
Novads Latgales viducī – Rēzeknes novads  
 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes novads atrodas pašā Latgales viducī, aptuveni 250 km no Rīgas. Novada teritoriju šķērso 

starptautiskas nozīmes autoceļi Rīga – Maskava, Sanktpēterburga – Varšava, kā arī starptautiskas 

nozīmes dzelzceļa maģistrāles šajos pašos virzienos, kas novada teritorijai piešķir ērta tranzīta 

koridora statusu. Rēzeknes novads atrodas netālu no Latvijas un arī visas Eiropas Savienības 

austrumu robežas ar Krieviju un Baltkrieviju, kas paver plašas sadarbības iespējas visās jomās. 

 

Rēzeknes novada iedzīvotāju pamatnodarbošanās 

ir lauksaimniecība – 45% no novada teritorijas 

aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme.  

Zemnieki audzē graudaugus, linus, dārzeņus, 

nodarbojas ar piena un gaļas lopkopību, 

cūkkopību, netradicionālo lauksaimniecību. 

Dominējošās ražošanas nozares Rēzeknes novadā 

ir kokapstrāde, ceļu un maģistrāļu būvniecība, 

kravu pārvadājumi, kā arī lauksaimniecības 

ražošana, kuru pārstāv lauksaimniecības 

kooperatīvi. Starp uzņēmumiem visvairāk ir 

mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu. Ekonomikas attīstību novadā sekmē Rēzeknes speciālā 

ekonomiskā zona (RSEZ), tās teritorijā atrodas divi lielākie novada uzņēmumi – RSEZ SIA 

„Verems”, kas eksportam uz ES valstīm, Japānu un Koreju ražo lielformāta saplākšņus, kā arī 

metālapstrādes uzņēmums RSEZ SIA „LEAX Rēzekne”. 

 

Rēzeknes novads ir īpaši bagāts ar kultūrvēsturiskām 

liecībām – noslēpumiem apvītiem pilskalniem, 

senkapiem un muižām. Arhitektūras mantojumā 

galveno vietu ieņem baznīcas, kas glabā neskaitāmi 

daudz mākslas vērtību. Jāatzīmē, ka Valsts 

aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ir iekļauti 

237 Rēzeknes novadā esošie kultūras pieminekļi. 

 
Ilzeskalna (Kuļņevas) pareizticīgo baznīca           
 

             

2015. gadā, noslēdzoties vērienīgam Rēzeknes novada 

pašvaldības projektam, atdzima 20. gadsimta Latgales 

jūgendstila pērle – Lūznavas muiža. Sākotnēji 

muižnieki Kerbedzi ēku cēla kā vietu mākslai un 

mūzikai. Laika gaitā tā piedzīvoja vēsturiskas 

pārmaiņas, kļūstot par skolu, kara štābu, atkal skolu, 

pagasta pārvaldi un bibliotēku. Pēc atjaunošanas muiža 

atguvusi kādreizējo auru un atkal kļuvusi par 

iedvesmojošu vietu, kurā mīt MŪZA.  
 

Lūznavas muiža  

Platība: 2524 km
2 

Iedzīvotāju skaits: 28 390 
Nacionālais sastāvs: latvieši: 57,9%, krievi: 36,8%, 

       poļi: 1,3%, baltkrievi 1,3%, citas tautības: 2,7% 

Pagastu skaits: 25 

 

                            RSEZ SIA „Verems” 



Rēzeknes novads izceļas ar lielāko ezeru kopplatību valstī – novada teritorijā ir ap 200 ezeriem, tai 

skaitā Latvijas lielākie ezeri – Rāzna un Lubāns, kas ir arī nozīmīgākie zivsaimniecības ezeri 

Latvijā.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Gleznainais Rāznas ezers                                                                       Lubāna ezers 

 

Ūdens šalkas, vēja brāzmas un putnu čivināšanu var izbaudīt Rēzeknes novada pašvaldības ūdens 

tūrisma attīstības centrā „Bāka”, kas atrodas Lubāna ezera krastā Gaigalavas pagastā. Centrs ir 

izveidots dabas lieguma „Lubāna mitrājs” teritorijā. Centrs piedāvā aktīvi atpūsties – makšķerēt, 

peldēt, vērot putnus, spēlēt tenisu un volejbolu, izbraukt ar motorlaivu, kā arī nodarboties ar 

vindsērfingu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Rēzeknes novada teritorijā atrodas vieni no 

augstākajiem pauguriem Latvijā: Dzerkaļu 

kalns, Dubuļu kalns, leģendām apvītais 

Mākoņkalns un Lielais Liepu kalns, kā 

virsotnē atrodas Latvijā augstākais koka 

skatu tornis.  

 

 

 Skats uz Rāznas ezeru  

no Mākoņkalna virsotnes 

 

 

 Skatu tornis Lielā Liepu  

kalna virsotnē 



Novads lepojas ar strādīgiem un talantīgiem cilvēkiem, kuri paspēj no darba brīvajā laikā dziedāt, 

dejot un spēlēt teātri vairāk nekā 130 pašdarbības kolektīvos. Turklāt Rēzeknes novadā darbojas arī 

pūtēju orķestris, tautas lietišķās mākslas studija „Rēzeknes apriņķa podnieki” un biedrība „Pūdnīku 

skūla”. Jāatzīmē, ka podniecībai Rēzeknes novadā ir īpaša vieta. Kā savdabīgs Latgales kultūras 

zīmols ir ikgadējās Latgales podnieku dienas, kurās ikvienam ir iespēja gan apskatīt un iegādāties 

māla traukus, gan arī pašiem iemēģināt roku pie podnieka ripas, izbaudot brīnumaino māla 

pārtapšanas procesu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai veicinātu Rēzeknes novada 

vienotību un atpazīstamību, 

2011.gada pavasarī dzejnieki un 

komponisti tika aicināti 

piedalīties konkursā „Rēzeknes 

novada himna”. Pēc iesūtīto 

darbu izvērtēšanas par labāko 

tika atzīta Normunda Zuša 

sarakstītā „Himna dzimtajam 

novadam”.  

 

Turpinot veidot Rēzeknes novada 

vizuālo tēlu, 2016. gadā, sadarbībā ar 

mākslinieci Dainu Salmiņu, izveidots 

novada logotips un moto. Logo veido 

saules zīmes un datora mātes plates 

atmiņas bloka stilizēts apvienojums. 

Jaunā logo filozofijas pamatā ir 

novads kā administratīvi - ģeogrāfiska teritorija ar savu pagātni un nākotni. Raksts sastāv no 

punktiem un līnijām, un tas ir kā stilizēts ornaments no novada kartes – grafiskas uzartu lauku, upju 

un ceļu tīklu līnijas, ko ieskauj apdzīvotas vietas. Logo rakstā simboliski ir apvienots novada 

pagātnes mantojumu un izaugsmes perspektīva. Savukārt par novada moto ir izvēlēti rakstnieka 

Jāņa Klīdzēja romāna „Cilvēka bērns” galvenā varoņa Boņuka vārdi, ar kuriem viņš uzrunā savu 

uzticīgo draugu – suņuku Žiku: “Otras līdzīgas debešu puses nav visā pasaulē.” 

 

 

Uzzini vairāk: www.rezeknesnovads.lv 

          Seko jaunumiem: https://twitter.com/rezeknesnovads 

                                                 http://www.draugiem.lv/rezeknesnovads/ 

                                                      https://www.facebook.com/Rezeknesnovads 
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