
 

 
VELO MARŠRUTS “APKĀRT RĀZNAS EZERAM” (NR. 783) 

 

Maršruta garums: ≈ 50 km 
Loģistika: Maršruts ir apļveida, tādēļ to var sākt/beigt jebkurā punktā. 
Ceļa segums: Velomaršruts ved pa cieto segumu un pa grantētiem ceļiem. 
 
Vairāk info: Rēzeknes pilsētas TIC (Krasta iela 31, Rēzekne, 64622222; 26332249); 
Rēzeknes novada TIC (Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, 
28686863). 
 
Velo noma:  
Selena, Astici, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, 29179338, selenal.lv 
Kabata, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, 29473484, skmagnen@inbox.lv 
 
 
Ja tūrisma objektos vēlies īpašu ekskursiju gida pavadībā, piesaki to iepriekš! 
 
1. Rāznas ezers  
Rāznas ezers ir liels augstieņu tipa ezers, pēc virsmas platības, tas ir otrs lielākais ezers 
Latvijā, pēc tilpuma – lielākais. Ezerā ir 10 salas ar kopējo platību 24,6 ha, lielākās: Apaļā 
sala, Apšu sala (Lielā sala), Augstā sala, Ezītis. Ir divi izteiktāki līči, Zosnasgals un 
Dukstigals, visas salas atrodas šajos līčos. 2007. gadā uz agrākā Rāznas dabas parka 
bāzes dibināts Rāznas Nacionālais parks. 
 
2. Lipušku vecticībnieku lūgšanu nams  
Lipuškos 1893. gadā bija vislielākā vecticībnieku draudze Baltijā. Lipuški atrodas Rāznas 
ezera dienvidu krastā, kur jau no seniem laikiem apmetušies vecticībnieki, par ko liecina 
senas vecticībnieku kapsētas šajā apkārtnē. Dievnams ir pārcietis vairākkārtējas 
zādzības, tāpēc zaudējis daļu sava vērtīgā mantojuma. Iekštelpu iekārtas akcents šobrīd 
ir greznais metāla kroņlukturis, kas papildināts ar emalju un kristāla piekariņiem. 
Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, 64646741 
 
3. Mākoņkalns  
Mākoņkalns, saukts arī par Padebešu kalnu (249 m v.j.l.), atrodas netālu no Rāznas 
ezera. Mākoņkalnā ierīkota taka, ir apskatāmas Volkenbergas pilsdrupas. No 
Mākoņkalna skatu terases paveras ainaviski skati uz Rāznas ezeru un mežu masīvu. 
Volkenbergas pils, burtiski – Mākoņpils atradās Padebešu kalna jeb Mākoņkalna 
virsotnē. Pili ar mūra aizsargsienu uzcēla Livonijas ordenis 13. gadsimtā. Tā sastāvēja no 
priekšpils un galvenās pils, kurai bijusi trapeces forma ar sienu garumu 62 un 52 metri. 
Ir ziņas, ka pirms tam šeit bijusi latgaļu koka pils. Volkenbergas viduslaiku pils un 
pilsdrupas ir valsts nozīmes arheoloģijas un arhitektūras piemineklis. Mākoņkalns ir 
viena no dabas lieguma zonām Rāznas Nacionālā parka teritorijā, kur īpaša vērtība ir 
veco apšu mežam. 
Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads 
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4. Zosnas Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīca  
Pašreizējā koka dievnama ēka Zosnā tapusi ap 1800. gadu, kur par tās cēlāju nosaukts 
Ignācijs Riks. 1882. gadā baznīcā notikusi lielāka pārbūve, tā tika palielināta, uzbūvēts 
divpakāpju tornis ar sīpolveida noslēgumu. Nozīmīgākais mākslas piemineklis ir 18./19. 
gs. Dievmātes gleznojums, kam pamatā ir t.s. Sniega Dievmātes atveidojuma 
kompozīcija.  
Baznīcas iela 1, Zosna, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, 64607421 
 
5. Zosnas muiža  
Zosnas muižas apbūve, datēta ar 19. gs. beigām, tā sastāv no muižas kungu mājas, 
pārvaldnieka mājas, kalpu mājas jeb “kučiera mājas” un saimniecības ēkām, kuras daļēji 
gājušas bojā. Muižas apbūvē organiski iekļaujas muižas parks Rāznas ezera krastā. 
Parka iela 6, Zosna, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, 2868686 
 
6. Šķēršļu trase kokos “Rāznas priedes”  
Aizraujoša, aktīva, galvu reibinoša un emociju piepildīta atpūta šķēršļu trasē “Rāznas 
priedes”. Augstā trase līdz pat 6 metriem virs zemes, kā arī zemā trase mazākajiem.  
“Ezerkrasti”, Dukstigals, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, 26415942 
 
7. Kaunatas Vissvētākās Jaunavas Marijas Romas Katoļu baznīca  
Jauna mūra baznīca Kaunatā pabeigta 1850. gadā, veltot to Vissvētākās Jaunavas 
Marijas godam. Baznīcā ir saglabājušās ar 19. gs. datētas ērģeles un kokgriezums ar 
Dievmātes statuju. Centrālais altāris ir greznots ar sešām puslokos savienotām 
kolonnām, kur vidū altārglezna, kas atveido Elizabetes un Marijas tikšanās ainu. 
Rāznas iela 40, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, 64667000 
 
8. Dabas izglītības centrs “Rāzna”  
Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centrā “Rāzna” ir izveidota izstāde 
“Iepazīsti un sajūti Rāznas Nacionālo parku!”, kuru var apmeklēt gan patstāvīgi, gan 
centra darbinieka pavadībā. Ir iespēja piedalīties dabas izziņas nodarbībās par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām, par Rāznas Nacionālā parka iemītniekiem ūdenī, 
mežā, pļavā vai ezera piekrastē.  
Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, 29139677 


