
Baudiet rudens lapkriša zeltu, sniega 
pastaigu sudrabu, siltu tēju pie kamīna, 
ziedošu vizbulīšu jūru un nesteidzīgu 
mieru. Piedāvājums sagatavots ārpus 
sezonas ceļotājiem, iekļaujot ainaviski 
bagātīgus un jebkurā gadalaikā ērti 
pieejamus parkus, kā arī iespēju 
apskatīt un sasildīties pašā muižā vai 
pilī. Izmantojiet izdevību un atklājiet 
neparastus galamērķus, izbaudot 
krāsas, garšas un skaņas visos 
gadalaikos.

Piļu un muižu parki 
visos gadalaikos

1  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

          

2  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

   

3  Bubiju 
        muižas parks
55.856219, 23.137027
www.grafozubovo.lt

 Brīnišķīga vieta netraucētai atpūtai, baudot muižas saimnieku viesmīlību
 Mierpilna vide nesteidzīgām pastaigām
 Vēstures mantojums mūsdienīgā skatījumā

       

4  Žagares 
        muižas parks
56.362061, 23.263501
www.zagaresrp.am.lt

 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

Eleja Pilsrundāle

Olaine

Auce

Joniškis

Kelmė Tytuvėnai

Seduva

Radviliškis

Ramygala

Pasvalys
Subate

Obeliai
Rokiškis

Pandėlys

Skaistkalne

Baldone

Jaunjelgava

Lielvārde

Pļaviņas

KokneseSkrīveri

Aizkraukle

Ķegums

Salaspils

Ērgļi

Viesīte

Nereta
Aknīste

ŽagarėNaujoji
Akmenė

Jaunpils

Sabile

Pakruojis

Linkuva

Iecava

Vabalninkas

Kupiškis

Troškūnai

Dusetos

Suntaži

Anykščiai

Tērvete

Joniškelis

Jelgava

Bauska

Panevėžys

Šiauliai

Utena

Biržai

Dobele
Saldus

Jēkabpils

Tukums

Ogre
RĪGA

Užventis

Kuršėnai

97

3

5

11

1

4

2

10

6
8

0 10 20 km

TŪRISMA PIEDĀVĀJUMS ĀRPUS SEZONAS CEĻOTĀJIEM

 Apmeklējuma iemesli

https://pakruojo-dvaras.lt/


5  Staļģenes 
        muižas parks
56.571830, 23.961495
www.visit.jelgava.lv

 Muižas gids piedāvā iesaistīties radošās nodarbēs
 Apskatāma senlietu ekspozīcija
 Aplūkojams unikāls gadskārtu tradīciju aplis ar latviešu spēka zīmēm

       

6  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

  

7  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

  

8  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 

        

9  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

       

10  Ērberģes
        muižas parks
56.364667, 25.017328
www.neretasnovads.lv

 Aizraujošo Leģendu taku apmeklēšana
 Pastaiga Zilās dāmas pavadībā
 Iespēja nobaudīt īpašu Raganisko cienastu

        

11  Odzienas 
        pils parks
56.712222, 25.685833
www.odzienasmuiza.lv

 1860. gados celtā Odzienas pils uzskatāma par vienu no iespaidīgākajām neogotikas
 celtnēm Latvijā

 Atjaunotajā brūzī iespējams nobaudīt miestiņu, kas gatavots pēc vēsturiskām alus
 darīšanas tradīcijām

 Iespēja aizraujoši un aktīvi atpūsties muižas parkā

        

Pieejamas izglītības 
programmas

Pieejamas degustācijas

Telpu noma

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

Šī skrejlapa ir sagatavota projekta LLI-313 “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.

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 
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