
Projekts  ,,Atrastā vēsture” 20.08.2014. 

Darbnīca ,,SENĀS  MUIŽAS””  

Ar izbraukumu un praktisku darbošanos muižās. 

 Tikšanas  adrese:  Eversmuiža, Cibla, Ciblas pagasts, Ciblas novads, LV-5709 

 Apraksts: Muiža bija feodāls zemes īpašumu veids, kad īpašnieks zemi neapstrādāja personīgi, bet 

guva no tās ienākumus. Šaurākā nozīmē par muižu sauc šāda īpašuma pārvaldes ēku vai ēku 

kompleksu, kurā ietilpst kungu māja vai pils, muižas pārvaldnieka māja, kā arī dažādas 

saimnieciskas un rūpnieciskas būves. Latvijā dažādos laikos kopumā bija, vairāk kā 1800 muižu. 

Ludzas, Ciblas, Zilupes un Kārsavas novados 45 muižas. 

Muižas pastāvēja līdz 1920. gada agrārajai reformai, kad tās tika likvidētas un bijušajiem 

īpašniekiem reizumis tika atstāti vienīgi muižu centri. Pēc reformas tā laika Ludzas apriņķa robežās 

saglabājās 3 lieli muižas centri (ar platību 150-300 ha) Bakavā, Kaņecpolē un Malnavā, kā arī 4 

mazie muižas centri (ar platību 50-100 ha) Balvos, Runtortā, Radavā un Zaļesjē.  

1925. gada 1. aprīlī no Ludzas apriņķa ziemeļu daļas pagastiem un no Krievijas pievienotajām 

teritorijām izveidoja Jaunlatgales apriņķi. Vietvārdu nosaukumos muižas vārds tika izskausts ar 

likumu par lauku nekustamo īpašumu pārdēvēšanu. 

    Daudzus gadsimtus Latgalē muižas bija ne tikai administratīvie centri, bet arī saimnieciskās, 

kultūras un sociālās, dzīves virzītājs un centrs. Jebkuram cilvēkam ir svarīgi apzināties savas saknes 

un dzīves pamatus, kas var ietekmēt katra cilvēka un visas sabiedrības dzīvi kopumā.  

  Radošās darbnīcas norises laikā dalībniekiem (25.pers.) piedāvāsim paviesoties dažās Ciblas, 

Zilupes un Ludzas novadu teritorijā muižās.  

Darbnīcas mērķis: apzināt dažas Ciblas, Zilupes un Ludzas novadu senās muižas, un iepazīties ar to 

vietu mūsdienu vidē.  

Darbnīca Nr.1 „Celaiņu aušana” 

Darbnīca Nr.1 darbosies Eversmuižā 

  No paaudzes paaudzē tiek pārmantoti dažādi amati, arī aušanas prasmes. Jostu aušana celu 
tehnikā Latvijā ir ļoti sens rokdarbu veids, sevišķi izplatīta tās darināšana bija Latgales novados. 
 Darbnīcā izgatavosim grāmatzīmes celu tehnikā. Darbosimies ar celu galdiņiem - dēlīšiem, kuros 
ievērtie velku pavedieni aušanas procesā maina vietas līdz ar dēlīšu pagriezieniem. 
 
Darbnīca Nr.2 un Nr.3 darbosies visās muižās. 

 
Darbnīca Nr.2 „Atpazīsti seno muižu” 

Katrs darbnīcas dalībnieks vizuāli, pēc dotiem attēliem ar muižas fragmentu, atpazīs apmeklēto 
muižu. 
 
Darbnīca Nr.3 „Senā muiža manā iztēlē” 

 
Katrs darbnīcas dalībnieks uzzīmēs, kā izskatījās, viņaprāt, senā muiža. 



Darba kārtībā : 

 

11.00 – 13.00   Eversmuiža  (Cibla, Ciblas pagasts, Ciblas novads)  

* satikšanās pie rīta kafijas, izstādes ,, Čaklas rokas „  un muižas apskate, diskusijas 

* radošā darbnīca ,, Grāmatzimju darināšana celu  tehnikā” 

13.10 -13.30. Felicianovas muiža, Felicianovas ūdensdzirnavas  

(Felicianova, Ciblas pagasts, Ciblas novads) 

14.00 - 15.00. Zabolotjas muiža (Līdumnieki, Līdumnieku pagasts, Ciblas novads) 

Pusdienas 

15.50– 16.10  Lauderu muiža (Lauderi, Lauderu pagasts, Zilupes novads) 

16.30 – 16.50  Istras muiža ( Vecslaboda, Istras pagasts, Ludzas novads) 

17.05 - 17.25  Konecpoles muiža (Konecpole, Istras pagasts, Ludzas novads) 

17.40  - 18.00 Annapoles muiža (Annapole, Istras pagasts, Ludzas novads) 

18.20. Izbraukšana no Vecslabodas 

19.10. – 19.40 – Darbnīcas foto un zīmējumu materiālu apkopošana, darba izvērtējums, darbnīcas 

prezentācijas sagatavošana Ciblas Jauniešu Centrā (Ciblas tautas nams). 

 

 

 

 


