
Piedāvājam
• Iepazīt muižu un tās parku
• Klausīties stāstu par Francijas karaļa Luija XVIII 

uzturēšanos muižā
• Zvanu muzeja apskati un zvanu apgleznošanu
• Viesnīcas pakalpojumus
• Telpu īri pasākumiem
• Ekskursiju Blankenfeldes muižas ražotnē ar degustāciju
• Muižkungu laikā spēlēto kriketu muižas parkā
• Izbaudīt tēju vai kafi ju zem 400 gadus vecā oša
• Pastaigu 19. gadsimta vidus angļu klasicisma stilā 
 veidotajā ainavu parkā, apskatot dīķus, 
 daudzveidīgo koku un augu valsti
• Bērnu spēļu laukumiņus
• Noorganizēt pikniku parkā vai muižas pagalmā
• Klausīties spoku stāstus

Blankenfeldes muiža
Darba laiks

katru dienu no 10:00–18:00
Grupu apmeklējumus lūdzam pieteikt iepriekš 

un viesnīcu rezervēt savlaicīgi. 

Blankenfeldes muiža 
Vilces pagasts

Jelgavas novads
LV-3026

Tālr.: 27810348 
E-pasts: bmuiza@blankenfeldesmuiza.lv

www.blankenfeldesmuiza.lv
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Blankenfeldes muižas vēsture
Blankenfeldes muiža atrodas Zemgalē, Jelgavas novada Vilces 
pagastā un ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Tās 
apbūvei piemīt Latvijā reti sastopamas arhitektūras mazo formu 
bagātība – iebraucamie vārti, mazie paviljoni. Blankenfeldes  
muižas ēkas celtas 18. gs. vidū, pašreizējo izskatu ieguvušas 
19. gs. sākumā. Blankenfeldes  muiža ir slavena ar spoku – tās 
augšstāvā vēl arvien mitinās marķīzs de Visla, un rūpējas par 
tikumību. Pirmo reizi Blankenfeldes muiža pieminēta 1426.gada 
6.martā, kad zemi starp Platones un Svētes upēm Vācu ordeņa 
mestrs Johans fon Mengele izlēņo  Klausam fon Medemam.

Blankenfeldes muiža piederējusi vairākām ievērojamām 
dzimtām: Klausa fon Medema, Ernsta Johana fon Batlera, 
Kristofera Fridriha fon Manteifel-Scēges, Andreasa fon 

Kēnigsfelda un 
Vilhelma fon Hāna. 
Muižas ēkas, lauki 
un dīķi aizņēma 
ievērojamu daļu 
Zemgales.

Ar Blankenfeldes muižu 
saistītas vairākas ievērojamas 
personības. Divas reizes no 
1804. – 1805.gadam muižā 
uzturējās trimdā dzīvojošais 
vēlākais Francijas karalis 
Luijs XVIII. Blankenfeldes 
muižas dzimtcilvēku pavāra 
Ērmaņa un Luīzes dēls Ernsts 
Johans Bīnemanis (1753 – 
1806) bija viens no pirmajiem 
latviešu inženieriem, kas pievērsās gaisa kuģniecībai un veicis 
eksperimentus ar elektrību. Bērnību muižā kopā ar vecomāti 
un māsām pavadīja ievērojamais kontrtenors Sergejs Jēgers. 

Blankenfeldes muiža mūsdienās
1993.gadā Blankenfeldes muižu nopirka pēdējo muižas vācu 
īpašnieku Hānu mazmeita Adīna fon Bernevica, kura līdz 2007.
gadam ieguldīja darbu muižas atjaunošanā. 

Kopš 2007.gada pašreizējais saimnieks V.Jākobsons restaurē 
un atjauno muižas un tās parka iepriekšējo krāšņumu. Ir 
rekonstruēts stallis / vāgūzis, kurā iekārtota moderna sulu, 
sīrupu un vīna ražotne, kā arī viesnīca. Kādreizējo muižas 
ogulāju un ābeļu vietā tiek iekopts jauns dārzs, no kura ražas 

iegūst dabīgus 
produktus. 
Liela vērība 
tiek dota 
plūškoku 
audzes 
atjaunošanai 
un produktu 
ražošanai. 

Restaurētajā 
vārtu mājā būs 
iekārtotas ekspozīcijas, veltītas muižas vēsturei un Francijas 
karalim Luijam XVIII, kā arī atradīsies restorāns, kurā ēdienu 
gatavos manteļskurstenī uz atklātas uguns.

Muižas lepnums un apskates vērts objekts ir Zvanu muzejs. 
Valda Jākobsona unikālā privātā zvanu kolekcija ir lielākā 
Baltijā, tajā ietilpst ap 1000 zvanu no dažādām pasaules 
valstīm.
  


