
Ceļojums pa Rēzekni ar radošu pieeju jeb iepazīšanās pastaiga,  

apskatot Rēzeknes dievnamus 

 

 

Esmu Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavas vecākā bibliotekāre Sanita Sinele. Bibliotēkā strādāju 

nepilnu mēnesi. Mans uzdevums attālinātā darba laikā bija izveidot informatīvu (izzinošu) materiālu 

par Rēzeknes dievnamiem. Es esmu cilvēks ar radošu pieeju visām lietām, tad arī savam uzdevumam 

izvēlējos veselīgi radošu pieeju.  

2021. gada 2. novembrī devos izzinošā pastaigā, lai iepazītu Rēzeknes baznīcas un lūgšanu namus. 

Laiks bija  brīnumjauks! Kā pirmo devos apskatīt Rēzeknes Dieva Žēlsirdības Romas katoļu 

baznīcu, kas atrodas pilsētas Ziemeļu rajonā, Atmodas ielā 10. Baznīca tika iesvētīta 2021. gada 30. 

maijā, Vissvētās Trīsvienības lielajos svētkos. 

 

   

Tālāk mans ceļš gāja gar Rēzeknes Svētā Nikolaja Brīnumdarītāja pareizticīgo baznīcu, kas 

atrodas Kosmonautu ielā 8a. Baznīca darbojas no 2019. gada. Mani ļoti uzrunāja šis guļbūvē 

būvētais dievnams, noteikti tajā iegriezīšos, kad beigsies pandēmijas ierobežojumi.  

  
 

https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%93zeknes_Dieva_%C5%BD%C4%93lsird%C4%ABbas_Romas_kato%C4%BCu_bazn%C4%ABca
https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%93zeknes_Dieva_%C5%BD%C4%93lsird%C4%ABbas_Romas_kato%C4%BCu_bazn%C4%ABca
https://lv.wikipedia.org/wiki/Zieme%C4%BCu_rajons_(R%C4%93zekne)
https://lv.wikipedia.org/wiki/Atmodas_iela_(R%C4%93zekne)


 Tālākais manas iepazīšanās pastaigas mērķis bija Rēzeknes Vissvētās Dievdzemdētājas 

pareizticīgo baznīca, kura atrodas pilsētas centra skvērā Atbrīvošanas alejā 98a iepretim 

piemineklim "Vienoti Latvijai" un pilsētas domes ēkai. Baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras 

piemineklis. Pieejot klāt šai baznīcai, mani pārņēma miera sajūta, es apsēdos uz netālā soliņa un 

izbaudīju šo brīdi. 

 

  

 

 

 Dodoties tālāk gar Rēzeknes pilskalnu un izbaudot burvīgos dabas skatus, nonācu Krāslavas ielā 

5, kur mani sagaidīja skaista zaļa māja – Rēzeknes Zaļā sinagoga. Rēzeknes sinagoga vai arī Zaļā 

sinagoga, literatūrā saukta arī par Beth midrash, atrodas Krāslavas un Izraēlas ielas stūrī Rēzeknes 

pilsētas vecajā daļā, Dienvidu rajonā. Tā ir vissenākā koka ēka pilsētā un arī vienīgā no 12 

sinagogām, kas saglabājusies līdz mūsdienām. 



   

 

Vienā no pakalniem, Latgales ielā 88b, lepni pret debesīm slejas Rēzeknes Vissvētākās Jēzus 

Sirds Romas katoļu katedrāle. Baznīcā pirmie dievkalpojumi tika noturēti 1900. gadā, un tā paša 

gada 19. novembrī to iesvētīja. 

  

Vistālākais ceļš bija mērojams uz Rēzeknes Svētā Nikolaja vecticībnieku lūgšanu namu, kas 

atrodas Rēzeknes Dienvidu rajonā, Siņicina ielā 4. Svētā Nikolaja vecticībnieku lūgšanu nams ir 

vienīgais koka dievnams Rēzeknē. Tas pieder Rēzeknes vecticībnieku draudzei un atrodas blakus 

vecticībnieku kapiem. Tas ir lielākais koka dievnams Latgalē. 

  

https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%93zeknes_Vissv%C4%93t%C4%81k%C4%81s_J%C4%93zus_Sirds_Romas_kato%C4%BCu_katedr%C4%81le
https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%93zeknes_Vissv%C4%93t%C4%81k%C4%81s_J%C4%93zus_Sirds_Romas_kato%C4%BCu_katedr%C4%81le
https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%93zeknes_Sv%C4%93t%C4%81_Nikolaja_vectic%C4%ABbnieku_l%C5%ABg%C5%A1anu_nams


 Dodoties atpakaļ Rēzeknes pilsētas centra virzienā, sapratu, ka esmu pagājusi garām Rēzeknes Svētās 

Trīsvienības evaņģēliski luteriskajai  baznīcai, kas atrodas Raiņa ielā 4. Rēzeknes Svētās 

Trīsvienības evaņģēliski luteriskā baznīca ir dievnams Rēzeknes skvērā, ko apjož Raiņa, Pulkveža 

brieža, Kaļķu un Baznīcas iela. Tā ir vienīgā luterāņu baznīca Rēzeknē.  

  

 

Kā pēdējo sev saldajā ēdienā esmu atstājusi Rēzeknes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcu, kas 

atrodas blakus manai darba vietai, Rēzeknes Centrālajai bibliotēkai, un katru dienu pulksten 12.00 par 

sevi atgādina ar zvanu dziesmām. Rēzeknes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca atrodas pašā 

pilsētas centrā iepretim piemineklim "Vienoti Latvijai" Baznīcas ielas un Atbrīvošanas alejas stūrī, 

Atbrīvošanas alejā 87.  

  

https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%93zeknes_Sv%C4%93t%C4%81s_Tr%C4%ABsvien%C4%ABbas_eva%C5%86%C4%A3%C4%93liski_luterisk%C4%81_bazn%C4%ABca
https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%93zeknes_Sv%C4%93t%C4%81s_Tr%C4%ABsvien%C4%ABbas_eva%C5%86%C4%A3%C4%93liski_luterisk%C4%81_bazn%C4%ABca
https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%93zeknes_S%C4%81pju_Dievm%C4%81tes_Romas_kato%C4%BCu_bazn%C4%ABca


 

 

Es savā stāstījumā neminu gandrīz nevienu vēsturisku faktu.Gribat zināt kāpēc? Tas ir tikai tāpēc, lai 

jums būtu vēlme iegriezties Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā un uzzināt sīkāk par visām 

baznīcām un lūgšanu namiem, pāršķirstot novadpētniecīcas mapes. Tālāk esošajās saitēs varat 

apskatīties, kādas ar baznīcām un garīdzniekiem saistītas novadpētniecības mapes pieejamas 

bibliotēkā: 

https://rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=188379&ident=1198780 

https://rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=188359&ident=1198760 

https://rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=191830&ident=1202192 

https://rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=191786&ident=1202148 

https://rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=191861&ident=1202216 

https://rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=191862&ident=1202217 

https://rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=191850&ident=1202205 

https://rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=191853&ident=1202208 

https://rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=191856&ident=1202211 

https://rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=193491&ident=1203837 

https://rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=191932&ident=1202287 

https://rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=191917&ident=1202272 

https://rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=191935&ident=1202290 

https://rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=188379&ident=1198780
https://rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=188359&ident=1198760
https://rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=191830&ident=1202192
https://rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=191786&ident=1202148
https://rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=191861&ident=1202216
https://rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=191862&ident=1202217
https://rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=191850&ident=1202205
https://rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=191853&ident=1202208
https://rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=191856&ident=1202211
https://rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=193491&ident=1203837
https://rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=191932&ident=1202287
https://rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=191917&ident=1202272
https://rezekne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=191935&ident=1202290


Lai mums jauka sadarbība! Un Jums lai vēlme doties veselīgi izzinošās pastaigās! Kā nobeiguma bildi 

pievienoju sava noietā maršruta garumu un laiku!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto autore: Sanita Sinele 
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