
Spožs, grezns, apbrīnas un cieņas pilns ceļojums 
iespaidīgākajos Zemgales (Latvija) un Šauļu, 
Paņevežas apriņķa (Lietuva) piļu un muižu 
parkos. Katrs no tiem ir neatkārtojams un 
sajūsmu raisošs. Piedāvājums izveidots ar skais
tākajām un lepnākajām pilīm un muižām, kur 
vienotais ansamblis, cieņa pret kultūr  vēsturisko 
mantojumu, kā arī nebeidzama darba mīlestība 
ļāvusi pārdzimt vietai mūsdienīgā spožumā. 
Sakārtota infrastruktūra, pārdomāts kultūras 
un tūrisma piedāvājums, kā arī citi saistoši 
pakalpojumi – šie ir tikai daži no iemesliem, kas 
padarīs šo piedzīvojumu neaizmirstamu.

1  Mežotnes
        pils parks
56.438376, 24.052962
www.mezotnepalace.com

 Lielisks paraugs mūsdienīgai vēsturiskas ēkas apsaimniekošanai
 Plašs atpūtas piedāvājumu klāsts
 Muižas komplekss ir valsts nozīmes kultūras piemineklis 

        

2  Bauskas pils 
        ar parku
56.403609, 24.174515
www.bauskaspils.lv

 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

      

3  Kokneses
        muižas parks 
        un pilsdrupas
56.644811, 25.426378
www.visitkoknese.lv

 Daugavas un Pērses satekas ainava ar Kokneses viduslaiku pilsdrupām un parku ir
 Latvijas ainavu dārgums Zemgalē

 Iespēja sajust viduslaiku garu Kokneses viduslaiku pilsdrupās ar Moku kambara
 apmeklējumu un izzinošām ekskursijām

 Parka dabas takas atklāj brīnišķīgus koktēlniecības darbus un senas vēsturiskas liecības

       

4  Ilzenbergas 
        muižas parks
56.159582, 25.524364
www.ilzenbergas.lt

 Iespēja izstaigāt par godu Lietuvas simtgadei veidotu skulptūru parku
 Vienīgā atjaunotā muiža Lietuvā, kas saņēmusi apbalvojumu “Pievilcīgākais kultūras

  tūrisma objekts Lietuvā” (2017)
 Lielisks saimniekošanas un tūrisma apvienojuma paraugs

       

5  Rokišķu muižas
        parks
55.965382, 25.600901
www.muziejusrokiskyje.lt

 Apskatāms karalisks melno gulbju pāris
 Muižā darbojas gandrīz 80 gadus vecs reģionālais muzejs ar vērtīgām kolekcijām
 Muižas un parka ansamblis ir viens no izcilākajiem klasicisma paraugiem Lietuvā
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TŪRISMA PIEDĀVĀJUMS, KAS NOTEIKTI IR JĀREDZ

Atpazīstamākie
piļu un muižu parki

 Apmeklējuma iemesli

http://www.mezotnepalace.lv/
http://www.bauskaspils.lv/
http://www.visitkoknese.lv/
http://www.ilzenbergas.lt/


Šī skrejlapa ir sagatavota projekta LLI313 “Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”/ 
“4SeasonsParks” ietvaros, kura mērķis ir veicināt kultūrvēstures objektu ilgtspēju, palielināt to pievilcību 
apmeklētājiem. Projekta kopējās izmaksas: 692 246,76 EUR (t.sk. ERAF finansējums: 588 409,75 EUR). Šī 
skrejlapa ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs skrejlapas saturu pilnībā atbild Zemgales 
plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Autors, izdevējs: Zemgales plānošanas reģions, 2019. gads.

6  Burbišķu 
        muižas parks
55.782348, 23.897423
www.daugyvenesmuziejus.lt

 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

   

7  Pakrojas 
        muižas parks
55.985788, 23.879121
www.pakruojo-dvaras.lt

 Muižas lepnums – iebraucamie vārti
 Muižas ansambļa plānojums, kas saglabājies oriģinālā no sākotnējās ieceres 1850. gadā
 Lieliska izglītības, kultūras un izklaides vieta

   

8  Kurtuvēnu
        muižas parks
55.826544, 23.049284
www.kurtuva.lt

 Lieliska vieta atpūtai – labiekārtots pastaigu un veloceliņu tīkls, klusums un dabas
 miers

 Apskatāms izcils Lietuvā lielākais baroka stila koka šķūnis, kas saglabājies kopš 18. gs.
 Pieejamas aktivitātes zirgu mugurā

   

9  Abgunstes
        muižas parks
56.478111, 23.489278
www.abgunste.lv

 Izstaigāt sajūtu taku “Ķiršu dārzs”
 Apmeklēt valsts nozīmes kultūras pieminekli – muižas ēku
 Izspēlēt neparasto slēpņošanas spēli

  

10  Jelgavas 
        pils parks
56.65536, 23.733170
www.jelgavaspils.lv

 Parkā aplūkojams milzu franču parūkkoks
 Pils apakšējā stāvā apskatāmas Kurzemes hercogu kapenes
 Iespēja ieraudzīt savvaļas zirgus, kuri ganās netālajā dabas liegumā aiz pils

        

11  Mazmežotnes 
        muižas parks
56.431024, 24.048450
www.mazmezotne.lv

 Apskatāma unikāla cukurbiešu ekspozīcija muižas telpās
 Lielisks paraugs mūsdienīgai muižas apsaimniekošanai un tūrismam
 Brīnišķīga Lielupes senlejas ainava

  

12  Rundāles 
        pils parks
56.413713, 24.024800
www.rundale.net

 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 Mežaparku

  

Vairāk informācijas par ēdināšanas, 
nakšņo šanas un citiem pakalpojumiem 
varat meklēt tuvākajos tūrisma 
informācijas centros/punktos. 

Pieejamas izglītības 
programmas

Pieejamas degustācijas

Telpu noma

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

Piknika vieta

Ēdināšanas 
pakalpojumi
Viesu nams/viesnīca/
apartamenti

Velo noma

Zirgu izjādes

Parks pieejams ar 
mājdzīvniekiem 

https://pakruojo-dvaras.lt/
http://www.kurtuva.lt/
http://www.abgunste.lv/
http://www.jelgavaspils.lv/
http://www.mazmezotne.lv/
http://rundale.net/

