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Soli pa solim pilnveido atpūtas kompleksu

Viesu nams darbojas kopš 2019. gada, bet, runājot par
konkrētu datumu, Mārtiņš atbild, ka tāda nav, jo viesu nams
savus atklāšanas svētkus tā pa īstam nemaz nav nosvinējis.
«Mēs neprotam svinēt svētkus – viesu nama atklāšanu ne-
svinējām, kad uzbūvējām pirti, arī nenosvinējām, kad būs
restorāns – arī nezinu, vai nosvinēsim. Vēl būs Tīklu parks
un lāzertags – nezinu, vai svinēsim,» saka Mārtiņš, atzīstot,
ka darba procesā parasti aizmirstas par svinēšanu. 

Viņš stāsta, ka, uzsākot būvniecību, esot bijis jāiegulda
daudz darba, vispirms jau – jāatbrīvo teritorija no atkritu-
miem, kuru te bija ļoti daudz. Viesu nams uzcelts
1951. gadā uzbūvētās ķieģeļu ēkas, kas kādreiz bija pub-
liskā pirts, vietā. Nevienam nevajadzīgais grausts, pie-
gružotā apkārtne, nonākot īsto cilvēku rokās, ir pārtapuši
par viesmīlīgu, omulīgu un iedvesmojošu vietu, kur at-
pūsties no ikdienas steigas.  

Pats Mārtiņš Lūznavā nedzīvo, bet atzīst, ka visu darba
procesu ir noorganizējis tā, lai būtu maksimāli ērti strādāt

attālināti. Viesu namā nav recepcijas, – kad viesis apmaksā
rezervāciju, tad saņem unikālas kombinācijas durvju kodu,
kurš darbojas konkrētās rezervācijas laikā.

Ikdienā Mārtiņš ir ceļu būves inženieris, bet darbs viesu
namā pagaidām ir kā hobijs, lēnām, bet mērķtiecīgi veidojot
savu izsapņoto pasauli «Svilpauniekos». «Šis ir kā hobijs,
algu  no šī biznesa sev vēl neesmu izmaksājis. No malas
viss izskatās skaisti, tomēr realitātē uzņēmējdarbība nav
nemaz tik vienkāršs process. Ja tev ir lieki naudas līdzekļi,
tad tu vari būvēt. Mēs piedalāmies dažādos fondu projektos,
bet tur vajag arī līdzmaksājumu. Visas ieceres, kas realizētas
un vēl tiks īstenotas, – viesu nams, pirts, restorāna iekārtas,
topošais Tīklu parks un lāzertags –  ir saņēmušas finansiālu
atbalstu. Pagaidām viss ir kā liela puzle – viens, otrs, trešais,
ceturtais gabaliņš. Jā, gribētos, lai ziemas periodā ir vairāk
klientu, tomēr, kad visi puzles gabaliņi saliksies kopā, tad
būs ļoti labi. Būs restorāns, ēdināšana, izklaides iespējas,
lai cilvēkiem ir interesantāk. Kad viss tiks īstenots, tad ceru,
ka tas varētu kļūt par normālu biznesu, nevis kā hobijs,»
saka Mārtiņš. 

Viesu namam ir ļoti skaists un skanīgs nosaukums
«Svilpaunieki». Izrādās, melns svilpaunieks (no māla vei-
dota doba figūriņa ar 1–2 skaņas caurumiņiem (parasti)
un iepūtiena spraugu ar svilpes caurumu) esot bijis re-
dzams viesu nama grāmatu plauktā un iedvesmojis latga-
liskam un autentiskam nosaukumam.

Kovida laikā – daudz vietējo tūristu
Mārtiņš stāsta, ka izjūt Rēzeknes novada pašvaldības at-

balstu, kas ir ļoti svarīgi, lai veiksmīgi darbotos izvēlētajā
sfērā. «Ar pašvaldību mums ir ļoti laba sadarbība, tāpat kā
ar Lūznavas muižu. Ja nebūtu muižas, diez vai mēs šeit kaut
ko uzsāktu. Kad Lūznavas muižā ir pasākumi, tad arī pie
mums ir vairāk apmeklētāju, jo muižas administrācija rezervē
saviem māksliniekiem numuriņus,» stāsta Mārtiņš.

«Mēs orientējamies uz pēdējā brīža klientiem, jo pa-
rasti visi «izķer» viesu namus, kas atrodas pie ezeriem.
Kad visi jau aizņemti, tad skatās arī uz tālākiem viesu na-
miem,» teic «Svilpaunieku» saimnieks, piebilstot, ka ko-
vida laiks viesu namam esot bijis superlabs. «Robeža bija
ciet, un cilvēki bija spiesti ceļot Latvijas teritorijā. Pie
mums viesojas maz ārzemnieku, jo esam prom no visiem
galvenajiem tūrisma maršrutiem, kas ir Rīga, Sigulda, Cē-
sis, Valmiera, Liepāja. Mūs apmeklē Latvijas tūrists – ģi-
mene. Mums ir forši ģimenes numuriņi, akceptējam māj-
dzīvniekus, esam draudzīgi ģimenēm,» stāsta Mārtiņš,
piebilstot: «Kovida laiks bija ļoti svētīgs, jo daudzi Latvijas
iedzīvotāji beidzot atbrauca uz Latgali. Nevis jaunieši,
bet cilvēki gados, kuri vēlāk teica, ka sen vai vispār nekad
līdz šim nav bijuši Latgalē.»

Darbojas pirts komplekss, top restorāns
Atceroties viesu nama pirmos klientus, Mārtiņš teic, ka

tie bija kāzu viesi. Kāzas bija plānots svinēt Lūznavas muižā,
bet viņš bija sasolījis, ka arī viesu nams jau būs gatavs uz to
laiku. Laiks paskrēja ātri, tomēr vēl pirms svinībām viesu
namā darbi ritēja pilnā sparā, jo ne vienmēr viss notiek tik
ātri, kā gribētos. Šis ir jautrs notikums, ko saimnieks atceras
ar smaidu, jo darba procesā tika iesaistīti visi radi un draugi,
lai tikai viss izdotos. Bija daudz stresa, bet viesu nams uz-
ņēma savus pirmos klientus, un arī apmeklētājiem te patika. 

«Diezgan ātri sākām uzņemt viesus, varbūt tāpēc arī nebi -
ja oficiālās viesu nama atklāšanas, jo viss jau notika. Kad aiz -
strādājies, tevi ievelk darba mutulī, paralēli vēl ir arī pamat-
darbs, tad jau atklāšanas svētki arī izpaliek,» saka uzņēmējs. 

Daudz kas ir paveikts, lai Lūznavā radītu šo īpašo
vietu, bet saimnieks apzinās, ka daudz kas vēl jāīsteno,
lai te izveidotos nopietnāks atpūtas komplekss. «Jāpiedāvā
ēdināšana, viesu numuriņus vairāk vajag, jo šobrīd varam
uzņemt līdz 30 viesiem. Šī gada laikā taps Tīklu parks,
līdz gada beigām plānots īstenot ideju par restorānu, kas
šobrīd top. Vairākus mēnešus darbojas pirts komplekss –
sauna, tvaika pirts, ir neliela banketa zāle. Tā kā man ir
cits pamatdarbs, tad nav pa galvu, pa kaklu jāmetas iekšā
šajā biznesā, lai atpelnītu katru centu,» saka Mārtiņš, uz-
sverot, ka viņam patīk strādāt lēni, bet pārliecināti. 

«Svilpauniekos» ieguldītais darbs un laiks, arī sirdssil-
tums un degsme ir pamanīti un novērtēti arī dažādos kon-
kursos – saņemta Pateicība Zemkopības ministrijas kon-
kursā «Sējējs 2022» nominācijā «Gada LEADER projekts
vietējā rīcības grupā», 2019. gada novembrī pasākumā «Lat-
gales tūrisma gada balva 2019» uzvara nominācijā «Labākā
tūristu mītne laukos 2019», konkursā «Rēzeknes novada
uzņēmums 2019» uzvara kategorijā «Gada uzņēmums».
Mārtiņš atzīst, ka šīs balvas sniedz gandarījumu par to, ka
ieguldītais darbs pamanīts un novērtēts  (jāpiebilst, ka «Svil-
paunieki» 2019. gadā uzņemti Latvijas Investīciju un attīs-
tības aģentūras Rēzeknes biznesa inkubatorā).

Vēl viens spilgts un nozīmīgs notikums bija 2019. gada
15. augustā, kad, apmeklējot Vissvētākās Jaunavas Marijas
Debesīs uzņemšanas svētkus Aglonā, Latvijas Valsts pre-
zidents Egils Levits ar kundzi izvēlējās atpūsties tieši
«Svilpauniekos». 

Sarunas noslēgumā Mārtiņš uzsver, ka, darbojoties uz-
ņēmējdarbības sfērā, ir daudz ko iemācījies – vispirms
jau finanšu pratību jeb to, «kā nomenedžēt naudu, lai viss
notiktu», sapratis, cik svarīgi ir nebaidīties un būt pārlie-
cinātam par to, ko dari, un sapratis, ka šī ir īstā nozare,
kurā darboties un kas pašam ļoti patīk.  

Vairāk informācijas par viesu namu «Svilpaunieki»
var iegūt mājaslapā www.svilpaunieki.lv.

Cieša sadarbība ar viesu namu «Svilpaunieki»

Kā Lūznavā aizritēja 17. jūlijā notikušais mākslu un garšu festivāls «Mākslas
pikniks 2022» un kāda sadarbība Lūznavas muižai ir izveidojusies ar viesu namu
«Svilpaunieki», stāsta muižas pārvaldniece IVETA BALČŪNE.

«Pandēmijas laikā mēs pārstrukturējām pikniku daudzos mazos pasākumos 
visas vasaras garumā. Savukārt svētdien pasākums piekto gadu notika ierastajā 
formātā – daudzi notikumi vienā dienā. Bet pēc kārtas tas bija septītais «Mākslas
pikniks». Latvijā pirmo reizi uzstājās portugāļu grupa «Albaluna», itāļu dziedātāja 
Maria Mazzotta, poļu grupa «The Bullseyes». Ir izveidojusies jauna tradīcija – 
pirms mākslas piknika mēs veidojam arī elektroniskās mūzikas nakti, tajā piedalījās
mūziķis un multimākslinieks no Francijas Skygge. Noslēgumā uzstājās Latvijas 
grupa «Very Cool People» un dziedātāja Paula Saija. Ārzemnieki vēlāk teica, ka 
mēs paši esam very cool people (ļoti forši cilvēki – I.K.-M.). Mūsu apmeklētājus nebaidīja
vienu brīdi līt sākušais lietus, viņiem līdzi bija viss nepieciešamais – lietussargi, sedziņas,
lai varētu baudīt pikniku jebkādos laikapstākļos. Ārzemju mūziķi bija sajūsmā par 
mūsu publiku. 

Šveices mākslinieks Vinsents Flikigers bija ieradies uz savas izstādes «Noir sur
blanc un citas krāsas» noslēguma pasākumu, kuras laikā varēja ieskatīties arī topošajā
Latgales zīmējumu un stāstu grāmatā «Trusīni vessim reitā pi puiša», ko viņš radījis sa-
darbībā ar latgaliešu kultūras aktīvisti Edīti Husari un biedrību «LgSC». Izstādes ap-
meklētāji varēja iepazīties ar stāstiem – skenējot QR kodus, tie bija dzirdami stāstu
autores lasījumā video versijā – katra stāsta iedvesma ir kāds Vinsenta zīmējums, kura
tematikā ievīts pašas Edītes, Vinsenta vai kur citur noklausīta notikuma brīdis Latgalē.
Īpašs notikums bija arī tradicionālā cepļa izņemšana, kas tika sasaistīta ar Rēzeknes
teātra «Joriks» izrādi «Muols». Līdz ar cepļa izņemšanu par izrādes dalībniekiem kļuva
arī «Cukrasātas» podnieki Staņislavs Viļums un Viola Anna Bīriņa – izrāde nenotika uz
skatuves, bet dabiskā vidē, bija autentiski trauki, kas izrādes laikā tiešām tika izņemti
no cepļa.

Pandēmijas laikā Lūznavas muižā attīstījās iekšējais tūrisms – brauca daudz indivi-
duālo ceļotāju, ģimenes. Distancēšanās noteikumi bija šķērslis, lai rīkotu lielus pasāku-
mus, un šis kopīgais mākslas radīšanas un baudīšanas mirklis – tas ir skaistākais, kas ir
atgriezies pēc Covid-19. Jāuzsver, ka pandēmijas laiku izmantojām pilnvērtīgi, izveidojot
jaunus piedāvājumus, – atklājām interaktīvu pastāvīgu ekspozīciju «Kerbedzs: sekojot
inženiertehniskajām idejām», īstenojām «Sikspārņu izziņas skolu». Mēs gaidām ap-
meklētājus un ceram, ka šī situācija rudenī nepasliktināsies.

Ar viesu namu «Svilpaunieki» mums ir ļoti cieša sadarbība jau no pašiem muižas
atklāšanas pirmsākumiem. Sadarbojamies vairākos veidos: pie mums notiek seminārs,
bet dalībnieki nakšņo «Svilpauniekos»; notiek mākslas projekti/ dažādas aktivitātes  –
pie mums ir rezidence un nedaudzi mākslinieki arī var nakšņot, bet, ja tas ir starptautisks
projekts ar lielāku dalībnieku skaitu vai cilvēku grupa, tad saviem ciemiņiem iesakām

vietējo uzņēmēju naktsmītnes. Pie mums notiek arī privātie pasākumi – cilvēki svētkus
izvēlas svinēt Kulturys škiunī, bet nakšņot – «Svilpauniekos».  Šīs kombinācijas ir ļoti
vērtīgas, jo ļauj mūsu apmeklētājiem te uzturēties ilgāk. 

«Svilpauniekiem» ir ļoti pievilcīga vide – atrodas Rāznas Nacionālā parka teritorijā,
netālu ir muiža, ir parks ar seniem kokiem, dīķiem, gleznaina vide – tas viss arī rosina
daudzus māksliniekus te radīt savus darbus.»

Lūznovā kuozinīki sajiut eistū Latgolu
Lūznovys muiža i vīsu noms «Svilpaunīki» bīži viņ ir svareigys vītys kuozinīkim –

te var gon svinēt skaistūs svātkus, gon puornakšņuot. Sovā pīredzē dolās AUSMA
SPRUKTE-KOZULE, kura pavysam naseņ kliva par pracātu sīvu. Jei stuosta,
kas beja tī svareiguokī faktori, deļ kam obi ar veiru Ilgvaru gribiejuši, kab kuozu
svineibys nūteik taišni Lūznovā.

«Kuozys svinēt Lūznovys muižā beja dyžan puordūmuots lāmums. Myusu mīlesteibys
svātkus cīši gaideja muna baba, kura tīņuok kuodreiz tehnikumā izavuiceja par vetuorsti,
i jai cīši patyka, kai itei vīta myusu dīnuos atdzymuse, ka tī ir cīši skaisti i romantiski.
Dīvamžāļ jei saslyma i pārnejā rudinī aizguoja tymā saulē... I mes sovā ziņā itū vītu 
izavielējom par gūdu jai. 

Tai kai es asu žurnaliste Latgolys regionalajā televizejā, bīži filmieju ziņom sižetus
par pasuocīnim muižā i tuos apleicīnē, i ari sirdī beja īkrytuse tei burveiba, kur senatneigī
muižys myuri sasateik ar nūstuostim apveituo parka dobys vierteibom. Turkluot muna
dzymtuo vīta atsarūn napatuoli nu tīnis, i, kai saceja Sarkaņu draudzis prīsters Andris
Jonāns, «es asu meitine nu Rāznys azara krostim». Ari veiram Ilgvaram gribiejuos, kab
myusu dīna ir eipaša i nūteik zeimeigā vītā. 

Vēļ svareigs faktors beja vītys infrastruktura. Mes gribiejom cīši lelys i latga-
liskys kuozys, i svineibom ar apmāram 100 gostim cīši pīmāruots beja muižai blo-
kus asūšais Kulturys škiuņs ar augstim grīstim, īspaideigom lustrom, boltom sīnom,
lampu virtenem... Beja teišom breineigi, asom laimeigi i uzskotom, ka itei vīta ir pīmā-
ruota taišni tim cylvākim, kas gryb kuozuos savīnuot senū ar myusdīneigū i «sajust
eistu Latgolu».

Asam prīceigi, ka natuoli nu muižys ir naktsmītne, kur kuozu gostim nu tuo-
luokom vītom palikt. Nuokamajā reitā vysi cīši slavēja, ka ustobenis ir plošys, sa-
kūptys, teirys, kotrā ir duša i tualete, ir skaisti skoti uorā pa lūgu. Kas ari ir cīši 
labi – kotrai ustobai pi īejis var uzlikt kodu, i tod sīvys pusis attuolais bruolāns navar 
najauši īkleist ustobā pi veira bruoļa sīvys rodim i tt. Kai jaunais puors asam cīši
pateiceigi vīsu noma saiminīkim i darbinīkim, partū ka jī myusim paleidzēja, kab 
svātki nūtyktu, kai mes grybom. Nūvālam, kab vyss izadūd iz prīšku, i nūteikti 
vielejam pasaplašynuot! Latgolā kai nikai ir cīši moz vīsu nomu, kur izguļdeit 
kuozu gostus lelā i kuplā skaitā!»

Viesu nams «Svilpaunieki» – nesteidzīgai un iedvesmojošai atpūtai Latgalē
Inga Kaļva-Miņina

«2015. gada Ziemassvētkos sev uzdāvinājām dāvanu – Lūznavas muižas parka teritorijā esošo veco publisko pirti. Plāns, ko ar tādu darīt, lēnām brieda –
piesakoties Eiropas Savienības LEADER programmai, saņēmām līdzfinansējumu pirts pārbūvei par viesu namu. Tā sākās mūsu ceļš, lai kļūtu par «Svilpaunieku» 
saimniekiem!» – šis ir viens no pirmajiem ierakstiem viesu nama «Svilpaunieki» Facebook lapā, kas publicēts 2019. gada 13. martā. Ja par šo viesu namu vēl līdz šim
neko neesat dzirdējuši, tad ziniet – tas ir ģimenes uzņēmums, kas atrodas Rēzeknes novada Lūznavā, Rāznas Nacionālā parka teritorijā, blakus Latgales jūgendstila
pērlei – Lūznavas muižai. Viesiem tiek piedāvāta nesteidzīga atpūta Latgalē – divu stāvu apartamentu tipa viesu namā ar astoņiem dažādiem numuriņiem –, baudot
gleznaini skaisto apkārtni un muižas un tuvējo uzņēmēju daudzveidīgos piedāvājumus.

Par to, kāds «Svilpauniekiem» bijis Covid-19 laiks un kādi ir nākotnes plāni, lai viesiem piedāvātu pēc iespējas daudzveidīgāku atpūtu Latgalē, ir mana saruna ar
viesu nama saimnieku MĀRTIŅU KIŠČENKO. 

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
«Par projekta raksta «Viesu nams «Svilpaunieki» – nesteidzīgai un iedvesmojošai atpūtai Latgalē» saturu atbild SIA «Vietējā»»

«Kovida laiks bija ļoti svētīgs, jo daudzi Latvijas iedzīvotāji bei -
dzot atbrauca uz Latgali. Nevis jaunieši, bet cilvēki gados, kuri
vēlāk teica, ka sen vai vispār nekad līdz šim nav bijuši Latgalē,»
saka viesu nama «Svilpaunieki» saimnieks Mārtiņš Kiščenko

Viesu nams «Svilpaunieki» ir divu stāvu apartamentu tipa viesu nams ar astoņiem dažādiem numuriņiem
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Mākslu un garšu festivāls «Mākslas pikniks» Lūznavas muižas apmeklētājus katru gadu pārsteidz
ar dažādām radošām aktivitātēm un muzikāli–literāri –garšīgiem mirkļiem
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Ausma i Ilgvars sovu skaistū kuozu dīnu svietēja Lūznovā: «Itei vīta ir pīmāruota taišni tim cylvākim,
kas gryb kuozuos savīnuot senū ar myusdīneigū i «sajust eistu Latgolu»»
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«Uzņēmuma «Parka mājas» viesu nams «Svilpaunieki» ir uzņēmums, kurā dar-
bojas uzņēmīgi, enerģiski un radoši saimnieki. Piesaistot LEADER programmas fi-
nansējumu, 1951. gadā būvētajai pirtij tika dota otra dzīve, pārbūvējot to par divstāvu
apartamentu tipa viesu namu ar astoņiem dažādiem numuriņiem, kas labiekārtoti
dažādām gaumēm. Ir jāuzsver saimnieku modernā pieeja viesu uzņemšanā, kvalitāte,
kā arī viesu nama dizains, kas vienlaicīgi ir gan praktisks, gan mūsdienīgs.

Ar nodibinājuma «Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā» finansiālu at-
balstu SIA «Parka mājas» realizēja projektu «Mārketinga stratēģijas izstrāde un
mārketinga materiālu sagatavošana viesu namam «Svilpaunieki»», izveidojot viesu
nama identitāti un mājaslapu www.svilpaunieki.lv. Savukārt Rēzeknes novada pa-
švaldības projektu konkursā «Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes
novadā» 2022. gadā SIA «Lūznavas atrakciju parkam» tika apstiprināta Lāzertaga
spēļu starta komplekta ar papildu aprīkojumu iegāde. 

Projekta pieteicējs Mārtiņš Kiščenko uzsvēra, ka, lai palielinātu aktīvās at-

pūtas iespējas Rāznas Nacionālā parka apmeklētājiem, pagarinātu viesu atpū-
tas laiku viesu namā «Svilpaunieki» un apmeklējuma laiku kultūrvietā Lūznavas
muiža, sniedzot iespēju viesiem pavadīt piepildītu dienu (vai vairākas) Lūznavā un
tās apkārtnē, ir iecere izveidot jaunu aktīvās atpūtas pakalpojumu – lāzertags (plā-
nots iegādāties jaunu lāzertaga aprīkojumu 12 personām). Lāzertags ir lielisks ak-
tīvās atpūtas veids, kas iekļauj sevī komandas darbu un taktisko domāšanu. Lāzer-
taga piedāvājums būs ļoti labs papildinājums aktīvās atpūtas Tīklu parka
piedāvājumam, tādējādi dažādojot aktīvās atpūtas iespējas Lūznavā un Rēzeknes
novadā. 

Rēzeknes novada pašvaldība organizē uzņēmēju projektu konkursu, kā arī tiek
rīkoti granta konkursi, kuros var iesniegt savus pieteikumus, lai iegūtu līdzfinansē-
jumu. Tāpat Rēzeknes novada pašvaldība sniedz iespēju uzņēmējiem, zemniekiem,
mājražotājiem novada mājaslapā sadaļā  «Izlolots Rēzeknes novadā» publicēt in-
formāciju par saviem ražotajiem produktiem.»

Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas pārstāvji atzinīgi vērtē viesu nama «Svilpaunieki» darbību un izaugsmi: 


