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Sadarbībā ar Liepupes muižu

Mūsdienīga elegance un 
romantisks lauku šarms — tā 
var raksturot Liepupes muižu, 
kas ir viena no skaistākajām 
vietām Latvijā un atrodas 
Salacgrīvas novadā, stundas 
braucienā no Rīgas.  

Šogad Liepupes 
muiža svin 265. 
dzimšanas dienu. 
Tā ir vieta, kur 
lauku romantika, 
vienkāršība un 
vēsture sastopas 
ar izsmalcinātību, 
eleganci un mūs-

dienu ērtībām. Tā visa, iespējams, 
šodien nebūtu, ja rīdzinieci Egitu 
Lausku nebūtu uzrunājis Imanta 
Lancmaņa rakstītais par Liepupes 
muižu — skaisto, bet pamesto, 
kas stāv likteņa krustcelēs, cerot, 
ka mazo baroka šedevru kāds ie-
kāros, lai tam nebūtu jāaiziet pos-
tā. Viņš rakstīja: „Atrisinājums 
būs vienlaikus arī atbilde jautāju-
mam, vai 21. gadsimta Latvijā vis-
pār iespējams izdzīvot celtnēm, 
kas tapušas citām kultūras prasī-
bām, dzīvesveidam un stilam.” 
Šie vārdi kļuva par Egitas Lauskas 
izaicinājumu pierādīt, ka mēs, lat-
vieši, paši saviem spēkiem spējam 
šādas kultūrvēsturiskas celtnes at-
jaunot un padarīt par modernās 
un aizņemtās dzīves sastāvdaļu. 
Tas viņai prasīja astoņus gadus un 
milzīgu uzdrīkstēšanos, jo visvai-
rāk muiža bija cietusi padomju 
gados — piecas reizes izcēlies 
ugunsgrēks, un tikai laimīgas sa-
gadīšanās dēļ tā nenodega. Taču 
vislielāko postu muižai nodarīja 
cilvēki — tika nojauktas un iz-
mestas mēslainē vēl saglabājušās 
baroka laika krāsnis, ēka tika pār-
būvēta kolhoznieku vajadzībām, 
jaunu sienu izbūvei tika nokalti 
skaistie griestu veidojumi. Nu to 
visu vajadzēja atjaunot un restau-
rēt. Pateicoties likteņa labvēlībai 
un ģimenes atbalstam, Egitai iz-
devās šo pārgalvīgo ideju īstenot 
un arhitekta Johana Andreasa Hā-
beranda 1751. gadā celtajai ēkai dot 
otru dzīvību. Ēkai, kurā savulaik 
ciemojušies gan barons Minhau-
zens, kas bija muižas īpašnieka 
barona fon Meka sievasmāsas Ja-
kobīnes dzīvesbiedrs, gan Garlībs 
Merķelis, kurš bija ne tikai regu-
lārs Liepupes muižas viesis, bet 
arī šeit skolojies pie sava labākā 
drauga Frīdriha fon Meka. Intere-
santi, ka liktenīgā kārtā par muižu 
tās mūža garumā galvenokārt rū-
pējušās sievietes — Anna Sofija 
fon Meka, Eleonora Veronika fon 
Meka, Marija Šarlote fon Zengere, 
Henriete fon Zengere un Egita 
Lauska.
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VidzemeS pērLe
Liepupes muižas saimniece Egita 
Lauska ir gan vadījusi restaurāci-
jas un rekonstrukcijas darbus, gan 
arī veidojusi Liepupes muižas in-
terjeru, par ko saņēmusi Valsts 
vēstures un kultūras pieminekļu 
inspekcijas gada balvu. Šobrī at-
jaunotajā Liepupes muižā ir atdzī-
vināta tās sākotnējā aura — res-
taurētas gan līdz mūsdienām 
saglabājušās barokālās divviru 
masīvās parādes durvis — vienas 
no senākajām šādu ēku ārdurvīm 
Latvijā, gan fasādes apdare, gan 
senās koka grīdas, gan apglezno-
tās podiņu krāsnis, gan griestu 
veidojumi, gan arī vienas no reta-
jām baroka koka kāpnēm Latvijā.

Viesi no Latvijas 
un ārvalstīm 
novērtē komfortu 
un kvalitāti 
Liepupes muižā 
iekārtotajā viesnī
cā, restorānā un 
SPA. Liepupes 
muižu ieskauj 
3,5 ha liels ainavu 
parks ezera krastā. 
Parka teritorijā 
ierīkota oranžērija.

Sadarbībā ar zāļu sievu Intu tapušas 
unikālās SPA procedūras, kas attīra, 
atjauno ķermeni un garu. Tajās ietilpst 
gan tvaika arompirtis, gan masāžas, 
gan burbuļvannas muižas āra terasē ar 
zāļu tējām, vīnu un saulrietu. 

Muižas restorāns „Fon Meks” ir izvietots Lielajā jeb Baltajā 
zālē ar mēbelēm piena baltos toņos. No elegantās un 
majestātiskās telpas ar diviem stūra kamīniem un restaurē
tiem baroka laika griestu veidojumiem paveras brīnišķīgs 
skats uz ezeru un seno parku. Svaigie produkti ēdienu paga
tavošanai tiek iegūti no vietējiem lauksaimniekiem, savu
kārt zaļumi un garšaugi sezonā no muižas ekoloģiskā garš
augu dārza. Liepupes muižu ir iecienījuši jaunie pāri, izvēlo
ties šo vietu kāzu svinībām. Muižas greznās un mājīgās 
zāles ir piemērotas līdz 70 personu kāzu svinību rīkošanai.

Zilā kamīna zāles 
galvenais objekts 
ir kamīns, kas ir 
Egitas Lauskas 
īpašs lepnums. 
Kungu mājas 
interjeram atgū
tais 18. gadsimta 
vidū mūrētais zili 
baltais podiņu 
kamīns ir līdzi
nieks kādreiz 
Liepupē bijušajai 
krāsnij, kas ir 
viena meistara 
roku darbs. 
Oriģinālā krāsns 
zudusi pēckara 
gados. To pa 
domju gados  
lika izvākt no  
muižas un visus 
podiņus sīki jo  
sīki sasist. 

Egita un Valdis Lauski ar  
bērniem Ievu, Elīzu un Dāvidu.

Šogad Liepupes muiža ir izgājusi viesnīcas akreditāciju un 
saņēmusi piecu zvaigžņu vērtējumu. Viesnīcā ir 16 luksusa 
klases numuri, kas ir ieturēti romantiskā, elegantā lauku 
stilā — sienas grezno ekskluzīvas britu zīmola „Sanderson” 
tapetes, istabās ir dēļu grīda, vannasistabās — čuguna van
nas.

Profesionāla vīnziņa pavadībā 
Liepupes muižā tiek piedāvātas vīna 
degustācijas. Vīna baudīšanas tra
dīcijas Liepupes muižā ieviesa jau 
pirmie tās īpašnieki — fon Meki. 


