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KULTŪRAS NOTIKUMI RĒZEKNĒ 2019. GADA NOVEMBRĪ 

 

AKTUALITĀTES RĒZEKNES BIBLIOTĒKĀS NOVEMBRĪ, 2019  
Datums Pasākumi Vieta 

 Tematiskie pasākumi, radošās darbnīcas rezeknesbiblioteka.lv 

8. novembrī plkst. 14.00 “Pāvs”: radošā darbnīca Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

9. novembrī plkst. 12.00 “Kopā jaukāk”: Ģimenes sestdiena bibliotēkā Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

11. novembrī plkst. 16.00 “Krēslas stundas lasījumi”: pasākums Ziemeļvalstu literatūras nedēļas 2019 ietvaros Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

14. novembrī plkst. 10.00 “Rītausmas stundas lasījumi”: pasākums Ziemeļvalstu literatūras nedēļas 2019 
ietvaros 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

14. novembrī plkst. 16.00 “Krēslas stundas lasījumi”: pasākums Ziemeļvalstu literatūras nedēļas 2019 ietvaros 
 

Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

 Literatūras izstādes  

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

1.–16. novembrī “Rokdarbu košums gada tumšākajiem mēnešiem”: tematiska rokdarbu žurnālu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

1.–20. novembrī “Latvija faktos, atmiņās un fantāzijās”: grāmatu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

1.–30. novembrī Rēzeknes zonālā valsts arhīva izstāde “Rēzeknes pilsētas Centrālajai bibliotēkai – 75” Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

1.–30. novembrī Jaunieguvumu izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

4.–11. novembrī “Pasaku ķēniņš Kārlis Skalbe” (Kārlim Skalbem – 140): tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

4.–19. novembrī “Latgales teātra stūrakmens” (Antonam Varslavānam – 115): tematiska izstāde no cikla 
“Latgale un latgalieši” 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

4.–19. novembrī “Latvijas patriotisma mēnesis klāt!” (11. novembris – Lāčplēša diena, 18. Novembris – 
Latvijas Republikas proklamēšanas diena) 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

4.–19. novembrī “Rakstniekam, dzejniekam Kārlim Skalbem – 140”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

4.–29. novembrī “Rēzeknes lepnums – žilbinošā operdīva Kristīne Opolais” (Kristīnei Opolais – jubileja): 
tematiska izstāde no cikla “Latgale un latgalieši” 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

5.–14. novembrī “Ziemeļblāzmas apmirdzēti stāsti”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

5.–20. novembrī Latvijas Kultūras kanons Kārļa Skalbes grāmata – “Ziemas pasakas”: monogrāfiskā izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

8.–22. novembrī “Mūsu tautas Lāčplēši”: tematiska izstāde 11. novembris – Lāčplēša diena Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

8.–22. novembrī “Laikmeta zīmes”: Latvijas Brīvības cīņām veltīta tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

11.–16. novembrī “Ziemeļvalstu mozaīka”: tematiska izstāde veltīta Ziemeļvalstu Literatūras nedēļai Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

11.–25. novembrī “Skandināvu vīzijas”: tematiska izstāde veltīta Ziemeļvalstu Literatūras nedēļai Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

12.–27. novembrī “Latvija – manas mājas”: tematiska izstāde bērniem Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

12.–28. novembrī “Latvju zīmju virpulī”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 
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13.–30. novembrī “Latvija caur gadu simteņiem”: tematiska izstāde Rēzeknes 2. bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

14.–30. novembrī “Tev mūžam dzīvot, Latvija”: tematiskā izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

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

21. novembrī–14. decembrī “Čaklo roku maģija”: grāmatu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

20. novembrī–20. decembrī “Grāmata meklē lasītāju”: grāmatu izstāde Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā, Atbrīvošanas alejā 81 

26. novembrī–10. decembrī “Mazi darbiņi gariem vakariem”: tematiska izstāde Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

Laiks Notikums Vieta Ieejas maksa Cita informācija 

1.novembrī  

plkst. 16.00 

“ne#maza traģēdija’’. 

Teātra “Joriks” izrāde pēc 
A. Puškina “Mazo traģēdiju” 

motīviem 

 

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

5,00–7,00 € 

teatrisjoriks.lv 

Kopš neatminamiem laikiem doktora Fausta un Mefistofeļa ceļojumam starp 
debesīm un zemi nav ne sākuma, ne gala. Kas viņi ir – šie mūžīgie klejotāji? 
Fausts, kura nemirstīgo dvēseli kārtējo reizi nomoka nāvīga garlaicība, lūdz 
Mefistofeli viņu izklaidēt. Nelabais sarīko viņam tikšanos ar Mocartu un 
Saljēri tieši ģeniālā komponista nāves brīdī. Vēlāk, pārceļoties uz 
mūsdienām un ieslīgstot parastu cilvēku ikdienas traģiskajos notikumos, 
Fausts cenšas rast atbildi uz jautājumiem – kas vispār cilvēkam dzīvē ir 
dārgs, un vai laime šajā pasaulē maz ir iespējama? Fausts cer, ka atbildes 
varētu līdzēt pārvarēt skumjas un glābt viņa nemirstīgo dvēseli, kuru 
izmisuma brīdī ir ieķīlājis Mefistofelim apmaiņā pret bezgalīgām iespējām un 
varu šai pasaulē. Kā Faustam, tā jebkuram mūsdienu cilvēkam tā nebūt nav 
maza traģēdija. Darba autors: Antons Kovaļenko. Lomās: Tatjana Suhiņina-
Pecka, Jekaterina Garfunkele, Aivars Pecka, Genādijs Voronovs un Marats 
Efendijevs.  

Izrāde krievu valodā. Ieteicamais vecuma 14+ Izrādes ilgums 1h 20min. 

1.novembrī  

plkst. 21.00 

Autofotoorientēšanās  

“Nakts uz riteņiem 2” 

 

ARPC “Zeimuļs”, Krasta 
ielā 31, Rēzeknē 

zeimuls.lv Nezini, ko darīt  piektdienā? Tad tev noteikti ir jāizmēģina sevi 
autofotoorientēšanās braucienā! Dalībniekiem vecumā no 18+ gadiem ir  
iespēja 3 stundu laikā piedalīties autofotoorientēšanās braucienā, apvienojot 
to ar aktīvu atpūtu un lietderīga laika pavadīšanu. Brauciena laikā būs ne 
tikai jāatrod kāds kontrolpunkts kartē un jānofotografējas pie tā, bet arī jāveic 
dažādi interesanti un āķīgi organizatoru sagatavotie papilduzdevumi.  

Lai piedalītos braucienā, nepieciešams vieglais automobilis un vismaz 2 
cilvēku komanda, digitālais fotoaparāts vai viedtāltunis un labs noskaņojums. 
Tikšanās vieta ir Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs” 
pazemes autostāvvietā, apbalvošana pusnaktī. Papildus informācija un 
komandu pieteikuma anketa zeimuls.lv, tālr. 26033202 (Jaunatnes lietu 
speciāliste Eleonora Ivanova) 

2. novembrī 

no plkst. 10.00–18.00 

 

Darbnīcu laiks tiks 
precizēts, sekojiet 

Ģimenes sestdiena 

ar radošajām darbnīcām un 
aizraujoši pavadītu laiku kopā ar 

ģimeni 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Ieeja bezmaksas 

Tālr. 64622464 

rezekne.lv 

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs” sadarbībā ar biedrību 
“Rēzeknes māmiņu klubs”, biedrību “ Eņģeļi ar mums”, biedrību “SENDA”  
un Latgales Kultūrvēstures muzeju realizē projektu “Iekrāsosim ģimeņu 
sirdis”. Projekta laikā tiek realizētas sociālā kampaņa, kuras ietvaros tiek 
aktualizētas mūsdienu ģimenes vērtības, kopā pavadītā laika nozīme un 
ģimenēm draudzīga vide. 2. novembrī  ģimenes tiek aicinātas apmeklēt 

http://www.rezekne.lv/
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informācijai! Latgales Kultūrvēstures muzeju, kur būs iespēja iesaistīties vairākās 
radošajās darbnīcās un aizraujoši pavadīt laiku kopā ar ģimeni. Radošās un 
interaktīvās nodarbības notiek projekta “Iekrāsosim ģimeņu sirdis” ietvaros. 
Projekts tiek realizēts ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu no 
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.  

Katra mēneša pirmajā sestdienā ieeja uz muzeja ekspozīcijām un izstādēm 
ir brīva. Līdz 31. maijam Latgales Kultūrvēstures muzejs apmeklētājiem 
atvērts pēc rudens–ziemas darba laika: otrdien, trešdien, ceturtdien, 
piektdien, sestdien no plkst. 10.00–18.00, svētdien, pirmdien – slēgts. 

2. novembrī  

plkst. 18.00 

“Autobuss debesīs” jubilejas 
koncerts 

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

12,00–25,00 € 

latgalesgors.lv 

Viena no pazīstamākajām latviešu mūzikas grupām “Autobuss debesīs” 
rudenī svinēs 20 gadu jubileju. Jubilejas koncertos klausītāji visā Latvijā 
varēs dzirdēt daudzas tautā iemīļotas komponista Imanta Kalniņa dziesmas 
un vairākus īpašus pašu grupas dalībnieku skaņdarbus no karjeras laikā 
tapušā grupas repertuāra. “Autobuss debesīs” dodas pie saviem klausītājiem 
Latvijas pilsētās ar sen zināmām un iemīļotām dziesmām, aicinot gan 
atcerēties laiku gadsimtu mijā, gan kopā skatīties nākotnē. 

2. novembrī  

plkst. 18.00 

Grupas “Baltie lāči” koncerts 
“Pamet skumjas, pamet 

nievas...” 

 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97 

8,00–10,00 € 

https://www.bilesuparad
ize.lv/lv/events/event/74
699  

Grupa “Baltie lāči” ir izveidojusi jaunu koncertprogrammu ar Broņislavas 
Martuževas dzeju un dziesmām “Pamet skumjas, pamet nievas…”, kas 
apvieno jau tautā sen pazīstamās dziesmas – “Pacel glāzi priekā”, “Zvaigžņu 
strēlnieks”, Dzīve sauc”, “Bruoļeit” un vēl daudzas mazpazīstamākas 
dziesmas. Kā neatņemama koncerta sastāvdaļa ir B. Martuževas dzeja, kas 
caurvijas visam koncertam kā uzvilkta zelta dzīves stīga. “Kur nav gaismas 
un mūzikas, tur sākas trūdēšana. Gaisma un mūzika. Kad mēs šķitām sev 
visnelaimīgākie pasaulē, mēs raudājām, sacerējām dziesmas un skatījāmies 
debesīs. Uzņēmām sirdī ik rīta un vakara staru, ik baltu vai rožainu 
rudzupuķi. Un kļuvām bagāti” – tā savā dienasgrāmatā rakstījusi Broņislava 
Martuževa (1924–2012) – laikmeta leģenda, Latvijas tīrradnis, iekšējās 
brīvības un gara spēka simbols. Viņu visu mūžu ir pavadījusi dziesma, un 
viņas dzeja turpina pārtapt dziesmās. Rīko biedrība “Muzikālais teātris-
studija Baltie lāči”. 

 

3. novembrī  

plkst. 11.00 

Labestības koncerts  

“Atver savu sirdi” 

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

Ieeja par ziedojumiem 

 

Koncertu atbalsta un piedalās: brāļi Puncuļi, grupa “Dabasu durovys”, 
“Latgalīšu reps”, “Stoptime Dance studio”, duets “Paprika”, grupa “Vremja 
Tepla”, Māris Jefremovs (X faktors dalībnieks), bērnu folkloras ansamblis 
“Zdravinka”, Salnavas etnogrāfiskais ansamblis, Tatjana Tokareva.  

Biedrība “Eņģeļi ar mums” katru gadu rīko labestības koncertu “Atver savu 
sirdi”, aicinot atbalstīt Rēzeknes pilsētas un novada bērnus ar īpašām 
vajadzībām, kuriem retās slimības liedz viņu tālāko fizisko, valodas, kustību 
un citu veselam cilvēkam tik pašsaprotamu un nepieciešamo iemaņu 
attīstību. Biedrībā “Eņģeļi ar mums” ir apvienojušās ģimenes no Rēzeknes 
un novada, kas audzina bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām. 

 

https://www.latgalesgors.lv/
https://www.bilesuparadize.lv/lv/events/event/74699
https://www.bilesuparadize.lv/lv/events/event/74699
https://www.bilesuparadize.lv/lv/events/event/74699
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3. novembrī  

plkst. 15.00 

Klaviermūzikas koncerts  

“Un sospiro” 

 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

4,00 € 

luznavasmuiza.lv 

Pianistes Anastasija Raspopova klaviermūzikas koncerts, kurā skanēs 
Johana Sebastiāna Baha, Ludviga van Bēthovena, Mikaloja Konstantīna 
Čurļoņa un Ferenca Lista skaņdarbi. Klaviermūzikas koncerts veidots no 
smalkiem dvēseles pinumiem, sirds dziļiem pārdzīvojumiem un siltām 
atmiņām. Cilvēciskums ir galvenais apvienojošais komponents šai 
programmai. 

 

3. novembrī  

plkst. 17.00 

Latvijas Nacionālā baleta 
viesizrāde “Žizele” 

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

7,00–17,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

“Žizele” ir viens no pirmajiem lielajiem romantisma baletiem un viens no 
retajiem, kas saglabājies līdz mūsdienām. Uz lauku ciemata idilles fona 
risinās stāsts par naivās meitenes nodoto mīlestību, ārprātu un dzīvi pēc 
nāves baisi skaistajā pasaulē, kurā valda vilas – atriebīgi pieviltu sieviešu 
rēgi. Žizeles lomā – Elza Leimane, Jolanta Lubēja. 

4. novembrī  

plkst. 11.00 un 13.00 

Koncertprogramma bērniem 
“Mīļdziesmiņas“ 

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

7,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Koncertprogrammā skanēs Latviešu tautasdziesmas, Imanta Kalniņa un 
Raimonda Paula, Renāra Kaupera un Valta Pūces dziesmas, kas savijas 
raibā virknītē. Dziesmiņas – mīļdziesmiņas. Mīļdziesmiņas dziedot bērniem 
dzirdēsim Aiju Andrejevu, Martu Kristiānu Kalniņu, uzstāsies arī Goran Gora, 
Jānis Miltiņš, Mārtiņš Miļevskis. Koncerta stāstniece – Karina Bērziņa. 

6. novembrī  

plkst. 11.00 un 14.00 

Pasaka sapnis “Ole Lukoije”. 
Teātra “Joriks” izrāde pēc 
H. K. Andersena pasaku 

motīviem 

 

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

5,00 € 

teatrisjoriks.lv 

Neviens nezina tik daudz pasaku, cik zina Ole Lukoije. Viņš gan prot vareni 
stāstīt! Vakarā, kad bērni samiegojas, ierodas Ole Lukoije. Vienās zeķēs viņš 
klusītiņām nāk augšup pa kāpnēm, nedzirdami iesoļo istabā un apsēžas uz 
gultas malas. Katrā padusē viņam lietussargs viens ar košām bildītēm, kuru 
viņš izpleš pār labiem bērniem, un tad tie visu nakti sapņo visjaukākās 
pasakas; bet otru, pavisam vienkāršu, viņš izpleš pār nepaklausīgiem 
bērniem, un tie savukārt guļ visu nakti kā bluķi, un no rīta atklājas, ka viņi itin 
neko nav sapņojuši. Miega vīriņš nāk no dāņu tautas pasākām, bet par Ole 
Lukoije viņu savulaik nosauca pasaku meistars Hanss Kristiāns Andersens. 
Latviešu bērniem viņš varētu būtu zināms kā Ole Miedziņš. Mūsu izrāde – 
sapnis aicina jūs kopā ar Oli doties pasakainā ceļojumā un satikt arī citus 
iemīļotus Andersena pasaku varoņus. 

Režisores – scenogrāfes: Marfa Gudkova, Olga Galicka (Krievija). Lomās: 
Rēzeknes teātra “Joriks” aktieri. Izrāde latviešu valodā. Izrādes ilgums 1h. 
Ieteicamais vecums: 6+ 

7. novembrī Valsts robežsardzei – 100! Rēzeknē Bezmaksas 

http://www.rs.gov.lv/inde
x.php?id=1946&top=0  

plkst. 11.00–14.00 un 15.00–18.00 Informatīvais pasākums un tehnikas 
izstāde Festivāla parkā;  

plkst. 14.00 Iekšlietu ministrijas iestāžu un Nacionālo bruņoto spēku vienību 
parāde pie Latgales atbrīvošanas pieminekļa “Vienoti Latvijai”. 

7. novembrī  Sarunu vakars ar restauratori 
Vitu Upenieci. Stāsti par 

piedzīvojumiem Jordānijā 

Rēzeknes TIC, Krasta 
iela 31 

Bezmaksas 

facebook.com/Rezekne
sTIC  

Turpinot sarunu vakaru tradīciju, arī šoruden tiksimies ar cilvēkiem, kas 
dalīsies ar savu ceļojumu pieredzi. 7. novembrī aicinām ikvienu interesentu, 
kas vēlas dzirdēt par eksotisko un tālo Jordāniju. 

7. novembrī 

plkst. 19.00 

 

 “Vecmāmiņu valsts”. 

Teātra “Kvadrifons” viesizrāde 

 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97 

 

teatrisjoriks.lv 

Pasakā “Sarkangalvīte un vilks”, Apvienotajā karalistē, Rīgas Centrāltirgū un 
citos tirgos, uz parka soliņiem un pa blokmāju logiem, poliklīnikās, tramvajos, 
teātru zālēs, piemājas dārziņā un manā virtuvē - galvenajā lomā vecmāmiņa. 
Tā ir izrāde par mūsu vecmāmiņām un to, kā viņas mūs audzinājušas, ko 

https://www.latgalesgors.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
http://www.rs.gov.lv/index.php?id=1946&top=0
http://www.rs.gov.lv/index.php?id=1946&top=0
https://www.facebook.com/RezeknesTIC/
https://www.facebook.com/RezeknesTIC/
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iemācījušas, kā auklējušas un kaitinājušas. Par sadzīvošanu, pieaugšanu un 
samierināšanos. Par Latvijas sabiedrības pakāpenisko novecošanos. Par 
šausmīgi mazām pensijām. Par ļoti garšīgām zupiņām un pankūciņām. Par 
priecīgu kopā būšanu, pārspīlētām rūpēm, draudzīgām paaudzēm un 
ģimeniskām pieredzēm. “Vecmāmiņu valsts” ir veltījums visām Latvijas 
vecmāmiņām un viņu mazbērniem. 

Režija: Paula Pļavniece. Aktieri: Reinis Boters, Klāvs Mellis, Ance Strazda, 
Āris Matesovičs , Jana Ļisova, Ance Kukule, Jānis Kronis, Samira 
Adgezalova. Dramaturgi: Justīne Kļava, Evarts Melnalksnis. Komponists: 
Jēkabs Nīmanis. Izrādē piedalās Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas 
vidusskolas koris, kas dziedās speciāli šim projektam rakstītas Jēkaba 
Nīmaņa dziesmas. 

Līdz 8. novembrim 

 

Marutas Raudes darbu 
retrospekcija izstādē “Vienmēr 

maksimāli” 

 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

luznavasmuiza.lv Lūznavas muižā skatāma mākslinieces Marutas Raudes (1965–2018) darbu 
personālizstāde “Vienmēr maksimāli”. Izstāde ir mākslinieces daiļrades 
retrospekcija, kurā izvēlēti darbi no iepriekšējo gadu izstādēm “…un tad viņi 
izgāja pie upes…”, “Perfect place for you”, “Pirmā diena jeb Pirmdiena”, 
“Četras nāras sarkanā jūrā”, “Totēmi”. Maruta Raude strādāja dažādās 
tehnikās, starp kurām dominēja porcelāns, tā veidošana un apgleznošana. 
Darbu tēmas ir cilvēku un dabas attiecības. Strādājusi arī grafikā, oforta 
tehnikā. 

8. novembrī  

no plkst. 9.00–15.00 

 Sarkanbaltsarkano lentīšu 
locīšana 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Bezmaksas ieeja. 
Grupām iepriekšēja 
pieteikšanās pa tālr. 
64622464 rezekne.lv 

Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas svētkiem veltīts 
pasākums: 

 Sarkanbaltsarkano lentīšu locīšana sadarbībā Valsts robežsardzes 

koledžu, Jaunsardzes jaunsargiem un Latvijas Jūras spēku patruļkuģa 

“Rēzekne” komandu; 

 Nacionālo bruņoto spēku karavīru Gata Indrēviča un Ērika Kukuta 

fotogrāfiju izstāde “Armija. Mākslas foto”; 

 Pirmā Latgales kongresa simtgadei veltītā izstāde “Pāri slieksnim”. 

No 8. līdz 
30. novembrim 

Izstāde “Latvijas valsts 
robežsardzei – 100” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

1. stāva izstāžu zālē 

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

ar Rēzeknieša karti – 
bezmaksas ieeja 

rezekne.lv 

Rēzeknē skatāma Ludzas Novadpētniecības muzeja veidotā izstāde “Gods 
kalpot Latvijai! Austrumu robežas vēsture, robežu likteņi”, kas tapusi 
sadarbībā ar Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes vēstures izpētes 
nodaļu un ataino robežsardzes dienestu, kultūras dzīvi un cilvēku 
likteņstāstus austrumu pierobežā. Tāpat izstādē varēs aplūkot mūsdienu 
Valsts robežsardzes formas tērpu, ekipējumu un citus dienestu raksturojošus 
priekšmetus. 

8. novembrī  

plkst. 19.00 

Vēsturiskās kara drāmas 
“Dvēseļu putenis” Rēzeknes 

pirmizrāde 

 

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

3,50 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Vēsturiska kara drāma pēc strēlnieka Aleksandra Grīna romāna motīviem 
ved 100 gadus senā pagātnē. Sešpadsmitgadīgais Artūrs dodas strēlniekos 
un kopā ar draugiem cīnās par brīvību – pat tad, kad neviens nezina, kurā 
pusē tā meklējama. Saviļņojošais stāsts ļauj skatītājam pieaugt kopā ar 
Artūru un jaundibināto Latvijas valsti, vērojot dzīvi ierakumos zēna acīm, 
pašaizliedzīgi stājoties pretī ienaidniekam, meklējot īstu mīlestību un 
mācoties novērtēt brīvības cenu. 

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


 
6 ⋙  novembris Rēzeknē  ⋘  2019    

8. novembrī  

plkst. 19.00 

Koncerts “Čigānu karaliene” Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97 

10,00–12,00 € 

Biļetes 
https://www.bilesuparad
ize.lv/lv/events/event/75
076  

 

Krāsainajā izrādē “Čigānu karaliene” tiks izstāstīts daiļās meitenes un 
latviešu zeļļa mīlas stāsts. Galvenajās lomās uzstāsies dejotāja un apburoša 
dziedātāja – Аnna Dribas un grupas “Apvedceļš” solists Jānis Krūmiņš, kā 
arī ģitārists, dziedātājs un aktieris Agris Ričs, un čigānu teātra “Roman” 
dejotāji. Uzvedumu papildina gaismas šovs, kā arī krāšņie tērpi, kuru 
kopskaits ir teju 60. Šova programma ar pasaules mūzikas hītiem čigānu, 
latviešu un krievu valodās iestudēta mūsdienīgā stilā un ar lieliem 
panākumiem izrādīta jau Lietuvā un Igaunijā. Rīko: Muzikos turas, JSC 

9. novembrī 

plkst. 11.00 

Lāpu izgatavošanas 
meistardarbnīca  

“Ar ģimeni iededz brīvību” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

pieaugušajam – 3,00 €, 
skolēniem – 2,00 € (ar 
materiālu izmantošanu), 

dalībnieku vietu skaits 
ierobežots! Iepriekšēja 
pieteikšanās pa tālr. 
64622464 rezekne.lv 

LKM muzejs aicina ģimenes un citu interesentus uz Lāčplēša dienai veltītu 
lāpu izgatavošanas meistardarbnīcu “Ar ģimeni iededz brīvību”. 
Meistardarbnīcā būs iespēja izgatavot pašam savu lāpu kā simbolisku 
pavadoni lāpu gājienam 11. novembrī Lāčplēša dienas godināšanai, kā arī 
dziļāk iepazīt Lāčplēša dienas nozīmīgumu Latvijas valsts vēstures 
lappusēs. 

Līdz 9. novembrim Anastasijas Bikovas un Grietas 
Butjankovas mākslas darbu 

izstāde “1x1” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

ar Rēzeknieša karti – 
bezmaksas ieeja 

rezekne.lv 

Latvijas Mākslas akadēmijas absolvenšu – Anastasijas Bikovas un Grietas 
Butjankovas – izstāde ir balstīta uz savstarpēji eksistenciāli svarīga 
komunikācijas pamata. No šī aspekta raugoties, māksla ir viens no 
labākajiem estētiskajiem komunicēšanas veidiem, jo mākslā normas ir 
mainīgas un viegli pakļaujas interpretācijai, kas komunikāciju padara 
neierobežoti plašu. “1x1” izstādē atspoguļojas vairāku gadu garumā 
izstrādāta nepārtraukta sadarbība gan māksliniekam ar mākslinieku, gan 
māksliniekam ar modeli. Anastasiju un Grietu galvenokārt vieno kopējs 
mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis – cilvēks, jo māksla ir nebeidzams 
dialogs ar sevi pašu un konkrēta stāsta iekodēšana vizuālos tēlos. 
Neskatoties uz vienojošo iedvesmas avotu, “1x1” izstādes autorēm ir dažādi 
skatījumi un izpildījuma veidi, kas ceļ izstādes vērtību un paplašina tēmas 
diapazonu. Šajā izstādē tiek prezentētas abu mākslinieču maģistra darbu 
sērijas, kas papildinātas ar pēcstudiju darbiem. Katram mākslas darbam būtu 
jāizraisa estētisks vai ētisks pārdzīvojums. To mākslinieces panāk ar 
pielietoto tehniku dažādību – sietspiedi un glezniecību. Mākslinieces ar vienu 
izteiksmes līdzekli atklāj sev personiski aktuālas tēmas. Grieta savos 
mākslas darbos pievēršas sporta tematikai, paverot skatītājam “medaļas otro 
pusi” un atainojot patiesās uzvaras cenu – neveiksmēs un traumās. Savukārt 
Anastasija ieskatās mūsdienu cilvēka dvēseles nostūros – bailēs, nedrošībā 
un vientulībā (Mag.art. Anastasija Bikova). 

 

9. novembrī V pasaules diktāts latviešu 
valodā 

Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmijā, 
Atbrīvošanas alejā 115 

rta.lv Latvijā un visā pasaulē vienlaikus piekto gadu pēc kārtas notiks pasaules 
diktāts latviešu valodā. Rēzeknē diktātu varēs rakstīt Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmijā. Lai rakstītu diktātu klātienē Rēzeknē, interesentiem iepriekš 
jāpiesakās mājaslapā www.raksti.org, savukārt rakstīt diktātu tiešsaistē varēs 
tajā pat vietnē bez iepriekšējas reģistrācijas. 

Iniciatīvas mērķis ir attīstīt prasmi rakstīt latviski, audzināt cieņu pret dzimto 
valodu, veidot ciešāku saikni ar ārzemēs dzīvojošiem latviešiem, saliedēt 

https://www.bilesuparadize.lv/lv/events/event/75076
https://www.bilesuparadize.lv/lv/events/event/75076
https://www.bilesuparadize.lv/lv/events/event/75076
http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekne.lv/
http://www.raksti.org/
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sabiedrību, kā arī aicināt cittautiešus labāk apgūt latviešu valodu. Diktāta 
rakstīšana ir brīvprātīgs bezmaksas pasākums, kas vienlaikus norisināsies 
visā pasaulē un kurā drīkst piedalīties jebkurš interesents. Turklāt to var 
rakstīt arī anonīmi, ja persona nevēlas norādīt savu vārdu. 

Labojot diktātu, atzīmes netiks liktas, taču būs norādītas ortogrāfijas un 
interpunkcijas kļūdas un to skaits, lai ikviens interesents varētu novērtēt 
savas zināšanas. 

 

9. novembrī Pasauļa diktats latgalīšu rokstu 
volūdā 

LR1 raidejumā 
“Kolnasāta” 

lakuga.lv 3. pasauļa diktats latgalīšu volūdā skanēs 9. novembrī Latvejis Radejis 
1. programys raidejumā “Kolnasāta” 18.15 stuņdēs vysuos LR1 frekveņcēs 
Latvejā. Uzraksteitū tekstu varēs puorbaudeit portalā lakuga.lv.  

Diktata teksts sastateits, īvārojūt 2007. godā apstyprynuotūs Latgalīšu 
raksteibys nūsacejumus. 

9. novembrī  

plkst. 16.00 

Rēzeknes Krievu kultūras 
centram – 10! 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Atbrīvošanas alejā 97 

Ieeja ar ielūgumiem, ko 
var saņemt NBKN kasē, 

Tālr. 64622182 

Rēzeknes Krievu kultūras centra 10 gadu jubilejas pasākuma programmā: 

 Svētku uzrunas;  

 Krievu romanču ansambļa “Intriga” uzstāšanās; 

 Pleskavas Rumjanceva tautas instrumentu ansambļa “Skaz” koncerts 

(“Сказ” им. Румянцева). 

9. novembrī  

plkst. 17.00 

Tautas deju koncerts  

“Lobs ar lobu” 

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

Bezmaksas 

rezekne.lv 

Koncertā skatītājus priecēs tautas deju programma un tautas deju 
oriģinālhoreogrāfiju pirmizrāde. Piedalās Rēzeknes kapela “Dziga” (vad. 
Dace Baltkāje), bērnu deju kolektīvs “Dziguči” (vad. Gunta Sidorova), vidējās 
paaudzes deju kolektīvs “Dziga” (vad. Ilmārs Dreļs), Vērēmu pagasta vidējās 
paaudzes deju kolektīvs “Kūzuls” (vad. Vineta Āboliņa), Daugavpils LKC deju 
kolektīvs “Laismeņa” (vad. Diāna Soldāne), Preiļu KC deju kolektīvs “Tālderi” 
(vad. Silvija Kurtiņa), Balvu KC deju kopa “Nebēda” (vad. Agris Veismanis) 
un Viļānu deju kopa “Kūmys” (vad. Ilmārs Dreļs). 

9. novembrī  

plkst. 19.00 

Grupas “Musiqq” jubilejas 
koncerts “MUSIQQ – 10” 

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

20,00–25,00 € 

latgalesgors.lv 

Grupa “MUSIQQ” atzīmēs 10 gadu jubilejas koncertus Valmierā, Rēzeknē un 
Liepājā! Pirms desmit gadiem tika ierakstīts pirmais singls “Klimata kontrole”. 
Šajā laikā ir izdoti 4 studijas albumi, ieskaitot  pavisam nesen izdoto albumu 
“10”. Koncertos skatītājus priecēs grupas desmitgades spožākie hiti – gan 
jaunas un nedzirdētas melodijas no nesen iznākušā albuma “10”, gan labi 
zināmas un tautā iemīļotas kompozīcijas no grupas pirmsākumiem. 

10. novembrī 

plkst. 13.00  

Rēzeknes folkloras kopas 
“Rūta” 35. jubilejas koncerts 

“Rūtoj Rūta, rūtoj” 

 

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

Bezmaksas ieeja 

rezekne.lv 

 

Folkloras kopa darbojas kopš 1984. gada, kolektīva nosaukums ir atvasināts 
no refrēna “rūtoj”. Folkloras kopa “Rūta” allaž ieskandinājusi Rēzeknes  
tradicionālos svētkus: pilsētas svētkus, ikgadējo “Miķeļdienas gadatirgu”, 
Latgales tradīciju svētkus kā Latgalē, tā arī citos Latvijas novados. 

Kolektīvā apzināti tiek krātas latgaliešu tautasdziesmas, pūrā ir tradicionālās 
latgaliešu godu dziesmas, darba tikuma slavināšanas dziesmas, 
šūpuļdziesmas, ir apgūtas arī garīgās dziesmas. Ik gadu savs veikums un 
pieredze ir izrādīta Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajās skatēs. 
Folkloras kopa ir Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un Starptautiskā 
folkloras festivāla “Baltica” dalībniece. Kopas dalībnieki izrāda iniciatīvu un 
rūpējas par daudzu ievērojamu novadnieku piemiņas vietu sakopšanu, kā arī 

http://www.rezekne.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
http://www.rezekne.lv/
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popularizē Latgales dižo folkloras vācēju Pētera Smeltera un Fēliksa 
Boļeslava Laizāna savākto tautas dziesmu mantojumu. 

10. novembrī  

plkst. 17.00 

Festivāls “Porta”:  

“Lola Marsh”, “Dikanda”, 
Christian Zehnder un Julgī 

Stalte & Ēriks Zeps 

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

10,00 € 

latgalesgors.lv 

Pasaules mūzikas festivāls “Porta“ ir dažādu kultūru, dažādu pieredžu un 
dažādu laikmetu kopums. Pasaule ir tik daudzveidīga – mēs par to 
priecājamies un vēlamies sniegt šo prieku arī jums. Šogad festivālā 
piedalīsies jodelētājs un virstoņu dziedātājs, viens no radošākajiem un 
inovatīvākajiem sfēras pārstāvjiem – Kristians Cēnders no Šveices, 
starptautiski atpazīstama mūziķu apvienība “Dikanda“ no Polijas, kā arī 
muzikālā apvienība “Lola Marsh“ no Izraēlas, kuras radītā daiļrade apvieno 
dziļu, siltu, nostaļģisku vokālu, sirds izjustas lirikas un apburošas ģitāras 
melodijas un mūziķi, senču sajūtu mantotāji – Julgī Stalte & Ēriks Zeps. 

11. novembrī 

plkst. 12.00 

Vēstures mirkļu pietura  

“Ņem, Tēvzeme, tavs esmu 
viss!”. 9. Rēzeknes kājnieku 

pulkam – 100! 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Ieeja bezmaksas 

Tālr. 64622464 

rezekne.lv 

Šogad aprit 100 gadi kā dibināta Latvijas Nacionālā armija. Tās sastāvā 
ietilpa arī 9. Rēzeknes kājnieku pulks, kurš Rēzeknē dislocējās no 1921.–
1940. gadam. Vēstures mirkļu pieturā notiks fotoalbuma “Ņem, Tēvzeme, 
tavs esmu viss!” prezentācija un tikšanās ar 9. Rēzeknes kājnieku pulka 
karavīru radiniekiem. 

 

11. novembrī 

plkst. 13.30–17.00 

Lāčplēša diena Rēzeknē 

 

13.30 Zemessardzes 32. kājnieku bataljona zvēresta došanas ceremonija pie pieminekļa “Latgales kongresam 100”, 
Atbrīvošanas alejā 61 

14.30 Ziedu nolikšana un piemiņas brīdis Miera ielas kapos pie obeliska Brīvības cīņās kritušajiem karavīriem  

15.00 Aizlūgums par karavīriem Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē, Latgales ielā 88b 

16.00 Lāpu gājiens 

Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāle – Latgales iela – Atbrīvošanas aleja – piemineklis “Vienoti Latvijai”  

Aicinām ikvienu pievienoties lāpu gājienam, ņemot līdzi lāpas un svecītes, no kurām pie pieminekļa veidosim gaismas rakstus! 

17.00 Svinību saiets “Par Latviju” pie Latgales atbrīvošanas pieminekļa “Vienoti Latvijai” 

Uzrunas, muzikāli priekšnesumi, salūta zalves, godinot Latvijas brīvības cīnītājus un svinot Latvijas valsts armijas uzvaru pār 
Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju jeb Bermonta karaspēku. Lauka virtuve ar putru un tēju. 

Pasākumi sadarbībā ar Zemessardzes 3. Latgales brigādi un Jaunsardzi 

 

11. novembrī  

plkst. 19.00 

A. Volodins “No mīļotajiem 
nešķirieties’’. Teātra “Joriks” 

liriska komēdija 

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

7,00 € 

teatrisjoriks.lv 

“No mīļotajiem nešķirieties” nav ikdienišķs stāsts par ikdienišķām lietām – 
prombūtni, šķiršanos. Precēts pāris, kas kopā dzīvojuši pavisam neilgi, 
nokļūst tiesas zālē. Jauniešu emocijas un karstais prāts neļauj viņiem 
pašiem atrisināt savas nesaskaņas, un vienā acumirklī par vienīgo 
mīlestības aizstāvi, par personu, kurš aizvainojumu, pārmetumu un 
pārpratumu straumē varētu glābt jūtas, kļūst tiesnesis.  

Darbība notiek Ļeņingradā (Pēterburgā), un visus lugas notikumus apvij šīs 
pilsētas maģija. Stāsts būs tuvs ikvienam, kam jebkad ir nācies šķirties, 
zaudēt tuvus un mīļus cilvēkus, katram, kurš zina, kas ir piedošana, un tic 
tam, ka mīlestība var pārvarēt visu, pat šķiršanos.  

Jaunākās paaudzes skatītājiem Aleksandra Volodina vārds nav pazīstams. 
Vidējās un vecākās paaudzes cilvēki atceras filmas “Pieci vakari”, “Rudens 
maratons”, “Vecākā māsa”, kuru scenāriju autors ir A. Volodins. Aleksandrs 
Volodins (1919–2001) ir krievu dramaturgs, dzejnieks un prozaiķis, kas 

https://www.latgalesgors.lv/
http://www.rezekne.lv/
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lielāko mūža daļu nodzīvojis Pēterburgā. Viņa darbi krievu padomju literatūrā 
izceļas ar ļoti reālistisku un negaidīti tiešu ikdienas portretējumu. 

Režisors: Antons Kiseļuss (Igaunija). Scenogrāfe/kostīmmāksliniece: Olga 
Galicka (Krievija). Lomās: Elīna Avotiņa, Edijs Zalaks, Ilze Āboltiņa, Ance 
Kukule, Māra Ribkinska, Kārlis Tols.  

Izrādes ilgums 1h 30min. Izrāde latviešu valodā. Ieteicamais vecums 12+ 
Pirmizrāde 2018. gada 24. septembrī. 

 

No 12. novembra līdz 
26. janvārim 

Alvīnes Bautras gleznu izstāde 
“Nejaušā eksistence” 

 

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

bezmaksas, GORS 

latgalesgors.lv 

Māksliniece Alvīne Bautra portretē cilvēkus, kuru apveidi šķietami izšķīst 
tukšā telpā. Izstādē “Nejauša eksistence” māksliniece uzdod jautājumu sev 
un skatītājiem – kā cilvēka prāts uztver savu esību, sevis paša eksistenci 
šajā pasaulē, un – vai mūsu eksistence patiešām ir nejauša? 

12. novembrī  

plkst. 18.00 

Bērnu izrāde  

“Mi-mi-miški: Meža aizstāvji” 

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

11,00–18,00 € 

latgalesgors.lv 

Iemīļotie multfilmas varoņi aicina mazos skatītājus aizraujošajā un izzinošajā 
ceļojumā “Mi-mi-mišku” pasaulē! Skatītājiem būs iespēja redzēt visus 
multfilmas varoņus uz vienas skatuves: Tučku, Kešu, Pomogašu un protams 
Cipu! Jūs sagaida dejas, dziesmas, joki, jautras interaktīvas spēles un robota 
Rubika kvests. Izrāde norisināsies ne tikai uz skatuves, bet arī zālē. 

13. novembris  

plkst. 17.00 

Brīvības un Neatkarības notis 
komponista Staņislava 

Moņuško mūzikā 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

bezmaksas 
luznavasmuiza.lv 

2019. gads Polijā ir pasludināts par komponista Staņislava Moņuško (1819–
1872) gadu, kurš bija ne tikai komponists, bet arī diriģents un pedagogs, 
pirmās poļu nacionālās operas “Halka” autors. Novembrī, kad poļi visā 
pasaulē pulcējas uz Polijas neatkarības atgūšanas gadadienas pasākumiem, 
S. Moņuško  mūzika, kas caurvīta ar mīlestību pret dzimteni, Rēzeknes 
pilsētas un novada ļaudīm, tostarp  poļiem, būs izcila dāvana Valsts svētkos. 

13. novembrī 

plkst. 19.00 

V. Šekspīrs “Otello”. Teātra 
“Joriks” melodrāma 

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

7,00 € 

teatrisjoriks.lv 

Viljama Šekspīra luga “Otello” ir viena no pasaules dramaturģijas virsotnēm. 
Mūsu iestudējumā redzēsiet divu galējību atspoguļojumus – poētiskās un 
ikdienišķās, maigās un nežēlīgās, mīlošās un nāvējošās, cilvēciskās un 
mežonīgās, kuru krustpunktā rodas mūžīgais mīlestības stāsts. Ikkatrā no 
mums reizēm ir paslēpies Otello.  

Režisors: Antons Kiseļuss. Scenogrāfija: Olga Galicka (Krievija). Aktieri: 
Sandija Dovgāne, Jekaterina Garfunkele, Edijs Zalaks, Eduards Johansons, 
Māris Skrodis. Izrāde latviešu valodā. Izrādes ieteicamais vecums 14+. 
Izrādes ilgums 1h 45 min. (bez starpbrīža) 

13. novembrī  

plkst. 19.00 

Koncertuzvedums  

“Sirdspuksti” 

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

15,00–25,00 € 

latgalesgors.lv 

Koncertuzveduma pamatā ir Cilvēks. Cilvēks kā filozofiska kategorija, kuru 
caurstrāvo  četri  dabas  pirmelementi – Uguns, Ūdens, Gaiss un Zeme. 
Cilvēks kā sākums Mīlestībai, apliecinājums dzīvei un vēstījums par Dieva 
radītās pasaules kārtību. Cilvēks, kā atziņa, ka viss ir viens veselums un 
katrs mūsu sirdspuksts rezonē ar Latvijas, zemeslodes un Visuma sirds 
ritmiem. Koncertstāstā piedalīsies četri solisti – Mārtiņš Ruskis, Ieva 
Kerēvica, Atis Ieviņš un Ginta Krievkalna. 

15. novembrī 

plkst. 16.00 atklāšana! 

 

Latgales mākslinieku darbu 
RUDENS 2019 izstāde  

“Latgales kods” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

ar Rēzeknieša karti – 

Latgales mākslinieku darbu RUDENS 2019 izstādes moto – “Latgales kods”– 
ietver sevī plašu tēmu loku, kas atklāj un akcentē īpašo Latgales cilvēkos, 
vietās un tradīcijās. Kods kā atslēga tautas dvēselei, cilvēka un vietas 
saikne, kas noteic tā ģenētisko kodu, raksturu, piepildījumu. Vai ir atminams 

https://www.latgalesgors.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
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No 15. novembra līdz 
14. decembrim 

 

bezmaksas ieeja 

rezekne.lv 

aiz deviņām atslēgām noslēptais? Vai katram ir dots “atcerēties” dainās un 
senču rakstos iekodēto? Varbūt daļa no atslēgas ir rīta saule, kas jau nez 
kuru gadsimtu noglāsta to pašu pakalnu un iespīd ezerā. Bet varbūt 
tumšsarkanā jurgine (dālija), pie zedeņu žoga atspiedusies, slēpj sevī vēl 
kripatiņu no koda. Ja nu atslēga ir iemūrēta betona sienā vai asfaltā zem 
steidzīgo pilsētnieku pēdām un skrejriteņiem? Kods labsajūtai un pašapziņai 
summējas no daudziem saskaitāmajiem, taču katram to virkne būs atšķirīga.  

Raugoties no malas, ir izveidojušies zināmi stereotipi un priekšstati par 
Latgali un tās cilvēkiem, bet varbūt – kā sauc, tā atskan? Izstādē skatāmi 
dažādu mākslas veidu pārstāvju dažādu žanru mākslas darbi brīvā tēmas 
sniegumā. 

15. novembrī  

plkst. 18.00 

M. Čehova Rīgas Krievu teātra 
viesizrāde “Graņonka” 

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

7,00–15,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde – traģikomēdija “Graņonka” ir 
par vīru, kurš atgriežas mājās vēlāk nekā parasti un ir iedzēries. Šoreiz sieva 
ir nolēmusi – pār slieksni vīrs netiks laists. Kas liek viņai pēdējā brīdī mainīt 
lēmumu? Bailes, žēlums, mīlestība? Tā ir tikai viena sadzīves aina, bet 
izrādes “Graņonka” pamatā ir dažādas situācijas, kas mums ir zināmas ne 
tikai no literatūras un kino. Izrādes varoņi – vienkārši cilvēki, tāpēc arī 
situācijas, kuras izspēlē aktieri, ir kā no dzīves. Visās ainās tā vai citādi 
klātesošs ir alkohols. Taču stāsts jau nav par to, bet par cilvēkiem, kas kādā 
brīdī saka: “Vai iedzersim?”. Šajā izrādē ir improvizācijas, aktieru vērojumi, 
personiskie stāsti – pati dzīve kļuvusi par izrādes dramaturģijas pamatu. 
Aktieri: Jekaterina Frolova/Veronika Plotņikova, Dana Bjorka, Aleksandrs 
Maļikovs, Aleksejs Korgins, Vadims Grosmans. Izrādes režisors: Elmārs 
Seņkovs. 

15. novembrī  

plkst. 19.00 

Teātra “NitJa” asaru komēdija 
“Es – laime” 

Rēzeknes kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

10,20–18,00 €  

Biļetes 
https://www.bilesuservis
s.lv/lat/biletes/teatris/ko
medija/asaru-komedija-
es-laime-sleznaja-
komedija-ja-schaste-
290492/  

 

 

Asaru komēdija “Es – laime” (Слезная комедия “Я Счастье”) ir izrāde – 
seminārs, izrāde – laboratorija, izrāde – pētījums, izrāde – retrīts, kurā aktieri 
kopā ar skatītājiem atkal no jauna atklāj sev tādu zināmu, bet pavisam 
neiepazītu cilvēku attiecību visumu, kas sastāv no divām pretējām 
pasaulēm: vīrieša pasaule un sievietes pasaule. Skatītājs varēs ieiet 
svētlaimes atmosfērā, garīgajā dziļumā un patiesumā, piepildot savas sirdis 
ar mīlestību un labestību, bet dzirkstošais un smalkais humors  ļaus pavadīt 
brīnišķīgu vakaru. Pie izrādes izdomas bagātā lakonisma un absolūtās 
valodas skaidrības, apbrīnojams ir ne tikai spilgtais iespaids, kādu tā atstāj 
uz skatītāju, bet arī īpašais efekts, kas izpaužas laimīgās pārmaiņās 
skatītāju dzīvēs. Teātris “NitJa” piedāvā saviem skatītājiem tikai to, kas ceļ 
priekā pašus šīs radošās savienības dalībniekus. Teātra “NitJa” mākslas 
mērķis ir nevis bezdarbīgā cilvēka prāta izklaidēšana un nevis tā novēršana 
no viņa ikdienišķās garlaicības, un no satraucošiem sadzīves jautājumiem, 
bet tieši pretēji skatītāji dzīvā, aizraujošā sadarbības procesā, neatkārtojamā 
plūsmā kā sekas, pašas no sevis atrisinās šķietami neatrasināmas dzīves 
pretrunas. Pasākums krievu valodā. Rīko Freedom Energy OÜ. 

16. novembrī  

plkst.  18.00 

Hārlemas gospeļkoris. 
Koncertprogramma “With 

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

20,00–35,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Hārlemas gospeļkori (The World Famous Harlem Gospel Choir) 1986. gadā 
izveidoja Alens Beilijs – popmūzikas pasaulē pazīstams producents, kurš 
pirms tam strādāja ar tādām zvaigznēm kā Laionels Ričijs, Prinss un Maikls 

http://www.rezekne.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
https://www.bilesuserviss.lv/lat/biletes/teatris/komedija/asaru-komedija-es-laime-sleznaja-komedija-ja-schaste-290492/
https://www.bilesuserviss.lv/lat/biletes/teatris/komedija/asaru-komedija-es-laime-sleznaja-komedija-ja-schaste-290492/
https://www.bilesuserviss.lv/lat/biletes/teatris/komedija/asaru-komedija-es-laime-sleznaja-komedija-ja-schaste-290492/
https://www.bilesuserviss.lv/lat/biletes/teatris/komedija/asaru-komedija-es-laime-sleznaja-komedija-ja-schaste-290492/
https://www.bilesuserviss.lv/lat/biletes/teatris/komedija/asaru-komedija-es-laime-sleznaja-komedija-ja-schaste-290492/
https://www.bilesuserviss.lv/lat/biletes/teatris/komedija/asaru-komedija-es-laime-sleznaja-komedija-ja-schaste-290492/
https://www.latgalesgors.lv/
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special tribute to Prince” Džeksons. Jau vairāk nekā 30 gadus koris uzstājas ne vien dzimtajā 
Amerikā, bet arī citur pasaulē, iedvesmojot cilvēkus ticēt un apvienojot tos 
kopīgā mūzikas baudījumā neatkarīgi no viņu etniskās un rases piederības. 
Korī ir apvienojušies labākie Hārlemas kristīgo draudžu dziedātāji un mūziķi, 
kuri ir uzstājušies kopā ar Vūpiju Goldbergu, Daianu Rosu un Bono, kurš, 
pateicoties spēcīgajam vokālam, kori ir nodēvējis par Hārlemas eņģeļiem. 
Rēzeknē dzirdamā gospeļkora programma būs īpašs veltījums dziedātāja 
Prinsa daiļradei un piemiņai. 

 

18. novembrī 

 

Latvijas Republikas 
proklamēšanas 101. gadadiena 

 

10.00 Svētā Mise Latvijai Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē, Latgales ielā 88b 

13.00–15.00 Sportiskas un muzikālas aktivitātes ģimenēm Festivāla parkā, Pils ielā 17 

13.00 Reģistrācija tautas skrējienam Rēzeknes kultūras namā, Brāļu Skrindu ielā 3 

14.00 Tautas skrējiens “Ieelpo Rēzekni!” 14.00 Starts ar laika kontroli;  14.20 Starts bez laika kontroles: Festivāla parks – 
Atbrīvošanas aleja – Lubānas ielas krustojums – Atbrīvošanas aleja – Festivāla parks  

14.20 Atraktīvais skrējiens ar mīļdzīvniekiem “Ķepa 2019” bez laika kontroles: Festivāla parks – piemineklis “Vienoti Latvijai” – 
Festivāla parks 

15.00 Tautas skrējiena dalībnieku apbalvošana Festivāla parkā, Pils ielā 17 

16.00 Brīvības gaisma. Brīvības uguns iedegšana un sadziedāšanās pie pieminekļa “Latgales kongresam 100”, Atbrīvošanas 
alejā 61 

16.15 Svētku gājiens no pieminekļa “Latgales kongresam 100” līdz piemineklim “Vienoti Latvijai”  

16.30 Svētku saiets “Ar sirdi brīvā Latvijā” pie pieminekļa “Vienoti Latvijai”, Atbrīvošanas alejā 93 

Piedalās Nauris Indzeris (baritons), Miervaldis Jenčs (tenors), Guntars Bernāts (koncertmeistars), pūšamo instrumentu orķestris 
“Rēzekne” (vad. Sergejs Sergejevs), Rēzeknes un novada dejotāji, skolu jaunatne u. c. Rēzeknes domes vadības, garīgo un 
militāro pārstāvju uzrunas. 17.00 Svētku salūts 

18.00 Valsts svētku koncerts “Es rakstu tavu vārdu: brīvība”. Rēzeknes Goda pilsoņa sumināšana 

Lielā zāle, Latgales vēstniecība GORS, Pils ielā 4 

Latvijas Nacionālā teātra koncerts ir veidots kā veltījums, cienot un atceroties notikumus un cilvēkus, kuru pārliecība un rīcība cauri 
laikiem ir uzturējusi dzīvu mūsu tautas sirdsapziņu. Koncertā skanēs Nika Matvejeva muzikālie cikli, kuros katrā runā par dažādām 
brīvībām – no personiskās brīvības līdz tautas tiesībām uz pašnoteikšanos: cikls “Indriķa Latvieša piezīmes uz Livonijas hronikas 
malām” ar Vizmas Belševicas vārdiem, cikls “Brīvība” ar Pola Eliāra vārdiem (pirmatskaņojums). 

Koncertā piedalās Latvijas Nacionālā teātra aktieri: Agnese Cīrule, Zane Dombrovska, Līga Zeļģe, Gundars Grasbergs, Uldis Siliņš, 
dziedātāji: Kristīne Matvejeva un Atis Ieviņš, mūziķu grupa Raimonda Macata vadībā. Režisors un scenārija autors – Gundars 
Silakaktiņš. Scenogrāfs – Aigars Ozoliņš. Kostīmu māksliniece – Jurate Silakaktiņa. Gaismu mākslinieks – Oskars Pauliņš. 
Horeogrāfe – Inga Krasovska. Muzikālie vadītāji – Zane Dombrovska un Raimonds Macats. 

(Bezmaksas biļetes uz koncertu tikai ar rēzeknieša karti var izņemt GORS informācijas centrā no 2. novembra, pieejamas ne vairāk 
kā 2 gab. uz vienu Rēzeknieša karti.) 

Informācija tiks papildināta. 

20. novembrī 

plkst. 19.00 

Ingmars Bergmans “Rudens 
sonāte”. Skaņdarbs četratā.  

Teātra “Joriks” PIRMIZRĀDE! 

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

7,00 € 

teatrisjoriks.lv 

Ciema mācītāja sieva Eva uzaicina savu māti Šarloti ciemos. Viņas nav 
tikušās septiņus gadus. Māte ir pasaulslavena pianiste, meita divu grāmatu 
autore un mūzikas pasniedzēja. Šarlote ir tikko zaudējusi savu mīļoto vīru. 
Eva savu dzīvi ir izvēlējusies ziedot rūpēm par savu slimo māsu Helēnu. Eva 
nekad nav izjutusi mātes mīlestību un iespējams pat vaino Šarloti sava tēva 
nāvē, ka viņa nemīl savu vīru Viktoru un nespēj samierināties ar sava dēla 
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nāvi, kurš miris traģiskā negadījumā četru gadu vecumā, tā arī nesastopot 
savu vecmammu. Šarlote, nespējīga atzīt savas kļūdas, gatava atpirkties un 
vienlaicīgi dziļi vientuļa personība, kuras vienīgā, patiesā aizraušanās ir 
mūzika, vienīgi caur to viņa ir spējīga nodot savu pasaules izjūtu. Šis ir 
pēdējais Ingmara Bergmana scenārijs, kurš tiek filmēts domājot to izrādīt 
kino teātros, visi turpmākie tiek rakstīti televīzijas filmu vajadzībām.  

Režisors un scenogrāfs: Mārtiņš Eihe. Lomās: Sandija Dovgāne, Esmeralda 
Ermale, Māris Skrodis un Kārlis Tols. Izrāde latviešu valodā. Ieteicamais 
vecums: 16+ 

21. novembrī  

plkst. 17.00 

Popiela “Village Vs City Royal 
battle” 

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

5,00 € 

zeimuls.lv 

latgalesgors.lv 

ARPC Jauniešu atvērtais centrs “JACis” aicina Rēzeknes un Latgales 
jauniešu komandas pieteikties ikgadējam pasākumam “Pop iela”. Šogad 
konkursa tēma ir “Village VS City Royal battle”. Tēma ir ļoti saistoša un 
oriģināla, ļauj jauniešiem izvērsties un parādīt sevi. 

23. novembrī  

plkst. 15.00 

“Spīķeru kvarteta” 
koncertprogramma “Kvartets. 

Mendelszons un Ravels” 

 

Lūznavas muiža,  

Pils ielā 8, Lūznavā, 
Rēzeknes novads 

6,00–10,00 € 

luznavasmuiza.lv 

“Spīķeru kvartets” jaunajā koncertprogrammā piedāvā divu autoru – 
Mendelszona un Ravela – mūziku. Programmas koncepcija ir īsa – mūziķi ir 
izvēlējušies divus skaņdarbus, kas šobrīd aizkustina un iedvesmo pašus un 
liek degt nepacietībā dalīties tajā visā arī ar klausītājiem. “Spīķeru kvartets” ir 
savienība mūzikā, kas neierasti saticīgi un radoši kopā muzicē kopš 
2011. gada. Tajā spēlē kamerorķestra “Sinfonietta Rīga” koncertmeistare 
Marta Spārniņa, viņas vietnieks Anti Kortelainens, orķestra altu grupas 
mūziķe Ineta Abakuka un Latvijas Nacionālā orķestra čellu grupas 
koncertmeistare Ieva Upatniece. 

23. novembrī  

plkst. 17.00 

Ļ. Tolstojs “Anna Kareņina”. 

Teātra “Joriks” izrāde – 
monologs 

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

7,00 € 

teatrisjoriks.lv 

Monoizrāde par Annu Kareņinu. Režisors: Sergejs Sotņikovs. Lomās: 
Tatjana Suhiņina-Pecka. Sergejs Sotoņikovs par izrādi: “Šodien jārunā par 
cilvēku savstarpējām attiecībām. Mēs daudz runājam par politiku, par kaut 
kādām sociālām problēmām, bet ļoti maz atceramies par cilvēku kā tādu. 
Mūsdienās cilvēks kā personība pēkšņi kļuvis nevajadzīgs, par viņu 
aizmirsis. Tāpēc, manuprāt, šī Annas Kareņinas personības izpēte liek 
mums paskatīties uz sevi un vērsties pie sevis ar ļoti svarīgiem jautājumiem 
– kas ir mīlestība? Kas ir kaisle? Vai mīlestība ir līdzvērtīga vai ne? Kādas 
vērtības cilvēkam ir? Kas viņam ir svarīgs? Tāpēc šajā ziņā Ļ. Tolstoja 
romāns dod ļoti svarīgas atbildes uz šiem jautājumiem. Izrāde krievu valodā. 
Izrādes ilgums 1h 10 min. Ieteicamais vecums: 14+ 

26. novembrī 

plkst. 14.00 

Pasaka visai ģimenei  

“Cariene varde”.  

Teātra “Joriks” izrāde pēc 
krievu tautas pasakas motīviem 

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

5,00–7,00 € 

teatrisjoriks.lv 

Aicinām skatītājus uz brīnumainu pasaku visai ģimenei “Cariene varde” pēc 
krievu tautas pasakas motīviem. Kopā ar izrādes varoņiem aizceļosiet uz 
burvju pasaku valstību, kur laipnība, mīlestība, atjautība, uzvarēs ļaunās 
burvestības. Režisors: Aivars Pecka. Scenogrāfija Olga Karelina. Lomās: 
Kristīne Klimanova, Edvīns Klimanovs, Larisa Ščukina, Genādijs Voronovs, 
Vladimirs Petrovs, Aivars Pecka, Daniela Ivenkova, Larisa Beilo, Jekaterina 
Garfunkele. Izrāde krievu valodā. Ilgums: 1h 10min (ar starpbrīdi). 
Ieteicamais vecums: 3+ 

26. novembrī  

plkst.  14.00 un 18.00 

Komēdija bērniem  

“Māja zem varavīksnes” 

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

8,00 €, GORS 

latgalesgors.lv 

Kam mājās ir Sunītis un Kaķīte, zina, cik daudz mīlestības un prieka tie 
sniedz mājiniekiem. Bet, vai Sunītis un Kaķīte spēj sadzīvot tikai divi vien, 
kad neviena nav mājās? Viņi spēlējas vai tieši otrādi – ķīvējas? Varbūt viņi 

https://www.latgalesgors.lv/
https://www.latgalesgors.lv/
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 pa kluso atver ledusskapi un apēd visus gardumus? Vai varbūt viņiem ir 
slepena eja, pa kuru viņi nemanāmi izslīd uz ielas? Jautra izrāde bērniem, 
kurā izrādes varoņi  interaktīvi iesaista mazos skatītājus izrādes notikumos. 
Izrādes autors un režisors – Armands Ekštets. 

30. novembrī  

plkst. 15.00 (papildkoncerts) 

un 19.00 

Koncertprogramma “DAGAMBA 
feat TCHAIKOVSKY” 

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

18,00–28,00 € 

latgalesgors.lv 

Jaunās koncertprogrammas pamatā ir ideja par mūsdienu tradīciju, veidojot 
neierastu sadarbību starp dažādiem mūziķiem, atklāt pārsteidzošas, unikālas 
un iepriekš nedzirdētas nokrāsas. Koncertā nebūs tikai Pētera Čaikovska 
darbi. Tie mijiedarbosies ar grupas oriģinālmūziku, pārkāpjot klasiskos 
standartus un šķietami neiespējamo padarot iespējamu.  

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 muzejā   rezekne.lv/latgales-kulturvestures-muzejs 

No 1. līdz 
30. novembrim 

 

Lekcija “Latvijas brīvības cīņas. 
No 9. Rēzeknes kājnieku pulka 

vēstures” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Lekcija muzejā grupai 
līdz 30 cilv. – 15,00 €,  
pieteikšanās pa tālr. 
64622464 

Lekcija vidusskolas skolēniem. Ilgums 40 min. Lekcija par Latvijas valsts 
izveidi un Latvijas brīvības cīņām, aptverot 1917.–1920. gada nozīmīgākos 
notikumus, faktus, personības un muzeja krājumā glabātās tā laika liecības. 
Laika periodā no 1920. līdz 1940. gadam viens no pilsētas simboliem bija 
Rēzeknes 9. kājnieku pulks, kas turpmākajos gados kļuva par neatņemamu 
Rēzeknes sastāvdaļu. Kāda bija Rēzeknes 9. kājnieku pulka vēsture un 
nozīme Rēzeknes dzīvē? Kāda vēsturiska saistība saglabājusies līdz 
mūsdienām? Lekciju lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 64622464 

No 1. līdz 
30. novembrim 

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. 

No 1. līdz 
30. novembrim 

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. 

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

No 1. novembra līdz 
3. decembrim 

Ceļojošā Pirmā Latgales 
kongresa simtgadei veltītā 

izstāde “Pāri slieksnim” 

Rēzeknes novada 
Nautrēnu vidusskolā 

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 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. 

Ekskursija, visa muzeja apskate, pamatskolas, vidusskolas skolēniem. 
Muzeja patstāvīgo ekspozīciju un mainīgo mākslas izstāžu iepazīšana gida 
pavadībā. Gida pakalpojums grupai (līdz 30 cilvēki) - latviešu val. (krievu 
val.1-9. klasei) 8,00 € Ieejas biļete skolēniem un studentiem – 1,00 €  
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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, 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 

ar Rēzeknieša karti – bezmaksas ieeja. Kultūras ministrijas 
iniciatīvas “Latvijas skolas soma” norise bērniem un jauniešiem. 

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. 

Darba laiks: O. 10.00–18.00; P. 10.00–18.00; S. 10.00–16.00. Apmeklējumu 
lūgums iepriekš pieteikt pa tālr. 29637905 
Kultūras ministrijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” norise bērniem 
un jauniešiem. 

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
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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 


