
LŪZNAVAS MUIŽA
IVETA BALČŪNE / RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA



Kas ir muiža?

«Mūsdienu cilvēki maz zina par Latvijas lauku teritoriju strukturālo 
pamatu – muižām. 

Tās bija ne tikai pārvaldes un saimnieciskās darbības institūcijas,
muižu ansambļi veidoja arī Latvijas ainavu.

Muižu ēku, īpaši kungu māju, celtniecībā iespējams izsekot
arhitektūras vēsturei. Tās veido veselu kultūras slāni, turklāt kungu
mājās izveidojās kolekcijas ar mākslas darbiem, mēbelēm,
grāmatām un dokumentiem.»

V.Mašnovsksis, 

enciklopēdija «Muižas Latvijā» (1200 Latvijas muižas), 2018



Rēzeknes novadā

Rāznas nacionālā 
parka teritorijā

250 km no Rīgas 
90 km no Daugavpils
50 km no Preiļiem
20 km no Rēzeknes 



Lūznavas muiža - Latgales jūgendstila pērle
1905-1911-2015-

• 20. gadsimta sākumā celta kā vieta mākslai un mūzikai,
piedzīvojusi vēsturiskās pārmaiņas, kļūstot par skolu
mājvietu, kara štābu, pagasta pārvaldi un bibliotēku

• valsts nozīmes arhitektūras piemineklis no 1977.g.

• 2011.-2014.g. rekonstrukcija, kopējās izmaksas :
1 072 227,85 EUR (ELFLA un
Rēzeknes novada finansējums)

• 2015.g. atdzimusi no jauna, lai iedvesmotu un kļūtu
par īsto vietu, kurā mīt MŪZA.



2011-2014



2011-2014



2011-2014



no 2015 

• ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJAs pamatā - muižas 
unikālo kultūrvēsturisko vērtību 

saglabāšana, apzināšana un ar to saistītās 
infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana.

• Prioritātes  - daudzveidīgas un kvalitatīvas 
kultūras izpausmes, koprades telpa 

sabiedrībai un uzņēmēju atbalsta platforma, 
inovatīvai un sociāli atbildīgai 

ekonomiskajai attīstībai



Koprades telpas veidošana

Vietējā kopiena, uzņēmēji, biznesa ideju autori un jaunie 
komersanti, pētnieki, mākslinieki, radošos industriju, nevalstisko 

sektoru un pašvaldības pārstāvji, visi interesenti

• Seminārs "Uzņēmējdarbības iespēju analīze Lūznavā« 
17.03.2016.

• Seminārs "Uzņēmējdarbības iespēju analīze Lūznavā" 2.daļa
31.05.2016.

• Kafija ar politiķiem 18.02.2016.

• Vides izziņas spēles «Muižas sikspārņa Mūža misijas» koprade
2016.

• Tikšanās “LIAA pieejamais atbalsts reģionālo biznesa 
inkubatoru programmā” 09.12.2016.



Koprades telpas veidošana



Koprades telpas veidošana

• Dizaina domāšanas darbnīca 16.11.2017. 

http://www.luznavasmuiza.lv/foto/params/group/79134/

• Seminārs “Sociālās uzņēmējdarbības iespējas Latvijā un ES”
11.12.2017.

• Seminārs/diskusija «Īstā telpa. Koprade jaunradei»
17.05.2018. Uzņēmēju, zinātnieku, mākslinieku sadarbībā
rodas jauni produkti, pakalpojumi, procesi, kas veicina
izaugsmi.

• Sociālās uzņēmējdarbības seminārs 27.aprīlī 2019.g.

http://www.luznavasmuiza.lv/foto/params/group/79134/


Koprades telpas veidošana



KOPRADES REZULTĀTI



no 2015

Atvērta telpa:
• vietējās, reģionālās un starptautiskās kultūras norisēm-

tradicionālās un laikmetīgās mākslas, mūzikas,
literatūras, vides dejas, citām radošām performancēm

• brīvdabas un telpu koncertiem un izstādēm

• semināriem, izglītojošām nodarbībām, apmācībām,
meistarklasēm, diskusijām, āra aktivitātēm, svinīgiem
pasākumiem, mākslinieku rezidencēm

• Tūrisma attīstībai (t.sk. Rēzeknes novada Tūrisma
informācijas centrs)

• Uzņēmējdarbības veicināšanai



2016-2018 statistika

57 840 apmeklētāji (gandrīz 20 000 gadā) no  42 valstīm 

405 (vid. 135 gadā) ekskursiju grupas

487 notikumi (vid.160 gadā) - tostarp kultūras notikumi, izstādes, 
semināri, apmācības, svinības u.c.

Vairāk kā 50 sadarbības organizācijas/iestādes (t.sk. vēstniecības, 
kultūras, mākslas un izglītības iestādes, NVO u.c.) 

Vidēji 20 projekti gadā - papildus  līdzekļi kultūras pasākumu īstenošanai

Sadarbība ar 48  uzņēmējiem - suvenīru, amata meistara darbu, 
ēdināšanas, meistarklašu, radošo aktivitāšu un citu pakalpojumu jomā 
(20 sadarbības līgumi ar Rēzeknes novada uzņēmējiem suvenīru, 
keramikas jomā)





KONCERTNOTIKUMI



TRADĪCIJAS UN MŪSDIENAS

KADRIĻAS UN VIDES DEJAS



LAIKMETĪGĀ MĀKSLA

MĀKSLINIEKU REZIDENCES



LŪZNAVAS MUIŽAS KOMPLEKSA ĒKU 
ATDZIMŠANA

KULTURYS ŠKIUŅS



DABAS KONCERTZĀLE 2016 UN 2018





Māksla saskatīt kopainu! 
U.Pīlēns «Mans uzņēmēja kods»

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA



Tendences Eiropā

Starptautiskā konference par muižu pārvaldību 

Vācija, 2018

Organizē: Eiropas sadarbības tīkls muižu pētniecības jomā  
“Encounter” 

Pētījumu atziņas: 

• Kultūrvēstures mantojums, tai skaitā, muižas ir sociālās inovācijas, 
kultūras, tūrisma, reģiona sociālekonomiskās situācijas veicinātāji

• Piļu un muižu īpašnieki Eiropā tiek aicināti sadarboties ar 
vietējām kopienām, pašvaldībām un atvērt durvis mantojuma 
apskatei, tādējādi sekmējot tūristu pieplūdumu konkrētajam 
reģionam 





Lepojamies

• Latgalīšu kulturys goda bolva Boņuks: GADA 
NOTIKUMS 2015

• Labākais jaunais tūrisma objekts Latgalē 2016

• Ilgtspējīgākā ēka Latvijā 2016

• Atzinības raksts par veiksmīgu kultūrvēstures 
mantojuma glabāšanu un attīstīšanu 2017 (VKPI)

• Latvijas ainavu dārgums 2018

• Latvijas Piļu un muižu asociācijas biedrs (t.sk. dalība 
Latvijas un Baltijas apceļotāju akcijās)





Paldies par uzmanību!

http://luznavasmuiza.lv

http://facebook.com/luznavasmuiza

http://luznavasmuiza.lv/
http://facebook.com/luznavasmuiza

