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Mērķi 
Biedrības „Radošuma meka” darbības stratēģijas ilgtermiņa galvenais mērķis ir sniegt ieguldījumu 
Zemgales iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes un iesaistes veicināšanā sabiedrībai nozīmīgu kultūras 
vērtību saglabāšanā, popularizēšanā un attīstībā, un uzlabot sabiedrības dzīves kvalitāti, organizējot 
informatīvus un izglītojošus pasākumus par kultūras procesu attīstību reģionā un valstī kopumā, 
mākslas un kultūras aktuālajām tendencēm, un ļaujot Jelgavas, Bauskas, Rundāles, Dobeles un 
Tērvetes novadu iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem un reģiona kultūras 
institūcijām aktīvi iesaistīties aktuālo jautājumu risināšanā.  
 
Lai sasniegtu minētos mērķus biedrība Radošuma meka savu darbību koncentrēs šādos galvenajos 
virzienos: 
 

I. Abgunstes muižas apsaimniekošana 
 
Tā kā biedrība ir noslēgusi ilgtermiņa līgumu par Abgunstes muižas apsaimniekošanu, tās 
mērķis ir līdzšinējo darbību sabiedrības labā izvērst vēl plašāk un Zemgalē reģionālā līmenī 
nodarboties ar kultūras dzīves attīstīšanu un bagātināšanu, sakārtojot esošo kultūras mantojumu, 
un kopīgiem spēkiem attīstot jaunu, koordinētu kultūrvidi, kas nodrošinātu gan daudzveidīgu un 
kvalitatīvu kultūras procesa attīstību novados, gan radītu sadarbības iespējas vietējiem radošo 
industriju profesionāļiem, mākslas skolu mācībspēkam un audzēkņiem, Jelgavas, Bauskas, 
Rundāles, Dobeles un Tērvetes novadu amatniekiem, u.c. interesentiem un celtu iedzīvotāju 
informētības līmeni par iespējām nākotnē profesionāli nodarboties ar mākslu turpat reģionā, 
tādejādi sekmējot reģiona kultūrvides tālāku attīstību un ilgstamību. 

 
2016.gadā uzsākta „Abgunstes radošuma rezidences” – daudzfunkcionāla, laikam atbilstoši 
aprīkota, starptautiski atzīta radošu ideju īstenošanas, mākslas, kultūras un izglītības centra, kurš 
piedāvā mākslinieku rezidenču programmu, ir atvērts visa veida mākslas un kultūras jaunrades 
procesiem, laikmetīgam dizainam un starpdisciplināriem eksperimentiem – izveide muižas 
kompleksā.  

 
Biedrības Radošuma meka darbības plāna 2016.-2021.gadam galvenais mērķis ir Abgunstes 
muižas dzīvojamās ēkas un muižas klēts restaurācija un muižas parka atjaunošana un izkopšana. 
Darbības plāns paredz, ka plānošanas perioda beigās muižas komplekss – galvenā ēka, klēts un 
parks varēs pilnvērtīgi funkcionēt kā mākslas un radošuma dažādo izpausmju vieta gan vietējiem 
pagasta iedzīvotājiem, novada iedzīvotājiem, gan citiem interesentiem 

 
Abgunstes muižas attīstības koncepcijas mērķis ir sniegt ieguldījumu Abgunstes muižas kā valsts 
nozīmes kultūras mantojuma saglabāšanā un sekmēt Zemgales specifisko kultūras vērtību, 
latviskā mantojuma, amatniecības tradīciju saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību 
sabiedrībai, piedāvājot jaunu integrētu kultūras un tūrisma pakalpojumu Zaļenieku pagastā. 

 
Kompleksā tiks iekārtotas radošo amatu darbnīcas un radošās koprades telpa, kas būs pieejamas 
vietējiem amatniekiem, māksliniekiem un kultūras darbiniekiem ar mērķi nodrošināt darba 
iemaņu veidošanu, radošu brīvā laika pavadīšanu, interešu izglītības pilnveidošanu, darba 
kultūras audzināšanu, sabiedrisko un kultūras aktivitāšu dažādošanu Zaļenieku pagasta un 
Jelgavas novada iedzīvotājiem, kā arī citiem interesentiem, kas īslaicīgi plāno uzturēties 
Abgunstes muižā. Tāpat kompleksā tiks izveidotas darbnīcas profesionāliem māksliniekiem, kuri 
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varēs tās izmantot gan piedaloties organizētajos starptautiskajos simpozijos, darbnīcās un 
meistarklasēs, gan strādāt tajās uzturoties izveidotajā mākslinieku rezidencē. 

 
Ēkā paredzēts atjaunot un restaurēt telpas naktsmītņu vajadzībām, tādejādi atvērto radošo amatu 
darbnīcas apmeklētājiem nodrošinot rezidenču tipa uzturēšanās iespējas.  

 
Klētī tiks izveidota izstāžu telpa, kuru būs iespējams izmantot arī sanāksmēm, semināriem, 
konferencēm, koncertiem, teātra izrādēm, kino seansiem un citām kolektīvām laika pavadīšanām. 

 
Muižas parks tiks sakopts un atjaunots, izveidojot tajā pastaigu un atpūtas zonas, dekoratīvo augu 
stādījumus, kā arī izvietojot mazās dekoratīvās formas. 
 

II. Zemgales kultūras kartes www.zekuka.lv izveide un 
uzturēšana. 

 
Zemgales kultūras karte – ZEKUKA .LV – plānots kā praktisks palīgs ikvienam kultūras objektu 
un pasākumu meklējumos Zemgalē. Tiešsaistes rīks veicinās Zemgales reģiona kultūras dzīves 
veidotāju, organizētāju un pašu kultūras jomas pasākumu atpazīstamību, sasniedzot plašāku 
mērķauditoriju. Zemgale ir bagāta ar pilīm un muižām, aktīviem kultūras namiem, vēsturiskiem 
objektiem, aktīviem pasākumu organizatoriem, taču pietrūkst vietne, kur vienuviet telpā (karte) 
un laikā (notikumu un pasākumu kalendārs) var atrast visu Zemgalē notiekošo kultūras jomā. 
Šādas informācijas pieejamība ļautu plānot pilnvērtīgas un interesantas brīvdienas vai laika 
pavadīšanu dažāda vecuma un dažāda sociāla stāvokļa (individuālie interesenti, ģimenes, interešu 
grupas u.c.) ceļotājiem. Vietne būs īpašs ieguvums arī kultūras objektiem, kuriem līdz šim nav 
bijusi sava interneta vietne, kurā ievietot informāciju par notiekošo, bet kuriem ir vēlme 
iepazīstināt ar sevi un palielināt apmeklētāju skaitu. 

III. Dažādu kultūras un mākslas pasākumu organizēšana 
Biedrība Radošuma meka turpinās aktīvi radīt un īstenot dažādus ar kultūru, mākslu un izglītību 
saistītus pasākumus – seminārus, meistarklases, konferences u.c. Tāpat biedrība turpinās un tālāk 
attīstīs savu darbību starptautisku mākslas simpoziju organizēšanā. Simpoziju tiek plānoti katru 
gadu un to tēmas tiks noteiktas katra kalendārā gada beigās uz nākošo kalendāro gadu. Simpoziju 
vajadzībām muižas teritorijā tiks uzbūvēts unikāls ar malku kurināms trīs kambaru Naborigamas 
keramikas apdedzināšanas ceplis ar nojumi. Šāds ceplis būs pirmais Latvijā. Cepļa projektu 
izstrādās pasaulē labi pazīstami cepļu būvniecības meistari Fred Olsen (ASV) un Claude Ausage 
(Beļģija). Cepļa būvniecība plānots piesaistīt Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas 
audzēkņus. Tādējādi cepļa būvniecības zināšanas tiks nodotas tālāk un paliks Latvijā. 

Radošuma meka turpinās arī savu darbību mākslas izstāžu organizēšanā gan Latvijā, gan 
ārvalstīs, piedāvājot arī māksliniekiem izstādīt darbus Abgunstes muižas atjaunotajā klētī – 
izstāžu un pasākumu zālē. 

Radošuma meka Abgunstes muižā katru gadu augustā rīkos Muižas svētkus. Šogad šādi svētki 
notika pirmo reizi un izpelnījās lielu atsaucību. Ir plānots šādus svētkus organizēt katru gadu, 
piedāvājot apmeklētājiem plašu un daudzpusīgu programmu – koncertu, izstādi, radošās 
darbnīcas u.c. 
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IV. Dalība vietējā un nacionālā mēroga kultūras un mākslās 
pasākumos 

Biedrība Radošuma meka jau vairākus gadus aktīvi līdzdarbojas dažādos vietējā un nacionālā 
mēroga kultūras un mākslas pasākumos. Kā dažus no šādiem pasākumiem var minēt: 

o Leģendu nakts Latvijas pilīs un muižās. Šogad Abgunstes muiža pirmo reizi 
piedalījās šajā pasākumā un uzņēma savās telpās vairāk kā 400 viesu. 

o Staro Rīga. Biedrības radošā komanda 2016.gadā piedalās šajos svētkos ar 
diviem objektiem – Garauši-Gaismauši uz Doma laukuma un Mazais pavārs 
Rīgas Centrāltirgū. 

o Kultūras programma Latvijai-100. Biedrība plāno aktīvi piedalīties šajā 
programmā, piedāvājot savas idejas dažādiem projektiem. 

V. Starptautiskā sadarbība 
 

Biedrībai Radošuma meka ir plašs kontaktu un sadarbības tīkls ar māksliniekiem visā pasaulē. 
Nepieciešams šo kontaktu tīklu arvien paplašināt un aktīvi aicināt māksliniekus iesaistīties 
biedrības organizētajos pasākumos Abgunstes muižā. 
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Abgunstes muiža 

 

Ap Abgunstes muižu, sauktu arīdzan par medību pili, Zaļās muižas vasaras māju vai Jelgavas pils 
saimniecības ēku, gaisā jūt vēsturi. Agrāk tajā pastāvīgi dzīvojušas dažādas augstdzimušas ģimenes, 
bet tagad no lielās saimniecības – kungu mājas, klēts, veļas mājas, labības šķūņa, rijas, kalpu mājas, 
kūts, smēdes, laidariem – līdz mūsdienām saglabājusies vien dzīvojamā ēka, klēts un simtgadīgais 
muižas parks.  

1. Attēls. Abgunstes muižas atrašanās vieta. 

 

 

2. Attēls. Abgunstes muižas dzīvojamā ēka. Vēsturiska fotogrāfija, autors un laiks nav zināms. 

 

Tagadējo veidolu muižas dzīvojamā ēka ieguvusi 20.gs. sākumā, kad par tās īpašnieku kļuva grāfs 
Sergejs fon der Pālens. Padomju laikā ēkā atradās Abgunstes septiņgadīgā skola, kurā vienlaikus 
mācījās 130 bērnu. Vēlāk tur varēja iegūt trīsklašu izglītību. Pēdējais skolas izlaidums notika 1971. 
gadā. Pēc tam muižā dzīvojušas kolhoznieku ģimenes, kādu laiku atradies veikals. Iepriekšējā 
muižas īpašnieka iecere īpašumā izveidot medību māju ar briežu dārzu tā arī netika īstenota un tad 
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muižā iestājās klusums. 2014.g. nogalē Abgunstes muiža izsoles rezultātā nonāca Asnātes 
Avotnieces īpašumā un 2016.g. sākumā tika noslēgts ilgtermiņa muižas apsaimniekošanas līgums ar 
biedrību „Radošuma meka” ar mērķi glābt muižu no bojāejas, veikt tās restaurāciju un sniegt 
ieguldījumu Jelgavas novada kultūrvides un kultūras mantojuma saglabāšanā un apdzīvojuma 
veicināšanā. 

3. Attēls. Abgunstes muižas dzīvojamā ēkas Austrumu fasāde. J. Avotnieks, 2016.g. pavasaris. 

 

Abgunstes muižas apbūves kompleksa centrā atrodas dzīvojamā ēka, kas ir valsts nozīmes 
arhitektūras piemineklis. Ēkas parādes fasāde, kuras dekorācijai izmantots savdabīgi traktēts 
toskaniskā ordera puskolonnu portiks, maskē vēl vienu, pamatēkai perpendikulāri pievienotu 
korpusu. Šis risinājums liekas ļoti raksturīgs arhitekta Leo Reinīra domāšanai. Projektā apliecināta 
arhitekta spēja neradīt lielu, muižas apbūves mērogiem svešu apjomu, bet panākt celtnes ietilpību, 
kombinējot nelielus, tradicionālus būvapjomus. Visticamāk ēka tika celta, vadoties no kādiem 
agrākas celtnes uzliktiem nosacījumiem un orientējoties pēc noteiktiem paraugiem, taču tās veidols 
atklāti rāda, ka Abgunstes muižas dzīvojamā ēka ir moderna, 20. gadsimta sākumā tapusi celtne. 
Muižas kompleksā ietilpst arī vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis – muižas klēts un valsts 
nozīmes arhitektūras piemineklis – muižas parks. 

4. Attēls. Abgunstes muižas un muižas parka karte. 
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Ar entuziasmu un pārliecību par saviem spēkiem, izpratni kultūras mantojuma saglabāšanā, 
apzinoties reālās finansiālās iespējas, neatlaidīgi un pacietīgi, ne uzreiz, bet kvalitatīvi uzsākta 
muižas apbūves restaurācija. Restaurācijas procesa gaitā plānots iespēju robežās atjaunot vēsturisko 
plānojumu, atsegt sākotnējo interjeru, izveidot un aprīkot rezidenču tipa mākslinieku un amatnieku 
centru ar patstāvīgu mākslinieku rezidenču programmu, tai skaitā, izveidot un aprīkot atvērtas 
radošo amatu darbnīcas un radošo koprades telpu, kas pieejama vietējiem amatniekiem, 
māksliniekiem un kultūras darbiniekiem. 
 
Biedrība Radošuma meka Abgunstes muižā ar lielu mīlestību un dziļu pietāti gan pret nemateriālo, 
gan materiālo kultūras mantojumu un tā daudzveidīgajām izpausmes formām, ir gatava 
izaicinājumam pārvarēt dažādus šķēršļus, lai muižu attīstītu un tādejādi sniegtu ieguldījumu novada 
iedzīvotāju un viesu dzīves kvalitātes uzlabošanā, veidojot sabiedrisko domu par kultūras mantojuma 
nozīmi, popularizējot nepieciešamību un iespējas saglabāt Latvijas pilis un muižas, nodrošinot 
novadā kultūrtūrismu un ar to saistītos pakalpojumus, atjaunojot latvisku, sakoptu ainavu un 
piedāvājot plašas iespējas izglītībai, darbam un atpūtai. 
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Tirgus iespējas 

 

Viens no kvalitatīvas kultūrvides un pilnvērtīgas kultūras nozaru attīstības nosacījumiem ir 
mākslinieku, amatnieku un kultūras nozarē strādājošo cilvēku mobilitāte, kas māksliniekiem ļauj 
koncentrēties radošam darbam un kvalitatīvu projektu izstrādei. Mākslinieku mobilitātes iespējas 
nosaka patstāvīgu mākslinieku rezidenču programmu pieejamība. Latvijā šādas programmas piedāvā 
tikai dažas sabiedriskās organizācijas un mākslas centri.  

Vidzemē mākslinieku rezidenču programmas galvenokārt koncentrējas galvaspilsētā. Laikmetīgās 
kultūras vides un eksperimentālu projektu atbalstam mākslinieku rezidences Rīgā piedāvā biedrība 
„Kultūras un mākslas projekts NOASS”, kuras darbība ir saistāma tieši ar projektu realizēšanu 
pilsētvidē, padarot mākslu par rīdzinieku un pilsētas viesu ikdienas sastāvdaļu.  

Arī mākslas centrs „Totaldobže” uzņem māksliniekus gan no ārvalstīm, gan arī Latvijas, katram 
autoram piešķirot savu studiju, kas uz rezidences laiku kļūst par viesmākslinieka dzīvesvietu un 
radošās darbības zonu. „Totaldobžē” radītie mākslas projekti lielākoties ir starpdisciplināri un 
saturiski saistāmi ar kultūras politiku un radošo procesu kā tādu.  

Kurzemē šobrīd koncentrēts lielākais mākslinieku rezidenču skaits Latvijā. Aizputē darbojas mākslas 
grupa „Serde”, kas māksliniekiem un amatniekiem piedāvā darboties klasiskā melnbaltā foto studijā, 
keramikas darbnīcā un darbnīcā darbiem ar dažādiem materiāliem – koku, metālu, plastmasu, utt. 
Pieejama arīdzan mediju laboratorija dažādām skaņas un video apstrādes iespējām. „Serde” kā 
starpnozaru mākslas grupa lielākoties atbalsta starpdisciplinārus mākslas un kultūras projektus. 
Mākslinieki dzīvo un strādā „Serdes” kompleksā, kurā iespējams izmitināt aptuveni 20 māksliniekus 
vienlaikus. 

Mākslinieku rezidence Kuldīgas novada pašvaldībā izveidota 2013. gadā, un pērn dažādos 
rezidences projektos jau piedalījušies ap 20 starptautisku, profesionālu mākslinieku, kā arī vairāk kā 
40 mākslas studentu. Šis projekts kopumā ir labs piemērs veiksmīgai pašvaldības un nevalstiskā 
sektora sadarbībai, jo rezidences mērķu īstenošanai darbojas arī biedrība „Kuldīgas mākslinieku 
rezidence”. Rezidence darbojas 3 virzienos – sadarbība ar Latvijas un ārvalstu Mākslas akadēmijām 
studentu radošo prakšu rīkošanai, vizuālās mākslas projekti un mākslas galerijas darbība, kā arī 
radošo industriju (dizaina, arhitektūras) projekti. Šobrīd mākslinieku izvēle rezidences programmās 
notiek tikai ar ielūgumiem.   

„Pedvāles brīvdabas muzejs” Pedvālē ir iecerējis izveidot starptautisku mākslinieku rezidenci, kur 
visdažādāko nozaru radošie pārstāvji gan no Latvijas, gan ārvalstīm, varētu strādāt un veidot mākslas 
darbus, lai izstādītu tos apkārtējā vidē. Tādejādi, Pedvāles koncepcija ietver sevī ainavas, 
lauksaimniecības ainavas, kultūrvēsturiskā mantojuma un mākslas darbu integrāciju vienotā vidē. 

Ventspils „Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja” sekmīgi pilda daudzfunkcionāla rakstnieku un 
tulkotāju centra funkciju, kas veicina literatūras attīstību, sekmē starpkultūru dialogu un Latvijas 
literāro procesu iekļaušanos starptautiskā apritē. „Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja” ir 
veiksmīgs piemērs, kā veicināt konkrētas kultūras nozares attīstības procesa decentralizāciju, attīstot 
atbilstošu kultūrvidi arī Latvijas reģionos un reizē īstenojot valstiski nozīmīgu pasākumu, kura 
nozīmība tiek atzīta ne tikai Latvijas kultūras dzīvē, bet arī starptautiskā līmenī.  

Cīravā savu darbību ir uzsākusi mākslinieku rezidence „Cita abra”, kura piedāvā māksliniekiem 
dzīvošanu šobrīd praktiski neiekārtotās telpās. Biedrības mērķis ir restaurēt un atdzīvināt valsts 
nozīmes kultūras pieminekli – Cīravas ūdensdzirnavas, lai radītu saistošu un efektīvu vidi kultūras un 
neformālās izglītības centra izveidei un kvalitatīvai darbībai. Biedrība veicina kultūrvides attīstību un 
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dažādību Kurzemes reģionā, sadarbojoties ar māksliniekiem un dažādu jomu speciālistiem, veidojot 
plašu neformālās izglītības programmu jauniešiem, attīstot progresīvas kolektīvās domāšanas apziņu. 

Latgalē darbojas Daugavpils „Rotko mākslas centrs”, kura galvenā ass vai ideja ir Marka Rotko 
tēma. Uz doto brīdi centrs organizē plenērus, kas ik gadu pulcina vizuālo mākslu meistarus uz radošu 
divu nedēļu ilgu sesiju, kuras rezultātā tiek iekārtota izstāde ar plenēra laikā radītajiem mākslas 
darbiem, kā arī izdots katalogs ar darbu reprodukcijām. 

Zemgalē mākslinieku rezidenču piedāvājums aprobežojas ar piedāvājumu amatniekiem. Jelgavas 
novadā interesentiem iespējams apmeklēt amatniecības centrus „Jaunlīdumi” un „Zemgale”. Centri 
piedāvā amatniekiem darboties 2 amatnieku darbnīcās – ādas un kokapstrādes, kā arī citiem 
interesentiem piedalīties amatnieku darba procesā, vērot procesu, vērtēt izstādes, piedalīties 
semināros, nopirkt gatavus darbus, saņemt konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar konkrēto 
arodu, utt. Amatniecības centrs „Jaunlīdumi” piedāvā arī naktsmītnes, semināru telpas, telpas 
dažādiem saviesīgiem pasākumiem, sporta zāli un trenažieru zāli. 

Ilgtspējīgas sabiedrības un valsts labklājības attīstības procesā, mākslas un kultūras pieejamībai, 
kultūras norišu decentralizācijai var būt izšķiroša nozīme. Tā kā Jelgavas novadā kultūras un 
kvalitatīvas profesionālās mākslas pieejamība ir ierobežota, Radošuma mekas darbības stratēģija un 
Abgunstes muižas attīstības koncepcija veidota ar mērķi novadā piedāvāt pastāvīgas mākslinieku 
rezidences, aprīkotas mākslinieku un amatnieku darbnīcas, kā arī kvalitatīvu mākslas un kultūras 
pasākumu programmu, veidojot reāli funkcionējošu vidi un infrastruktūru ārpus pilsētvides, 
pilnveidojot sadarbību starp dažādu nozaru māksliniekiem, veicinot profesionālās mākslas attīstību 
un pieejamību Zemgalē, tajā pašā laikā neradot papildus konkurenci jau esošajiem pakalpojumu 
sniedzējiem. 
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Darbības plāns 

 

Biedrības attīstības koncepcija paredz sociāli atbildīgu rīcību, radošo resursu vairošanu, kultūras 
aktivitāšu ieguldījumu pilsoniskas sabiedrības veicināšanā un kopumā novada ekonomiskās attīstības 
veicināšanā un starptautiskajā atpazīstamībā. Zema dzīves kvalitāte bieži vien veicina kultūras un 
mākslas vērtības mazināšanos sabiedrībā, kas, savukārt, mazina indivīda pašvērtējumu, identitātes 
apziņu, intelekta līmeni, utt. Tāpēc kultūras un mākslas aktivitātēm ir nozīmīga loma pilsoniskās 
sabiedrības veicināšanā. Attiecīgi  izstrādātais darbības statēģijas plāns ir orientēts ne tikai uz 
profesionālo mākslu, bet arī izglītību – kultūras un mākslas procesu pieejamības veicināšanu 
dažādām mērķa grupām, jo īpaši, bērniem un jauniešiem, kā arī personām, kas dažādos veidos var 
tikt pakļautas sociālās atstumtības riskam. Savukārt, aktīva kultūras dzīve, neapstrīdami sniedz 
būtisku ieguldījumu teritorijas kopējā ekonomiskajā attīstībā, jo piesaista organizētajiem 
pasākumiem un aktivitātēm apmeklētājus un dalībniekus no citiem reģioniem un valstīm. Aktīva 
kultūras dzīve Abgunstē veicinās arī citu Zaļenieku pagasta un apkārtējo teritoriju dažādu 
pakalpojumu sniedzēju attīstību. Piemēram, plānots attīstīt sadarbību ar vietējiem pārtikas produktu 
audzētājiem un ražotājiem, ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, transporta pakalpojumu 
sniedzējiem, zemes darbu pakalpojumu sniedzējiem, stādu audzētājiem. Visi minētie uzņēmēji tiks 
aicināti piedalīties ar saviem pakalpojumiem dažādos Abgustes muižā notiekošajos publiskajos 
pasākumos, kā arī viņu pakalpojumi un produkti tiks izmantoti muižas un tās parka atjaunošanā. 
 
Attīstības koncepcija tiks īstenota atbilstoši darbības plānam, kas paredz sekojošu secīgu pasākumu 
īstenošanu vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu mākslas 
un amatniecības pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību: 
 

N.p.k. Pasākums un 
plānotais finanšu 

avots 

Apraksts, plānotais pasākuma īstenošanas periods 

1. Muižas pagraba ziemeļu 
spārna restaurācija un 
darbnīcu kompleksa 
atjaunošana, 
iekārtošana un 
aprīkošana (LEADER 
projekts, R3) 

Muižas pagraba ziemeļu spārna restaurācija 134 m2 apjomā paredz: 

1. Trīs atvērtu radošo amatu darbnīcu telpu atjaunošanu un 
iekārtošanu: 

1.1. galdnieka-restauratora darbnīcas atjaunošanu, 
iekārtošanu un aprīkošanu, iegādājoties galdniecības 
aprīkojumu un stacionāros un rokas instrumentus; 

1.2. keramikas darbnīcas atjaunošanu, iekārtošanu un 
aprīkošanu, iegādājoties keramikas cepli, elektrisko 
virpu un citu nepieciešamo sīko inventāru; 

1.3. tekstila darbnīcas atjaunošanu, iekārtošanu un 
aprīkošanu, iegādājoties šujmašīnu, overloku, tvaika 
gludekli, manekenu un citu aprīkojumu; 

2. Vienas ekspozīcijas telpas atjaunošanu un iekārtošanu   

3. Vienas keramikas cepļa telpas atjaunošanu un iekārtošanu 

4. Sanitārā mezgla telpas izveidi 

5. Vienas radošās koprades telpas atjaunošanu, iekārtošanu un 
aprīkošanu ar biroja tehniku 
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Darbnīcas paredzētas radošo industriju – mākslas, amatniecības, 
dizaina – potenciāla veicināšanai Jelgavas novadā. Radošā koprades 
telpa, kurā pieejams bezvadu internets, biroja tehnika un vieta darba 
sarunām un atpūtai, paredzēta jaunu ideju ģenerēšanai, kontaktu 
dibināšanai, inovatīvu sadarbības formu attīstībai un jaunu projektu 
uzsākšanai. Darbnīcu kompleksa izveide ir būtisks priekšnosacījums 
pārējo plānoto pakalpojumu un produktu attīstībai.  

Plānotais pasākuma īstenošanas periods: Oktobris 2016 - Septembris 
2017.  

2.  Muižas pirmā stāva 
daļas restaurācija un 
rezidenču izveide 
(LEADER projekts, R3) 

Muižas pirmā stāva daļas restaurācija 51 m2 apjomā 5 personu 
izmitināšanai paredz: 

1. Divu apartamentu atjaunošanu un iekārtošanu darbnīcu klientu 
vajadzībām 

2. Vienas koplietošanas virtuves atjaunošanu, iekārtošanu un 
aprīkošanu 

3. Sanitārā mezgla telpas izveidi 

Apartamenti paredzēti atvērto radošo amatu darbnīcu apmeklētājiem – 
īslaicīgajiem rezidentiem, nodrošinot naktsmītni un pieeju 
koplietošanas virtuvei, kā atbalsta infrastruktūru uzsāktā radošā procesa 
stiprināšanai un veicināšanai. Apartamentu izveide ir būtisks 
priekšnosacījums pārējo plānoto pakalpojumu un produktu attīstībai. 

Plānotais pasākuma īstenošanas periods: Oktobris 2016 - Septembris 
2017.  

3. Abgunstes muižas 
dzīvojamās ēkas 
austrumu fasādes 
konservācija un 
restaurācija 

(NVA līdzfinansējums, 
VKKF līdzfinansējums) 

Abgunstes muižas apbūves konservācijas un restaurācijas 1.kārta 
paredz valsts nozīmes kultūras pieminekļa Abgunstes muižas 
dzīvojamās ēkas austrumu fasādes – cokola, centrālo kāpņu, terases, 
ieejas durvju restaurāciju un konservāciju, kultūras mantojuma 
apzināšanā, izpētē un restaurācijā, iesaistot vietējo darbaspēku – 
Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas restaurācijas 
programmas skolēnus. 

Plānotais pasākuma īstenošanas periods: Jūlijs 2016 - Augusts 2016. 

4. Abgunstes muižas 
dzīvojamās ēkas jumta 
glābšanas darbi 
(VKPAI) 

Jumta glābšanas darbi nepieciešami, lai novērstu turpmākus ēkas 
bojājumus un paredz avārijas stāvoklī esošā dienvidu spārna jumta loga 
izbūves atjaunošanu un visu noteku atjaunošana. 

Plānotais pasākuma īstenošanas periods: Septembris 2016 - Oktobris 
2016.   

5. Abgunstes muižas 
ārdurvju restaurācija 
(VKKF) 

Šobrīd muižas ārdurvis atrodas ļoti sliktā stāvoklī un nenodrošina 
atbilstošu un drošu ieejas noslēgšanu. Abu ārdurvju visas vērtnes 
(iekšējās un ārējās) tiks atjaunotas. 

Plānotais pasākuma īstenošanas periods: Septembris 2016 – Maijs 
2017. 

6. Abgunstes muižas parka 
atjaunošana un 
izkopšana (VKKF, 
dažādi fondi, privātie 
sponsori/atbalstītāji un 

Abgunstes muižas parks arī ir valsts nozīmes piemineklis un plānos ir 
veikt tā izpēti, lai varētu veikt kvalitatīvus un atbilstošus atjaunošanas 
un izkopšanas darbus. Paredzēta koku un krūmu kopšana, vainagu 
veidošana, formēšana un izzāģēšana. Tāpat tiks izvērtēti un attiecīgi  
novākti bīstamie koki, kas apdraud ēkas, elektrolīnijas, autoceļus un 
citus objektus. Tiks veidoti jauni koku, krūmu un dekoratīvo augu 
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pašu līdzfinansējums) stādījumi, uzstādīts apgaismojums un mazo formu dizaina priekšmeti – 
soliņi, atkritumu urnas u.c. Tiks veidots celiņu tīkls pastaigām un 
drošības apstādījumi dīķu norobežošanai. 

Plānotais pasākuma īstenošanas periods: Marts 2017 - Maijs 2018.   

7. Abgunstes muižas klēts 
restaurācija 

(plānots piesaistīt 
LEADER pieejas 
pasākuma “Vietējās 
attīstības stratēģijas”  

19.2.1.Aktivitātes 
„Vietējās ekonomikas 
stiprināšanas iniciatīvas” 
finansējumu) 

Abgunstes muižas klēts restaurācija paredz vietējās nozīmes kultūras 
pieminekļa Abgunstes muižas klēts restaurāciju 521,8 m2 apjomā – 
koka konstrukciju restaurāciju, jumta seguma atjaunošanu un daļēju 
nomaiņu, zāles un palīgtelpu izbūvi ar mērķi klēts ēku piedāvāt un 
izmantot dažādu mainīgo ekspozīciju veidošanai un arī visa veida 
radošiem publiskiem un privātiem pasākumiem Jelgavas novadā, 
nodrošinot pilnu servisu (iekārtojums, noformējums, apskaņošana un 
apgaismošana).  

Plānotais pasākuma īstenošanas periods: Marts 2017 - Maijs 2018.  

8. Nakstmītnes izveide 
Abgunstes muižas 
dzīvojamajā ēkā (dažādi 
fondi, privātie 
sponsori/atbalstītāji un 
pašu līdzfinansējums) 

Naktsmītnes izveide Abgunstes muižas dzīvojamajā ēkā paredz 
restaurēt un/vai izbūvēt, iekārtot vismaz 15 apartamentus mākslinieku 
rezidences programmas vajadzībām un tūristiem, kultūras tūrisma 
veicināšanai Jelgavas novadā. 

Plānotais pasākuma īstenošanas periods: Jūlijs 2016 - Maijs 2021.  

 

9. Kultūras un mākslas un 
izklaides pasākumu 
programmas izstrāde un 
īstenošana (VKKF, 
Zemgales plānošanas 
reģions, dažādi citi fondi, 
mākslinieku un pašu 
līdzfinansējums) 

Kultūras un mākslas pasākumu programma tiks uzsākta ar Abgunstes 
muižas svētku īstenošanu, kuru mērķis ir vietējos iedzīvotājus un citus 
interesentus iepazīstināt ar Abgunstes muižu un prezentēt biedrības 
ideju par radošu ideju īstenošanas, mākslas, kultūras un izglītības 
centra izveidi, tādejādi veicinot Abgunstes muižas atpazīstamību. 

Kultūras un mākslas pasākumu programma paredz izstrādāt regulāru 
pasākumu un sabiedrisko aktivitāšu kompleksu – starptautisku mākslas 
simpoziju, plenēru, meistarklašu, demonstrāciju, koncertu, teātra un 
dejas izrāžu, festivālu, izstāžu u.c. pasākumu īstenošanu, lai 
nodrošinātu Abgunstes muižas kā kultūrvēsturiska objekta pieejamību 
un veicinātu tā iesaisti kultūras tūrisma attīstībā. 

Plānotais pasākuma īstenošanas periods: nepārtraukti. Sākotnēji 
paredzot pasākumus vasaras sezona, bet līdz ar klēts atjaunošanu - visu 
cauru gadu. Kā pirmais atklāšanas pasākums ir plānots "Abgunstes 
muižas svētki" 2016.gada augustā (Zemgales kultūras programmas 
finansējums). 

Abgunstes muiža piedalīsies ikgadējos Latvijas Piļu un muižu 
asociācijas pasākumos Leģendu nakts. Pirmā piedalīšanās šajā 
pasākumā plānota jau 2016.gada 29.oktobrī. 

Abgunstes muiža plāno piedāvāt piedalīties izlaušanās jeb kvestu spēlē. 
Pirmās spēles plānots atvērt apmeklētājiem 2016.gada oktobrī. 

10. Naborigamas malkas un 
gāzes cepļa būves plāna 
izstrāde un cepļa 
būvēšana (Zemgales 
kultūras programma, 
dažādi fondi, privātie 

Naborigamas malkas un gāzes ceplis, kā vienīgais šāda veida 
keramikas apdedzināšanas ceplis ne tikai Latvijā, bet visā Baltijā, ļaus 
ievērojami paplašināt Abgunstes muižas organizēto starptautisko 
mākslas simpoziju amplitūdu, piesaistot tiem keramiķus, kuri strādā ar 
visdažādākajiem materiāliem. Šādi pasākumi veicinātu Abgunstes 
muižas atpazīstamību starptautiskajā mērogā un ļautu iekļauties 
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sponsori/atbalstītāji un 
pašu līdzfinansējums) 

starptautiskās mākslinieku aprites lokos un informatīvajos kanālos. 

Plānotais pasākuma īstenošanas periods: 2017.gada jūnijs – 2018.gada 
maijs. 

11. Ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas 
plāns (dažādi fondi, 
privātie 
sponsori/atbalstītāji un 
pašu līdzfinansējums) 

Līdz ar visa muižas kompleksa atjaunošanu un intensīvāku noslodzi arī 
naktsmītnē, tiek paredzēts sniegt muižā ēdināšanas pakalpojumus, 
balstot ēdienkarti uz vietējiem un sezonāliem produktiem.  

Plānotais pasākuma īstenošanas periods: 2018.gada jūnijs – 2021.gada 
maijs. 

12. Sabiedriskās attiecības 
un marketings (pašu 
finansējums) 

Līdz 2016.gada beigām tiks izveidots Abgunstes radošuma rezidences 
logo. Lai popularizētu Abgusntes muižu, tiks izveidota mājas lapa 
www.abgunste.lv  un radīts Facebook konts. Informācija par biedrības 
Radošuma meka aktivitātēm un Abgunstes muižā notiekošajiem 
pasākumiem regulāri tiks ievietoti esošajā Facebook kontā 
www.facebook.com/radosumameka  

Atvērto radošo amatu darbnīcu un radošās koprades telpas klientu 
piesaistei tiks regulāri publicēti uzsaukumi reģionālajā laikrakstā 
ZEMGALE, informācija tiks izplatīta caur Jelgavas novada pašvaldības 
mājas lapu, Latvijas Amatniecības kameru, Zaļenieku komerciālo un 
amatniecības vidusskolu, biedrību „Lielupe”, u.c. informācijas 
izplatīšanas kanāliem. Līdzko muižas telpas būs pieejamas 
apmeklētājiem, muiža kā apskates objekts tiks iekļauta dažādos lauku 
tūrisma ceļvežos, kā arī www.kulturaskarte.lv  datu bāzē, aprakstot 
piedāvātos pakapojumus. Pirmajos gados ikkatrs Kultūras un mākslas 
pasākumu programmā paredzētais pasākums – festivāli, koncerti, 
izstādes, utt. – tiks rīkots ar mērķi radināt sabiedrību pie idejas par 
Abgunstes muižas attīstības ieceri. 

Biedrība paredz informēt sabiedrību par īpašuma restaurācijas gaitu, lai 
veicinātu interesi par objektu pirms tas ir uzsācis aktīvāku darbību. 
Sabiedrisko attiecību veidošanai tiks izmantoti dažādi ar kultūru un 
tūrismu tieši un netieši saistīti sabiedrības informēšana kanāli – 
arhitektūras un celtniecības žurnāli, ar vēsturisko objektu un celtņu 
popularizēšanu, dārzu un apstādījumu apskati un veselīgu dzīvesveidu 
saistīti sabiedrības informēšanas kanāli.  

Abgunstes muižas piedāvātās radošās vides popularizēšanā tiks 
izmantoti arī jau esošie biedrības „Radošuma meka” sabiedrības 
informēšanas kanāli – interneta mājas lapa www.symposiums.lv, 
Facebook konti www.facebook.com/symposiums.lv un 
www.facebook.com/abgunste, Abgunstes muižas mājas lapa 
www.abgunste.lv, kā arī individuālie kontakti. 

Abgunstes muiža kā mākslinieku rezidenču vieta iesaistīsies 
starptautiskajos mākslinieku rezidenču tīklojumos un informācija par 
Abgustes muižas mākslinieku rezidencēm tiks iekļauta attiecīgajos 
informatīvajos kanālos. 

Abgunstes muiža plāno izstrādāt arī savu suvenīru un piemiņas lietu 
klāstu, iekļaujot tajā gan ar muižas vēsturi, gan šodienu saistītus 
produktus, kas tapuši radošajās darbnīcās un muižā organizēto 
pasākumu laikā. 

Plānotais pasākuma īstenošanas periods: nepārtraukti 
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Pakalpojumi 
 

Biedrības Radošuma meka darbības plāns paredz sekojošu pakalpojumu izveidi un nodrošināšanu 
Abgunstes muižā gan interesentiem no tuvākās apkārtnes, gan no visas Latvijas un pasaules: 

 vēsturiska vide un lauku gaisotne; 

 mākslinieku rezidenču programma; 

 atvērtas radošo amatu darbnīcas – keramikas, tekstila un koka būvgaldniecības detaļu 
restaurācijas darbnīcas; 

 radošā koprades telpa; 

 izstādes, ekspozīcijas; 

 nacionāla un starptautiska līmeņa mākslas simpoziji, plenēri, meistarklases un 
demonstrācijas; 

 keramikas apdedzināšanas iespējas Naborigamas ceplī; 

 radošās darbnīcas, radošās nometnes bērniem un jauniešiem; 

 koncerti, teātra un dejas izrādes; 

 muižas svētki un mākslas festivāli; 

 ideju talkas, kurās iespējams dalīties ar savām idejām jauniem projektiem, kam tiek meklēti 
sadarbības partneri; 

 vakarēšanas grupas, kurās pārrunāt aktuālus problēmjautājumus; 

 semināri par radošo industriju attīstības jautājumiem; 

 mākslas skolu audzēkņu prakšu vieta; 

 neformālās izglītības centrs dažādu sabiedrības grupu mūžizglītībai; 

 kultūras informācijas uzkrāšanas un apmaiņas punkts; 

 naktsmītne muižas apartamentos; 

 izzinošas ekskursijas gida pavadībā par muižas vēsturi, muižas restaurācijas procesu, agrāko 
dzīvi un augstdzimušo ģimeņu likteņiem; 

 dzīvojamās ēkas zāle un muižas apkārtne dažādiem pasākumiem, svinībām, koncertiem, 
fotosesijām un citām radošām izpausmēm; 

 telšu un piknika vietas; 

 ēdināšanas pakalpojumi. 
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Iesaiste tūrisma attīstībā 
 

Kultūras mantojums – gan materiālais, gan nemateriālais – ir mūsu kopīga bagātība, mūsu 
mantojums, ko esam saņēmuši no iepriekšējām paaudzēm un mūsu pienākums ir to saglabāt un nodot 
nākamajām. Kultūras mantojums bagātina simtiem miljonu cilvēku personīgās dzīves, ir domātāju un 
mākslinieku iedvesmas avots un kultūras un radošo nozaru dzinējspēks. Kultūras mantojums un 
veids, kā mēs to saglabājam un lietderīgi izmantojam, ir galvenais faktors, kas jāņem vērā, definējot 
Latvijas vietu pasaulē un tās pievilcību kā vietai, kurā dzīvot un strādāt un kuru apmeklēt. 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam nosaka, ka radošais tūrisms ir viens no 
veidiem Latvijas materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un kultūras ainavas potenciāla 
izmantošanai. Paralēli materiālā kultūras mantojuma – pieminekļu, arhitektūras objektu – 
popularizēšanai ir jāveicina izpratne arī par nemateriālo kultūras mantojumu kā unikālu, līdz šim 
tūristiem maz pieejamu vērtību. Tā ir iespēja attīstīt vietējo kopienu ekonomiku, veicināt lauku 
kultūrvides saglabāšanu, amatniecības un radošo industriju attīstību, it īpaši lauku teritorijās. 

Latvijas laukiem radošais tūrisms ir veids, kā izmantot un aktivizēt sabiedrības radošo potenciālu. 
Savukārt tūristiem ir iespēja autentiskā vidē izjust attiecīgās kopienas kultūru, vidi, tradīcijas un kaut 
uz brīdi justies kā vietējam iedzīvotājam. Radoši iesaistot tūristus ar nemateriālā mantojuma 
praktizēšanu saistītās norisēs, mainās arī vietējās kopienas atbildība par mantojumu, veidojas 
savstarpēji respektējoša sadarbība un kultūru dialogs, ne tikai komerciālas attiecības. 

Kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma potenciāls Latvijā ir ievērojams. Kultūras mantojums piesaista 
tūristus, savukārt tūrisms veicina kultūras pieminekļu saglabāšanu, ierosina netradicionālu ar tūrismu 
saistītu risinājumu un pakalpojumu attīstību kultūras piemineklī un tā apkārtnē, dodot darba vietas 
citādi atpalikušās lauku teritorijās un veicinot sadarbību un dažādu jomu un nozaru kopdarbu.  

Biedrības darbības attīstības koncepcija paredz piedāvāt jaunu kultūras un kultūrtūrisma 
pakalpojumu Jelgavas novadā Abgunstes muižā, aptverot abus virzienus – restaurējot un atverot 
apmeklētājiem Abgunstes muižas apbūvi, tiks veicināta materiālā kultūras mantojuma 
popularizēšana vietējo un ārvalstu interesentu vidū, bet ar atvērto radošo amatu darbnīcu starpniecību 
tūristu vidū tiks veidota izpratne par specifiskām amatniecības prasmēm jeb nemateriālo kultūras 
mantojumu kā unikālu vērtību Zemgalē.  

Turklāt kultūras un mākslas pasākumu programmā plānoto starptautisko mākslas simpoziju, plenēru, 
meistarklašu, koncertu, teātra un dejas izrāžu, u.c. pasākumu īstenošana no vienas puses veicinās 
kultūras tūrismu, piesaistot tūristus, piedāvājos diferencētu kultūras pakalpojumu grozu atbilstoši 
tādiem darbības virzieniem kā  kultūras mantojuma pieejamība, augstvērtīgu mākslas un kultūras 
pasākumu pieejamība, tradicionālās prasmes un arodi, vietējie produkti un gastronomija, utt., bet no 
otras puses, paplašinot iespējas baudīt augstvērtīgus profesionālās mākslas un kultūras produktus, 
tiks veicināta arī vietējo iedzīvotāju apmierinātību ar mākslas un kultūras pieejamību novadā. 

Biedrība ar Abgunstes muižu un tās kompleksu ir iestājusies Latvijas piļu un muižu asociācijā, kā arī 
plāno virzīt savu pārstāvi Eiropas Baltijas piļu un muzeju asociācijas Ģenerālajai asamblejai. Tas 
sniegs iespēju Abgunstes muižai iekļauties Eiropas muižu apritē, piesaistot jaunus tūristus no visas 
pasaules. 
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Sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem 
 

Kultūras pasākumu norise reģionos aktivizē ekonomisko un sociālo dzīvi, veicinot attīstību arī 
visdažādākajās ekonomikas nozarēs. Līdz ar to, ja valsts līmenī ir būtiski saglabāt līdzsvarotu 
pieejamību kultūrai, nepieciešamas atbalsts kultūras infrastruktūrai un pakalpojumu pieejamībai 
reģionos, taču, pirmkārt, nepieciešamas pašas kultūras iniciatīvas. 

Biedrības darbības attīstības koncepcija pamatā ir balstīta uz sociāli atbildīgu rīcību – iespēju 
robežās izmantojot vietējo piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju preces un pakalpojumus, 
nodarbināt tuvējās apkārtnes iedzīvotājus, būt informētiem par vietējās sabiedrības konkrētā brīža 
vajadzībām un sniegt savu ieguldījumu šo vajadzību apmierināšanā, uzmanīgi un ar cieņu izturoties 
pret apkārtējo vidi un kultūrvēsturisko mantojumu. 

Pamatā sadarbība tiks attīstīt ar atvērto radošo amatu darbnīcu patstāvīgajiem klientiem – 
māksliniekiem, amatniekiem un mājražotājiem kā individuāliem komersantiem. Īpaši būtiska ir 
sadarbība ar māksliniekiem un amatniekiem kā topošajiem uzņēmējiem, jo Abgunstes muiža kā 
kvalitatīvi aprīkots rezidenču tipa mākslinieku un amatnieku centrs ir orientēts uz jaunu 
uzņēmējdarbības ideju attīstību un savstarpēju aktīvo vietējo iedzīvotāju atbalstu jaunu produktu, 
pakalpojumu, sadarbības projektu un arī jaunu uzņēmumu izveidei. Paredzams, ka izveidotā radošās 
koprades telpa tiks izmantota jaunu uzņēmumu plānošanas un veidošanas dažādos etapos, tādejādi 
apmierinot vietējās kopienas vajadzības. 

Ilgtermiņā paredzama sadarbība ar dažādiem citiem vietējiem ražotājiem un pakalpojumu 
sniedzējiem, lai nodrošinātu centra pilnvērtīgu darbību – piemēram, tūrisma un ceļojumu aģentūrām, 
kas izplatīs informāciju par pieejamajiem pakalpojumiem Abgunstes muižā, zemnieku 
saimniecībām, kas muižai piegādās svaigus vietējas izcelsmes produktus mākslinieku ēdināšanas 
vajadzībām, būvniecības uzņēmumiem, kas veiks nepieciešamos būvdarbus muižas apbūves ēku 
uzturēšanai, veļas mazgātavām, kas veiks naktsmītnes gultas veļas mazgāšanu, dārzniecībām, kas 
apkops muižas parkā augošos kokus un krūmus utt. Piemēram, muižas parka atjaunošanā un jaunu 
stādījumu veidošanā plānots sadarboties ar Zaļenieku stādaudzētavu un plaši izmantot viņu 
piedāvātos dekoratīvos ziemcietīgos un viengadīgos augus un puķes. 
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Ieguvumi 

 

Biedrības stratēģijas plāna īstenošanas rezultā tiks stiprināta biedrības darbība, tiks paplašināts 
biedrības darbības lauks, stiprināta biedrības materiāli tehniskā bāze, veicināta biedrības nacionālā 
un starptautiskā atpazīstamība, radīti labvēlīgi apstākļi un veicināta sekmīga daudzfunkcionāla, 
laikam atbilstoši aprīkota, starptautiski atzīta radošu ideju īstenošanas, mākslas, kultūras un izglītības 
centra izveide Abgunstes muižā. Tiks sekmēta jaunu kultūras iniciatīvu un tradīciju attīstība 
Zemgalē, kā arī sniegts ieguldījums līdzsvarotas kultūras nozares attīstībā reģionā, veicinot ciešāku 
un koordinētu sadarbību starp kultūras un mākslas organizācijām. 

Par mākslinieku rezidenču programmu nozīmību iespējams runāt ne tikai no kultūras jomas vai 
nozares perspektīvas, bet arī no procesā iesaistīto pušu perspektīvas. Vispirms labumu gūst pats 
mākslinieks, amatnieks, kas uz noteiktu laiku iegūst iespēju būt citā, atšķirīgā vidē, iespēju 
koncentrēties uz vienu vai vairākiem konkrētiem mākslas darbiem, projektiem. Rezidence ir iespēja 
iedvesmoties no jauniem, nepierastiem apstākļiem, eksperimentēt drošāk nekā ierasts. Tādejādi, kā 
ieguvēji noteikti jāmin rezidencē mītošie mākslinieki, gūstot savstarpēju iespēju citam redzējumam 
uz radošo procesu un iespēju pārbaudīt sevi jaunos apstākļos. Nereti rezidencēs iegūtie kontakti ļauj 
nākotnē izvērst veiksmīgus sadarbības projektus. 

Taču kā galvenais labuma guvējs būtu minams vietējais iedzīvotājs, skatītājs un sabiedrība kopumā. 
Mākslinieku rezidences sniedz iespēju ikvienam interesentam ne tikai ieraudzīt pašmāju 
māksliniekus un amatniekus jaunā kontekstā, bet arī paplašināt savu redzesloku vērojot ārvalstu 
māksliniekus radošā procesā un tā rezultātos. Būtiski ir tas, ka mākslinieku rezidences, jo īpaši 
reģionos, ļauj piedzīvot mākslinieka klātbūtni kā regulāru faktu, kas izmaina ikdienu vērstībā uz 
kultūras un mākslas vērtības apzināšanos arī to sabiedrības grupu vidū, kurām pieejamais kultūras 
pakalpojumu grozs ir niecīgs.  

Novada kultūrvides un kultūras mantojuma saglabāšanā būtiski ir iesaistīt ne tikai profesionālas 
organizācijas un amatnieki, bet arī vietējo kopienu. Motivējot dažādu paaudžu vietējos iedzīvotājus 
izzināt, pētīt un apgūt vietējo kultūras mantojumu, apgūt amatniecības prasmes, darba un saskarsmes 
kultūru un veidot pozitīvu attieksmi pret dabas materiāliem, iespējams veicināt sabiedrisko domu par 
materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma nozīmi un nodrošināt tā pārmantojamību un ilgtspēju.  

Abgunstes muižā izveidotās atvērtas radošo amatu darbnīcas, kas bez maksas pieejama vietējiem 
amatniekiem, māksliniekiem un kultūras darbiniekiem, veicinās vietējos iedzīvotājus saturīgi pavadīt 
savu brīvo laiku un izkopt pašiem savas intereses un talantus. Galdnieka-restauratora, keramikas un 
tekstila darbnīcās ikvienam būs iespējams apgūt un pilnveidot dažādu amatu prasmes, izgatavot 
praktiskus kokizstrādājumus, veicot mēbeļu un citu koka būvgaldniecības priekšmetu restaurāciju, 
apstrādājot tekstilu un veidojot keramikas priekšmetus.    

Pieejamas un labi aprīkotas telpas ir būtisks nosacījums ne tikai dažādu amatu prasmju apguvei un 
pilnveidei, bet gan reāla vietējo iedzīvotāju vajadzība. Izveidotā un aprīkotā radošā koprades telpa 
nodrošinās pirmsinkubācijas iespējas jaunu uzņēmējdarbības ideju attīstībai un savstarpēju aktīvo 
vietējo iedzīvotāju atbalstu amatniecības un mājražošanas tradīciju ievirzei uzņēmējdarbības gultnē, 
kas ir būtisks nosacījums vietējās ekonomikas attīstībai. 

Plānota ilglaicīga sadarbība ar Zaļenieku komerciālo un amatniecības vidusskolu un īpaši ar 
restaurācijas, ēdināšanas pakalpojumu un būvdarbu nodaļu audzēkņiem, nodrošinot jauniešiem gan 
prakses vietas kvalificētu meistaru uzraudzībā, gan iespēju brīvlaikos strādāt savā profesijā.  
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Visbeidzot, mākslinieku rezidenču programmas ir valstiskas nozīmes ieguvums. Rezidences sniedz 
iespēju veidot radošu vidi, kas piesaista arī citu valstu mākslinieku uzmanību, vietējiem 
māksliniekiem un amatniekiem integrēties starptautiskā kultūras apritē, popularizēt Latvijas valsts 
tēlu kā kultūrvidi ar sekmīgi attīstītu radošo industriju, kas spēj nodrošināt daudzveidīgus un 
kvalitatīvus mākslas un kultūras procesus vietējā un starptautiskā līmenī. 
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Ilgtspēja 

 
Ilgtpējīga attīstība ir attīstība, kad šodienas vajadzību apmierināšana neapdraud nākamo paaudžu 
iespējas apmierināt savējās. Biedrība labi apzinās nepieciešamību nodrošināt līdzsvaru starp esošās 
vides un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un apkārtējās teritorijas ekonomisko attīstību. 
Biedrības attīstības koncepcija paredz Abgunstes muižas īpašumā izveidot reāli funkcionējošu vidi 
un infrastruktūru, nodrošinot racionālu, bet vienlaicīgi netradicionālu, nacionāli un starptautiski 
pievilcīgu kultūras pieminekļa izmantošanu. Plānojot Abgunstes muižas attīstību, ir pieņemts 
lēmums saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu, vienlaikus nodrošinot tās ilgtspējīgu attīstību, kļūstot 
ne tikai par reģionāla vai nacionāla, bet starptautiska līmeņa mākslinieku rezidenci. 

Abgunstes muižas attīstības ilgtspēju nodrošina noslēgtais ilgtermiņa apsaimniekošanas līgums ar 
biedrību „Radošuma meka”, biedrības administratīvā kapacitāte un saturiskā kompetence, ne tikai 
īstenot Abgunstes muižas attīstības koncepcijas uzdevumus, bet arī ilgtermiņā uzturēt sasniegtos 
kvalitatīvos un kvantitatīvos rezultātus un nodrošināt to pieejamību atbilstošajām mērķa grupām. 

Biedrības valdei un darbiniekiem ir gan atbilstoša profesionālā izglītība: 

 tūrisma un viesmīlības uzņēmumu vadītājs (A.Avotniece),  
 sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs (A.Avotniece),  
 humanitāro zinātņu maģistra grāds filozofijā (L.Stabiņa),  
 angļu valoda un lieteratūra (I.Bumbiere),   
 uzņēmējdarbības vadība (J.Avotnieks),  

gan papildus iegūtas zināšanas un prasmes dažādos kursos un tālākizglītības programmās: 

 Starptautiski atzītās projektu vadības metodoloģijas, PRINCE2 sertifikāts/ IXL Group, 
Lielbritānija (A.Avotniece, L.Stabiņa, I.Bumbiere) 

 Projektu vadītāju konkurētspējas palielināšana ES projektu vadības un konsultāciju tirgū/ 
East-West Consulting, Beļģija (A.Avotniece, L.Stabiņa, I.Bumbiere). 

 Projektu vadītāju kompetences pilnveidošana strukturālo un starptautisko projektu fondu 
apgūšanā, izmantojot ES projektu vadības pieredzi, Formaper, azienda speciale della 
Camera di Commercio di Milano, Itālija (A.Avotniece, L.Stabiņa, I.Bumbiere)  

 Starptautisko projektu vadītāju kvalifikācijas paaugstināšana ES pārrobežu sadarbības 
projektu  tirgū un Korporatīvi sociālā atbildība uzņēmējdarbībā, Centre for Sustainability and 
Excellence, Grieķija (A.Avotniece, I.Bumbiere) 

 Bērnu nometņu vadītāju apliecība, LR IZM Valsts izglītības satura centrs (A.Avotniece) 
 Kultūras un mākslas organizāciju vadība, Leuphana Universitāte, Vācija un Gētes institūts, 

Vācija (I.Bumbiere) 

gan ievērojama iepriekšējā pieredze dažādu pasākumu, t.sk. plašu mākslas un kultūras pasākumu 
organizēšanā. Viss iepriekš uzskaitītais ļauj profesionāli īstenot un nodrošināt Abgunstes muižas 
attīstības plāna īstenošanu dzīvē plānotajā apjomā, kvalitatīvi un noteiktajos termiņos. 

Visbeidzot, nereti izšķirošs faktors ceļā uz ilgtspēju ir pieejamā informācija, tās aprite, tāpēc 
izstrādātais sabiedrisko attiecību un mārketinga jeb klientu piesaistes plāns, kā arī kultūras un 
mākslas pasākumu programma paredz gan rezidējošos māksliniekus, amatniekus, vietējos 
iedzīvotājus un citus Abgunstes muižas apmeklētājus intensīvi informēt par muižas 
kultūrvēsturiskajām vērtībām, gan arī iespēju robežās interesentus iesaistīt muižas restaurācijas 
procesā, tādejādi nodrošinot to, ka kultūras mantojums tiek sargāts ne tikai no īpašnieka un Valsts 
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kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas puses, bet arī no muižas viesu puses, kas ir tiešā mērā 
atbildīgi par vērtību saglabāšanu. 
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