Pielikums Nr.

TALLINA, 432KM

SANKTPĒTERBURGA, 457 KM
MASKAVA, 685 KM

Pilsētas platība ir 17,48 km²
Iedzīvotāju skaits - 28,2 tūkstoši (2018.g.)
Septītā lielākā pilsēta Latvijā pēc iedzīvotāju skaita
Dibināta 1285. gadā
Vēsturiskais nosaukums - Rositten

VIĻŅA, 264 KM

7 interesanti fakti par Rēzekni!

VARŠAVA, 860 KM

RĪGA, 242 KM

RĒZEKNE

Pantone White
Pantone 286 C
Pantone 201 C
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Pantone 124 C
Brauc gostūs i izzynoj
ari cytus interesantus faktus par Rēzekni!
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Senā Rēzekne
Rēzekne – pilsēta Latgales sirdī, pirmo reizi rakstos minēta 1285. gadā kā Rositten (vācu val.),
bet vēstures gadsimtu līkločos dēvēta gan par Rzežycu (poļu val.), Režicu (krievu val.), gan par
Rēzni, Rāzni (latgaliešu val.).
No 9. gs. līdz 12. gs. uz pakalna upes krastā atradās nocietināta seno latgaļu dzīvesvieta, kur 13.
gs. beigās Livonijas ordeņa mestrs Vilhelms fon Šauerburgs uzcēla Livonijas ordeņa pili Rositten,
kas bija Livonijas fogta rezidence. Pils kalpoja ordeņa karaspēkam kā galvenais atbalsta punkts
14. gs. cīņās ar krieviem un lietuviešiem.
Pēc Livonijas sabrukuma (1561), Rēzekne nonāca Polijas inflantijas sastāvā un kara postījumu
rezultātā nīkuļoja. 18. gs. sākumā par agrāko varenību liecināja tikai pils drupas. Saimnieciskā
rosība Rēzeknē atjaunojās 18. gs. beigās, gadu pēc Latgales iekļaušanas Krievijas impērijas
sastāvā (1773), Rēzekne kļuva par apriņķa pilsētu. 1778. gadā ķeizariene Katrīna II apstiprināja
Rēzeknes pilsētas plānu un sākās rosīga celtniecība.

Pēc Pēterburgas-Varšavas šosejas (1836) un dzelzceļa (1861) uzbūves nomaļās provinces
pilsētas dzīves ritms izmainījās. Daudzi rēzeknieši devās peļņā uz Pēterburgu un citām pilsētām,
savukārt ērtās satiksmes un gleznainās apkārtnes dēļ, Rēzekne kļuva par Pēterburgas atpūtnieku
iecienītu vietu. Strauji auga iedzīvotāju skaits, liela daļa no tiem bija ebreju tirgotāji ar ģimenēm.
Par to liecina arī sakrālo celtņu daudzums 20. gs. sākumā: 11 sinagogas, 2 pareizticīgo baznīcas,
2 katoļu baznīcas, luterāņu baznīca un vecticībnieku lūgšanu nams.
1917. gada pavasarī Rēzeknē notika vēsturiskais Pirmais Latgales kongress, kurā pieņēma
lēmumu par Latgales atdalīšanos no Vitebskas guberņas un apvienošanos ar pārējiem Latvijas
novadiem.
Latvijas brīvvalsts laikā (1918–1939) Rēzekne strauji attīstījās un izauga par Latgales izglītības
un kultūras pilsētu. Tagadējais pilsētas vārds Rēzekne apstiprināts 1920. gadā. Pilsētā darbojās
latviešu, krievu, poļu un ebreju ģimnāzijas, komercskola un arodskola, skolotāju institūts, kā arī
Latgales teātris.
Otrā pasaules kara laikā Rēzekne stipri cieta un lielākā daļa sabiedrisko un dzīvojamo
ēku tika nopostītas. Pēckara gados Rēzekne attīstījās kā nozīmīga rūpniecības
pilsēta – tika uzbūvēts Piena konservu kombināts, Slaukšanas iekārtu rūpnīca,
Elektrobūvinstrumentu rūpnīca u. c. 20. gs. beigās Rēzekne kļuva par piekto lielāko
Latvijas rūpniecības pilsētu Latvijā.
Šobrīd Rēzekne ir garīguma, izglītības un kultūras centrs Latgales reģionā, septītā
lielākā Latvijas pilsēta un lielākā Eiropas Savienības Austrumu robežpilsēta.
Bezmaksas aplikācijā ‘’Qwixi’’ ir pieejams
audiogida maršruts “Senās Rēzeknes pēdās”.
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Vaca mīlesteiba naryus, vaca draudzeiba naput!
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Apskates objekti
1

PIEMINEKLIS “VIENOTI LATVIJAI”

Atbrīvošanas aleja 93
Latgales atbrīvošanas piemineklis (tautā dēvēts “Latgales Māra”) ir atpazīstamākais Rēzeknes
simbols. Veltīts 1920. gada Latvijas brīvības cīņu dalībniekiem un ietver ideju par Latvijas valsts
brīvību un vienotību. Pieminekli atklāja 1939. gadā (mākslinieks Leons Tomašickis, tēlnieks
Kārlis Jansons), tā bronzas skulpturālo kompozīciju veido ķēžu rāvējs, kas simbolizē Latgales
varonīgo dēlu izcīnīto brīvību pār svešām varām, blakus ceļos nometusies meitene vainago
atbrīvotāju ar ozollapu vainagu, bet pāri abām figūrām – tautumeita, kas rokā pacēlusi zelta
krustu, simbolizējot ticību un gandarījumu par atgūto brīvību. 1940. gadā piemineklis tika gāzts,
1943. gadā to atjaunoja, bet 1950. gadā valdošā vara to iznīcināja. 1992. gadā Atbrīvošanas
alejas uzkalnā pieminekli atkal atjauno par tautas saziedotiem līdzekļiem (tēlnieks Andrejs
Jansons).
1

2

LATGALES VĒSTNIECĪBA GORS

Pils iela 4, tālr. +371 22020206, latgalesgors.lv
Latgales vēstniecība GORS ir Latvijā pirmā no pamatiem celtā akustiskā koncertzāle ar
pasaules līmeņa akustiku, viena no ievērojamākajām 2013. gada būvēm Latvijā, kas ir
arhitektu Ulda Baloža un Daigas Bikšes projekts. GORS ir jaunais Rēzeknes un Latgales
simbols, notikumu centrs ar plašu pasākumu programmu – koncertiem, izstādēm, kino,
kā arī labāko vietu darījumu notikumiem – semināriem un konferencēm. Koncertzāles
pastāvēšanas laikā tajā uzstājušies gan pasaulē zināmi mākslinieki, gan Latvijas spožākās
zvaigznes – operdziedātājas Kristīne Opolais un Marina Rebeka, ģitārists Dominiks
Millers, Maestro Raimonds Pauls, mūziķis Midžs Jūrs, dziedātāji Intars Busulis, Vaenga,
Grigorijs Ļepss, Valērijs Meladze, Nikolajs Baskovs, Leonīds Agutins, Vera Brežņeva,
pianists Vestards Šimkus, ērģelniece Iveta Apkalna, Ņujorkas modernā baleta zvaigznes
“Complexions”, kamerorķestris “Sinfonietta Rīga”, bandeonists Marselo Nisinmans un
daudzi citi. GORS ir arī Latgaliešu kultūras gada balvas “Boņuks” radīšanas un satikšanās
vieta.

2
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Nav jāgys dzeivuot šudiņ, ka nav sapyna par reitdīnu!
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PIEMINEKLIS “LATGALES KONGRESAM 100”

4

Atbrīvošanas aleja 61
1917. gada 26. un 27. aprīlī (p.v.st.) Rēzeknē norisinājās Pirmais Latgales kongress, kurā pieņēma
lēmumu par Latgales apvienošanos ar Kurzemi un Vidzemi vienotā Latvijas valstī. Atzīmējot
Latgales kongresa simtgadi, 2017. gada 5. maijā atklāts piemineklis “Latgales kongresam 100”
(mākslinieks Visvaldis Asaris). Tas iezīmē vietu, kur 1917. gadā atradās kinoteātris “Diana”, un
tajā notika kongresa pirmā diena, otrā turpinājās tagadējās Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas
vidusskolas ēkā. Piemineklis veidots no trim Latvijas laukakmeņiem, simbolizējot vēsturiskos
Latgales, Kurzemes un Vidzemes novadus. Piemiņas vieta risina ideju par ceļu uz apvienošanos
kopīgas idejas vārdā – par vienotu Latviju. Piemineklī iekalti Franča Trasuna vārdi: “Varai pīdar
laiceiba, taisneibai – myužeiba” un uzraksts par vēsturisko notikumu.

AUSTRUMLATVIJAS RADOŠO PAKALPOJUMU CENTRS “ZEIMUĻS”

Krasta iela 31, tālr. +371 26332249, zeimuls.lv
Pilsētas vēsturiskajā centrā 2012. gadā ir atklāts Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs
“Zeimuļs”, kurā notiek skolēnu un jauniešu interešu neformālās izglītības nodarbības, centrs
aprīkots ar tehnoloģiskām iekārtām, radošo industriju un vides dizaina darbnīcām. Ēkas
arhitekte Rasa Kalniņa torņu dizainā ir izmantojusi latvju rakstu zīmes, bet būves galvenie
celtniecības materiāli ir betons, metāls un stikls. Vienā no torņiem ir skatu laukums, no kura
paveras burvīgs skats uz vēsturisko pilsētas daļu. Ēkai ir viens no lielākajiem zaļajiem jumta
segumiem Baltijā. Centru bez maksas var apmeklēt katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.30
(vasarā), bet ziemas sezonā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 21.00 un sestdienās no plkst.
9.00 līdz 14.00.
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Jauns ar spāku, vacs ar pruotu.
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LATGALES KULTŪRVĒSTURES MUZEJS

Atbrīvošanas aleja 102, tālr. +371 64622464
Muzejs dibināts 1959. gadā un šobrīd tā krājumā ir vairāk nekā 70 000 kultūrvēsturisku, mākslas
un etnogrāfisko priekšmetu. Muzejā apskatāma lielākā Latgales keramikas pastāvīgā ekspozīcija
Latvijā un pasaulē.
Tūristiem un apmeklētājiem pārsteidzošs ar pastāvīgajām ekspozīcijām:
• “Māla un uguns pārvērtību radīts brīnums”;
• “Rēzekne laikmetu griežos” – pilsētas vēsture 7. gadsimtos;
• “Latgales glezniecība” – mākslas izpausmes Latgalē no 20. gs. 30. gadiem līdz mūsdienām.

6

MĀKSLAS NAMS

18. novembra iela 26, tālr. +371 29637905
Kokgriezumiem bagātīgi rotātā ēka būvēta 19. gs. beigās eklektikas stilā kā tirgotāju savrupmāja.
Savulaik tajā atradās skolotāju institūts, skola, tuberkulozes dispansers un kara komisariāts, līdz
1995. gadā to iegādājās Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola. Studentu un pedagogu darba
rezultātā, ēka ir atguvusi sākotnējo izskatu, tagad Mākslas namā var priecāties par griestu
gleznojumiem, greznām podiņu krāsnīm un unikālām parketa grīdām. Šeit izvietota ekspozīcija
“Latgales glezniecība” no Latgales Kultūrvēstures muzeja krājuma un ļauj iepazīt gan Latgales
vecmeistaru, gan jaunās paaudzes mākslinieku darbus.

Skolēnu un interesentu grupām, kā arī ģimenēm ar bērniem muzejs piedāvā plašu izglītojošu
muzejpedagoģisko programmu klāstu par aktuālām Latgales tradīcijās un kultūrvēsturē balstītām
tēmām no arheoloģijas līdz mākslai: “Seno latgaļu dzīvesveids”, “Zemes dzīļu noslēpumi”, “Māla
pikuča piedzīvojumi”, “Latvijas Brīvības cīņas”, “Senās spēles un rotaļas”, “Pirmo reizi izstādē” u.c.
Izdzīvo virtuāli māla pārvērtības no māla rakšanas līdz cepļa dedzināšanas un paša veidota māla
trauka apbrīnam datorspēlē “Māla pārvērtības”.

6

Ģimenes diena muzejā katra mēneša 1. sestdienā (apmeklējums bezmaksas).
5
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Reizi godā ir svieteigi dūtīs iz kaidu vītu, kur nikod naesi bejs.
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RĒZEKNES PILSKALNS UN PILSDRUPAS

Krasta iela 31, tālr. +371 26332249
Pilsdrupas ir senākais pilsētas vēstures piemineklis. No 9. līdz 12. gs. uz pakalna upes krastā
atradās nocietināta seno latgaļu dzīvesvieta, kur 13. gs. beigās tika uzcelta Livonijas ordeņa pils
(Castrum Rositten). Pils atradās stratēģiski nozīmīgā vietā un to tīkoja ieņemt krievi, lietuvieši
un poļi, bet poļu-zviedru kara laikā (1656–1660), pils tika sagrauta. Līdz mūsdienām pilskalnā
saglabājušies tikai pils nocietinājuma fragmenti.
Pilskalna pakājē atrodas Rozes skulptūra, kuru mālā ir iedzīvinājuši vietējie keramiķi, izveidojot
noslēpumainu Rozes tēlu, kā simbolu, kas iemieso gan princeses stāstu, gan Latgales
keramikas tradīciju spēku. Pretī Rēzeknes pilskalnam ir apskatāms Rositten pils makets
(autors Edmunds Smans).
8

SVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA

Raiņa iela 4, tālr. +371 26332249

Baznīca celta pēc būvinženiera Jāņa Cīruļa projekta neogotikas stilā un iesvētīta 1938.
gadā. Tā ir sarkano ķieģeļu mūra ēka ar iespaidīgu četrstūra 37 m augstu zvanu torni.
Centrālā altārglezna “Paaugstinātais Kristus klusina mūsu dzīves vētras” (1938) ir
mākslinieka Arvīda Egles dāvana. 1949. gadā padomju varas iestādes atsavināja
baznīcu draudzei, noņēma krustus un demontēja zvanu torni. Ilgus gadus baznīcā
atradās kinofilmu noma un kino zāle. Baznīcu draudzei atgrieza 1994. gadā,
pakāpeniski to atjaunojot, dievnams atguvis savu sākotnējo iekārtojumu un
funkcijas.

9

ZAĻĀ SINAGOGA

Krāslavas iela 5, tālr. +371 26615683, sinagoga.lv
Rēzeknes Zaļā sinagoga ir vissenākā koka ēka pilsētā (1845) un vienīgā no 11 sinagogām,
kas saglabājusies līdz mūsdienām. 2016. gadā Zaļā sinagoga ir renovēta un šobrīd piedāvā
apskatīt tās unikālo iekārtojumu – zemgrīdas genizu – seno tekstu krātuvi, kurā zem stikla
ievietoti restaurācijas gaitā atrastie artefakti, kā arī Pesaha svētku neraudzētās
maizes – Macas – cepšanas krāsni. Sinagogas telpās notiek arī kultūras un
izglītojošas aktivitātes – muzeju nakts, izstādes, semināri, dokumentālo
filmu demonstrējumi, lekcijas, tikšanās, koncerti.
Apmeklētājiem ir apskatāma digitālā foto ekspozīcija par Rēzeknes
ebreju vēsturi un ebreju īpašumiem, ebreju sakrālo priekšmetu
kolekcija – ecba, tallit, tfillin, Toras tīstokļi, 19. gs. lūgšanu grāmatas,
dokumentālā filma par Rēzeknes ebrejiem “Izdzīvošanas sindroms”.
Sinagogā darbojas neliela bibliotēka ar garīga satura literatūru
par ebreju vēsturi un tradīcijām, pieejama interaktīva izglītojošā
programma “No Purima līdz Hanuka svētkiem”.
Bezmaksas aplikācijā „izi.TRAVEL” ir pieejams
audiogida maršruts „Ebreju Rēzekne”.
8
9
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VISSVĒTĀKĀS JĒZUS SIRDS ROMAS KATOĻU KATEDRĀLE

12

Latgales iela 88b, tālr. +371 64624522
Sarkano ķieģeļu divtorņu baznīcu pēc Rīgas inženiera Floriana Viganovska projekta sāka
būvēt 1888. gadā un iesvētīja 1904. gadā. Ēkas fasādes daļa ir veidota pseidoromānikas
stilā, bet torņu augšdaļa, logi un citi elementi – pseidogotikas stilā. Interjerā ir pieci krāšņi
ozolkoka altāri, rotāti ar Jaunavas Marijas, Svētās Terēzes un citām svēto skulptūrām,
galvenais no tiem veltīts Jēzus Sirds godam. Centrālajās logu vitrāžās attēloti pirmie
Livonijas bīskapi – Sv. Meinards un Sv. Alberts. No 18. gs. katedrālē ir saglabājušies baroka
un neorokoko formās darināti feretroni – procesijām paredzēti pārnēsājami altāri. Kopš
1995. gada katedrāle ir Rēzeknes–Aglonas diecēzes centrs ar bīskapa sēdekli.
11

SĀPJU DIEVMĀTES ROMAS KATOĻU BAZNĪCA

Atbrīvošanas aleja 87, tālr. +371 64623500
Dievnams uzcelts pēc arhitekta Pāvila Pavlova projekta neoromānikas stilā
un iesvētīts 1937. gadā, tā būvniecībā iesaistījās draudzes brīvprātīgie, kuri
uz vietas apstrādāja un izgatavoja lielu daļu materiālu. Galvenais altāris
veltīts Dievmātes godam un tā centrā atrodas 20. gs. sākumā gleznota
svētbilde, kurā atainota Jēzus upurēšana templī. Sānu altāros svētbildes
veltītas Jēzus Sirds, Dievmātes Sirds un Sv. Antonija godam. Baznīcas dārzā
uzstādīta Fatimas Dievmātes skulptūra. Baznīca ir Mariāņu kongregācijas
aprūpē (katoļu priesteru un brāļu kopiena, kas īpašu uzmanību velta
Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas un Dieva žēlsirdības
kultam).
11

VISSVĒTĀKĀS DIEVDZEMDĒTĀJAS
PIEDZIMŠANAS PAREIZTICĪGO KATEDRĀLE

Atbrīvošanas aleja 98a, tālr. +371 25778825

Katedrāle būvēta pēc Pēterburgā dzīvojošo arhitektu
Dāvida Viskonti un Ludviga Šarlemana Bodē II projekta,
iesvētīta 1846. gadā par godu Dievmātes dzimšanai.
1854.–1906. gados notika vērienīgi atjaunošanas
darbi – uzlikts jauns ikonostass, apzeltīti kupoli un
krusti, uzmūrēta podiņu krāsns. Dievnama ikonas
darinātas 18. gs. beigās un 20. gs. sākumā, sekojot
gan vecticībnieku, gan pareizticīgo ikonu glezniecības
tradīcijām. Blakus baznīcai saglabājusies mūra kapela
Sv. Aleksandram Ņevskim un 20. gs. sākumā celtais
stikla mauzolejs, veltīts baznīcas mecenātiem – Karaulovu
ģimenei. 2015.–2016. gadā renovēts dievnama kupols.

12
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SVĒTĀ NIKOLAJA VECTICĪBNIEKU LŪGŠANU NAMS

Ivana Siņicina iela 4, tālr. +371 26354441
19. gs. vidū, pašreizējās Ivana Siņicina ielas rajonā aiz pilsētas robežas, ielikts pamatakmens
Režicas vecticībnieku kopienai. Sākumā izveidoti kapi, bet 19. gs. beigās uzcelts koka dievnams,
kas pārsteidz ar iespaidīgiem zvaniem, viens no tiem sver 4832 kg un ir lielākais Baltijā.
Rēzeknes vecticībnieku kopiena lepojas ar vienu no bagātākajām ikonu kolekcijām Latvijā, kas
darinātas 19.–20. gs. Lūgšanu namā ir viens no krāšņākajiem ikonostasiem
Latvijā ar četru rindu ikonām, kuras gleznojuši vietējie vecticībnieku
un pareizticīgo mākslinieki. Draudzes telpās iekārtotajā muzejā var
iepazīties ar vecticībnieku kopienas sadzīves tradīcijām.
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Laime ir izjiutuos, na īkruotuos montuos!
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Amati un tradīcijas
Rēzeknes apkārtnē vairākās paaudzēs dzīvo un darbojas izcili aroda meistari – podnieki, audējas,
adītājas, ādas un metālkalšanas meistari, pinēji un kulinārā mantojuma kopēji, kuri saglabājuši
tūkstošiem gadu senas mājamatniecības prasmes.
14 TAC AMATU PRASMJU TELPĀ piedāvājam
iepazīt amatnieku prasmes māla sīkplastikas, vaska
sveču griešanas, ziepju liešanas meistardarbnīcās.

14

SUVENĪRU VEIKALS “LĀDE”
Krasta iela 31, tālr. +371 22133550
Suvenīri ar Rēzeknes un Latgales simboliku,
vietējo amatnieku izstrādājumi.
14
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BIEDRĪBA “LATGOLYS GOLDS” un “speķa
vīrs” Andris Mejers piedāvā izbaudīt Latgales
tradicionālos ēdienus. Viesiem ir iespēja nogaršot
speķi ar rudzu maizi latgaliešu gaumē, melnajā
pirtī kūpinātu gaļu, lauku sieru un kvasu. Iepriekšējā
pieteikšanās pa tālr. +371 27169111

15

KROGS “MŌLS” iekārtots Latgales sētas stilā ar mājīgu zāli
grupām. Ēdienkartē ir tradicionālie latgaliešu ēdieni, kuri tiek pasniegti vietējo podnieku
izgatavotajos māla traukos.
Latgales iela 22/24, tālr. +371 29219335

Ciemos pie amatniekiem Rēzeknes apkārtnē
PODNIEKS JURIS KROMPĀNS
Tālr. +371 27529187,
Niperova, Griškānu pagasts

PODNIEKS ANATOLIJS VITUŠKINS
Tālr. +371 26518909,
“Svečturīši”, Griškānu pagasts

PODNIEKS ANDRIS UŠPELIS
Tālr. +371 29463032,
Pocelujevka, Griškānu pagasts

PODNIEKU VOGULU DARBNĪCA “CEPLĪŠI”
Tālr. +371 29926376,
Ceplīši, Lendžu pagasts

PODNIEKS VIKTORS PANKOVS
Tālr. +371 26286808,
Purmaļi, Vērēmu pagasts

PODNIEKI STAŅISLAVS VIĻUMS UN
VIOLA ANNA BĪRIŅA
Tālr. +371 29106193, +371 28328115,
Bekši, Ozolaines pagasts, cukrasata.lv

KOKTĒLNIEKS ANTONS RANCĀNS UN
GLEZNOTĀJA GUNDEGA RANCĀNE
Tālr. +371 26528669, +371 29491167,
Makašāni, Vērēmu pagasts

ĀDAS IZSTRĀDĀJUMU UN ZIRGLIETU
DARBNĪCA “APKALNMĀJAS”
Tālr. +371 26597635,
Adamova, Vērēmu pagasts
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Kas dorbu struodoj, par tū dorbs guodoj!

Dorbs cylvāku dora lobuoku, atpyuta – laimeiguoku!

19

Ģimenēm ar bērniem
KOVŠU EZERA PLUDMALE
Kovšu ezera krasts
No agra pavasara līdz vēlam rudenim iespēja baudīt dabu labiekārtotā ezera atpūtas zonā, kur
ir peldvieta, videi draudzīgs rotaļu laukums bērniem un pludmales volejbola laukums, kā arī
veikborda trase.
16

BĒRNU IZKLAIDES CENTRS “KIDZONE”
Atbrīvošanas aleja 174, Ziemeļblāzmas ēkas 2.stāvā, tālr. +371 29711109
Lieliska aktīvās atpūtas iespēja bērniem telpās – slidkalniņi, bumbu baseini, batuti, mini
kāpšanas siena, gaisa hokejs, divas atdalītas bērnu zonas mazākiem un lielākiem, ballīšu telpu
noma un citas aizraujošas atrakcijas.
17

BĒRNU-JAUNIEŠU IZKLAIDES CENTRS “JUNIORS”
Atbrīvošanas aleja 98, viesnīcas “Latgale” telpās, tālr. +371 26164444
Piedāvā laika pavadīšanas iespējas un svētku svinības bērniem un jauniešiem: pieejams
pingpongs, novuss, biljards, galda hokejs un digitālo sporta spēļu Kinect un Xbox konsoles.
Jauniešiem ir pieejama disko un svētku zāle.
18

KULTŪRAS UN ATPŪTAS PARKS
Raiņa iela 29a
Parka teritorijā ģimenēm ar bērniem ir izveidoti divi videi draudzīgi bērnu rotaļu laukumi un skeitparks. Vasaras sezonā parka brīvdabas estrādē notiek pasākumi – izrādes, amatnieku gadatirgi u. c.
19

FESTIVĀLA PARKS
Pils iela 17
Festivāla parkā uz dažādiem pasākumiem pulcējas pilsētas iedzīvotāji un viesi. Šeit svinam
pilsētas svētkus, starptautiskos festivālus (“Gosti”, “SEVEN HILLS” u. c.), iekuram Jāņu
ugunskuru un sagaidām Jauno gadu.
20

RĒZEKNES OLIMPISKĀ CENTRA ĀRA PELDBASEINS (V–IX)
Stacijas iela 30b, viesnīcas “Restart” teritorijā, tālr. +371 26666464, ocr.lv
Lai nodrošinātu atpūtu visai ģimenei, līdzās lielajam peldbaseinam atrodas mazais bērnu
baseins (+29 °C) ar slidkalniņu, divas burbuļvannas (+35 °C) un sauna. Ir pieejama arī sauļošanas
terase. Blakām ir kafejnīca ar bērnu ēdienkarti.
21
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Prīks ir lobuokais uorsts.

21

Aktīvā atpūta
21

RĒZEKNES OLIMPISKĀ CENTRA ĀRA
PELDBASEINS (V–IX)
Stacijas iela 30b, viesnīcas “Restart”
teritorijā, tālr. +371 26666464, ocr.lv
2017. gadā atklātais āra baseins piedāvā
peldēt 25 m garā ar 6 celiņiem aprīkotā baseinā, atpūtas iespējas džakuzi vannās un
sauļošanās terasē. Kompleksā ir arī speciāli
bērniem paredzēts baseins ar slidkalniņu
un citi izklaides un atpūtas elementi.

22

SMAILĪŠU NOMA “MIRKA”
Krasta iela 67, tālr. +371 29884237
(iepriekšēja pieteikšanās)
Organizē braucienus pa Rēzeknes upi
posmā Sprūževa – Rēzekne (~15 km),
Rēzekne – Taurinka (~20 km). Tā ir lieliska
iespēja iepazīt Rēzeknes upes raksturu,
savdabību un gleznainos skatus.
Piedāvā gan individuālus, gan grupu
izbraucienus.

25

PEINTBOLS
m. “Priedes”, c. Greivuļi, Audriņu pag.,
Rēzeknes nov., tālr.+371 26178693
Peintbola klubs „Priežupe” piedāvā aktīvas
atpūtas cienītājiem spriedzes un adrenalīna
pilnus piedzīvojumus. Šī spēle ir piemērota kā
skolēnu grupām, tā arī kolektīviem un draugu
pulkam. Jūsu rīcībā ir speciāli izveidotais laukums ar šķēršļiem, torņiem, automašīnām –
pilnvērtīgai un aktīvai peintbola spēlei. Darba
laiks: aprīlis-oktobris.

26

KARTINGS
Ančupānu kartodroms,
tālr. +371 23002053, +371 26832090
Sporta biedrība “Sedna” piedāvā ātruma
un adrenalīna cienītājiem izbraucienus
ar kartingu. Piecpadsmit minūtes ir
pietiekams laiks, lai braucējs varētu pilnvērtīgi cīnīties par uzvaru starp sāncenšiem un apļa labāko laiku vai vienkārši
gūt pozitīvas emocijas.

23

GOWAKE VEIKBORDA PARKS (V–IX)
Kovšu ezera krastā, Atbrīvošanas aleja 47b,
tālr. +371 29554994, gowake.lv
Ideāla vieta aktīvās atpūtas cienītājiem
Kovšu ezera krastā. Ūdenssporta trases
garums ir 200 m, braucamā daļa – 160 m.
Pieejami arī iecienītie SUP dēļi un ūdens
bumbas.

24

BOULINGA KLUBS “JOKER”
Upes iela 34b, tālr. +371 29444089
Piedāvā mūsdienīgu Brunswick firmas
boulingu ar 8 celiņiem un ultravioleto apgaismojumu. Bērniem ir speciāli aprīkoti
4 celiņi ar sānu barjerām.

27

LASERTAG LATGALE
Jupatovkas iela, tālr. +371 27881757
Izjūti spriedzi, komandas garu un adrenalīnu,
tas viss apvienojas aizraujošā lāzertaga spēlē.
Bumbiņu vietā tiek izmantots infrasarkanais stars, kas ir drošs un nesāpīgs, kā arī
precīzs līdz pat 250 metriem! Tev nav jābūt
kaujas simulācijas spēļu fanam, jo lāzertagu
var spēlēt ikviens. Ņem draugus, ģimeni vai
kolēģus un laidies aizraujošā piedzīvojumā!

28

BRĪVDABAS TRENAŽIERI
18. novembra iela 39,
Rēzeknes pilsētas domes Sporta
pārvaldes stadiona teritorijā
Brīvdabas trenažieri - lieliska iepēja aktīvi
un veselīgi atpūsties svaigā gaisā.
Bezmaksas tie ir pieejami visiem
interesentiem.
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Kam drūsmeiga sirds, tam lela laime.
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Interesanti apmeklēt
SKATU TORNIS ANČUPĀNOS (4 km no Rēzeknes)
Pridenoji, Kolna Ančupāni, Vērēmu pag., Rēzeknes novads
Ančupānu pakalna virsotnē ir uzbūvēts 28,5 metrus augsts skatu tornis, no kura paveras skats
uz Rēzekni un tās apkārtni. Lieliska vieta pastaigām mežā, atpūtai un piknikam.
29

LŪZNAVAS MUIŽA (24 km no Rēzeknes)
Pils iela 8, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., tālr. +371 28686863, luznavasmuiza.lv
Latgales jūgendstila pērle, kas 20. gs. sākumā celta kā vieta mākslai un mūzikai. 2015. gadā
atdzimusi no jauna, lai iedvesmotu un kļūtu par īsto vietu, kurā mīt Mūza. Ekskursijas muižā un
parkā. Koncerti, izstādes, aktīvas un izglītojošas nodarbības.

Rēzeknes apkārtnē
ATPŪTAS VIETA “PĒRTNIEKI” (23 km no Rēzeknes)
“Pērtnieki”, Sakstagala pag., Rēzeknes nov., tālr. +371 29293393, +371 26106333, pertnieki.lv
Lieliska atpūta pie ūdens dolomītatradnes teritorijā kopā ar ģimeni, draugiem vai kolektīvu.
Komplekss piedāvā doties aizraujošā ekskursijā, rīkot sporta sacensības, peldēties, makšķerēt
un svinēt svētkus.
33

30

ZIRGU SĒTA “UNTUMI” (6 km no Rēzeknes)
Untumi-1, c. Spundžāni, Ozolmuižas pag., Rēzeknes nov.,
tālr. +371 26227297, +371 26337449
Vizināšana uz zirga seglos un pajūgā, ziemā – zirgu kamanās. Pikniknamiņš. Jāšanas sporta
nodarbības sertificēta instruktora vadībā. Stārķu vērošana ar optisku ierīču palīdzību.
31

MINI ZOO “ROZĪTE” (7,6 km no Rēzeknes)
Skredeļi, Audriņu pag., Rēzeknes nov., tālr. +371 26417666
Eksotisko putnu un pundurdzīvnieku privātā kolekcija. Iespēja aplūkot saimnieka būvētas
vējdzirnavas. Piknika vieta, bērnu rotaļu laukums.
32

29

34

RĀZNAS NACIONĀLAIS PARKS (27 km no Rēzeknes)

Rāznas Nacionālais parks ir jaunākais un otrs lielākais (59 615 ha) no četriem Latvijas
nacionālajiem parkiem. Tā teritorijā atrodas Rāznas ezers, kurš pēc ūdens ietilpības ir lielākais
ezers Latvijā, tam ir 10 salas un vietējie to dēvē par Latgales jūru. Blakus ezeram slejas Padebešu
jeb Mākoņkalns (274,4 m v.j.l.) un Lielais Liepu kalns (289,3 m v.j.l.), no kuriem paveras skats
uz Rāznas ezeru un tā apkārtni. Rāznas ezera krastā iekārtotas vairākas viesu mājas, piedāvājot
neaizmirstamu atpūtu ezera smilšainajās pludmalēs.
35

ŪDENS TŪRISMA ATTĪSTĪBAS CENTRS “BĀKA” (42 km no Rēzeknes)

“Kvāpānu dīķi”, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., tālr. +371 26663358
Atpūta gleznainā vietā blakus Latvijas lielākajam ezeram Lubāns (80,7 km²), dabas lieguma
“Lubāna mitrājs” teritorijā. Dabas mīļotājiem tiek piedāvāta apkārtnes un putnu vērošana no
10 m augsta skatu torņa. Vasaras sezonā aktīvās atpūtas iespējas – pludmales volejbols, teniss,
vindsērfings, makšķerēšana, savukārt ziemā – slēpošana un slidošana.
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Ceļuošona ir cylvāka veseleiguokuo atkareiba.
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Rēzekne ar velo
MAZAIS LOKS (4,2 KM)

LIELAIS LOKS (6,5 KM)

1. TIC, Rēzeknes pilskalns, Zeimuļs
2. Promenāde gar Rēzeknes upi
3. Latgales vēstniecība GORS
4. Festivāla parks
5. Piemineklis “Vienoti Latvijai”
6. Latgales Kultūrvēstures muzejs
7. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
8. Kultūras un atpūtas parks
9. Mākslas nams
10. Sv. Trīsvienības Evaņģēliski luteriskā
baznīca

1. TIC, Rēzeknes pilskalns, Zeimuļs
4. Festivāla parks
3. Latgales vēstniecība GORS
2. Promenāde gar Rēzeknes upi
11. Kovšu ezera pludmale
12. Piemineklis “Latgales kongresam 100”
13. Zaļā sinagoga
14. Jēzus Sirds Romas katoļu katedrāle
15. Olimpiskā centra āra peldbaseins
8. Kultūras un atpūtas parks
10. Sv. Trīsvienības Evaņģēliski luteriskā baznīca

17

16
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ZAĻAIS LOKS
ĪPAŠI AKTĪVAJIEM (12,2 KM)
1. TIC, Rēzeknes pilskalns, Zeimuļs
2. Promenāde gar Rēzeknes upi
3. Latgales vēstniecība GORS
4. Festivāla parks
16. Ančupānu skatu tornis
(Kolna Ančupāni, Rēzeknes nov.)
17. Ančupānu memoriāls
(Kolna Ančupāni, Rēzeknes nov.)
18. Peintbols (“Priežupe”,
Audriņu pag., Rēzeknes nov.)
15
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Dzeivē ej ar smaidu, tys uzvar naidu!
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Kur ieturēt maltīti?
1

RESTORĀNS “ROZALIJA”
Brīvības iela 2, Kolonna Hotel telpās
+371 64607840
Wi-Fi

2

KAFEJNĪCA “ZĪDS”
Pils iela 4, Latgales Vēstniecības GORS
telpās
+371 29185418
Wi-Fi

11

3

RESTORĀNS “MARIJAS KAFIJA”
Atbrīvošanas aleja 88
+371 26514420
Wi-Fi

4

KAFEJNĪCA “PUTNI”
Atbrīvošanas aleja 81
+371 26533132
Wi-Fi

13 KROGS “MŌLS”Latgales tradicionālie ēdieni
Latgales iela 22/24
+371 29219335

5

KAFEJNĪCA “ROSITTEN”
Krasta iela 31, ARPC “Zeimuļs” telpās
+371 25435444
Wi-Fi

6

KAFEJNĪCA “DEMO”
Latgales iela 32
+371 22480990
Wi-Fi

7

KAFEJNĪCA “RESTART”
Stacijas iela 30b,
viesnīcas “Restart” telpās
+371 22016835
Wi-Fi

8

KAFEJNĪCA “ARGO”
Krāslava iela 9
+371 27873519
Wi-Fi

9

KAFEJNĪCA “FAMILY CAFE”
Latgales iela 51
+371 29848053
Wi-Fi

10

KAFEJNĪCA “PALLADIUM”
Atbrīvošanas aleja 174
+371 20454777
Wi-Fi

PICĒRIJA ”LA PIZZA”
Dārzu iela 23
+371 20202021
Wi-Fi, lapizza.lv

12

PICĒRIJA ”HOT PIZZA”
Atbrīvošanas aleja 98,
viesnīcas “Latgale” telpās
+371 26168888
Wi-Fi, hotpizza.lv

14 ĀTRĀS ĒDINĀŠANAS
RESTORĀNS “HESBURGER”
Atbrīvošanas aleja 103A
+371 25477847
Wi-Fi

15

KEBABNĪCA “AUSMEŅA KEBABS”
N.Rancāna iela 41
+371 20112200
Wi-Fi

16 KAFEJNĪCA

“PĪLĀDZĪTIS”
Raiņa iela 35a
+371 26519272

17

JAPĀŅU SUŠI BĀRS “NAGANO”
Atbrīvošanas aleja 98
+371 27337704
Wi-Fi

18

KAFEJNĪCA-BĀRS “COFFEE CLUB”
Upes iela 34b, boulinga centrā „Joker”
+371 29444089
Wi-Fi

19

KAFEJNĪCA “BARAVIKA”
Brāļu Skrindu iela 11
+371 20235100

20

KAFEJNĪCA “PARK BUFFET”
Dārzu iela 31
+371 23271528
Wi-Fi
11
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Kur nakšņot?
VIESNĪCA “KOLONNA HOTEL
RĒZEKNE ” 3*
1

Brīvības iela 2,
tālr. +371 64607820,
hotelkolonna.com
Atrodas pilsētas centrā, netālu no
Latgales vēstniecības GORS. Viesnīcā ir 41
istaba, semināru zāle (50 m²), restorāns
“Rozalija”, sauna un skaistumkopšanas
salons, Wi-Fi.
3

VIESNĪCA “LATGALE” 3*

Atbrīvošanas aleja 98,
tālr. +371 64622180,
hotellatgale.lv
Atrodas Rēzeknes centrā. Viesnīcā ir
82 numuri, picērija “Hot pizza”, 3 zāles
konferencēm un banketiem, bērnujauniešu izklaides centrs “Juniors”, suši
bārs, skaistumkopšanas salons, Wi-Fi.

2

2

VIESNĪCA “RESTART” 3* SUPERIOR

Stacijas iela 30B,
tālr. +371 26666464,
restarthotel.lv
Atklāta 2016. gadā, viesnīcā ir 29 labiekārtoti
numuri, t. sk. 2 numuri viesiem ar īpašām
vajadzībām. Papildus pakalpojumi: kafejnīca,
konferenču zāle (līdz 40 pers.), Wi-Fi, iekšējais
baseins, sauna un infrasarkanā kabīne.
Teritorijā ir āra peldbaseins (25 m), 2 džakuzi,
bērnu zona (V–IX).
4

APARTAMENTI “VIN SERVICE”

Atbrīvošanas aleja 105,
18. novembra iela 12,
tālr. +371 29490260
Divistabu apartamenti pilnībā
aprīkoti ar mēbelēm, sadzīves
tehniku un traukiem. Atrodas
pilsētas centrā, Wi-Fi, TV,
bezmaksas autostāvvieta.
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VIESU NAMS “ZAĻĀ SALA”

Griškānu pagasts, Rēzeknes novads,
tālr. +371 29373015,
hotelzalasala.lv
Viesu mājā ir 20 divvietīgie numuri – katrā WC,
duša, internets. Pasākumu zāle (līdz 80 pers.).
Var pasūtīt Latgales nacionālos ēdienus. 10
minūšu braucienā no Rēzeknes pilsētas centra.
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Pašvaldības aģentūra
“Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”

Pils iela 4, Rēzekne, LV-4601
Tālr. +371 26106775,
kultur@rezekne.lv

Dzelzceļa stacija “Rēzekne 2”

Stacijas iela 7a,
tālr. +371 64617703

Rēzeknes autoosta
Latgales iela 17,
tālr. +371 64624656

Taksometri Rēzeknē
tālr. +371 29250334,
+371 29415653

Rēzeknes Tūrisma attīstības
centrs, TIC

Krasta iela 31, Rēzekne, LV-4601
Tālr. +371 26332249, +371 64622222
tic@rezekne.lv
rezekne.lv, latgale.travel,
facebook.com/RēzeknesTIC

Tūrisma informācijas centrs piedāvā:

•Bezmaksas tūrisma informācijas materiālus par Rēzekni, novadu un
Latvijas tūrisma objektiem.
•Ekskursiju organizēšanu un individuālo maršrutu izstrādi.
•Gida pakalpojumus grupām un individuāli (LV, LTG, RU, ENG).
•Tematiskās meistardarbnīcas TIC amatu prasmju telpā.
•Suvenīrus ar Rēzeknes un Latgales simboliku, vietējo amatnieku
izstrādājumus veikalā “Lāde”.

TIC darba laiks:

darba dienās: 10.00-18.00
sestdiena: 10.00-16.00 (vasarā no 10.00-17.00)
svētdiena: brīvdiena (vasarā no 10.00-16.00)

Izdevējs: Rēzeknes Tūrisma attīstības centrs
32 Rēzekne 2019

