
Pie Vēdzeles upes bijušajā Zemītes, tagad Jaunsātu pagastā no sena Pētera, Jakoba un Klausa 
Kuku lēņa 16.gs. izveidojusies bruņinieku muiža, kas 1530.g. piešķirta Berndam fon Tīdevicam, viņa 
pēcnācēji bija Kukšu īpašnieki līdz 1695.gadam, kad muižu nopirka Kurzemes kanclers Frīdrihs 
von Brakels. 1821.gadā īpašuma tiesības tika nodotas Kristofam Ernstam fon Betiheram, šai 
dzimtai Kukšas piederēja līdz 1939.gadam.

Otrā pasaules kara laikā te bija slimnīca. Pēc kara telpas kungu mājā īrēja Zemītes ciema 
darbaļaužu deputātu padome kluba vajadzībām. 1949.gadā Kukšas bija kolhoza „Zaļā zeme” 
centrs, bet 1951.gadā pārgāja kolhoza rīcībā.

2000.gadā veikta kungu mājas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un 2001.gadā uzsākta 
rekonstrukcija. Apmeklētājiem ēka ver durvis 2006.gadā. Kultūras piemineklim atbilstoši atjaunota, 
tā atmirdzējusi senajā spožumā un pilda savas jaunās funkcijas kā viena no stilā ieturētākajām 
lauku viesnīcām Baltijā. Ēka ir iekārtota ar tādu rūpību, ka rodas iespaids, ka tā nekad nav bijusi 
pamesta un, ka laiks tai būtu aizritējis garām, neatstājot nekādas pēdas – it kā muiža tāda būtu 
bijusi vienmēr. Katra telpa glabā stāstu par ēku īpašniekiem un aizgājušo gadsimtu mainīgo gaumi.

KUKŠU MUIŽA / muižas nosaukums

JAUNSĀTU PAGASTS, TUKUMA NOVADS / 

muižas atrašanās vieta

16. GS.  / muižas celšanas gads

BERNDS FON TĪDEVICS / pirmais īpašnieks

2006 / gads, kad muiža atjaunota

DANIELS JĀNS / tagadējais īpašnieks

MUIŽAS ZIEDU LAIKI.

PADOMJU OKUPĀCIJAS GADI.

MŪSDIENAS.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR MUIŽU
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