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LĒMUMS
Daugavpilī
2014.gada 16.janvārī

Nr. 6
Protokols Nr. 1., 6. &

Par Amatu un radošās izglītības centra „Vaboles muiža”
infrastruktūras attīstības koncepciju 2014. – 2016.gadam
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
5.punktu, Daugavpils novada dome, balsojot ar 16 balsīm par (Aļona Annišineca, Jānis
Belkovskis, Andrejs Bruns, Jevgeņijs Gridasovs, Valērijs Hrapāns, Janīna Jalinska,
Roberts Jonāns, Viktors Kalāns, Arvīds Kucins, Edgars Kucins, Jānis Kudiņš, Janīna
Kursīte, Juris Livčāns, Anita Miltiņa, Aleksandrs Sibircevs, Aleksandrs Studeņņikovs),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Veikt Vaboles vidusskolas kopmītņu ēkas (vēsturiski Vaboles muižas
pārvaldnieka mājas) un vidusskolas darbnīcu (vēsturiski Vaboles muižas ledus pagraba
un virsbūves) rekonstrukciju ar mērķi izveidot Amatu un radošās izglītības centru
„Vaboles muiža”.
2. Apstiprināt Amatu un radošās izglītības centra „Vaboles muiža”
infrastruktūras attīstības koncepciju 2014. – 2016. gadam saskaņā ar 1.pielikumu.
3. Uzdot Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldei plānot Daugavpils novada
pašvaldības 2014.gada budžetā izdevumus EUR 21343,00 apmērā Amatu un radošās
izglītības centra „Vaboles muiža” tehniskā projekta sagatavošanai saskaņā ar
2.pielikumu.
Daugavpils novada domes
priekšsēdētāja

J.Jalinska
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1.pielikums
Daugavpils novada domes
2014.gada 16.janvāra lēmumam
Nr. 6 (protokols Nr. 1., 6.&)
Amatu un radošās izglītības centrs „Vaboles muiža”
infrastruktūras attīstības koncepcija 2014. – 2016. gadam

Koncepcijas pamatojums:
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam:
„Unikālie kultūras un radošie cilvēkkapitāla resursi dod iespēju pašvaldībām
attīstīt konkurētspējīgu uzņēmējdarbību ne tikai lauksaimniecības nozarēs, bet arī attīstīt
radošās industrijas un tūrisma aktivitātes, tostarp veidojot labvēlīgu un iekļaujošu dzīves
vidi. Radošā sabiedrībā kultūras kapitālam ir nozīmīga loma personības izaugsmē.”
Mērķis.
Kultūras kapitāla resursu ilgtspējīga izmantošana.
Rīcības virziena ietvaros veicamie uzdevumi: atbalsts kultūras iestāžu, vietējo uzņēmēju
un tradicionālo amatnieku darbībai, veidojot produktus un pakalpojumus uz materiālā un
nemateriālā kultūras mantojuma bāzes.
Daugavpils novada attīstības programma 2012.-2018. gadam:
U3.1.3. Atbalstīt mazattīstīto nozaru un jaunu ekonomiskās darbības formu pārstāvēšanu
– lauku tūrisma uzņēmumu veidošanās un attīstības veicināšana, sakrālo,
kultūrautentisko, vēsturisko, dabas tūrisma maršrutu izveidošanas attīstība.
U4.3.2. Veicināt novada nemateriālā kultūrmantojuma tradīciju saglabāšanu, nodrošināt
to popularizēšanu un pārmantojamību - organizēt prasmju skolas par latviešu, latgaliešu,
vecticībnieku, citu tautu tradīciju rituāliem, ēdieniem, dejām, dziesmām. Padziļināti veikt
latgaliskās kultūrvides pētījumus.
U4.3.7.Veicināt novadpētniecības struktūru darbības efektivitātes palielināšanu
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un pieejamības nodrošinājumā - novada
muzeju kompleksu integrēšana etnogrāfiskā ciema tēlā, muzeju pielāgošana radošās
darbības piedāvājuma un eksponēšanas telpas paplašināšanai.
Situācijas apraksts
Vaboles pagasts īpaši izceļas gan ar unikālā mantojuma paraugiem, gan ar
uzkrātajām bagātīgajām latgaliešu tradicionālās kultūras vērtībām, zināšanām par
senām lauku amatu prasmēm. Pagasta kultūras namā darbojas jauniešu tautas deju
ansamblis, amatierteātris, kas iestudē uzvedumus latgaliešu valodā,
kā arī
entnogrāfiskais ansamblis „Vabaļis”. Vabolē atvērts Špoģu Mūzikas un mākslas skolas
mācību punkts (vizuālās mākslas klase). Vaboles Skrindu dzimtas muzejā ir veiktas
izpētes un sagatavota informācija par Dienvidlatgales maizes cepšanas, alus darīšanas,
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koka amatniecības tradīcijām, apzināti praktizējoši šo prasmju nesēji. Tomēr
daudzveidīgo radošo aktivitāšu attīstībai trūkst atbilstoši aprīkotu telpu. Līdz ar to
bagātīgais tradīciju un kultūras mantojuma potenciāls netiek izmantots vietējai attīstībai,
nav atbilstoši aprīkotu telpu amatu prasmju apgūšanai un demonstrēšanai, neveidojas
kvalitatīvi radošās izglītības un tūrisma pakalpojumi, trūkst atbilstošu higiēnas un
sanitārās drošības apstākļu.
Amatu prasmēm Latvijā un pasaulē strauji izzūdot, pieaug to kultūrvēsturiskā
vērtība. Latvija 1995.gadā pievienojās UNESCO Konvencijai par nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšanu, starptautiski apliecinot vēlmi saglabāt nemateriālo kultūras
mantojumu. Daugavpils novads ir viena no teritorijām, kur izteikti koncentrēts seno
tradīciju mantojums, kas paplašina kultūras vides piepildījumu un liek citādāk
paraudzīties uz radošās izglītības attīstību. Tas uzliek Daugavpils novada pašvaldībai un
sabiedrībai lielāku atbildību par esošā kultūras mantojuma saglabāšanas un
pārmantošanas, kā arī kultūras kapitāla resursu ilgtspējīgu izmantošanas nodrošināšanu.
Nozīmīgākās vietējā kultūras mantojuma vērtības apkopotas Skrindu dzimtas
muzejā, kurš izveidots 1996. gadā un šobrīd izvietots vēsturiskajā Vaboles muižas
ēkā 148,5 m2 platībā. Ēkā darbojas arī pagasta bibliotēka un valsts akciju sabiedrības
„Latvijas Pasts” nodaļa. Padomju laikā vēsturiskās koka ēkas vērtības ir praktiski
iznīcinātas, mājas ārsienas apbūvētas ar silikātķieģeļiem, uzlikts šīfera jumts, pārbūvētas
logu ailas. Ēkas ārējais veidols neatbilst muzeja tēlam un misijai, muzejam nav
kanalizācijas un ūdenspadeves, nav tualetes, kas nopietni traucē tūristu piesaisti.
Muzejs nevar realizēt sagatavotās programmas kulinārā mantojuma un bagātīgo
amatniecības prasmju popularizēšanas jomā. Muzeja krājuma glabāšanai un attīstībai
nepieciešamas lielākas telpas, nekā tās ir šobrīd.
Daugavpils novada domes speciālistu grupa 2013. gada 12. aprīlī veica Vaboles
muižas apbūves apsekošanu un secināja, ka būtu nepieciešams rekonstruēt vēsturisko
Vaboles muižas pārvaldnieka māju (skolas kopmītnes) kā unikālu novada koka
mantojuma objektu un blakus esošo muižas ledus pagrabu (skolas darbnīcu ēka) un
izveidot Amatu un radošās izglītības centru „Vaboles muiža”, integrējot tajā Skrindu
dzimtas muzeju, Špoģu Mūzikas un mākslas skolas mācību punktu, amatu darbnīcas,
izstāžu zāli un semināru/nodarbību telpas. Amatu un radošās izglītības centra „Vaboles
muiža”izveide rekonstruētajās Vaboles muižas vēsturiskajās ēkās būtu liels ieguldījums
novada kultūrvides attīstībā, novads iegūtu jaunu kvalitatīvu tūrisma pakalpojumu, kas
nozīmīgi paplašinātu tūrisma plūsmu. Tas būtu impulss arī Vaboles muižas parka vides
sakopšanai un tā virzīšanai tūrisma apritē, kā arī blakus esošās vēsturiskās klēts
atjaunošanai. Tādā veidā tiktu uzsākts darbs pie Daugavpils novada attīstības plānā
paredzēto radošo teritoriju un tematisko ciemu izveides projekta.
Pārvaldnieka māja ir vienstāva koka celtne 306 m2 platībā ar bēniņiem un
pagrabu. Ēka ir vērtīgs tautas celtniecības būves paraugs ar vēl saglabātām greznām
kokgriezuma detaļām. Aptuveni līdz 1923. gadam šeit darbojās Vaboles pamatskola.
Pēc tam, kad skola tika pārvietota uz pārbūvēto muižas staļļa ēku, pārvaldnieka mājā tika
iekārtots skolas internāts. Padomju laikā un līdz 1993.gadam ēkā darbojās Vaboles
vidusskolas ēdnīca un kopmītnes. Koka virsbūvē virs ledus pagraba (70-jos gados ēka
apdarināta ar silikātķieģeļiem) bija iekārtotas skolas darbnīcas. Kopš 2003. gada ēkas
netiek izmantotas. Būves ir Daugavpils novada pašvaldības īpašums. 2014.gadā
Vaboles pagasta pārvalde plāno ēku inventarizāciju un to ierakstīšanu zemesgrāmatā.
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Esošās muzeja telpas nepieciešamas citu Vaboles pagasta pārvaldes kultūras
pakalpojumu attīstībai – pagasta bibliotēkai vajadzīgas lielākas telpas, nav telpu
jauniešu darbam un kultūras nama amatiermākslas kolektīvu darbībai.

Skrindu dzimtas muzeja identificētās un apkopotās kultūras mantojuma vērtības
-

Latgales apgaismības darbinieku brāļu Skrindu dzimtas izpēte.
Latgaliešu materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma apkopojums.
Vaboles pagasta sādžu krucifiksu atjaunošana. Tūrisma maršruts „Krucifiksu ceļš” ar
30 objektiem.
Mākslas dienu tradīcijas Vabolē.
Vietējo amatu tradīciju izpēte un apkopošana (maizes cepēji, alus darītāji, koka
apstrādes amata meistari u.c.).
Latgales kulinārā mantojuma tradīciju apgūšana un demonstrēšana.
Bērnu un jauniešu iesaiste tradīciju pārmantošanā.
Radošo prasmju darbnīcas.
Sadarbības tīkls ar novada radošajiem cilvēkiem.
Dienvidlatgales sādžu lauku koka arhitektūras mantojuma izpēte un apkopojums,
lauku māju fotofiksācija.

Balstoties uz Skrindu dzimtas muzejā saglabāto kultūrvēsturiskā mantojuma
potenciālu un kolektīvās atmiņas apjomu, muzeja darbības pieredzi, Skrindu dzimtas
muzejam ir izdevīgas priekšrocības veidoties par darboties spējīgu reģionālu amatu un
radošās izglītības centru.
Koncepcijas mērķis
Sagatavot infrastruktūru Amatu un radošās izglītības centra „Vaboles
muiža” izveidei, veicot Vaboles muižas kultūras mantojuma objektu – vēsturiskās
pārvaldnieka mājas un ledus pagraba rekonstrukciju ar mērķi:
- paplašināt Skrindu dzimtas muzeja darbību, apkārt tam veidojot plašāku radošo
teritoriju/tematisko ciemu ar jauniem radošo industriju un kultūras tūrisma
piedāvājumiem, kas balstīti novada amatu tradīcijās, vietējās identitātes produktos
un pakalpojumos;
- sekmēt zināšanu pārnesi, sabiedrības integrāciju un saliedētību, attīstīt sociālo
uzņēmējdarbību, veidojot sadarbības tīklu ar lauku amatniekiem, kultūras mantojuma
īpašniekiem, tradicionālo prasmju nesējiem un uzņēmējiem;
- sniegt prasmes un zināšanas amatniecības un mājražošanas uzņēmumu izveidē;
- veidot platformu radošās izglītības attīstībai laukos.
Amatu un radošās izglītības centra „Vaboles muiža” ēkas un telpu plānojums
Centrā ietilpst 2 ēkas - skolas kopmītne un darbnīcas, kā arī 0,52 ha zemes.
Skolas kopmītne ( vēsturiski - Vaboles muižas pārvaldnieka māja).
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Pirmais stāvs (306 m2):
- Skrindu dzimtas muzejs, muzeja pastāvīgās ekspozīcijas, amatniecības priekšmetu
izstādes;
- saimes istaba – telpa semināriem, nodarbībām;
- Amatu un radošās izglītības centra „Vaboles muiža” administrācijas telpa, informācijas
telpa muzeja apmeklētājiem;
- garderobe, WC.
Bēniņu stāvs, kuru rekonstrukcijas gaitā pārbūvē par mansardu (306 m2):
- izstāžu/ konferenču zāle;
- Špoģu Mūzikas un mākslas skolas mācību punkts;
- muzeja krājumu telpa;
- saimniecības telpa, WC.
Skolas darbnīcas ( vēsturiski - Vaboles muižas ledus pagrabs ar koka virsbūvi):
Latgales kulinārā mantojuma telpa, amatu darbnīcu telpa 81
ledus pagrabs (kulinārā mantojuma telpa, apskates objekts), 28 m2.

m2;

Muzeja teritorija 0,52 ha - celiņu izbūve, vēsturisko parka stādījumu atjaunošana, atpūtas
zona Amatu un radošās izglītības centra „Vaboles muiža” apmeklētājiem, lapene,
informatīvais stends, autostāvvieta.

Rezultāti:

Vaboles muižas vēsturisko ēku rekonstrukcija ļaus izveidot struktūru, kura spēs
apvienot amata prasmju nesēju, amata prasmju pārmantotāju un kultūras mantojuma
pētnieku potenciālu, lai nodrošinātu Dienvidlatgales tradicionālās kultūras saglabāšanu,
popularizēšanu. Amatu un radošās izglītības centrs „Vaboles muiža” dos ieguldījumu
lauku cilvēku personības izaugsmes veicināšanā, veidos vietas patriotismu un stiprinās
cilvēku piesaisti savam novadam. Centra darbības platforma palīdzēs vietējai
amatniecībai kļūt dinamiskākai, vairāk saistītai ar tūrismu un uzņēmējdarbību, kas
kopumā spilgtāk iezīmēs Daugavpils novada vārdu mūsdienu Eiropas kultūras un
ekonomikas vidē.
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Galveno darbības virzienu apraksts
Darbība
Skolas kopmītnes un
darbnīcu ēkas vienkāršotā
renovācija

Amatu un radošās izglītības
centra „Vaboles muiža” ēku
rekonstrukcijas, telpu
interjera risinājumu,
teritorijas labiekārtošanas
tehniskā projekta pasūtīšana
un izgatavošana

Apraksts
Skolas kopmītnes un darbnīcu ēkas vienkāršotā
renovācija (ar apliecinājuma karti) un funkcijas
maiņa Amatu un radošās izglītības centra
„Vaboles muiža” infrastruktūras izveidei.

Tehniskais projekts ietver:
- topogrāfiskā plāna izstrādi un ģeoloģiskos
izmeklējumus zemes gabalam 0,52 ha platībā un
inženiertīkliem 0,3ha;
- divu būvju tehnisko apsekošanu un tehnisko
izpēti,būvju tehniskās apsekošanas atzinuma un
slēdziena sagatavošanu;
-ēku fasāžu dekoratīvo koka detaļu un iekštelpu
izpēti un uzmērīšanu;
- tehniskā projekta izstrādi divām ēkām ar
arhitektūras un inženierrisinājumu daļām;
- būvkonstrukciju daļu, apkures sistēmu,
ventilācijas un siltumapgādes, ūdensapgādes un
kanalizācijas, ārējos un iekšējos tīklus;
- ugunsdzēsības un automātikas sistēmu;
- izmaksu aprēķinu.
Amatu un radošās izglītības Projekta pirmā kārta:
centra „Vaboles muiža” ēku Amatu un radošās izglītības centra „Vaboles
rekonstrukcija, teritorijas
muiža” ēku rekonstrukcija.
labiekārtošana
Projekta otrā kārta:
Teritorijas labiekārtošana.

Termiņš
2014. gads

Finansējuma avoti
Pašvaldības budžets

2014. gads

Pašvaldības budžets

2015.2016.gads

Pašvaldības budžets,
pārrobežu
sadarbības
programmas projekti

Izpildītāji
Vaboles pagasta
pārvalde
Būvvalde
Kultūras pārvalde
Pašvaldības īpašuma
nodaļa
Vaboles pagasta
pārvalde
Komunālās
saimniecības nodaļa
Kultūras pārvalde
Pašvaldības īpašuma
nodaļa

Komunālās
saimniecības nodaļa
Kultūras pārvalde
Vaboles pagasta
pārvalde
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Amatu un radošās izglītības
centra „Vaboles muiža”
telpu un muzeja ekspozīciju
iekārtojums

Daugavpils novada domes
priekšsēdētāja

Amatu un radošās izglītības centra „Vaboles
muiža” infrastruktūras izveide.
Skrindu dzimtas muzeja iekārtošana un
ekspozīciju izvietošana.
Špoģu Mūzikas un mākslas skolas mācību punkta
darbības pārvietošana uz Amatu un radošās
izglītības centra „Vaboles muiža” telpām

J.Jalinska

Attīstības nodaļa
2016. gads Pašvaldības budžets, Kultūras pārvalde
pārrobežu
Attīstības nodaļa
sadarbības
Vaboles pagasta
programmas projekti pārvalde
Valsts kultūrkapitāla Špoģu Mūzikas un
fonda projekti
mākslas skola

2.pielikums
Daugavpils novada domes
2014.gada 16.janvārī lēmumam
Nr. 6 (protokols Nr. 1., 6.&)
Vaboles vidusskolas kopmītnes ēkas (vēsturiski - Vaboles muižas pārvaldnieka
māja) un skolas darbnīcas (vēsturiski - Vaboles muižas ledus pagrabs ar koka
virsbūvi) rekonstrukcija par Amatu un radošās izglītības centru „Vaboles muiža”
Tehniskā projekta aprēķins
1.

2.

3.

Būvobjekta
nosaukums:

Adrese
Nekustamā pašuma
piederība
Pasūtītāja
nosaukums:
Reģistrācijas numurs
Tehniskā projekta
izmaksas

4.

Pamatojums

5.

Projekta uzdevums

Vaboles vidusskolas kopmītnes ēkas (vēsturiski - Vaboles
muižas pārvaldnieka māja) un skolas darbnīcas ( vēsturiski Vaboles muižas ledus pagrabs ar
koka virsbūvi)
rekonstrukcija par Amatu un radošās izglītības centru
„Vaboles muiža”
Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477
Daugavpils novada pašvaldība
Daugavpils novada dome/ Vaboles pagasta pārvalde
90000295873
Ls 15 000.00 (t.i., 3,95% no būves izmaksām – Ls 390 000.00
x 3,8%=Ls 15 000.00
775 m2 x 500 Ls/m2= Ls 390 000), 1m2 izmaksa ņemta , veicot
būvfirmu aptauju 2013.gada novembrī.
Skrindu dzimtas muzejs atrodas vienā no Vaboles muižas
vēsturiskām ēkām, kas tika pielāgotas muzeja vajadzībām
1996.gadā. Muzeja esošo telpu platība - 182 m2. Ēkā
vienlaicīgi funkcionē pagasta bibliotēka un valsts akciju
sabiedrības „Latvijas Pasts” nodaļa. Muzejam un pagasta
bibliotēkai ir kopīgs ieejas mezgls, kas neatbilst Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumu prasībām par valsts
akreditēto muzeju materiālo vērtību uzglabāšanu. Muzeja ēkai
nav ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma, trūkst muzeja
krājumu uzglabāšanas telpu. Padomju laikos ēka ir pilnīgi
zaudējusi savu vēsturisko veidolu- aplikta ar silikāta
kieģeļiem, pārbūvētas logu ailas, uzlikts šīfera jumts.
Sagatavot Vaboles vidusskolas kopmītnes ēkas (vēsturiski Vaboles muižas pārvaldnieka māja) un skolas darbnīcas
(vēsturiski - Vaboles muižas ledus pagrabs ar koka virsbūvi)
rekonstrukcijas tehnisko projektu un izveidot infrastruktūru
Amatu un radošās izglītības centram “Vaboles muiža”,
integrējot tajā Skrindu dzimtas muzeju, Špoģu Mūzikas un
mākslas skolas mācību punktu, amatu darbnīcas,
izstāžu/semināru telpas u.c.
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6.

Projekta saturs

Daugavpils novada domes
priekšsēdētāja

Izstrādāt topogrāfisko plānu un veikt ģeoloģiskos
izmeklējumus zemes gabalam 0,52 ha un inženiertīklu trasei
0,3ha platībā.
Veikt būvju tehnisko apsekošanu,tehnisko izpēti un sagatavot
slēdzienu.
Veikt mājas un pagrabu vēsturisko fasāžu dekoratīvo koka
detaļu un iekštelpu izpēti un uzmērīšanu.
Izstrādāt
tehnisko
projektu
ar
arhitektūras
un
inženierrisinājuma
daļām
(būvkonstrukcijas,
apkure,
ventilācija un siltumapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija,
ārējie un iekšējie tīkli, ugunsdzēsības un automātikas sistēma,
ekonomikas daļa).
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