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Ievads
Ungurmuiža – harmonisks koka ēku ansamblis, milzu ozolu ieskauts, kas ieņem nozīmīgu
vietu Latvijas kultūras pieminekļu mantojuma vidū. Muižas ansamblis atrodas netālu no
Ungura ezera, pie Cēsu – Limbažu ceļa, aptuveni 80 km attālumā no Rīgas.
Ungurmuižas kungu māja celta 1730. – 1732.gadā pēc ģenerālleitnanta brīvkunga Baltazara
fon Kampenhauzena ierosmes. Kungu māja pārbūvēta no 1747.līdz 1753.gadam. No
1750.gada līdz 1756.gadam muižā strādāja Limbažu krāsotāju meistars Georgs Dītrihs Hinšs,
kura sienas gleznojumi – grenadieri, ainavas un ornamentālas kompozīcijas – saglabājušās uz
muižas sienām līdz mūsdienām.
1917.gadā Krievijas armijas kazaku daļas kungu māju izdemolēja. 1951.gadā ēkā tika
iekārtota skola, bet šobrīd, iespēju robežās piesaistot līdzekļus, Kungu mājā notiek
restaurācijas darbi. Iekšsienas ir atbrīvotas no apmetuma, atsedzot gleznojumus, ārpusē
dienas gaismu ir ieraudzījis senais bruģis, uzlikts vēsturiski atbilstošs jumts, veikti arī daudzi
citi darbi.
Ungurmuižas kungu māju ieskauj parks (18.gs., 19.gs.) Tajā atrodās Tējas namiņš jeb lustūzis
(1753.gads, namdaris Kristofs Gerverts), kurš restaurēts 1977.-1980.gadā. Attālāk
aplūkojama kapliča (1758-1760), bet tiešā pils tuvumā atrodas t.s. mazā māja un vecais
skolas nams jeb ērbērģis (19.gs), kā arī graudu klēts (1738-1740).
Ungurmuižā galvenā ir kungu māja, taču ne mazāka nozīme kopējā ansamblī ir citām ēkām
un parkam. Ir zināma 18.gs. 30 gados tapusī muižas centra apbūves plānojuma iecere. Ap
taisnstūrveida pagalmu bija paredzētas vairākas ēkas. Galvenā no tam ir dzīvojamā ēka,
pagalma stūros pienotava, klēts, ledus pagrabs un putnu māja, bet pie vārtiem, kas atradās
iepretīm pilij bija iecerēts stallis ar ratnīcu. Pagalma malu vidusdaļā, dzirnavu dīķa pusē –
siernīca ar tornīti, bet otrā pusē cita klēts. Pārējās saimniecības ēkas – rija, brūzis, pirts un
kūtis – bija nodomāts būvēt ārpus centrālās (pagalma) daļas.
Parks, kuru veido liepu dārzs ieskauj kungu māju, tam austrumu pusē atrodas līdzās esošais
augļu dārzs ar diviem dīķiem, kuru dibeni bijuši izklāti ar ozola dēļiem. 19.gs. vidū, kad
muižā saimniekoja Ernsts Osvalds fon Kampenhauzens, pagalma vietā tika ierīkots apļveida
zālājs, t.s. runds, un jauni stādījumi, kas arī šo plānojuma daļu pārvērta līdzīgu parkam.
Baroka liepu dārza celiņa galā atrodas barokāli izliekto jumtu segtais jau pieminētais Tējas
namiņš. Rietumu virzienā aleja ved uz tālāk esošo kapliču, pie dzirnavu dīķa redzamas
dzirnavu drupas.
Ungurmuižai piemīt īpašs valdzinājums. Gadsimtiem ilgi daudzas senās ēkas ir saudzētas un
saglabātas līdz mūsdienām. Tās kopā ar parku un, alejām un apkārtnes ainavu sniedz unikālu
iespēju – šodien izjust 18.gs. vidi, šā laikmeta cilvēku domas, pārdzīvojumus un dzīves
skatījumu.
Latvijā līdz mūsdienām nav saglabājušās līdzīgas baroka koka celtnes, kuru iekštelpas ir tik
bagātīgi izgreznotas ar sienu gleznojumiem - grenadieri, ainavas un ornamentālas
kompozīcijas.
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Ungurmuižas attīstības stratēģijas mērķis ir nodrošināt kultūras pieminekļa profesionālu un
ilgtspējīgu darbību, atbilstoši tā misijai, darbības mērķiem un uzdevumiem, kā arī celt muižas
konkurētspēju kultūras tirgū.
Ungurmuižas darbības stratēģija pamato atjaunojamā kultūras mantojuma objekta dzīvotspēju
un publisko funkciju tālāku nodrošināšanu, apraksta plānotos kultūras pasākumus, telpu
noslogojumu, kultūras pieminekļa vadības modeli, organizatoriskās struktūras un citus
skaitliski izmērāmus kultūras pieminekļa darbības un ietekmes rezultātus, norādot un
pamatojot saistību ar ES reģionālās politikas, nacionāla līmeņa un reģionālajiem plānošanas
dokumentiem kultūrpolitikas un kultūras mantojuma saglabāšanas un aizsardzības jomā.
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Esošās situācijas analīze
Kultūras mantojums sastāv no uzkrātu resursu kopuma, kas saņemti mantojumā no pagātnes,
kas, neatkarīgi no piederības, indivīdu un sabiedrības uztverē tiek uzskatīti par vērtību,
pārliecības, zināšanu, tradīciju atspoguļotājiem un paudējiem un ietver vidi, kas izveidojusies
cilvēku un vietu mijiedarbībā, laikam ejot.
2010.gadā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ir reģistrēti 8532 pieminekļi, no
kuriem 5158 kultūras objektiem ir piešķirta valsts nozīmes kultūras pieminekļa vērtība,
savukārt 3374 atzīti par vietējās nozīmes pieminekļiem. No 5158 valsts kultūras
pieminekļiem 1267 ir valsts arhitektūras pieminekļi. Arhitektūras pieminekļi ir: celtnes, kulta
celtnes, dzīvojamās ēkas, sabiedriskās ēkas, aizsardzības un inženiertehniskās būves, tautas
celtniecības objekti, kapsētas dārzi un parki.
Ungurmuižas ansambļa objekti ir ieguvuši valsts nozīmes kultūras pieminekļa vērtību un
iekļauti valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Ievērojamākie no tiem ir
Ungurmuižas apbūve ar parku un tajā ietvertā Muižnieka dzīvojamā ēka:
UNGURMUIŽAS APBŪVE AR PARKU
Apstiprināts ar Kultūras ministrijas 29.10.1998 rīkojumu Nr.128, publicēts laikrakstā
"Latvijas Vēstnesis" 15.12.1998.
Valsts aizsardzības Nr. 6260
Veids: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Datējums: 18. gs. 1.p.
Adrese: Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts.
MUIŽNIEKA DZĪVOJAMĀ ĒKA
Apstiprināts ar Kultūras ministrijas 29.10.1998 rīkojumu Nr.128, publicēts laikrakstā
"Latvijas Vēstnesis" 15.12.1998.
Valsts aizsardzības Nr. 6261
Veids: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Datējums: 1732., 18. gs.50.g.
Adrese: Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts.
Katrai kompleksa ēkai piemīt savs stāsts un īpaša vēsturiskā aura, īsi apraksti par katru
ansambļa elementu sniegti zemāk.
Muižnieka dzīvojamā ēka (Kungu māja) Nr. 6261
Vecā kungu māja Ungurmuižas ansamblī datēta 1728. gadā, kad muižu iegādājies B. Fon
Kampenhauzens. Jauna ēka celta 1730 – 1732. gadam, bet plānojuma specifikācija dota 1762.
gadā, kad notika remontdarbi un rekonstrukcijas. Vēlākās ēkas pārbūves veiktas pēc 1843.
gada.
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Kungu mājas pievilcības fenomens ir tās arhitektūras savrupība, zināma atrautība no
konteksta, jo šodien ēkai Latvijā nav atrodams analogs. Plāna ģeometriskais princips ir
četrstūris ar malu attiecībām 1:2, arī stāva un jumta proporcijas tuvas attiecībai 1:2.
Meistarīgi izmantoti arhitekta profesionālie paņēmieni, kas rada harmonisku elementu
mijiedarbību – elementu savstarpējās proporcijas, logu ritma kārtojums, frontona jumta
slīpums, pilastru pārojums galvenajā fasādē. Aktīvs fasāžu elements ir logu aizvirtņi. Fasāžu
arhitektūrā būtiska nozīme arī krāsai, jo koloristika vienmēr bijusi kontrastaina – gaiši
dekoratīvie elementi uz izcelti tumšāka fona. Līdz pat 19. gs.pirmajai pusei kā pamattonis
dominēja okers, uz kura izcēlās baltas vai pelēcīgas detaļas, bet visam pāri – sarkans jumts.
Ieejas galvenais dekoratīvais elements ir durvis. Ungurmuižas kungu mājas ārdurvis ir
vecākās šāda tipa durvis Latvijā. Ēka būvēta no priedes koka, izņemot kāpnes, uz kurām
redzams gada skaitlis – 1751. Celtne veidota ar rūpību līdz pēdējam sīkumam. Ēka precīzi
orientēta pret debess pusēm un visās telpās dienas gaitā iespīd saules gaisma. Pamata plāns
attiecība 1:2. Ēkas vidū – manteļskurstenis. Jumts sākotnēji klāts ar sarkanajiem dakstiņiem,
vēlāk nomainīts ar pelēkiem šķindeļiem, jo nebija zināms, vai jumts izturēs jauno dakstiņu
segumu. Plānojums vairākkārt mainīts, salīdzinot ar telpu aprakstu 1762. gadā. Pirmajā un
mansarda stāvā dzīvojamās un saimniecības telpas, zem ēkas daļas izbūvētas 4 pagraba
telpas. 1950. gadu rekonstrukcijā skolas vajadzībām plānojums tika pārveidots. Ungurmuižas
kungu mājas arhitektūra analoģiski tuva Trikātas kungu mājai. Abās mājas pusēs centrā greznas divviru durvis, bet vērtīgākais rotājums interjerā – greznas ozolkoka kāpnes ar
platām margām. Caur ēkas durvīm un abiem logiem paveras skats uz dārzu ar Tējas namiņu,
tā radot Ungurmuižai raksturīgās izjūtas – dabas un arhitektūras vienotības klātbūtni. 2003.
gadā kungu mājas restaurācija daļēji pabeigta, tajā izvietots muzejs. Kungu māja būvēta koka
konstrukcijās baroka stilā. Sākotnēji tās interjeru apdare bija vienkārša un atturīga. Laikā no
1750.-62.g. ēkā strādāja Limbažu krāsotāju meistars G.D.Hinšs, radīdams plašākos un
krāšņākos baroka laika sienu un griestu gleznojumus, kas zināmi Vidzemē.
2001.gadā ēkā tika uzsākti restaurācijas darbi, kas nepietiekamu finanšu līdzekļu dēļ šobrīd ir
apstājušies, tādējādi apdraudot ēkas pastāvēšanas turpmāko likteni. Joprojām ēkā pilnībā nav
pabeigta gleznoto baļķu sienu rekonstrukcija, kas ir daļa no ēkas kopējās sienu konstrukcijas
sistēmas. Galvenā problēma – paaugstināts mitrums ēkā. Mitrums no pagraba, pa pamatu
sienām iet uz augšu un atstāj graujošu iespaidu uz sienu un grīdu konstrukcijām. Lai to
novērstu, nepieciešams atjaunot un pilnveidot veco gruntsūdeņu drenāžas sistēmu ēkas
pagrabā (zem pagraba grīdas). Nepieciešams izbūvēt pieslēgumu mājas ārējai drenāžas
sistēmai, kura tika izveidota iepriekšējos gados. Par iemeslu pārlieku lielajam mitruma
līmenim ēkā kalpo arī esošā neefektīvā un daļēji zudusī krāšņu apkures sistēma, kuru
nepieciešams uzlabot, izbūvējot jaunu. Nav pabeigta arī elektroapgādes sistēmas izbūve.
Šobrīd ir ievilkti maģistrālie elektroapgādes tīkli, bet tie pilnvērtīgi nefunkcionē, jo trūkst
papildinošās ierīces. Trūkst arī zibens novadīšanas ierīces.
Ungurmuižas kungu mājā steidzami nepieciešams veikt restaurācijas darbus, lai koka ēka
nebojātos, bet atdzimtu par muzeju un sabiedrisku centru, kurā apvienots vēstures un kultūras
mantojums, jaunrade, daba un atpūta.
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Dzīvojamā ēka (Vecā skola) Nr.6262
Dzīvojamā māja ir izvietota perpendikulāri kungu mājai. Ap 1910.gadā tajā veiktas pārbūves,
un ēkas izskats mainījies. Izveidots dēļu apšuvums, jauni logi, likvidēts kārniņu jumta
segums. Pārbūves veiktas arī 1949. gadā. Pašlaik tā ir vienstāva koka ēka ar dēļu apšuvumu
un atturīgu dekoru, divslīpu jumtu ar nošļuptiem galiem, ar jumta izbūvēm uz dīķa pusi.
Barona celtā muižas bērnu skolā tagad ir ierīkots neliels viesu nams ar 7 divvietīgajām
istabām. Visas istabas ir labiekārtotas un no to logiem paverās skaists skats uz ozolu kokos
ieskauto Kungu māju.
Tējas namiņš Nr.6263
Tējas namiņš jeb Lusthaus. Plānā kvadrāts, paaugstināts 1. stāvs, 2. stāvs ar logiem un
barokāls jumts ar sudraba lodi smailē. 1882. gadā tajā tika veikta pārbūve, un līdz ar to sienas
ieguvušas līmenisku dēļu apšuvumu un likvidēti pirmā stāva pilastri. Divi grenadieru
gleznojumi fasādē tika naivā veidā izpildīti pilnīgi no jauna, bet durvis aizsegtas ar jaunu dēļu
plakni, uz kuras primitīvs sākotnējā gleznojuma atkārtojums.

Jau kopijas tapšanas laikā oriģināls bijis stipri bojāts. 1917. g. Krievu karaspēka uzturēšanās
laikā Ungurmuižā pazudusi sudrabotā lode smailes vainagojumā, zudis arī vēja rādītājs.
Sienas gleznojums zudis (nozagts) 1973.gadā. 1977. gadā – Tējas namiņa atjaunošanas
svētki. Tējas namiņa apgleznotajā sienā kā spogulī redzama dzīvžogu ieskautā dzīvojamā
māja. Virs gleznojuma – pusloka formas logaila, abās pusēs tai un arī centrā eņģeļu galviņu
gleznojumi.
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Vasarā skatu vēl skaistāku padarījušas no siltumnīcas starp liepām izvietotas palmas. Visa
norobežotā telpa veidoja gludu, aizmugurē paaugstināti četrstūrī, tā saucamo liepu četrstūri.
2003. gadā Tējas namiņš daļēji atjaunots, restaurācijas darbi turpinās.
Stallis – vāgūzis Nr.6264
Jaunais stallis ir celts 19. gs. pēdējā ceturksnī, kad nodegusi vecā koka staļļa ēka blakus
senajai iebrauktuves vietai. Pēc vecā, klētij analoģiskā staļļa nodegšanas jauno stalli uzbūvēja
nogāzē – gan braucamiem, gan darba zirgiem. Ēka attālināta no dzīvojamās mājas, tomēr ātri
sasniedzama. Tā bija gareniski stiepta koka būve ar dubultverandu centrā. Ēkas aizmugurē
staļļmeistara un kučiera dzīvokļi. Priekštelpā vieta darba zirgiem, tālāk izbraucamiem un
jājamzirgiem. Tālāk ratnīca. 2003. gadā stallis rekonstruēts un tā vizuālais izskats ievērojami
pārveidots, saglabājot apjomu uz laukakmens mūra pamatiem. Izmantots sarkano ķieģeļu
apšuvums, izveidotas jaunas logailes, šīfera jumts. Ēkas raksturs ir mainījies, tās senākais
veidols uztverams vairs tikai skatā no upes puses un ēka šobrīd ir privātīpašums un vairs
netiek uztverta kā muižas kompleksa sastāvdaļa.
Pagrabs Nr. 6265
Celtnes augšdaļa izmantota kā klēts, tā atradusies blakus Vecās skolas gala fasādei. Ledus
pagrabs daļēji iebūvēts nogāzē. Saglabājusies pagraba mūra daļa, kas iebūvēta zemē, bet koka
konstrukcijās veidotā virszemes (klēts) daļa zudusi.
Klēts Nr.6266
Klēts ir viena no vecākām muižas ansambļa celtnēm, kas saglabājusies no vecā plānojuma, tā
būvēta 1738. - 1740. gados. Sākotnēji kopā ar stalli, kas nodedzis zibens spēriena rezultātā,
veidojusi simetrisku celtņu pāri abpus iebraucamiem vārtiem. 1772. gada dokumentos minēts,
ka klētij bijis lubu jumts. Tiek saukta arī par “veco” klēti jeb graudu klēti. Galvenajā fasādē
pret reprezentācijas pagalmu – galerija ar apaļām koka kolonnām un greznām, vērša asinīm
krāsotām durvīm, uz kurām ar baltu veidots vienkāršs, liels raksts.
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Klēts bija īpaši skaists elements apkārtējā ainavā. 2007. gadā celtne lielā mērā saglabājusi
sākotnējo izskatu, ieskaitot skujiņas veida durvis ar sarkano krāsojumu. Tā netiek
saimnieciski izmantota, vietām ir bojājumi koka guļbūves konstrukcijā. 2013.gadā tiek veikta
tehniskā apsekošana, lai lemtu par tālāko ēkas restaurāciju, attīstību un izveidi par izstāžu
zāli.
Kūts Nr.6267
Pēc vēstures liecībām pie dīķa ir atradusies lopu kūts ar uzbrauktuvi tilta veidā pāri ceļam.
Jau 1970. gados kūts bijusi drupās. Sākotnējais veidols – laukakmeņu mūris ar trīs guļbūves
vainagiem, sarkanu ķieģeļu apmūrējums ap logu un durvju ailēm.
Krogs Nr.6268
Atrodas pie agrākā pasta ceļa, tika saukts arī par “mazo krogu”. Pie kroga sākās 1,5 km gara
aleja uz Ungurmuižu. Krogs savulaik labi iekārtots un uzturēts, tas tomēr zaudēja nozīmi līdz
ar dzelzceļa darbības uzsākšanu. Krogs, tagad ir jau pārbūvēts, tomēr joprojām atrodas vietā,
kur no Cēsu - Straupes lielceļa atzarojas ceļš uz Ungurmuižu. 19. gs.otrajā pusē, pagarinot
jumta pārlaidumu, izveidota nojume kroga galā, ko balstīja stabi. 2003. gadā krogs
rekonstruēts, ēkas apjoms un raksturs daļēji saglabāts, uzlikts kārniņu jumts; ēka šobrīd ir
privātīpašums.
Alus brūzis Nr.6269
Alus brūzis iekļāvies muižas saimniecības ēku vienotā grupā pie dīķa kopā ar kūti un
dzirnavām. Būvniecības laiks, domājams, 19. gs.vidus. Vēlāk tas pārbūvēts par divstāvu ēku
– pienotavu ar kalpotāju dzīvokļiem otrajā stāvā.
Dzirnavu māja Nr.6270
Senāk ūdensdzirnavas bijušas zema mūra celtne, to izvietojums redzams 1883. gada
Ungurmuižas zemju robežu plānā. 1970.gados dzirnavas vēl saglabājušās. Padziļinot
dzirnavu dīķi blakus dzirnavām, iespējams, tika uzbērta stāva nogāze jeb tā sauktais ar
bastions liepu dārzu.
Kapliča Nr. 6271
Kapliča ir datēta 1760. gadā. Tā tika uzcelta aiz ainavu parka fon Kampenhauzenu dzimtai.
Kvadrātiska ēka, skaisto barokālo jumtu vainago smilšu pulkstenis. Plato ieejas portālu
noslēdz kalti režģoti vārti. Skats no šejienes uz muižas dzīvojamo māju veidots kā pēdējais
dzimtas mirušo skats uz savu dzīves vietu. 2003. gadā kapliča atjaunota, daļēji koptas skatu
perspektīves uz kunga māju un aleju parka virzienā. Kapliča ir divi nozīmīgi kapa pieminekļi
H. J. Kampenhauzenai un S. Kampenhauzenai.
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Parks Nr. 6272
Parka plānojums radies 19. gs.vidū. Tas ir salīdzinoši brīva tipa angļu plānojums ar
mežaparku, tālāk ceļš uz pauguru, tā saukto saderināšanās kalnu, otrs ceļš uz Kapličas kalnu.
Tā sastāvā iekļaujas reprezentācijas pagalms – varens aplis un laukumi mājas kreisajā un
labajā pusē, kas redzami jau 1862.gada dokumentos. Laukumos, zālājā, auguši daži izklaidus
koki – goba, sudrabvītolu un egļu stādījumi, kas radījuši zināmu noslēgtību, bet neaizšķērsoja
skatu uz tālāko perspektīvu.
Ungurmuižas ansambļa sienu un grieztu gleznojumi ir atzīti kā valsts nozīmes mākslas
kultūras piemineklis (Nr. 3149), arī daudzi citi ansambļa objekti, kā piemēram, durvis, kapa
pieminekļi, krāsnis ir ieguvuši šo statusu.
Šodien Ungurmuižas komplekss apmeklētājiem piedāvā dažādas atpūtas iespējas: Muižas
muzeja un parka apmeklējumus gida pavadībā, eksopzīcijas un tematiskās izstādes,
tradicionālās tējas ceremonijas un vērienīgus kultūras pasākumus. Ungurmuižā tiek
organizētas svinības, korporatīvi pasākumi un semināri. Muižas kompleksā kopā ir pieejamas
9 divvietīgas istabas, no kurām divas atrodas Kungu mājas otrajā stāvā, savukārt pārējās
septiņas dzīvojamā ēkā jeb vecajā skolā.
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Darbības pilnvarojums
Ungurmuiža ir Pārgaujas novada pašvaldības īpašums, kuru apsaimnieko uz statūtu un līguma
pamata, kas noslēgts 05.05.2005., sabiedrba ar ierobežotu atbildību „Ungurmuiža”.
2013.gadā noslēgts deleģējuma līgums uz desmit gadiem. Kultūras objekts atrodas LR
Kultūras ministrijas pārvaldes iestādes Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
pārraudzībā.
Vispārīgie dati par uzņēmumu atspoguļoti zemak esošajā tabulā.
Komercsabiedrības nosaukums:

„Ungurmuiža”

Komercsabiedrības veids:

sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Dibināšanas datums :

2000.gada 25.jūlijā

Darbinieku skaits 2013.gadā

5

Apgrozījums pēdējā pārskata gadā:

12316,00 LVL

Komercsabiedrības reģistrācijas numurs:

54103020291

Juridiskā adrese:

Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts, Ungurmuiža, LV – 4146

Kontaktadrese:

Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts, Ungurmuiža, LV – 4146

Kultūras mantojuma objekts Ungurmuiža darbojas saskaņā ar sekojošiem likumiem un
normatīvajiem aktiem:
 Likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 11.03.1992.;
 Likums “Par Konvenciju par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību”
26.02.1997.;
 Likums “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 07.04.1993.;
 Eiropas Padomes Vispārējā konvencija par kultūras mantojuma vērtību sabiedrībai,
27.10.2005.;
 Eiropas Kopienas programma „Kultūra” (2007 – 2013);
 Ministru kabineta noteikumi Nr.474 Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti,
aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi
degradējoša objekta statusa piešķiršanu;
 "Gaujas nacionālā parka likums" 03.06.2009.;
 Cēsu rajona, Raiskuma pagasta teritorijas plānojums 2008. – 2020.gadam.
 Pārgaujas novada attīstības programma un ilgspējīgas attīstības stratēģija 2013. 2035.gadam.
Ungurmuižas iekšējo darbību reglamentē – Ungurmuižas nolikums, deleģējuma un
pilnvarojuma līgumi, kas noslēgti ar Pārgaujas novada pašvaldību, apsaimniekošanas projekts
“Ungurmuižas saglabāšana un izmantošana” (autori: arh. Jānis Radiņš, arh. Dace Kibilda, inž.
Andrejs Barbars, arh. Juris Dambis, mākslas vēst. Dace Coldere, arh. Ināra Heinrihsone), kā
arī “Kungu mājas atjaunošanas koncepcija” (autori: Imārs Dirveiks, arh. Ann Lepp
(Zviedrija), arh. Per Jerk Rydberg (Zviedrija), arh. Jānis Radiņš).
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Vadības modelis un organizatoriskā struktūra
Ungurmuižas organizatoriskā struktūra ir attēlota 1.1.grafikā. Darbības struktūta un vadības
modelis ir salīdzinoši vienkāršas uzbūves un nodrošina kultūras objekta funkciju izpildi.

Organizatoriskā struktūra
Pārgaujas novada dome

SIA „Ungurmuiža” valdes
priekšsēdētāja

Kurinātājs sētnieks

Istabene

Palīgstrādneks

Darba drošības
speciālists

Līgumdarbinieki, gidi, praktikanti

2013.gadā nodarbināti 5 darbinieki. Ikdienā Ungrumuižas kompleksā strādā – valdes
priekšsēdētāja un kurinātājs-sētnieks (pilnas slodzes darbinieki). Savukārt darba drošības
speciālists, istabene un palīgstrādnieks kompleksā strādā pēc nepieciešamības, atkarībā no
kompleksa noslodzes un nepieciešamo darbu aktualitātes. Papildus notiek arī sadarbība ar
tūrisma specialitātes studentiem.
Valdes priekšsēdētāja – plāno un īsteno muižas darbības stratēģiju, nodrošina tās izpildi, un
kontroli. Plāno, vada un koordinē kultūras pasākumus muižā, slēdz darījumus ar sadarbības
partneriem, klientiem, nodrošina resursu racionālu izmantošanu, pavada apmeklētājus
(tūristus), apskatot muižu un tās teritoriju, sniedz informāciju par kultūras objektu, atbild uz
jautājumiem, nodarbojas ar viesu uzņemšanu un reģistrēšanu, palīdz sagatavoties semināriem,
pasākumiem, koncertiemValdes priekšsēdētāja ir atbildīga par personālu, darbinieku
pienākumu izpildes kontroli un kvalifikācijas celšanu.
Kurinātājs/Sētnieks – slauka un uztur ielu, parku kārtībā; tīra sniegu, savāc lapas un
atkritumus, tīra grīdsegas, izved atkritumus. Aukstajā periodā, veic kurināšanas darbus, lai
sasildītu muižas telpas.
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Darba drošības speciālists – veic ar darba un ugunsdrošību saistīto dokumentācijas izstrādi,
vada darbinieku apmācības un atbild par atbilstošo uzdevumu izpildi.
Istabene un palīgstrādniece – veic valdes priekšsēdētājas uzdoto rīkojumu izpildi, atbild par
viesu istabu un koplietošanas telpu kārtību un tīrību, uztur kārtībā muižas apkārtni un parka
apstādījumus.
Ungurmuižas vadība aktīvi izmanto iespējas un iesaistās dažādos pasākumos un aktivitātēs.
Pārgaujas novada pašvaldība nodarbinātības programmas ietvaros uzņēmumam
nepieciešamības gadījumā piešķir vienu vai vairākus palīgstrādniekus – parka kopšanai,
sniega tīrīšanai u.c. apkārtnes sakopšanas darbiem..
Īstenojot restaurācijas darbus un atgriežot Ungurmuižas ēku aktīvā kultūras dzīves apritē
plānots apmeklētāju skaita un pasākumu pieaugums, līdz ar to tiks radītas četras jaunas
darbavietas:










tūrisma projektu vadītājs (pilnas slodzes darbinieks) – nodarbosies ar tūristu piesaisti,
veiks tirgus pētījumus, organizēs mārketinga kampaņas, izstrādās mārketinga
materiālus, uzturēs mājas lapu, organizēs sadarbību ar tūrisma kompānijām, veidos
pasākumu programmas tūristu piesaistei, nodrošinās viesu uzņemšanu; veiks
administratīvus pienākumus; sniegs pārskatus par plāna izpildi valdes priekšsēdētājai;
kultūras projektu vadītājs (pilnas slodzes darbinieks)– izstrādās projektu
pieteikumus, koordinēs un organizēs kultūras pasākumu norisi; veiks saglabāto
dokumentēto materiālu izpēti; organizēs ekspozīcijas; veiks administratīvus
pienākumus; sniegs pārskatus par plāna izpildi valdes priekšsēdētājai;
saimniecības daļas vadītājs (pilnas slodzes darbinieks) – organizēs un vadīs
darbinieku, kas veic kalpotāju pienākumus (kurinātājs, sētnieks, parka dārznieks,
istabene) darbu, slēgs pirkuma līgumus ar piegādātājiem, vienosies par pieņemtām
cenām un preču kvalitāti; plānos un rīkos inventarizācijas; kārtos ar materiālo vērtību
sagādi un sadali saistītus jautājumus sniegs pārskatus par plāna izpildi valdes
priekšsēdētājai;
parka dārznieks (pavasara – rudens sezonas darbinieks) - iegādāsies sēklas, stādus,
mēslojumu un citus nepieciešamos materiālus; sagatavos un mēslos zemi; audzēs
puķes, koku un krūmu stādus, sīpolaugus; kokus un krūmus parkā gatavos izstādēm;
veidos apstādījumus, kops, formēs koku un krūmu zāģēšanas darbus,; likvidēs vēja
vai citādā veidā nodarītos postījumus un novāks bīstamos kokus, kas apdraud ēkas,
elektrolīnijas, ceļus un citus objektus;
Tiks piesaistīti ar tūrisma nozari saistīto mācību iestāžu studenti, lai nodrošinātu
prakses iespējas un celtu praktikantu kvalifikāciju.

Ungurmuižas pārvaldes funkciju pilda SIA „Ungurmuiža” valdes priekšsēdētāja, savukārt
kontroles funkciju veic Pārgaujas novada pašvaldība.
Īstenojot projektu, attīstot uzņēmējdarbību un nodrošinot ilgtspējīgu darbību tiek plānots, ka
darbinieku atalgojums pieaugs, sasniedzot nozares vidējos rādītājus.
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Organizatoriskā struktūra pēc projekta īstenošanas

Pārgaujas novada dome

SIA „Ungurmuiža” valdes
priekšsēdētāja

Tūrisma projektu vadītājs

Gidi, praktikanti

Kultūras projektu vadītājs

Saimniecības daļas vadītājs

Istabene

Sētnieks - kurinātājs

Dārznieks, līgusmstrādnieki
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Konkurences analīze, tūrisma statistikas dati
Nozīmīgākie Ungurmuižas kompleksa konkurenti ir citi kultūrvēsturiski objekti – muižas,
pilsmuižas, kā arī Pārgaujas un citu Vidzemes novadu viesu nami. Izvērtējot Ungurmuižas
piedāvājumu un konkurentu – citu muižu, viesu namu un kultūras pasākumu organizatoru
piedāvājumu Vidzemē, secināms, ka Vidzmes mērogā konkurentu ir salīdzinoši daudz,
savukārt Pārgaujas novadā un tuvākajā reģionā konkurentu ir salīdzinoši mazāk. Lielākie
Ungurmuižas konkurenti ir Āraišu ezerpils, Cēsu pilsmuižas komplekss, Līgatnes dabas
takas, Turaidas muzejrezervāts, Dikļu pils, Mālpils, Annas muiža, Geidānmuiža, viesu nami
Augstrozes un Burtakas. Tomēr izvērtējot tūrisma pakalpojumu pieprasījumu un konkurentu
piedāvājumu, vērtējams, ka Ungurmuižas kompleksa piedāvājums ir unikāls un atšķirīgs no
citiem gan kultūrvēsturiskā mantojuma, gan unikālās atrašanās vietas un vides ziņā.
Sakārtojot un attīstot Ungumuižas kompleksu un efektīvi izmantojot esošo potenciālu,
tuvākajā laikā iespējams būtiski uzlabot Ungurmuižas kompleksa konkurētspēju un veidot to
par vienu no nozīmīgākajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem Vidzemes reģiona lauku
teritorijā.
Papildus tam, secināms, ka ilgtermiņa attīstībai un Latvijas un starptautiska mēroga tūristu
piesaistīšanai galvenie konkurenti ir arī sadarbības partneri. Tādēļ Ungurmuižas komplekss ir
iesaistīts Gaujas Nacionālā parka tūrisma klasterī.
Naktsmītņu skaits Cēsu novadā un apkārtnē – Amatas, Priekuļu, Pārgaujas, Raunas un
Līgatnes novados:
2010

2011

2012

2013

Viesnīcas, jauniešu viesnīcas, viesu mājas

45

46

43

39

Lauku mājas, brīvdienu mājas

37

18

22

16

Kempingi, atpūtas bāzes, telšu vietas

18

16

18

15

100

80

83

70

Naktsmītņu skaits kopā

Naktsmītņu statistika:

Gads

Nakšņotāju skaits
Cēsu
novadā

Cēsu
apkārtnē

Gultas vietu skaits
Cēsu
novadā

Kopā

Cēsu
apkārtnē

Kopā

2010

10469

16889

27358

224

936

1160

2011
2012
2013 I
ceturks.

11567
12046

18585
19720

30152
31766

237
292

966
1028

1203
1320

2368

2106

4474

205

855

1060

15

Apmeklētāju skaits reģiona tūrisma objektos, kuros tiek veikta statistika:
Galamērķis
Amatas nov.
Amatas nov.
Amatas nov.

Tūristu piesaistes OBJEKTI
Āraišu arheoloģiskais muzejparks
Āraišu vējdzirnavas
Geidānmuiža (atvērts 2010 - 2012 sept.)

Amatas nov.
Amatas nov.
Amatas nov.
Amatas nov.
Cēsis
Cēsis
Līgatnes nov.

Ozolkalns, atpūtas parks
Zaķīši, trušu audzētava
Zvārtes iezis
Žagarkalns, slēpošanas bāze
Bērnu Zinātnes centrs Z(in)oo (atvērts 2011.sept.)
Cēsu Pils komplekss
Līgatnes dabas takas

Līgatnes nov.
Līgatnes nov.
Līgatnes nov.
Līgatnes nov.
Pārgaujas nov.
Pārgaujas nov.

Līgatnes papīrfabrika
Padomju slepenais bunkurs (Līgatne)
Līgatnes pārceltuve
Vienkoču parks
Jaunklētnieki, strausu audzētava
Ungurmuiža

Pārgaujas nov.
Priekuļu nov.
Raunas nov.

Vējiņu pazemes ezeri
E.Veidenbauma muzejs "Kalāči"
Jaunieviņas, savvaļas zirgi

2012
15098
2200
1300
30
000
30000
9189
50000
14280
79311
29344
12
700
20000
3527
14385
3000
7181

2011
15507
2700
2000

2010
11639
2600

45000
30000
10422
60000
3226
64 810
54308

50000
40000
15550
75000

9400
20000
4301
12000
3000
5500
Nav
4500 datu
662
649
400
300

62823
42073

16500

3000
5000
4000
706
2000

Pārgaujas novadā ir 17 nakšņošanas vietas (viesu mājas, brīvdienu mājas, kempingi) ar 322
gultasvietām (pēc Pārgaujas novada TIP datiem). Lai gan vietu skaits ir vidēji pietiekams,
katrā no mītnēm ir ap 8-9 gultasvietām, tas neļauj uzņemt lielākas tūristu grupas. (viesu namā
„Augstrozes” - 22 personas). 2014./15.gadā novadā būs iespēja izguldīt vēl 100 personas
(viesu nams „Burtakas”), mērķauditorija būs kooperatīvo pasākumu vai svinību dalībnieki,
kam nav lielas prasības komforta un kultūrvēsturiskās vides ziņā. Taču kopumā šis ir risks
novadam, jo pieprasījumu tūristu grupām ar lielāku personu skaitu nav iespējas uzņemt.
Lielākā daļa no naktsmītnēm ir kempingi, kas ir orientēti uz ģimenēm, nelielām draugu
grupām, kam patīk ceļot dabā un kas izvēlas mazbudžeta tūrismu.
Statistikas dati par tūristu skaitu Pārgaujas novadā ir nepilnīgi, taču apkopojot tūrisma
pakalpojumu sniedzēju datus, secināts, ka tūristu skaits palielinājies par vidēji 15% gadā
(2011. - 2013.gads). Tūristu skaits variē no dažiem simtiem līdz 7000 apmeklētājiem,
atkarībā no piedāvājuma konkrētajā vietā. Paredzams, ka tūrisma pieplūdums reģionā
turpināsies, tūrisma pakalpojumu sniedzējiem iesaistoties GNP tūrisma klastera aktivitātēs,
kas paredz kopīgu karšu izdošanu un dalību starptautiskajās tūrisma izstādēs.
Pārgaujas novada tūrisma attīstības virzieni - daba, kultūrvēsture, aktīvais tūrisms, vietējās
amatniecības un lauksaimniecības produkcija (Lauku labumu tirgus un amatnieku darbnīcas).
Novads ir pievilcīgs aktīvā tūrisma piekritējiem - velomaršruti un velo noma, nobraucieni pa
upi, izjādes ar zirgu, šautuves brīvā dabā, dabas taku tīklojums.
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Ungurmuižas kompleksā ir 9 istabas, kopā ar iespēju uzņemt 22 viesus (izvietojot papildus
matračus – līdz 60 gultasvietām), kas ļauj Ungurmuižai būt konkurētspējīgai vietējā mērogā
kā kvalitatīvai, kultūrvēsturiskai videi ar labu servisu un iespējām sniegt pakalpojumu
pietiekami lielam tūristu skaitam.
Ungurmuiža pašlaik ir vienīgais tūrisma objekts novadā, kas piedāvā kvalitatīvus kultūras
pasākumus arī ārzemju viesiem (Mazie opermūzikas svētki, Šubertiāde).
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Ungurmuižas misija
Ungurmuiža ir Latvijā vienīgā saglabājusies baroka stila 18.gadsimta koka muiža, kuru dēvē
par baroka perioda koka arhitektūras pērli Vidzemes sirdī. To veido harmonisks 18. gadsimta
koka ēku ansamblis, milzu ozolu ieskauts. Baroka koka celtnes iekštelpas ir bagātīgi
izgreznotas ar sienu gleznojumiem, kas piešķir ēkai kopienas kolektīvo atmiņu.

Misija
Ungurmuižas kompleksa izveidošana par starptautiski nozīmīgu kultūras centru, Latvijas
baroka perioda koka arhitektūras un sienu gleznojumu vēstures pētīšana, aktualizēšana un
atdzīvināšana.

Ungurmuižas galvenā mērķauditorija ir kultūras vēstures interesenti, lauku ceļotāji, kā arī
ģimenes ar bērniem. Liela interese ir dažādu profesiju speciālistiem - arhitektiem,
restauratoriem, vēsturniekiem – kas Ungurmuižu saskata kā izcilu un unikālu kultūrvēsturiskā
mantojuma paraugu Latvijā. Nozīmīgu īpatsvaru no kopēja apmeklētāju skaita ieņem ārzemju
viesi, kas ierodas ar tūristu grupām no Vācijas, Austrijas, Šveices, Francijas, Skandināvu
valstīm, kā arī mūsu kaimiņu zemēm Igaunijas un Lietuvas. Ilgtermiņā kā viena no
galvenajām mērķa auditorijām tiek izvirzīti jaunieši. Tas ir noteikts kā priekšnoteikums
jaunrades atdzīvināšanai.
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Ungurmuiža ir valsts kultūras piemineklis, tās atjaunošana un publiskās pieejamības
nodrošināšana ir nozīmīga visai sabiedrībai, jo muiža ir kultūras mantojuma objekts, kas
saistās ar kopienas kolektīvo atmiņu. Ungurmuižā notiek dažādi kultūras pasākumi, kas
nodrošina nozīmīgu informācijas sniegšanu sabiedrībai gan vietējā, gan starptautiskā mērogā,
veicinot objekta atpazīstamību. Ungurmuižas atjaunošana būs nozīmīgs priekšnoteikums
uzņēmējdarbības vides labvēlīgai attīstībai un teritorijas līdzsvarotības attīstīšanai.
Vīzija
Ungurmuiža būs vieta, kur satiksies mākslas pazinēji, kas atdzīvinās koka arhitektūras un
sienu gleznojumu nozīmi, dabas draugi un ģimenes ar bērniem, iepazīstot kultūras, vēstures
un dabas mijiedarbību interesantā un interaktīvā veidā.
Tas būs Dzīvs muižas muzejs. Tiks radīta vēsturiskā interpretācija – interjera ekspozīcijā
apmeklētājam sniegts priekšstats par muižas sadzīvi un vēsturiskajiem notikumiem. Interjers
netiks norobežots ar lentīti, pilnīgi pretēji – apmeklētājs varēs apsēsties jebkurā krēslā un
brīvi baudīt atmosfēru, kuru palīdzēs radīt vēsturiskos tērpos ģērbti muižas kalpotāji – gidi.
Kungu mājas telpās kā līdz šim tiks rīkotas izstādes, rādīts teātris un uzņemti viesi. Tiks
iedzīvināts parks – zirgi, suņi un atjaunots dārzs. Ungurmuižā ritēs dzīve ar nojausmu par
aizgājušiem muižas laikiem, lai apmeklētājs kaut brītiņu sajustu pagātnes elpu uz sava vaiga.
Muižā notiekošie kultūras pasākumi papildus dos kvalitatīvu pievienoto vērtību.

Vērtības
Organizācijas galvenās vērtības ir cieši saistītas ar Ungurmuižas kompeksa pamatvērtībām.
Ungurmuižas komplekss ir kultūras un dabas piemineklis ar lielu intelektuālo vērtību. Tas
veido harmonisku vēsturiskās arhitektūras un dabas saskaņu, tādēļ ir piemērots
kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanai un sabiedrības izglītojošam darbam.
Autentiskums, dabas bagātība un intelektuālā vērtība ir galvenās Ungurmuižas pamatvērtības,
uz kurām tiek balstīta organizācijas darbība.
19

„authenticus” nozīmē – īsts, neapšaubāms, tāds, kurš saskan ar oriģinālu, kura pamatā ir
pirmavots. Rīgas hartā autentiskums skaidrots kā mēraukla tai pakāpei, kādā kultūras
mantojuma raksturīgās pazīmes precīzi liecina par to nozīmīgumu, ieskaitot projektu,
materiālu, celtnieku darbu, izvietojumu, funkcijas, tradīcijas un garu. Ungurmuižas ēku
kompleksā autentiskums atklājas – baroka koka ēku ansamblī, krāšņajos sienas un griestu
gleznojumos. Tas sasaucās ar organizācijas galveno vērtību – visa kompleksa
kultūrvēsturiskās vērtības jeb autentiskuma saglabāšanu.
Ungurmuižas dabas bagātība ir parks, kas ieskauj koka ēku ansambli ar milzu ozoliem,
atspoguļojot ciešo arhitektūras un mākslas saikni ar dabu. Dabas bagātību saglabāšana un
izkopšana ir Ungurmuižas kompleksa ētiskās darbības pamatvirziens.
Ungurmuižas intelektuālā vērtība slēpjas vēsturiski saglabātajā dokumentācijas krājumā, kas
var lepoties ar savu plašo informācijas materiālu un zināšanām, kuras iespējams iegūt veicot
izpēti un analīzi. Intelektuālās vērtības – kompetence, zināšanas, tiek meklētas muižas
personālā, lai varētu nodrošināt kultūrvēsturiskā mantojuma attītīšanu un atdzīvināšanau
sabiedrībā.
Funkcijas
Ungurmuiža misijas un mērķu realizēšanai veic sekojošas funkcijas:






uztur, attīstīta dokumentētās informācijas krājumu;
veic zinātniski pētniecisko darbu;
veic zinātniski izglītojošo darbu;
nodrošina pieejamību sabiedrībai;
uztur infrastruktūru.

Nākotnē kā galvenā prioritāte ir izvirzīta kultūrvēsturiskās dokumentācijas izpēte,
aktualizēšana, informācijas nodošana sabiedrībai – izglītojošā darba veikšana. Kā papildus
prioritāte ir izvirzīta augstvērtīgas profesionālās mākslas pieejamība reģionā.
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SVID analīze
Stiprās puses
















Latvijā vienīgais līdz mūsdienām saglabājies 18.gadsimta baroka arhitektūras koka
ēku ansamblis, kura iekštelpas ir tik bagātīgi izgreznotas ar sienu un griestu
gleznojumiem - grenadieri, ainavas un ornamentālas kompozīcijas - piešķirot ēkai
kopienas kolektīvo atmiņu;
unikāls kultūrvēsturiskais mantojums, kas apkopo vērienīgu skaitu valsts nozīmes
kultūras pieminekļu vienā kompleksā, tas veido harmonisku vēsturiskās arhitektūras
un dabas saskaņu, tādēļ ir piemērots kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanai un
sabiedrības izglītojošam darbam;
par Ungurmuižas kompleksu ir saglabājies ļoti plašs dokumentētās informācijas
krājums, kāds nav pieejams nevienai citai muižai Latvijā, tas ir priekšnosacījums
kultūrizglītības attīstības veicināšanai, turpmākai izpētei un ekspozīcijas
paplašināšanai, sabiedības izglītošanai;
Ungurmuižas ģeorāfiskā atrašanās vieta – nelielais attālums no galvaspilsētas, Gaujas
Nacionālā parka teritorija, netālu no populāriem tūristu galamērķiem un reģionam
nozīmīgām pilsētām – Cēsīm, Siguldas, Valmieras, Cēsu – Limbažu ceļa, blakus
Ungura ezeram – nodrošina vieglu piekļuvi, izmantojot attīstītu ceļu infrastruktūru,
veiksmīgi piesaista garām braucošus tūristus;
Ungurmuižas ansamblis iekļauj savā darbībā gan kultūras, gan tūrisma funkcijas,
izbūvētais viesu nams ar deviņām divvietīgajām istabām nodrošina nakšņošanas
iespējas, kas veicina semināru un privātu pasākumu pieprasījumu muižas kompleksā;
starptautiski sadarbības partneri – tūrisma kompānijas, ar kurām izveidojušās
ilgtermiņa attiecības, nodrošina stabilu tūristu plūsmu, ir izveidojusies un attīstās
sadarbība arī ar Latvijas tūrisma kompānijām;
Ungurmuižas senās tradīcijas un to atspoguļojums kultūras pasākumos veicina
kultūras pieminekļa atpazīstamību un ik gadu paplašina tā apmeklētāju skaitu;
Ungurmuižas ikdienas darbībā un būtisku projektu realizācijā iesaistās savas jomas
profesionāļi – arhitekti, vēstures pētnieki, kultūras un tūrisma nozares darbinieki.
Plaša muižas teritorija - 24ha ar unikālām dabas vērtībām – īpaši aizsargājamā zona ar
vienīgo vietu Latvijā, kur nodrošināta lapkoku praulgrauža (Osmodermaeremita)
attīstība.
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Vājās puses
Vājās puses
Kultūras
pieminekļa
nolietojums
un
sliktais
tehniskais stāvoklis

Kungu mājā nav nodrošināta
apkures un energoapgādes
sistēma

Investīciju
trūkums
infrastruktūras atjaunošanai un
objekta darbības uzlabošanai
Ungurmuiža
nenodrošina
pieejamību
cilvēkiem
ar
īpašam vajadzībām

Augsti kvalificētu kultūras
darbinieku
trūkums,
neatbilstoša atalgojuma dēļ

Ungurmuižai nav izstrādāta
mārketinga stratēģija

Vājo pušu apraksts un risinājums
Ungurmuižas ansambļa infrastruktūras ievērojama daļa ir novecojusi un
neatbilst mūsdienīgām kultūras funkcijām, nav pabeigta apgleznoto baļķu
sienas rekonstrukcija, kas ir nozīmīga kultūras mantojuma sastāvdaļa.
Miturmus, kas pa pamata sienām nāk no pagraba, atstāj graujošu iespaidu
uz koka sienu un grīdu konstrukcijām – tiek apdraudēta kultūrvēsturisko
vērtību saglabāšana.
Nepieciešams veikt restaurācijas darbus, tādejādi apturot kultūrvēsturisko
vērtību bojāeju un nodrošinot nepieciešamos apstākļus ēkas tālākai
pastāvēšanai un izmantošanai.
Apkures sistēma ir neefektīva, daļēji zudusi, tas ir viens no galvenajiem
paaugstinātā mitruma iemesliem ēkā, kas apdraud koka sienas ar
gleznojumiem un muižas konstrukcijas. Šis vājais moments arī samazina
kultūras pieminekļa pieejamību - aukstajā laika periodā, netiek apmeklēta
muiža, kā arī nav iespējams izmitināt viesus izbūvētajos augšstāva
numuros.
Nepieciešams izbūvēt jaunu apkures sistēmu un pilnveidot energoapgādes
sistēmu.
Šobrīd izmantojot ES fondu atbalsta instumentus ir iespējams, iegūt
investīcijas kultūras pieminekļa restaurācijai un attīstīšanai, tas iespējams,
kā labs papildus attīstības resurss.
Ungurmuižas ansamblis nav piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
tiek ierobežota kultūras pieminekļa pieejamība un netiek nodrošinātas
vienlīdzīgas iespējas.
Nepieciešams ieviest specifiskas aktivitātes vides un informācijas
pieejamības uzlabošanai personām ar funkcionāliem (kustību, redzes,
dzirdes) traucējumiem.
Šo vājo momentu Ungurmuiža jau izjutusi ir vairākas reizes – zemais
atalgojums ir veicinājis labāko speciālistu aiziešanu ne tikai no amata, bet
arī no kultūras nozares.
Augsti kvalificēti speciālisti ir kultūras pieminekļa ilgtspējīgas attīstības
priekšnoteikums - virzītājspēks. Personāls ir vienīgais resurss, kas ar savām
idejām un darbību spēj radīt augstāku pievienoto vērtību.
Publiskajā vidē ir nepietiekama informācija par kultūras pieminekli, tā
piedāvātajām iespējām, atrašanās vietu u.c. nozīmīga informācija, netiek
uzrunāta mērķa auditorija un piesaistīta tās uzmanība, līdz ar to netiek
izpildīti noteiktie pieminekļa apmeklētības mērķi.
Mārketinga plāns definētu nepieciešamās aktivitātes attiecīgu mērķa grupu
sasniegšanai, nodrošinātu apmeklētības pieaugumu, līdz ar to ansambļa
rentablu un ilgtspējīgu darbību.
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Iespējas















Ungurmuižas ansambli atgriezt aktīvā kultūras dzīves apritē un nodrošināt tā
sociālekonomiski efektīvu izmantošu, tādejādi novēršot kultūras pakalpojumu
pieejamības atšķirības reģionā un veicinot novada līdzsvarotu attīstību;
attīstīt kultūrizglītojošu programmu uz kultūrvēsturiskā mantojuma bāzes pamata,
veicot saglabātās dokumentētās informācijas analīzi, piesaistot starptautiska mēroga
lektorus un nododot kultūrvēsturisko informāciju sabiedrībai, veicot izglītojošo darbu;
veicināt muižas atpazīstamību un nozīmību starptautiskā līmenī, tādejādi iesaistoties
ES kultūrpolitikas veidošanā, ceļot Latvijas starptautisko prestižu;
Ungurmuižas sezonalitātes pagarināšana sakārtojot siltumapgādes sistēmu
pakalpojumu klāsta paplašināšana un dažādošana, organizējot vietājā un starptautiskā
mēroga kultūras pasākumus, piesaistot jauniešus;
izpildot noteiktos kritērijus, iekļauties UNESCO Pasaules kultūras un dabas
mantojuma kandidātu sarakstā;
ir izstrādātas attīstības koncepcijas, skiču paraugi - dārza, parka, ēku atjaunošanai un
attīstībai; piesaistot finansējumu iespējams šis koncepcijas īstenot, tādējādi nodrošinot
papildus pakalpojumus kultūras piemineklī un veicinot nepārtrauktu objekta attīstību;
izmantojot mūsdienu plašsaziņas līdzekļu un sociālo tīklu sniegtās priekšrocības,
veicināt objekta atpazīstamību, izmantot kultūrvēsturiskā mantojuma zīmolu reģionālā
tūrisma attīstības veicināšanai;
veidot mūsdienu situācijai atbilstošu, efektīvu kultūras objekta pārvaldību, kas balstīta
uz stratēģisko plānošanu un analīzi, pētījumu rezultātiem;
izmantojot ES fondu atbalsta instumentus, iespējams iegūt papildus finansējumu
Ungurmuižas attīstīšanai,tas iespējams kā labs papildus attīstības resurss.
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Draudi
Draudi
Lokālās savdabības
identitātes zaudēšana

un

Likumdošanas
negatīva
ietekme uz kultūras objekta
attīstību
Nevienmērīga
kultūras
pieminekļa apmeklētība

Kultūrvēsturisko
mantojumu
kā
īpašu
bagātību
apzinās
salīdzinoši
šaurs
interesentu loks

Draudu novēršana
Ungurmuižas ansamblī ir jāveic nepieciešamie restaurācijas darbi, lai
atgieztu muižu aktīvā kultūras dzīves apritē un saimnieciski rentablā
izmantošanā, pretējā gadījumā ir apdrudēta kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana.
ES viena no kultūrpolitikas prioritātēm ir kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana, savukārt LR likumdošana ir pietuvināta ES normatīvajām
prasībām, tātad šāda drauda varbūtība ir ļoti maza.
Ungurmuižas apmeklētāju plūsmu ļoti stipri ietekmē sezonalitāte.
Tūrisma sezonā kultūras ansambli apmeklē 80% no apmeklētāju
kopskaita.
Ir jāizstrāda pasākumu programma, kas piesaistītu tūristu un kultūras
cienītāju uzmanību apmeklēt muižu klusajā periodā, kā
priekšnosacījums tam ir apkures un ūdensvada sistēmas sakārtošana
Mūsdienu sabiedrībā dominē materiālās vērtības – senās vēstures
liecības, kultūras un garīgās vērtības zaudē savu nozīmi. Kultūras
mantojuma bagātību novērtē kultūras vēstures speciālisti, mākslas
interesenti un to loks turpina sašaurināties.
Lai novērstu šo negatīvo tendenci ir nepieciešams izstrādāt
programmas, kas atraktīvā veidā piedāvātu vēstures un kultūras izpēti
visai ģimenei, kultūras jomā aktīvi iesaistīt jauniešus, pievērst viņu
uzmanību kultūras izpētei un mantojuma saglabāšanas nozīmei.
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Darbības virzieni un prioritārie uzdevumi
Esošās situācijas SVID analīze identificē virkni izaicinājumu un attīstības problēmu.
Izstrādātie darbības virzieni un prioritārie uzdevumi skaidro, kā varētu atbildēt uz identificēto
situāciju, novēršot problēmas, mazinot iespējamos draudus un būvējot tālāko izaugsmi uz
stiprajām pusēm un attīstības potenciālu.
Ilgtermiņa mērķi
Ungurmuižas ilgtermiņa mērķi ir uzskaitīti tabulā. Līdzās attiecīgajam mērķim ir īsumā
minēti galvenie uzdevumi, kas ļauj izvirzīt šos mērķus kā reāli sasniedzamus.
Mērķi

Uzdevumi

1.
Pilnībā atjaunots / restaurēts
autentisks kultūras piemineklis ar
mūsdienīgu pielietojumu

1.1. Kungu mājas
memoriālo muzeju

restaurācija,

izveidojot

1.2. Klēts restaurācija, izveidojot izstāžu zāli
1.3. Mazās mājas restaurācija, izveidojot Viesu
namu
1.4. Muižas parka atjaunošana
1.5. Muižas teritorijas labiekārtošana (24 ha) par
dabas parku ar pastaigu un slēpošanas trasēm un
informāciju par unikālajām dabas vērtībām

2.
Plašai sabiedrībai pieejams
kultūras objekts visa gada garumā

2.1. Sezonalitātes
pagarināšana,
siltumapgādes sistēmu

sakārtojot

2.2. Pasākumu kompleksa īstenošana, lai
nodrošinātu pieeamību personām ar īpašām
vajadzībām
2.3. Programmu izstrāde ģimenēm ar bērniem
3.
Nozīmīgs kultūrvides objekts ar
plašu kultūrizglītojošo pakalpojumu
klāstu

3.1. Kultūrizglītojošu programmu izveide

4.
Atpazīstams
objekts

4.1. Mārketinga plāna izstrāde un īstenošana

kultūrvēsturisks

3.2. Mūsdienīgas muzeja ekspozīcijas izveide
3.3. Neatkarīgu kultūras pasākumu piesaiste
kompleksā (sadarbība ar producentiem)

4.2. Aktīva darbība Gaujas Nacionālā parka
klasterī

Nepieciešamā cilvēkresursu kapacitāte plānoto uzdevumu izpildei, ir definēta sadaļā Vadības
modelis un organizatoriskā struktūra.
Konsekventa izvirzīto mērķu un uzdevumu realizācija garantēs arī turpmāk Ungurmuižas
īpašo vietu kultūras pieminekļu vidū, tās sociālekonomiskā potenciāla attīstību.
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Attīstības saskaņotība ar kultūras un reģiona plānošanas dokumentiem
Ungurmuižas attīstības mērķi ir saistīti ar „Valsts kultūrpolitikas vadlīniju 2006.-2015. gadam
„Nacionāla valsts”” izvirzītajiem kultūrpolitikas stratēģiskajiem mērķiem:
1. Stiprināt nacionālo identitāti un Latvijas pilsoniskās sabiedrības saliedētību, uzturot
un no jauna radot kopējas nacionālās kultūras vērtības;
2. Pilnveidot sadarbību starp kultūras un tautsaimniecības nozarēm Latvijas kultūras
daudzveidības veicināšanai un radošās ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai;
3. Veidot labvēlīgu vidi radošās daudzveidības attīstībai un stimulēt tiekšanos pēc
izcilības;
4. Sekmēt līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kultūras pieejamību visā Latvijas
teritorijā, nodrošinot tiesības uz kvalitatīvu dzīves telpu visiem valsts iedzīvotājiem;
5. Attīstīt un pilnvērtīgi izmantot kultūras potenciālu indivīdu izglītošanai visa mūža
garumā, sekmējot uz humānām vērtībām balstītas zināšanu sabiedrības veidošanos;
6. Sekmēt dialogu un saprašanos starp kultūrām un nācijām, bagātināt Latvijas kultūras
dzīvi, aktīvi līdzdarbojoties starptautiskajos kultūras procesos un sadarbības tīklos;
7. Veidot uz zināšanām un informācijas un komunikāciju tehnoloģijām balstītu un uz
rezultātiem virzītu kultūrpārvaldību, kā arī veicināt kultūras decentralizāciju.
Nacionālās programmas „Kultūra” apakšprogrammas „Kultūras mantojums” mērķis –
kultūras mantojums sagalabāšana nākamajām paudzēm.
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas stratēgija “Koka mantojuma saglabāšana
2008 – 2011” nosaka, ka koka būvniecība vienmēr ir bijusi un būs ekoloģiski tīrākā un
cilvēka sajūtām patīkamākā – faktūras, krāsas, smaržas un konstruktīvo īpašību dēļ. Latvijai
ar saglabātu koka arhitektūras mantojumu un jaunradītām vērtībām jāsniedz savs ieguldījums
pasaules kultūrai. Šīs stratēģijas galvenā prioritāte - koka mantojuma orģinālsubstances un
autentiskuma saglabāšana – sasaucās ar Ungurmuižas būtību.
“Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojumā”, kas izstrādāts laika posmam no
2007.gada līdz 2027.gadam, kā viena no izvirzītajām kultūras prioritātēm - saglabāt
kultūrvēsturisko mantojumu un sekmēt tradīciju izkopšanu un pārmantojamību. Ungurmuižas
ansamblis šajā dokumentā tiek atzīts kā viens no lielākajiem reģiona pieminekļu
kompleksiem ar unikāliem iekštelpu gleznojumiem.
„Raiskuma pagasta teritorijas plānojumā (2008 – 2020)” Ungurmuižas komplekss ir atzīts par
nozīmīgāko Raiskuma pagasta kultūrvēsturisko mantojumu. Pagasta viens no mērķiem un
proioritārajiem darbības virzieniem ir noteikts - pagasta ekonomiskā attīstība ir saskaņota ar
dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, kurā tiek ievērotas ilgtspējīgas un
līdzsvarotas attīstības principi.
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Plānotie darbības rezultāti
Galvenais priekšnoteikums plānoto darbības rezultātu sasniegšanai ir prioritārā mērķa izpilde
- Ungurmuižas kompleksa restaurācija. Atjaunojot un saglabājot Ungurmuižas kungu māju, tā
kalpos kā izcila baroka mākslas pieminekļa un muižas apbūves kompleksa dominantes
kultūrvēsturisko vērtību eksponētāja. Ēku atgriežot aktīvā kultūras dzīves apritē un
saimnieciski rentablā izmantošanā, tiks veicināta teritorijas ekonomiskā attīstība, palielinot
tās pievilcību un nodrošinot labvēlīgus apstākļus dzīvei, darbam un uzņēmējdarbībai. Plānotie
darbības rezultāti, kas iegūti, izpildot noteiktos mērķus un uzdevumus, atspoguļoti zemāk
esošajā tabulā.

Mērķis – pilnībā atjaunots / restaurēts autentisks kultūras piemineklis ar mūsdienīgu
pielietojumu
Uzdevumi

Kungu mājas
restaurācija,
izveidojot
memoriālo
muzeju

Plānotie rezultāti galaprodukti

Restaurēta kungu
māja
Atjaunoti sienu
gleznojumi
Atjaunots galvenās
ieejas balkons

Rezultatīvie rādītāji
kvantitatīvie

kvalitatīvie

Apmeklētāju skaita
pieaugums par 2000
apmeklētājiem/ gadā

Kultūrvēsturisko vērtību
saglabāšana - kopienas
kolektīvās atmiņas
atjaunošana, labvēlīgas vides,
dzīves un uzņēmējdarbības
apstākļu nodrošināšana

Izpildes laiks

2014. - 2016.

ES fondi,
pašvaldības
finansējums

2015. - 2017.

ES fondi,
pašu
finansējums,
pašvaldības
finansējums

Klēts
restaurācija,
izveidojot
izstāžu zāli

restaurēta klēts,
izveidots mūsdienīgs
aprīkojums

Apmeklētāju skaita
pieaugums par 4000
apmeklētājiem

Kultūrvēsturisko vērtību
saglabāšana, profesionālās
mākslas pakalpojumu
pieejamība, labvēlīgas vides,
dzīves un uzņēmējdarbības
apstākļu nodrošināšana

Mazās mājas
restaurācija,
izveidojot
Viesu namu

restaurēta Mazā
māja
labiekārtotas viesu
istabas un
palīgtelpas

Gultas vietu skaita
pieaugums par 40
vietām, nakšnotāju
skaita pieaugums par
2000 nakšņotāju/
gadā

Kultūrvēsturisko vērtību
saglabāšana, mūsdienīga
interpretācija, labvēlīgas
vides, dzīves un
uzņēmējdarbības apstākļu
nodrošināšana

2016. – 2018.

Atjaunots muižas
parka plānojums un
apstādījumi

Apmeklētāju skaita
pieaugums par 400
apmeklētājiem/ gadā

Kultūrvēsturisko vērtību
saglabāšana, labvēlīgas vides,
dzīves un uzņēmējdarbības
apstākļu nodrošināšana

2014. – 2020.

Muižas parka
atjaunošana
Muižas
teritorijas
labiekārtošana
par dabas
parku ar
pastaigu un
slēpošanas
trasēm un
informāciju
par
unikālajām
dabas
vērtībām

Labiekārtotas dabas
takas

Apmeklētāju skaita
pieaugums par 1000
apmeklētājiem/ gadā

Dabas vērtību saglabāšana,
saviedrības izpratne par dabas
vērtībām, labvēlīgas vides,
dzīves un uzņēmējdarbības
apstākļu nodrošināšana

Finanšu
avots

ES fondi,
pašu
finansējums,
pašvaldības
finansējums
ES fondi,
pašu
finansējums,
pašvaldības
finansējums

ES fondi,
pašu
finansējums,
pašvaldības
finansējums

2014. – 2020.
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Mērķis – Plašai sabiedrībai pieejams kultūras objekts visa gada garumā
Plānotie rezultāti galaprodukti

Uzdevumi

Rezultatīvie rādītāji
kvantitatīvie

Sezonalitātes
pagarināšana,
sakārtojot
siltumapgādes
sistēmu
Pasākumu
kompleksa
īstenošana, lai
nodrošinātu
pieejamību
personām ar
īpašām
vajadzībām
Programmu,
piedāvājuma
izstrāde dažādām
mērķgrupām
(dabas draugiem,
ģimenēm ar
bērniem, privātu
pasākumu
organizatoriem
u.c.)

Izpildes
laiks

Finanšu
avots

kvalitatīvie

sakārtota siltumapgādes
sistēma Kungu mājā un
Mazajā mājā

Apmeklētāju
pieaugums par
800
apmeklētājiem,
nakšņotāju
skaita
pieaugums par
500
nakšņotājiem

ērta pakalpojuma saņemšana
neatkarīgi no laika
apstākļiem

izstrādāts un ieviests
pasākumu komplekss

Apmeklētāju
skaita
pieaugums par
300
apmeklētājiem

izpratnes un zināšanu par
kultūrvēsturiskajām
vērtībām pieaugums
sabiedrībā

īpaši pakalpojumi
ģimenēm ar bērniem,
dabas draugiem,
privātiem pasākumiem

Apmeklētāju
skaita
pieaugums par
2 000
apmeklētājiem/
gadā

izpratnes un zināšanu par
kultūrvēsturiskajām
vērtībām pieaugums
sabiedrībā

2014. –
2018.

ES fondi,
pašu
finansējums,
pašvaldības
finansējums

2014. –
2017.

ES fondi,
pašu
finansējums,
pašvaldības
finansējums

2014. –
2020.

Pašu
ieņēmumi,
pašvaldības
finansējums

Mērķis – Nozīmīgs kulūrvides objekts ar plašu kultūrizglītojošo pakalpojumu klāstu
Uzdevumi

Plānotie rezultāti galaprodukti

Rezultatīvie rādītāji
kvantitatīvie

Kultūrizglītojošu
programmu
izveide

Mūsdienīgas
muzeja
ekspozīcijas
izveide
neatkarīgu
kultūras
pasākumu
piesaiste
kompleksā

Izpildes
laiks

Finanšu
avots

kvalitatīvie

3 pašu organizēti, 2 citu
organizēti
kultūrizglītojoši pasākumi
gadā

Apmeklētāju
skaita
pieaugums par
2 000
apmeklētājiem/
gadā

Augstvērtīgu kultūras
pasākumu pieejamības
pieaugums, sabiedrības
izpratnes un zināšanu par
kultūrvidi pieaugums

izstrādāta muzeja
eskpozīcijas koncepcija,
izveidota muzeja
ekspozīcija

Apmeklētāju
skaita
pieaugums par
2000
apmeklētājiem/
gadā

sabiedrības izpratnes un
zināšanu par Ungumuižas
vesture un kultūrvidi
kopumā pieaugums

6 kultūras pasākumi gadā

Apmeklētāju
skaita
pieaugums par
1200
apmeklētājiem

Augstvērtīgu kultūras
pasākumu pieejamības
pieaugums, sabiedrības
izpratnes un zināšanu par
kultūrvidi pieaugums

2014. –
2020.

Pašu
finansējums,
sopnsori,
dažādi mazo
projektu fondi

2014. –
2016.

ES fondi,
pašu
finansējums,
pašvaldības
finansējums

-2020.

ES projektu
finansējums,
kredītresursi
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Mērķis – Atpazīstams kultūrvēstuisks objekts
Uzdevumi

Plānotie rezultāti galaprodukti

Rezultatīvie rādītāji
kvantitatīvie

Mārketinga
plāna istrāde un
īstenošana

Aktīva dalība
Gaujas
Nacionālā parka
klasterī

Izpildes
laiks

Finanšu
avots

kvalitatīvie

Izstrādāts un ieviests
mārketinga plāns

Regulāri
informatīvie
raksti,
reklāmas,
dalība tūrisma
pasākumos

Ungurmuižas zīmola
atpazīstamības pieaugums

2014. –
2020.

Pašu
finansējums

Informatīvie pasākumi

Regulāri
informatīvie
raksti,
reklāmas,
dalība tūrisma
pasākumos

Ungurmuižas zīmola
atpazīstamības pieaugums

2014. –
2020.

Pašu
finansējums

Pasākumu programmas raksturojums
Ungurmuižas kompleksa piedāvājums iedalās divās grupās: kultūras pasākumos un tūrisma
pasākumos.
Kultūras pasākumu programma tiešā veidā ir orientēta uz Ungurmuižas starptautiskās
atpazīstamības veicināšanu un sasaucās ar misiju - starptautiski nozīmīga kultūras centra
izveide. Lielākais uzsvars likts uz starptautiska mēroga kultūras pasākumiem: konferencēm,
semināriem un koncertiem, ar mērķi attīstīt kultūrizglītību un klasiskās mūzikas pieejamību
un popularitāti.
Zemāk esošajā tabulā ir atspoguļots pasākumu programmas raksturojums – pakalpojumu,
telpu un laika griezumā. Pasākumi norisināsies 7 vietās:
1. Kungu mājas 1.stāvā – 3 savstarpēji savienotas zāles:
Zaļā zāle atrodas Kungu mājas pirmajā stāvā, tā ir izteikti piemērota semināriem,
konferencēm, maziem koncertiem, jo tās ietiplība ir līdz 60 cilvēkiem, izmantojost šo
zāli, to iespējams noslēgt no pārējām telpām, līdz ar to netiek ierobežota pārējo telpu
apskate. Izmatojot Zaļo zāli kopā ar galveno zāli un tai blakus esošo seno „ēdamzāli”
ir iespējams piedāvāt kopumā platību gandrīz 150m2 platībā un nodrošināt svinības
līdz 60 personām.
2. Kungu mājas 1.stāva Muižas vēsturiskās ekspozīcijas telpas. Šeit tiks uzlabota esošā
ekspozīcija, kas ļaus apmeklētājiem iegūt pilnīgu informāciju par muižas un
Kampenhauzenu ģimenes vēsturi.
3. Kungu mājas otrajā stāvā atrodas Izstāžu zāle, tā ir ekspozīciju un mūsdienu mākslas
izstāžu telpa, pēc restaurācijas tiks sadalīta vēsturiski bijušajās telpās, kur tiks
izstādītas dažādas ekspozīcijas un izstādes;
4. Senā klēts pēc restaurācijas būtu izmantojama multifunkcionāli dažādu izstāžu un
kultūras norišu vajadzībām, saglabājot autentisko izskatu un vidi.
5. Dzīvojamā māja jeb „vecā skola” izmantojama viesu izmitināšanai (tur atrodas 7
divvietīgas istabas), kā arī potenciāla muižas restorāna ierīkošanai 1.stāvā
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6. Muižas parkā norisināsies lielie kultūras pasākumi – koncerti, forumi. Parka teritorijā
ir iespējams uzņemt ap 900 viesu.
Katra objekta telpa pilda tai paredzētās funkcijas. Uzlabojot apkures sistēmas, muiža
daudz kvalitatīvāk un pilnvērtīgāk spēs piedāvāt pakalpojumus visa gada garumā, izslēdzot
lielo sezonalitāti, kas ir šobrīd.

Pakalpojums

Laikmetīgās mākslas
izstādes
Koncerti
Koncerti
Patstāvīgā ekspozīcija
Semināri
Konferences
Mākslas plenēri
Koncerti
Konferences, semināri
Svinības, pasākumi
Svinības, pasākumi

Kopā
pasāku
mi

Izmantojamā
telpa

Gads
2014
2015
2016
2017
starptautiskas, valsts nozīmes pasākumi

Izstāžu zāle
4
4
Klēts
0
0
Parks
4
4
Galvenā zāle
3
4
Ekspozīcijas
telpas
1
1
Zaļā zāle
6
6
1.stāva zāles
2
4
Parks
1
2
vietēja mēroga pasākumi
Parks
2
2
1.stāva zāles
5
5
1.stāva zāles
9
9
"Vecā skola"
5
5

2018

2019

2020

4
0
4
4

5
2
5
4

5
4
5
4

5
4
5
4

5
4
5
4

32
14
32
27

1
8
4
2

1
8
5
2

1
8
5
2

1
8
5
2

1
8
5
2

3
5
9
6

3
5
9
6

3
5
10
7

4
5
10
7

4
5
10
8

7
52
30
13
0
21
35
66
44

Starptautiski pasākumi
Eiropas kultūras mantojuma dienas ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kurā Latvija ik gadu
piedalās kopš 1995.gada. Arī Ungurmuiža iespēju robežās piedalās šajā pasākumā Šajās
dienās Ungurmuižas komplekss ir pieejams apmeklētājiem bezmaksas apskatei. Ungurmuiža
ir tikusi iekļauta mantojuma dienās iepriekšejos gados: 2010 – „Kultūras mantojums –
mūsdienu izaicinājums”, 2007 - „Vēsturiskie dārzi un parki”; 2006 - „Vēsturisko interjeru
saglabāšana un resturācija” un 2005 - „100 sakoptākie kultūras pieminekļi Latvijā”. Tāpat
Ungurmuiža ik gadus piedalās straptautisjā pasākumā – Muzeju nakts, kas norit daudzās
Eiropas valstīs maijā.
Starptautiskas konferences, tiks rīkotas ar izglītojošu mērķi, veicinot pieredzes apmaiņu
mākslas, sienu gleznojumu, koka arhitektūras, kultūras mantojuma u.c. nozares jautājumu
pētīšanai. Kā arī starptautiskas sadarbības veicināšanas nolūkos. Uz konferencēm tiks aicināti
kultūras vēstures, arhitektūras, vēstures speciālisti gan vietējā, gan starptautiskā mēroga
profesionāļi un vieslektori.
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Lai sabiedrībā popularizētu tradicionālo metožu pielietojumu kultūras mantojumu
saglabāšanā, Ungurmuižā norisināsies starptautiski praktiskā darba semināri, jau ir iegūta
līdzīga pieredze iepriekšējos gados. Šajos semināros tiks apgūta namdaru, apmetēju,
galdnieku, mūrnieku un stiklinieku prasmes darbam ar tradicionāliem materiāliem.
Ungurmuiža ieguvusi plašu atpazīstamību kā praktisks piemērs saudzīgu konservācijas
metožu pielietošanai unikālā arhitektūras piemineklī sarežģītos apstākļos. Uzkrāta apjomīga
teoretiskā pieredze, kas tiks nodota tālāk ne tikai starptautiskā mēroga, bet arī vietēja mēroga
semināru un konferenču veidā.
Ungurmuižas parkā tiks rīkoti starptautiski klasiskās mūzikas koncerti – kā galvenā prioritāte
ir izvirzīta Opermūzikas svētku attīstīšana.
Klasiskās mūzikas skaņas sasaucās ar barokālās koka muižas tēlu, senlaicīgajiem tērpiem un
dabas krāšņumu. Ungurmuižas parks jau uzņem starptautiski atpazīstamus mūsu valsts
operdziedātājus, kā arī ārzemju māksliniekus, plānots rīkot bērnu opermūzikas festivālus, lai
veicinātu jauno talantu izaugsmi. Sadarbībā ar dažādiem fondiem un kultūras institūcijām,
plānoti Latvijā un pasaulē atzītu mūziķu koncerti, kam labs pamats ir jau notiekošie
tradicionālie pasākumi Ungurmuižā. Laika gaitā tiks piesaistīti baleta mākslinieki,
kormākslinieki un vijolnieki, kas pieskandinās Ungurmuižas parku.
Ungurmuižā norisi turpinās valsts mēroga kultūras pasākumi:


Šūbertiāde - īpašs koncertžanrs, kas radies 19.gadsimta 20.gados, kad komponista
Franča Šūberta (1797–1828) draugi tā nosauca mūzikas vakarus, kuros pats Šūberts
sēdās pie klavierēm. Šie vakari notika bohēmiskā gaisotnē, draugu lokā iebaudot arī
vīnu. Apmēram pusgadsimtu pēc F.Šūberta nāves šūbertiāde kļuva par pilntiesīgu
koncertžanru. Kopš 1997.gada regulāras šūbertiādes notiek arī Latvijā – nu jau
beidzamos gadus tieši Ungurmuižā. Tradīciju iedibināja diriģents Andris Veismanis
un izcilie kamerpianisti A.Liepiņš, P.Plakidis un Valdis Jancis;



Mazie opermūzikas svētki – 2014.gadā jau desmito reizi Ungurmuižas parkā uz saules
apspīdētiem skatuves dēļiem kāps Latvijas Nacionālās operas solisti, spēlēs
kamermūzikas orķestris, uzmirdzēs Latvijas daudzsološie talanti ;
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Klaviermūzikas un klasiskās mūzikas koncerti, kur muzicēs Latvijā atzīti pianisti,
radot pieejamu kvalitatīvu profesionālo mākslu, brīvdabas kino vakari, to galvenā
tematika būs klasiskās filmas ar vēsturisku vērtību.

Muižas kompleksā norisināsies arī pašvaldības pasākumi – Dārza svētki, Bērnības svētki, kā
arī amatierkolektīvu pasākumi.
Ungurmuižā sabiedriskās kultūras aktivitātes saistīsies ne tikai ar profesionāliem
jautājumiem, muižas komplekss būs atvērts apskatei tūristiem un apmeklētājiem. Apskate jau
šobrīd ir iespējama gan pašiem, gan gida pavadībā (latviešu, krievu, angļu, vācu valodās).
Muižā atjaunotajās telpās ir izveidota vēsturiska ekspozīcija. Ungurmuižas Kungu mājas
Izstāžu zālē patstāvīgi norisinās tematiskās izstādes, tās aptver dažādas jomas – mākslas,
fotogrāfijas, keramikas, tekstila, tautastērpu. Regulāri notiek vietāja mēroga kultūras
pasākumi ar koncertiem un mākslas izstādēm, kā arī zaļumballes. Atsevišķi pasākumi
ieguvuši tradīciju raksturu.
Papildus plānotajiem kultūras pasākumiem muižas komplekss sniedz tūrisma pakalpojumus.
Nakšņošanas iespējas nodrošina dzīvojamā ēkā ierīkotais viesu nams ar 7 divvietīgajām
istabām, kā arī Kungu mājas otrā stāva 2 divvietīgās istabas. Kopumā iespējams uzņemt 22
viesus. Iepriekš vienojoties, tiek nodrošinātas brokastis. Ungurmuižā tiek svinētas kāzas un
rīkoti banketi.
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Ungurmuižas viesiem tiks piedāvātas arī dažāda veida izklaides, atbilstoši gada
laikam. Rudenī iespējams doties sēņot tuvējā mežā. Vasaras sezonā būs pieejami
velosipēdi,jo Pārgaujas novada izstrādātie velo maršruti un kartes ir ērti izmantojami. Starp
SIA „Ungurmuiža” un Dabas aizsardzības pārvaldi 2013.gadā noslēgts sadarbības līgums par
muižas teritorijā esošā meža izstrādi un izveidi par parku. Tas nākotnē nodrošinās papildus
tabas taku un atpūtas vietu izveidi. Līdz ar to Ungrmuižu apmeklēs lielāks skaits viesu
dažādās grupās – vietējie iedzīvotāju, ģimenes, dabas draugi, ārvalstu tūristi.
Īpaša muižas tradīcija ir tējas ceremonijas. Jasmīniem ieskautajā Tējas namiņā iespējams
pasūtīt muižas liepziedu tēju dzīvās mūzikas pavadījumā, atkarībā no viesu vēlmēm. Šī jau no
seniem laikiem ir izveidojusies muižas tradīcija un ir viens no pieprasītākajiem pasākumiem.

Tējas namiņš vasaras periodā ir iecienīta svinību un privāto pasākumu norises vieta,
jo iespējams baudīt dabas tuvumu un vēsturisko arhitektūru vienuviet.
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Telpu noslogojuma un apmeklētāju skaita raksturojums un prognoze
Ungurmuižas ansamblis būs pieejams apmeklētājiem 300 dienas gadā.
Plānotais pasākumu apmeklētāju skaits pa gadiem attēlos zemāk esošajā tabulā.Ņemts vērā,
ka liela daļa pasākumu un svinību apmeklētāji apmeklēs arī patstāvīgo ekspozīciju un
izstādes. Tāpat tūristi, apmeklējot Ungurmuižu, apmeklēs gan Izstāžu zāli, gan ekspozīciju
kopā.
Pakalpojums

Koncerti
Koncerti
Semināi
Konferences
Mākslas
plenēri
Svinības,
pasākumi
Svinības,
pasākumi
Izstādes, pats.
ekspozīcija

2014
1200
180
300
120

2015
1200
240
300
240

1016
1200
240
400
250

2017
1500
240
400
300

2018
1500
240
400
300

2019
1500
240
400
300

2020
1500
240
400
300

vidējais
apmekl
ētāju
skaits
gadā
1371,4
231,4
371,4
258,6

20

40

40

40

40

60

60

42,9

1.stāva zāles

540

540

540

540

600

600

600

565,7

"Vecā skola"
Izstāžu,
ekspozīcijas
zāles
Klēts

200

200

240

240

280

280

320

251,4

8000
0

8500
0

8500
0

10000
4000

10000
4000

10500
5000

11000
5000

9500,0
2571,4

10560

11260

11410

17260

17360

18880

19420

15164,3

Izmantojamā
telpa

Parks
Galvenā zāle
Zaļā zāle
1.stāva zāles
Parks

Kopējais
apmeklētāju
skaits

Gads

Vidējais Ungurmuižas ansambļa apmeklētāju skaits pēc restaurācijas darbu veikšanas nākošo
piecu gadu griezumā būs aptuveni 15000 viesi gadā. Plānots, ka 2014.gadā aptuveni uz
pusēm sadalīsies kultūras pasākumu apmeklētāju un muižas apmeklētu skaits, turpmākajos
gados palielināsies tieši pasākumu apmeklētāju skaits.
Lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošām sabiedrības grupām,
projekta ietvaros ir paredzēts īstenot vairākas specifiskas aktivitātes vides un informācijas
pieejamības uzlabošanai, personām ar funkcionāliem traucējumiem. Tas ir noteikts kā viens
no galvenajiem Ungurmuižas stratēģijas uzdevumiem.

Vides pieejamība
Personām ar kustību traucējumiem:




Pārvietojamas ārējās un iekštelpu uzbrauktuves;
Atbilstoša platuma un viegli atveramas durvis, lai tās varētu ērti lietot ratiņkrēslā
sēdošie;
1 pielāgota tualete personām ar invaliditāti ( jau šobrīd ir ierīkota);
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Gan ēkas ārpusē, gan iekšpusē izvietota informācija viegli saredzamā augstumā
personai ratiņkrēslā;
Personām ar redzes traucējumiem:


Telpu iekārtojums maksimāli tiks izvietots tā, lai tas būtu ērts personām ar redzes
traucējumiem. Svarīgi priekšmeti, piemēram, ugunsdzēšamais aparāts tiks ievietots
padziļinājumos. Grīdas klājums ēkas iekšienē būs speciāli pielāgots personām ar
redzes traucējumiem – tas būs gluds, līdzens un nostiprināts. Visas telpas atbildīs
darba drošības noteikumiem. Vietās, kur tas būs nepieciešams, tiks izvietotas īpašas
norādes un zīmes;
 Tiks uzstādītas apgaismotas norādes, kontrastējoši gaismas slēdži, piemērots sienu un
griestu apgaismojums;
 Tiks izvietoti sataustāmi apzīmējumi svarīgu telpu durvīm. Zīmes un uzraksti būs
samērīga lieluma un izvietoti pieejamā vietā roku sasniedzamības līmenī.
Personām ar dzirdes traucējumiem:


Telpu iekārtojums, apgaismojums un vizuālā informācija būs piemērota personai ar
dzirdes traucējumiem. Telpas būs labi apgaismotas, lai personai ar dzirdes
traucējumiem būtu iespējams viegli sazināties ar citiem (lasīt no lūpām ar mīmikas un
žestu palīdzību);
 Tiks uzstādītas speciālas norādes un informatīvas zīmes.
No novecošanās aspekta:



Tiks izvietotas skaidras un viegli uztveramas norādes;
Gan ēkas ārpusē, gan iekšpusē būs pieejamas sēdvietas.

No līdztiesības aspekta:



Ēka būs pieejama personām ar bērnu ratiņiem – tiks izmantotas pārvietojamās
uzbrauktuves;
Ēkas 1.stāva tualetē tiks ierīkota vieta bērnu pārtīšanai, kas būs pieejama abu
dzimumu vecākiem.
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Publicitāte
Galvenais Ungurmuižas ansambļa informācijas un publicitātes pasākumu mērķis ir veicināt
kultūras pieminekļa atpazīstamību starptautiskā mērogā, attiecīgi publicitātes pasākumi tiks
rīkoti orentējoties arī uz ārvalstu mēdijiem.
Lai veiksmīgi attīstītu publicitātes pasākumus un sasniegtu plānoto mērķa auditoriju tiks
izstrādāts mārketinga plāns, kas definēs nepieciešamās aktivitātes.
Saskaņā ar SIA „Analītisko pētījumu un stratēģiju labratorijas” iepriekšējo gadu pētījumu
datiem, informāciju par kultūras pasākumiem Latvijas iedzīvotāji, galvenokārt, iegūst no
televīzijas, laikrakstiem un interneta. Un tieši interneta lietotāju skaits turpina gadu no gada
pieaugt. Tādēļ kā viena no publicitātes prioritātēm ir noteikta - pārskatāmas un intriģējošas
mājās lapa izveide, paredzot informācijas pieejamību vismaz 4 dažādās valodās (latviešu,
angļu, vācu un krievu). Mājas lapa ir viens no mūsdienu galvenajiem priekšnoteikumiem
veiksmīgai kultūras un tūrisma pakalpojumu pārdošanai. Šis aktivitātes ietvaros tiek arī
paredzēts publicēt informāciju par Ungurmuižas kompleksu un tās piedāvātajiem kultūras
pasākumiem valsts mēroga tūrisma mājās lapās, kā arī reģionālajās mājas lapās, piemēram,
Cēsu, Pārgaujas novada, kā arī staprtautiskajos kultūras un tūrosma portālos un sadarbības
partneru mājas lapās.
Aizvien nozīmīgāku vietu marketingā ieņem dažādi sociālie tīkli, tādēļ aktīvi tiks turpināts
darbs pie aktuālās informācijas ievietošanas jau izveidortajos profilos twitter, facebook,
draugiem.lv un portālos, kas saistīti ar kultūru un tūrismu.
Otra izvirzītā prioritāte ir publikācijas (raksti avīzēs, žurnālos, sižeti TV, žurnālistu vizītes) –
šīs publikācijas atspoguļos būtiskākos notikumus Ungurmuižā, restaurācijas darbu norisi,
sasniegtos rezultātus, kā arī pasākumu afišas un atsauksmes par pasākumu norisi. Tiks
aptverti arī starptautiskie plašsaziņas līdzekļi, kuri precīzāk tiks definēti mārketinga plānā.
Ir izveidota un regulāri tiks papildisnāta Ungurmuižas klientu, sadarbības partneru un
interesentu datu bāze, lai operatīvi nosūtīu jaunāko informāciju jaunumvēstulēs un
uzaicinājumos.
Papildus šiem galvenajiem publicitātes virzieniem un atpazīstamības veicināšanas
pasākumiem tiks:


Regulāri izvietoti plakāti dažādās sabiedriskās vietās ar informāciju par Ungurmuižu
un tajā notiekošajiem pasākumiem (aptverot Vidzemes reģionu);



izplatīti dažādi drukāti materiāli - informatīvi izdevumi, bukleti, informācijas lapas
par jaunumiem Ungurmuižā;



veidoti audiovizuāli materiāli – īsfilma par muižas vēsturi un tās kultūrvēsturisko
vērtību aptuveni 3-5 minūšu garumā;



dažādu reklāmas un reprezentatīvo materiālu (suvenīru) klāsta palielināšana, uzsvaru
liekot uz Latvijā radītu produkciju, Uz ceļiem (Rīgas – Valmieras šoseja, Cēsu –
Limbažu ceļš) tiks izvietotas uz ceļa divas jaunas norādes, lai ērti atrastu ceļu uz
Ungurmuižas kompleksu.
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Ilgtspējīga Ungurmuižas ansambļa attīstība
Ilgtermiņa attīstība

Ungurmuiža orientējas uz ilgtermiņa attīstību, nevis uz īslaicīgu tūlītēja labuma gūšanu. Tas
nodrošinās pastāvīgus, stabilus un pakāpeniski pieaugošus ienākumus un investīciju atdevi.
Balstoties uz šo principu, visas investīcijas tiek veiktas kvalitatīvi – gan investīcijas
pamatlīdzekļos (to restaurācijā un autentiskuma saglabāšanā), gan arī nemateriālās investīcijas
(zīmola, personāla atīstībā u.c.).
Ilgtermiņa attīstību nodrošinās pakāpeniska izaugsme, nostiprinot esošo kultūras pasākumu
pozīcijas, iegūstot apmeklētāju atsauksmes un izstrādājot, un organizējot jaunu pasākumu
programmas.
Specializācija

Ungurmuiža specializēsies kultūrizglītības jomā. Tās galvenā prioritāte ir koka ēku ansambļa un
sienu gleznojumu izpēte un sabiedrības izglītošana starptautiskā mērogā. Kā papildus prioritāte ir
izvirzīta klasiskās mūzikas žanra attīstība un kvalitatīvas mākslas un kultūras pieejamība reģionā.
Specializācija ir pamats ilgtspējīgai attīstībai un stabilas peļņas nodrošināšanai.

Ungurmuižas attīstības ilgtspējīgu attīstību nodrošinās sekojoši ārējie nosacījumi:




valsts politikas atbalsts no likumdošanas viedokļa – attīstības mērķi, sagaidāmie
rezultāti un veicamās aktivitātes ir saskanīgas ar noteikto nozares politiku, tās
prioritārajiem virzieniem: „Valsts kultūrpolitikas vadlīnijām 2006.-2015. gadam
„Nacionāla valsts””, un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas stratēgiju
“Koka mantojuma saglabāšana 2008 – 2011”;
ekonomiskie un sociālie aspekti – kultūras objekts sniegs lielu ieguldījumu
kultūrizglītības attīstībā:
1) iesaistot nozares profesionāļus – kultūras vēstures, vēstures, arhitektūras
speciālistus un mākslas interesentus, attīstīs starptautiska mēroga sadarbību,
2) tiks pievērsta jauniešu uzmanība kultūras izpētei un mantojuma saglabāšanas
nozīmei.
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Svarīgākie iekšējie ilgtspējas novērtējuma rādītāji ir aprakstīti zemāk esošajā tabulā.
Ilgtspējas novērtējums

Apraksts

Atjaunotā
kultūras
pieminekļa
uzturēšanas
izmaksas/atjaunošanai paredzētie uzkrājumi

Atjaunotā kultūras pieminekļa uzturēšana pēc
restaurācijas tiks veikta līdzīgi kā līdz šim – no
saimnieciskās darbības ieņēmumiem (pārdotajām
biļetēm, telpu īres pasākumiem, konferencēm,
semināriem u.tml.), ziedojumiem, sponsoriem, kā
arī no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Personāla kapacitāte
rezultātu uzturēšanai

Atjaunotā kultūras pieminekļa uzturēšanu pēc
projekta realizācijas, tāpat kā līdz šim, nodrošinās
SIA „Ungurmuiža”, kas ir Pārgaujas novada
pašvaldības (projekta iesniedzēja) izveidota
sabiedrība ar ierobežotu atbildību.

projekta

rezultātā

sasniegto

Projekta ietvaros tiks izveidotas vēl 4 jaunas darba
vietas - kultūras projektu vadītājs, tūrisma projektu
vadītājs, saimniecības daļas vadītājs, parka
dārznieks.
Deleģējuma līgums ar pašvaldību
pieminekļa apsaimniekošanu

Īpašumtiesības

Domes priekšsēdētājs

par

kultūras

02.05.2013. Pārgaujas novada pašvaldība ar SIA
„Ungurmuiža” noslēgusi Deleģējuma līgumu uz 10
gadiem, kas paredz objekta pāvaldīšanu,
apsaimniekošanu un uzturēšanu kārtībā, paredzot
arī papildus projektu izstrādi un investīciju
piesaisti, kas uzlabotu deleģēto uzdevumu izpildes
efektivitāti.
Atjaunotais kultūras piemineklis atrodas Pārgaujas
novada pašvaldības īpašumā un tiek apsaimniekots
un attīstīts saskaņā ar novada ilgtspējīgas attīstības
dokumentiem..

Hardijs Vents
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