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Dodies aizraujošā ceļojumā
piļu un muižu parkos!

Parks sargā floras un faunas daudzveidību, vēsturisku notikumu liecības, kā arī kalpo kā vieta, kur 
izglītoties, atpūsties un iedvesmoties. Izstrādātais tūrisma maršruts “Aizraujošs ceļojums piļu un muižu 
parkos” ir nebijusi iespēja doties dabā, lai iepazītu kultūrvēsturisko mantojumu  – pilis, muižas un to 
parkus – visos četros gadalaikos. 

Vairumam parku veidošanas pirmsākumi atzīmēti ar 18. un 19. gadsimtu, tādējādi lielākā to daļa ir tā 
laika arhitektoniski māksliniecisko filozofiju nesēji – angļu ainavu parki, bet maršrutā atradīsiet arī 
romantisma stila parkus, baroka un renesanses stila dārzus, kā arī parkus, kuru veidošanās pirmsākumi 
meklējami krietni pirms 18. gadsimta. Mūsdienās parki sevī glabā gadsimtiem ilgi lolotas vērtības – 
dižkokus, unikālas koku sugas un ainavas, kā arī retu un neparastu augu un dzīvnieku dzīvotnes.

Kopumā brošūrā ir ietverti 55 piļu un muižu parki, kas iekļauti trīs maršrutos un aptver Zemgales 
(Latvijā), kā arī Šauļu un Paņevežas reģionus (Lietuvā). Papildus izveidoti piedāvājumi piecām 
dažādām mērķgrupām – trīs paaudžu ceļotājiem, senioriem, aktīvās atpūtas cienītājiem un ārpus 
sezonas ceļotājiem. Tāpat izstrādāts arī atpazīstamāko objektu maršruts. Detalizētāka informācija 
pieejama skrejlapās “Piļu un muižu parki ģimenes lokā”, “Piļu un muižu parki cilvēku vārdos un stāstos”, 
“Meklējot redzami neredzamo mantojumu piļu un muižu parkos”, “Piļu un muižu parki visos gadalaikos”, 
“Atpazīstamākie piļu un muižu parki”. Piedāvājumi izveidoti, izceļot katrai mērķgrupai saistošākos 
objektus un papildinot tos ar vērtīgu informāciju. Kā papildinājumu šai brošūrai meklējiet arī Drauga 
karti, kas sniegs priekšrocības aizrautīgākajiem ceļotājiem, ietverot īpašus piedāvājumus deviņos parkos, 
piemēram, iespēju tos apmeklēt bezmaksas gida pavadībā. Plašāka informācija par piedāvājumiem 
pieejama www.zemgale.lv.

Parks ir cilvēka pieskāriena virzīts dabas dārgums, kam nepieciešamas apzinātas rūpes un ieguldīts darbs. 
“Aizraujošs ceļojums piļu un muižu parkos” ir pirmais solis, lai apzinātu, novērtētu un dažkārt no jauna 
atklātu iespējas, ko sniedz parka apmeklējums. Maršrutā apkopotie piļu un muižu parki ir tikai daļa no 
iepriekš minētajā teritorijā esošajiem parkiem.

Unikalitāte slēpjas daudzveidībā – piedāvājam iepazīt un iemīlēt izcilus apsaimniekošanas paraugus, 
parku organisku iekļaušanos pilsētvidē, kā arī neskartas un nedaudz mežonīgas dabas klātbūtni. 

Parks ir vienots veselums, kas aicina ikvienu apmeklētāju, kurš gatavs apstāties ikdienas steigā, plašāk 
atvērt acis, saredzēt un ieklausīties. Aicinām izbaudīt dabas un kultūras varenību, dodoties tūrisma 
maršruta “Aizraujošs ceļojums piļu un muižu parkos” piedzīvojumā!
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4  Zebrenes (Reņģes) muižas parks
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9  Kuršēnu muižas parks

10  Pakevis muižas parks
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Apzīmējumi
Maksas (parks)

Bezmaksas (parks)

Maksas (muiža/pils)

Bezmaksas (muiža/pils)

Parkā pieejams gids:

Latviešu valodā

Lietuviešu valodā

Angļu valodā

Vācu valodā

Krievu valodā

Franču valodā

Stāvlaukums

Parkā pieejama tualete 

Rotaļu/āra aktivitāšu laukums

Telšu vieta

Iesakām: 

Trīs paaudžu ceļotāji

Seniori

Aktīvie ceļotāji

Ārpus sezonas apmeklētāji

Piknika vieta

Ēdināšanas pakalpojumi

Viesu nams/viesnīca/apartamenti

Velo noma

Zirgu izjādes

Parks pieejams ar mājdzīvniekiem

Pieejamas izglītības programmas

Pieejamas degustācijas

Telpu noma

Sameklē Google Play vai App Store mobilo lietotni Overly un bez 
maksas lejupielādē lietotni savā viedtālrunī vai planšetē. 

Atrodi brošūrā četrus piļu un muižu parka plānus – Kokneses muižas 
parka un pilsdrupu, Elejas muižas parka, Pakrojas muižas parka un 
Rokišķu muižas parka plānu.

Noskenē un atdzīvini lappusi, turot ierīci virs attēla. Uzdāvini sev 
iespēju uzzināt un izbaudīt vairāk!

Atdzīvini piļu un muižu parkus!
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3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Parkā aplūkojams milzu franču parūkkoks

 Pils apakšējā stāvā apskatāmas Kurzemes hercogu 
kapenes

 Iespēja ieraudzīt savvaļas zirgus, kuri ganās netālu 
esošajā dabas liegumā aiz pils

Adrese Lielā iela 2, Jelgava, Latvija
GPS 56.65536, 23.733170

Mājaslapa www.jelgavaspils.lv
Tālrunis +371 63005617

Parka platība 7,4 ha
Parka veidošanās 

laiks un stils
19. gs. sākums
Angļu ainavu parks

Vēsturiskie 
īpašnieki

Krievijas impērijas Kurzemes 
guberņas administratīvais centrs 
(1795–1915)
No 1919. gada – Latvijas valsts 
īpašums

Parka pieejamība Brīvi pieejams
Pils pieejamība Pieejams apskates objekts

Tuvākais TIC Jelgavas Reģionālais tūrisma 
centrs 
+371 63005445, +371 63005447
www.visit.jelgava.lv

Dodoties uz Jelgavu, nav iespējams vienaldzīgi pabraukt 
garām skaistajai Zemgales pērlei – slavenā Krievijas galma 
arhitekta Bartolomeo Frančesko Rastrelli (Bartolomeo 
Francesco Rastrelli, 1700–1771) projektētajai Jelgavas pilij, 
kas majestātiski slejas Lielupes krastā. Jelgavas pils parku 
sāka veidot 1817. gadā agrāko pils vaļņu vietā. Parkā ir 
romantiski kanāli, tiltiņi, vairākas pils ēkas un Gubernatora 
saliņa, kas padara to par vienu no skaistākajiem parkiem 
Jelgavā. Pils parkā aug vairāki dižkoki – zirgkastaņas, pira-
midālais ozols un pelēcīgā apse. Parks turpina dzīvot un 
augt – kopš 1971. gada tagadējā pils īpašniece Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte piekopa skaistu tradīciju – 
pirmajā studiju dienā jaunuzņemtie studenti Jelgavas pils 
parkā iestādīja kociņu, tā kuplinot parku un iemūžinot 
savas studenta dzīves sākumu. Parka ierobežotās teritorijas 
dēļ kopš 2012. gada koki gan vairs netiek stādīti, bet tiek 
likts bruģakmens, veidojot “Akadēmisko ceļu”.  

Jelgavas pils parks1

Pirmais maršruts



3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Vēsturiski nozīmīga vieta, jo šeit sākās IV Vispārējo 
latviešu Dziesmu un Mūzikas svētku gājiens

 Parkā apskatāmas metāla skulptūras, ko darinājuši 
Latvijas un Lietuvas mākslinieki

 Atjaunota muižas ēka, kas ilgus gadus stāvējusi 
neapsaimniekota

Adrese Uzvaras iela 51, Jelgava, Latvija
GPS 56.659850,23.718464

Mājaslapa www.visit.jelgava.lv
Tālrunis + 371 25970219

Parka platība 2,3 ha
Parka veidošanās 

laiks un stils
19. gs. sākums
Angļu ainavu parks (līdz 
mūsdienām nav saglabājies, bet 
kopš 1924. gada iekopts no jauna)

Vēsturiskie 
īpašnieki

Mēdemu dzimta (īpašumā no  
1818. līdz 1881. gadam), Jelgavas 
Latviešu biedrība (īpašumā no 
1881. līdz 1908.  gadam), Jakovs 
Hofs (īpašumā no 1908.  līdz 
1919. gadam)

Parka pieejamība Brīvi pieejams
Muižas 

pieejamība
Pieejams apskates objekts. 
Nepie  ciešama iepriekšēja 
pieteik šanās. Vairāk informācijas 
mājaslapā www.villamedem.lv

Tuvākais TIC Jelgavas Reģionālais tūrisma 
centrs 
+371 63005445, 
+371 63005447
www.visit.jelgava.lv

1818. gadā vietā, kur šobrīd atrodas Uzvaras parks, tika 
uzcelta muižnieku Mēdemu ārpilsētas rezidence ampīra 
stilā “Villa Medem” pēc arhitekta Johana Georga Ādama 
Berlica (Johann Georg Adam Berlitz, 1753–1837) projekta, 
kas tobrīd tika uzskatīts par viņa lielāko šedevru visā 
Kurzemes un Zemgales hercogistē, un izveidots dārzs, 
uz kura pamata vēlāk veidojies parks. Parks ievērojams 
arī ar to, ka 1895. gadā Jelgavas Latviešu biedrība un tās 
vadītājs Jānis Čakste Jelgavā sarīkoja IV Vispārējos latviešu 
Dziesmu un Mūzikas svētkus, vienīgos, kas notikuši 
ārpus Rīgas. Tieši no šīs vietas 1895. gada 15. jūnijā sākās 
Dziesmu svētku gājiens, kam par godu 2008. gadā parkā 
atklāta mākslinieka Ģirta Burvja skulptūra “Dziesmu 
vainags”. Līdz pat Pirmajam pasaules karam grāfa Mēdema 
villas parks bija iemīļota pastaigu un izklaižu vieta. “Tas, 
kas rīdziniekiem – Vērmanes parks, tas “Villa Medem” – 
mums”, teica toreizējie jelgavnieki. Šodien parks ir dažādu 
pasākumu norises vieta, tas ir bagāts ar mākslas objektiem, 
ko Metālmākslas simpozija (2011) laikā veltījuši ievērojami 
mākslinieki. 

Uzvaras parks (Villa Medem)2



3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Senākā būve Dobelē

 Unikāla ainava uz Dobeles pilsētu un 
Bērzes upi

 Iespēja doties tematiskā pastaigā pils 
dāmas pavadībā

Adrese Brīvības iela, Dobele, Latvija
GPS 56.622374, 23.272468

Mājaslapa www.dobelesmuzejs.lv
Tālrunis +371 63721309

Parka platība 3,7 ha
Parka veidošanās 

laiks un stils
17. gs. vidus
Baroka stila dārzs (līdz mūsdienām 
nav saglabājies)

Vēsturiskie 
īpašnieki

Livonijas ordenis (īpašumā no 1335. līdz 
1562.  gadam), Kurzemes – Zemgales 
hercogistes valdnieku dzimtas īpašums 
(īpašumā no 1562. līdz 1795. gadam)

Parka pieejamība Brīvi pieejams
Pils pieejamība Saglabājušās un ir apskatāmas pils drupas – 

pēc 1729. gada Livonijas ordeņa celtā 
pils vairs netika apdzīvota un pamazām 
sabruka

Tuvākais TIC Dobeles novada Tūrisma informācijas 
centrs
+371 63723074, +371 28675118
www.dobele.lv 

Viduslaiku aura un senatnes vērienīgums atro-
dams Dobelē. No 14. gadsimta celtās varenās 
mūra pils mūsdienās saglabājušies vien atsevišķi 
pils fragmenti, taču tas netraucē izstaigāt pils-
kalnā ierīkotās pastaigu takas.
Parks sevišķi krāšņs bijis hercogienes Elizabetes 
Magdalēnas (1580–1649) laikā, kad pilskalna 
dienvidu nogāzē atradies bagātīgs augļu dārzs, 
kura stādi vesti no visas Eiropas. Simtgadīgās 
liepas un oši klusi glabā vēstures nostāstus un 
aicina iepazīt dabas un ainavas skaistumu jeb-
kurā gadalaikā. Dobeles viduslaiku pilsdrupas ir 
valsts nozīmes kultūras piemineklis. 

Dobeles pils parks3



3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Piemērota vieta pastaigām un aktivitātēm svaigā 
gaisā

  Skaista pastaiga Sajūtu takā

 Iespēja pārbaudīt prāta asumu āra dambretes 
turnīrā

Adrese Zebrene, Dobeles novads, Latvija
GPS 56.603359, 22.887599

Mājaslapa www.dobele.lv
Tālrunis +371 28675118

Parka platība 5 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils Nav zināms

Vēsturiskie 
īpašnieki Nav zināms

Parka pieejamība Brīvi pieejams
Muižas pieejamība Muižas ēka nav saglabājusies

Tuvākais TIC Dobeles novada Tūrisma 
informācijas centrs
+371 63723074, +371 28675118
www.dobele.lv 

Zebrenes muižas parks apvieno sevī ciemata ikdienas 
rosību un dabas vērtību mieru. Parka viesi aicināti do-
ties aktīvā pastaigā – šeit ir iespēja izbaudīt vietējo ie-
dzīvotāju veidoto sajūtu taku un mēroties prāta spēkiem 
brīvdabas dambretes turnīrā. Parka lielākās vērtības – 
saglabājušās reto koku sugas no muižas laikiem, stār-
ķu ģimeņu apmetnes vieta, kā arī vairāku putnu sugu 
mājvieta. Lieliska vieta gadalaiku vērošanai – pavasarī 
vizbulītes parku pārvērš ziedu jūrā, vasarā smaržo 
ziemciešu un garšaugu dobes, rudenī krāsojas koki visu 
toņu zeltā, bet ziema atpūš balto rāmumu un klusumu.

Zebrenes (Reņģes)muižas parks4



Adrese Akadēmijas iela 11, Vecauce, 
Auces novads, Latvija

GPS 56.468150, 22.887341
Mājaslapa www.vecauce.lv

Tālrunis +371 29195959
Parka platība 10 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils

19. gs. vidus
Angļu ainavu parks

Vēsturiskie 
īpašnieki

J. fon Bremens (īpašumā no 16. gs. sākuma 
līdz 1560. gadam), Fītinghofu dzimta 
(īpašumā no 1560. līdz 1672. gadam), 
H.  F.  fon  Bērs (īpašumā no 1672. līdz 
1674. gadam), K. F. fon Ganckovs (īpašumā 
no 1674. līdz 1702. gadam), K. F. fon Firkss 
(īpašumā no 1702. līdz 1710.  gadam), 
H. K.  fon Brinkens (īpašumā no 1710. līdz 
1733. gadam), H. F. fon Grothuss (īpašumā 
no 1733. līdz 1768. gadam), Mēdemu dzimta 
(īpašumā no 1768. līdz 1921. gadam)

Parka pieejamība Brīvi pieejams
Pils pieejamība Pieejams apskates objekts

Tuvākais TIC Auces novada Tūrisma informācijas centrs
+371 27823375
www.auce.lv 

Vecauces muižas apbūve ar 19. gadsimtā celto 
pili, klētīm, zirgu stalli, dārznieka māju, skaisto 
ainavu parku, dīķiem un liepu aleju piešķir 
nesteidzīgajai un rāmajai mazpilsētas dzīvei 
īpašu šarmu. 1843. gadā celtā Vecauces  muižas 
kungu māja, kuras kopapjomā iekļauti arī vecās 
ēkas mūri, uzskatāma par vienu no agrākajām 
neogotikas pilīm Latvijā. Vecauces pils vēstures 
ekspozīcijas apmeklējums ļauj apjaust bijušās 
muižas varenību 19. gadsimta beigās. Parka 
dabiskais reljefs, celiņi, simtgadīgā ozolu 
birzs, liepu aleja un ūdenskrātuves veido 
romantisku ainavu, kas priecē apmeklētājus 
visos gadalaikos.

Vecauces pils parks5

3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Vecauces muižas apbūve – valsts 
nozīmes arhitektūras piemineklis

 Pastāvīga vēstures ekspozīcija un 
19. gadsimta tērpu rekonstrukcijas pils 
telpās

 Simtgadīga ozolu birzs, liepu aleja, 
vēsturisko dārzu plānojumi un 
atjaunošanas izaicinājumi



3 iemesli, 
kāpēc apmeklēt:

 Liepu aleja (1880), kurai piešķirts 
dabas pieminekļa statuss

 Parks, kur senatne mijas ar tagadni

 Aktīvās atpūtas iespējas

Adrese Centrālais laukums 3, Bēne, Auces novads, 
Latvija

GPS 56.485885, 23.063996
Mājaslapa www.auce.lv

Tālrunis +371 27823375
Parka platība 6,6 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils

19. gs. otrā puse
Angļu ainavu parks

Vēsturiskie 
īpašnieki

Bergu dzimta (īpašumā no 1597. līdz 
1818. gadam), Mēdemu dzimta (īpašumā no 
1818. līdz 1858. gadam), A. F. Karls fon der 
Reke (īpašumā no 1858. līdz 1860. gadam), 
E.  fon  Bērs (īpašumā no 1860. līdz 1875.
gadam), Birkenstadu dzimta (īpašumā no 
1875. līdz 1923. gadam)

Parka pieejamība Brīvi pieejams
Muižas pieejamība Muižas ēka apskatāma no ārpuses 

(muižas ēkā atrodas pašvaldības iestāde 
un doktorāts)

Tuvākais TIC Auces novada Tūrisma informācijas centrs
+371 27823375
www.auce.lv 

Bēnes muižas kungu māja celta no 1876. 
līdz 1878. gadam, daļēji pārbūvēta tā 
saglabājusies vēl šodien. Tās apkārtni 
ieskauj brīvā plānojuma parks, kas ir 
brīnišķīga vieta mierpilnām, nesteidzīgām 
pastaigām, kurās baudīt gadalaiku maiņas 
un dabas tuvumu. Turpat netālu no 
kungu mājas čalo Auces upīte, kuras 
krastus savieno vēsturiskais laukakmeņu 
mūra tilts, turklāt viesi pastaigu laikā 
var aplūkot arī citas saglabājušās muižas 
ēkas – kūti, lielo klēti, kalpu māju, ūdens 
un tvaika dzirnavas. Ceļu uz kungu māju 
un parku akcentē stalta liepu aleja, caur 
kuru dodoties katrs var justies kā silti 
uzņemts viesis.

Bēnes muižas parks6



3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Teritorijas ziņā lielākais muižas parks Lietuvā

 Viena no lielākajām bērzu birzīm Lietuvā – 
vairāk nekā 100 koku

 Muižas teritorijā notiek vērienīgs Ķiršu 
festivāls jūlija trešajā nogalē

Adrese Malūno g. 1, Žagare, Lietuva
GPS 56.362061, 23.263501

Mājaslapa www.zagaresrp.am.lt
Tālrunis +370 42660809

Parka platība 70 ha
Parka veidošanās 

laiks un stils
Parka vecā daļa – 19. gs. pirmā puse, 
jaunā daļa – 19. gs. mija
Angļu ainavu parks

Vēsturiskie 
īpašnieki

P. Zubovs (īpašumā no 1795. līdz 
1858. gadam), Nariškinu dzimta 
(īpašumā no 1858. līdz 1914. gadam), 
J. Gričevics (īpašumā no 1914. līdz 
1940. gadam)

Parka pieejamība Brīvi pieejams
Muižas pieejamība Pieejams apskates objekts

Tuvākais TIC Jonišķu Tūrisma un uzņēmējdarbības  
informācijas centrs
+370 42652388
www.visitjoniskis.lt 

Viens no iespaidīgākajiem muižu parkiem Lietuvā, 
kas iedalās divās daļās – parka vecā un jaunā daļa. 
Rīgas parku un dārzu arhitekts G.  F.  F.  Kuphalds 
(Georg Ferdinand Kuphaldt, 1853–1938) izstrādāja 
parka jaunās daļas plānojumu 19. un 20. gadsimta 
mijā un izveidoja unikālu, vairāk kā 200 sugu koku 
un augu kolekciju. Tas ir nozīmīgs pilsētvides 
elements, kas nodrošina gan atpūtas, gan 
izglītošanās iespējas, turklāt nezaudējot vēsturisko 
kultūrvērtību. Tā ir lieliska vieta, kur vērot dabas 
bagātību un vēsturiskā mantojuma sintēzi, doties 
garākās pastaigās un svinēt svētkus ikgadējā 
Žagares Ķiršu festivāla laikā.

Žagares muižas parks7



3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Unikāls ģimenes stāsts, kas ilustrē to, kā vēstures 

attīstība ietekmē personības veidošanos un cilvēku 
likteņus

 Teritorijas īpašā aura, kas sniedz mieru un klusumu

   Sajūsmina vairāk nekā 200 gadus vecas liepas

Adrese Paragiju ciems, Papiles seņūnija, 
Akmenes rajons, Lietuva

GPS 56.106777, 22.627805
Mājaslapa www.akmenesmuziejus.lt

Tālrunis +370 65980747
Parka platība 3,4 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils

19.–20. gs.
Klasicisma stila parks

Vēsturiskie 
īpašnieki Ivanausku dzimta (~1806–1932) 

Parka pieejamība Brīvi pieejams
Muižas pieejamība Pieejams apskates objekts

Tuvākais tūrisma 
informācijas 

sniedzējs 

Akmenes muzejs
+370 65980747
www.akmenesmuziejus.lt

Veclaicīgais parks, ko 19. gadsimta vidū iestādījuši slavenā 
lietuviešu gleznotāja Nikodema Ivanauskas vecāki un kas 
ieskauj muižas ēku, atstāj lielu iespaidu uz apmeklētājiem, 
jo tā ir kā dabas oāze lauku vidē. 200 gadus vecas liepas, 
oši un citi koki ir vietējās dendroloģijas vērtības. Parks 
reibina ar savu ziedēšanas smaržu trakumu, ko rada 
liepziedu, liliju un jasmīnu smarža. Paragiju muiža ir 
arī rakstnieču un Nikodema Ivanauskas meitu – Sofijas 
Ivanauskaites-Pšibiliauskienes (1867–1926) un Marijas 
Ivanauskaites-Lastauskienes (1872–1957) – dzimtā vieta, 
kuras rakstījušas zem Lazdynai Peledos pseidonīma. 
Vasaras laikā muižas teritorijā notiek ikgadējas radošās 
un mākslinieciskās nometnes, rakstnieku dzimšanas 
dienas atzīmēšana, izglītojošas aktivitātes un Eiropas 
Kultūras mantojuma dienas svinības. 

Paragiju muižas parks8



3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Vērtīgākā kultūrvēsturiskās koka apbūves “pērle” 
Šauļu apriņķī

 Iespēja piedalīties interesantās radošajās 
darbnīcās

 Aplūkojamas neparastas koku sugas

Adrese Ventos g. 7A, Kuršenai, 
Šauļu rajons, Lietuva

GPS 55.999049, 22.933699
Mājaslapa www.kursenuamatucentras.lt

Tālrunis +370 41583422
Parka platība 5 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils

19. gs. vidus
Angļu ainavu parks

Vēsturiskie 
īpašnieki

J. Gruževskis (1590–1651)
J. Mikolas Despots-Zenovicius 
(1510–1570)
S. Pacs (1587–1640)
S. Gruževskis (?)
E. Gruževskis (?)

Parka pieejamība Brīvi pieejams
Muižas pieejamība Pieejams apskates objekts (muižā 

darbojas Etniskās kultūras un 
amatniecības centrs)

Tuvākais TIC Šauļu Tūrisma informācijas centrs 
+370 41523110
www.tic.siauliai.lt

Kuršēnu muižas parks pārsteidz ar savu arhitektonisko 
daudzveidību. 19. gadsimta vidū veidotais parks ar 
brīvo plānojumu piekļaujas Ventas upei, kas ainaviski 
bagātina un priecē parka viesus. Parka ziemeļu daļā 
vecās gultnes vietā tika ierīkots jauns parka dīķis, 
savukārt parka vidū ir apmēram 70 metru diametrā 
ierīkota pļava ar sastādītu koku rindām un plašu 
iebraucamo ceļu. Liepu aleja līdzās Ventai ir īpaši 
ainaviska pastaigu vieta. Līdzās vietējām koku sugām 
(kļavas, smalklapu liepas, bērzi) ir sastopamas arī 
eksotiskas koku sugas, piemēram, Parastais riekstkoks, 
Platlapu liepa, Parastais dižskābardis, Balzama baltegle. 
Patīkama vieta mierpilnām pastaigām un darbošanās 
priekam.

Kuršēnu muižas parks9



3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Skaista un sakopta muižas apkārtne – lieliska 
vieta atpūtai un svētku svinēšanai

 Izcilu vēsturiski nozīmīgu personu dzīvesvieta

 Mūsdienās labs muižas atjaunošanas un 
apsaimniekošanas piemērs

Adrese Dvaro g. 54, Pakevis ciems, 
Kelmes rajons, Lietuva

GPS 55.68204,22.824050
Mājaslapa www.pakeviodvaras.lt

Tālrunis +370 61031315
Parka platība 40 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils

20. gs. sākums
Angļu ainavu parks

Vēsturiskie īpašnieki Nav zināms
Parka pieejamība Brīvi pieejams

Muižas pieejamība Pieejams apskates objekts. 
Nepieciešama iepriekšēja 
pieteikšanās

Tuvākais TIC Kelmes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības
informācijas centrs
+370 42761430
www.kelmevic.lt

Muižas apkaime zināma jau kopš 17. gadsimta, kad 
tā pirmoreiz pieminēta vietējās draudzes rakstos. 
To atpazīstamu padarījis etnogrāfs un folkloras 
vēsturnieks Ludviks Ādams Jučevičius (Liudvikas 
Adam Jucevicius, 1813–1846), kurš devis ievērojamu 
ieguldījumu Lietuvas kultūrvēsturiskā mantojuma 
apzināšanā. Mūsdienās apskatāmā varenā muižas ēka 
ar to ieskaujošo parku izveidota ap 1900. gadu, bet 
savu atdzimšanu tā pieredzējusi 2009. gadā, kad ēka 
rekonstruēta un  aizvien priecē gan ciemiņus, gan 
īpašniekus. Teritorijā ierīkotie dīķi piešķir apkārtnei 
dzīvīgumu un aicināt aicina baudīt lielisku atpūtu. 
Parks apbur ar savu mieru un ainavisko bagātību – šī ir 
lieliska vieta dzīves svinēšanai!

Pakevis muižas parks10



3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Ēkas ir izcils baroka stila lauku muižas celtniecības 
paraugs

 Ar vēsturiskiem notikumiem bagāta vieta – tieši 
šeit sākusies sacelšanās pret carisko Krieviju 
1831. gadā

 Pieejams plašs, interesants un daudzveidīgs 
izglītības programmu piedāvājums

Adrese Dvaro g. 15, Kelme, Lietuva
GPS 55.638290, 22.939144

Mājaslapa www.kelmesmuziejus.lt
Tālrunis +370 42761065

Parka platība 15 ha
Parka veidošanās 

laiks un stils
15. gs. 
Baroka stils

Vēsturiskie 
īpašnieki

Gruževsku dzimta (īpašumā 
no 1540. līdz 1942. gadam)

Parka pieejamība Brīvi pieejams
Muižas pieejamība Pieejams apskates objekts

Tuvākais TIC Kelmes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības  
informācijas centrs
+370 42761430
www.kelmevic.lt

Vēsturiskā un plašā Kelmes muiža aicina paviesoties 
ikvienu, lai iepazītos ar muzeja kolekciju, izzinātu vietas 
un reģiona vēsturi, kā arī dotos nesteidzīgā pastaigā 
muižas parkā. Muižas ansambli veido vairākas labi 
saglabājušās ēkas – galvenā muižas ēka, iebraucamo vārtu 
daļa un šķūnis. Ansambļa plānojums, ēku atrašanās vieta, 
parks, dārzs un ceļu izvietojums nemainīgi saglabājies 
kopš būvniecības 18. gadsimta beigās. Krāšņākā parka 
dekorācija ir lielais dīķis muižas priekšpusē, kā arī trīs 
mazākie dīķi parka teritorijā. Vērīgākie apmeklētāji 
pamanīs, ka viens dīķis veidots asaras piliena formā, un 
slēpj interesantas leģendas un nostāstus. 

Kelmes muižas parks11



3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Lieliska vieta atpūtai – labiekārtots pastaigu 
un veloceliņu tīkls, klusums un dabas miers

 Apskatāms izcils un Lietuvā lielākais baroka 
stila koka šķūnis, kas saglabājies kopš 
18. gadsimta

 Pieejamas aktivitātes zirgu mugurā

Adrese Parko g. 2, Kurtuvenai, Šauļu rajons, 
Lietuva

GPS 55.826544, 23.049284
Mājaslapa www.kurtuva.lt

Tālrunis +370 61829964
Parka platība 4,2 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils

18. gs. beigas
Angļu ainavu parks

Vēsturiskie 
īpašnieki

15.–16. gs. – Jaugelaviču, Ķesgaiļu, 
Skaševsku dzimtas; 17. gs. – Karpis, 
Skaudvilu, Nabrovsku, Kniaževiču 
dzimtas; 18. gs. – Nagursku dzimta, 
19.  gs.  – Žukausku, Tiškeviču, 
Bulgarinu, Parčevsku dzimtas. 
19. gs. otrā puse–20. gs. pirmā 
puse – Plāteru-Zībergu dzimta.

Parka pieejamība Brīvi pieejams
Muižas 

pieejamība
Galvenā muižas ēka nav saglabājusies 
(tā smagi cieta ugunsgrēkā 1919. gadā). 
Apskatei pieejamas atsevišķas muižas 
ansambļa ēkas

Tuvākais TIC Šauļu Tūrisma informācijas centrs
+370 41523110 
www.tic.siauliai.lt  

Kurtuvēnu muižai, ir bagāta vēsture – tās apkārtne 
rakstos minēta jau 16. gadsimtā. 1876. gadā 
Nagursku ģimene, kas tolaik apsaimniekoja muižu, 
no Viļņas uzaicināja ainavu arhitektu Kazimiru 
Bolmanu (Kazimieras Bolmanas), lai pilnībā 
pārplānotu muižas parku. Parkā saglabājies celiņa 
fragments, kas datējams ar 18.  gadsimta beigām, 
kā arī vērtīgas svešzemju koku un krūmu sugas, 
piemēram, savvaļas ķiršu koki, Norvēģu kļavas, 
Eiropas lazdas, Baltie vītoli un citi dendroloģiski 
dārgumi. Pēc muižas nonākšanas Plāteru ģimenes 
rokās 19. gadsimta otrajā pusē muiža tika pilnībā 
pārbūvēta. Arī parks tika pārveidots, iegūstot ainavu 
parka stila iezīmes  ar atsevišķām ģeometriskām 
detaļām.  Parks ir lielisks dabas daudzveidības un 
krāšņuma paraugs, kur mīt daudz vērtīgu dzīvnieku 
un putnu sugu. Muiža ar parku iekļaujas Kurtuvēnas 
Reģionālā parka teritorijā un ir valsts nozīmes 
arhitektūras piemineklis.  

Kurtuvēnu muižas parks12



3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Brīnišķīga vieta netraucētai atpūtai, baudot 
muižas saimnieku viesmīlību

 Mierpilna vide nesteidzīgām pastaigām

 Vēstures mantojums mūsdienīgā skatījumā

Adrese Dubysos g. 1a, Bubiai ciems, 
Šauļu rajons, Lietuva

GPS 55.856219, 23.137027
Mājaslapa www.grafozubovo.lt

Tālrunis +370 41523110
Parka platība 7,2 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils

20. gs. sākums
Angļu ainavu parks

Vēsturiskie īpašnieki Zubovu dzimta (18.–19. gs.)

Parka pieejamība Brīvi pieejams
Muižas pieejamība Muiža pieejama tikai 

viesnīcas apmeklētājiem
Tuvākais TIC Šauļu rajona Tūrisma 

un uzņē  mēj darbības
informācijas centrs
+370 41370860
www.siauliurajonas.lt

Autentiska un mājīga ir Bubiju muiža, kur viesi var 
ļauties tīkamai atpūtai, gardām maltītēm un ērtai 
dzīvošanai. Ciems sācis veidoties pēc 1795. gada, kad 
Krievijas imperatore Katrīna II Bubiju un Šauļu apkaimi 
uzdāvināja savam favorītam Platonam Zubovam. 
Viņa ģimenes plašās kultūras aktivitātes Lietuvā ilga 
gandrīz pilnu gadsimtu, atstājot vērtīgu kultūras un 
izglītības mantojumu. Muižas parks apvieno gan 
ģeometriski precīzas formas, gan ainaviskas vērtības. 
Līdz mūsdienām saglabājusies ošu aleja, ozolu rindas, 
regulāru skujkoku un lapu koku apstādījumi. Parka 
vērtības ir eksotiskās koku sugas – lapegles un Veimuta 
priedes. Interesanta ir dīķu sistēma, kas veidota 
20.  gadsimta sākumā un savienojas ar Dubiškas upi 
parka dienvidaustrumu daļā. Lieliska vieta atpūtai un 
netraucētai relaksācijai.

Bubiju muižas parks13



3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Kungu mājā divas reizes no 1804. līdz 
1805. gadam uzturējās trimdā dzīvojošais 
Francijas karalis Luijs XVIII

 Lielisks paraugs mūsdienīgai muižas 
apsaimniekošanai

 Iespēja apskatīt unikālo Valda Jākobsona 
veidoto zvanu muzeju

Adrese Blankenfeldes muiža, Blankenfelde, 
Vilces pagasts, Jelgavas novads, Latvija

GPS 56.344951, 23.546167
Mājaslapa www.blankenfeldesmuiza.lv

Tālrunis +371 27810348
Parka platība 4 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils

18. gs. vidus
Angļu klasicisma parks

Vēsturiskie 
īpašnieki

Mēdemu dzimta (īpašumā 
no 1462. līdz 1738. gadam), 
E. J. fon Buttlars (īpašumā 
no 1738. līdz 1743. gadam), 
K. F. fon Manteifelis-Scēge 
(īpašumā no 1743. līdz 1791. gadam), 
A. fon Kēnigfels (īpašumā 
no 1791. līdz 1840. gadam), 
V. fon Hāns (īpašumā 
no 1840. līdz 1921. gadam)

Parka pieejamība Pieejams apskates objekts.
Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās

Muižas pieejamība Pieejams apskates objekts.
Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās

Tuvākais TIC Jelgavas Reģionālais tūrisma centrs 
+371 63005445, +371 63005447
www.visit.jelgava.lv

Rakstos minēts, ka pie Blankenfeldes muižas jau 
18. gadsimtā bijis regulāras formas dārzs. Ainavu 
parks veidots 19. gadsimta vidū ar lauci, ko ietver 
eksotiski stādījumi kā Krievijas lapegle, Balzāma 
baltegle un citas koku sugas, kā arī nelieli dīķīši 
tā malās. Parks veidots angļu klasicisma stilā, 
tajā ir iekārtota Mīlestības aleja, Krogus ceļš 
un Annas aleja. Ievērojamākais koks muižas 
parkā ir vairāk nekā 370 gadus vecais osis, kura 
apkārtmērs pārsniedz četrus metrus. Osis pirms 
diviem gadiem nolūza, bet tiek saglabāts kā 
biotops – retu vaboļu sugu mājoklis. Kā vēsta 
leģenda, zem diženā oša saknēm aprakts muižas 
zelts, turklāt barons šeit iecienījis malkot savu rīta 
kafiju. Sakopta apkārtne, iedvesmojošs dabiskās 
vides un kultūrvēsturiskā mantojuma paraugs 
un skaista vieta atpūtai – Blankenfeldes muiža ir 
ievērojams apskates objekts Zemgales ainavā.

Blankenfeldes muižas parks14



3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Latviešu iecienītā dzejnieka Raiņa (1865–
1929) mīļa vasaras atpūtas vieta, kam par 
godu uzstādīts piemiņas akmens

 Dabas pārsteigumiem bagātā Mežmuižas 
taka

 Iespēja doties pastaigā gar pašu Lietuvas 
robežu

Adrese Ezerpils, Augstkalnes pagasts, 
Tērvetes novads, Latvija

GPS 56.404895, 23.334015
Mājaslapa www.mezmuiza.lv

Tālrunis +371 26473531
Parka platība 12 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils

19. gs. nogale–20. gs. sākums
Pils terases pusē iekopts dārzs ar 
baro ka stila elementiem, pārējā daļa – 
angļu ainavu parks

Vēsturiskie 
īpašnieki

Līvenu dzimta (īpašumā
 līdz 1870. gadam), 
V. fon Hāns (īpašumā 
no 1870. līdz 1920. gadam)

Parka pieejamība Brīvi pieejams
Pils pieejamība Pieejams apskates objekts

Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās 
(muižā darbojas skola)

Tuvākais TIC Tērvetes Tūrisma informācijas centrs 
+ 371 28309394
www.tervetesnovads.lv

Ievērības cienīgs ir baronu laikā stādītais 
Mežmuižas parks – daudz cirptu dzīvžogu, 
ainavisku celiņu tīkls, romantiski atpūtas stūrīši, 
irbenes. Visā parkā daudz eksotu – garzvīņu, 
balzama baltegle, Eiropas lapegle, Kolorādo asā 
egle, kalnu priede, melnā priede un sarkanais 
ozols. Arī parastie vītoli ezera krastos – cik 
mīlestības solījumus uzklausījuši! – pārsteidz ar 
savu ainaviskumu. Pati pils atrodas ezera lēzenajā 
krastā  – no vienas puses to ieskauj vecais parks, 
no otras – Ketlera laikā celtā baznīca un vecās 
kapsētas lielie koki.

Mežmuižas pils parks15



3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Muižas komplekss piekļaujas Tērvetes dabas parka 
teritorijai

 Zemgalei neraksturīgs paugurains reljefs. Gleznaina 
ainaviska vieta Tērvetes upes krastā, kur  saglabāju šies 
vairāklīmeņu muižas dīķi

 Parka teritorijā ietilpst zemgaļu pilskalns (Cukurkalns) 
ar seno priekšpils vietu, kur ir aplūkojamas vēlo vidus
laiku pilsdrupas

Adrese Sanatorijas iela 2-24, 
Tērvete, Tērvetes pagasts, 
Tērvetes novads, Latvija

GPS 56.481406, 23.389968
Mājaslapa www.palenaapartamenti.lv

Tālrunis +371 29297084
Parka platība 3 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils

Ap 1900. gadu
Angļu ainavu parks

Vēsturiskie 
īpašnieki

Pālenu dzimta (īpašumā no 
1799. līdz 1921. gadam)

Parka pieejamība Brīvi pieejams
Muižas pieejamība Nepieciešama iepriekšēja 

pie    teikšanās (muižas ēkā 
iespē jama apartamentu īre)

Tuvākais TIC Tērvetes Tūrisma 
informācijas centrs 
+371 28309394
www.tervetesnovads.lv

Pašā Zemgales sirdī, Tērvetes senvēstures centrā, atrodas 
1900. gadā celtā grāfa Pētera Ludviga fon der Pālena 
(Peter Ludwig von der Pahlen, 1745–1826) medību muiža un 
parks, kas sākotnēji bija paredzēts kā atpūtas vieta. Muižas 
kungu māju,  koka guļbūvi ar platiem koka dēļiem, var dēvēt 
par arhitektūras šedevru, jo tā ir neoklasicisma stilā celta 
ēka ar asimetriski novietotu ieejas rizalītu, ko izceļ trīsstūra 
frontona izbūve jumta daļā un četru kolonnu portiks, kas 
balsta balkonu. Muižas parka ieeju rotā divas čuguna lauviņu 
skulptūras (atjaunotas 2016. gadā), agrāko balti krāsoto koka 
ieejas vārtu liecinieces. Arī šodien tā aicina izbaudīt senatnes 
elpu un noskaņu, kā arī aplūkot apkārtnes kalnu un mežu 
ainavisko skaistumu, baudīt mieru un harmoniju. Parka lielākā 
vērtība ir figurālie simtgadīgie liepu stādījumi un vairāki 
dižozoli. Tērvetes latīniskais tulkojums  – veselība – norāda 
uz vietas neatkārtojamo vērtību un no zīmi cilvēka labsajūtas 
un harmonijas radīšanā gan senatnē, gan mūsdienās. Muižas 
parks ir lieliska vieta aktīvai atpūtai un veselības stiprināšanai.

Pālena muižas parks16
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3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Apskatīt garāko egli Jelgavas novadā 
(vairāk nekā 40 metru gara)

 Apmeklēt valsts nozīmes kultūras 
pieminekli – Zaļās muižas medību pili

 Uzzināt stāstu par Mīlas liepu – koku, 
kas ar šādu nosaukumu pazīstams jau 
100 gadus

Adrese Pils ceļš, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, 
Jelgavas novads, Latvija

GPS 56.530816,23.508535
Mājaslapa www.visit.jelgava.lv

Tālrunis +371 22043531
Parka platība 24,1 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils

19. gs.
Angļu ainavu parks

Vēsturiskie 
īpašnieki

Ernsts Johans Bīrons (1690–1772), 
Virtembergas princis Aleksandrs 
Karls Frīdrihs (1771–1833), 
Aleksis fon Šepings (1820–1862), 
Karls Teodors fon Mēdems (1805–1890), 
Aleksandrīne Līvena (1831–1913), 
Elizabete fon Mēdema (1891–1954)

Parka pieejamība Brīvi pieejams
Muižas

pieejamība
Pieejams apskates objekts. Nepieciešama 
iepriekšēja pieteikšanās (muižā darbojas 
skola)

Tuvākais TIC Jelgavas Reģionālais tūrisma centrs 
+371 63005445, +371 63005447
www.visit.jelgava.lv

Zaļās muižas medību pils ir unikāls Kurzemes 
hercogistes 18. gadsimta arhitektūras paraugs, 
kur no vēsturiskā interjera līdz mūsdienām 
saglabājies ievērojams skaits arhitektoniski no-
zīmīgu elementu – kāpnes, sienu un griestu 
gleznojumi, marmora flīžu un parketa grīdas, 
griestu velves, logi un durvis. Muižas ansambļa 
neatņemama sastāvdaļa ir parks, kura dabiskais 
reljefs un ūdenskrātuves veido romantisku 
ainavu. Sākotnēji šeit atradās dekoratīvais dārzs 
jeb, 18. gadsimta terminoloģijā runājot, izpriecu, 
augļu un virtuves dārzi, kas līdz mūsdienām nav 
saglabājušies. Parkā aug daudz neparastu un lielu 
koku – sudraba kļava, Eiropas lapegle, sarkanlapu 
Turnberga bārbele, Eiropas ciedru priede, Japānas 
spireja, Krimas liepa, ozoli, parastās apses, priedes 
un citi koki.

Zaļenieku muižas parks17
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3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Izstaigāt sajūtu taku “Ķiršu dārzs”

 Apmeklēt valsts nozīmes kultūras 
pieminekli – muižas ēku

 Izspēlēt neparasto slēpņošanas spēli

Adrese Abgunste, Zaļenieku pagasts, 
Jelgavas novads, Latvija

GPS 56.478111, 23.489278
Mājaslapa www.abgunste.lv

Tālrunis + 371 29393131
Parka platība 2 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils

Ap 19. gs. sākumu
Vēsturisks augļu dārzs 
(līdz mūsdienām nav saglabājies)

Vēsturiskie 
īpašnieki

Mēdemu dzimta (īpašumā no 1780.  gada 
līdz 1899. gadam), Sergejs fon der Pālens 
(īpašumā no 1899. gada līdz 1920. gadam)

Parka pieejamība Pieejams apskates objekts
Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās

Muižas pieejamība Pieejams apskates objekts
Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās

Tuvākais TIC Jelgavas Reģionālais tūrisma centrs 
+371 63005445, +371 63005447
www.visit.jelgava.lv

Īpašu sajūtu un patīkamu pārsteigumu pilns 
Abgunstes muižas apmeklējums ir arī tiem, 
kuri šeit ciemojušies vairākkārt. Pēc muižas 
nodedzināšanas 1780. gadā otro atdzimšanu 
tā pieredzēja 1908. gadā, kad tika uzbūvēta 
mūra ēka tādā veidolā, kāda tā apskatāma 
mūsdienās. Trešā muižas atdzimšana sākās 
2016. gadā, kad tā nokļuva Avotnieku ģimenes 
pārziņā un ieguva unikālu radošas iedvesmas, 
amatniecības un mākslas rezidences statusu. 
Abgunstes parks jeb dārzs kādreiz veidots 
no augļkokiem, kuri līdz mūsdienām nav 
saglabājušies.  Izmantojot vecus vītolus gar 
kādreizējo Hercoga upīti (tagad Ailes strauts), 
veidota mākslas pastaigu un sajūtu taka. 
Muižas apkārtnes veclaicīgie vītoli un ozoli ir 
kā vietas sargi, kas cauri gadu simtiem spējuši 
nosargāt tās vērtību.

Abgunstes muižas parks18



3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Sarīkot sacensības diskgolfa turnīrā

 Doties pastaigā muižas un dabas parkos

 Apskatīt Zemgalei netipisku un 
ainavisku reljefu

Adrese Skolas iela 6, Vilces pagasts, 
Jelgavas novads, Latvija

GPS 56.420863, 23.542457
Mājaslapa www.visit.jelgava.lv

Tālrunis + 371 26351169
Parka platība 7 ha (blakus esošā Vilces dabas parka 

platība 144 ha)
Parka veidošanās 

laiks un stils
19. gs. vidus
Angļu ainavu parks

Vēsturiskie 
īpašnieki

Mēdemu dzimta  (īpašumā no 1462. līdz 
1812. gadam)
Hānu dzimta (īpašumā no 1829. līdz 
1920. gadam)

Parka pieejamība Brīvi pieejams
Muižas pieejamība Pieejams apskates objekts. Nepieciešama 

iepriekšēja pieteikšanās (muižā darbojas 
skola, pagasta pārvalde un tūrisma 
informācijas punkts ar vēstures ekspozīciju)

Tuvākais TIC Jelgavas Reģionālais tūrisma centrs 
+371 63005445, +371 63005447
www.visit.jelgava.lv

Muižas pils celta 18. gadsimta vidū pēc 
barona Mēdema pasūtījuma. Par to liecina 
līdz mūsdienām saglabājies barokālais ēkas 
ieejas portāls ar Mēdemu un Keizerlingu 
alianses ģerboni frontonā. Vilces muižas parks 
ir izveidots līdz ar jauno īpašnieku – baronu 
Hānu  – saimniekošanu Vilces muižā. Parka 
platība ir 7 ha, tas robežojas ar šauro, līkumaino 
Vilces upīti un atklāj Zemgalei neraksturīgo 
reljefu. Šeit var izjust un priecāties par katra 
gadalaika pārvērtībām, izstaigāt Barona 
taku līdz senajam Vilces pilskalnam, izpētīt 
Rukūzes un Vilces upes krastus, kuros pavīd 
smilšakmens atsegumi, bet pilskalna pakājē, 
kur plešas Zaķu pļava, doties sportiskās 
aktivitātēs. Tāpat kā Vilces muiža, arī parks 
ir apvīts ar neskaitāmiem nostāstiem un 
leģendām, kurās tiek atklāti senā laika tēli un 
dabas parādības mistiskā noskaņā.  

Vilces muižas parks19



3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Zāļu tējas dzeršanas rituāls Tējas namiņā 
(iepriekš piesakot)

 Parka bioloģiskā daudzveidība

 Interaktīvs vides objekts “Saruna” un 
skulptūra “Mīlestībai”

Adrese Parka aleja 1, Eleja, Elejas pagasts, 
Jelgavas novads, Latvija

GPS 56.422770, 23.701214
Mājaslapa www.visit.jelgava.lv

Tālrunis + 371 26128853
Parka platība 13 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils

19. gs. sākums
Angļu ainavu parks

Vēsturiskie 
īpašnieki

Tīzenhauzenu dzimta (īpašumā no 
1583. līdz 1716. gadam), Bēru dzimta 
(īpašumā no 1716. līdz 1753.  gadam), 
Mēdemu dzimta (īpašumā no 1753. līdz 
1920. gadam)

Parka pieejamība Brīvi pieejams
Muižas pieejamība Pieejams Tējas namiņš un ekskursijas 

gida pavadībā (ar iepriekšēju 
pieteikšanos)

Tuvākais TIC Jelgavas Reģionālais tūrisma centrs 
+371 63005445, +371 63005447
www.visit.jelgava.lv

Elejas muižas ansamblis – savulaik Kurzemes 
klasicisma pērle – ir izcils būvniecības paraugs 
Eiropā. Kungu māja celta pēc grāfa Žanno 
Mēdema pasūtījuma no 1806. līdz 1810. gadam 
reprezentatīvā klasicisma stilā. Šobrīd muižas 
parks ir vieta nesteidzīgām pastaigām, kur Vei-
muta priedes, Holandes liepas, Sibīrijas baltegles 
un vilnainās irbenes stāsta vēstures stāstus un 
leģendas. Elejas muižas parkā aug 15 dižkoki, 
un no bioloģiskās daudzveidības viedokļa tā ir 
saudzējama vides pērle Latvijas un Eiropas mērogā. 
Parkā atjaunots vēsturiskais pastaigu celiņu tīkls, 
uzstādīts tiltiņš uz pussalu un interaktīvais objekts 
“Saruna”, kas cilvēkiem pāri dīķim ļauj sarunāties 
kaut čukstus. Tāpat parkā atklāta tēlnieka Gļeba 
Panteļejeva veidotā skulptūra “Mīlestībai”, kas 
ataino romantiskās mīlestības tēmu.

Elejas muižas parks20
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Elejas muižas
parka plāns

Noskenē un atdzīvini 
šo lappusi!



3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Atjaunotajā veļas mājā tiek piedāvāts atraktīvs 
senais veļas mazgāšanas rituāls

 Senas alejas un reti koku sugu eksemplāri

 Teiksmainas leģendas

Adrese Alejas iela 7, Lielplatone, 
Jelgavas novads, Latvija

GPS 56.452109, 23.659271
Mājaslapa www.visit.jelgava.lv

Tālrunis + 371 26611468
Parka platība 11,1 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils

19. gs. vidus
Angļu ainavu parks

Vēsturiskie 
īpašnieki

Hānu dzimta (īpašumā no 
1829. līdz 1920. gadam)

Parka pieejamība Brīvi pieejams

Muižas pieejamība Pieejams apskates objekts (apskatei 
pieejama kungu māja un vešūzis)

Tuvākais TIC Jelgavas Reģionālais tūrisma centrs 
+371 63005445, +371 63005447
www.visit.jelgava.lv

Pirmo reizi hronikās Lielplatone (Groβ-Platon) minēta 
1500. gadā, savukārt 17. gadsimtā muiža tikusi dēvēta 
par Šēnverderi. Muižas kompleksu ieskauj plašs 
parks ar senām alejām, kas vēsta par muižas dzīvi un 
senatnes notikumiem, ko apvij nostāsti un leģendas.
Vairāk nekā 300 gadus vecs dižozols zina stāstīt 
šī ainaviskā parka stāstu – pavasarī, kad līdzās 
sniegpulkstenītēm no zemes lūkojas cīrulīši, vasaras 
sākumā, kad upes krastā iestiepjas dzelteno savvaļas 
tulpju lenta, rudenī, kad koki krāsojas zeltaini un sārti, 
un ziemā, kad parks ietinas baltās seģenēs un iestājas 
miers. Upes grīva, kur satek Sidrabes un Platones 
upes, tālāk kļūstot par Platoni, ir mājvieta meža pīlēm, 
ūdens vistiņām un baltam gulbju pārim. 

Lielplatones muižas parks21



3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Teju trīssimtgadīgā liepu aleja

 Pavasarī ziedošās meža tulpes, kas ir reti 
sasto pamas un saglabājušās tikai dažos muižas 
parkos

 Regulāra plānojuma parks ar Baltijā vienīgo 
ūdens parteru

Adrese Jelgavas iela 4, Vircava, Vircavas 
pagasts, Jelgavas novads, Latvija

GPS 56.557016, 23.775089
Mājaslapa www.visit.jelgava.lv

Tālrunis + 371 26856466
Parka platība 17,1 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils

18. gs. 
Baroka stila dārzs

Vēsturiskie 
īpašnieki

Brunovu dzimta (īpašumā no 16. gs. 
līdz 1687. gadam), Fridrihs Kazimirs  
(īpašumā no 1687. līdz 1721. gadam), 
Anna Joanovna (īpašumā no 1721. 
līdz 1736.  gadam), Ernsts Johans 
Bīrons (īpašumā no 1736.  līdz 
1784.  gadam), Pēteris Bīrons 
(īpašumā no 1784. līdz 1804. gadam), 
Virtembergas hercogs Ludvigs 
(īpašumā no 1804. līdz 1870. gadam), 
Krievijas militārais resors (īpašumā 
no 1870. līdz 1920.  ga dam)

Parka pieejamība Brīvi pieejams
Muižas

pieejamība
Pieejams apskates objekts 
Nepieciešama iepriekšēja 
pieteikšanās

Tuvākais TIC Jelgavas  Reģionālais tūrisma centrs 
+371 63005445, +371 63005447
www.visit.jelgava.lv

Muižas komplekss veidojies 17.–19. gadsimtā, to 
projektējis arhitekts Severīns Jensens. Hercoga Jēkaba 
Ketlera valdīšanas laikā (1642–1681), kas pamatoti tiek 
uzskatīts par hercogistes ziedu laiku, iezīmējoties ar 
aktīvu saimniecisko darbību un tirdzniecības attīstību, 
Vircavas upe bija kuģojama, Vircavā darbojās buru 
austuve un ķieģeļu – dakstiņu ceplis. 18. gadsimtā 
Vircavas muiža bija pēdējā Kurzemes hercoga 
Pētera Bīrona iemīļota ārpilsētas rezidence. Lai gan 
muiža nopostīta 1919. gadā, joprojām apskatāmas 
muižas apbūves kompleksā ietilpstošās ēkas – daļēji 
saglabājusies pils ziemeļu daļa, Kavalieru nams, kurā 
atrodas skola, klēts – zirgu izjādes manēža, kurā 
darbojas Tautas nams, saimniecības ēkas  – virtuves 
mūra ēka, pārvaldnieka māja, klēts  – magazīna. Pili 
apņēma liels baroka stila dārzs ar ūdens parteru, ko 
veidoja piecu dīķu sistēma. Sarežģīti plānotajā parkā 
bija arī augļu dārzs un paviljons. Kā muižas dārzs tas 
tika veidots jau hercoga Frīdriha Kazimira valdīšanas 
laikā 1693.  gadā. Parka gadsimta vēsturisko elpu var 
izjust, ejot cauri liepu alejai.

Kroņvircavas muižas parks22



  

Šī brošūra ir sagatavota Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 2014-2020 projekta LLI-313 “Aizraujošais 
ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”/ “4SeasonsParks” 
ietvaros, kura mērķis ir veicināt kultūr vēstures objektu ilgtspēju, 
palielināt to pievilcību apmek lētājiem. Projekta kopējās izmaksas: 
692 246,76 EUR (t.sk. ERAF finansējums: 588 409,75 EUR). Šī 
brošūra ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par 
šīs brošūras saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, 
un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības 
oficiālo nostāju.

Izdevējs: Zemgales plānošanas reģions, www.zemgale.lv, 2019.

Pateicamies par sadarbību projekta partneriem: Rokišķu 
Reģionālajam muzejam, Jelgavas novada pašvaldībai, Kokneses 
novada domei, Pakrojas rajona pašvaldībai, objek tu īpašniekiem 
un Zemgales un Ziemeļlietuvas tūris ma informācijas sniedzējiem, 
kas piedalījušies izdevuma tapšanā.

Izdevumā izmantotas fotogrāfijas no Latvijas un Lietuvas Tūrisma 
informācijas sniedzēju, objektu īpašnieku, G.  Timermaņa un 
Zemgales plānošanas reģiona arhīviem.
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