
 

 
VELO MARŠRUTS “LŪZNAVA-RĀZNAS EZERS” (NR. 784) 

 

Maršruta garums: ≈ 30 km 
Loģistika: Maršruts ir apļveida, tādēļ to var sākt/beigt jebkurā punktā. 
Ceļa segums: Velomaršruts ved pa grantētiem ceļiem un lauku celiņiem. 
 
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. Lūznavas muiža  
Latgales jūgendstila pērle, kas 20. gadsimta sākumā celta kā vieta mākslai un mūzikai, 
ir piedzīvojusi vēsturiskās pārmaiņas, kļūstot par skolu, kara štābu, atkal skolu, pagasta 
pārvaldi un bibliotēku, bet, 2015. gadā atdzimusi no jauna, lai iedvesmotu un kļūtu par 
īsto vietu, kur mīt MŪZA.  
Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, 28686863, 29390701, 
luznavasmuiza.lv 
 
2. 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 
 
3. 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 neliels muižas parks Rāznas ezera 
krastā. 
Parka iela 6, Zosna, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, 2868686 
 
4. Ismeru vecticībnieku lūgšanu nams  
Pirmais Ismeru lūgšanu nams celts 1862. gadā, bet jau 1887. gadā tas tika slēgts. 1911. 
gadā tika apstiprināts esošā lūgšanu nama projekts, kuru izstrādāja Rēzeknes mērnieks 
Nikolajs Sergejevs. Lūgšanu nams tika uzcelts apmēram turpat, kur bija vecā ēka, 1913.–
1914. gadā. Lūgšanu namu iesvētīja par godu Dievmātes patvērumam un Sv. Nikolajam. 
Ismeri, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, 64607421 
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