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Dzīvais Latgales māls
Latgales māls ir valkans, spīdīgs un tīrs, podnieka prasmīgie pirksti nejūt 
ne gruzīti, ne akmentiņu. Šāds māls ir kā Dieva dāvana, tas ļaujas meistara 
piešķirtajai formai, pārtopot par to, ko pazīst kā Latgales keramiku. Viena no 
raksturīgākajām Latvijas nacionālās kultūras vērtībām ar tradīcijām simtiem 
gadu garumā. Latgales novadā mīt podnieku dzimtas, kur šis arods
pārmantots paaudžu paaudzēs un dzimtas uzvārds kalpo kā savdabīgs 
zīmols. Paši rok mālu, paši mīca, un paši kurina savu cepli. Pie īstiem Latgales
podniekiem viss notiek pa īstam un cepļa atvēršana ir liels notikums ikvienam. 
Daudzi podnieki aicina būt klāt šajā maģiskajā brīdī, kad no cepļa tiek izcelti 
visskaistākie māla darinājumi. Latgalieši ir viesmīlīgi ļaudis, un podnieki 
„neslēpj sveci zem pūra”. Arī jums būs iespēja izjust māla pieskārienu rokām, 
piesēsties pie ripas un radīt savu māla brīnumu, tāpat kā fotoreportāžā to 
dara keramiķis Valdis Pauliņš Krāslavā. Viņš labprāt aicina interesentus būt klāt 
arī cepļa atvēršanā. Ņemot vērā podnieka darbu specifiku, pie meistariem 
lūgums pieteikties vismaz nedēļu iepriekš.
Vairāk informācijas par keramiķiem Latgalē:

Ēriks Kudlis – Ludzas TIC. Tālr. +371 65707203
Foto: Jānis Vidmants

Valdis Pauliņš – Krāslavas TIC. Tālr. +371 65622201
Foto: Jānis Ozers

Valentīns Petjko – Daugavpils novada TIC. Tālr. +371 65422818
Foto: Jānis Ozers

Evalds Vasilevskis – Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novada TIC. Tālr. +371 64622222
Foto: Aleksandrs Lebeds

Valdis Pauliņš
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Keramika

Valdis Pauliņš
Keramiķis Valdis Pauliņš ir vienīgais Latgalē, kas
mūsdienās izmanto senu tehnoloģiju – keramikas 
izstrādājumu „ietīšanu” bērza tāsī. 

Ēriks Kudlis
Ludzas amatnieku centra keramiķim Ērikam Kudlim sirdij 
tuvas tradicionālas, Latgalei raksturīgās trauku formas un 
krāsas.

Valentīns Petjko
Mākslinieks ar dabas dotu māla un formas izjūtu. Veidojis 
Latgales keramikai veltītu pieminekli, kas šobrīd rotā 
Davgavpils gājēju ielu.

Evalds Vasilevskis
Latvijas Kultūras fonda kopas „Pūdnieku skūla” 
dibinātājs. Savus darbus apdedzina pēc seniem 
paņēmieniem - bedres tipa ceplī svēpējuma tehnikā.

Valentīns Petjko

Evalds VasilevskisĒriks Kudlis
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GORS – pirmā un vienīgā 
akustiskā koncertzāle 
Latvijā atrodas Rēzeknē
GORA radošais koncepts – Latgales vēstniecība, centrs, kurā vienkopus rada 
un vēsta Latgales stāstu. Projekta būtība – apvienot pašus jaunākos izklaides 
industrijas un arhitektūras standartus ar kultūras nama funkcionalitāti, sniedzot 
iespēju baudīt pasaules līmeņa koncertus un iedzīvotājiem ikdienā saņemt 
pakalpojumus, kādus tradicionāli snieguši kultūras nami, savukārt Latgales 
viesiem – atklājot reģiona kultūras mantojumu visā tā krāšņumā.
Lielajā attēlā – GORA galvenā fasāde
Foto: Jānis Ozers
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GORS ir pirmā no pašiem pamatiem būvētā
daudzfunkcionālā koncertzāle Latvijā. Tās celtniecību 
uzsāka 2011. gadā, bet atklāja 2013. gada maijā.
Te satiekas kultūras un mākslas veidi, vēsture un vērtības. 
GORS ir dzīvesvieta ne tikai visam senajam un
vērtīgajam, kas dzīvo Latgalē, te atspoguļojas arī 
pasaules nozīmīgākās tendences. Šī ir vieta, kas dod 
impulsu, iedvesmo, liek lepoties ar paveikto pašiem 
latgaliešiem, kā arī ieinteresē un aizrauj citus - braukt 
ciemos, pētīt, baudīt te radīto un stāstīt savus stāstus. 
Latgaliešu valodā vārds „gors” nozīmē „gars”, kas 
iesākumā ir netaustāms, bet šajā centrā top saredzams, 
sataustāms un sadzirdams. 

GORA ēku, kuras arhitektūrā jūtama skandināvu ietekme, 
veido trīs apjomi, kas savstarpēji kontrastē ar atšķirīgiem 
fasāžu risinājumiem materiālu un krāsu ziņā. Šeit atrodas 
divas akustiskās koncertzāles – Lielā zāle ar 1000
sēdvietām un Mazā zāle ar 220 sēdvietām. Abu zāļu 
projekts izstrādāts, sākotnēji veicot akustikas aprēķinus. 
Centrā atrodas horeogrāfijas zāle, orķestra mēģinājumu 
telpa, mūzikas ierakstu veikals, dzimtsarakstu nodaļa, 
restorāns dzīves baudīšanai un telpas eksperimentiem, 
orķestra, koru un deju kolektīvu mēģinājumiem.

1. Skats uz horeogrāfijas zāli – 
šeit skan deju soļi – tautiski, laikmetīgi, moderni un 
klasiski.

2. Austrumu fasāde – 
plaši izmantotas stikla konstrukcijas, kas uzsver centra 
sabiedrisko raksturu un sniedz vēl vairāk gaismas.

3. Ieskandināšanas koncerts – 
Jāņa Ivanova mūzikas vidusskolas un Latgales
vēstniecības GORS apvienotais simfoniskais orķestris 
gatavojas ieskandināšanas koncertam 2013. gada
19. maijā. Pie diriģenta pults - Jānis Stafeckis.
Foto: Aija Eriņa

4. Interjera elements – 
centrālās kāpnes, kur betons mijas ar stiklotiem 
elementiem.

Vairāk informācijas Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novadu TIC. 
Tālr. +371 64622222

Kultūra
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