Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas svētki Rēzeknē
2018. gada 4. maijā
Atbrīvošanas alejā pie pieminekļa “Vienoti Latvijai”
10.00 Reģistrācija velobraucienam “Rēzeknes serpentīns”
Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93
Velobrauciena nolikums un pieteikšanās veidlapas: https://failiem.lv/u/xrktwhgb#/
10.45 Svētku sveiciens pie pieminekļa “Vienoti Latvijai”
Spēlē pūšamo instrumentu orķestris “Rēzekne”
Domes priekšsēdētāja Aleksandra Bartaševiča uzruna
11.00 STARTS velobraucienam “Rēzeknes serpentīns”
2 maršruti (katrs izvēlas sev vai bērnam atbilstošāko): lielais un mazais aplis.
Lielais aplis (starts Pareizticīgo baznīcas pusē): piemineklis “Vienoti Latvijai!” →
Atbrīvošanas aleja → Lubānas iela → Raiņa iela → Dārzu iela → Krasta iela → apkārt
pilskalnam → FINIŠS pie pilskalna stāvlaukumā.
Mazais aplis (starts Domes pusē): piemineklis “Vienoti Latvijai!” → Atbrīvošanas
aleja → gar Festivāla parku pa Pils ielu → Gājēju promenāde gar upi → apkārt
pilskalnam → FINIŠS pie pilskalna stāvlaukumā.
Rēzeknes pilskalnā, Krasta ielā 31
11.00–15.00 Svētku tirgus
11.00–15.00 Aktivitātes ģimenēm
▪ Orientēšanās labirints
▪ Sporta komandu demonstrējumi
▪ ARPC “Zeimuļs” radošās darbnīcas “Auseklītis”, “Darini sev rokassprādzi”,
“Ziedu broša”, “Pavasara taureņi”, “Mana nozīmīte Latvijai”, “Vasals!”,
“Saulīte”, “Smilšu ziedi”, “Rotā rotu”, “Ornamentu zīmes”
▪ Rēzeknes Jauniešu domes aktivitātes
11.30 Velobrauciena dalībnieku zibakcija “Velokarogs Latvijai” (pie FINIŠA)
12.30 Velobrauciena “Rēzeknes serpentīns” uzvarētāju apbalvošana (pilskalnā)
Reģistrācija Veiklas braukšanas sacensībām (pie ARPC “Zeimuļs”
stāvlaukumā)
12.00 Velobraucēju veiklas braukšanas sacensības (pilskalna pakājē)
14.30 Veiklāko braucēju apbalvošana
11.00–11.50

12.00 Brīvības pikniks pilskalnā
Aicinām līdzi ņemt “groziņus”, pledus un svinēsim kopā!
Muzicēs brāļi Puncuļi, Rēzeknes folkloras draugu kopa “Vīteri” (vad. Sandra Stare,
Einārs Lipskis), Rēzeknes bērnu deju kolektīvs “Dziguči” (vad. Gunta Sidorova),
ARPC “Zeimuļs” solistu vokālistu pulciņa audzēkņi (vad. Guntra Kuzmina-Jukna) un
vokāli instrumentālais ansamblis (vad. Guntis Rasims)
13.00 Ivo Fomina koncerts

Pulcēšanās Atbrīvošanas alejā pie pieminekļa “Latgales kongresam 100”, Atbrīvošanas alejā 61
14.30 “Nu Franča da Nikodema”
Interaktīva ekskursija “Rēzekne simts balsīs, soļos, likteņos”. Ekskursijas laikā pa
Atbrīvošanas aleju tiks izstāstīti, izdziedāti un izjusti tie Latvijas simtgades vēstures
mirkļi, kas ierakstīti Rēzeknes ielās, namos un zīmēs (ekskursijas autors Voldemārs
Ivdris). Pieteikšanās ekskursijai līdz 1. maijam pa e pastu: rez.svetki@inbox.lv
Latgales Kultūrvēstures muzejā, Atbrīvošanas alejā 102
11.00–16.00 Pirmā Latgales kongresa simtgadei veltītā izstāde “Pāri slieksnim”
Katrai mājai ir pamati un slieksnis. Slieksnis ir arī nozīmīga katras mājas sastāvdaļa.
Pieņemot, ka Latvijas zeme (vēsturiskie 3 novadi) ir mājas pamati, tad 1917. gada
Pirmais Latgales kongress ir kā slieksnis, kurš jāpārkāpj, lai tiktu mājā – Latvijā. Izstādē
var iepazīt autentiskus priekšmetus, dokumentus un fotogrāfijas, ar audio, video un
gaismas projekciju palīdzību sajust laikmeta noskaņu.
Mazā zāle, Latgales vēstniecība GORS, Pils ielā 4, Rēzekne, biļetes: 3,50 €
18.00 Dokumentālā filma “Mērijas ceļojums”
Filma tapusi programmas “Latvijas filmas Latvijas simtgadei” ietvaros, režisore
Kristīne Želve. Pirms seansa tikšanās ar filmas radošo komandu.

Pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”,
tālr. 64607672, 26106775, e-pasts kultur@rezekne.lv

