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Laiks Notikums Vieta Ieejas maksa Cita informācija 

No 1.jūnija līdz 
31.augustam 

Latgales Kultūrvēstures muzeja 
vasaras darba laiks 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

t. 64622464 No 1.jūnija 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 

1.jūnijs II Mākslas un mūzikas festivāls  

„SEVEN HILLS” Rēzeknē 

 

Gājēju promenādē gar 
Rēzeknes upi; 

Festivāla parkā, Pils 
ielā 7 

 

BIĻETES 
www.bilesuparadize
.lv  

Turpinās Mākslas un mūzikas festivāls “SevenHills” 

www.facebook.com/sevenhisslfestival  

1.jūnijā 12:00 INTERAKTĪVA KONCERTPROGRAMMA ĢIMENEI  

17:00 – 20:00 HIP-HOP DEJAS  

20:00 – 01:00 LATGALES ROK GRUPU KONCERTS 

3.jūnijā  

plkst. 17.00 

Fotogrāfiju albuma  

atvēršanas svētki –  

Vladimirs Nikonovs „Rēzekne 
senajās fotogrāfijas. 1890-1950”  

Centrālās bibliotēkas  
lasītava, 3.stāvā, 
Atbrīvošanas alejā 81/5 

 Tikšanās ar grāmatas sastādītāju, Rēzeknes Goda pilsoni, vēstures pētnieku 

Vlaimiru Nikonovu 

No 5. līdz 8.jūnijam ROŽU IZSTĀDE  

Rozes pilsētā 

(sadarbībā ar SIA „Latroze”) 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

Izstādes darba laiks:  

5. jūnijā  - plkst. 11:00 - 18:00 

6.jūnijā - plkst. 11:00 -19:00 

7.jūnijā - plkst. 10:00 - 16:00 

8.jūnijā - plkst. 10:00 - 15:00 

Jau ceturto gadu aicinām baudīt ROŽU burvību krāsās un smaržās.  

Izstādē būs iespēja satikt pieredzējušos rožu audzētājus un saņemt padomus par 
rožu kopšanu, kā arī iegādāties rožu stādus. 

Rēzeknes vēstures leģenda vēsta par princesi Rozi, kas aicina pārvarēt šķēršļus 
un katram atrast laimi savā pilsētā. "Rožu izstādes Rozes pilsētā" mērķis ir 
simboliski iedzīvināt šo leģendu. 

5.jūnijā  

plkst. 18.00 

Zanes Ludboržas mūzikas skolas 
mācību gada noslēguma 

KONCERTS 

Rēzeknes Kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

 

Ieeja bez maksas  Z.Ludboržas mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu koncerts. Piedalās arī 
instrumentālais ansamblis "Excelsus". 

6.jūnijā  

plkst. 18.00 

Koncerts “NERĀTNIS NEGAISS”: 

Kauņas vīru koris 
„PERKŪNAS”(Lietuva) ducina, 

Rēzeknes sieviešu  

koris „MEDICUS” zibina 

Rēzeknes Kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

 

Ieeja bez maksas  Ar koncertprogrammu Rēzeknē viesojas vīru koris “Perkūnas” no Lietuvas 
(diriģents Romaldas Misiukevičius). 

Sieviešu koris “Medicus” (diriģentes Ināra Skrule un Anda Lipska) vēlreiz izpildīs 
Ilonas Rupaines, Sandras Mežores, Guntras Kuzminas, Solvitas Bukšas jaunās 
dziesmas ar Aspazijas vārdiem. 

Aicinām baudīt abu koru muzikālo “negaisu”!  

http://www.rezekne.lv/kultura/afisa
http://www.bilesuparadize.lv/
http://www.bilesuparadize.lv/
http://www.facebook.com/sevenhisslfestival
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7.jūnijā  Ģimenes sestdiena Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

No 1.jūnija muzejs strādā pēc jauna vasaras darba laika: 

T. – 11. 00 – 19.00 

C. – 11.00. – 18.00 

Pk. – 11.00 – 19.00 

S. - 10.00 – 16.00 

Sv. – 10.00 – 15.00 

P., O. – slēgts 

8.jūnijā  

plkst. 15.00 

Ādažu amatierteātra “Kontakts”  

IZRĀDE “Priekulene” 

Rēzeknes Kultūras 
namā, Brāļu Skrindu 
ielā 3 

 

1.00 € Priekulene (pašizdomāts ciema nosaukums) ir vismazākais un vismazāk 
apdzīvotais ciems Latvijā, tomēr tas neliedz ciemam un tā iedzīvotājiem būt gan 
kulturāli aktīviem, gan lepniem par vietu, kur dzīvo. Kādā parastā dienā, kultūras 
nama vadītāja saņem e-pastu no televīzijas kanāla 33 ar tekstu, ka televīzija ir 
ieinteresēta filmēt ciematu. Tā kā ciems ir mazs, tad šī ziņa ļoti ātri tiek 
pārstāstīta ciema iedzīvotājiem, un katram ir sava versija, kādēļ televīzija brauc 
filmēt. 

Otrais cēliens notiek kā svētku uzvedums, par godu ietekmīgajiem ciemiņiem no 
Rīgas, kur tiek atrādīts viss kultūras klāsts, kas ciemā ir pieejams. Beigas izrādei 
ir absolūti neiedomājamas, un nevienam ciema iedzīvotājam prātā pat nebija, 
kādēļ patiesībā televīzija brauca filmēt Priekuleni. 

Režija - Vaira Baltgaile, Artūrs Breidaks. 

Ādažu amatierteātris "Kontakts" 2015.gadā svinēs savu 10 jubileju. Trupa sastāv 
no padsmit cilvēkiem, kuru vecums ir no 8-30 gadiem, gados jauns kolektīvs, 
tomēr ļoti ambiciozs.  

8.jūnijā  

plkst. 18.00 

Dziedātājs  

ANTONS BEĻAJEVS  

un grupa  

„THERR MAITZ” 

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

Biļetes: 19,00 – 
25,00 € (13,35-
17,57 Ls) 

Dziedātājs un komponists Antons Beļajevs kopā ar indie-grupu “Their Maitz” kopš 
2004. gada izpilda gan dažādu pasaules hitu kaverversijas, gan arī savas 
oriģinālkompozīcijas. Līdz 2010.gadam viņš kā producents strādājis ar tādām 
Krievijas dziedātājām kā Polina Gagarina, Jolka, Tamāra Gverdciteli u.c., bet pēc 
izvēlējies arī pats iekarot „lielo” skatuvi. Plašāku atpazīstamību ieguvis kā TV 
šova „GOLOS” (Balss) pusfinālists.  

13.jūnijā  

plkst. 19.00 

Dziedātājs IGORS KORNEĻUKS  

ar koncertprogrammu  

„Pilsēta, kuras nav” 

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

Biļetes: 15,00 – 
25,00 € (10,54 – 
17,57 Ls) 

Krievu estrādes zvaigzne, mūziķis un komponists Igors Korneļuks Rēzeknē 
viesosies ar koncertprogrammu "Pilsēta, kuras nav" ("Gorod, kotorovo net"). 
Igors Korneļuks ir mūzikas autors vairākām filmām, 200 dziesmu autors, kuras 
izpilda gan pats, gan citi krievu estrādes dziedātāji. 

Līdz 15.jūnijam 

 

Akcijas „Tev arī ir mamma” ietvaros 

FOTOIZSTĀDE „Māmiņas ziedi” 

(sadarbībā ar Rēzeknes Māmiņu 
klubu) 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē  

 

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

Akcijas „Tev arī ir mamma” ietvaros Māmiņu klubs sadarbībā ar Rēzeknes 
fotogrāfiem un Latgales Kultūrvēstures muzeju organizē fotoizstādi „Māmiņas 
ziedi”. 

Kurš gan sievietei vismīļākais un tuvākais? Protams, tie ir viņas bērni! Jo tie taču 
ir viņas dzīves ziedi! Sievietēm patīk ziedi, un viņas pašas ir skaistas kā ziedi! Ar 
ko gan var iepriecēt sievieti? Protams, ar ziediem! Mamma... bērni... ziedi... – 
laimes , mīlestības un dzīves salikums. Grūti pateikt, kas no tiem skaistāks vai 
svarīgāks. Vienkārši apvienosim šo visu skaisto fotogrāfijās! 

No marta līdz maijam fotogrāfi Aleksandrs Lebeds, Edgars Pavlovskis, Ēriks 
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Zlatkus, Natālija Ivanova, Ivars Daugulis, Andrejs Vasjukevičs, Elis Gile, Ināra 
Salmiņa, Ramira Uzulnika un Ilona Ratinska organizēs bezmaksas fotosesijas, lai 
iemūžinātu māmiņas kopā ar bērniem. 

Nepalaidiet garām iespēju ieraudzīt visaizkustinošākos mirkļus, patiesas 
emocijas un nebeidzamu maigumu mātes un bērna attiecībās. 

Vairāk informācijas lasiet mājas lapā www.mkrezekne.lv Biedrība „Rēzeknes 
Māmiņu klubs”.  

Līdz 17.jūnijam 

 

Vladimirs Nikonovs 

FOTOIZSTĀDE  

«… и душам нашим полезное 
сотвори» 

Latgales vēstniecībā 
GORS, Pils ielā 4, 
Rēzeknē 

Tālr.26481642 

e-mail: 
ilona.butjankova@i
nbox.lv 

Šī ir Vladimira Nikonova četrpadsmitā  personālizstāde. 26 žanra fotogrāfijas no 
vecticībnieku ikdienas.   

V. Nikonovs – Rēzeknes goda pilsonis, Saeimas  deputāts, Rēzeknes 
vecticībnieku kapu draudzes padomes priekšsēdētājs – rēzeknietis, kurš noteikti 
ir pamanāms un atpazīstams ar savu dzīves izpratni un pārliecību. 

17.jūnijā  

plkst. 19.00 

LOSANDŽELOSAS LATVIEŠU VĪRU 
KORIS „Uzdziedāsim, brāļi!” 

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

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

Losandželosas latviešu vīru koris dibināts 1997. gada jūnijā, un savā 
pastāvēšanas laikā tas sniedzis koncertus plašai publikai ASV un Kanādā. Jūnijā 
Losandželosas vīri pirmoreiz dosies koncertturnejā uz Latviju, vedot 
daudzveidīgu repertuāru, kurā ietilpst latviešu un cittautu komponistu dziesmas, 
karavīru dziesmas, amerikāņu spiričueli, kā arī Holivudas filmu popūrijs. Daļu no 
koncertu ienākumiem paredzēts noziedot pilsētas bāreņu namam. 

No 18.jūnija līdz 
20.jūlijam  

 

Izstādes atklāšana 
18.jūnijā plkst.15:00 

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. 

23.jūnijā LĪGO Rēzeknē 

 

Festivāla parkā,  

Pils ielā 7 

Bez maksas Pēcpusdienā radošās darbnīcas (vainagu pīšana, siera siešana u.c.); 

No 20:00 svētku programma un nakts zaļumballe: 

Rēzeknes Tautas teātra izrāde – komēdija latgaliski ar dziedāšanu un dancošanu 
– Bronislavs Vaļpītrs „Patentēts inteligents” jeb „Kai Mikeļs precētīs gribēja”  

Folkloras kopa “Rūta”; 

Latgales šlāgermūzikas grupa "Baltie lāči" 

Līdz 27.jūnijam IZSTĀDE 

„20 Francijas dizaina ikonas. 
Dialogs” 

 

Latgales vēstniecībā 
GORS, Pils iela 4, 
Rēzeknē 

 

Bez maksas  2013. gada rudenī Francijas institūts Latvijā sadarbībā ar Dekoratīvās mākslas 
un dizaina muzeju un LMA Dizaina nodaļu īstenoja projektu - izstādi „20 
Francijas dizaina ikonas. Dialogs”. Pateicoties Francijas Institūta Latvijā 
piedāvājumam un finansiālajam atbalstam, LNMM piedāvāja apmeklētājiem 
izstādi, kura jau pabijusi dažādās pasaules valstīs. 

Izstāde iepazīstina ar spēcīgākajiem 20. un 21.gs. franču dizaina skolas 
radītajiem objektiem, kas lauzuši ierastos kodus vai aizsteigušies priekšā laikam, 
ar nemainīgu vēlmi kalpot, savaldzināt un pārsteigt.  

Izstāde aicina izpētīt visus pazīstamākos franču dizaina darbības laukus – sākot 
no Filipa Starka līdz Oram Ito (Ora-Ito), no Ronana Buruleka (Ronan Bouroullec) 
līdz Patrikam Žuēnam (Patrick Jouin). Francijas dizains ir kļuvis slavens ar tā 
spēju ieviest ko jaunu, radoši izmantot sava laika attīstītākās tehnoloģijas un 
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inovatīvus materiālus, tādējādi raksturojot valsti, kurā inženierzinātnei, 
radošumam un mākslai ir būtiska nozīme.  

27.jūnijā  

plkst. 19.00 

Humoristi Valentīna Korkina un 
Viktors Ostrouhovs ar programmu 

„Dzīvesprieks” 

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

Biļetes: 8,00 – 
15,00 € (5,62 – 
10,54 Ls) 

Televīzijas skatītājiem jau pazīstamais un iemīļotais humoristu ģimenes tandēms 
viesosies ar humoristisku programmu krievu valodā "Dzīvesprieks" ("Radosti 
zizni"), kurā piedāvās skatītājiem interesantākos un krāsainākos numurus. 

28. jūnijā  

plkst. 18.00 

KONKURSS  

„Rēzeknes Princese un Princis 
2014” 

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

Biļetes: 3,00–5,00 € 
(2,11–3,51 Ls) 

 

Konkursa mērķis - atrast un parādīt, ka Rēzeknē dzīvo skaisti, talantīgi un aktīvi 
bērni, kuri vēlas parādīt sevi un savus talantus. Konkursu finālā tiks parādīts 
vairāku nedēļu darbs, kura laikā tiks attīstītas bērnu iemaņas uzstāties publikas 
priekšā, apgūt dejotprasmi, stila un modes pamatus, nodarboties ar sportiskām 
aktivitātēm, kā arī dot iespēju piedalīties profesionālā fotosesijā. Konkursā 
piedalās 15 bērni vecumā no 7 – 10 gadiem. 

Līdz 29.jūnijam 

 

5 mākslinieču grupas „Elementi” 

IZSTĀDE „DEBESPUSES” 

Gleznas un datorgrafikas darbi 

 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

 

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

Autores saviem darbiem ir izvēlējušas izstādes tēmas „Debespuses” virzienus, 
kur Daina Eglīte apcer Dienvidus, Gunta Terēzija – Ziemeļus, Sandra Sabīne 
Jaundaldere „lūkojas” Rietumu virzienā, Evita Skrebinska pārstāv Austrumus, bet 
Līga Daugule – Viduszemi. 
Mākslinieces glezno dažādās tehnikās – eļļas, akrila un autortehnikā, kā arī 
strādā datorgrafikas jomā. Autores sacer kompozīcijas, kas izteic viņu sajūtas un 
asociācijas ar debespusēm, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē.  
Sandra Sabīne Jaundaldere:  “Mani Rietumi ir tur , kur debesis sārtojas rietā, kur 
Saules meita brien Jūrā un viņas vainaga ugunīgā maliņa pazūd Ūdenī. Mani 
Rietumi ir tur , kur Uguns sastopas ar Ūdeni.  Rietumos vienmēr ir mijkrēslis, 
vienmēr noslēpums. Rietumi kā mirklis starp divām pasaulēm, mirklis pirms 
iesākās sapnis... mirklis pirms, .... jo tu nevari zināt, ko nosapņosi. Mirklis pirms 
notiks tas, kas tev nolemts no Laika Sākuma, un tiks piepildīts līdz galam pirms 
Gala. Rietumi nav Beigas, jo kā jau tu zini ...Beigu nav.”  
Evita Skrebinska:  “Austrumi ir ceļš. Ir kļuvis populāri ceļot. Uz Austrumiem. Kāds 
turp dodas atrast Gudrību, piedzīvot atklāsmi par Dievu, kādam vajadzīga 
Veselība, vēl cits meklē Mīlestību. Mērķi ir dažādi ,un katrs ceļinieks sasniedz 
savējo. Ceļš uzdod arī jautājumus : “kur atrodos?, kā ceļoju?, kas iet man 
blakus?” Līdz ko atbildēts ir pirmais jautājums, pie horizonta jau parādās 
nākamais.   
Gunta Terēzija: “Ziemeļi ir pārbaudījums un rūdījums. Iespēja par spīti visam. Būt 
un izdzīvot arī neiespējamos apstākļos. Atrast sevī dzirksteli un sasildīties.“ 
Daina Eglīte:  “Dienas vidus, kad Saule lej savu siltumu pār Zemi visdāsnāk. 
Zeme, pateicībā Saulei, dienvidos raisa savus krāšņākos ziedus.  Dienvidi  - 
brīdis atpūtai un tagadnes mirkļa skaistuma novērtēšanai.” 
Līga Daugule:  “Viduszeme ir vēlēšanas apjēgt būtību, meklēt visa kodolu, serdi, 
Patiesību. Tā ir aicinājums cilvēkam ne tikai skatīties uz priekšu, bet arī pacelt 
acis uz augšu un ieraudzīt  Bezgalību.”  

Līdz 30.jūnijam 

 

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. 
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Līdz 30.jūnijam Grieta Butjankova 

GLEZNU IZSTĀDE „Ceļā” 

BSA Rēzeknes filiālē, 

Dārzu ielā 17, Rēzeknē 

Tālr.26481642 Mākslinieces sajūtas, domas, izpausmes 2014.gada darbos. 

 

Muzejpedagoģiskās nodarbības    

4.jūnijs – 20.jūnijs Muzejpedagoģiskā programma 

„Viss par pienu” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

Programma pirmsskolas bērniem, sākumskolas skolēniem. Programmu pēc 
iepriekšēja pieteikuma iespējams apmeklēt visu gadu.  Nodarbība: 50 min.  

Nodarbībā bērni varēs iepazīt gan etnogrāfiskos saimniecības traukus no muzeja 
krājuma, kas lietoti 20.gs. sākumā, gatavojot dažādus piena produktus, gan 
apzināties piena veselīgumu, gan uzzināt interesantus faktus par piena 
iegūšanas un pārstrādes vēsturi. Nodarbībā skolēni skatīsies muzeja speciālistu 
veidotu video mācību materiālu „Pīna stuosts“ (9 min.), kurā stilizēti atainoti 
lauku darbi saistībā ar dažādu produktu pagatavošanu no piena. Izvēloties piena 
garduma nogaršošanu, tās pirkuma čeks jāapmaksā atsevišķi (+ ~EUR 3 no 
grupas). 

 4.jūnijs – 4.jūlijs Muzejpedagoģiskā programma 

„Māla pikuča piedzīvojumi” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

Programma pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas 
skolēniem, apmeklētājiem ar redzes traucējumiem.  

Iespēja kopā ar pasaku tēlu Māla pikuci doties brīnumainajā Latgales keramikas 
valstībā (programma notiek Latgales keramikas ekspozīcijā “Māla un uguns 
pārvērtību radīts brīnums”) un pildīt uzdevumus. Vecāko klašu skolēni nostiprinās 
savas zināšanas par Latgales keramikas daudzveidību, piedaloties sarunā un 
pildot uzdevumus.  

Programmu piedāvājam arī vājredzīgajiem un neredzīgajiem apmeklētājiem, 
pastiprinātu uzmanību veltot taustei u.c. maņām. Programmas otrajā daļā ir 
iespēja pašiem pamēģināt veidot no māla suvenīrus, ko var paņemt līdzi. 
Nodarbības ilgums ar veidošanu: 1 h 30 min.  

4.jūnijs – 4.jūlijs Muzejpedagoģiskā programma 

„Zemes dzīļu noslēpumi” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

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

Programma sākumskolas, pamatskolas skolēniem. Nodarbība: 60 min. 

Praktiski darbojoties grupās, dalībnieki noskaidros, ko var atrast zemes dzīlēs un 
cik liela nozīme senvēstures pētīšanā, senču sadzīves izzināšanā ir 
arheoloģiskajiem izrakumiem. Skolēni iejutīsies arheologa lomā un veiks 
„izrakumus” ar smiltīm piepildītā koka kastē, pēc tam analizējot atradumus. 
Nodarbības laikā skolēni padziļina zināšanas par vēsturi, kultūrvēsturi, mācās 
izprast, cik svarīgi ir saudzīgi izturēties pret vidi. Nodarbībā skolēni varēs 
iepazīties gan ar 1980. – 1983.gada arheoloģiskajos izrakumos atrastajām 
senlietām, gan ar 2010. gada pirms Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra 
„Zeimuļs” celtniecības Rēzeknes viduslaiku pilskalna aizsardzības zonā 
arheoloģiskajos izrakumos iegūtajām vēstures liecībām. 

4.jūnijs – 4.jūlijs  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 
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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). 

4.jūnijs – 4.jūlijs  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”.   

13.maijs – 
16.augusts   

 

Tematiska izstāde 

„Rotaļlietas dažādos laikos” 

Latgales Kultūrvēstures 
muzejā, Atbrīvošanas 
alejā 102, Rēzeknē 

skolēniem, 
studentiem– 0.50€, 
pieaugušajiem– 
0.80€ 

Rotaļlietas- tik dažādas: pašu rokām darinātas, veikalā pirktas, dāvanā atvestas, 
paaudzēs mantotas... Laika ritējums noteicis izgatavošanas tehnikas un 
izpildījumu, modi un lietošanas veidu. Izstādē skatāmas rotaļlietas un spēles no 
privātkolekcijām – mirkļi no bērnības dienām.  

JŪLIJS     

11. – 13.jūlijā Etnofestivāls 

“GOSTI” 

Rēzeknes iestādēs, 
pilsētas parkos 

Seko informācijai  

www.facebook.com
/RezeknesKulturas
UnTurismaCentrs 

VII Starptautiskajā nacionālo kultūru festivāla koncertos uzstāsies dažādu tautību 
kolektīvi no Latvijas, Lietuvas, Ukrainas, Polijas, Baltkrievijas un Krievijas. 
Festivāls aicina uz sadziedāšanos, pārsteidz ar muzikāliem kopdarbiem, tautas 
mākslas un vēstures vērtības savieno ar mūsdienu tendencēm.  

13.jūlijā 

 

Latgales reģiona SENIORU DEJU 
kolektīvu FESTIVĀLS 

Festivāla parkā, Pils 
ielā 7 

 Festivālā pulcējas senioru deju kolektīvi no dažādām Latgales pilsētām un 
skatītājus priecē ar daudzām dejām, apliecinot, ka deja dod spēku un enerģiju 
ikdienai.  

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. 
3.augusts 17.00  
XI Starptautiskā akordeonistu plenēra „Rēzekne 2014” noslēguma koncerts 
Lielā zāle, Latgales vēstniecībā GORS, 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. 

http://www.facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs
http://www.facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs
http://www.facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs
http://www.facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs
http://www.facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs
http://www.facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs
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9.augusts  

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.augusts  

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: dziedātāja 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 varītājs: Māris Grigalis 

15.augusts  

plkst. 19.00 

Dmitrija Gaitjukeviča dejas izrāde 
„INSIDE”.  

Nacionālā Teātra viesizrāde 

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

Biļetes: 5,00–7,00 € 
(3,64–4,92 Ls) 

„Inside”  ir dejas rekviēms mīlestībai un dzīvotvēlmei. Tādas formas darbs, kas 
liecina par dzīvo, par to, kas vēl ir. Kaut kas par ciklisko. Par to, kas turpinās, kā 
ikkatrs sirdspuksts, kamēr skan. Šī izrāde ir tīrs jutekliskums ikvienā dejotāju 
kustībā. Dejo: Liene Grava, Elīna Breice, Ģirts Bisenieks, Aivars Gailums, Aldis 
Liepiņš un Ivars Broničs. Izrāde ieguvusi „Spēlmaņu nakts” nomināciju „Gada 
sniegums laikmetīgajā dejā”.  

16.-20.augusts II Starptautiskais  

ĪSFILMU KINOFESTIVĀLS 

„Open Place” 

Latgales vēstniecībā 
GORS, Pils ielā 4, 
Rēzeknē 

 II Starptautiskais īsfilmu kinofestivāls „Open Place” arī 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, Tatjana Dogiļeva u.c.  

 

16. augusts 19.00, Lielā zāle  

Kinofestivāla „Open Place” atklāšanas koncerts 

Biļetes: 8,00–15,00 € (5,62–10,54 Ls) 

 

17. augsts 19.00, Lielā zāle 

Aktrises Tatjanas Dogiļevas improvizācijas vakars ar Bloka dzeju „Blagoslavļaja 
svet i teņ” 

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 smilšu animāciju palīdzību atklās Bloka dzejas 
būtību. 
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18. augusts 19.00, Lielā zāle 

Humoršovs „Sievietes, sievietes...” 

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. 

 

19. augusts 19.00, Lielā zāle  

Pleskavas simfoniskais orķestris 

Biļetes: 5,00–10,00 € (3,51–7,03 Ls) 

Pleskavas apgabala filharmonijas simfoniskais orķestris šī gada 
koncertprogrammā piedāvās mūziku no slavenām kino filmām. 

 

20. augusts 19.00, Lielā zāle  

Kinofestivāla „Open Place” noslēguma koncerts 

Biļetes: 8,00–15,00 € (5,62–10,54 Ls) 

 

22. augusts  

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”. 

23. augusts  

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. augusts  

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. augusts  

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 Latvijas koncerta apmeklētājiem būs iespēja 
baudīt izcilā akardeonista Fransuā Parizi, kas ir viens no labākajiem šī žanra 
izpildītājiem pasaulē, sniegumu.  

 

31. augusts  

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. 
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Rēzeknes pilsētas BIBLIOTĒKU aktualitātes 2014.g .  JŪNIJĀ,  JŪLIJĀ  www.rezeknesbiblioteka.lv 

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 

Datums  Pasākumi Vieta  

JŪNIJS   

2./9.jūnijā „Latviešu gads, gadskārta un godi”: „Vasarsvētki nāk!” / 8.jūnijs - Vasarsvētki: tematiskā izstāde CB lasītava, 3.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5 

2./14., 16./30.jūnijā „Jaunās grāmatas”: grāmatu izstādes Centrālā bibliotēka, 2.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5 

2./30.jūnijā „Saules spēku visam gadam” / Veselīga dzīvesveida mēnesis bibliotēkā: tematiskā izstāde 2.bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

2./30.jūnijā “Jūnija ievērojamie jubilāri”: grāmatu izstāde Centrālā bibliotēka, 2.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5 

3.jūnijā 17.00 Fotogrāfiju albuma „Rēzekne senajās fotogrāfijas. 1890-1950” atvēršanas svētki. 
Tikšanās ar grāmatas sastādītāju, Rēzeknes Goda pilsoni, vēstures pētnieku  

Vladimiru Nikonovu 

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

3./10.jūnijā „Aleksandram Puškinam – 215”: tematiskā izstāde Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

3./10.jūnijā „Skolēna vasaras grāmatplaukts”: grāmatu izstāde Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

5./19.jūnijā „Dzejā es jūtos vislabāk…” / Dzejniecei Annai Rancānei-55: tematiskā izstāde CB lasītava, 3.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5 

9./20.jūnijā „Vides diena - svētki visiem!” / 15.jūnijs - Pasaules vides diena: tematiskā izstāde CB lasītava, 3.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5 

10./20.jūnijā „Pasaules kalponīte – priecājies!” / Annai Rancānei – 55: tematiskā izstāde Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

10./25.jūnijā „Latgales apdzejotājai Annai Rancānei – 55”: tematiskā izstāde 2.bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

10./30.jūnijā „Vasaras saulgrieži un to tradīcijas”: Līgo, Jāņi, Pēteri: tradīcijas, ticējumi: tematiskā izstāde 2.bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

16./25.jūnijā „Jāņa diena, Jāņa diena, Šis pats Jāņa vakariņš, 

Pats Jānītis danci veda Apkārt kuplu ozoliņu. / Līgo! Līgo!”: tematiskā izstāde 

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

18./25.jūnijā „Visa zeme ziediņos!” / Kā gatavoties Jāņu dienai: tematiskā izstāde Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

18./25.jūnijā „Latviešu gads, gadskārta un gods” 

„Jānīts jāja visu gadu, atjāj Jāņu vakarā!”  Līgo un Jāņa diena: tematiskā izstāde 

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

http://www.rezeknesbiblioteka.lv/
http://www.facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs
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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 

19./30.jūnijā „Neparastais jauniešu kultūrā”: tematiskā izstāde Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

20.jūnijā/2.jūlijā „Krievu dzejniecei Annai Ahmatovai – 125”: tematiskā izstāde 2.bibliotēka, Atbrīvošanas alejā 166 

25.jūnijā/31.jūlijā „Kurp dodies izglītoties?” / Materiāli par mācību iestādēm Latvijā: tematiskā izstāde CB lasītava, 3.stāvā, Atbrīvošanas alejā 81/5 

26.jūnijā/3.jūlijā „Pārdomas Jāņa Petera noskaņā” / J.Peteram – 75: grāmatu izstāde Bērnu bibliotēka, Dārzu ielā 37 

26.jūnijā/16.jūlijā 

 

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

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 

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 

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

http://www.latgalesgors.lv/

