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1. . Esošās situācijas analīze - Kultūras mantojuma  

objekta organizācijas apraksts. 

 
1.1. Kultūras mantojuma objekta darbības pilnvarojums 

 
Skaistkalnes muižas kompleksa daļa - kungu māja ir Vecumnieku novada Skaistkalnes 

vidusskolas Reģ. Nr. 4513901289 valdījumā un Vecumnieku novada domes Reģ. Nr. 

90009115957 īpašumā. 

Kultūras mantojuma juridiskais statuss un kompetence-Skaistkalnes muiža ir iekļauta valsts 

aizsargajamo kultūras pieminekļu sarakstā ar Kulturas ministrijas 12.07.2006 rīkojumu Nr.121 

(publicēts “Latvijas Vēstnesī” 25.07.2006) likumā “Par kultūras piemenekļu aizsardzību” noteiktā 

kārtībā kā ahitektūras piemineklis , valsts aizsardzības Nr.8598. 

 

1.2. Kultūras mantojuma objekta raksturojums. 

 
Skaistkalne ir neliels pagasts Vecumnieku novada pašā malā, Lietuvas pierobežā ar bagātu 

kultūras mantojumu. Skaistkalnes saimnieciskais centrs vēsturiski ir bijusi muiža. Muižas 

kompleksā joprojām saglabājusies kungu māja, klēts, magazīna, ūdensdzirnavas Mēmeles krastā 

un mūra tiltiņš. 

Skaistkalnes muižas pirmais īpašnieks 1489.gadā bija Heinrihs Šēnbergs, kuram to izlēņoja 

Livonijas ordeņa mestrs J.fon Freitāgs-Loringhofens. No pirmā īpašnieka uzvārda arī cēlies 

muižas nosaukums, kas vēlāk latviskots. Ap 1650.gadu muižu nopirka Johans fon Bergs-Karmels, 

kas 1658.gadā te uzcēla pirmo katoļu baznīcu un lika pamatus katoļticības tradīcijai Skaistkalnē. 

1738.gadā Skaistkalnes muižu nopirka Priekules un Asītes muižu īpašnieks Nikolauss fon Korfs. 

Korfu dzimta muižu saglabāja savā īpašumā līdz pat Agrārajai reformai 1920.gadā. 

Muižas kungu māja celta pēc Liepājas arhitekta Maksa Paula Berči (1840-1911) projekta, kas jau 

iepriekš bija projektējis N.fon Korfam piederošo Priekules pili. Liepājas muzejā saglabājusies 

Skaistkalnes kungu mājas projekta skice, kas datēta ar 1894.gadu. Celtniecību vadīja Liepājas 

būvuzņēmējs Johans Vilhelms Rīge.  

Kungu māja celta historisma t.s. ķieģeļu stilā, lai gan atšķirībā no citiem šī stila paraugiem 

Latvijā, raksturojama kā izteikti vienkārša un lakoniska. Tajā saglabājušies atsevišķi interjera 

elementi – kamīns, krāsns, griestu gleznojumi divās telpās, sānu kāpnes un durvju vērtnes.  

 Muižas īpašnieka barona N.fon Korfa kādreizējo pieņemamo istabu grezno iespaidīgs 

neorenesanses formās darināts krāsaini glazēts majolikas kamīns ar vidusdaļā iestrādātu figurālu 

cilni, kas attēlo ainu ar personāžiem renesanses laikmeta tērpos. Tas izgatavots Rīgas firmā „Zelm 

& Boehm”, kuras izgatavotie kamīni vēl saglabājušies, piemēram, Jaunmoku pilī un dažos Rīgas 

19.gs.namos. Diemžēl 20.gs.60.-70.gados greznais kamīns bija daudz cietis no vandālisma, tā 

apakšējā daļa tika aizsegta ar finiera kasti, un vairāk kā 30 gadus tas nebija redzams ne skolas 

audzēkņiem, ne speciālistiem. 2007.gadā pabeigta tā restaurācija un kamīns atguvis savu 

sākotnējo krāšņumu. 

Griestu gleznojumi saglabājušies barona pieņemamajā telpā un bijušajā ēdamzālē. Tie veidoti ar 

trafareta palīdzību. Pieņemamajā istabā izmantota tumši brūngana krāsojuma gamma ar zilganu 

ēnojumu, kas imitē ģeometriskā rakstā kārtotu ozolu dēļu apšuvumu, bet ēdamzālē koka tekstūru 

imitējošo ģeometrisko panno papildina simetrisks arabesku ornaments un apaļos medaljonos 

gleznotas klusās dabas ar dienvidu augļiem un vīnogām. Griestu centru abās telpās iezīmēja 

reljefas sarežģītas formas rozetes papjēmašē tehnikā. Griestu gleznojumi tāpat bija daudz cietuši 
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20.gs.otrās puses pārbūvēs, kad tika mainīts plānojums un telpas pārdalītas ar starpsienām, bet 

2007.- 2008.gadā veikta arī gleznojumu restaurācija. 

Izglītības pirmsākumi Skaistkalnē saistīti ar jezuītu darbības laiku 18.gs.pirmajā pusē, kad pie 

klostera darbojās klasisko zinātņu skola. 1859.gadā pie baznīcas uzcelta draudzes skola, bet 

1877.gadā – pagasta skola. 1918.gadā pagastskolas telpās izvietojās 6-klasīgā pamatskola, bet 

1921.gadā pamatskola tika pārcelta uz Skaistkalnes muižas kungu māju. 1952.gadā Skaistkalnē 

izveidota vidusskola, kas joprojām saimnieko bijušajās muižas mājās.   

Pēdējos gados realizētie skolas labiekārtošanas un restaurācijas projekti gan veicinājuši audzēkņu 

izpratni par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un radījuši interesi par restauratora 

profesiju, gan devuši iespēju jauniešiem pavadīt savu mācību laiku kvalitatīvā, kultūrvēsturiski 

vērtīgā un harmoniskā vidē. 

Vecumnieku novada Domes attīstības plānā 2013.-2028.gadam Skaistkalnes pagasts u novērtēts 

kā novada kultūrvēstures centrs. 

Ar 2005. gadu  Skaistkalnes muiža ir Piļu un muižu asociācijas biedre. 

 

1.3. Kultūras mantojuma objekta  vadības modeļa un organizatoriskās struktūras 

definēšana. 

 

Šīs attēls shematiski attēlo kultūras mantojuma objekta struktūru atbilstoši objekta funkcijām. 

 

 

VECUMNIEKU 

 NOVADA DOME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visu objekta darbu finansē un kontrolē Vecumnieku novada Dome. 

DIREKTORS 

Direktora vietn.. 

mācību  darbā-1 

Direktora vietn. 

audzināšanas 

darbā-1 

Direktora vietn. 

saimnieciskajā 

darbā -1 

Atbalsta 

personāls: 

- psihologs 

- logopēds 

- bibliotekārs 

- medmāsa 

Pedagoģiskais 

personāls-28 

Kl. audzinātāji 

Pulciņu skolotāji 

Interešu izglītības 

pulc. vadītāji 

Sporta darba org. 

Jaunsargu vad. 

Skolas 

tehniskais 

personāls-12 

Grāmatvede -1 

Lietvede-1 
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 Skolas direktors, kas ir Vecumnieku novada Domes darbiniece, kura  plāno un nodrošina 

kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošina izglītības iestādes 

intelektuālo, finanšu un materiālo resursu efektīvu izmantošanu,  pārvalda  un nodrošina izglītības 

iestādes lietojumā nodoto pašvaldības nekustamo īpašumu lietderīgu saimniekošanu. Direktore  

izstrādātā iekšējās kontroles sistēmu iestādei un nodrošina tās darbību. Atbild par 

kultūrvēsturiskās ēkas saglabāšanu un izmantošanu.  Viņa pārstāv  iestādes intereses valsts un 

pašvaldību institūcijās un masu medijos. Direktore realizē  skolas labiekārtošanas un restaurācijas 

projektus. 

 Direktora vietniece  audzināšanas darbā organizē un  nodrošina izglītības iestādes audzināšanas 

programmas izstrādi , koordinē un pārrauga  tās izpildi un organizē izglītības iestādes ārpusstundu 

darbu, organizē izstādes ,pasākumus Skaistkalnes muižā, Veicina izglītības iestādes tradīciju 

saglabāšanu un pilnveidošanu un tēla veidošanu, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. 

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā - Plāno, vada un kontrolē tehnisko darbinieku darbu, 

nodrošinot saimniecisko darbu  skolā-muižā . Nodrošina skolas inženiertlu (elektrotkla, 

signalizācijas,ūdensvada un kanalizācijas, apkures sistēmas) savlaicgu tehnisko apkopiun 

profilaktisko apkalpošanu, uzturšanu ktībāun piedalās šajā darbā  patstāvīgi nodrošina operatīvu 

bojātā inventāra, elektrotīkla, ūdensvada un kanalizā cijas, apkures sistēmas bojājumu novēršanu 

un remontu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot speciālistus. .Organizē , vada un piedalās skolas 

telpu remontdarbos. .Nodrošina un organizē skolas pasākumu saimnieciskās daļas norisi 

(apskaņošana, pasākuma iekārtošana u.c.) .Piedalās skolas saimnieciskā budžeta plānošanā un 

izpildes kontrolē , saskaņojot līdzekļu izlietošanu ar skolas direktoru un Vecumnieku novada 

domes administratīvo daļu.  

Grāmatvedis - veic uzņēmuma finansiālo operāciju pilnu uzskaiti; nodrošina savlaicīgu finanšu 

informācijas apkopošanu, apstrādi un finanšu rādītāju aprēķināšanu; analizē uzņēmuma 

finansiālās darbības rādītājus; gatavo finanšu pārskatus un nodokļu deklarācijas; apkopo,plāno un 

kontrolē finanšu resursu sadali; izstrādā priekšlikumus uzņēmuma finansiālās darbības 

pilnveidošanai; nodrošina Latvijas Republikas normatīvo aktu un starptautisko tiesību normu 

ievērošanu un piemērošanu grāmatvedības jomā; organizē unvada citus darbiniekus. 

Lietvede - Nodrošina dokumentu oriģināla un to atvasinājumu juridisko spēku, noformējot tos 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas, 

lietvedības kārtību, valodas lietošanas prasības. Noformē pārvaldes (organizatoriskos, rīkojuma, 

izziņu un pārskatu,sarakstes un 

personāla) dokumentu, izmantojot biroja tehniku. Sagatavo  atbildi iesniegumiem, sūdzībām un  

priekšlikumiem, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

2.Kultūras mantojuma objekta misija un vīzija 
 

2.1. Misija 

 
Kultūras mantojuma objekta misija ir izglītot sabiedrību, veicināt bērnu un ģimeņu interesi par 

Latvijas arhitektūru, kultūrvēsturisko mantojumu, tādejādi rosināt sabiedrības iesaistīšanos 

kultūras vērtību saglabāšanā un popularizēšanā.  

 

2.2 Vīzija 
Intelektuāla, radoša Latvijas pilsoņa veidošana, kurš ar savu stāju, zināšanām un attieksmēm ir 

spējīgs iekļauties apvienotās Eiropas vidē. 

Veidot demokrātisku skolu kā izglītības, kultūrvēstures un attīstības centru Vecumnieku novadā. 

 

2.3. Vērtības 

 
Skaistkalnes muižā pēdējos gados realizētie skolas labiekārtošanas un restaurācijas projekti 

veicinājuši audzēkņu izpratni par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un radījuši interesi par 

restauratora profesiju, gan devuši iespēju jauniešiem pavadīt savu mācību laiku kvalitatīvā, 

kultūrvēsturiski vērtīgā un harmoniskā vidē. Skaistkalnes muižas dzīvojamā ēka ir iekļauta valsts 

aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis, muižā 

esošais kamīns un plafonu gleznojumi 2 telpās ir valsts nozīmes mākslas pieminekļi. Pateicoties 

skolas darbībai ir izveidota atpazīstamība ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā un citās Eiropas valstīs. 
Ciematā esošais katoļu dievnams piesaista tūristus un interesentus arī muižas kompleksam. Ar 

2005. gadu Skaistkalnes muiža ir Piļu un muižu asociācijas biedre. 

 

 

 

3.SVID analīze 
 

Kultūras mantojuma objekta darbības plānošanā svarīga vieta ir Vecumnieku novada domes 

auditam, kas palīdz noskaidrot tās pašreizējo stāvokli: stiprās puses, uz kurām balstīties, vājās 

puses, kuras jānovērš vai jāmaina, iespējamos uzlabojumus, iespējamos draudus paredzētajiem 

uzlabojumiem. Audita veikšanai tika izmantota SVID (SWOT) analīze, kas palīdz saskatīt esošās 

problēmas, formulēt kopējās vērtības, izvirzīt mērķus un noteikt nepieciešamos uzlabojumus un 

prioritātes Skaistkalnes vidusskolas, kura darbojās muižas ēkā, darbības  lgtspējīgai attīstībai.  

 

 
Iekšējie faktori 

Stiprās puses Vājās puses 

 Vēlme saglabāt un popularizēt esošās 

kultūrvēsturiskās vērtības 

 Skaistkalnes muižas dzīvojamā ēka ir 

iekļauta valsts aizsargājamo kultūras 

pieminekļu sarakstā kā vietējas nozīmes 

arhitektūras piemineklis, muižā esošais 

 Negatīvā demogrāfiskā situācija, iedzīvotāju 

skaita samazināšanās kā ekonomisko procesu 

sekas 

 Ierobežotas finansiālās iespējas 

 Autoceļu neapmierinošā kvalitāte 
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kamīns un plafonu gleznojumi 2 telpās ir 

valsts nozīmes mākslas pieminekļi. 

 Vecumnieku novada Domes attīstības 

plānā 2013.-2028.gadam Skaistkalnes 

pagasts novērtēts kā novada 

kultūrvēstures centrs 

  Muižas ēkas salīdzinoši labais 

tehniskais un vizuālais stāvoklis 

 Sadarbība ar Piļu un muižu asociāciju 

 Muižā darbojas skola, tādejādi piesaistot 

bērnus, jauniešus un viņu vecākus no 

visa novada 

 Pateicoties skolas darbībai ir izveidota 

atpazīstamība ne tikai Latvijā, bet arī 

Lietuvā un citās Eiropas valstīs 

 Ciematā esošais katoļu dievnams 

piesaista tūristus un interesentus arī 

muižas kompleksam 

Ārējie faktori 

Iespējas Draudi 

 Muižas ēkas restaurācijas ietvaros 

iegūtie sadarbības partneri 

 Ģeogrāfiskā atrašanās vieta kā iespēja 

sadarbībai ar Lietuvas partneriem 

 Pateicoties izglītības iestādes darbībai 

muižas ēkā, notiek IKT attīstība 

 

 Demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās, 

iedzīvotāju aizplūšana un skolēnu skaita 

samazināšanās 

 Izmaiņas likumdošanā 

 Finanšu līdzekļu trūkums 

 Tūrisma plūsmas samazināšanās 

 Cilvēkresursu maiņa 

 

 

 

4. Kultūras mantojuma objekta darbības virzieni (mērķi),  

prioritārie uzdevumi 

 
Apkopojot SVID analīzi vispārīgos vilcienos, izvērtētas kultūras mantojuma objektam šobrīd 

pieejamos resursus un piedāvātos produktus un pakalpojumus(kultūras pasākumi,kultūras 

mantojuma objekta tūrisma apmeklējumi, semināri,izstādes,tehnisko 

nodrošinājumu,personālu,finanses),tika izvirzīti mērķi un uzdevumi ,kas aptver  kultūras 

mantojuma objekta pamatfunkcijas un darbības nodrošināšanu. 

 

Mērķis –Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana,izmantošana un to popularizēšana. 

 

Uzdevumi: 
 Turpināt atjaunot publiski pieejamās kultūras mantojuma objekta telpas. 

 Nodrošināt publisko pieejamību kultūras mantojuma objektā, apmeklētājiem vēlamā laikā. 

 Izveidot izglītojoša pasākumu programmas dažādu paaudžu piesaistei kultūras mantojuma 

objektam. 

 Izveidot jaunas ekspozīcijas kultūras mantojuma objektā un veicināt to plašāku 

apmeklējumu 
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 Piesaistīt jaunu, kompetentu personālu kultūras mantojuma objekta darbības 

nodrošināšanā. 

 

 

5. Kultūras mantojuma objiekta plānotie darbības rezultāti. 
 

Plānotie rezultāti ir tieši kulturas mantojuma objekta kompetencē esošo aktivitāšu darbību 

rezultāti. 

 

5.1. Skaistkalnes muižas plānotie darbības rezultāti 
 

 
Pakalpojums Izmantojamā 

telpa 

Kopā Gads 

2020 2021 2022 2023 2024 

1991. gada barikāžu aizstāvju 

atceres pasākums. Tikšanās ar 

janvāra notikumu aculieciniekiem 

Muižas 

ēdamzāle, 

Muižas pagalms 

 

5 1 1 1 1 1 

Vecumnieku novada skolēnu 

zinātniski pētniecisko darbu 

konference 

Muižas 

ēdamzāle 

5 1 1 1 1 1 

Starptautiskā sieviešu diena kopā ar 

N.Radvilišķu skolas pedagogiem 

Muižas 

kamīnzāle 

5 1 1 1 1 1 

Izglītojošas lekcijas vai kursi Muižas 

ēdamzāle 

      

Komunistiskā genocīda upuru 

piemiņas diena, tikšanās ar 

represētajiem Skaistkalnes pagasta 

iedzīvotājiem un sabiedrībā 

populāriem cilvēkiem , kuru dzīve 

vai daiļrade ir saistīta ar konkrēto 

dienu 

Muižas 

ēdamzāle 

5 1 1 1 1 1 

LNB(Latvijas Nacionālās 

Bibliotēkas) ceļojošās izstādes 

Muižas 

kamīnzāle, 

ēdamzāle, 

pieņemamā zāle 

10 2 2 2 2 2 

Muižas apkārtnes sakopšanas talkas Muižas parks 10 2 2 2 2 2 

Bibliotēku nedēļa(talkas, tikšanās 

veltītas novadnieku dzīvei un 

darbam, tematiskas pēcpusdienas, 

vietējo iedzīvotāju- kolekcionāru 

izstādes, piemiņas brīži) 

Muižas 

ēdamzāle, 

kamīnzāle 

5 1 1 1 1 1 

Bērnu un jauniešu sadziedāšanās un 

sadancošanās svētki „Pavasaris 

Šēnbergā”. 

Muižas 

dzīvojamā māja, 

pagalms, tuvākā 

apkārtne 

5 1 1 1 1 1 

Baltās Muzeju naktis Skaistkalnes 

muižā 

Muižas 

dzīvojamā māja, 

parks, tuvākā 

apkārtne 

5 1 1 1 1 1 

12. un 9.klašu izlaiduma svinības 

un absolventu klašu salidojumi 

Muižas 

dzīvojamā māja, 

10 2 2 2 2 2 
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parks 

Radošas skolēnu nometnes, plenēri Muižas 

dzīvojamā māja, 

parks, tuvākā 

apkārtne 

5 1 1 1 1 1 

LPMA akcija „Apceļosim Latvijas 

pilis!” 

Tūristu uzņemšana, ekskursiju 

vadīšana. 

Muižas 

dzīvojamā māja, 

parks, tuvākā 

apkārtne 

5 1 1 1 1 1 

Kanepenes sporta svētki  Muižas parkā un 

apkārtnē 

5 1 1 1 1 1 

Skolas absolventu salidojumi Muižas 

dzīvojamā māja, 

parks 

1  1    

Eiropas Kultūras mantojuma diena Muižas 

dzīvojamā māja, 

parks 

5 1 1 1 1 1 

Dzejas dienu pasākumi. Tikšanās ar 

literātiem un mūziķiem 

Muižas 

kamīnzāle 

5 1 1 1 1 1 

Krišjāņa Barona dzimšanas dienai 

veltīts folkloras pasākums 

Muižas 

kamīnzāle 

 

5 1 1 1 1 1 

Leģendu nakts brīnums pilīs un 

muižās 

Muižas 

dzīvojamā māja, 

parks 

5 1 1 1 1 1 

LR proklamēšanas gadadienai un 

Neatkarības cīņām veltītā nedēļa:  

Lāčplēša dienas atceres brīdis 

Svinīgs koncerts, lāpu gājiens 

Izglītojoši vēstures konkursi 

Vēsturiski informatīva izstāde 

Muižas 

kamīnzāle, 

ēdamzāle, 

pieņemšanas 

zāle, 

Muižas pagalms 

5 1 1 1 1 1 

Pensionēto un strādājošo skolotāju 

Ziemassvētku eglīte 

Muižas 

kamīnzāle, 

ēdamzāle. 

5 1 1 1 1 1 

Labdarības nedēļa, ziedojumu 

vākšana, koncerti, tikšanās ar 

labdarības organizāciju pārstāvjiem 

Muižas 

dzīvojamā māja 

5 1 1 1 1 1 

Literārās un vēsturiskās izstādes Muižas 

bibliotēka 

10 2 2 2 2 2 

Kamerkoncerti Muižas 

kamīnzāle, 

ēdamzāle. 

5 1 1 1 1 1 

 

Šie plānotie pasākumi palielinās iedzīvotāju izpratni par kultūras mantojuma objekta vērtību 

sabiedrībai; tiek veicināta bērnu un ģimeņu interese par Latvijas arhitektūru, kultūrvēsturisko 

mantojumu. 
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5.2.Telpu noslogojuma prognoze 

 
Pakalpojums Izmantojamā 

telpa 

Vidēji 

% 

Noslogojums % pa gadiem 

2020 2021 2022 2023 2024 

1991. gada barikāžu aizstāvju 

atceres pasākums. Tikšanās ar 

janvāra notikumu 

aculieciniekiem 

Muižas 

ēdamzāle, 

Muižas pagalms 

 

100 100 100 100 100 100 

Vecumnieku novada skolēnu 

zinātniski pētniecisko darbu 

konference 

Muižas 

ēdamzāle 

60 60 60 60 60 60 

Starptautiskā sieviešu diena 

kopā ar N.Radvilišķu skolas 

pedagogiem 

Muižas 

kamīnzāle 

100 100 100 100 100 100 

Izglītojošas lekcijas vai kursi Muižas 

ēdamzāle 

65 65 65 65 65 65 

Komunistiskā genocīda upuru 

piemiņas diena, tikšanās ar 

represētajiem Skaistkalnes 

pagasta iedzīvotājiem un 

sabiedrībā populāriem 

cilvēkiem , kuru dzīve vai 

daiļrade ir saistīta ar konkrēto 

dienu 

Muižas 

ēdamzāle 

100 100 100 100 100 100 

LNB(Latvijas Nacionālās 

Bibliotēkas) ceļojošās 

izstādes 

Muižas 

kamīnzāle, 

ēdamzāle, 

pieņemamā zāle 

100 100 100 100 100 100 

Muižas apkārtnes sakopšanas 

talkas 

Muižas parks 100 100 100 100 100 100 

Bibliotēku nedēļa(talkas, 

tikšanās veltītas novadnieku 

dzīvei un darbam, tematiskas 

pēcpusdienas, vietējo 

iedzīvotāju- kolekcionāru 

izstādes, piemiņas brīži) 

Muižas 

ēdamzāle, 

kamīnzāle 

75 75 75 75 75 75 

Bērnu un jauniešu 

sadziedāšanās un 

sadancošanās svētki 

„Pavasaris Šēnbergā”. 

Muižas 

dzīvojamā 

māja, pagalms, 

tuvākā apkārtne 

80 80 80 80 80 80 

Baltās Muzeju naktis 

Skaistkalnes muižā 

Muižas 

dzīvojamā 

māja, parks, 

tuvākā apkārtne 

50 50 50 50 50 50 

12. un 9.klašu izlaiduma 

svinības un absolventu klašu 

salidojumi 

Muižas 

dzīvojamā 

māja, parks 

100 100 100 100 100 100 

Radošas skolēnu nometnes, 

plenēri 

Muižas 

dzīvojamā 

25 25 25 25 25 25 
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māja, parks, 

tuvākā apkārtne 

LPMA akcija „Apceļosim 

Latvijas pilis!” 

Tūristu uzņemšana, 

ekskursiju vadīšana. 

Muižas 

dzīvojamā 

māja, parks, 

tuvākā apkārtne 

100 100 100 100 100 100 

Kanepenes sporta svētki  Muižas parkā 

un apkārtnē 

80 80 80 80 80 80 

Skolas absolventu salidojumi Muižas 

dzīvojamā 

māja, parks 

30  100    

Eiropas Kultūras mantojuma 

diena 

Muižas 

dzīvojamā 

māja, parks 

30 30 30 30 30 30 

Dzejas dienu pasākumi. 

Tikšanās ar literātiem un 

mūziķiem, komercmūzikas 

koncerti 

Muižas 

kamīnzāle 

100 100 100 100 100 100 

Krišjāņa Barona dzimšanas 

dienai veltīts folkloras 

pasākums 

Muižas 

kamīnzāle 

 

35 35 35 35 35 35 

Leģendu nakts brīnums pilīs 

un muižās 

Muižas 

dzīvojamā 

māja, parks 

30 30 30 30 30 30 

LR proklamēšanas gadadienai 

un Neatkarības cīņām veltītā 

nedēļa:  

Lāčplēša dienas atceres brīdis 

Svinīgs koncerts, lāpu gājiens 

Izglītojoši vēstures konkursi 

Vēsturiski informatīva izstāde 

Muižas 

kamīnzāle, 

ēdamzāle, 

pieņemšanas 

zāle, 

Muižas pagalms 

100 100 100 100 100 100 

Pensionēto un strādājošo 

skolotāju Ziemassvētku eglīte 

Muižas 

kamīnzāle, 

ēdamzāle. 

30 30 30 30 30 30 

Labdarības nedēļa, ziedojumu 

vākšana, koncerti, tikšanās ar 

labdarības organizāciju 

pārstāvjiem 

Muižas 

dzīvojamā māja 

100 100 100 100 100 100 

Literārās un vēsturiskās izstādes Muižas 

bibliotēka 

100 100 100 100 100 100 

Kamerkoncerti Muižas 

kamīnzāle, 

ēdamzāle. 

35 35 35 35 35 35 

 

 

Telpu noslogojuma prognozi  pa kultūras mantojuma objekta funkcijām un telpām, balstoties uz 

izstrādāto kultūras pasākumu programmu ,var noteikt ,izmantojot procentuālo noslogojumu laika 

izteiksmē .atsevišķi ir izdalīta  apmeklētāju skaita prognoze pa kultūras mantojuma objekta 

funkcijām. 
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5.3.Apmeklējuma prognoze 

 
Pakalpojums Izmantojamā 

telpa 

Vidē

ji 

gadā 

Kopējais 

apmeklē

tāju 

skaits 

Apmeklējumu skaits pa gadiem 

2020 2021 2022 2023 2024 

1991. gada barikāžu 

aizstāvju atceres 

pasākums. Tikšanās ar 

janvāra notikumu 

aculieciniekiem 

Muižas 

ēdamzāle, (50 

sēdvietas) 

Muižas 

pagalms 

50 250 50 50 50 50 50 

Vecumnieku novada 

skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu 

konference 

Muižas 

ēdamzāle( 

50 sēdvietas) 

30 150 30 30 30 30 30 

Starptautiskā sieviešu 

diena kopā ar 

N.Radvilišķu skolas 

pedagogiem 

Muižas 

ēdamzāle(50 

sēdvietas) 

50 250 50 50 50 50 50 

Izglītojošas lekcijas vai 

kursi 

Muižas 

ēdamzāle(50 

sēdvietas) 

35 205 35 35 35 35 35 

Komunistiskā genocīda 

upuru piemiņas diena, 

tikšanās ar represētajiem 

Skaistkalnes pagasta 

iedzīvotājiem un 

sabiedrībā populāriem 

cilvēkiem , kuru dzīve vai 

daiļrade ir saistīta ar 

konkrēto dienu 

Muižas 

ēdamzāle 

(50 sēdvietas) 

 

50 250 50 50 50 50 50 

LNB(Latvijas Nacionālās 

Bibliotēkas) ceļojošās 

izstādes 

Muižas 

kamīnzāleēda

mzāle, 

pieņemamā 

zāle 

250 1250 250 250 250 250 250 

Muižas apkārtnes 

sakopšanas talkas 

Muižas parks 230 1150 230 230 230 230 230 

Bibliotēku nedēļa(talkas, 

tikšanās veltītas 

novadnieku dzīvei un 

darbam, tematiskas 

pēcpusdienas, vietējo 

iedzīvotāju- kolekcionāru 

izstādes, piemiņas brīži) 

Muižas 

ēdamzāle, (50 

sēdvietas) 

kamīnzāle(35 

sēdvietas) 

75 525 75 75 75 75 75 

Bērnu un jauniešu 

sadziedāšanās un 

Muižas 

dzīvojamā 

300 1500 300 300 300 300 300 
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sadancošanās svētki 

„Pavasaris Šēnbergā”. 

māja, pagalms, 

tuvākā 

apkārtne 

Baltās Muzeju naktis 

Skaistkalnes muižā 

Muižas 

dzīvojamā 

māja, parks, 

tuvākā 

apkārtne 

50 250 50 50 50 50 50 

12. un 9.klašu izlaiduma 

svinības un absolventu 

klašu salidojumi 

Muižas 

dzīvojamā 

māja, parks 

230 1150 230 230 230 230 230 

Radošas skolēnu 

nometnes, plenēri 

Muižas 

dzīvojamā 

māja, parks, 

tuvākā 

apkārtne 

25 125 25 25 25 25 25 

LPMA akcija „Apceļosim 

Latvijas pilis!” 

Tūristu uzņemšana, 

ekskursiju vadīšana. 

Muižas 

dzīvojamā 

māja, parks, 

tuvākā 

apkārtne 

50 250 50 50 50 50 50 

Kanepenes sporta svētki  Muižas parkā 

un apkārtnē 

80 400 80 80 80 80 80 

Skolas absolventu 

salidojumi 

Muižas 

dzīvojamā 

māja, parks 

 800      

Eiropas Kultūras 

mantojuma diena 

Muižas 

dzīvojamā 

māja, parks 

30 150 30 30 30 30 30 

Dzejas dienu pasākumi. 

Tikšanās ar literātiem un 

mūziķiem 

Muižas 

ēdamzāle 

(50 sēdvietas) 

50 250 50 50 50 50 50 

Krišjāņa Barona 

dzimšanas dienai veltīts 

folkloras pasākums 

Muižas 

kamīnzāle (35 

sēdvietas) 

 

35 175 35 35 35 35 35 

Leģendu nakts brīnums 

pilīs un muižās 

Muižas 

dzīvojamā 

māja, parks 

30 150 30 30 30 30 30 

LR proklamēšanas 

gadadienai un Neatkarības 

cīņām veltītā nedēļa:  

Lāčplēša dienas atceres 

brīdis 

Svinīgs koncerts, lāpu 

gājiens 

Izglītojoši vēstures 

konkursi 

Vēsturiski informatīva 

izstāde 

Muižas 

kamīnzāle, 

ēdamzāle, 

pieņemša- 

nas zāle, 

Muižas 

pagalms 

230 1150 230 230 230 230 230 
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Pensionētoun strādājošo  

skolotāju Ziemassvētku 

eglīte 

Muižas 

kamīnzāle, (35 

sēdv) 

ēdamzāle (50 

sēdv) 

30 150 30 30 30 30 30 

Labdarības nedēļa, 

ziedojumu vākšana, 

koncerti, tikšanās ar 

labdarības organizāciju 

pārstāvjiem 

Muižas 

dzīvojamā 

māja 

230 1150 230 230 230 230 230 

Literārās un vēsturiskās 

izstādes 
Muižas 

bibliotēka 

230 1150 230 230 230 230 230 

Kamerkoncerti Muižas 

kamīnzāle (35 

sēdv) 

ēdamzāle (50 

sēdv) 

30 150 30 30 30 30 30 

 

Telpu noslogojums un apmeklētāju skaita raksturojums ,parāda ,kā tiks nodrošināta kultūras 

mantojuma objekta  plaša pieejamība sabiedrībai ,īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar 

funkcionāliem  traucējumiem, ka arī apkārtējās vides raksturojumu.. 
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6.Publicitāte 
 

 

Publicitāte ietver kultūras un citu kultūras mantojuma objekta telpās rīkoto pasākumu 

publicitātes programmas izstrādi atbilstoši darbības plāna noteiktajām laika periodam, lai 

informētu sabiedrību par plānotajiem kultūras un valsts nozīmes , izklaides ,izglītojošiem 

pasākumiem. Paredzētās aktivitātes publicitātes un sabiedrības informēšanas pasākumu ietvaros 

tiek plānotas reģiona, valsts, novadu un vietējā mērogā. Publicitātes pasākumu programma 

veidota pa reklāmas veidiem: 

 

 Izkārtnes (afišas ,reklāmas plāksnes) pie kultūras mantojuma objekta . 

 Informācija presē. 

 Informācija citos masu mediju kanālos. 

 Informācija kultūras mantojuma objekta mājas lapās:  wwww.vecumnieki.lv un 

www.skaistkalnevsk.edu.lv 

 

 

 

7. Kultūras mantojuma objekta ilgtspēja 

 
Skaistkalnes vidusskola pēc Vecumnieku novada stratēģiskā plāna turpinās darboties 

Skaistkalnes muižas ēkā un līdz ar to plānotajā laika periodā būs atbildīga par plāna realizāciju un 

restaurācijas rezultātu saglabāšanu. 

Kultūras mantojuma objekta ilgtspēja ir tieši kultūras mantojuma objekta kompetencē esošo 

aktivitāšu  darbību rezultāti 

1.Atjaunotas muižas gaiteņu telpas. 

2.Restaurēts  un atjaunots muižas balkons. 

3.5.telpās atjaunotas parketu grīdas. 

4.Atjaunota elektroinstalācijas sistēma. 

Realizētais kultūrmantojuma objekta restaurācijas projekts  veicinās  audzēkņu izpratni par 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un radījis  interesi par restauratora profesiju, gan dos  

iespēju jauniešiem pavadīt savu mācību laiku kvalitatīvā, kultūrvēsturiski vērtīgā un harmoniskā 

vidē. Telpu noslogojums un apmeklētāju skaita raksturojums parāda kā tiks nodrošināta kultūras 

mantojuma objekta  plaša pieejamība sabiedrībai ,īpaši uzlabos vides pieejamību personām ar 

funkcionāliem  traucējumiem, ka arī apkārtējās vides raksturojumu. Atjaunotās publiski 

pieejamās kultūras mantojuma objekta telpās tiks izmantotas semināriem ,apmācībām,  kultūras 

pasākumiem. Tiks nodrošināta publiskā pieejamība kultūras mantojuma objektā, apmeklētājiem 

vēlamā laikā. 

             Izveidotas izglītojoša satura  pasākumu programmas dažādu paaudžu piesaistei kultūras 

mantojuma  objektam. 

             Jaunas ekspozīcijas kultūras mantojuma objektā veicinās to plašāku apmeklējumu. 

 

 

 Sastādīja: Skaistkalnesvidusskolas  direktore S.Vāverniece _________________________ 

 

 

Saskaņots: 

Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs 

______________G.Kalniņš. 

http://www.skaistkalne/

