
LŪZNAVAS MUIŽAS PIEREDZE KOPIENAS 
MĀKSLAS PROJEKTU ĪSTENOŠANĀ

INGA ŽIRGULE/ LŪZNAVAS MUIŽAS PROJEKTU VADĪTĀJA



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»



NO LŪZNAVAS MUIŽAS ATKLĀŠANAS  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

Vietējās kopienas, uzņēmēju, biznesa ideju
autoru, pētnieku, studentu, mākslinieku, radošo industriju
pārstāvju, nevalstisko sektoru un pašvaldības pārstāvju, citu
interesentu sadarbībā rodas jauni produkti, pakalpojumi un
procesi

• Seminārs "Uzņēmējdarbības iespēju 

analīze Lūznavā« (1. un 2.daļa 2016)

• Kopienas iniciatīva «100 ozolu mežs "(2016)

• Vides izziņas spēles «Muižas sikspārņa 

Mūža misijas» koprade (2016)

• Dizaina domāšanas darbnīca (2017)

• Seminārs “Sociālās uzņēmējdarbības iespējas

Latvijā un ES” (2017)

• Seminārs/diskusija «Īstā telpa. Koprade

jaunradei» (2018)



KOPRADES TELPAS VEIDOŠANA



KOPIENAS MĀKSLAS PROJEKTI

Mākslas Pikniks (216, 2017, 2018, 2019, 2020)



KOPIENAS MĀKSLAS PROJEKTI
RADOŠUMA KVARTĀLS (2019)



KOPIENAS MĀKSLAS PROJEKTI
VIDES OBJEKTS «»MŪZA» (2019)



KOPIENAS MĀKSLAS PROJEKTI
VIDES DEJU FESTIVĀLS (2017, 2018)



KOPIENAS MĀKSLAS PROJEKTI
PLENĒRS ar VĒSMU UŠPELI (2020)



2016-2019 statistika

76121 apmeklētāji (gandrīz 20 000 gadā) no  42 valstīm 

553 (vid. 135 gadā) ekskursiju grupas

647 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)



Paldies par uzmanību!

http://luznavasmuiza.lv

http://facebook.com/luznavasmuiza

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

