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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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Pirmais maršruts

1  Jelgavas pils parks

2  Uzvaras parks (Villa Medem)

3  Dobeles pils parks

4  Zebrenes (Reņģes) muižas parks

5  Vecauces pils parks

6  Bēnes muižas parks

7  Žagares muižas parks

8  Paragiju muižas parks

9  Kuršēnu muižas parks

10  Pakevis muižas parks

11  Kelmes muižas parks

12  Kurtuvēnu muižas parks

13  Bubiju muižas parks

14  Blankenfeldes muižas parks

15  Mežmuižas pils parks

16  Pālena muižas parks

17  Zaļenieku muižas parks

18  Abgunstes muižas parks

19  Vilces muižas parks

20  Elejas muižas parks

21  Lielplatones muižas parks

22  Kroņvircavas muižas parks
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Trešais maršruts

41  Kokneses muižas parks 
 un pilsdrupas

42  Vecbebru muižas parks

43  Odzienas pils parks

44  Marinzejas muižas parks

45  Kena muižas parks

46  Zasas muižas parks

47  Asares muižas parks

48  Gārsenes pils parks

49  Ilzenbergas muižas parks

50  Rokišķu muižas parks

51  Salu muižas parks

52  Adomines muižas parks

53  Ērberģes muižas parks

54  Vīgantes muižas parks

55  Skrīveru dendroloģiskais parks

23  Teteles (Tetelmindes) 
 muižas parks
24  Staļģenes muižas parks

25  Mežotnes pilskalns

26  Mazmežotnes muižas parks

27  Rundāles pils parks

28  Svitenes muižas parks

29  Pakrojas muižas parks

30  Pakiršīnu muižas parks

31  Baisogalas muižas parks

32  Burbišķu muižas parks

33  Puziniškis muižas parks

34  Joniškeļu muižas parks

35  Astravas muižas parks 

36  Ānes-Mēmeles muižas parks

37  Bruknas muižas parks

38  Bauskas pils ar parku

39  Mežotnes pils parks

40  Iecavas muižas parka
 apbūve ar parku
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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:
 Vienīgais vēsturiski saglabātais muižas skatu 
tornis Latvijā

 Dabas vērtība – tradicionālās Zemgales 
ainava ar Lielupi

 Mierīgu un netraucētu pastaigu vieta

Adrese Skolas iela 10, Tetele, 
Ozolnieku novads, Latvija

GPS 56.637100, 23.839530
Mājaslapa www.visit.jelgava.lv

Tālrunis + 371 63005445
Parka platība 2,5 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils

19. gs. pirmā puse
Angļu ainavu parks

Vēsturiskie 
īpašnieki

Bēru dzimta (īpašumā no 19. gs. 
pirmās puses līdz 1919. gadam)

Parka pieejamība Brīvi pieejams
Muižas pieejamība Muižas ēka tika nopostīta Pirmā 

pasaules kara laikā un vairs netika 
atjaunota. Saglabājies skatu tornis, 
kas bijis mākslīgo pilsdrupu elements 
un kas apskatāms tikai no ārpuses

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

Lielupes krastā cēli slejas no laukakmeņiem būvētais 
Teteles tornītis, kas ir pēdējais arhi tektūras un 
vēstures liecinieks no kādreiz majestātiskā muižas 
kompleksa, ko historisma stilā savām vajadzībām 
cēluši baroni Bēri. Tornītis celts 19.  gadsimta 
otrajā pusē kā mākslīgu pilsdrupu skatu tornis 
medību vajadzībām. No vēsturiskā muižas parka 
saglabājušās apmēram 20  dažādas koku sugas, kas 
sasniegušas ievērojamu vecumu, tostarp diviem ir 
piešķirts dižkoku statuss. Zemgales līdzenumam 
raksturīgā ainava priecē pastaigas viesus visu 
gadalaiku krāšņumā un sniedz iespēju baudīt 
Lielupes rāmo plūdumu.

Teteles (Tetelmindes)
muižas parks

23

Otrais maršruts



3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Muižas gids piedāvā iesaistīties radošās 
nodarbēs

 Apskatāma senlietu ekspozīcija

 Aplūkojams unikāls gadskārtu tradīciju 
aplis ar latviešu spēka zīmēm

Adrese Skolas iela 2, Staļģene, Jelgavas novads, 
Latvija

GPS 56.571830, 23.961495
Mājaslapa www.visit.jelgava.lv

Tālrunis + 371 26383129
Parka platība 2 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils

18. gs. beigas
Holandiešu stila parks

Vēsturiskie 
īpašnieki

Berneru dzimta (īpašumā no 1797. līdz 
1845. gadam), Mirgahu dzimta (īpašumā 
no 1845.  līdz 1866. gadam), Roepenaku 
dzimta (īpašumā no 1866.  līdz 
1920. gadam)

Parka pieejamība Brīvi pieejams
Muižas pieejamība Pieejams apskates objekts. Nepie cie-

šama iepriekšēja pieteikšanās (muižā 
darbojas pirmsskolas izglītības iestāde)

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

Muiža veidojusies 16. gadsimtā kā Kurzemes un 
Zemgales hercoga  domēne. Staļģenes muižas 
parku sāka veidot pirms vairāk nekā 200 
gadiem, kad muiža nonākusi Jelgavas baņķiera 
Frīdriha fon Bernera īpašumā un parka teri-
torijā 1797. gadā tika uzcelta jauna kungu 
māja. Ēkas priekšā izveidoti divi savstarpēji 
savienoti dīķi, sastādītas liepu rindas. Pēdējo 
Staļģenes muižas īpašnieku baronu Roepenaku 
laikā parkā tikušas stādītas rozes, izveidoti 
rožu gaņģi, bijis ierīkots deju laukums. Parks ir 
patīkama pastaigu un dabas baudīšanas vieta, 
kur līdz mūsdienām saglabājusies muižas 
kungu māja, klēts un parks.

Staļģenes muižas parks24



3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Vienīgā vieta Latvijā, kur veikts arheoloģisko 
izrakumu aizbērums, atjaunojot aizsargvalni

 Gada Arheoloģiskais piemineklis (2017)

 “Spožās skudras taka” – interesanta un izzinoša 
pastaiga gan bērniem, gan pieaugušajiem

Adrese Mazmežotne, Rundāles pagasts, 
Rundāles novads,  Latvija

GPS 56.441514, 24.045086
Mājaslapa www.visit.bauska.lv

Tālrunis + 371 63962298
Parka platība 13 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils

11.–13. gs.
Nav zināms

Vēsturiskie 
īpašnieki

Zemgaļu ciltis (īpašumā no 11. 
līdz 13. gadsimtam), Livonijas 
ordenis (īpašumā no 1321. līdz 
1346. gadam)

Parka pieejamība Brīvi pieejams
Pils pieejamība Pils nav saglabājusies pēc tās 

nopostīšanas 1346. gadā
Tuvākais TIC Bauskas Tūrisma informācijas 

centrs
+371 63923797, +371 27746484 
www.visit.bauska.lv

Lai sajustu viduslaiku zemgaļu varenību, jādodas aktīvā 
pastaigā pa Mežotnes pilskalnu, kas bagāts ar savu seno 
vēsturi. Mežotnes pilskalns ierīkots uz 16 metru augsta 
zemes stūra, ko austrumos norobežo Lielupes stāvais 
krasts, bet ziemeļos – strautiņa grava. Lielupes krastā 
pilskalna dienvidaustrumu nocietinājumu pakājē atrasta 
senā ostas vieta. Ziemeļos, rietumos un dienvidrietumos 
no pilskalna 11.–13.  gadsimtā atradās Mežotnes senpil-
sēta. Daba vilina ar savu skaistumu ikvienā gadalaikā, un 
uzmanīgi skatītāji var iepazīties ar pilskalna unikālajiem 
iemītniekiem – spožo skudru, zalkti, vidējo dzeni, stārķi 
un sikspārni, kuri ir galvenie pilskalna saimnieki.

Mežotnes pilskalns25



3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Apskatāma unikāla cukurbiešu ekspozīcija muižas 
telpās

 Lielisks paraugs mūsdienīgai muižas 
apsaimniekošanai un tūrismam

 Brīnišķīga Lielupes senlejas ainava

Adrese Mazmežotne, Rundāles pagasts, 
Rundāles novads, Latvija

GPS 56.431024, 24.048450
Mājaslapa www.mazmezotne.lv

Tālrunis + 371 26945226
Parka platība 15 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils

19. gs. sākums
Vēsturisks augļu dārzs

Vēsturiskie 
īpašnieki

Līvenu dzimta (īpašumā 
no 1795. līdz 1939. gadam)

Parka pieejamība Pieejams apskates objekts. 
Ne pie ciešama iepriekšēja 
pieteikšanās

Muižas pieejamība Pieejams apskates objekts 
(muižā ir viesnīca). 
Nepieciešama iepriekšēja 
pieteikšanās

Tuvākais TIC Bauskas Tūrisma informācijas 
centrs
+371 63923797, +371 27746484 
www.visit.bauska.lv

Kultūras, mākslas un sakoptas vides sapludinājums 
baudāms Mazmežotnes muižā un parkā. Parks atrodas 
Bauskas dabas parka teritorijā, to aptver muižas 
vēsturiskais komplekss ar septiņām rekonstruētām 
ēkām. Parkā aug daudzi vēsturiskie koki kā ābeles, 
dižozoli, varenas liepas un kļavas, un pasakaini smaržo 
gaiss, kad zied ievas un plūškoki. Papildinot muižas 
vēsturisko apbūvi un skaisto ainavu, šeit tiek stādīti jauni 
koki  – pīlādži, ceriņi, kastaņi, bērzi, dažādi skujkoki, 
lielās krūmrozes, hortenzijas, spirejas, bārbeles, 
parūkkoki un daudzi citi. Visapkārt parkam vijas 
labiekārtoti pastaigu celiņi, laternas, trepītes, daudzi 
atpūtas soliņi. Šeit var padzerties no dabīga avotiņa 
un uzzināt daudz kā jauna par parkā redzamo vairākos 
informatīvajos stendos. Dabas mīļotāji varēs nesteidzīgi 
baudīt klusumu un Lielupes senleju, izstai gājot 
labiekārtotus pastaigu celiņus un dabas taku. Muižai ir 
plašs un daudzveidīgs piedāvājums vēsturiskajā vidē, ko 
papildina ainaviska vieta, lauku klusums un miers. 

Mazmežotnes muižas parks26

http://www.mazmezotne.lv


3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Izcils Eiropas vēsturisko baroka dārzu paraugs

 Rožu dārzā aplūkojamas 2230 rožu šķirnes, no tām 
vēsturiskās – 600

 Lielākais pils parka ansamblis Latvijā, ietverot Rožu 
dārzu, Franču dārzu un pils Mežaparku

Adrese Pilsrundāle, Rundāles pagasts, 
Rundāles novads, Latvija

GPS 56.413713, 24.024800
Mājaslapa www.rundale.net

Tālrunis + 371 63962197
Parka platība 85 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils

18. gs. vidus
Baroka dārzs

Vēsturiskie 
īpašnieki

Ernests Johans Bīrons (1690–
1772), Benigna Gotlībe (1703–
1782), Katrīna II (1729–1796), 
Valeriāns Zubovs (1771–1804), 
Platons Zubovs (1767–1822), 
Tekla Šuvalova (1801–1873), 
Pēteris Šuvalovs (1827–1889), 
Andrejs Šuvalovs (1865–1928)

Parka pieejamība Pieejams apskates objekts
Pils pieejamība Pieejams apskates objekts

Tuvākais TIC Bauskas Tūrisma informācijas 
centrs
+371 63923797
+371 27746484 
www.visit.bauska.lv

Rundāles pils ar dārzu ir izcilākais baroka un rokoko 
arhitektūras un mākslas piemineklis Latvijā, turklāt viens 
no nedaudziem Eiropas vēsturiskajiem baroka dārziem, 
kas saglabājis sākotnējo plānojumu bez būtiskām izmaiņām 
līdz pat atjaunošanas darbu sākumam 1975. gadā. Pašlaik 
Rundāles pils parkā atjaunoti visi tipiskie baroka dārza ele-
menti – ornamentālais parters, dzīvžogu ietverti bos keti, 
Zaļais teātris, lapeņu ejas jeb pergolas un paviljoni. Pils parks 
pār steidz ikvienu tā apmeklētāju ar majestātisko greznumu, 
līniju skaidrību, aristokrātisku kārtību un lielu ieguldītā darba 
mīlestību. Neaizmirstams piedzīvojums ir parka apmeklējums 
rožu ziedēšanas laikā no maija beigām līdz jūlija vidum. 
Rundāles pils rožu dārzs izveidots viena hektāra platībā abās 
ornamentālā partera pusēs, aiz pildot arhitekta Frančesko 
Rastrelli (Bartolomeo Francesco Rastrelli, 1700–1771) pro jek -
tētos laukumus. 18. gadsimtā tie netika apstādīti, jo Kurze-
mes hercogu dārzu greznoja vienīgi podos audzētas rozes. 
Pašlaik Rundāles pils rožu dārzā ierīkoti 52 apļi, lai demons-
trētu šķirnes, kuras izveidojuši 72 selekcionāri no 17 valstīm. 
Šie stādījumi tiek regulāri papildināti, un rožu mīļotāju uz-
manības lokā nonāk arvien jauni apbrīnas vērti stādi.

Rundāles pils parks27

https://lv.wikipedia.org/wiki/1690._gads
https://lv.wikipedia.org/wiki/1772._gads
https://lv.wikipedia.org/wiki/Andrejs_%C5%A0uvalovs_(%C4%A3ener%C4%81lmajors)


3 iemesli,
kāpēc apmeklēt:

 Viena no skaistākajām klasicisma 
muižām Zemgalē

 Mūra tilts – muižas ansambļa vērtība 
un interesants inženiertehnikas 
paraugs

 Parka ansambli veido simtgadīgu 
koku rindas

Adrese Svitene, Svitenes pagasts, 
Rundāles novads, Latvija

GPS 56.378022, 23.932000
Mājaslapa www.rundale.lv

Tālrunis + 371 26524190
Parka platība 10,2 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils

19. gs. sākums
Klasicisma stila parks

Vēsturiskie 
īpašnieki

Grothusu dzimta (īpašumā no 1505. līdz 1597. 
gadam), E.  J. Bīrons (īpašumā no 1736. līdz 
1788. gadam), J.  M.  fon  Elmpts (īpašumā no 
1788. līdz 1802. gadam), F. fon Elmpts (īpašumā 
no 1802. līdz 1893.  gadam), A.  L.  Līvens 
(īpašumā no 1893. līdz 1919. gadam)

Parka pieejamība Brīvi pieejams
Muižas pieejamība Pieejams apskates objekts. Nepieciešama 

iepriekšēja pieteikšanās (muižā darbojas 
skola)

Tuvākais TIC Bauskas Tūrisma informācijas centrs
+371 63923797, +371 27746484 
www.visit.bauska.lv

Svitenes muižas parks ir Zemgales pēr-
le, kas, noslēpta no regulāri braucamiem
ceļiem, sargā savas dabas bagātības – simt-
gadīgus kokus, vareno zirgkastaņu ar cauru 
stumbru un daudzās putnu sugas. Gada laiku 
maiņa spoguļojas garām plūstošās Īslīces 
upītes ūdeņos. Lieliska vieta piknikam, 
lai iztēlotos pirms pāris gadu simtiem
iecienīto baronu pēcpusdienas tējas 
dzeršanas rituālu.

Svitenes muižas parks28



3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Muižas lepnums – iebraucamie vārti

 Muižas ansambļa plānojums, kas 
saglabājies oriģinālā no sākotnējās 
ieceres 1850. gadā

 Lieliska izglītības, kultūras un izklaides 
vieta

Adrese Karciamos g. 9, Pakrojas ciems, Pakrojas 
rajons, Lietuva

GPS 55.985788, 23.879121
Mājaslapa www.pakruojo-dvaras.lt

Tālrunis + 370 68665055
Parka platība 8 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils

19. gs. vidus
Angļu ainavu parks

Vēsturiskie 
īpašnieki

Roppu dzimta (īpašumā  no 1783. līdz 
1944. gadam)

Parka pieejamība Brīvi pieejams, ja vien pasākumu laikā 
nav ierobežota iekļuve

Muižas pieejamība Pieejams apskates objekts. Apskatāms tikai 
gida pavadībā ar iepriekšēju pie teikšanos

Tuvākais TIC Pakrojas Biznesa informācijas centrs
+370 67327052
www.pakruojovic.lt

Pakrojas muižas ansambļa apmeklējums ir īsts 
kultūras notikumu un vēstures iepazīšanas 
piedzīvojums  – te ir patiesi daudz, ko redzēt 
un piedzīvot! Muižas parka ansambli veido gan 
vēsturiskās ēkas ar apskatāmām ekspozīcijām, 
gan brīnumaini puķu stādījumi – pavasarī  – 
tulpes, vasarā  – plūškoki un krāšņie rožu 
krūmi. Tāpat apmeklētājus pārsteigs vairāk 
nekā 100 gadus seni koku sugu eksemplāri, 
kas savulaik vesti muižniekiem kā dāvinājumi 
no visām pasaules malām. Dodoties mierpilnā 
pastaigā pa parku, katrs no viesiem jutīsies kā 
apburts no muižas un dabas skaistuma visos 
gadalaikos.

Pakrojas muižas parks29

http://www.pakruojovic.lt/
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Pakrojas muižas
parka plāns

Noskenē un atdzīvini 
šo lappusi!

1  Pils/Viesnīca-muzejs

2  Pils restorāns

3  Tērpu istaba/Vilnas 
          manufaktūra/Biškopis
4  Parfimērija/Foto studija

5  Izjādes laukums

6  Muižas tehnikas muzejs

7  Saimniecības šķūnis

8  Staļļi

9  Ārstniecības 
          augu dārzs

10  Bērnu teātris

11  Kase/Ieeja/
          Suvenīru veikals
12  Alus brūzis

13  Šķūņa teātris

14  Sodu muzejs

15  Baltā zāle

16  “Vārti uz debesīm”

17  Smēde

18  Maizes ceptuve

19  Restorāns “Traktieris”

20  Vējdzirnavas/Kino

21  Viesnīca 
          “Dzirnavnieka nams”

22  Ūdensdzirnavas/ 
          Konferenču zāle

23  Mini SPA

24  Podnieka darbnīca



3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Iespēja iepazīt tradicionālās amatniecības 
vēsturi

 Notiek regulāras vietējo mākslinieku darbu 
izstādes

 Izcilu vēsturisku personību dzīvesstāsti

Adrese Parko g. 8,  Pakiršinio ciems, 
Radvilišķu rajons, Lietuva

GPS 55.649832, 23.766762
Mājaslapa www.pakirsiniodvaras.lt

Tālrunis +370 60690102
Parka platība Nav zināms

Parka veidošanās 
laiks un stils

18., 20. gs.
Nav zināms

Vēsturiskie 
īpašnieki

S. Kerbedis (1810–1899), 
Radvilaviču dzimta (īpašumā 
no 1899. līdz 1919. gadam)

Parka pieejamība Brīvi pieejams
Muižas pieejamība Pieejams apskates objekts 

(muižā darbojas Etniskās 
kultūras un amatniecības centrs)

Tuvākais TIC Radvilišķu rajona bibliotēkas
Tūrisma un informācijas centrs
+370 64039298
www.inforadviliskis.lt

Kultūras un izglītības sintēze izpaužas Pakiršīnu 
muižā, kas izcilu kultūrvēsturisko vērtību 
ietekmē izveidojusies par sabiedrības iecienītu 
satikšanās vietu. Muiža savulaik piederējusi 
tiltu būves inženierim, mecenātam un kultūras 
veicinātājam Staņislavam Kerbedim (Stanislovas 
Kerbedis, 1810–1899), kurš ir izcila personība 
Lietuvas vēsturē. Parkā saglabājušies agrāko laiku 
apstādījumu fragmenti, kā arī koku aleja un dīķis, 
kas ir lieliska apmeklētāju pastaigu vieta.

Pakiršīnu muižas parks30



3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Viens no izcilākajiem arhitektūras 
pieminekļiem Lietuvā

 Ainaviski bagāts parks mierīgām pastaigām

 Līdz mūsdienām labi saglabājies muižas 
ansamblis

Majestātiski krāšņa ir viena no lepnākajām 
muižām Lietuvā – Baisogalas muiža. Tā apbur 
ikvienu apmeklētāju ar savu monumentalitāti. Līdz 
mūsdienām saglabājušās un apskatāmas muižas 
ansambļa ēkas – centrālā kungu māja, staļļi, virtuve 
un noliktava. Romantisma un neogotikas stila 
iezīmes ir vērojamas gan ēkas arhitektūrā, gan parka 
apstādījumos, kas kopā ar gleznainajiem dīķiem ir 
muižas zaļā rota. Parkā apskatāmas gan vietējam 
klimatam raksturīgās koku sugas, gan neparasti un 
eksotiski “dārgumi” – ciedru priede, sudraba kļava 
un dažādu veidu lapegles. Parks ir lieliska vieta 
nesteidzīgām un mierpilnām pastaigām.

Baisogalas muižas parks31

Adrese R. Žebenkos g. 12, Baisogala, Radvi-
lišķu rajons, Lietuva

GPS 55.636697, 23.717185
Mājaslapa www.inforadviliskis.lt

Tālrunis +370 64039298
Parka platība 12 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils

19. gs.
Angļu ainavu parks

Vēsturiskie 
īpašnieki

H. Skops (?), P. Korsaks (?), 
S. Koseckis (?), A. T. Poniatovskis (?), 
P. Zaranka (?), E., A. Čropovieckis (?), 
J. Komars (?), V. Komars (?)

Parka pieejamība Brīvi pieejams
Muižas pieejamība Muižas ēka apskatāma tikai no 

ārpuses (muižā darbojas institūts)
Tuvākais TIC Radvilišķu rajona bibliotēkas 

Tūrisma un informācijas centrs
+370 64039298
www.inforadviliskis.lt



3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Parkā konstatētas vairāk nekā 40 putnu 
sugas

 Iespēja pāriet 11 tiltiņiem un iedomāties 
vēlēšanos, kas, kā ticējums vēsta, šeit 
piepildās

 Viens no vecākajiem muižu parkiem 
Lietuvā

Adrese Burbišķu ciems, Pakalnišķa seņūnija, 
Radvilišķu rajons, Lietuva

GPS 55.782348, 23.897423
Mājaslapa www.daugyvenesmuziejus.lt

Tālrunis +370 42256110
Parka platība 28 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils

17. gs.
Nav zināms

Vēsturiskie 
īpašnieki

A. Drobišs (īpašumā 17.  gs.), Toviansku 
dzimta (īpašumā 18.  gs. pirmajā pusē), 
Straseviču dzimta (īpašumā 18. gs. otrajā 
pusē), Bažensku dzimta (īpašumā no 
1819. līdz 1941. gadam)

Parka pieejamība Pieejams apskates objekts
Muižas pieejamība Pieejams apskates objekts

Tuvākais TIC Radvilišķu rajona bibliotēkas 
Tūrisma un informācijas centrs
+370 64039298
www.inforadviliskis.lt

Vislabāk savu krāšņumu un bagātību parks 
atklāj pavasarī, “Tulpju ziedēšanas svētku” lai-
kā, kad izplaukst aptuveni 300 šķirņu tulpes 
gandrīz pilnā krāsu spektrā, bet arī dažādu 
citu puķu ziedēšanu dārzs turpina priecēt 
līdz pat vēlam rudenim, kad iestājas rāms 
miers un klusums. Putnu dziesmas apbur 
ar savu muzikālo daudzveidību, un parka 
krāsainība ierauj apmeklētāju neaizmirstamā 
sajūtu piedzīvojumā. Parks ievērību pelna ar 
tā romantiskajiem tiltiņiem – te apskatāms 
ainavisks dīķis ar 15 salām un astoņiem 
kanāliem, kas izveidoti, lai parka ainavu 
padarītu vēl krāšņāku. 

Burbišķu muižas parks32
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3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Interesantas vēsturiski izglītojošas programmas

 Lieliska vieta nesteidzīgām pastaigām un 
izzinošam piedzīvojumam

 Vēsturiski nozīmīga vieta Lietuvas valsts 
veidošanās laikā

Adrese Puziniškio ciems, 
Panevēžas rajons, Lietuva

GPS 55.868567, 24.065657
Mājaslapa www.panrbiblioteka.lt

Tālrunis +370 45587046
Parka platība 1,5 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils

20. gs. sākums
Angļu ainavu parks 

Vēsturiskie 
īpašnieki

Petkeviču dzimta (20. gs. sākums)
Malduču dzimta (pēc Pirmā 
pasaules kara)

Parka pieejamība Brīvi pieejams
Muižas pieejamība Pieejams apskates objekts. 

Nepieciešama iepriekšēja 
pieteikšanās (muižā darbojas 
bibliotēka un muzejs)

Tuvākais TIC Panevēžas Tūrisma 
informācijas centrs
+370 45508080
www.panevezysinfo.lt

Puzinišku muiža un parks glabā sevī vēsturiski izcilu 
personību dzīvesgājumu. Gabriele Petkevičaite-Bite 
(Gabrielle Petkevičaitė-Bitė, 1861–1943) – ievēroja-
ma sabiedrības, kultūras darbiniece, filantropiste un 
rakstniece, dzimusi un lielāko dzīves daļu pavadījusi 
Puziniškos. Viņa īstenoja sava tēva, slavenā ārsta un 
spožas personības Jonasa Petkeviča (Jonas Leonas 
Petkevičius, 1828–1909) ideoloģiju – nest gaismu un 
kultūru zemes cilvēkiem, un to īstenoja savā darbā. 
G.  Petkevičaites-Bites izglītojošās un sabiedriskās 
aktivitātes pārauga spēcīgā nacionālajā kustībā. 
Muižas ēka saglabājusies gandrīz nemainīga kopš tās 
uzcelšanas 19.–20. gadsimta mijā. Parks ir lielisks 
papildinājums muižas filozofijai – esot pie dabas, 
sakārtojas domas un rodas spēks jauniem izaicinā-
jumiem.

Puziniškis muižas parks33

http://www.panevezysinfo.lt
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enLV862LV862&sxsrf=ACYBGNQva-n8KoL6OV-9zzJBKtCCW5OPiA:1570110324786&q=gabriel%C4%97+petkevi%C4%8Dait%C4%97-bit%C4%97+jonas+leonas+petkevi%C4%8Dius&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDMpzC1JUgKzK83iM7LKtCSzk630C1LzC3JSgVRRcX6eVUFiUWpeSfEiVov0xKSizNScI9MVClJLslPLMo_0JmaWHJmumwQiFbLy8xKLFXJSwRRcRWZpMQD2VgNEcAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwicwqrhnIDlAhXFwsQBHWN2AWsQmxMoATAbegQIDBAa
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enLV862LV862&sxsrf=ACYBGNQva-n8KoL6OV-9zzJBKtCCW5OPiA:1570110324786&q=gabriel%C4%97+petkevi%C4%8Dait%C4%97-bit%C4%97+jonas+leonas+petkevi%C4%8Dius&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDMpzC1JUgKzK83iM7LKtCSzk630C1LzC3JSgVRRcX6eVUFiUWpeSfEiVov0xKSizNScI9MVClJLslPLMo_0JmaWHJmumwQiFbLy8xKLFXJSwRRcRWZpMQD2VgNEcAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwicwqrhnIDlAhXFwsQBHWN2AWsQmxMoATAbegQIDBAa


3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Iespaidīga, vairāk kā 400 metrus gara liepu aleja

 Viens no skaistākajiem muižu parkiem Lietuvā

 Apskatāmas vairāk kā 120 vietējo un introducēto 
koku sugas

Adrese Joniškelis ciems, Joniškelis 
seņūnija, Pasvalio rajons, 
Lietuva

GPS 56.032068, 24.168988
Mājaslapa www.joniskelis.lt

Tālrunis +370 45138224
Parka platība 20 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils

18. gs. vidus
Angļu un franču stilu 
sajaukums 

Vēsturiskie 
īpašnieki

Karpis dzimta (īpašumā 
no 1723. līdz 1940. gadam) 

Parka pieejamība Brīvi pieejams
Muižas pieejamība Muižas ēka apskatāma no 

ārpuses (muižā darbojas 
insti tūts)

Tuvākais tūrisma 
informācijas 

sniedzējs

Pasvalis Reģionālais muzejs
+370 45134096
www.pasvaliomuziejus.lt

Muižas ansamblis sastāv no divām galvenajām 
ēkām, kas celtas atšķirīgos laikos – jaunākā izvietota 
teritorijas dienvidrietumos, un to apsaimnieko Lietuvas 
Lauksaimniecības institūts. Patiesi baisu leģendu un 
stāstu apvīts ir Joniškeļa muižas parks. Parks veidojies 18. 
gadsimtā, un, tā kā tas ir sadalīts divās daļās (Mažupīte 
veido brīnišķīgu robežšķirtni un ainaviskas vietas parka 
teritorijā), parka veidotāji varēja izveidot divu ainaviski 
pretēju stilu apvienojumu – viena parka daļa veidota 
angļu dabisko parku stilā, otra  – franču simetriskā 
kārtībā. Parks ir bagāts ar savām dendroloģiskajām 
vērtībām – seni liepu stādījumi mijas ar eksotiskām citu 
koku sugām. Parks ir brīvi pieejams, bet leģenda vēsta, 
ka, lai satiktos ar muižas barona spoku, te jāatnāk naktī 
vētras laikā…

Joniškeļu muižas parks34

http://www.joniskelis.lt


3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Viena no skaistākajām romantisma laikmeta muižu 
rezidencēm Lietuvā

 Garākais gājēju koka tilts Lietuvā

 Vecākais mākslīgi veidotais ezers Lietuvā

Adrese Astravo g. 17, Birži, Lietuva
GPS 56.219232, 24.768545

Mājaslapa www.visitbirzai.lt
Tālrunis +370 68673742

Parka platība 18 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils

19. gs.
Romantisma stila parks

Vēsturiskie 
īpašnieki

Tiškeviču dzimta (īpašumā 
no 1841. līdz 1918. gadam), 
Varikoju dzimta (īpašumā 
no 1918. līdz 1928. gadam)

Parka pieejamība Brīvi pieejams
Muižas pieejamība Objekts apskatāms tikai no 

ārpuses (muižā darbojas linu 
fabrikas administrācija)

Tuvākais TIC Biržu Tūrisma informācijas 
centrs
+ 370 45033496
www.visitbirzai.lt

Širvenus ezera vilinājums aicināt aicina Astravas muižas 
parka apmeklētājus – šeit izbaudīsiet patiesu brīvības sajūtu! 
Iespaidīgā muiža, kas būvēta klasicisma un ampīra stilā ar 
romantisku Bellevue stila torni, liecina par aizgājušo laiku 
greznību. Bez dzīvojamās ēkas muižas kompleksu veidoja 
arī zirgu staļļi, suņu piķiera mājiņa, dzirnavas, saimniecības 
ēkas, aizsprosts-tilts. Astravas muižas parka apmeklētājus 
pie vārtiem sagaida lauvas, kas ir kādreizējo metāla statuju 
kopijas. Oriģināli 1938.  gadā kā dāvana nonāca Kauņas 
Vītauta Dižā kara muzeja dārzā. Astravas muižā 1930. gadā 
tika izveidota linu audumu fabrika “Siūlas” un tā darbojas 
joprojām. Patiesi iespaidīgs ir 1987. gadā celtais un 
2019. gadā atjaunotais atjaunotais gājēju tilts pār ezeru, kas 
muižu savieno ar Biržu pilsētu. Tilts ir 525 metrus garš un uz 
tā pastāvīgi pulcējas ne vien makšķernieki un putnu vērotāji, 
bet arī romantisku pastaigu cienītāji. Ejot pār tiltu, paveras 
patiesi skaists skats – raugies kur gribi, visur plešas ūdens. 
Un, ja paveicas, tilta tuvumā piepeld arī gulbju pāris.

Astravas muižas parks35



3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Brīnišķīga vieta mierpilnām un netraucētām 
pastaigām

 Parka “labais gariņš”

 Skatu platformā patīkama vieta piknikam vai 
mierpilnām sarunām

Adrese Mēmele, Skaistkalnes pagasts, 
Vecumnieku novads, Latvija

GPS 56.325381, 24.551219
Mājaslapa www.vecumnieki.lv

Tālrunis +371 26346250
Parka platība 6,8 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils

19. gs. otrā puse
Angļu ainavu parks

Vēsturiskie 
īpašnieki

Hānu dzimta (īpašumā no 19. gs. 
sākuma līdz 1920. gadam)

Parka pieejamība Brīvi pieejams
Muižas pieejamība Apskatāma tikai no ārpuses 

(muižas ēka ir privātīpašums)
Tuvākais TIP Vecumnieku Tūrisma 

informācijas punkts
+371 22026494
www.vecumnieki.lv

Ēnainu un noslēpumainu vietu piepildīts ir gleznainais 
Ānes-Mēmeles parks, kura varenie koki un paparžu 
puduri rūpīgi glabā muižas leģendas. Parks, paslēpies 
no cilvēku burzmas, dāvā iespēju izbaudīt netraucētu 
dabas un meža tuvumu. Vērīgie apmeklētāji šeit 
saskaitīs vairāk nekā divdesmit stārķu ligzdas. Te 
iespējams apskatīt neierastus kokus – dižkoku kļavu 
un neparastas priedes, kuras augšanai par piemērotu 
atzinušas tieši šo parku. Garām plūstot Mēmeles upei, 
ikkatram netraucēti ir iespēja baudīt jebkura gadalaika 
krāsainās vērtības.

Ānes-Mēmeles muižas parks36



3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Viens no retajiem franču renesanses dārza 
paraugiem Latvijā

 Vēsturiski atjaunots labirints

 Iespēja apskatīt Sv. Apustuļu kapelu, kas ir 
prototips 10. gs. celtajai Armēnijas Karsas 
katedrālei

Adrese Brukna-1, Dāviņu pagasts, 
Bauskas novads, Latvija

GPS 56.468483, 24.443337
Mājaslapa www.brukna.lv

Tālrunis +371 25619979
Dārza platība 4 ha

Dārza veidošanās 
laiks un stils

18. gs. otrā puse, 21. gs.
Franču renesanses stila dārzs

Vēsturiskie 
īpašnieki

Korfu dzimta (īpašumā no 18. gs. 
vidus līdz 1920. gadam)

Dārza pieejamība Pieejams apskates objekts. 
Nepieciešama iepriekšēja 
pieteikšanās

Muižas
pieejamība

Pieejams apskates objekts 
(muižu apsaimnieko sabiedriska 
organizācija). Nepieciešama 
iepriekšēja pieteikšanās 

Tuvākais TIC Bauskas Tūrisma informācijas 
centrs
+371 63923797, +371 27746484 
www.visit.bauska.lv

Bruknas muižas dārzs ir unikāls, jo veidots tā, lai neiz-
skatītos pēc nevainojama, pārāk perfekta mākslas darba. 
Tas ir dzīvs un elpojošs, turklāt tikai Bruknā redzama 
Eiropas dārzu pirmsākuma versija – renesanses 
dārzs. Tajā nav puķu un ziedošu krūmu, bet gan ar 
zemu dzīvžogu norobežotajos bosketos aug kāposti, 
bietes, burkāni un garšaugi. To lapotne un krāsas rada 
interesantu saspēli no pavasara līdz pat vēlam rudenim. 
Šādus dārzus 15.–16.  gadsimtā Eiropas klosteru 
slēgtajos pagalmos veidoja mūki, tikai vēlāk dārzeņu un 
aromātisko augu stādījumus nomainīja ziedi un krūmi. 
Bruknas renesanses dārzu no citām funkcionālajām 
zonām norobežo dienziežu stādījumu kolekcija. 
Bruknas muižas dārza īpašie akcenti ir jaunā tēlnieka 
Sanda Aispura veidotās skulptūras. Dārza apakšējā 
terasē tiek veidots labirints – meditācijas vieta. Tā ejas 
iezīmēs dzīvžogs, kam vēl dažus gadus ir jāaug. Siltajā 
sezonā Bruknas muižas apmeklētāji var baudīt mierpilno 
ainavu, iekārtojoties uz ērtajiem dārza soliem.

Bruknas muižas parks37
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3 iemesli,
kāpēc apmeklēt:

 Apskatīt vietu, kur, satekot Mūsai 
un Mēmelei, sākas Lielupe

 Vienuviet iepazīties ar dabu, 
baudīt kultūras pasākumus un 
iepazīt pils galma dzīvi

 Piedzīvot brīnišķīgu skatu no 
pilskalna, vērojot palu plūšanu 
pavasarī

Adrese Bauskas pils muzejs, Pilskalns, Bauska, 
Bauskas novads, Latvija

GPS 56.403609, 24.174515
Mājaslapa www.bauskaspils.lv

Tālrunis +371 63923793
Parka platība 3 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils

19. gs. otrā puse
Angļu ainavu parks

Vēsturiskie 
īpašnieki

Livonijas ordenis (īpašumā no 15. gs. vidus līdz 
16. gs. vidum), Kurzemes un Zemgales hercogiste 
(īpašumā no 1562. līdz 1625. gadam), Zviedrijas 
Karaliste (īpašumā no 1625. līdz 1628. gadam), 
Polijas karaliste (īpašumā no 1628. līdz 1629. ga-
dam), Kurzemes hercogiste (īpašumā no 1629. 
līdz 1701. gadam), Zviedrijas Karaliste (īpašumā 
no 1701. līdz 1706. gadam), Krievijas impērija 
(īpašumā no 1795. līdz 1874. gadam), Līvenu 
dzimta (īpašumā no 1874. līdz 1920. gadam)

Parka pieejamība Brīvi pieejams, ja parka estrādē 
nenotiek maksas pasākums

Pils pieejamība Pieejams apskates objekts 
Tuvākais TIC Bauskas Tūrisma informācijas centrs

+371 63923797, +371 27746484 
www.visit.bauska.lv

Bauskas pilskalna parkā var doties 
garākā pastaigā, iepazīstot vēsturisko 
Ķirbaksalu ar vērtīgu un saglabājamu 
floras un faunas daudzveidību, vērot 
ūdens plūdumu, satekot Mūsai un 
Mēmelei. Parkā ir iespēja piedalīties 
koku skaitīšanas sacensībās vai mierīgas 
pastaigas laikā ainavā novērot brīnišķīgu 
gadalaiku atblāzmu ar vareno Bauskas 
pili fonā.

Bauskas pils ar parku38



3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Lielisks paraugs mūsdienīgai vēsturiskas ēkas 
apsaimniekošanai

 Plašs atpūtas piedāvājumu klāsts

 Muižas komplekss ir valsts nozīmes kultūras 
piemineklis

Adrese Pils iela 1, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, Latvija

GPS 56.438376, 24.052962
Mājaslapa www.mezotnepalace.com

Tālrunis +371 26595108
Parka platība 10 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils

19. gs. sākums
Angļu ainavu parks

Vēsturiskie 
īpašnieki

Līvenu dzimta (īpašumā no 
1797. līdz 1920. gadam)

Parka pieejamība Pieejams apskates objekts
Pils pieejamība Pieejams apskates objekts 

(muižā ir viesnīca) 
Tuvākais TIC Bauskas Tūrisma 

informācijas centrs
+371 63923797
+371 27746484 
www.visit.bauska.lv

Mežotnes pils  jeb kādreizējā  Mežotnes muižas kungu 
māja  (Mesothen) diženi grezno Zemgales līdzenuma 
pašu viduci. To klasicisma  stilā pēc Pēterburgas galma 
arhitekta Džakomo Kvarengi (Giacomo Antonio Domenico 
Quarenghi, 1744–1817)  meta uzcēla Johans Georgs 
Ādams Berlics (Johann Georg Adam Berlitz, 1753–1837) 
laika posmā no 1798. līdz 1802. gadam. Netālu atrodas 
bijušās muižas ēkas – staļļi, klētis, kalpu un pārvaldnieka 
mājas. Mežotnes lepnums ir angļu stila ainavu parks. Tam 
ir trīs daļas – parādes pagalms, vasaras parks un ziemas 
parks. Parka vidū ir dabiska grava, kas norobežo vasaras 
parku no ziemas parka. Viens no galvenajiem celiņiem ved 
gar skaisto Lielupi. Otrs vijas gar parka austrumu pusi, 
un tā vidusdaļā ir neliels paugurs, kas rada optisku parka 
paplašinājuma ilūziju. Brīnišķīga vieta, lai sajustu Mežotnes 
vēsturisko šarmu un dotos nesteidzīgās pastaigās.

Mežotnes pils parks39
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3 iemesli, kāpēc apmeklēt:
 Viens no izcilākajiem angļu ainavu stila 
parkiem Latvijā

 Mājvieta 16 dižkokiem

 Valsts nozīmes kultūras piemineklis 
(muižas apbūve ar parku)

Adrese Iecava, Iecavas novads, Latvija
GPS 56.596075, 24.192267

Mājaslapa www.visit.bauska.lv
Tālrunis +371 29419247

Parka platība 16,6 ha

Parka veidošanās 
laiks un stils

19. gs. sākums
Angļu ainavu parks

Vēsturiskie 
īpašnieki

Pālenu dzimta (īpašumā 
no 1745. līdz 1922. gadam) 

Parka pieejamība Brīvi pieejams
Muižas pieejamība Muižas centrālā ēka nodega 1915. gadā 

Pirmā pasaules kara laikā un pēc tam 
vairs netika atjaunota. Līdz mūsdienām 
saglabājusies un ir apskatāma muižas 
ansambļa bibliotēka un zirga stallis

Tuvākais TIC Bauskas Tūrisma informācijas centrs
+371 63923797, 
+371 27746484 
www.visit.bauska.lv

Iecavas muižas parks ir pārsteidzošs – tas sevī 
slēpj unikalitāti un neskartas dabas vērtības, jo 
uzmanīgs vērotājs šeit atradīs 16 dižkokus, ozolu 
ar diviem saaugušiem stumbriem, Eiropas lapegli 
ar īpatnēju zaru formu un citus ievērības cienīgus 
apskates objektus. Parkā senāko koku vecums ir 
apmēram 150 līdz 200 gadi. Šeit lieliski apvienota 
pilsētas parka un vēsturiskas vietas funkcija – 
viesi var baudīt parka ainavu, atpūsties, kā arī 
apskatīt muižas ansambļa saglabājušās ēkas. 
To vidū – bibliotēku, kurā atradās Krievijas 
impērijas laikā viena no lielākajām privātajām 
grāmatu kolekcijām, zirgu stalli, vārtu sarga 
namiņus, veļas māju, tiltiņu pār Ģedules upīti, kā 
arī veco klēti.

Iecavas muižas parka apbūve 
ar parku
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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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