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Laiks Norise Vieta Ieejas maksa Cita informācija

No 4. līdz 
7.janvārim

Izstādes 
atklāšana 
4.janvārī 
plkst.14:00

STARPTAUTISKĀ 
IZSTĀDE „ČEHIJAS 

UN LATVIJAS 
ATTIECĪBAS 

1921-2011”, 

sadarbībā ar Čehijas 
vēstniecību Latvijā;

LKM tematiskā izstāde 
„AUDRIŅU 

TRAĢĒDIJAS 
PIEMIŅAI”

LKM, 1.st. zālē, 
Atbrīvošanas alejā 
102, Rēzeknē

skolēniem un 
studentiem- 
0,20 Ls; 
pieaugušajiem
- 0,40 Ls

Izstāde veltīta 90.gadadienai, kopš diplomātisko attiecību un savstarpējo sakaru 
nodibināšanas starp Latvijas Republiku un Čehoslovākiju (Čehoslovākija atzina 
Latviju de facto - 1921.g. 26.aprīlī, bet de iure 29.decembrī) un to atjaunošanas 
20.gadadienai  (parakstot  protokolu  starp  Čehoslovākiju  un  trijām  Baltijas 
valstīm 1991.g.).

Starpkaru periodā abu valstu attiecības bija visnotaļ ciešas, un tās izpaudās gan 
ekonomikā, gan militārajā jomā, gan kultūrā. Diemžēl sadarbību izjauca Otrais 
pasaules karš... 

Izstādē var iepazīties gan ar Latvijas un Čehijas sadarbību pirms kara, gan jo 
sevišķi pēdējos 20 gados, kuru laikā abas valstis ir kļuvušas par ES un NATO 
dalībvalstīm.

7.janvārī ĢIMENES SESTDIENA LKM, 
Atbrīvošanas alejā 
102, Rēzeknē

Bez maksas Ieeja uz muzeja ekspozīcijām un izstādēm visai ģimenei brīva! 

8.janvārī

plkst.17.00

No cikla 
Dzīvās tradīcijas 

Latvijas poļu biedrības 
starptautiskā 

„Ziemassvētku dziesmu 
(Kolendu) festivāla” 

ietvaros
ZIEMASSVĒTKU 

DZIESMU KONCERTS

Rēzeknes 
nacionālo biedrību 
kultūras nams

Bez maksas

Koncertā piedalās - Čenstohovas vīru vokālais kvartets (Polija), koris 
„Jutrzenka” „Bereģiņi”, ansambļi „Harmonija”, „Zdravinka”, „Vodograj”.

10.janvārī

plkst.18.00

M. Mituā lugas 
inscenējums 

 MONO - IZRĀDE 
„AKOMPANĒTĀJS” 

Rēzeknes 
nacionālo biedrību 
kultūras nams

2,00 Ls

Haddersfilda universitātes (Lielbritānija) Drāmas nodaļas  absolventes Darjas 
Ščukinas izpildījums.  

No 11.janvāra 
līdz 
4.februārim

Izstādes 

„BRŌĻI VOGULI” – 30 
GADU JUBILEJAS 

KERAMIKAS 
IZSTĀDE

LKM, 1.st. zālē, 
Atbrīvošanas alejā 
102, Rēzeknē

skolēniem un 
studentiem- 
0,20 Ls; 
pieaugušajiem

Dvīņubrāļi Jānis un Māris Voguli, svinot savus 30 dzīves gadus, aicina uz plašu 
personālizstādi. Uzauguši podniecības vidē, abi brāļi turpina Latgales podnieku 
tradīcijas,  veidojot  gan  svēpēto,  gan  glazēto  keramiku,  bet  meklējot  katrs 
dažādas pieejas māla brīnumu radīšanai.



atklāšana 
11.janvārī 
plkst.15:00

- 0,40 Ls Jānis Voguls saglabā Latgales saimniecības trauku pamatformas, ieliekot tajās 
savu  redzējumu,  savukārt  Māris  Voguls  piedāvā  dažādas  svečturu  formas, 
rotātas ar sīkplastikas figūriņām, sižetiski apgleznotus šķīvjus u.c. 

13.janvārī

plkst.18.00

No cikla Dzīvās tradīcijas 
Nacionālo biedrību 

radošo kolektīvu 
sadraudzības vakars
VECAIS JAUNAIS 

GADS

Rēzeknes Kultūras 
nams

Ar 
ielūgumiem

Piedalās nacionālo biedrību kolektīvi.

Ieeja – ar ielūgumiem

15.janvārī

plkst.15.00

MASKAVAS VĪRU 
KORA (KRIEVIJA) 
„PAREIZTICĪGIE 

DZIEDOŅI”
KONCERTS

Rēzeknes 
Nacionālo 
biedrību kultūras 
nams

Bez maksas Maskavas vīru koris "Pravoslavnije pevčije" izveidots 1992.gadā, apvienojoties 
labākajiem profesionālajiem dziedoņiem no Maskavas baznīcu koriem. Dziedoņi 
turpina  kopš  16.  gadsimta  Krievzemē  pastāvošo  dziedošo  diakonu  koru 
tradīcijas. Kora repertuārā ir krievu garīgā kormūzika kopš tās pirmsākumiem 
līdz pat 20. gadsimtam ar īpašu uzsvaru uz pirmsrevolūcijas Maskavas skolas 
komponistu mūziku.
Koris piedalījies daudzos starptautiskos festivālos Maskavā, Vācijā, ASV, 
Šveicē un Itālijā, arī festivālā Bostonā, kur tika atzīmēti divsimt gadi kopš 
pareizticības rašanās Amerikā, un vispasaules akcijā "Pasaule bez kājnieku 
mīnām" Ženēvā, kura patronese bija princese Diāna.
Diriģents Georgijs Smirnovs

15.janvārī

plkst.15.00

Koncerts
“BALTO LĀČU 

ZIEMAS PASAKA” 

Rēzeknes Kultūras 
nams

3,00, 4,00, 
5,00 Ls
Koncerta 
dienā – 5,00 
Ls

Biļetes 
iepriekšpārdoš
anā KN kasē

Andris Baltacis ar grupu "Baltie lāči" piedāvā jaunu programmu 
"Ziemas pasaka" Rēzeknes pilsētas kultūras namā! Tajā skanēs 
pavisam jaunas dziesmas, daudzas no tām draiskas, ar dzīvespriecīgu 
noskaņu. Programma ieskandinās jauno 2012.gadu, dodot spēku, 
optimismu un labu garastāvokli!
Šogad Latvijas Šlāgeraptaujā mūzikas cienītāji visvairāk 
balsis ir novēlējuši grupai "Baltie Lāči" ar dziesmu 
"Svētceļnieks", kā arī par radio hitu ir kļuvusi grupas jaunākā 
dziesma "Huligāns", tās un vēl daudzas citas būs dzirdamas jaunajā 
programmā.

Līdz 
17.janvārim

FOTOGRĀFIJU 
IZSTĀDE „JĀŅA 

GLEIZDA KRĀSU 
PASAULE”

LKM, 3.st.zālē, 
Atbrīvošanas alejā 
102, Rēzeknē

skolēniem un 
studentiem- 
0,20 Ls; 
pieaugušajiem
- 0,40 Ls

Latvijas foto leģendas Jāņa Gleizda (1924-2010) melnbaltās fotogrāfijas esam 
iepazinuši  daudzu  gadu  garumā,  šajā  izstādē  var  iepazīt  J.Gleizda  krāsainās 
fotogrāfijas, kas  mākslinieka dzīvē palika neeksponētas no J.Gleizda personīgā 
arhīva – sievietes, ziedi, ainavas, klusā daba un motosports.

Izstāde tapusi, pateicoties J.Gleizda dzīvesbiedres Anneles Gleizdas un Latgales 
Fotogrāfu biedrības veiksmīgai sadarbībai.

18.janvārī Seminārs „Jaunie 
dokumenti: subjektīvi un 

Rēzeknes 
Kultūras nams

Bez maksas Pasākums notiek Latgales Plānošanas reģiona Latvijas - Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas atbalstītā projekta „Radošo industriju attīstība Latvijas - 



plkst.10.00

plkst.15.00

mākslinieciski fotostāsti 
par ikdienišķo.” Semināru 

vada Alnis Stakle. 
Fotoizstāde

MANI STĀSTI

Lietuvas pierobežas reģionos", Nr.: LLIII-194 („Development of joint strategy 
and cooperation network for promotion of creative industries”) ietvaros 

No 20.janvāra 
līdz 
21.februārim

Izstādes 
atklāšana 
20.janvārī 
plkst.15:00

ROMUALDS GEIKINS 
(RĪGA) –AKVAREĻU 

UN GLEZNU IZSTĀDE 
„SKATIENS 
ATPAKAĻ” 

LKM, 3.st.zālē, 
Atbrīvošanas alejā 
102, Rēzeknē

skolēniem un 
studentiem–Ls 
0,20; 
pieaugušajiem
–Ls 0,40

Izstāde  veidota  kā  Daugavpilī  dzimušā  mākslinieka  (1943)  daiļrades 
retrospekcija.  Skatāmi  gan  agrīnā  posma  darbi,  gan  vēlakajos  gados  radītās 
gleznas.  Figurāli  un abstrakti  darbi,  kuros niansētas krāsu pārejas  ar  virsmas 
starojuma efektu raisa filozofiskas pārdomas – vēstījumi, kas neskaitāmas reizes 
liek pagriezt savu skatienu atpakaļ.

20.janvārī

plkst.18.00
RĒZEKNES 

AUGSTSKOLAS 
STUDENTU TEĀTRA 

"ĶerRA" 
PERFORMANCE "KAS 
PALIKS PĒC MUMS?" 

pēc Ivetas Ratinīkas 
dzejoļu krājuma "Rūgts" 

(2010) motīviem. 

Pēc izrādes - tikšanās ar 
dzejnieci.

Rēzeknes Kultūras 
nams

Bez maksas

21.janvārī
plkst.16.00 Instrumentālā ansambļa 

“Excelsus” 
KONCERTS

Rēzeknes Kultūras 
nams

Bez maksas

22.janvārī
plkst.12.00

Teātra studijas „Joriks” 
IZRĀDE BĒRNIEM UN 

VISAI ĢIMENEI 
M. Bartņejeva lugas 

Rēzeknes 
nacionālo biedrību 
kultūras nams

1,50 – 2,00 Ls

Tautas humors, mūzika, dejas, krāsaini tērpi – tas viss padara izrādi aizraujošu 
un neatstāj skatītāju vienaldzīgu. 



inscenējums 
„PAR IVANUŠKU - 

MUĻĶĪTI”
Režisors – A. Pecka

23.janvārī

plkst.18.00

STRIPTĪZA ĒRGĻI

vai patiess stāsts par to, 
kā Latvijas vīri striptīzu 

dejoja… 
pārsteidzoša komēdija 

krievu valodā

Rēzeknes Kultūras 
nams

7,00, 8,00, 
10,00, 12,00 
Ls

Biļetes 
iepriekšpārdoš
anā KN kasē

Izrādes “Kailie brieži” krievu versija
Aktieri – šov-biznesa, kino, teātra zvaigznes (Jurijs Kušpelo, Roberto Meloni, 
Jānis Jarāns, Aleksandrs Maļikovs un Aleksandrs Kurusovs) un pats izrādes 
režisors (Oļegs Šapošņikovs)

Pasākumu drīkst apmeklēt no 16 gadu vecuma

Līdz 
28.janvārim

RMDV Metāla 
izstrādājumu dizaina 

izglītības programmas 
audzēkņu darbu 
jubilejas izstāde

„20 GADU ATSPĪDUMI 
METĀLĀ”

LKM, 
3.st.vestibilā, 
Atbrīvošanas alejā 
102, Rēzeknē

skolēniem un 
studentiem–Ls 
0,20; 
pieaugušajiem
–Ls 0,40

RMDV Metāla izstrādājumu dizaina izglītības  programmas 20 gadu jubilejas 
izstāde,  programmas  pamatā  ir  koncepcija  –  radi  ideju,  izstrādā  projektu  un 
realizē  to  materiālā.  20  gados  realizētās  labākās  idejas  skatāmas  audzēkņu 
diplomdarbos – dažādi metāli un pārsteidzoši to risinājumi – modernas rotas, 
gaismas objekti un dekoratīvi dizaina priekšmeti. 

29.janvārī 

plkst.15.00

Brāļu Auzānu 
KONCERTS

“ ROKASSPIEDIENA 
ATTĀLUMĀ ”

Rēzeknes Kultūras 
nams

3,00 – 5,00 Ls

Biļetes 
iepriekšpārdoš
anā KN kasē

Šoreiz skatītājus pārsteigs abu brāļu divbalsīgais dziedājums, kuram 
pievienosies bekvokālistes - Anita Levša un Olga Stupiņa (Oranžais koris), kā 
arī spēcīgs pavadošo mūziķu sastāvs: Ēriks Upenieks – akustiskā ģitāra, 
Aleksandrs Rjapčuks – akustiskā ģitāra, Viktors Veļičko – kontrabass, Nauris 
Bartusevičs – sitamie instrumenti.

No 9.javāra 
līdz 
3.februārim

Muzejpedagoģiskā 
programma „Pašiem 

sava ābece”

LKM, 
Atbrīvošanas alejā 
102, Rēzeknē

katram 
skolēnam- 
0,50 Ls, 
iepriekšēja 
pieteikšanās 
pa 
tālr.64622464

Šogad  aicinām  ĀBECES  svētkus  muzejā  svinēt  kopā  ar  vienu  no  bērnības 
mīļakajām rotaļlietām  - lācēnu. 

Lācītis daudziem bērniem ir vismīļākā rotaļlieta un kļuvis gandrīz par simbolu, 
kas stāsta par pašiem bērniem un viņu  emocijām. Šogad muzejā bērnus sagaidīs 
dažādi  lāči,  un  kopā  uzzināsiet,  ko  prot  īsts  lācis  (Latvijas  mežos  dzīvojot 
apmēram 12 lāči), ko pasaku lācis,  un ko rotaļlietu - izstādē būs skatāmi dažādi 
lāčuki no privātkolekcijām. 

Lāčiem piemīt gudrība, veiklums un  modrība, arī skolēniem zinību apgūšanas 
ceļā   nepieciešamas   šādas  īpašības.  Kā  aug  un  mācās  lācēns,  varēs  redzēt 
Gaujas  nacionālā parka  zvērkopes  Velgas  Vītolas  jeb tautā  sauktās  un 
mīlētās „Lāču mammas” iemūžinātajās fotogrāfijās.  



 Aicinām skolēnus katram ņemt līdzi savu mīļāko rotaļlietu. 

No 16.līdz 
27.javārim

Muzejpedagoģiskā 
programma  „1991.gads 

- barikāžu laiks”

LKM, 
Atbrīvošanas alejā 
102, Rēzeknē

katram 
skolēnam- 
0,50 Ls, 
iepriekšēja 
pieteikšanās 
pa 
tālr.64622464

Nodarbība 4.-9. un 10.-12.klašu skolēniem ar mērķi nostiprināt un padziļināt 
zināšanas par 1991.gada barikāžu notikumiem Baltijā un Latvijā, akcentējot 
novadnieku ieguldījumu barikāžu notikumos un ieklausoties viņu atmiņu 
stāstījumos par notikumiem un izjūtām.


