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Malnavas muiža un parks
No Malnavas muižas ēkām saglabājusies 19. gs. 1. puses klēts klasicisma stilā, ar diviem 4 kolonnu portikiem galvenajā
fasādē, kā arī vīna māja Ceļš uz Malnavas muižu ved caur Baltajiem vārtiem - četriem balti krāsotiem mūra stabiem ar
dakstiņu jumtiņiem. Muižas laikos pa vidējiem vārtiem braucis lielskungs, pa mazajiem vārtiem - kalpu ļaudis. Visapkārt
parkam ir daļēji saglabājies akmens mūris.
Adrese: Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas nov., LV 5750
Fakss: 371 657 33100
E-pasta adrese: turisms@karsava.lv
Mājas lapa: http://www.karsava.lv
Koordinātes: 56°46'36.7" N, 27°43'31.1" E
Autostāvvieta: Ir
Tualete: WC
Ekskursijas: Ir
Kultūrvēsturiskie objekti
Apraksts: Malnavas muiža atrodas Malnavas ciemā, dokumentos pirmo reizi tā minēta 1774. gadā. Zināms, ka līdz 1724.
gadam tā piederēja Hilzenu ģimenei, kas cēlusies no Vācijas bruņiniekiem, kuri Latvijā ieceļojuši jau 13. gs. sākumā un
pārpoļojušies. Jānis Hilzens tēva vietā pārņēma īpašumus (163 777 ha), kļūstot par Viļakas apgabala starostu.
18. gs. Hilzena meitai apprecoties ar Janu Šadurski, Malnavas muiža kļuva par Šadursku ģimenes īpašumu. Tajā laikā tā tika
pārveidota: galvenajai muižas ēkai piebūvēja trešo stāvu, arī muižas jumts, Z un D bloki tika pārbūvēti. Muižas ēkā var redzēt
kāpnes, kuras vijas uz augšu, bet pils aizmugurē atradās apaļa zāle ar stikla sienām un izeju uz parku. Nikolaja Šadurska
ģimene atstāja Malnavu, dodoties bēgļu gaitās, tomēr muiža vēl pastāvēja, jo to pārvaldīja grāfa palīgs. 1920. gadā Malnavas
muižu ar 12,402 ha zemes nacionalizēja un kā vienu no lielākajām muižām ieskaitīja valsts zemes fondā. 1928. gadā ēkai
piebūvēti sānu korpusi, pielāgojot lauksaimniecības skolas vajadzībām. Arī šobrīd muižas ēka tiek izmantota Malnavas
koledžas vajadzībām.
Dabas objekti
Apraksts: Malnavas muižas parks kopumā aizņem 18 ha lielu platību (kopā ar Ziedoni - parka otro daļu). Muižas parkā ir 6,9
ha zemes, dīķis aizņem 0,1 ha. Starp vietējām koku sugām, tādiem kā kļavas un oši ir retas svešzemju sugas - baltegļu,
dzīvības koku sugas, etiķkoks, Tatāru kļava, Kanādas apse, valrieksts u.c. Parkā atrodas skulptūra „Lācīši” un neliels apaļš
uzkalniņš - to sauc par Mīlestības kalniņu.
Cena: Pēc vienošanās
Cenā ietverts: Apskate
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