subtitriem angļu valodā.  

Režisore: Dzintra Geka. Filmu kompānija: Studija SB 

 

5. maijā  

plkst. 18.00 

Koncertizstāde “Kalpotājs. 
Blumergs. Kamēr…” 

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

10,00–17,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Koncertizstāde veltīta izcilā latviešu mākslinieka Ilmāra Blumberga (1943–
2016) daiļradei. Koris “Kamēr…” īpaši radītā koncertprogrammā izpildīs 
septiņus skaņdarbus, kurus, iedvesmojoties no I. Blumberga mākslas 
motīviem un dzīves gājuma, radījuši kora uzticami draugi – komponisti 
Georgs Pelēcis, Ēriks Ešenvalds, Pēteris Vasks, Juris Karlsons, Gabriels 
Džeksons, Dobrinka Tabakova un Vītauts Miškinis. Koncerizstādes telpu 
korim apdzīvot palīdzēs Viestura Kairiša režija, Elīnas Lutces horeogrāfija 
un Egila Kupča gaismu partitūra. 

 

6. maijā 

plkst. 17.00 

Muzikāla vakarēšana kopā ar 
Jāni Streiču “Zalta kristeņš” 

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

7,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Muzikālā vakarēšana, kurā Jānis Streičs un aktieri Jānis Paukštello, 
Viktorija Streiča, Sarmīte Rubule, kā arī mūziķis Ēriks Zeps un grupa 
“Rikši” kopā ar skatītājiem lasīs un izdziedās Jāņa Klīdzēja stāstu “Zalta 
kristeņš”. 

 

7. maijā 

plkst. 15.00 

Rēzeknes teātra “Joriks” 
latviešu trupas izrāde:  

Annija Beikere “Kinoteātris”. 
Ikdienišķu norišu komēdija 

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

5,00 € 
teatrisjoriks.lv 

Ikdienišķo norišu komēdija “Kinoteātris” piedāvā ielūkoties milzīga, bet 
aizvien mazāk apmeklēta Masačūsetas kinoteātra aizkulisēs. Lugas 
darbība notiek 2012. gadā, nozīmīgu pārmaiņu brīdī, kad kinoindustrijā 
veco filmu projektoru vietā tiek ieviestas digitālās iekārtas. Roza, Sems un 
Averijs saņem minimālo algu un veic ikdienišķu darbu, lai saglabātu 
kinoteātri, kurā atrodas viens no pēdējiem 35 milimetru projektoriem. 

https://www.latgalesgors.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
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Šķietami nenozīmīgajās sarunās par kinoaktieriem, tīrīšanas līdzekļiem, 
nedēļas nogales plāniem atklājas trauslais, dziļais un patiesais. Starp 
tukšajām solu rindām izrādes varoņi smejas, raud, dejo, sapņo par lielajām 
pārmaiņām viņu dzīvēs, mēģina tuvoties viens otram un mācās pieņemt 
sevi un savu vietu reālajā pasaulē.  

“Kinoteātris” ir viens no pazīstamākajiem izcilās ASV jaunās dramaturģes 
Annijas Beikeres darbiem, kas 2014. gadā ieguva prestižo Pulicera balvu.  

Režisore: Inga Tropa.  

Scenogrāfe, kostīmu māksliniece: Pamela Butāne. Gaismu māksliniece: 
Jūlija Bondarenko. Komponists: Reinis Briģis. Lomas: Laura Atelsone, 
Kārlis Tols, Kārlis Derums.  

Izrāde latviešu valodā. Ilgums 1 st. 45 min. (bez starpbrīža).  

Ieteicamais vecums: 14+ 

 

8. un 9. maijā 

plkst. 10.00–16.00 

 

9. maijā no plkst. 
10.30–12.00 radošā 
nodarbība “Iepazīt 
mūsdienu arhīvu!” 
(iepriekš piesakoties) 

Atvērto durvju dienas 2019 
LNA Rēzeknes valsts zonālajā 

arhīvā 

LNA Rēzeknes zonālais 
valsts arhīvs, Dārzu ielā 
7a, Rēzekne 

Iepriekš obligāti jāpiesakās, 
sūtot apmeklētāju sarakstu 
uz e-pastu: 
Laila.Tihovska@arhivi.gov.l
v līdz 6.maijam. 

Kontaktpersona: galvenā 
fondu glabātāja Laila 
Tihovska, tālr. 28662874 

Visas dienas garumā ekskursijas grupās (iepriekš piesakoties) LNA 
Rēzeknes valsts zonālā arhīva ēkā pēc iepriekš izstrādāta maršruta. 
Iespēja iepazīties ar arhīva vēsturi, tā funkcijām un uzdevumiem, 
dokumentu saglabāšanu arhīva glabātavās, to veidiem un izmantošanas 
iespējām. Skolēnu grupas varēs piedalīties praktiskajā nodarbībā – arhīva 
dokumentu iešūšana. 

LNA Rēzeknes zonālā valsts arhīva 3. stāva foajē iespēja apskatīt arhīva 
darbinieku veidoto izstādi “Rēzeknes pilsētas centrālai bibliotēkai – 75”. 

LNA RZVA apmeklētājiem ēkā ir atļauts fotografēt un filmēt, ievērojot 
ekskursijas vadītāja norādījumus. 

9. maijā 

plkst. 12.00 

Rēzeknes teātra “Joriks” 
krievu trupas izrāde:  

Hofmanis / Čaikovskis 
“Riekstkodis”.  

Muzikāla pasaka ģimenei 

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

5,00–7,00 € 

teatrisjoriks.lv 

Teātris “Joriks” ir sagatavojis krāšņu dāvanu bērniem un tiem 
pieaugušajiem, kuros ir dzīvs bērna prieks. Tā ir muzikāla izrāde pēc 
Ernsta Hofmaņa 1816. gadā publicētās pasakas “Riekstkodis un peļu 
ķēniņš” motīviem. Visiem zināmā P. Čaikovska baleta “Riekstkodis” (1892) 
pamatā ir M. Petipā librets, kurā ir atstātas vien dažas pasakas sižeta 
līnijas. “Jorika” iestudējums pamatā ir oriģinālais Hofmaņa stāsts, no kura 
skatītāji uzzina to, kā Riekstkodis ir kļuvis par Riekstkodi un kāpēc pie visa 
ir vainojamas…peles! Režisors Aivars Pecka saka: “Tā ir izrāde par 
Ziemassvētku brīnumu – par brīnumu, kuru rada bērna ticība un kuru mēs 
gaidām Ziemassvētkos, neskatoties uz to, ka esam kļuvuši pieauguši un 
skeptiski”. Teātra krievu trupas aktieriem ir iespēja atkal demonstrēt savas 
lieliskās vokālās dotības, uzvedumā redzamās dejas iestudējusi jaunā 
horeogrāfe Olga Bočarņikovs, bet mazo pavāru un peļu lomās iejutušies 
bērnu un jauniešu teātra studijas audzēkņi, kā arī deju studijas “StopTime” 
dejotāji. Pasakas atmosfēru iestudējumā uzbur P. Čaikovska skaņdarbi – 
ne vien no baleta “Riekstkodis”, bet arī citi. “Viņa mūzika ir tik ģeniāla, ka 
mēs to varam tikai apbrīnot. To patiesi var uzskatīt par vienu no izrādes 
galvenajiem varoņiem” atzīmē A. Pecka.  

Lomās: Marija – Kristīne Klimanova vai Veronika Kurilova; Luīze/ princese 

mailto:Laila.Tihovska@arhivi.gov.lv
mailto:Laila.Tihovska@arhivi.gov.lv
http://www.teatrisjoriks.lv/
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Pirlipate – Jekaterina Garfunkele; māte/ karaliene – Tatjana Suhiņina-
Pecka; tēvs/ karalis – Genādijs Voronovs; Riekstkodis/ Francis 
Droselmeiers – Edvīns Klimanovs vai Ņikita Voroņins; peļu ķēniņiene – 
Larisa Ščukina; Peļu princese – Jekaterina Jurjeva; Droselmeiers – Aivars 
Pecka; peles, pavāri – bērnu un jauniešu teātra studijas audzēkņi, deju 
studijas “StopTime” dejotāji. Scenogrāfe – Tatjana Bočka. Horeogrāfe – 
Olga Bočarņikovs (Krievija). Gaismu operators – Kristaps Kalabanovs. 
Skaņu operators – Indulis Balodis. Izrādē izmantota P. Čaikovska mūzika. 
Ilgums: 1 st. 20 min. (ar starpbrīdi). Izrāde krievu valodā. Ieteicamais 
vecums: 4+ 

11. maijā 

plkst. 18.00 

Rēzeknes teātra “Joriks” 
krievu trupas izrāde:  

M. Zoščenko “Kāzas”. 
Komēdija 

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

7,00 € 

teatrisjoriks.lv 

Izrādē “Kāzas”, kas veidota pēc M. Zoščenko lugas motīviem, izmantoti arī 
fragmenti no autora “Zilās grāmatas”, kā arī Sudraba laikmeta dzejnieku 
mīlas lirika un 30. gadu dziesmas, kas veltītas mūžīgajai mīlestības tēmai. 
Visi iestudējuma varoņi – sākot no ģimenes tēva līdz pat viešņai – elpo 
mīlestībā, gaida to, ilgojas pēc tās, mēģina saklausīt mīlestības čukstus 
savā sirdī, pie tam nokļūdami dažādās neparedzētās un jautrās ķibelēs. 
Jāredz!  

Režisors: Aleksejs Zolotovickis (Krievija). Scenogrāfija: Sofija Jegorova 
(Krievija). Režisora palīgi: Aivars Pecka, Lāsma Bramane 

Lomās: Vladimirs Petrovs, Tatjana Suhiņina - Pecka, Jekaterina 
Garfunkele, Aivars Pecka, Genādijs Voronovs, Larisa Ščukina, Kristīne 
Klimanova, Edvīns Klimanovs, Marats Efendijevs. Izrāde krievu valodā. 
Ieteicamais vecums: 12+  

Izrādes ilgums: 1 h 20 min. Pirmizrāde 2019. gada 22. februārī. 

11. maijā 

plkst. 14.30–17.00 

Retro auto izstāde Stāvlaukumā pie 
Latgales vēstniecības 
GORS, Pils ielā 4, 
Rēzeknē 

Bezmaksas  

rezekne.lv 

14.00 Retro auto parāde pa Atbrīvošanas aleju. 

Iespēja apskatīt vairāk nekā 50 retro mašīnas. 

Pasākuma vadītājs – Rēzeknes Tautas teātra aktieris Jānis Pampe. 

11. maijā 

plkst. 18.00 

Koncertprogramma  

“Zeme, kurā avoti sākas” 

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

7,00–10,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Par jubilejas koncertprogrammu “Quam Terra Fontibus” (Zeme, kurā avoti 
sākas) mākslinieciskā vadītāja Ilze Grudule stāsta: “Programmas ideja ir 
sākšanās – Bahā savulaik sākās Mītelis, “Kesselberg Ensemble” sākās 
Latvijā un Šveicē, mans ceļš barokā sākās ar Andri Veismani, un šajā 
jubilejas gadā mēs simboliski staigājam gan ģeogrāfiskās, gan muzikālās 
takas, kurās aizsācies “Kesselberg Ensemble” ceļš.” Ar koncertiem tiek 
svinēta kamerkora “Ave Sol” 50 un “Kesselberg Ensemble” 15 gadu 
pastāvēšana. 

 

Līdz 12. maijam 

 

Broņus Rutkauska gleznu un 
fresku izstāde “Noslēpums. 

Ilūzijas un realitāte” 

 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

Ieejas maksa muižā: 1,00–
1,50 € 

luznavasmuiza.lv 

Lūznavas muižā skatāma lietuviešu mākslinieka Broņus Rutkauska 
(Bronius Rutkauskas, 1955) gleznu un fresku izstāde “Noslēpums. Ilūzijas 
un realitāte”. Gleznotājs Broņus Rutkausks jau daudzus gadus darbojas 
monumentālās glezniecības jomā. Izmantojot sarežģītu un retu tehniku 
freskas pārlikšanai uz auduma, viņš rada savdabīgus mākslas darbus, kas 
ir pietuvināti senajai, klasiskajai Rietumeiropas glezniecībai – krāšņās 
drēbēs tērptu sieviešu portreti, ar vēsturisku nokrāsu piesātinātas klusās 

http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.rezekne.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
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dabas gleznas. 

 

12. maijā 

plkst. 16.00 

Raimonds Pauls un Daumants 
Kalniņš koncertprogrammā 

“Tikšanās dailē” 

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

18,00–25,00 € 

latgalesgors.lv 

Programmu Maestro radījis solistam Daumantam Kalniņam, un, sadarbībā 
ar diriģentu un orķestra māksliniecisko vadītāju Kasparu Ādamsonu, 
koncertam ir iecerēts stīgu orķestra skanējums un mūziķu grupa Raimonda 
Macata vadībā ar Maestro Raimondu Paulu pie klavierēm. 

 

12. maijā 

plkst.17.00 

Koncerts Mātes dienā 

“Ar mīlestību māmiņām” 

Rēzeknes kultūras 
nams, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

Ieeja – brīva  

KN tālr. 64622066 

rezekne.lv 

Svētku koncertā uzstāsies Žanis Voskāns un viņa draugi. 

Rīko: Rēzeknes krievu kopiena. 

 

14. maijā 

plkst. 15.00 

Vēstures mirkļu pietura 

“Kapu kultūra Rēzeknē” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Ieeja pasākumā: skolēniem, 
studentiem 1,00 €; 
pieaugušajiem – 2,00 € 
rezekne.lv 

Rēzeknē ir daudz kapsētu, kuras ir neatņemama pilsētas kultūrvēsturiskās 
ainavas sastāvdaļa. Šoreiz Vēstures mirkļu pieturā iepazīsimies ar vienu no 
vecākajām pilsētas apbedījumu vietām – Rēzeknes ebreju kapsētu. 

 

14. maijā 

plkst. 18.00 

Rēzeknes teātra “Joriks” 
krievu trupas izrāde: 

F. Dostojevskis “Smieklīga 
cilvēka sapnis”. Monoizrāde 

 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Kamerzālē, 
Atbrīvošanas alejā 97 

5,00 € 

teatrisjoriks.lv 

Aivara Peckas monoizrāde. Māksliniece Marfa Gudkova. 

Fjodora Dostojevska stāsts “Smieklīga cilvēka sapnis” pirmo reizi publicēts 
1877. gada oktobrī. Galvenais varonis ir dzīvē vīlies cilvēks, kas ir nolēmis 
pielikt punktu ciešanām, padarot sev galu. Tomēr izšķirošajā brīdī viņš 
iemieg un redz fantastisku sapni, kas pēc pamošanās liek viņam sajusties 
kā pilnīgi citam cilvēkam, kurš nepilnīgajā pasaulē spēj saskatīt iespējas 
skaistajam un mīlestībai.  

Izrāde krievu valodā. Izrādes ilgums: 1 stunda. Ieteicamais vecums: 14+  

Pirmizrāde 2018. gada 19. oktobrī. 

17. maijā  
plkst. 18.00 

Pirmizrāde! Rēzeknes teātra 
“Joriks” izrāde: Ole Lukoije 

pēc H. K. Andersena pasakām 

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

5,00–7,00 € 
teatrisjoriks.lv 

Režisores – scenogrāfes: Marfa Gudkova, Olga Galicka (Krievija). Lomās: 
Rēzeknes teātra “Joriks”  aktieri.  

Izrāde latviešu valodā.  

Ieteicamais vecums: 6+ 

17. maijs 

plkst. 19.00 

“Melo-M” koncertprogrammā 
“Maģiskā Radio tūre” 

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

10,00–18,00 € 

latgalesgors.lv 

Čellu trio “Melo-M” pavasarī viesosies Latgales vēstniecībā GORS ar 
jaunu koncertprogrammu “Maģiskā Radio tūre”, skaņdarbu izvēlē īpaši 
pievēršoties radio tēmai. Koncertos lielu daļu repertuāra veidos jauni 
skaņdarbi – Kārļa Auzāna orģinālmūzika, iepriekš nedzirdētas versijas par 
grupas “Radiohead” mūzikas darbiem, gaidāms arī grupas “Queen” 
slavenās dziesmas “Radio Ga Ga” jauns atskaņojums trim čelliem un 
sitamajiem instrumentiem.  

18. maijā 

plkst. 10.00–16.00 

Starptautiskā Muzeju diena Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Bezmaksas 

facebook.com/latgales.kultu
rvesturesmuzejs 

Starptautiskajā Muzeju dienā ieeja uz muzeja izstādēm un ekspozīcijām – 
brīva. Nāc ciemos muzeja svētku dienā un izbaudi muzeja piedāvājumu! 

18. maijā 

plkst. 16.00 

 

*plkst. 14.00–15.30  

Repera WORDSMITH no 
Baltimoras (ASV) koncerts  

sadarbībā ar ASV vēstniecību 
Latvijā 

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

Ieeja ar ielūgumiem 

NBKN tālr. 64622182 

Reperis Wordsmith no Baltimoras, ASV, kurš kopā ar savu pavadošo 
grupu sniegs koncertus un meistarklases, iepazīstinās ar repa tradīcijām 
un šī mākslas veida attīstību ASV. Repera pavadošās grupas sastāvā ir 
mūziķi, kuri profesionāli spēlē bungas, taustiņinstrumentus, kā arī papildina 
muzikālos skaņdarbus ar vokālu un deju kustībām. Mūziķi savā 

https://www.latgalesgors.lv/
http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekne.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
https://www.facebook.com/latgales.kulturvesturesmuzejs
https://www.facebook.com/latgales.kulturvesturesmuzejs
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Repera Wordsmith 
meistarklase 

 programmā pievēršas vairākām būtiskām tēmām, kā, piemēram, 
izteikšanās brīvība, jauniešu motivācijas trūkums, sabiedrības tolerance un 
iecietība, diskriminācija un apcelšana, īpaši uzrunājot gados jaunus 
cilvēkus.  

Ļoti lūdzam laicīgi saņemt NBKN kasē ielūgumus. 

18. maijā 

plkst. 17.00 

 

Rēzeknis Tautys teatra 
PYRMIZRUODE! 

Ontons Rupaiņs “Dzymtā 
zemē”: komedeja latgalīšu 

volūdā 

Rēzeknes kultūras 
nams, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

5,00 €,  

školānim, studentim, 
pensionarim – 3,00 €  

KN tālr. 64622066 

rezekne.lv 

Rēzeknis Tautys teatrim – 60! PYRMIZRUODE! Piec loba laika  Gabris 
brauc nu Reigys iz sovu dzymtū pusi, kab bogotajai jaunivei Zentai 
pīruodeitu, ka ari jis ir tureigs zemis saiminīks. Tok izaruoda, ka situaceja ir 
izamainejus, i vysa bogoteiba – zeme – vaira napīder Gabrim, bet gon 
sābru Annai. Attīceibu leikumi i komiskys situacejis Reigā i dzeraunē, 
puordzeivuojumi i cereibys, deļ tam, ka vaca mīlesteiba naryusej… 

Režeja – Māra Zaļaiskalns. Aktīri: Vija Dikule, Jānis Pampe, Aldis Leidums, 
Ināra Apele, Sandra Juste, Rasa Deksne, Jolanta Leitāne, Kaspars 
Balodis, Oskars Lustiks, Gundars Kozlovskis. Telpa i kostimi – Ināra Apele. 
Gaisma i skaņa – Ints Salmiņš. Smilšu animaceja – Guna Miķelsone. 

18. maijā  

plkst. 18.00 

“Sinfonietta Rīga” sezonas 
noslēguma koncerts 

“Romantiskais Brāmss” 

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

5,00–12,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Diriģenta Normunda Šnē vadībā “Sinfonietta Rīga” noslēdz sezonu 
Johannesa Brāmsa zīmē ar Otro simfoniju un Otro klavierkoncertu. 
Piedalās: Nelsons Gerners, klavieres. Programmā: Johanness Brāmss 
Otrā simfonija Remažorā op. 73 un Otrais klavierkoncerts Sibemolmažorā 
op. 83. 

18. maijā 

plkst. 19.00–01.00 

Starptautiskā akcija 

Muzeju nakts 2019 
“Robežlīnijas” 

Moto: Tālavas taurētājs 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Bezmaksas 

facebook.com/latgales.kultu
rvesturesmuzejs  

19.00 “Muzeju nakts 2019” atklāšana; 
19.10 Valsts robežsardzes kora uzstāšanās (laukumā pie muzeja);  
19.30–20.00 un 20.30–21.00 Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas 
centra kinologu ar dienesta suņiem paraugdemonstrējumi (laukumā 
pie muzeja); 
19.30–01.00 Muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate: 
• Pirmā Latgales kongresa simtgadei veltīta izstāde “Pāri slieksnim”; 
• Latgales keramikas ekspozīcija “Māla un uguns pārvērtību radīts 

brīnums”; 
• Vēstures ekspozīcija “Rēzekne laikmetu griežos”; 
• Vārkavas vidusskolas audzēkņu fotogrāfiju izstāde “Pastkastes 

stāsts”; 
• TLMS “Dzīpariņš” 40. jubilejas izstāde “Satikšanās”; 
• LMA LF studentu un pasniedzēju darbu izstāde “Dzīres”. 
19.30–22.00 Ieskatīšanās jaunajā Inetas Atpiles-Juganes bērnu dzejas 
grāmatā “Lobuo i nalobuo”; 
19.30–22.00 Latgales Mākslas akadēmijas Latgales filiāles studentu 
mākslas performance izstādē “Dzīres”; 
19.30–22.00 Loka šaušana ģimenēm ar bērniem “Spindz bultas”. 
19.30–00.00 Radošās darbnīcas, paraugdemonstrējumi un spēles: 
• “Iepazīsti Valsts Robežsardzi un Valsts Robežsardzes koledžu” video 

filmu demonstrēšana u.c. 

http://www.rezekne.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
https://www.facebook.com/latgales.kulturvesturesmuzejs
https://www.facebook.com/latgales.kulturvesturesmuzejs
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• Valsts Robežsardzes  koledžas aktivitātes: ekipējuma, tehnisko un 
speciālo līdzekļu, ieroču apskate un paraugdemonstrējumi, personas 
sejas identifikācija, spēka pārbaudes aktivitātes; 

• Viktorīna “Laikmetu vertikāle-brīvība”; 
• Spēles un aktivitātes visai ģimenei: lielākā pildspalva Latvijā, virtuālā 

spēle “Māla pārvērtības”, “Dzintripītis” u.c. 
21.00–01.00 Muzeju nakts dejas kopā ar A. Lipski 
19.00–01.00 SIA “Top koņčas” pankūkas, SIA “Skrīveru saldumi” (par 
maksu, laukumā pie muzeja). 
Muzeju nakts 2019 sadarbības partneri: Valsts Robežsardzes koledža. 

18. maijā  

plkst. 21.00 

Muzeju nakts koncertpastaiga Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

10,00 € 

luznavasmuiza.lv 

Svinot šī gada Muzeju nakti, Lūznavas muiža aicina uz koncertpastaigu, 
kurā muzikāli tiks pieskandinātas arī tādas muižas telpas, kurās tradicionāli 
koncerti nenotiek. Klausītājus caur dažādiem laikmetiem un telpām vedīs 
trīs minikoncerti. Ceļojums pagātnē ar mūziku un stāstiem sāksies muižas 
kapelā, kur varēs dzirdēt Latvijā ļoti reti skanošu instrumentu – 
klavisimbalu jeb viduslaiku klavesīnu un īpaši šim instrumentam 
komponēto 15. gs. mūziku. Turpinājumā pastaiga vedīs uz muižas 
bēniņiem, kur, lai netraucētu muižas pastāvīgo iemītnieku sikspārni, 
skanēs pats klusākais taustiņinstruments – klavihords un renesanses laika 
mūzika. Bet koncertpastaigas noslēgumā – mirklis tradicionālajā muižas 
koncertvietā – Sarkanajā zālē. Tajā uz 18. gs. klavesīna kopijas vakaru 
krāšņos baroka mūzika. Koncertpastaigā muzikāli vedīs klavesīniste, 
Lielās mūzikas balvas laureāte Ieva Saliete, bet visus mūzikas 
priekšnesumus papildinās stāstījums, radot īpašu atmosfēru un palīdzot 
iejusties mūzikas un tās radīšanas laikmeta gaisotnē.  

Pirms koncertpastaigas, plkst. 19.00 un 20.00, ikviens interesents aicināts 
doties Lūznavas muižas iepazīšanas ekskursijā. 

19. maijā Baltkrievijas mākslinieku 
koncerts 

Rēzeknes kultūras 
nams, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

Ieeja – brīva  

KN tālr. 64622066 

rezekne.lv 

Uzstāsies bērnu un jauniešu deju kolektīvi, solisti, vokālie ansambļi. 

Kontaktpersona: Marina Sokolova, tālr. 646 07675 

No 20.–26. maijam XIII starptautiskais 
mākslinieku plenērs “Domas 

lidojums” 

 

Rēzeknē  RKTC tālr. 64607672 

rezekne.lv 

Plenērā piedalās mākslinieki no Latvijas un kaimiņvalstīm.  

25. maijā plkst. 15.00 mākslinieku plenērs “Domas lidojums” noslēgsies ar 
ekspresizstādi Gājēju promenādē. 

21. maijā 

plkst. 18.00 

Rēzeknes teātra “Joriks” 
krievu trupas izrāde: 

“ne#maza traģēdija” pēc 
A. Puškina 

 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97 

5,00–7,00 € 

teatrisjoriks.lv 

Režisors: Antons Kovalenko (Krievija). Lomās: Tatjana Suhiņina-Pecka, 
Jekaterina Garfunkele, Aivars Pecka, Genādijs Voronovs, Marats 
Efendejevs. 

Izrāde krievu valodā. 

22. maijā 

plkst. 14.00 

Latvijas Leļļu teātra viesizrāde 
“Brālītis un Karlsons, kas 

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

5,00–10,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Kādā pavisam parastā ielā, pavisam parastā mājā Stokholmā vai varbūt 
tepat Rīgā dzīvo pavisam parasts zēns Brālītis. Un tomēr viņš nav pavisam 
parast zēns, jo viņam ir visneparastākais draugs pasaulē. Brālītis un 

http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekne.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
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dzīvo uz jumta” Karlsons, kas dzīvo uz jumta ir izrāde visai ģimenei - mazajiem skatītājiem 
tas ir brīnumains stāsts par lidojošu, labsirdīgu vīriņu, savukārt vecāki 
varēs pasmieties par karikatūrisko ģimenīti.  

Režisori: Kārlis Auškāps un Laila Kirmuška. 

23. maijā 

plkst. 18.00 

Rēzeknis Tautys teatra 
pyrmizruode! 

Ontons Rupaiņs “Dzymtā 
zemē”: komedeja latgalīšu 

volūdā 

Rēzeknes kultūras 
nams, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

5,00 €,  

školānim, studentim, 
pensionarim – 3,00 €  

KN tālr. 64622066 

rezekne.lv 

Piec loba laika  Gabris brauc nu Reigys iz sovu dzymtū pusi, kab bogotajai 
jaunivei Zentai pīruodeitu, ka ari jis ir tureigs zemis saiminīks. Tok 
izaruoda, ka situaceja ir izamainejus, i vysa bogoteiba – zeme – vaira 
napīder Gabrim, bet gon sābru Annai. Attīceibu leikumi i komiskys 
situacejis Reigā i dzeraunē, puordzeivuojumi i cereibys, deļ tam, ka vaca 
mīlesteiba naryusej… 

Režeja – Māra Zaļaiskalns. Aktīri: Vija Dikule, Jānis Pampe, Aldis Leidums, 
Ināra Apele, Sandra Juste, Rasa Deksne, Jolanta Leitāne, Kaspars 
Balodis, Oskars Lustiks, Gundars Kozlovskis. Telpa i kostimi – Ināra Apele. 
Gaisma i skaņa – Ints Salmiņš. Smilšu animaceja – Guna Miķelsone. 

Pyrmizruode 2019. goda 18. majā. 

 

24. maijā  

plkst. 18.00–02.00 

V starptautiskais mākslas un 
mūzikas festivāls  

“SevenHills 2019” 

 

Festivāla parkā, Pils 
ielā 17, Rēzeknē 

Bezmaksas  

facebook.com/SevenHillsFe
stival/  

Festivālā “SevenHills” Rēzeknē dažādu mākslas veidu izpausmes – 
mūzika, deja, vizuālā, vides, skatuves, ielu un improvizācijas māksla. 

18.00 Koncerts (Festivāla parkā, Lielā skatuve) 

Piedalās grupas “Žvūrgzdyni” (Rēzekne), “Gandreiž 10nīkā” (Kaunata), 
“Trešīs Ņutona lykums” (Rēzeknes nov.), “Piparmētra” (Ilūkste), “Dabasu 
Durovys” (Daugavpils), “Latgalīšu Reps” (Ludza), Sovvaļnīks (Rēzekne), 
DJ XYPO (Lielbritānija), “Ausmeņa Records” (Rēzekne), koncertu vada 
Juris Vucāns. 

18.00 Radošā darbnīca ar Grietu Butjankovu (Gājēju promenādē) 

18.00 Mārtiņa Burbuļu ziepju burbuļu atrakcija (Latvija) (dažāda lieluma 
burbuļi, paraugdemonstrējumi, skatītāju iesaiste – bērni var ņemt no 
mājām tukšos ziepju burbuļu trauciņus, kurus labprāt uzpildīsim ar Mārtiņa 
Burbuļu brīnišķīgo ziepju burbuļu šķidrumu) 

21.00–02.00 Gaismu projekcijas (Rēzeknes pilskalnā un pie Rēzeknes 
kultūras nama) 

*** 

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

25. maijā 

plkst. 15.00–02.00 

V starptautiskais mākslas un 
mūzikas festivāls  

“SevenHills 2019” 

 

Festivāla parkā, Pils 
ielā 17, Rēzeknē 

Bezmaksas  

facebook.com/SevenHillsFe
stival/ 

 

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

15.00 XIII starptautiskā mākslinieku plenēra “Domas lidojums” 
izstāde (Gājēju promenādē) 

16.00 Radošā darbnīca ar Elitu Patmalnieci! (laukumā pie GORS) 

Kur Elita, tur krāsas, jautrība, košas detaļas, uzdrīkstēšanās, vārdu sakot – 
šovs! Tā esam pieraduši un viņa to nemaz nenoliedz: “Kas tad es esmu? 
Dzīves aktrise! Es esmu māksliniece. Brīvs cilvēks, ko gribu, to daru.”, tā 
Elita Patmalniece. Kopīga zīmēšana un krāsošana, katram iespēja 
bezmaksas saņemt sava portreta skici, ko uz vietas uzzīmējusi pati Elita, 
īpaša mākslinieces darbu mini izstāde, kartiņas un gleznas, krāsainas 

http://www.rezekne.lv/
https://www.facebook.com/SevenHillsFestival/
https://www.facebook.com/SevenHillsFestival/
mailto:gunta.grabuste@rezekne.lv
https://www.facebook.com/SevenHillsFestival/
https://www.facebook.com/SevenHillsFestival/
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 kleitas, autogrāfi, jautras sarunas un interesanti stāsti – bez vecuma 
ierobežojuma, satikšanās vieta, kurā pulsēt pulsē radošums un prieks no A 
līdz Z! 

16.00 Holi krāsu festivāls (Gājēju promenādē, Mazā skatuve)  

17.00 Dzīvo skulptūru šovs (Gājēju promenādē) 

17.00 Hip hop batli, Stoptime Dance Studio, DJ Reinis (Gājēju 
promenādē, Mazā skatuve)   

17.00 Mārtiņa Burbuļu ziepju burbuļu atrakcija (Latvija) (Gājēju 
promenādē) 

18.00 Koncerts: grupa “Vremja tepla” (Latvija) (Gājēju promenādē, 
Mazā skatuve)   

19.00 KONCERTS (Festivāla parkā, Lielā skatuve) 

Chris Noah (Latvija), “Triana Park” (Latvija), “The Glass” (Ukraina),  

“Bez bileta” (Baltkrievija), “Singapūras satīns” (Latvija), mākslas-deju 
performance (Latvija), Fire Show studio uguns šovs (Latvija), DJ 

21.00–02.00 Gaismu projekcijas (pilskalnā un pie Rēzeknes KN) 

Līdz 25. maijam TLMS “Dzīpariņš” radošās 
darbības 40 gadu izstāde 

“Satikšanās” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

ar Rēzeknieša karti – 
bezmaksas ieeja 

rezekne.lv 

Tautas lietišķās mākslas studijas “Dzīpariņš” (vad. Ilze Arbidāne) 
rokdarbnieces šoreiz izstādi veidojušās, liekot akcentu uz pēdējos gados 
populāru tendenci sabiedrībā – tautas tērpa darināšanu. Latvijas valsts 
simtgade daudzus ir rosinājusi izgatavot pašiem savu tautas tērpu, tāpēc ir 
meklētas čaklas audējas un izšuvējas, kas varētu palīdzēt īstenot šo sapni. 
Studijas meistaru veikums un iegūtā pieredze gan arheoloģisko, gan 
etnogrāfisko apģērbu izgatavošanā atspoguļojas brīnišķīgā gala rezultātā – 
bagātīgā tautas tērpu, to sastāvdaļu un citu rokdarbu izstādē. 

25. maijs 

plkst. 15.00 

Pianistu duets “Duo B!z’art” 
(Beļģija) 

 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

8,00–12,00 € 

luznavasmuiza.lv 

Gaidāmais koncerts būs patīkama atkalsatikšanās – pirmo reizi duets 
Lūznavas muižā viesojās 2017. gada rudenī, projām dodoties ar sajūtu, ka 
noteikti jāatgriežas, piedāvājot klausītājiem jaunu koncertprogrammu. 
Duetu 2004. gadā izveidojuši pianisti Andrē Roe (André Roe) un Džefrijs 
Baptiste (Geoffrey Baptiste). Pianisti smej, ka spēlējot klavieres ar 4 
rokām, prieku nes 88 klavieru taustiņu un divu mūziķu 20 pirkstu virtuozā 
saspēle. Duets vienmēr izbauda tikšanos ar jauniem klausītājiem. Gan 
Andrē, gan Džefrijam kopīgā sadarbība klavieru duetā nav vienīgā aktīvā 
rosīšanās mūzikas laukā. Andrē Roe bieži uzstājas kā pianists kopā ar 
orķestri. Džefrijs Baptiste izvēlējies gan kamermūziķa, gan orķestra 
pianista karjeras ceļu. Pavasara izskaņas koncertā beļģu duets priecēs ar 
koncertprogrammu, kurā skanēs Astora Pjacollas, Edvarda Makdouela, 
Džona Korigliano, Ārona Koplenda un citu komponistu skaņdarbi. 

25. maijs 

plkst. 18.00 

Jaunā Rīgas teātra viesizrāde 
“Vectēvs” 

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

5,00–15,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

“Man nav vectēva. Es piederu pie tās paaudzes cilvēkiem, kuru vectēvi 
karoja. Dažiem palaimējās atgriezties no kara, bet manējiem nē… Abi 
mani vectēvi krita. Viens – sarkanarmietis, otrs – leģionārs. Es mēģinu 
saprast – kāpēc?” Cilvēks, kurš meklē vectēvu – Vilis Daudziņš, režisors – 
Alvis Hermanis. 

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


 
12 ⋙ maijs Rēzeknē ⋘ 2019    

28. maijā 

plkst. 18.00 

Rēzeknes krievu tautas teātra 60 
gadu jubilejai veltīta izrāžu 

retrospektīva. 

Rēzeknes teātra “Joriks” 
pieaugušo studijas pirmizrāde 

“Siena” pēc L. Andrejeva 
uzveduma 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
kamerzālē 2.stāvā, 
Atbrīvošanas alejā 97 

3,00 € 

teatrisjoriks.lv 

NBKN tālr. 64622182 

2019. gadā Krievu tautas teātris, kuru organizēja Rēzeknē Antons 
Varslavāns un vairāk nekā 35 gadus vadīja Rēzeknes goda pilsonis Igors 
Mihailovs, svin 60 gadu jubileju un velta skatītājiem tautas teātra un jauno 
amatieru izrādes maija nogalē un jūnija sākumā.  

Rēzeknes teātra “Joriks” pieaugušo studijas izrādes “Siena” pēc 
L. Andrejeva uzveduma režisori E. Klimanovs, V.Maroz. 

29. maijā plkst. 15.00 
izstādes atklāšana! 

 

Izstāde skatāma no 
29. maija līdz 
28. jūnijam 

Aleksandrs Kamšilovs.  

Gleznu izstāde “Mīļotās 
Latvijas daba” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

1.stāva zāle 

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

ar Rēzeknieša karti – 
bezmaksas ieeja 

rezekne.lv 

Draugu un radinieku mudināts, rēzeknietis Aleksandrs Kamšilovs pēc 37 
gadu pārtraukuma ir nolēmis sarīkot savu darbu izstādi Latgales 
Kultūrvēstures muzejā. Kā labs iemesls tam ir autora 70. dzīves jubileja, 
kad ir vēlēšanās apkopot un it kā no malas paraudzīties uz paveikto. 
Dabas motīvu gleznošana ir Aleksandra Kamšilova lielākā aizraušanās, 
tāpēc izstādē apskatāmas Gaujas upes ainavas, Rāznas ezera apkārtne 
un daudzi citi Latvijas dabas “stūrīši”. 

 

30. maijā 

plkst. 18.00 

Rēzeknes teātra “Joriks” 
izrāde: R. Blaumanis 

“Nezāle”. Kustību izrāde 

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

5,00–7,00 € 

teatrisjoriks.lv 

 

Jānis – četrpadsmit gadus vecais, spēcīgais, sārtais zēns ar spītīgi 
mirdzošajām acīm kādu dienu, pēc kārtējā pēriena saņemšanas, aiziet uz 
tiesu un apsūdz savu pāri darītāju. Pretī viņš saņem pamatīgu rājienu un 
tiek iepazīstināts ar tiesas priekšsēdētāju Biezumnieku. Pēc šīs tikšanās 
mainās visa Jāņa atlikusī dzīve. 

Režisore: Paula Pļavniece. Horeogrāfe: Liāna Merņaka-Ņikitina. Video: 
Evita Bēta. Balss: Laura Atelsone. Izrādē piedalās deju studijas “Stoptime 
Dance Studio” dejotāji, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas 
audzēkņi un Vladimirs Lavrentjevs Edvīna Klimanova vadībā. 

Izrāde latviešu valoda. Ieteicamais vecums: 12+. Pirmizrāde 2019. gada 
28. februārī. 

31. maijā 

plkst. 18.00 

Rēzeknes krievu tautas teātra 60 
gadu jubilejai veltīta izrāžu 

retrospektīva. 

Monoizrāde “TV mamma” pēc 
Annas Donatovas lugas 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
kamerzālē 2.stāvā, 
Atbrīvošanas alejā 97 

3,00 € 

NBKN tālr. 64622182 

2019. gadā Krievu tautas teātris, kuru organizēja Rēzeknē Antons 
Varslavāns un vairāk nekā 35 gadus vadīja Rēzeknes goda pilsonis Igors 
Mihailovs, svin 60 gadu jubileju un velta skatītājiem tautas teātra un jauno 
amatieru izrādes maija nogalē un jūnija sākumā. 

Monoizrāde “TV mamma” Olgas Meirānes izpildījumā pēc Annas 
Donatovas lugas. 

31. maijā 

plkst. 18.00  

Deju studijas “Dynamic Hit” 
koncerts “Ieelpa” 

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

3,00–5,00 € 

latgalesgors.lv 

Rēzeknes deju studijas “Dynamic Hit” tradicionālais pavasara mūsdienu 
deju koncerts. Vairāk nekā 100 dejotāju izpildīs gan jaunākās 
horeogrāfijas, gan publikai zināmas un iemīļotas horeogrāfijas hip-hop, 
šova, džeza un laikmetīgās dejas žanros. 

Līdz 2. jūnijam Latvijas Mākslas akadēmijas 
Latgales filiāles studentu un 
pasniedzēju darbu izstāde 

“Dzīres” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē, 

3.stāva zāle 

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

ar Rēzeknieša karti – 
bezmaksas ieeja 

Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāle šogad atskatās uz savas 
darbības 30 gadiem, Latvijas Mākslas akadēmijas pastāvēšanas laiks ir 
jau 100 gadi, mācību iestāde ir tikai nedaudz jaunāka par Latvijas valsti. 
Tāpēc viss akadēmisko studiju process šajā gadā paiet svētku un cītīgas 
radošās darbošanās gaisotnē, ar nolūku izrādīt cieņu akadēmisko tradīciju 
saglabāšanai un mākslas cienītājiem sniegt izpratni par mācībspēku un 

http://www.teatrisjoriks.lv/
http://www.rezekne.lv/
http://www.teatrisjoriks.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
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studentu talantu potenciālu.  

Izstāde “Dzīres” aktualizē jēdzienu “dzīres”, kura pazīstamākais traktējums 
nāk no grieķu filozofijas laikiem (Platona “Dzīres”), vijas cauri gadsimtiem 
un ļauj parādīt svētku svinēšanas tradīcijas gan radošajā darbībā un 
filozofijā, gan īpašos gadījumos. 

Līdz 2. jūnijam Mākslinieka Leonīda Baulina 
darbu izstāde “Post Scriptum” 

Mākslas galerija,  
Latgales vēstniecība 
GORS, Pils ielā 4 

Bezmaksas, GORS 

latgalesgors.lv 

Mākslinieks allaž ir smēlies iedvesmu gleznojot Latvijas dabas ainavas, tās 
pilsētiņu skatus, novērotos sadzīves sižetus. Leonīds Baulins ir piederīgs 
Latgalei ar visu savu daiļradi. 

2. jūnijā 
plkst. 16.00 

Rēzeknes krievu tautas teātra 60 
gadu jubilejai veltīta izrāžu 

retrospektīva. 
Monoizrāde “Svešā 

vecmāmiņa” pēc Andreja 
Gelasimova stāsta 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras 
namā,  kamerzālē 
2.stāvā, Atbrīvošanas 
alejā 97 

3,00 € 
NBKN tālr. 64622182 

2019. gadā Krievu tautas teātris, kuru organizēja Rēzeknē Antons 
Varslavāns un vairāk nekā 35 gadus vadīja Rēzeknes goda pilsonis Igors 
Mihailovs, svin 60 gadu jubileju un velta skatītājiem tautas teātra un jauno 
amatieru izrādes maija nogalē un jūnija sākumā.  
Monoizrāde “Svešā vecmāmiņa” Galinas Zaķis izpildījumā pēc Andreja 
Gelasimova stāsta, režisors Igors Mihailovs. 
Pēc izrādes – saviesīgais vakars ar Rēzeknes Krievu tautas teātra 
aktieriem! 

2. jūnijā  
plkst. 16.00 

“Jazz Orchestra of the 
Concertgebouw” 

koncertprogramma “Tribute to 
Ray Charles and Stevie 

Wonder” 

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

12,00–20,00 €, GORS 
latgalesgors.lv 

Amsterdamas džeza orķestris “Jazz Orchestra of the Concertgebouw” un 
dziedātāja Madeline Bella ar Reja Čārlza un Stīvija Vondera labākajām 
dziesmām koncertprogrammā “Tribute to Ray Charles and Stevie Wonder”. 
Orķestris, kuru dēvē arī par Eiropā labāko bigbendu, ir pasaulē slavenā 
Asterdamas “Concertgebouw” simfoniskā orķestra “jaunākais brālis”. 

 

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   

No 1. līdz 31. maijam 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/
https://www.latgalesgors.lv/
http://www.sinagoga.lv/
http://www.rezekne.lv/
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Visu gadu 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.  

Visu gadu 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. 

Visu gadu 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. 

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 

Piedāvājums satikties muzejā un skaisti nosvinēt savas dzīves svētkus. 
Programmā:  
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par norises scenāriju pa 
tālr. 28624381 

• 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; 

ar Rēzeknieša karti – 
bezmaksas ieeja 

 

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. 
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Visu gadu Ekskursija Latgales keramikas 
ekspozīcijā 

“Māla un uguns pārvērtību 
radīts brīnums” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

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

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

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 € 

 

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. 

Apmeklējumu lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 29637905 

Muzeja zinātniskā lasītava Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 

Muzeja zinātniskā lasītava – plašs latgaliešu literatūras, trimdas latviešu autoru darbu, filozofiska satura 
un mākslas grāmatu, vārdnīcu piedāvājums, enciklopēdijas, literatūra svešvalodā (angļu, krievu, franču), 
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Pasākumu programmā iespējamas izmaiņas, sekojiet informācijai! 

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

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

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

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

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

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

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

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

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 81/5, 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 

alejā 102, Rēzeknē periodiskie izdevumi, jaunākā prese u. c. 

6. maijā Literatūras izstāde “Jānim 
Klīdzējam – 105” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē, 
Muzeja lasītavā 

Bezmaksas Izstādē varēs iepazīties ar pazīstamā latgaliešu rakstnieka dzīvi un literāro 
mantojumu. 

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

