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Laiks Notikums Vieta Ieejas maksa Cita informācija 

JŪLIJS     

No 4.jūlija līdz 
3.augustam 

 

Pēteris Džigurs 

70. dzīves jubilejas izstāde 

„Sirds dziesma lai skan!” 

GLEZNAS, GRAFIKA 

 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

skolēniem, 
studentiem– 0,50 €/ 
Ls 0.35, 
pieaugušajiem– 
0,80€ / Ls 0.56 

Atzīmējot savu 70. dzīves jubileju, mākslinieks Pēteris Džigurs sarīkojis ceļojošo 
personālizstādi, kas priecējusi skatītājus Līvānos, Preiļos, Ludzā un tagad 
skatāma Rēzeknē, augustā tā ceļos uz Madonu un septembrī uz Balviem, kur 
paredzēts izstādes ceļošanas tūres noslēgums ar autora piedalīšanos. Pētera 
Džigura māksla ir viņa dvēseles dziesma, ko mākslinieks ļauj sadzirdēt ikvienam 
caur saviem grafikas darbiem. Smalki konstruktīvās kompozīcijas izaug no autora 
domas dziļumiem, kārtojas gan centriski, gan asimetriski, ietverot mūžības un 
pasaules simbolus, atspoguļojot cilvēka sapņus, sāpes un prieku radīšanā un 
mīlestībā. Par mākslas būtību P.Džigurs saka tā: „Māksla ir Dvēseles mirkļa 
arhitektūra...” 

5.jūlijā Ģimenes sestdiena Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, 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 

No 1.jūnija līdz 31.augustam muzejs strādā pēc jauna vasaras darba laika: 
Trešdien – 11. 00 – 19.00; Ceturtdien – 11.00. – 18.00;   

Piektdien - 11.00 – 19.00; Sestdien - 10.00 – 16.00; Svētdien - 10.00 – 15.00 
Pirmdien, otrdien – slēgts 

11. – 12.jūlijā VII STARPTAUTISKAIS 

ETNO FESTIVĀLS  

“GOSTI” 

Festivāla parkā, 

Pils ielā 7 

Bez maksas  

Seko informācijai  

www.facebook.com
/RezeknesKulturas
UnTurismaCentrs 

Līdz šim festivāls pazīstams kā „Nacionālo kultūru festivāls Rēzeknē”, nu tam ir 
jauns nosaukums, bet festivāla ideja un tradīcija paliek nemainīga - tas atklāj 
prieku par viesu (latgaliešu valodā – gosti) gaidīšanu, mīļu uzņemšanu un līksmu 
kopā būšanu. Šoreiz festivāla tēma – „Gosti iz sīna tolku” (siena laiks, talka, viesi 
un lustēšanās). Festivālā piedalās latviešu un Latvijas mazākumtautību 
mākslinieciskie kolektīvi (krievu, poļu, baltkrievu, ebreju), kā arī amatierkolektīvi 
no tām valstīm, kuru etniskā kultūra ir plaši pārstāvēta Latvijā - no Polijas, 
Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Lietuvas u.c. 

11.JŪLIJS, PIEKTDIENA   

19:00 Festivāla  ieskaņu koncerti un vakarēšana Rēzeknes novada pagastos 
(Lendžu, Verēmu, Strūžānu, Bērzgales, Maltas pag.) Piedalās Latvijas, Krievijas, 
Baltkrievijas, Polijas, Ukrainas krievu, baltkrievu, ukraiņu, poļu tautas mākslas 
kolektīvi 

19:00 IESKAŅU KONCERTS „Pļuovu sīnu pa vysu dīnu” (Festivāla parkā, 
Pils ielā 7) Piedalās Eiroreģiona „Ezeru zeme” tautas mākslas kolektīvi no 
Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas  

22:00 SIENA TALKAS NAKTS KONCERTBALLE „Nakts pi sīna bluoča” ar 
grupu “Laimas muzykanti” (Festivāla parkā, Pils ielā 7) 

 

http://www.rezekne.lv/kultura/afisa
http://www.facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs
http://www.facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs
http://www.facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs
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12. JŪLIJS, SESTDIENA 

10:00 – 13:00  TOLCUONU SADZIEDĀŠANĀS UN SACENSĪBAS SIENA 
TALKAS DARBOS (Rēzeknes pilskalnā, Krasta ielā 31) 

Latgaļu siena talkas pavalgs. Dzied un muzicē latgaliešu, lietuviešu, baltkrievu 
tolcuoni 

14:00 – 17:00 LATVIJAS UKRAIŅU TAUTAS DZIESMU FESTIVĀLA „Červona 
kalina” KONCERTS (Pilskalna pakājē, pie „Zeimuļa”, Krasta ielā 31) 

Ukraiņu sēta, mielasts. Piedalās Latvijas ukraiņu kultūras biedrību tautas 
mākslas kolektīvi un vieskolektīvi no Ukrainas 

No 14:00 DARBOJAS KRIEVU, BALTKRIEVU, POĻU, LIETUVIEŠU SĒTAS  

(Festivāla gājēju promenādē gar Rēzeknes upi) 

Nacionālo ēdienu degustācija, sadziedāšanās 

No 14:00 SĀBRU SADANCOŠANA (pie koncertzāles GORS vasaras 
kafejnīcas) 

Sadejo latgalieši, lietuvieši, ukraiņi, baltkrievi, poļi, krievi.  

 

19:00  DIŽKONCERTS „Rēzeknes vārtos – dziesmu zārdi” (Festivāla parkā, 
Pils ielā 7) 

Piedalās Latvijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Polijas, Lietuvas, Turcijas 
deju kopas, dziesmu un folkloras ansambļi 

22:00 FESTIVĀLA NAKTS KONCERTBALLE „Nakts tuseņš pi sīna zuorda”  

(Festivāla parkā, Pils ielā 7) 

13.jūlijā 

plkst. 16.00 

 

LATGALES  

SENIORU DEJU KOPU  

FESTIVĀLS  

“Ai, Latgale, Tu dvēselīte mana” 

 

Festivāla parkā,  

Pils ielā 7 

Bez maksas  

 

Festivālā pulcējas senioru deju kolektīvi no dažādām Latgales pilsētām un 
skatītājus priecē ar daudzām dejām, apliecinot, ka deja dod spēku un enerģiju 
ikdienai. Koncertā seniori izdejos gan latviešu, gan Eiropas valstu senioru žanra 
dejas (igauņu, somu, austriešu, čehu, bulgāru, spāņu, vācu, beļģu, holandiešu, 
poļu, izraēliešu, krievu). 

Piedalās senioru deju kolektīvi: “Zelta atvasara” (Rēzekne), “Priecīgās 
vecmāmiņas” (Ludzas nov.), “Tonuss” (Rugāju nov. Lazdukalna pag.), “Dzīves 
virpulī” (Vārkavas nov. Rožkalni), “Magones” (Daugavpils nov. Višķu pag.), 
“Rudzupuķes” (Ilūkstes nov. Bebrenes pag.), “Saulespuķes” (Ilūkstes nov. 
Dvietes pag.), “Mežrozītes” (Krāslava), “Daugavietes” (Jēkabpils), “Ezeriņi” 
(Dagdas nov.), “Rūžeņa” (Līvānu nov.), “Veldzītes” (Dagdas nov. Andrupenes 
pag.), “Reveranss” (Gulbenes nov.), “Magnolijas” (Rundāles nov. Pilsrundāle), 
“Virši zied” (Jelgavas nov. Sesavas pag.), “Sapnis” (Beverīnas nov. Trikātas 
pag.), "Liepas” (Alojas nov. Braslavas pag.) 

19.jūlijā  RĒZEKNES NOVADA DIENA Ančupānu kartodromā, 
Rēzeknes novads, 
Vērēmu pag. Ančupāni 

Bezmaksas 13.00 - 15.00   STRĪTBOLA SACENSĪBAS 

15.00 - 17.00   PAGASTU DIŽOŠANĀS 

Pagastu prezentācijas, kulinārais mantojums, radošās darbnīcas, 
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu priekšnesumi, amatnieku tirdziņš 
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17.00 – 18.30   „DZIEDAM UN DEJOJAM SAVAM NOVADAM”  

Piedalās:  

Rēzeknes novada jauktais koris „Ezerzeme”, Rēzeknes novada vokālā studija 
„Skonai”, Rēzeknes novada pūtēju orķestris, Rēzeknes novada deju kolektīvi,  

postfolkloras grupa „Rikši”, „Zaļo pakalnu” koris, Kupišķu rajona (Lietuva) 
mūzikas ansamblis „Iki ryto” un Postavi  rajona (Baltkrievija) Tautas mūzikas 
ansamblis „Maladzica” 

 

19.00 – 03.00  SVĒTKU KONCERTS 

Bad Boys Blue (Vācija), Otava Yo [Отава Ё] (Krievija), Big Al & The Jokers (LT, 
LV), Ivo Fomins (LV), Olga Rajecka (LV), Dzelzs Vilks un Jāņu nakts Orķestris 
(LV), Klaidonis (LV), Tranzīts (LV), Bez PVN (LTG), Dabasy Durovys (LTG), 
Sovvaļnīks (LTG), Rikši (LTG), Patrioti.lg (LTG)              

 

Rēzeknes novada dienu laikā no 12. līdz 19. jūlijam visdažādākie pasākumi, 
sacensības, izstādes, radošās darbnīcas un koncerti notiks katrā no 25 
Rēzeknes novada pagastiem.  

Vairāk informācijas: www.rezeknesnovads.lv  

līdz 20.jūlijam  

 

Biedrība „Artistence” un draugi – 
gleznas, grafika un tēlniecība 

izstādē „TAUTAS JOSTA” 

 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

skolēniem, 
studentiem– 0,50 €/ 
Ls 0.35, 
pieaugušajiem– 
0,80€ / Ls 0.56 

Biedrība ”Artistence” un domubiedri ir aktīvi kultūras pasākumu dalībnieki un 
organizatori Rēzeknē. Viņu darbība aptver dažādas izpausmes kultūras jomā: 
izstādes, koncerti, lekcijas, performances u.c.  

Šoreiz biedrība „Atrtistence” un draugi piedāvā muzeja apmeklētājiem gleznu, 
grafikas un tēlniecības izstādi „Tautas josta”, kurā mākslinieki interpretē 
tautiskumu un etno motīvus savos stājmākslas darbos. Zemapziņa, sapņi, senču 
balsis atskan mūsdienīgā mākslas valodā un materiālā izpausmē. 

Izstāde skatāma 
visu vasaru,  
pagarināta līdz 
31.augustam 

LKM krājuma izstāde „Dzintara 
lāses” un Aleksandra Bondarenko 

FOTOIZSTĀDE ”Sarkanā” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

skolēniem, 
studentiem– 0,50 €/ 
Ls 0.35, 
pieaugušajiem– 
0,80€ / Ls 0.56 

Tematiskā izstāde vēstī par šī gada Muzeju nakts tēmu - sarkanā krāsa, dzintars. 

1.jūlijs – 16.augusts   

 

Tematiska izstāde 

„Rotaļlietas dažādos laikos” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

skolēniem, 
studentiem– 0,50 €/ 
Ls 0.35, 
pieaugušajiem– 
0,80€ / Ls 0.56 

Būs iespēja ne tikai aplūkot dažādus bērnības mirkļus- rotaļlietas, sākot no 
20.gs.70.gadiem, iepazīties ar Intas Rancānes darinātajām rotaļlietām, bet arī 
uzspēlēt spēles „Dzintrripītis” vai „Oda dzenāšana”.      

Rotaļlietas ir tik dažādas, tāpat kā to daudzveidīgie biežāk lietotie apzīmējumi: 
manta, mantiņa, paija, spēlītes, spēļu lietiņa, nieciņš, latgaliski kaita (kaitētīs-
spēlēties), caca.   

Izstāde veidota ar mērķi muzejpedagoģiskās programmas „Senās spēles un 
rotaļas” jaunāko klašu dalībniekiem vizuāli uzskatāmā veidā parādīt, ka senāk 
bija citādākas rotaļlietas, bet pieaugušajiem atsaukt atmiņā bērnības mirkļus un 
mudināt apzināties, ka no bēniņiem vēl neizmestās mantas var kļūt par skaistu 
vēstures liecību. 
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Muzejpedagoģiskās programmas    

Līdz 4.jūlijam Muzejpedagoģiskā programma 

„Kā top maize?” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

katram skolēnam 
0.80 € (Ls 0.56), 
iepriekšēja 
pieteikšanās: 
tālr.64622464, 
26595434 

Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas, pamatskolas skolēniem. 
Programmu pēc iepriekšēja pieteikuma iespējams apmeklēt visu gadu. 
Nodarbības ilgums: 60-80 min.  

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 + ~EUR 3 no grupas). 

Līdz 4.jūlijam Muzejpedagoģiskā programma 

„Senās spēles un rotaļas” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

katram skolēnam 
0.80 € (Ls 0.56), 
iepriekšēja 
pieteikšanās: 
tālr.64622464, 
26595434 

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

Nodarbības laikā bērni uzzina, kādas ir senās un pašu rokām gatavotās 
rotaļlietas, spēlē izglītojošas, jautras rotaļas. Dodoties rotaļās, caur spēli viņi 
attīsta veiklības, atjautības u.c. iemaņas, mācās iecietīgi, draudzīgi izturēties pret 
apkārtējiem cilvēkiem. Programmā tiek aktualizēta seno koka rotaļlietu, spēļu un 
rotaļu izmantošana, tādējādi saglabājot un pārmantojot zināšanas par folkloru un 
tradīcijām.  

Programma notiks izstādē „Rotaļlietas dažādos laikos”, kur būs iespēja apskatīt 
un uzzināt, ar kādām rotaļlietām bērni spēlējās senāk, kādas varēja nopirkt 
veikalā. Skolēni sacentīsies veiklības un zināšanu spēlē “Dzintrripītis”.   

AUGUSTS     

1.– 3.augustā 

 

Rēzeknes pilsētas svētki Rēzeknes iestādēs, 
pilsētas parkos, gājēju 
promenādē  

Seko informācijai  

www.facebook.com
/RezeknesKulturas
UnTurismaCentrs 

Svētku ietvaros notiks dienas un nakts koncerti, atkal varēs izbaudīt viduslaiku 
noskaņas Rēzeknes pilskalnā - piedalīsies vēstures rekonstrukciju klubi, 
darbosies amatnieku darinājumu tirdziņš. Notiks akordeonistu plenērs, sporta 
sacensības, Rēzeknes iestāžu un organizāciju gājiens, bērnu un leļļu ratiņu 
parāde, radošās darbnīcas, aktivitātes lieliem un maziem. 

2.augustā Ģimenes sestdiena Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, 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 

2. augustā 

plkst. 18.00 

Koncertuzvedums  
„Pa dzintara ceļu...” 

 

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

Biļetes: 8,00–14,00 
€ (5,62–9,84 Ls) 

Projektā „Pa dzintara ceļu...” ir satikušies mūziķi ar dažādu etnisko izcelsmi, 
dažādu muzikālo pieredzi, no dažādiem kontinentiem, jo viņus vieno vēlme 
iedziļināties kopīgajā dzintara āderē. Aizraujošā muzikāli teatrālā ceļojumā pa 
leģendām apvītajiem dzintara tirdzniecības ceļiem skatītājus aizvedīs pasaules 
mūzikas ansamblis „TālaMana”, kura sastāvā muzicē Laila Saliņa (Latvija/ASV, 
balss, ģitāra, kokles), Džims Matus (Jim Matus, Polija/ASV, grieķu lauta, ģitāra), 
Šeins Šanahāns (Shane Shanahan, Īrija/ASV, sitaminstrumenti) un Timo 
Vēnenens (Timo Väänänen, Somija, kanteles).  
 

http://www.facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs
http://www.facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs
http://www.facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs
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3. augustā 

plkst. 17.00 

XI Starptautiskā akordeonistu 
plenēra „Rēzekne 2014” 

noslēguma koncerts 

 

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

Biļetes: 7,00–10,00 
€ (4,92–7,03 Ls) 

Koncertam īpaši gatavotos skaņdarbus piedāvās trīs diriģenti: Kuhmo 
Konservatorijas pasniedzējs, Apvienotā Somijas-Karēlijas simfoniskā orķestra 
diriģents Jukka-Pekka Kuusela, Rahmaņinova Tambovas Valsts mūzikas 
pedagoģijas institūta rektors Romans Bažiļins un plenēra iniciatore, Rēzeknes 
instrumentālā ansambļa „Excelsus” vadītāja Zane Ludborža. Koporķestrī muzicēs 
akordeonisti no Z. Ludboržas mūzikas skolas, Sanktpēterburgas un Tambovas. 
Koncertā skanēs gan Rēzeknē vēl nedzirdēti skaņdarbi, gan tautā iemīļotas 
melodijas. 

7.augustā  

plkst. 15.00  

Tematisks pasākums  

„DVĪŅU STĀSTI” 

 

CB konferenču zālē, 
3.stāvā, Atbrīvošanas 
alejā 81/5 

  

9.augustā 

plkst. 18.00 

Līgas Libertes dejas teātra izrāde 
„Netici visam, ko redzi” 

 

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

Biļetes: 6,00 € 
(4,22 Ls) 

Izrāde “Netici visam, ko redzi!” ir piektā Līgas Libertes veidotā dejas izrāde. 
Galvenā iedvesma šim darbam horeogrāfei ir radusies, 2012. – 2013. gadā 
kopumā četrus mēnešus pavadot Ņujorkā, mācoties Brodvejas deju skolā. 
Uzveduma idejas autore un horeogrāfe apgalvo, ka “izrāde ir īsta enerģijas 
bumba, kur skatītājs tiek provocēts ar notiekošo uz skatuves. Izrādei izvēlēta ļoti 
spēcīga mūzika, līdz ar to dejotājiem ir jāizdejo sarežģīta horeogrāfija, kurā ir 
redzami ne tikai akrobātikas elementi, bet arī skatītājiem negaidītas emocijas un 
kaislības uz skatuves”. 

10.augustā  

plkst. 18.00 

KONKURSS  

„Mis un Misters Rēzekne 2014” 

 

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

Biļetes: 7,00–12,00 
€ (4,92–7,03 Ls), 
vietas pie galdiņiem 
20,00 € (14,06 Ls). 
Par galdiņu 
rezervāciju 
pieteikties pie 
Kristīnes Viļumas 
tālr. 26650344, 
galdiņu rezervācijā 
ietilpst arī uzkodas 
un dzērieni 

 

Tradicionālais konkurss, kas dod iespēju pilsētas jauniešiem attīstīt un parādīt 
savas spējas, kā arī pēc tam nest pilsētas vārdu gan valsts, gan starptautiskos 
konkursos. Viesmākslinieki: Evija Smagare (''Prāta vētras'' koncerttūres 
dalībniece), Eirovīzijas dalībnieks - Ivo Grīsniņs Grīslis, ielu vingrošanas 
komanda ''Team Limitless'', Rēzeknes Zaļo pakalnu kora dalībnieki un citi Latvijā 
atpazīstami dziedātāji un dejotāji. Pasākuma vadītājs: Māris Grigalis 

16.-20.augustā II Starptautiskais  

ĪSFILMU KINOFESTIVĀLS 

„Open Place” 

Latgales vēstniecībā 
GORS, Pils ielā 4, 
Rēzeknē 

 II Starptautiskais īsfilmu kinofestivāls „Open Place” šogad piedāvās plašu kino un 
mūzikas programmu. Festivālā piedalīsies pazīstami Krievijas un Latvijas kino un 
teātra aktieri – Maksims Averins, Irina Mirošņičenko, Boriss Galkins, Aristarhs 
Livanovs u.c. 

 
Kinofestivāla „Open Place” atklāšanas koncerts 
Sestdiena, 16. augusts 19.00, Lielā zāle. Biļetes: 8,00–15,00 € (5,62–10,54 
Ls)  
Vokālās studijas „Skonai” uzvedums „Dasadūrt dabasim”, filmu prezentācijas, 
aktieru priekšnesumi. 
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Aktrises Tatjanas Dogiļevas improvizācijas vakars ar Bloka dzeju 
„Blagoslavļaja svet i teņ” 
Svētdiena, 17. augusts 19.00, Lielā zāle. Biļetes: 5,00–10,00 € (3,51–7,03 Ls) 
Aleksandrs Bloks ir pazīstamākais krievu simbolisma dzejas autors, kurš dzeju 
radījis, iedvesmojoties no augstākajiem ideāliem. Improvizācijas vakarā aktrise 
Tatjana Dogiļeva ar džeza pianista un smilšu animāciju palīdzību atklās Bloka 
dzejas būtību. 

 
Humoršovs „Sievietes, sievietes...” 
Pirmdiena, 18. augusts 19.00, Lielā zāle. Biļetes: 6,00–10,00 € (4,22–7,03 Ls) 
Par ko sievietes smaida un joko? Nu, protams, – par 
vīriešiem! Jaunajā humoršovā apvienojušās pazīstamas latviešu aktrises – Velta 
Skurstene, Regīna Devīte, Indra Burkovska,  Ilze Pukinska, Inese Ramute, 
Ieva Aleksandrova-Eklone, kā arī TV šovu zvaigzne un dejotāja Sarmīte Prule, 
dziedātāja Laila Ilze Purmaliete. 

 
Krievijas Ziemeļrietumu reģiona apvienotais simfoniskais orķestris  
Otrdiena, 19. augusts 19.00, Lielā zāle. Biļetes: 5,00–10,00 € (3,51–7,03 Ls) 
Orķestrī apvienojušies labākie mūziķi no Krievijas ziemeļrietumu reģiona 
orķestriem. Apvienotais orķestris uzstāsies ar koncertprogrammu „Simfoniskais 
kinematogrāfs”, kurā izskanēs mūzika no kinofilmām sākot ar 20. gs. 30tajiem 
gadiem līdz pat mūsdienām.  

 
Kinofestivāla „Open Place” noslēguma koncerts 
Trešdiena, 20. augusts 19.00, Lielā zāle. Biļetes: 8,00–15,00 € (5,62–10,54 
Ls) 
Aktieru priekšnesumi, kinofestivāla uzvarētāju apbalvošana, Rēzeknes bigbenda 
uzstāšanās. 

22. augustā 

plkst. 19.00 

Šlāgermūzikas koncerts 

 

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

Biļetes: 5,00–10,00 
€ (3,51–7,03 Ls) 

Vasaras sajūtu noskaņās Latgales vēstniecībā GORS skatuve pirmo reizi tiks 
atvēlēta labākajām šlāgermūzikas grupām Latvijā. Koncertā ar savu pazīstamāko 
dziesmu programmu piedalīsies „Galaktika”, „Klaidonis”, „Kantoris 04”, 
„Patrioti.lg”, „Tērvete”. 

No 22.augusta līdz 
6.septembrim 

 

Antons Ušpelis – 70.dzīves jubilejas 
izstāde – KERAMIKA 

Izstādē ar saviem darbiem piedalās 
Aivars, Vēsma un Jumis Ušpeļi 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

skolēniem, 
studentiem– 0,50 €/ 
Ls 0.35, 
pieaugušajiem– 
0,80€ / Ls 0.56 

Par izstādes atklāšanu – lūdzam sekot informācijai! 

 

23.augustā 

plkst. 11.00–22.00 

Jaunāko latviešu kinofilmu 
programma 

 

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

Biļetes: 1,00–3,00 
EUR (0,70–2,11 Ls) 

Jaunāko latviešu filmu diena – animācijas, dokumentālā kino un spēlfilmu 
programma.  

„Animācijas Brigāde” multfilmu programmu „Kā mēs braucām lāci lūkoties”,  

dokumentālās filmas: „Pelikāns tuksnesī” (rež. Viesturs Kairišs), „Brāmss un 
kazas piens” (rež. Rūtas Celmas-Kello dokumentālā filma par pianistu Vestardu 
Šimku), „Tā dullā Strengas dēļ jeb vasara ar zelta teļu” (rež. Līga Gaisa, stāsts 
par aktieri Juri Strengu), „Tapieris” (rež. Ilonas Brūveres stāsts par Daugavpilī 
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dzimušo Tango karali Oskaru Stroku),  

spēlfilma „Džimlai Rūdi Rallalā” 

23.augustā  

plkst. 22.00 

Grupas IĻĢI  

33. dzimšanas dienas  

nakts koncerts 

“TUMŠA NAKTS, ZAĻA ZĀLE” 

Pēc koncerta - aizrautīga dejošana 
kopā ar Rīgas Danču klubu 

Rēzeknes Kultūras un 
atpūtas parkā, Raiņa 
ielā 29 

6.00 € / 4.22 Ls 

www.bilesuparadize
.lv  

IĻĢOS iemīlas no pirmās sekundes. Uz mūžu. Baznīcas un krodziņi. Lielas un 
mazas koncertzāles. Smaržīgas pļavas un demokrātiski klubi. Upes mala vai sala 
Daugavas vidū. Tāda ir viņu skatuve.  

Koncertuzvedumā, kam dots apakšvirsraksts „Tumša nakts, zaļa zāle” (nejaukt ar 
plaši zināmo „Tumša nakte, zaļa zāle”!) viņi muzicēs piecatā: Ilga Reizniece, 
Māris Muktupāvels, Gatis Gaujenieks, Egons Kronbergs un Mārtiņš Linde. Īpaši 
izvēlēto dziesmu virknē katrs varēs izdzirdēt visgaidītāko. 

Latvijas postfolkloras kustības aizsācēji IĻĢI (1981) šobrīd ir vienīgie pasaules 
mūzikas jeb world music līderi Latvijā un vieni no vislabākajiem Eiropā. IĻĢI - tā ir 
ar prātu, ķermeni un sirdi tverama mūzika. Latvija, gatavojies! IĻĢI nāk! Piedāvā: 
Baltijas skaņas biedrība  

24. augustā 

plkst. 17.00 

Jelgavas bigbends un  

vokālā grupa „Framest” 
koncertprogrammā visai ģimenei 

„Multfilmu pasaulē” 

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

Biļetes: 5,00–7,00 € 
(3,51–7,03 Ls) 

Koncertā piedalās Jelgavas bigbends un vokālā džeza grupa „Framest”. 
Koncerta mākslinieciskais vadītājs – Raitis Ašmanis. Skanēs populārāko 
multfilmu tēmas („Flintstoni”, „Simpsoni”, „Mazā Nāriņa”, „Karalis Lauva”, „Šreks”, 
„Skaistule un Briesmonis”) kā arī fragmenti no k/f “Mūzikas skaņas” un “Brīvību 
Villijam”. 

No 29.augusta līdz 
28.septembrim 

Karīna Ludborža – 

gleznu izstāde 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

 Par izstādes atklāšanu – lūdzam sekot informācijai! 

23. augustā 

plkst. 11.00–22.00 

Jaunāko LATVIEŠU KINOFILMU 
programma 

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

Biļetes: 1,00–3,00 
EUR (0,70–2,11 Ls) 

Jaunāko latviešu filmu diena – animācijas, dokumentālā kino un spēlfilmu 
programma.  

24. augustā 

plkst. 17.00 

Jelgavas bigbends un  

vokālā grupa „Framest”  

koncertprogrammā visai ģimenei 
„MULTFILMU PASAULĒ” 

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

Biļetes: 5,00–7,00 € 
(3,51–7,03 Ls) 

Koncertā piedalās Jelgavas bigbends un vokālā džeza grupa „Framest”. 
Koncerta mākslinieciskais vadītājs – Raitis Ašmanis. Skanēs populārāko 
multfilmu tēmas („Flintstoni”, „Simpsoni”, „Mazā Nāriņa”, „Karalis Lauva”, „Šreks”, 
„Skaistule un Briesmonis”) kā arī fragmenti no k/f “Mūzikas skaņas” un “Brīvību 
Villijam”.  

30. augustā  

plkst. 18.00 

Dziedātāja 

MARIJA NAUMOVA  

ar koncertprogrammu  

„PUSNAKTS PARĪZĒ” 

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

Biļetes: 7,00–15,00 
€ (4,92–10,54 Ls) 

Koncertprogramma „Pusnakts Parīzē” veidota kā muzikāla izrāde, jo dziedātāja 
Marija Naumova ne tikai dzied, bet arī stāsta par Parīzi, par dziesmām, ko 
izpilda, to rašanos. Kopā ar Mariju koncerta apmeklētājiem būs iespēja baudīt 
izcilā akordeonista Fransuā Parizi, kas ir viens no labākajiem šī žanra 
izpildītājiem pasaulē, sniegumu.  

31. augustā  

plkst. 18.00 

KONCERTPROGRAMMA  

„Vīns un mūzika. Itālija” 

 

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

Biļetes: 5,00–15,00 
€ (3,51–10,54 Ls) 

Laba mūzika un labs vīns – šo baudu salikumu, kā arī profesionāļu stāstījumu 
par šīm abām baudām iespēja dzirdēt koncertsērijas “Vīns un mūzika” šoreiz 
Itālijai veltītajā programmā. Mūziķi: Sonora Vaice (soprāns), Jānis Ķirsis (tenors), 
Ilze Ozoliņa (klavieres). Programmā Gaetano Doniceti, Džakomo Pučīni, 
Džoakīno Rosīni, Džuzepes Verdi skaņdarbi. 

 

http://www.bilesuparadize.lv/
http://www.bilesuparadize.lv/
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Muzejpedagoģiskās programmas    

6.augusts – 
29.augusts 

Muzejpedagoģiskā programma  

„24 stundis latgalīts” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

skolēniem, 
studentiem– 0.50€, 
pieaugušajiem– 
0.80€ 

Mērķauditorija: 9.-12.kl., pieaugušie. Nodarbības ilgums: 90 min.  

Nodarbība par laika un telpas izjūtu latgaliešu dzīves ritmā, ielūkojoties 
podniecības tradīcijās (iekļauta Latgales keramikas ekspozīcijas apskate), 
sadzīves paradumos, darbos un godos, noskatoties video stāstu par maizes ceļu 
„Nu gryuda leidz maizis klaipam” un apgūstot jautru danci. Kas zina, varbūt 
turpmākajā ceļojumā pa Latgali gadās nokļūt kādā večerinkā!  

6.augusts – 
29.augusts 

Muzejpedagoģiskā programma 

„Senās spēles un rotaļas” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

katram skolēnam 
0.80 € (Ls 0.56), 
iepriekšēja 
pieteikšanās: 
tālr.64622464, 
26595434 

Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas skolēniem. Nodarbības 
ilgums: 60 min. Nodarbības laikā bērni uzzina, kādas ir senās un pašu rokām 
gatavotās rotaļlietas, spēlē izglītojošas, jautras rotaļas. Dodoties rotaļās, caur 
spēli viņi attīsta veiklības, atjautības u.c. iemaņas, mācās iecietīgi, draudzīgi 
izturēties pret apkārtējiem cilvēkiem. Programmā tiek aktualizēta seno koka 
rotaļlietu, spēļu un rotaļu izmantošana, tādējādi saglabājot un pārmantojot 
zināšanas par folkloru un tradīcijām. Programma notiks izstādē „Rotaļlietas 
dažādos laikos”, kur būs iespēja apskatīt un uzzināt, ar kādām rotaļlietām bērni 
spēlējās senāk, kādas varēja nopirkt veikalā. Skolēni sacentīsies veiklības un 
zināšanu spēlē “Dzintrripītis”.   

6.augusts –  
29.augusts 

Programma 

„Dzimšanas diena muzejā” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

36 € par grupu līdz 
15 personām  

Iepriekšēja 
pieteikšanās un 
vienošanās par 
programmas 
scenāriju: 
tālr.64622464, 
26595434 

Dzimšanas dienas programma zinātkāriem jubilāriem (6 – 12 gadi), izvēloties 
kādu no svinību tēmām:  

•kopā ar Māla pikuci doties ceļojumā Latgales keramikas valstībā, nokļūt senajā 
tirgū, sastapties ar labo un nelabo darbu slieksni, muzicēt ar svilpauniekiem un 
atklāt, ko var uzglabāt lielajos podos;  

•ar Rēzeknes pilskalna princesi Rozi nosvinēt svētkus. Viņai patīk stāstīt 
teiksmainus stāstus par greznām pilīm, prinčiem un drosmīgiem bruņiniekiem, 
meistarot rozītes, ar kurām greznoties un veidot rožu aleju saviem viesiem;   

•piedalīties „arheoloģiskajos“ izrakumos. Iejušanās arheologa lomā un vēstures 
pētīšana, burvju atslēgas meklēšana. Varbūt tā noslēpta kādā skreinē? 

Programmā ietilpst izglītojošas aktivitātes muzejpedagoga vadībā kādā no 
muzeja ekspozīcijām vai izstādēm un kūkas baudīšana atsevišķā telpā (izmaksas 
par kūku, sulu sedz paši programmas pieteicēji). 

Iepriekšēja pieteikšanās un papildus informācija par programmas norises kārtību 
pa tālr. 26595434 (Inese).    

SEPTEMBRIS     

8. – 14.septembrī 

 

X Baroka mūzikas dienas Rēzeknē   Baroka mūzikas koncerti, izstādes, lekcijas un meistarklases baroka mūzikas 
vēsturē un dziedāšanā. Gaidāms pārsteigums – operas - multimediāla uzveduma 
pirmizrāde.  

18. – 21.septembrī 

 

VIII Starptautiskais 

TEĀTRU FESTIVĀLS 

 „Soli pa solim” 

  Piedalās amatierteātri, profesionālie un neatkarīgo grupu teātri, vairāk kā 10-12 
dažāda žanra un formas Latvijas un ārzemju teātra izrādes, diskusijas un teātra 
meistarklases. Seko informācijai 
www.facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs 

http://www.facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs
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Rēzeknes pilsētas BIBLIOTĒKU aktualitātes 2014.g .  JŪLIJĀ,  AUGUSTĀ  www.rezeknesbiblioteka.lv 

Datums  Pasākumi Vieta  

JŪLIJS   

1./15.jūlijā „„Atvaļinājumu un ceļojumu laiks klāt!” 

Interesantākie tūrisma objekti Latgalē: tematiskā izstāde 

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

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

1./31.jūlijā “Jūlija ievērojamie jubilāri”: grāmatu izstāde Centrālā bibliotēka, 2.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5 

2./31.jūlijā „Mīlestība aicina” / Janīnai Babrei – 95: tematiskā izstāde Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

5./25.jūlijā „Mūsu katedrāle”: Rēzeknes Vissvētākās Jēzus Sirds baznīcas konsekrēšanas 
simtā gadadiena: tematiskā izstāde 

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

10./24.jūlijā „Mans mīļākais grāmatu varonis”: grāmatu izstāde Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

10./24.jūlijā „Par dabu un putniem”: J.Baltvilkam – 70: grāmatu izstāde 2.bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

16./30.jūlijā „Laiks prezidentūrai, Itālija!” / ES prezidējošā valsts – Itālija: tematiskā izstāde CB lasītava, 3.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5 

17./31.jūlijā „Pasaules brīnumainākās vietas”: tematiskā izstāde Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

17./31.jūlijā „Šahs - sensena prāta spēle” / 20.jūlijs - Starptautiskā Šaha diena: tematiskā izstāde CB lasītava, 3.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5 

21./31.jūlijā „Taisna ceļa gājējs”: Pēterim Gleizdānam – 80  

”Latgale un latgalieši”: tematiskā izstāde 

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

22./29.jūlijā „Ak, cik tā daba no rītiem ir skaista!” 

Rakstniekam un dabas pētniekam Jānim Baltvilkam – 70: tematiskā izstāde 

Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

24.jūlijā/18.augustā „Aleksandram Dimā – 190”: grāmatu izstāde 2.bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

AUGUSTS   

1./14.augustā „Rēzekne – mūsu dzimtā pilsēta”: grāmatu izstāde 

 

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

1./15., 16./30.augustā „Jaunās grāmatas”: grāmatu izstādes Centrālā bibliotēka, 2.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5 

1./31.augustā “Augusta ievērojamie jubilāri”: grāmatu izstāde Centrālā bibliotēka, 2.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5 

4./30.augustā „No pūralādes…”: Seno rokdarbu izstāde 2.bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

7.augustā plkst. 15.00 „ Dvīņu stāsti”: tematisks pasākums CB konferenču zālē, 3.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5 

8./22.augustā „Rēzeknes 4.vidusskolai jau 65!” 

tematiskā izstāde  

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

http://www.rezeknesbiblioteka.lv/
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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. 646 07672, 26106775 (admin.), 28667725 (grāmatv.) 
Rēzeknes pilsētas Kultūras nams, Brāļu Skrindu ielā 3, Rēzeknē, tālr. 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 

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

Tūrisma informācijas 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 

 

8./25.augustā „Tūvei Jansonei – 100”: grāmatu izstāde 2.bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

12./26.augustā „Piedzīvojumu literatūras pasaulē”: grāmatu izstāde Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

14./28.augustā „Kāzu laikam - vārti vaļā!” 

Par kāzu tradīcijām, svinēšanu: tematiskā izstāde 

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

19./30.augustā „Atcerēsimies Baltijas vienotības simbolu!”  

Baltijas Ceļam – 25: tematiskā izstāde 

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

21./28.augustā „Baltijas vienotības ceļš”: tematiskā izstāde Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

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

