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Laiks Notikums Vieta Ieejas maksa Cita informācija 

1.februārī 

plkst. 10:00-16:00 

Ģimenes sestdiena Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

Ieeja brīva Katra mēneša pirmajā sestdienā ieeja uz muzeja ekspozīcijām un izstādēm visai 
ģimenei brīva! Muzejs sestdien atvērts no plkst. 10:00 līdz 16:00 

1.februārī 

plkst. 15:00 

Grupas „Patrioti.lg” 

KONCERTS 

Rēzeknes Kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

€ 7.11 - Ls 5.00, 
€  5.69 - Ls 4.00,  
€  4.27 - Ls 3.00 
Biļešu 
iepriekšpārdošana 
Rēzeknes KN kasē 

Grupa „Patrioti.lg” pirmo reizi savā dzimtajā pilsētā – Rēzeknē! Koncertā skanēs jau 
iemīļotās un pazīstamās grupas dziesmas, kā arī pirmatskaņojumi. 
Grupas dalībnieki Juris Ostrovskis un Artūrs Uškāns priecēs klausītājus arī ar 
dziesmām no saviem solo projektiem. Koncertā neizpaliks arī īpašie viesi – grupas 
draugi un televīzijas šova „Dziedošās ģimenes” uzvarētāji – Puncuļu ģimene, kā arī 
romantiskais duets – Kristīne un Alvis. 

No 1.līdz 
28.februārim 

 

Rēzeknes pilsētas  

JAUNIEŠU FOTOKONKURSS  

„Zoom in”  

ARPC ,,Zeimuļs’’, 
Krasta ielā 31 

t. 29389717 Jaunieši aicināti caur fotoobjektīvu atspoguļot tēmu „Neredzētā Rēzekne” - dažādas 
sadzīves vai dabas ainavas no Rēzeknes pilsētas, kuras ikdienas gaitā cilvēki 
nepamana.  
Fotogrāfijas iesūtīt līdz 01.03.2014. uz e-pastu: jauniesu.dome@inbox.lv.  
Nolikums www.rezekne.lv, informācija: Arnis Krancāns, tel. 29389717 

1.februārī 

plkst. 12:00 

Izlaidumi RA  

 

Rēzeknes Augstskolā, 
Atbrīvošanas alejā 115, 
aktu zālē 

 plkst. 12.00 Rēzeknes Augstskolā izlaidums RA Humanitāro un juridisko zinātņu 
fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Tiesību 
zinātne” (nepilna laika studijas) un profesionālās augstākās izglītības maģistra 
studiju programmas „Tiesību zinātne” (pilna laika studijas) absolventiem; 
 
plkst. 12.00 Rēzeknes Augstskolā izlaidums Ekonomikas un vadības fakultātes otrā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Finanses” 
absolventiem. 

2.februārī 

plkst. 12:00 

Teātra-studijas „Joriks”  

IZRĀDE  

„Aladina burvju lampa” 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Latgales ielā 54 

Bērniem, studentiem, 
pensionāriem, 
grupām no 11 
cilvēkiem – 2,85 €, 
3,56 € 

Izrāde bērniem un viņu vecākiem „Aladina burvju lampa” ir klasisks stāsts par 
Aladinu un viņa burvju lampu. Ļaunais burvis no Magribas zina lampas noslēpumu, 
taču lai to iegūtu, viņš izmanto jaunieša ar skaidru sirdi – Aladina uzticēšanos. 
Izrāde "Aladina burvju lampa" ir veidota pēc arābu pasaku "Tūkstots un viena nakts" 
motīviem, tā ir pilna ar jautrām dziesmām un eksotiskām dejām. Brīnišķīga mūzika, 
krāsaini un spilgti tērpi – tas viss padara izrādi skaistu un aizraujošu. Pēc daudziem 
un dažādiem piedzīvojumiem lampas vergs visspēcīgais Džins kļūst par Aladina 
draugu un palīdz tam apprecēt princesi Buduru. 
Režisore Larisa Ščukina, mūzikas autors – Indulis Balodis, kostīmmeistare – Jeļena 
Vinogradova, dekorācijas un noformējums – Galina Ivanova, Vladislavs Zaharevičs 
(4., 5.februārī plkst. 11:00 - izrāde Rēzeknes pilsētas un novada skolu un bērnu 
dārzu bērniem). 

3.februārī 

plkst. 18:00 

Gruzīņu  

folkloras kopas „ELESA” 

KONCERTS 

Rēzeknes Kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

2,85 €  
Biļešu 
iepriekšpārdošana 
Rēzeknes KN kasē 

Gruzīņu tautas mūzikai ir vairāk kā 1500 gadu, to ietekmējuši gan austrumi, gan 
rietumi. Gruzīņu daudzbalsībai raksturīga īpaša balss tehnika un daudzu cits citam 
tuvu toņu izmantošana. Gruzijā parasti dzied vīrieši. Tipiska gruzīņu dziesma ir 
trīsbalsīga.  
Folkloras kopā ELESA  darbojas 18 vīri, kas labi pārzin gruzīņu tautas tradicionālo 
kultūru. Kopu vada Sirabidze Irakli. 
 

http://www.rezekne.lv/kultura/afisa
mailto:jauniesu.dome@inbox.lv
http://www.rezekne.lv/
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4.februārī 

plkst. 13:00 

Muzikāla programma bērniem 

LeNeSOna OLIMPIĀDE 

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

3 €;  
grupām 10 cilvēki un 
vairāk 2 €,  
klēpī sēdošiem 
bērniem ieeja bez 
maksas 

Par godu lielajam notikumam – 2014.gada ziemas Olimpiskajām spēlēm Sočos, arī 
jautrais, zinātkārais un muzikālais puisēns LeNeSOns sev un citiem par prieku 
sarīkos mūsu pašu nelielo, toties ļoti muzikālo Olimpiādi. "Ar mūzikas skaņām 
sacentīsimies skriešanā, uzspēlēsim futbolu, hokeju un regbiju, sadzirdēsim arī pa 
kādai pingponga bumbiņai un slīdošam kērlinga akmenim – ziemas un vasaras 
sporta spēles vienā koncertā!" aicina LeNeSOns. Kopā ar LeNeSOnu, kā ierasts, 
ciemos pie saviem skatītājiem un atbalstītājiem dosies arī Latvijas Nacionālais 
Simfoniskais orķestris un diriģents Andris Vecumnieks.  
Rīko Latgales vēstniecība GORS. 

5.februārī 

plkst. 19:00 

Etnodžeza dīva 

MAIRA ANDRADE  

(Kaboverde) 

 

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

10 €, 15 €,  
pie galdiņa ar vīna 
glāzi 25 € 
 

Pirmo reizi Latvijā viesosies par etnodžeza dīvu dēvētā dziedātāja Maira Andrade no 
Kaboverdes. Atlantijas okeāna salas Kaboverdes vārdu pasaulē slavenu padarīja 
par baskājaino dīvu dēvētā Sezārija Evora, saukta arī par salām raksturīgo 
dziedājumu mornu karalieni. Visā pasaulē mīlētā un gaidītā dziedātāja pirms diviem 
gadiem 70 gadu vecumā aizgāja mūžībā.  
28 gadus vecā dziedātāja Maira Andrade tiek raksturota kā citāda Kaboverde, kā 
Sezārijas Evoras atbalss. Ar dziļo un poētisko balsi apveltītā Maira Andrade izstaro 
gaismu. Viņas dziedāšana ir dzirksteļojoša - dejojošu krāsu, samtainu ritmu un 
pikantu melodiju sajaukums. Viņas balss ir piesātināta ar pipariem. Viņas dziesmas 
raisa domas par bezgalīgo vasaru, kas dažreiz mēdz būt arī rasaina un miglā tīta. 
Izdziedātas Kaboverdes kreolu, angļu un portugāļu valodā, viņas dziesmas ierauj 
savā siltajā, aizraujošajā un pārsteigumu pilnajā pasaulē.  
Rīko Latgales vēstniecība GORS 

No 6.līdz 
23.februārim  

plkst. 14:00-19:30 

 

XXII Ziemas Olimpiskas Spēles  

Soči 2014 /  

JACis mazās olimpiskās spēles! 

Jauniešu atvērtais 
centrs “JACIS”, 
Kr.Valdemāra ielā 21 

t. 646 22599  

7.februārī 

plkst. 14:00-18:00 

Latgales reģiona skolēnu mācību 
uzņēmumu gadatirgus 

„Ar mīlestību veidots” 

ARPC ,,Zeimuļs’’, 
1.stāva zālē,  
Krasta ielā 31 

t. 646 22599 Junior Achievement  - Young enterprise Latvija programmas ietvaros. 

7.februārī 

plkst. 14:00 

Izlaidumi RA  

Ekonomikas un vadības fakultātē 

Rēzeknes Augstskolā, 
Atbrīvošanas alejā 115, 
aktu zālē 

 Rēzeknes Augstskolā izlaidumi šādu Ekonomikas un vadības fakultātes nepilna laika 
studiju programmu absolventiem: 
profesionālā bakalaura studiju programma „Robežapsardze”;  
otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Finanses”. 

8.februārī 

plkst. 16:00 

Koncerts 

„DEJU PUTENĪ” 

Rēzeknes Kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

skolēniem, 
studentiem, 
pensionāriem – 0.71€; 
pieaugušajiem–1,42€ 

Koncertā piedalās: Rēzeknes pilsētas Kultūras nama vidējās paaudzes deju 
kolektīvs "VADŽI", deju kopa "DZIGA", Rēzeknes Valsts gimnāzijas jauniešu 
deju kolektīvs "VADŽI", Salaspils kultūras  nama "Rīgava" jauniešu  vokālais  
ansamblis "Vālodzīte'', vidējās paaudzes deju kolektīvs "Cīpars" un Rīgas 
Tehniskās koledžas jauniešu deju kolektīvs "Jancis".  
VPDK "Cīpars" šajā sezonā svinēs savu 15.dzimšanas dienu. "Cīpara" repertuārā ir 
dažādu autoru latviešu dejas, piem. Imanta Magones "Ģērbies, saule sudrabota", 
Guntas Skujas "Dieviņš bija", Ilmāra Dreļa "Kūmas" un "Abrama polka", Viļa Ozola 
"Visi saka", "Klabdancis", un citu autoru dejas, kā arī kolektīvā veidotas dejas: 
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"Heinriha ziņģe", "Alsungietis", "Vēl vienu reiz!". "Cīpars" piedalījās XV Deju svētkos, 
kolektīvs ir viesojies arī aiz Latvijas robežām. 
Salaspils kultūras  nama "Rīgava" jauniešu  vokālais  ansamblis "Vālodzīte'' 
nosvinēja savu 25 gadu jubileju. Ansambļa repertuārā ir latviešu tautas dziesmu 
apdares, latviešu autoru popdziesmas (īpaši iemīļotas ir R.Paula dziesmas), kā arī 
dziesmas citās valodās (krievu, angļu). 

11.februārī 

plkst. 14:00 

Vēstures mirkļu pietura muzejā  

„No šiliņa līdz eiro” 

 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

skolēniem, 
studentiem – 0.71€; 
pieaugušajiem–1,42€ 

Laikā, kad Latvijā ir notikusi eiro ieviešana, apmeklētāji varēs uzzināt par naudas 
laikiem Latgalē un apskatīt Latgales Kultūrvēstures muzeja krājumā esošās 
„naudiņas”. 

līdz 11.februārim 

 

Ineses Nartišes veidoto 
VIDUSLAIKU PIĻU MAKETU izstāde 

„Viduslaiku romantika” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē  
 

skolēniem, 
studentiem– 0.43€, 
pieaugušajiem–  
0,71€ 

I.Nartiše ir Rēzeknes 2.vidusskolas vizuālās mākslas un vēstures skolotāja. Šīs 
zināšanas par mākslu un vēsturi atspoguļojas Ineses hobijā – no dabas materiāliem 
izgatavotos vēsturisku celtņu maketos, dekoratīvajos panno u.c. Iedvesmu un 
iespaidus autore gūst savu ceļojumu laikā pa Eiropu vai tepat Vecrīgas šaurajās 
ieliņās, apbrīnojot arhitektūras pieminekļus. 

12.februārī Ēnu diena  

 

Dažādās pilsētas 
iestādēs 

 Visā Latvijā norisinās Ēnu diena, kad jaunieši var ieskatīties dažādu institūciju 
darbībā. Jaunieši aicināti pieteikties www.enudiena.lv, jautājumi - 
iveta.balcune@rezekne.lv 

12.februārī 

plkst. 19:00 

Izrāde 

FACE BOOK. POST SCRIPTUM 

 

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

9,96 €;  
14,50 €;  
17 € 
 

Viens no populārākajiem jaunās paaudzes aktieriem - Andris Bulis piedāvā savu 
jaunāko monoizrādi "Face Book. Post scriptum", kas stāsta par mūsdienu cilvēka 
dzīvi virtuālajā pasaulē, kas pilna ar smieklīgām realitātēm, kurā Avatari kļūst tuvāki 
un mīļāki nekā reālie draugi vai tuvinieki. Izrāde, kuras autore ir Nargiza Baghiradze, 
ir daļa no starptautiska projekta, kas tiek realizēts Igaunijā, Krievijā un Vācijā, kur arī 
top šī autora lugas iestudējumi. Latvijas iestudējuma režisore ir Gaļina Poliščuka. 
Izrādē ir erotiska rakstura ainas, kas nav paredzētas skatītājiem, kas jaunāki par 14 
gadiem, izrādē smēķē. Rīko SIA "Producents.lv" 

13.februārī 

plkst. 11:00 

Rēzeknes Tautas teātra izrāde 
U.Hūbs 

„ASTOŅOS PIE ŠĶIRSTA” 

Rēzeknes Kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

 € 2.85 (Ls 2.00); 
Bērniem, 
skolēniem, 
studentiem, 
pensionāriem - € 2.13 
(Ls 1.50) 

Izrāde bērniem un vecākiem. Bībeles stāsts par Pasaules plūdiem parādīts 
negaidītā aspektā.  
Galvenie personāži - trīs pingvīni, kuri atrodas dilemmas priekšā. Ko darīt, ja Noasa 
šķirstā vieta atvēlēta tikai Diviem? Dievs Noam taču ir ļāvis līdzi ņemt tikai divus "no 
katras radības". Kā gan lugas varoņiem izdosies "apiet" šos noteikumus? Un kā, 
iekļuvuši šķirstā, Pingvīni mēģinās saprast, kas ir Dievs un kāpēc Viņš uzsūtījis 
plūdus? Par to stāsta izrāde "Astoņos pie šķirsta". 
Lugas autors Ulrihs Hūbs viegli un asprātīgi, bet tajā pašā laikā ļoti nopietni iztirzā 
jautājumu par Dievu, nedodot vienu galīgo atbildi, kas ir Dievs un kāds ir Dievs, jo uz 
šo jautājumu mums katram pašam ir jāmeklē atbilde. Autors ir saņēmis Bērnu 
literatūras balvu 2008. 
No vācu valodas tulkojusi Jūlija Mihailova.Režisore Māra Zaļaiskalns. Telpa un tērpi- 
Ināra Apele, Gaismas un skaņa- Ints Salmiņš. Aktieri: Oskars Lustiks, Vija Dikule, 
Aldis Leidums, Ināra Apele, Kaspars Balodis 

14.februārī 

plkst. 20:00 

 

„DISKOTEKA 80” Rēzeknes Kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

Vietu skaits 
ierobežots, pieteikties 
pa telefonu 22836906 
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No 14.februāra līdz 
15.martam 

 

Izstādes atklāšana 
14.februārī  

plkst. 13:00 

Diāna Apele – grafika,  

Mairita Folkmane – keramika,  

Ivo Folkmanis – tēlniecība  

izstādē  

„IESLĒGTS – IZSLĒGTS + 
FEROMONI” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē  
 

skolēniem, 
studentiem– 0.43€, 
pieaugušajiem– 0,71 
€ 

Izstādē skatāmas D.Apeles krāsainas grafikas linogriezuma tehnikā, kurās 
māksliniece iedvesmojusies no Pablo Pikaso domu līkločiem un mākslinieciskās 
izteiksmes labirintiem. M.Folkmane un I.Folkmanis apcer netveramo, gaistošo un 
saistošo cilvēku savstarpējās attiecībās, piedāvājot skatītājiem vizualizētu un 
telpisku sajūtu tvērumu materiālā. 
Feromoni ir gaistošas ķīmiskas vielas, ko izdala dziedzeri cilvēka ādā. Tā ir īpaša 
smarža, kas katram no mums ir unikāla un vienreizēja. Šī smarža spēj piesaistīt vai 
tieši pretēji - atgrūst pretējo dzimumu, kā arī ietekmēt tā rīcību. Pastāv teorija, ka 
tieši feromoni ir atbildīgi par tā saukto iemīlēšanās sajūtu, kad cilvēki sāk stāstīt par 
tauriņu lidošanu vēderā, turklāt arī teiciens "Starp viņiem valda kaut kāda ķīmija" 
izrādās nav viss nekāds parastais sakāmvārds. 

14.februārī 

plkst. 15:00 

Valentīndienai  

veltīts pasākums 

Jaunatnes iniciatīvu 
centrs „Draugu centrs”, 
Atbrīvošanas aleja 166 

t. 646 22599  

14.februārī 

plkst. 17:00 

Pasākums ”Kaķis maisā” –  

veltīts Valentīndienai 

Jauniešu atvērtais 
centrs “JACIS”, 
Kr.Valdemāra ielā 21 

t. 646 22599  

14.februārī 

plkst. 18:00 

Svēta Valentīna dienā! 

TEATRALIZĒTS KONCERTS  

„Love is...” 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Latgales ielā 54 

1,42 € Koncertā piedalās Rēzeknes radošie jaunieši.  
Koncerta producente Kristīne Klimanova. 

līdz 15.februārim 

 

Tautas lietišķās mākslas studijas 
„Dzīpariņš” ROKDARBU IZSTĀDE  

„Manu jaunu dienu zeme” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē  
 

skolēniem, 
studentiem– 0.43€, 
pieaugušajiem –  
0,71€ 

TLMS „Dzīpariņš” svin savas pastāvēšanas trīsdesmitgadi ar īpašu retrospektīvu 
rokdarbu izstādi, kas ļauj ieskatīties studijas darbības pirmsākumos un šodienā. 
Daudzveidīgs aušanas tehniku pielietojums, roku darba smalkums, toņkārtu 
bagātība raksturo studijas meistaru darbus. 

18.februārī 

plkst. 18:00 

Rēzeknes kamerorķestra  

koncerts 

LABAM GARASTĀVOKLIM 

Mocarts. Haidns. Rossini 

 

Solisti: Guntra Kuzmina (soprāns) 
un Krišjānis Norvelis (bass), 

diriģents – Jānis Stafeckis 

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

3,00 €, 
bērniem, studentiem 
un pensionāriem –
2,00 € 

Koncerta programmā: 
J.Haidns 101.Simfonija "Pulkstens" 
V.A.Mocarts Divertisments Re mažorā  
Dž. Rossini, Dona Bazilio ārija La calunnia è un venticello no operas Seviļas 
bārdzinis 
V.A.Mocarts Leporello ārija Madamina, il catalogo e questo no operas Dons Žuans 
V.A.Mocarts, Cerlīnas ārija Vedrai carino no operas Dons Žuans 
V.A.Mocarts Šampanieša ārija no operas Dons Žuans 
V.A.Mocarts, Dona Žuana duets no operas Dons Žuans 

Pagarināta līdz 
18.februārim 

 

 

TEKSTILMĀKSLAS IZSTĀDE  

„Klusie stāsti”: 

Inese Jakobi (Madona), 

Vita Plūme (Kanāda), 

Inese Birstiņa (Kanāda) 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē  
 

skolēniem, 
studentiem –  
EUR 0.43  (Ls 0,30), 
pieaugušajiem –  
EUR 0,71 (Ls 0,50) 

Inese Jakobi "Logi", Vita Plūme "Noaustie stāsti", Inese Birstiņa "Atrastie un 
pazaudētie cimdi". 
Sadarbībā ar Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeju un tekstilmākslinieci 
Inesi Jakobi Rēzeknē būs iespēja skatīt plašu un emocionālu tekstilmākslas izstādi. 
Madonietes Ineses Jakobi tekstilmākslas darbi ir plaši pazīstami gan Latvijā, gan 
ārpus tās, tie aicina uz filozofisku ieskatīšanos sevī. Kanādas latviešu mākslinieču 
Vitas Plūmes un Ineses Birstiņas radošie darbi Rēzeknē būs skatāmi pirmoreiz. Vita 
Plūme ir dzimusi 1955.gadā Kvebekā, bet Inese Birstiņa – 1942.gadā Madonā. Abas 
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tautietes ir redzamas tekstilmākslinieces un mācībspēki Kanādā. V.Plūmes 
„Noaustie stāsti” vēstī par tautu likteņiem, dzīvotgribu un pašlepnumu. Savos darbos 
viņa apvieno seno aušanas tehniku ar mūsdienu tehnoloģijām. Darbi austi uz 
digitālām žakarda rokas stellēm apvienojumā ar šibori tehniku. Tekstilmāksliniece 
I.Birstiņa pēdējā laikā ir aizrāvusies ar uz ielas netīši pazaudētu cimdu „portretu” 
fotografēšanu, tāpēc izstādē būs skatāmas viņas atrasto cimdu fotogrāfijas. 

Izstāde atvērta no 
19.februāra līdz 
11.martam 
(atklāšana netiek 
plānota) 

 

„Ainavas meistaram Kārlim 
Mudelim – 110”,  

sadarbībā ar Daugavpils 
Novadpētniecības un mākslas 

muzeju 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē  
 

skolēniem, 
studentiem– 0.43€, 
pieaugušajiem– 0,71€ 

2014. gadā gleznotājam Kārlim Mudelim (1904 - 1966) tiks svinēta 110. jubileja. Lai 
pēc pāris gadu desmitiem izcilo mākslinieku pazītu, zinātu un atcerētos, Daugavpils 
Novadpētniecības un mākslas muzejs piedāvā iepazīt daļu no bagātās K.Mudeļa 
gleznu kolekcijas, kas ļaus ieskatīties mākslinieka daiļradē un atklāt viņa personību. 
K. Mudelis ir ainavists. Visvairāk viņu saista reālistiskā un impresionistiskā 
glezniecības maniere. K.Mudelis savā mākslas pasaulē ir daudzveidīgs krāsās, 
kompozīcijā, tematikā, noskaņās un izjūtās. Vērojot ziemas, rudens, vasaras un 
pavasara ainavas, ļoti grūti atrast darbus, kas atkārtotos kolorītā, otas uzlicienā. 
Vienmēr parādās kāda īpaša nianse, kas neatkārto iepriekšējo darbu, jo jebkurš 
mākslinieks savā radošās dzīves periodā mainās, atrodoties uz meklējumu, iespaidu 
un pilnveidošanās ceļa, kas nav viegls, vien tik Meistaram jūtams un zināms. 

20.februārī 

plkst. 15:00 

Mācību iestāžu audzēkņu komandu 
konkurss  

„Erudīts-2014” 

ARPC ,,Zeimuļs’’, 
1.stāva zālē,  
Krasta ielā 31 

t. 646 22599 Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo un profesionālo mācību iestāžu audzēkņu 
komandu konkurss „Erudīts-2014”. Tēma - „Sports”. 
 3.spēle –„Netradicionālais sports”. 

21.februārī 

plkst. 13:00 

Muzikāla izrāde 

ANSĪTIS UN GRIETIŅA 

 

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

3 €;  
4.50 € 
 

Izrāde ģimenei ar bērniem no 4 līdz 12 gadu vecuma. Pie skatītājiem visā Latvijā 
dodas jauna izrāde "Ansītis un Grietiņa", ko piedāvā "Jaunais teātris".  
Izrādes pamatā ir brāļu Grimmu pasakas "Ansītis un Grietiņa" fabula, kas ievīta 
dziesmās un dejās. Izrādē "Ansītis un Grietiņa" tiek piedzīvots viss tas, kas notiek 
slavenajā brāļu Grimmu pasakā, kad ļaunā pamāte liek pamest bērnus mežā. Bērni 
nonāk raganas varā, kura tos ievilina savā skaistajā saldumu namiņā un lutina ar 
dažādiem gardumiem. Drīz vien Grietiņa saprot patiesos raganas nolūkus, taču 
Ansītis vairs nevēlas pamest namiņu. 
Mūzikas autore un producente ir  Laila Ilze Purmaliete, libreta un dziesmu tekstu 
autore – Ilze Trumpe, izrādes režisors - Viesturs Roziņš, kustību konsultante un 
horeogrāfe – Liene Grava, scenogrāfijas un videoprocekciju veidotāja - Dace Sloka. 
Bērnu lomas atveidos Katrīna Paula Dīringa un Emīls Guģis. Pamātes lomā 
iejutīsies Dailes teātra aktrises Sarmīte Rubule vai Ērika Eglija, tēva lomu atveidos 
Latvijas Leļļu teātra aktieris Artūrs Putniņš, raganas lomā darbosies kolorītā Sarmīte 
Prule, meža iemītniekus  atveidos vecākie  dziedātāji no vokālās grupas "Dzeguzīte" 
- Paula Martinsone un Ēriks Vītiņš. Rīko biedrība "Svētki & festivāli" 

No 21.februāra līdz 
19.martam 

 

Izstādes atklāšana 
21.februārī  

plkst. 15:00 

RMDV Mākslas skolas audzēkņu 
darbu izstāde  

”SAULES ATSPULGI” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē  
 

skolēniem, 
studentiem– 0.43€, 
pieaugušajiem– 0,71€ 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas audzēkņi katru gadu rāda 
savu veikumu. Šogad bērni meklē saules atspulgus gan sniegā un lāstekās, gan 
pavasara peļķēs un mākoņu zelta maliņās...  
Izstādē tradicionāli tiek rādīti iepriekšējā mācību gada nobeiguma darbi, veltot 
uzmanību audzēkņu sasniegumiem visos mācību priekšmetos. 
Audzēkņi nodod skatītājam savas emocijas, asociācijas par noteiktām tēmām, 
izmēģina dažādus materiālus un tehnikas, savos darbos apliecinot prieku par radošu 
un brīvu izteiksmi mākslas valodā  
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22.februārī 

plkst. 15:00 

Teātra izrāde  

„LAUVA ZIEMĀ” 

Rēzeknes Kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

€ 4.27 
€ 5.69 
€ 7.11  
Biļešu 
iepriekšpārdošana 
Biļešu Paradīzes un 
Rēzeknes KN kasēs 
 

Karaliska ģimene, mīla, naids, karaliskas kaislības izrādē "LAUVA ZIEMĀ". 
Ir 1183.gads – un jūsu uzmanībai - valdnieku ģimene, kas ierauta sarežģītu attiecību 
virpulī. Mīlestība, naids, cīņa par troni un varu – slavenajā amerikāņu dramaturga 
Džeimsa Goldmena izrādē ar aktieriem Zani Jančevsku un Juri Kalniņu titullomās! 
Vēstījuma centrā ir Britānijas valdnieku pāra - karaļa Henrija II Plantageneta un viņa 
nežēlastībā kritušās sievas Akvitānijas Elinoras  skaudrais romāns, kurā cieši savijas 
mīla un naids. Un pāri visam cietsirdīgās spēles par varu: kam - trim dēliem vai 
karaļa mīļākajai, Francijas princesei, atstāt mantojumā troni? Darbība noris 1183. 
gadā, bet, lūkojoties uz šo spēli un kaislībām ap to, ir skaidrs, ka tas varētu 
norisināties jebkurā gadsimtā un valstī - arī šodien, jo cilvēku vājības diemžēl 
nemainās. 
Lomās lieliski dažādu Latvijas teātru aktieri Zane Jančevska, Juris Kalniņš, 
Kārlis Freimanis, Mārtiņš Brūveris, Kristians Kareļins, Ilze Bude un Kaspars 
Aniņš. 
Izrādes režisors Juris Jonelis, vērienīgu scenogrāfiju radījis scenogrāfs - Uģis 
Bērziņš, orģinālmūzikas autors Jēkabs Jančevskis, gaismu mākslinieks Rauls 
Lorencis. Kostīmu māksliniece Baiba Vaivare viduslaiku stilistikā radījusi fantastiskus 
dabīgā lina tērpus. 
Pirms vairāk nekā četrdesmit gadiem Dž.Goldmena (James Goldman) sarakstītā luga LAUVA 
ZIEMĀ (The Lion in Winter) allaž ir saglabājusi godpilnu vietu pasaules teātros un kino, jo 
aktieriem tā paver vienreizēju iespēju veidot izcilus tēlus un spilgti apliecināt savu 
talantu.Pirmo reizi LAUVU ZIEMĀ Brodvejas teātrī Ambassador 1966.gadā iestudēja režisors 
Noels Vilmens. Turpmākos gados tā uzvesta dažādos pasaules teātros un vairākkārt 
ekranizēta. Galvenās lomas spēlējuši tādi slaveni aktieri kā Ketrīna Hepberna, Glena Klouza, 
Inna Čurikova, Pīters O’Tūls, Entonijs Hopkinss, Dmitrijs Pevcovs.  

Izrādes garums 2,5 stundas ar starpbrīdi. 

22.februārī 

plkst.16:00 

Filma 

Ghetto Games 

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

€ 1.00  
Biļešu pārdošana 
Latgales vēstniecības 
Gors kasē 

Filmu par Ghetto Games plānots demonstrēt vienlaicīgi 100 vietās visā Latvijā, 
Kas tas ir Ghetto Games? Ghetto Games šobrīd ir lielākā ielu kultūras un jauniešu 
kustība valstī. Zem Ghetto karoga tiek organizēti teju 70 pasākumi sezonā. 
Tūkstošiem jauniešu ir iespēja pozitīvā vidē regulāri sportot un veselīgi pavadīt laiku. 
Ghetto Games misija ir izveidot ielu sporta un kultūras platformu Latvijā, kur jauniem 
cilvēkiem būtu iespēja paust sevi, attīstīt savu personību, augt fiziski, morāli un 
radoši, iekļaujoties pieaugušo statusā, veidojot veselīgu sabiedrību un labu vidi. Visi 
šīs ielu kultūras darbības mērķi ir pielāgoti mūsu galvenajam uzdevumam – sakārtot 
vidi ap sevi un padarīt pasauli labāku! Vienīgā panākumu atslēga ir smags darbs un 
mērķtiecība! 
Mēs vienojam cilvēkus ar sirdslietām, kuras dara brīvus. Ghetto ir mūsu visu brīvība! 
Filmas mērķauditorija – jaunieši un viņu vecāki. Filmas mērķis – parādīt jauniešiem, 
ka bez alkohola, tabakas un citām kaitīgām ietekmēm ir iespējams kvalitatīvi, 
aizraujoši un stilīgi pavadīt laiku. 

22.februārī 

plkst. 16:00 

Interaktīvs komēdijšovs  

SEX GURU  

ar Valdi Melderi 

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

7 eiro;  
8 eiro;  
10 eiro 

Starptautiska teātra kompānija "Domino" piedāvā Latvijā nepieredzētu, unikālu 
projektu – interaktīvu komēdijšovu "Sex Guru". Divi Latvijā slaveni vīrieši - Valdis 
Melderis izrādes latviešu versijā, savukārt Edmunds Kaševskis krievu valodas 
versijā, uzstāsies pavisam jaunā ampluā, kas neierasts gan publikai, gan viņiem 
pašiem. Ar veselīga humora devu, taču visai pikanti un atklāti viņi runās ar par 
seksu. Šova "Sex Guru" pamatā ir austriešu autora Volfganga Veinbergera luga, kas 
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ar panākumiem izrādīta Lielbritānijā, Polijā un Lietuvā. 
Izrāde nav ieteicama jaunākiem par 18 gadiem. Pasākuma valoda: latviešu.  
Rīko: SIA "Media Group". 

22.februārī 

plkst. 19:00 

Interaktīvs komēdijšovs  

SEX GURU  

ar Edmundu Kaševski 

 

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

7 eiro;  
8 eiro;  
10 eiro 

Starptautiska teātra kompānija "Domino" piedāvā Latvijā nepieredzētu, unikālu 
projektu – interaktīvu komēdijšovu "Sex Guru". Divi Latvijā slaveni vīrieši - Valdis 
Melderis izrādes latviešu versijā, savukārt Edmunds Kaševskis krievu valodas 
versijā, uzstāsies pavisam jaunā ampluā, kas neierasts gan publikai, gan viņiem 
pašiem. Ar veselīga humora devu, taču visai pikanti un atklāti viņi runās ar par 
seksu. Šova "Sex Guru" pamatā ir austriešu autora Volfganga Veinbergera luga, kas 
ar panākumiem izrādīta Lielbritānijā, Polijā un Lietuvā.  
Izrāde nav ieteicama jaunākiem par 18 gadiem. Pasākuma valoda: krievu.  
Rīko: SIA "Media Group" 

23.februārī  

plkst.16:00 

 

Latgaliešu kultūras gada balvas  

BOŅUKS 2013  

pasniegšanas ceremonija 

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

2,00 €   

No 24.līdz 
28.februārim  

plkst. 15:00 

Kulinārijas nodarbības un spēles 
veltītas „Meteņu” 

sagaidīšanai un svinēšanai 

Jaunatnes iniciatīvu 
centrs „Draugu centrs”, 
Atbrīvošanas aleja 166 

t. 646 22599  

24.februārī 

plkst. 19:00 

Aktrises OLGAS DREĢES 

JUBILEJAS KONCERTS  

kopā ar Latvijas teātru aktieriem 

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

7 eiro;  
8 eiro;  
9 eiro;  
10 eiro  
 

Olga Dreģe ir latviešu teātra uguntiņa – temperamentīga, spilgta, skatītāju mīlēta un 
režisoru lutināta. Ar koncertiem, filmu un grāmatas iznākšanu šogad aktrise svin 
savu 75 gadu jubileju. Svētku koncertuzvedumā piedalīsies mākslinieces tuvākie 
skatuves kolēģi un draugi – Mirdza Martinsone, Baiba Indriksone, Sarmīte Rubule, 
Leons Krivāns, Juris Strenga, Jānis Reinis un Gints Andžāns. Koncertā skanēs 
dziesmas no populārākajām latviešu teātra izrādēm un kinofilmām. Koncerta 
muzikālie producenti ir Juris Vaivods un Kristaps Krievkalns, režisors - Valdis Lūriņš, 
horeogrāfe - Liene Grava. Rīko: Baltijas skaņas biedrība 

25.februārī 

plkst. 17:00  

 

KONCERTS 
„GRIEŠANĀS METEŅOS” 

Visas dienas garumā KN foajē –    
no 12:00 līdz 19:00 –  

pankūku ēšana! 

Rēzeknes pilsētas 
Kultūras namā, Brāļu 
Skrindu ielā 3 

Bezmaksas Koncertā piedalās Rēzeknes pilsētas izglītības un kultūras iestāžu bērnu un jauniešu 
tautas deju kolektīvi. 

28.februārī 

plkst. 17:00 

„DASADŪRT DABASIM” 

Rēzeknes novada vokālās studijas 
„SKONAI” 

ORIĢINĀLUZVEDUMS 

(dzeja + mūzika + deja) 

Rēzeknes novada 
domes zālē, 
Atbrīvošanas alejā 95 

Ieeja bez maksas Ineta Atpile-Jugane - dzeja un dziesmu teksti. Guntra Kuzmina – mūzika. 
Edgars Jukna – horeogrāfija. 
Mīlestības mēnesi noslēdzot un sajūtot pavasara elpu sevī, uzvedums būs kā 
iespēja katram sajust pieskaršanos debesīm, katram savām, katram citādām un 
visiem kopā sadzirdētām, satiktām un visam pāri esošām. 
Deju soļiem mijoties ar dzeju un mūziku, vokālās studijas "Skonai" jaunieši kopā 
izdzīvos un vērs durvis mīlestības stāstiem... Inetas un Guntras radošā sadarbība 
turpinās, viņas ir tikušās citos radošos projektos, taču tik apjomīgs darbs tiek veidots 
pirmmoreiz.  Arī "Skonai" sastāvā pirmo reizi pašu spēkiem tiek veidots tik apjomīgs 
oriģināluzvedums. 
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28.februārī 

plkst. 18.00 

No 24.februāra līdz 2.martam 

Krievu kultūras nedēļa Rēzeknē 

Rīgas dziesmu teātra „Etjud” 
izpildītāju KONCERTS 

Rēzeknes Nacionālo 
biedrību kultūras namā, 
Latgales ielā 54 

3,00 € Pasākums krievu valodā.  
Par citiem pasākumiem Krievu kultūras nedēļas ietvaros sekojiet informācijai.  

28.februārī 

plkst. 18:00 

Koncerts  

„Joel Nachio un draugi” 

 

ARPC ,,Zeimuļs’’, 
1.stāva zālē,  
Krasta ielā 31 

t. 646 22599  

28.februārī 

plkst. 19:00 

Grupas SEREBRO 

(Krievija) 

KONCERTS 

 

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

pirmās 100 stāvvietas 
15 €;  
pārējās 20 €;  
sēdvietas 25€, 30€, 
35€ 

"Serebro" ir krievu poproka grupa, kas izveidojusies 2006.gadā. Grupas "Serebro" 
dalībnieces vienmēr izceļas ar savu atraktīvo uzvedību un krāšņajiem tērpiem, 
meiteņu trio tiek uzskatīts par Krievijas seksīgāko un izaicinošāko grupu. Grupas 
sastāvā kopš pirmsākumiem darbojušās Jeļena Temņikova, Olga Serjabkina un 
Anastasija Karpova. Lai veidotu solokarjeru, 2013.gada oktobrī grupu pameta 
Anastasija Karpova, tomēr grupai pievienojusies jauna dalībniece. "Serebro" ieguva 
trešo vietu 2007.gada Eirovīzijas dziesmu konkursā ar dziesmu, savukārt savu 
debijas albumu "Opiumroz" grupa izdeva 2009. gada aprīlī.  
Koncerta ilgums 1 stunda 30 minūtes, pēc tam dejas kopā ar DJ Eriks 
Pasākuma valoda: krievu.  
Rīko Latgales vēstniecība GORS. 

2.martā 

plkst. 12:30 

No 24.februāra līdz 2.martam 

Krievu kultūras nedēļa Rēzeknē 

 

„MASĻEŅICA Rēzeknē” 

Rēzeknes Kultūras un 
atpūtas parkā, Raiņa 
ielā 29a 

Ieeja bez maksas Darbosies svētku tirgus. 
Plkst.12.30 – spēles un konkursi bērniem un pieaugušajiem, nacionālo virtuvju 
ēdienu degustācija, vizināšanas ar zirgiem, rotaļas, izlozes un balvas, 
Plkst.13.00 – KONCERTS, piedalās Rēzeknes pilsētas mākslinieciskie kolektīvi, 
vieskolektīvi.  
Pasākums krievu valodā.  
Par citiem pasākumiem Krievu kultūras nedēļas ietvaros sekojiet  informācijai. 
 

Par izstādes 
datumiem lūdzam 
sekot 
informācijai!!! 

 

VASKA FIGŪRU IZSTĀDE  

„Slavenības” no Sanktpēterburgas 
vaska figūru muzeja 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē  
 

skolēniem, 
studentiem– 1.42€ (Ls 
1.00), pieaugušajiem– 
2,13 € (Ls 1.50) 

Sanktpēterburgas vaska figūru muzejs piedāvā vienu no savām kolekcijām, kas 
ataino gan vēsturisku personību, gan mūsdienu slavenību (valstsvīru, kino aktieru 
u.c.) figurālus portretējumus, radot īpašu gaisotni gan ar izgaismojumu, gan ar 
scenogrāfiskiem paņēmieniem 

Muzejpedagoģiskās nodarbības    

 līdz 7.februārim Muzejpedagoģiskā programma 

„Pašiem sava ābece” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

katram skolēnam 
0.71€, iepriekšēja 
pieteikšanās: 
tālr.64622464, 
26595434 

Programma 1.klasei un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem. 
Ābecē cits ar citu satiekas burtiņi un veido vārdus. Bet, kādi burti un lietas satiekas 
muzejā? Atnāciet un iepazīstiet tik muzeja priekšmetu, cik burtu alfabētā, turklāt 
katrs priekšmets „draudzējas” ar savam vārdam atbilstošu sākuma burtiņu!  
Vēl uzzināsiet stāstus par senajām ābecēm Latvijā, vismazāko ābeci pasaulē un 
piedalīsieties rotaļās. Līdzi var ņemt savu vismazāko rotaļlietu! 
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No 4.februāra līdz 
28.februārim 

 

Muzejpedagoģiskā programma 

„Kā top maize?” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

katram skolēnam 
0.71€ (Ls 0.50), 
iepriekšēja 
pieteikšanās: 
tālr.64622464, 
26595434 

Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas, pamatskolas skolēniem. 
Programmu pēc iepriekšēja pieteikuma iespējams apmeklēt visu gadu.  
Improvizēta maizes tapšanas procesa izspēle, iepazīstot cepšanas tradīcijas, 
cepšanā lietotos senos saimniecības traukus. Nodarbībā skolēni skatīsies video 
mācību materiālu „Nu gryuda leidz maizis klaipam”.  Ar Latgales reģiona attīstības 
aģentūras, Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu tapušais video stāsts ir muzeja 
speciālistu veidots pētījums, kas ataino maizes ceļu – graudu sēju, labības augšanu, 
kulšanu, graudu malšanu, maizes cepšanas tradīcijas Latgalē.  Pēc čakli padarīta 
darba – kopīga sēšanās pie lielā saimes galda un kādas maizes šķirnes 
nogaršošana, siltas zāļu tējas dzeršana (izvēloties maizes nogaršošanu, tās pirkuma 
čeks jāapmaksā atsevišķi). 

līdz 15.februārim  

 

Muzejpedagoģiskā programma 

„Dzīpariņa stāsts” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

katram skolēnam 
0.71€ (Ls 0.50), 
iepriekšēja 
pieteikšanās: 
tālr.64622464, 
26595434 

Programma sākumskolas, pamatskolas skolēniem. Nodarbības ilgums 40-60 
min. Senāk, jo īpaši rudens un ziemas vakaros, kaimiņu ļaudis sapulcējās kādās 
mājās un kopā vakarēja: strādāja darbu – auda, vērpa, adīja. Mūsdienās skolēniem 
piedāvājam aplūkot šajos darbos izmantotos priekšmetus – stelles, vērpjamo ratiņu 
u.c., izzināt, kā no linu, vilnas dzīpara top rakstainas jostas, cimdi, segas. 
Nodarbība līdz 18.01.2014 notiks tekstilmākslas izstādē „Klusie stāsti”: Inese Jakobi 
(Madona) "Tekstīlijas", Vita Plūme (Kanāda) "Noaustie stāsti" un Inese Birstiņa 
(Kanāda) - fotogrāfijas "Atrastie un pazaudētie cimdi".  

No 11.februāra līdz 
7.martam 

Muzejpedagoģiskā programma 

„Cilvēka bērns” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

katram skolēnam 
0.71€ (Ls 0.50), 
iepriekšēja 
pieteikšanās: 
tālr.64622464, 
26595434 

Programma sākumskolas, pamatskolas skolēniem. Nodarbības ilgums: 60 min. 
Nodarbībā muzejā skolēni iepazīsies ar rakstnieka Jāņa Klīdzēja daiļradi, īpašu 
vērību veltot romānam „Cilvēka bērns“ un kinorežisora Jāņa Streiča tāda paša 
nosaukuma 1991.g. uzņemtajai filmai; tiks iesaistīti sirsnīgu un humoristisku 
uzdevumu veikšanā, jo būs iespēja aplūkot muzeja  krājuma priekšmetus – ar 
romānu un filmu saistītas relikvijas, uzzināt par Kazača lomas atveidotāja Antona 
Kūkoja gaitām filmā „Cilvēka bērns“ un izpētīt grāmatās atstātos Jāņa Klīdzēja 
autogrāfus.  Atzīmējot rakstnieka Jāņa Klīdzēja 100 gadu jubileju,  šogad 
programmu kuplinās Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēnu un viņu vecāku, 
vecvecāku veidotā izstāde „Boņuka sarkanais cimdiņš” un „Es un mans suns Žiks”.  
Pēc nodarbības iespējams nofotografēties pie Antonam Kūkojam veltītā pieminekļa, 
kas atrodas laukumā pie muzeja. 

No 3.februāra līdz 
28.februārim 

Tematiska izstāde 

„LAIPU LIEKOT. Latvijas Tautas 
frontei-25” 

Eksponēta  
Rēzeknes novada 
Jaunstrūžānu pamatsk., 
Dricānu vsk.  

Bez maksas Tematiska izstāde, kas liecina par Trešās atmodas laiku Rēzeknē un Rēzeknes 
novadā 20.gs. 80.-90.g. Izstādi veidojuši Latgales Kultūrvēstures muzeja speciālisti 
sadarbībā ar Rēzeknes zonālo Valsts arhīvu. Izstāde tapusi ar LR Kultūras 
ministrijas atbalstu.   
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Rēzeknes pilsētas BIBLIOTĒKU aktualitātes 2014.g .  FEBRUĀR Ī  www.rezeknesbiblioteka.lv 

 
Informāciju apkopoja Maija Upeniece,  
pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” reklāmas speciāliste; Tālr. 26106775, e-pasts: maija.upeniece@rezekne.lv 

 
Seko jaunumiem: www.rezekne.lv/kultura/afisa/; 
 www.facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs; www.draugiem.lv/kulturasunturismacentrs/ 
 
Pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”, Pils ielā 4, Rēzeknē, tālr. 26106775 (admin.), 28667725 (grāmatv.) 
Rēzeknes pilsētas Kultūras nams, Brāļu Skrindu ielā 3, Rēzeknē, tālr. 646 25509, 646 22066 

Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras nams, Latgales ielā 54, Rēzeknē, tālr. 646 22182 

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 81/5, Rēzeknē, tālr. 646 22061 

Datums  Pasākumi Vieta  

1./16.februārī 

17./28. februārī 

„Jaunās grāmatas”: grāmatu izstāde: grāmatu izstāde Centrālā bibliotēka, 2.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5 

1./17.februārī „Mīlestība - tava siltā roka, Mīlestība - klusais tuvums tavs. 

Mīlestība - vēja kokle augstu kokā, Kuras dziesmai beigu nav”: tematiskā izstāde 

Centrālā bibliotēka, 2.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5 

1./28.februārī „Februāra ievērojamie jubilāri”: grāmatu izstāde Centrālā bibliotēka, 2.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5 

3./15.februārī „Margaritas Stārastes daiļrade”. Bronislavas Seleckas kolekcijas izstāde 2.bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

3./17.februārī „Margarita Stāraste zīmē” Margaritai Stārastei – 100: grāmatu izstāde Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

3./17.februārī „Skaists tik tas, kas mīlot dots”: A.Skujiņai – 105: tematiskā izstāde Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

4./18.februārī „Ai, mīlestības pinekļi! Ai, saldās zelta važas!..” (J.Peters)  

Pasaules mīlestības diena: tematiskā izstāde 

2.bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

5./19.februārī „Latgales kultūras sargs”. Steponam Seiļam – 105  CB lasītava, 3.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5 

7./14.februārī „Jaunās informācijas tehnoloģijas – aizraujoši un mūsdienīgi”: tematiskā izstāde Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

10./16.februārī „Pār visu zemi mīla valda…” 14.februāris.- Valentīndiena: tematiskā izstāde CB lasītava, 3.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5 

10./24.februārī „22.Ziemas Olimpiskās spēles ir klāt!”: tematiskā izstāde Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

10./24.februārī „Putnu pētniekam, rakstniekam K.Grigulim – 130”: grāmatu izstāde Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

14./28.februārī „Raisies mana valodiņa!” 

21.februāris - UNESCO starptautiskā dzimtās valodas diena: tematiskā izstāde 

CB lasītava, 3.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5 

17./28.februārī „Kopsim savu valodu!” Starptautiskā dzimtās valodas diena: tematiskā izstāde 2.bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

19./28.februārī „Tik skaidra voluda” Dzimtās valodas dienai veltīta latgaliešu literatūras izstāde: tematiskā izstāde 2.bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

25.februārī/11.martā „Krievu rakstnieku pasakas bērniem” Izstāžu cikls „Pastaiga pa pasaku takām” Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

http://www.rezeknesbiblioteka.lv/
mailto:maija.upeniece@rezekne.lv
http://www.rezekne.lv/kultura/afisa/
http://www.facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs
http://www.draugiem.lv/kulturasunturismacentrs/


 
FEBRUĀRIS Rēzeknē, 2014 - 11 

Latgales Kultūrvēstures muzejs, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē, tālr. 646 22464 

Tūrisma attīstības centrs, Krasta ielā 31, Rēzeknē, tālr. 646 22222 

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

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs”, Krasta ielā 31, Rēzeknē, tālr. 646 22599, 28661618 

Rēzeknes Augstskola, Sabiedrisko attiecību nodaļa, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē, tālr. 64622881, 26656553 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, LMA Latgales filiāle, Baznīcas ielā 34a, tālr. 646 22676, 646 21723 

 

 

http://www.latgalesgors.lv/

