
Latgales podnieku dienu 2015 norise 
 
 

9. aprīlis 
plkst. 16:30 

Keramikas izstādes „Bestiārijs” atklāšana Daugavpils Māla mākslas centrā 
(izstāde skatāma līdz 2015. gada 24. maijam) 

18.Novembra iela 8, Daugavpils, tālr. Nr. 29241488, dmmc@inbox.lv  
 
 

17. aprīlis 
plkst. 9:00-12:00 

Latgales novadu bērnu interešu izglītības vizuālās mākslas un keramikas pulciņu 
radošais konkurss „Netradicionālais svečturis”. 
(rīko Nautrēnu pagasta pārvalde, Nautrēnu vidusskola un Jura Soikāna Ludzas mākslas 
skolas Nautrēnu filiāle) 

Nautrēnu pagasta sporta hallē – kultūras namā 
Halle, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads 
tālr. Nr. 26404003, gailuma.maija@inbox.lv 

 
 

19. aprīlis 
plkst. 17:00 – 21:00 

Malkas cepļa kurināšana Daugavpils Māla mākslas centrā 
18.Novembra iela 8, Daugavpils, tālr. Nr. 29241488, dmmc@inbox.lv  

 
 

20. aprīlis 
plkst. 15:00 

Malkas cepļa atvēršana Daugavpils Māla mākslas centrā 
18.Novembra iela 8, Daugavpils, tālr. Nr. 29241488, dmmc@inbox.lv  

 
 

22. aprīlis 
plkst. 12:00 – 18:00 

Atvērto durvju diena Daugavpils Māla mākslas centrā 
18.Novembra iela 8, Daugavpils, tālr. Nr. 29241488, dmmc@inbox.lv  

 
 

23. aprīlī  
plkst. 10:00 – 14:00 

Atvērto durvju diena Olgas un Valda Pauliņu keramikas darbnīcā 
Dūmu iela 8, Krāslava, tālr. Nr. 29128695, valdispaulins@inbox.lv 

Atvērto durvju diena Olgas, Valdemāra, Jāņa un Māra Vogulu keramikas darbnīcā 
„Voguly” 

„Voguls”, Ceplīši, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, tālr. Nr. 29926376, 
voguls@hotmail.lv, www.voguls.lv  

 

plkst. 15:00 – 20:00 
Reducētās keramikas cepļa kurināšana pie Rēzeknes pilskalna 

Krasta iela 33, Rēzekne, tālr. Nr. 26382112, evijavasilevska@inbox.lv  
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24. aprīlī  
plkst. 9:00 – 17:00 

Atvērto durvju diena Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā 
Baznīcas iela 34a, Rēzekne, tālr. Nr. 29299709, rmv@inbox.lv 

 

plkst. 10:00 
Reducētās keramikas cepļa atvēršana pie Rēzeknes pilskalna 

Krasta iela 33, Rēzekne, tālr. Nr. 26382112, evijavasilevska@inbox.lv 
 

plkst. 12:00 – 16:00 
Kultūrizglītojošs seminārs, veltīts mākslas zinātnieka J. Pujāta 90 gadu atcerei 

 Latvijas Nacionālā kultūras centra DVD „Satiec savu Meistaru! Nr.2. Latgale” 
prezentācija 

 Evija Vasilevska, „Par ievirzēm Latgales keramikā 21.gadsimtā” 

 Ina Līne, „Bauskas pils renesanses, manierisma un baroka krāšņu restaurācija” 

 Iveta Mielava, „Latgales podnieku iesaistīšanās svilpavnieku izgatavošanas 
projektā” 

 Signe Gobiņa, „Velniņi un to simbolika Antona Šmulāna daiļradē tautas tradīciju 
kontekstā” 

 Prezentācija, atmiņas un diskusija, „Atceroties Jāni Pujātu” 
Latgales Kultūrvēstures muzejā 
Atbrīvošanas aleja 102, Rēzekne, tālr. Nr. 64622464, muzejs@rezekne.lv 

 

plkst. 17:00 – 21:00 
„Latgales podnieku dienu 2015” keramikas cepļa kurināšana Aivara un Vēsmas Ušpeļu 
darbnīcā „Malny Wylky” 

„Dzindras”, Mīškoņi, Maltas pagasts, Rēzeknes novads 
tālr. Nr. 29466372, puudniiks@inbox.lv  

Podnieku paraugdemonstrējumi un stāsti, iespēja izmēģināt trauku lipināšanu ar rokām; 
Eksperimentālā krāsns ar vēsturisko trauku atdarinājumiem Līgas Merginas vadībā; 
Viduslaiku izdarības piedāvās biedrība „Kroma kolna bruoleste”; 
Iespēja izmēģināt roku gleznošanā ar grupas V.I.V.A. māksliniecēm; 
Biedrības „Latgolys golds” špeka degustācija; 
Gundara Kozlovska uguns skulptūra. 

 

25. aprīlī  
plkst. 10:00 

„Latgales podnieku dienu 2015” keramikas cepļa atvēršana Aivara un Vēsmas Ušpeļu 
darbnīcā „Malny Wylky” 

„Dzindras”, Mīškoņi, Maltas pagasts, Rēzeknes novads 
tālr. Nr. 29466372, puudniiks@inbox.lv  

 

 plkst. 12:00 
Rekonstruētās Lūznavas muižas ēkas un „Latgales podnieku dienu 2015” izstādes 
atklāšana 

 Latgales podnieku darbi 
(izstāde skatāma līdz 2015. gada 1. augustam) 

 Gundegas Rancānes gleznas 

 Mākslinieku apvienības „V.I.V.A.” gleznas 

 Rotkaļa Riharda Cibļa rotaslietas 

 Fotokluba „ARTērija”  izstāde „Zemes brīnums” 
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Lūznavas muižā 
Pils 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads 
tālr. Nr. 64607199, Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv  

Izstādē piedalās Latgales podniecības meistari ar pēdējā laikā darinātajiem keramikas 
traukiem. Krāšņi glazētā un niansēm bagātā reducētā (t.s. melnā) keramika, virpoti un 
lipināti trauki, ikdienā lietojamā un dekoratīvā keramika. 

 
 
Organizē: 

Rēzeknes novada pašvaldība 
TLMS „Rēzeknes apriņķa pūdnīki” 
Latgales Kultūrvēstures muzejs 

Sadarbībā ar:  
TLMS „Latgale” (Daugavpils) 
A.Paulāna TLMS (Rēzekne) 
Tradicionalūs zineibu tureitoju bīdreiba „Pūdnīku skūla” 
Foto klubs „ARTērija” (Rēzekne) 
Maltas pagasta pārvalde 
Lūznavas pagasta pārvalde 

Atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds 
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