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IESAKA: gleznotāja 
Gundega Rancāne

Man Rēzeknes novadā vis-
burvīgākie šķiet mazie meža 
celiņi – gan tie, kuri aizved pie 
kāda ezeriņa, gan pie māju 
pudurīša, gan arī malkas cir-
tēju ceļi, kas ieved kādā meža 
klajumā. Staigājot pa tādiem, 
var redzēt, kā saule rotaļājas 
caur koku zariem un stum-
briem, var ieelpot zemes, ogu 
un sūnu noslēpumaino smar-
žu, var mazliet pietuvināties 
putnu un meža zvēru pasau-
lei, kura neatklājas, bet ir vien 
nojaušama. Vēl es labprāt uz-
aicinātu apciemot Makašā-
nus. Tas ir skaists, sakopts da-
bas nostūris 10 kilometru at-
tālumā no Rēzeknes, kur var 
iepazīties ar vienu no nepa-
rastākajām izglītības iestā-
dēm Latvijā – Lūcijas Rancā-
nes Makašānu Amatu vidus-
skolu, apmeklēt mākslinieku 
darbnīcu, apskatīties   manas 
gleznas un tēva Antona Ran-
cāna koktēlniecību.

IESAKA: mūziķe, Rēzeknes 
novada vokālās studijas 
"Skonai" vadītāja 
Guntra Kuzmina

Bērnības mīļākā tautas-
dziesma man bija "Celiet mani 
uz akmeņa, es mazā(i) dzie-
dātāja". Tautasdziesmu skan-
dināju laukos, uz kalna stāvē-
dama. Blakus ezerā viļņi de-
joja ūdens dejas un šķiet, nav 
skaistāku brīžu kā tvert mie-
ru un klusumu pie Rēzeknes 
novada ezeriem. Es noteik-
ti ieteiktu visiem izbaudīt zilo 
ezeru krāšņumu un, dungojot 
kādu latgaliešu tautasdzies-
mu, sagaidīt saulrietu. 

IESAKA: Latgales Reģionā-
lās Televīzijas žurnāliste 
Lāsma Zute

Rēzeknes novads ir vieta, 
kur gribas atgriezties. Rēzek-
nes novads ir patiess, sirs-
nīgs un nesamākslots. Ja il-
gāku laiku neesmu bijusi pie 
Rāznas vai Lubāna ezera, ir 
sajūta, ka pietrūkst kas sva-
rīgs. Esmu velomīle, un pil-
nīgi droši varu teikt, minot 
pedāļus pa Rēzeknes nova-
da lielākiem un mazākiem 

ceļiem, nekad nav garlaicī-
gi, pat braucot pa vienu un 
to pašu maršrutu, tas ikdie-
nas mainās, tāpēc vienmēr 
var notvert un savā atmiņā 
saglabāt kādu skaistu vēl ne-
redzētu ainu. Un, ja vēl pa-
gūstiet paviesoties pie kāda 
podnieka, tad ziniet – zāļu 
tēja jums turpmāk vislabāk 
garšos no māla krūzēm. Ar 
mani tā jau ir noticis!

IESAKA: Rēzeknes novada 
domes priekšsēdētājs Mon-
vīds Švarcs

Rēzeknes novads ir vie-
ta, kur iesaku doties kopā ar 
visu ģimeni. Arī tūrisma pie-
dāvājumi mums ir izveidoti ģi-
menēm draudzīgi. Turklāt jūs 
neatradīsiet nevienu tūrisma 
uzņēmēju Rēzeknes novadā, 
kurš nelaipni vai augstprātīgi 
izturētos pret viesiem, jo sir-
snība, strādīgums un godprā-
tība ir mūsu cilvēku vērtīgā-
kās īpašības. Rēzeknes novads 
ir tradīcijām bagāts, piemē-
ram, etnogrāfiskais ansamblis 
"Rikava" šogad svinēs 60. ga-
dadienu. Šajā ansamblī kopī-
gi darbojas ģimenes vairākās 
paaudzēs, to es arī gribētu no-
vēlēt Rēzeknes novada iedzī-
votājiem un viesiem – turpi-
nāt izkopt tradīcijas un ģime-
ni turēt augstāk par visu.  

IESAKA: mūziķis, grupas 
"Baltie lāči" vadītājs 
Andris Baltacis 

Latgale ir podnieku 
zeme un tieši Rēzeknes no-
vadā ir visvairāk keramiķu 
darbnīcu starp visiem Lat-
vijas novadiem. Es ieteik-
tu ikvienam apmeklēt Pē-
tera Gailuma cepli Ilzeskal-
na pagastā. Viņa apbrīnoja-
mā keramika apvieno sevī 
gan tradicionālās, gan mūs-
dienīgās iezīmes, katrs atnā-
cējs tur ierauga savu dvēse-
li un vairs nedomā, ka Latga-
le būtu pasaules mala. Mani 
apbur viņa latgaliskā dzīves-
gudrība, atjaunotās senču 

mājas un, protams, dzīves-
biedres, floristes Maijas Gai-
lumas dārzs. Tas īstais un tra-
dicionālais latgaliskais gars 
tur ir iekšā!    

IESAKA: dzejniece un žur-
nāliste Anna Rancāne

Valsts aizsargājamo kul-
tūras pieminekļu skaita ziņā 
Rēzeknes novads ir viens 
no visbagātākajiem Latvijā, 
un starp šiem kultūras pie-
minekļiem īpaši gribētos iz-
celt dievnamus. Divi no tiem 
ir izcili – Sarkaņu Romas ka-
toļu baznīca Lendžu pagas-
tā ar senlaicīgo Dievmātes 
Brīnumdarītājas svētglez-
nu ir populārākā svētceļoju-
mu vieta Latvijā tūlīt aiz Ag-
lonas. Savukārt Dricānu pa-
gastā atrodas viena no ve-
cākajām koka baznīcām Lat-
galē – Pilcenes Romas katoļu 
baznīca. 17. gadsimta bei-
gu guļbūvi būvējuši vietē-
jie meistari ar cirvi, bez zāģa 
palīdzības, sastiprinot baļ-
ķus ar kalēju kaltajām nag-
lām. Tik stipri šī baznīca tu-
rējusies arī tad, kad padom-
ju vara to gribēja nojaukt, 
bet vietējie ļaudis ar trimdā 
dzīvojošā novadnieka, grā-
matizdevēja Vladislava Luo-
ča palīdzību, panāca to, ka 
baznīca palika neskarta. Ie-
ejot šajā baznīciņā, pieska-
roties tēsto baļķu sienām, 
pārņem sargājoša senatnes 
dvesma.  

IESAKA: uzņēmējs, RSEZ 
SIA "Verems" valdes priekš-
sēdētājs Jānis Staris

Caur Rēzeknes novadu 
tek Rēzeknes upe, kas savie-
no divus lielākos Latvijas eze-
rus – Rāznu un Lubānu. Varu 
ieteikt tūristiem ar laivām iz-
braukt pa Rēzeknes upi, sā-
kot no tās iztekas Rāznas eze-
rā, un, pat ja netiksiet līdz tās 
ietekai Lubānā, baudījums no 
krāšņās un neskartās novada 
dabas būs neatkārtojams.   

IESAKA: Rēzeknes pilsētas, 
Rēzeknes un Viļānu 
novada Tūrisma informāci-
jas centra vadītāja 
Ligita Harčevska

Uz Rēzeknes novadu ir 
vērts doties, jo, kā teicis no-
vadnieks, rakstnieks Jānis Klī-
dzējs: "Otras līdzīgas debešu 
puses nav visā pasaulē." Rē-
zeknes novadā mēs aicinām 
apskatīt par "Latgales jūru" 
saukto Rāznas ezeru, Mākoņ-
kalnu ar brīnišķīgo skatu uz 
Rāznas ezeru, kā arī augstāko 
skatu vietu Latvijā – Lielā Lie-
pu kalna skatu torni, kur var 
izbaudīt novada krāšņo dabu. 
Esot Rēzeknes novadā, ir vērts 
doties pie vietējiem cilvēkiem, 

kuri Jūs apburs ar skanīgo lat-
galiešu valodu, savu mīlestī-
bu pret darbu, sirds siltumu 
un gādību par ciemiņiem. Ik-
vienu te uzņem kā savējo, un 
neļauj aizbraukt projām, līdz 
nav nogaršota kāda maizīte ar 
špeku un casnāgim, buļbas ar 
sipisnīku un izdzerta kāda glā-
zīte šmakovkas.  

IESAKA: Jāņa Klīdzēja ro-
māna "Cilvēka bērns" gal-
venais varonis, mazais pui-
sēns Boņuks

Aicinu apmeklēt Rēzek-
nes Novada dienas no 12. 
līdz 19. jūlijam, kad nedē-
ļas garumā ikvienam būs ie-
spēja piedalīties vairāk nekā 

simts aizraujošos, izklaidējo-
šos un ģimeniskos pasāku-
mos visos 25 Rēzeknes no-
vada pagastos.  Būs koncer-
ti, balles, izstādes, sporta sa-
censības, radošās darbnīcas 
un citas aktivitātes. Līdzīgi 
kā pirmajās Rēzeknes nova-
da dienās 2011. gada vasa-
rā, arī šogad katrai svētku 
dienai būs sava tematiskā 
nokrāsa – Zvejnieku diena, 
Amatniecības diena, Izstā-
žu un mākslas diena, Sporta 
diena, Jaunatnes diena, Lau-
ku un uzņēmēju diena, Ģi-
menes diena, kā arī Noslē-
guma jeb Dziesmu un deju 
diena ar lustēšanos līdz pat 
rīta gaiļiem. Turklāt visi No-
vada dienu pasākumi ir bez 
maksas. Pilnu pasākumu 
programmu var apskatīt Rē-
zeknes novada mājaslapā 
www.rezeknesnovads.lv. Tie-
kamies mūsu debešu pusē!

Publikācija tapusi sadarbībā ar 
Rēzeknes novada pašvaldību

F o t o  n o  R ē z e k n e s  n o v a d a 
p a š v a l d ī b a s  u n 
p R i v ā t ā  a R h ī v a

9 iemesli, kāpēc apmeklēt Rēzeknes novadu

Pēteris Gailums.

Skats no Mākoņkalna uz Rāznas ezeru.


