IEPAZĪSTI PILSĒTU LATGALES SIRDĪ – RĒZEKNI!

Kā doties? Pēc izvēles: kājām, ar auto/velo vai ekskursiju autobusu.
Cik ilgs laiks nepieciešams? Nesteidzīgai atpūtai – viena diena.
Lūgums objektu apmeklējumu pieteikt savlaicīgi.
Vairāk info: Rēzeknes TIC (Krasta iela 31, Rēzekne, 64622222; 26332249)

1. Piemineklis “Vienoti Latvijai”
Latgales atbrīvošanas piemineklis, kas tautā dēvēts par “Latgales Māru”, ir atpazīstamākais
Rēzeknes simbols un iemieso ideju par Latvijas valsts brīvību un vienotību. Piemineklis
atklāts 1939. g. (mākslinieks L. Tomašickis, tēlnieks K. Jansons).
Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne

2. Latgales Kultūrvēstures muzejs
Muzejā izvietota pasaulē lielākā Latgales keramikas ekspozīcija, kā arī 70 000
kultūrvēsturisku, māksliniecisku un zinātnisku vērtību vēstoši priekšmeti. Muzejs piedāvā
mainīgas un pastāvīgas ekspozīcijas.
Atbrīvošanas aleja 102, Rēzekne, 64622464

3. Vissvētākās Dievdzemdētājas Piedzimšanas pareizticīgo katedrāle
Katedrāle būvēta pēc Pēterburgā dzīvojošo arhitektu Dāvida Viskonti un Ludviga Šarlemana
Bodē II projekta, iesvētīta 1846. g.
Atbrīvošanas aleja 98a, Rēzekne, 25778825

4. Mākslas nams
Kokgriezumiem bagātīgi rotātā ēka celta 19.gs. kā tirgotāja savrupmāja. Pēc rūpīgas
restaurācijas (2002) namā var apskatīt greznas podiņu krāsnis, griestu gleznojumus un
unikālas parketa grīdas. Šeit izvietota izcila Latgales vecmeistaru un jaunās paaudzes
mākslinieku ekspozīcija “Latgales glezniecība” no Latgales Kultūrvēstures muzeja krājuma.
18. novembra iela 26, Rēzekne, 29637905

5. Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs”
Mūsdienu arhitektūras pērle – izglītības centrs bērniem un jauniešiem. Apmeklētājiem un
tūristiem tas ir īpašs ar ēkas drosmīgo, neparasto risinājumu – slīpajām, ar “zaļo paklāju”
klātajām jumta plaknēm un torņiem, kuru galos ir izvietoti skatu laukumi ar panorāmas skatu
uz senajām pilsdrupām un pilsētas vēsturisko centru.
Krasta iela 31, Rēzekne, 26332249, zeimuls.lv

6. Zaļā sinagoga
Rēzeknes sinagoga ir vissenākā koka ēka pilsētā (1845), kā arī vienīgā no 11 sinagogām,
kas ir saglabājusies līdz mūsdienām. 2016. g. tā ir renovēta un piedāvā interesentiem
apskatīt savas unikālās īpatnības – zemgrīdas genizu – seno tekstu krātuvi, kurā zem stikla
ievietoti restaurācijas gaitā atrastie artefakti, kā arī neraudzētās maizes – Macas cepšanas
krāsni.
Krāslavas iela 5, Rēzekne, 26615683, sinagoga.lv

7. Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu katedrāle
Sarkano ķieģeļu divtorņu baznīcu iesvētīja 1904. g. Ēkas fasādes daļa veidota neogotikas
stilā, arī iekārtojums pieskaņots celtnes stilistikai. Interjerā ir pieci krāšņi ozolkoka altāri,
galvenais no tiem veltīts Jēzus Sirds godam. Kopš 1995. gada katedrāle ir Rēzeknes-Aglonas
diecēzes centrs.
Latgales iela 88b, Rēzekne, 64624522

8. Piemineklis “Latgales kongresam 100”
Atklāts 2017. gadā, veltīts 1917. gada Latgales kongresam, kurā tika pieņemts vēsturiskais
lēmums apvienot Latgali un pārējos Latvijas novadus veidojot vienotu Latvijas valsti.
Atbrīvošanas aleja 61, Rēzekne

9. Gājēju promenāde Rēzeknē
Gājēju promenāde ir vieta nesteidzīgai atpūtai un dzīves garšu, skaņu un sajūtu baudīšanai
Rēzeknes upes krastā. Promenāde ir kā tilts starp senatni un tagadni – no vienas puses to
sargā Rēzeknes pilskalns, no otras pāri paceļas multifunkcionālā koncertzāle Latgales
vēstniecība “Gors”.
Atbrīvošanas aleja 70, Rēzekne

10. Latgales vēstniecība GORS
GORS ir Latvijā pirmā no pamatiem celtā akustiskā koncertzāle. Pasaules līmeņa akustika,
lieliska pasākumu programma, vieta koncertiem, izstādēm, kino, semināriem un citiem
pasākumiem.
Pils iela 4, Rēzekne, 22020206, latgalesgors.lv

