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Šajā ēkā atrodas Valkas pagasta Lugažu bibliotēka 2016. gadā.



Tagadējās Lugažu muižas atrašanās vieta, iespējams ir saistīta ar Lugažu pili (Luhde), kas bijusi Livonijas  

ordeņa vasaļa pils. Vēsturnieki uzskata, ka pils celta 15.gs., pirms 1431. gada.

20. gs. no pils bija palikušas vairs niecīgas mūra paliekas. 21. gs. sākumā vairs nav saskatāmas pat mūra pēdas.

Saglabājies muižas saimniecības ēku komplekss, no kurām dažas ir labi saglabājušās, parka fragments, aleja un 

ūdenstilpe. Ēkas gan arhitektūras ziņā, gan materiāla ziņā liecina par to, ka celtas atšķirīgos laikos.

Lugažu pilsmuižas skats no rietumiem 1801. gadā ar zemes valni agrākās pils vietā 



Lugažu pagasta bibliotēka, kā liecina arhīva izziņa, dibināta 1923. gada 30. jūnijā. Par bibliotēkas likteni 

kara laikā ziņu nav, bet drīz vien pēc kara beigām tā ir darbojusies, par ko liecina 1946. g. 8. jūlija ieraksts inventāra 

grāmatā. Atrašanās vietu šajā laika periodā izzināt nav izdevies.

Pārbūvētā ēka 1967. gadā.

Tagadējo muižu pirmo reizi atjaunoja 1950. gadu beigās. Pēc A. Kriles atmiņām, vienā ēkas galā notika 
kino izrādīšana un bija svinību zāle, kurā svinēja iesvētības un citus kolhoza ļaudīm svarīgus svētkus. Otrā galā 
atradās pāris dzīvojamās istabas. A. Pole zināja stāstīt, ka bijusi arī telpa tenisa spēlēšanai un telefonu centrāle.

1967. gadā kolhozs «Ļeņina ceļš» no kādreizējās muižas ēkas izbūvēja telpas kantorim, klubam, feldšeru 
un vecmāšu punktam, apakšstāvā vienā mazā istabiņā tika izvietota bibliotēka.



1970. gados bibliotēka bija kolhoza «Ļeņina ceļš» arodbiedrības bibliotēka un atradās kolhoza kantora ēkā. 

1988. gadā tiek pievienota Valkas rajona centralizētai bibliotēku sistēmai. 

Ap 1998. gadu bibliotēku pārceļ tai pašā ēkā uz divām, bet bibliotēkai galīgi nepiemērotām telpām. Viena 

telpa ir bez loga un otra bez apkures. Šajās telpās bibliotēka atrodas līdz 2002. gadam.



2002. gada augustā bibliotēka tiek pārcelta uz jaunām, plašākām telpām pagasta centrā Līvānu tipa mājā «Pērkoni».
Bibliotēkā tiek iekārtota arī kompjūteru, spēļu istaba un lasītava.



Līdz 2008. gadam Lugažu muižas komplekss, kurā iepriekšējos gadus atradās bibliotēka, bija 
privātpersonu īpašumā. 2008. gada oktobrī muižas centrālo ēku, dažas saimnieciskās ēkas un parku par 140 tūkstošiem 
latu iegādājās Valkas pagasta padome.



Piesaistot Eiropas struktūrfondu līdzekļus, Valkas novada dome īstenoja muižas rekonstrukcijas projektu. 
Līdz ar to tika sakārtota vēl viena vieta laukos.

Šajā attēlā ēka redzama 2009. gadā pirms renovācijas



Grūti iedomāties, ka šajās telpās atradās pagasta kultūras nams.



Vecā muiža kļūs par tautas saieta namu.



Darbus veica SIA «Valkas būvnieks» un SIA «Valkas meliorācija».



Celtniecības un labiekārtošanas darbi  kopumā izmaksāja 258 tūkstošus latu, piesaistot  Eiropas Savienības naudu.



Mainījusies muižas ārpuse, ko iespaidīgāku padara jaunais kāpņu korpuss.



Lugažu muižas ēkā aktīvi rosās celtnieki.



Viss nams  kļuvis pilnīgi jauns, tikai sienas palikušas vecās.



Renovētā ēka ar jaunām un plašām telpām gaida apmeklētājus.



Šajā telpā tika iekārtota interneta lasītava ar pieciem  projekta “Trešais tēva dēls” 
datoriem.



Ap saieta namu top arī sakopts parks.



2010. gada 15. jūnijā Lugažu muižas saieta nams tiek atklāts pēc rekonstrukcijas. Lugažu muižas telpās 
pirmajā stāvā tagad atrodas zāles koncertiem, izrādēm un izstādēm, kā arī pagasta pārvalde. Otrajā stāvā izvietotas 
plašas telpas bibliotēkai. Ir interneta  un periodikas lasītava, vēstures istaba un plašas telpas lasītāju apkalpošanai.


