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Pa Rāznas nacionālo parku

Laiks: jūnijs–augusts
Attālums no Rīgas: 280 km
Pieturas punkti: Lipuški, Zosna, Lūznava,
Ismeri Čornaja, Kaunata, Ezernieki, Dagda,
Andrupene, Mākoņkalns
Garums: 100 km

Aptuvenais laiks: 2 dienas
Transporta veids: auto
Piezīmes: uz grantētajiem ceļiem var
būt tā saucamā trepe. AndrupenesMākoņkalna posms var būt grūti
izbraucams lielākam autotransportam
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1 Rāznas ezers – pēc platības otrs lielākais, pēc ūdens tilpuma – lielākais
Latvijas ezers (405 mlj. m3). Ne velti to sauc par Latgales „jūru”. Rāznas
ezera ūdens klaju izraibina 10 salas, kas atrodas ezera R un Z daļas divos
lielajos līčos Zosnasgalā un Dukstigalā.
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2 Zosnas Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīca – viena no
mazākajām Latgales koka baznīcām un vecākais nacionālā parka
dievnams. Dievnamā atrodas altārglezna „Madonna ar bērnu’’. Ievērības
cienīgi ir arī vārti, žogs un zvanu tornis.
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3 Zosnas muiža – no arhitektoniskā viedokļa ļoti interesants objekts,
kas celts pildrežģa tehnikā. Šobrīd muižas ēkas apskatāmas tikai
no ārpuses. Muižu ieskauj parks, kas stiepjas līdz pat Rāznas ezera
krasta nogāzei, kur Rāznas ezerā izveidota laipa, līdz kurai ved
akmens kāpnes.
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4 Lūznavas muiža – Lūznavas muižu ieskauj 23,7 ha liels ainavu parks ar
dīķu sistēmu. Netālu no muižas parka atrodas Madonnas statuja, ko
veidojis kāds itāliešu mākslinieks. Pašreiz pilī tiek veidots sociālais centrs,
kur būs pieejama arī tūrisma informācija.
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5 Dukstigala Svētās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīca – tagadējā
koka baznīca pakalnā uzcelta 1947. g., bet mūsdienās atjaunota. Ikdienā
apskatāma no ārpuses.
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6 E. Vasiļevska podnieka darbnīca – nacionālā parka teritorijā strādā un
tūristiem savu produkciju piedāvā Pūdnīku skūlas dibinātājs, kura ceplis,
iepriekš piesakoties, apskatāms „Akminīšos”.
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7 Ežezers – salām bagātākais Latvijas ezers ar aptuveni 35 salām.
Visvairāk salu ir ezera ziemeļaustrumu daļā, bet lielākā sala ir Lielā Lāču
sala (45 ha), uz kuras pat savulaik atradusies viensēta.
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8 Dagda – vēsturiski Dagdas muižā un miestā pie tās dzīvoja sīktirgotāji un
amatnieki. Līdz mūsdienām Dagdas centrā ir saglabājusies 20. gs.
vēsturiskā apbūve – nami, kas celti no sarkanajiem ķieģeļiem. Dagda ir
vienīgā vieta Latvijā, kur ik gadu pilsētas parkā godina Annas un svin
Annu dienu! Dagdā apskatāma katoļu baznīca ar skatu uz ezeru un
bijušās Dagdas muižas parks.
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Rāznas nacionālais parks atrodas Latgales vēsturiskajā novadā, ko arī tēlaini un patiesi dēvē
par „Zilo ezeru zemi”. Viens no parka izveides mērķiem ir Latvijas ūdeņiem bagātākā Rāznas
ezera, salām bagātākā Ežezera, Latgales augstienei raksturīgo pauguraiņu ainavu un
kultūrvides saglabāšana. Šobrīd viens no populārākajiem nacionālā parka objektiem ir
Mākoņkalns ar skaisto skatu uz Rāznas ezeru. Maršruts ietver interesantākos un nozīmīgākos
nacionālā parka dabas, vēstures un kultūras pieminekļus. Tas iepazīstina ar Latgales „jūru” –
Rāznas ezeru, uzved parka un Latgales augstākajās un ainaviskākajās virsotnēs, atspoguļo
daudzveidīgo Latgales vēsturiskā novada mantojumu – podniecības un reliģiskās tradīcijas.

9 Andrupene – Andrupenes lauku sētas muzejā apskatāms 19. gs. beigu
autentisks Latgales lauku sētas komplekss ar dzīvojamo māju, klēti, kūti,
pirti un smēdi. Te piedāvā teatralizētas kāzas latgaļu tradīcijās, Līgo
svētkus un Miķeļdienas gadatirgu, kā arī iespēju apgūt dažādas amatu
prasmes. Pie muzeja izveidota dabas taka.
10 Mākoņkalns – viens no populārākajiem nacionālā parka un Latgales
novada tūrisma objektiem. No lielpaugura plakanās virsotnes paveras
viena no skaistākajām Latgales ainavām uz Rāznas ezeru.

Izmantotie apraksti, foto un kartes ir pārpublicēti no Lauku ceļotāja oriģinālajiem
maršrutiem (lejupielādējami elektroniski www.tures.celotajs.lv).
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