
Piļu un muižu parki
ģimenes lokā

Piļu un muižu parki slēpj vairāku 
simtu gadu sargātas bagātības, kas 
atklājas tiem, kuri gatavi doties 
ceļā un atklāt senus noslēpumus. 
Piedāvājums izveidots trīs paaudžu 
ceļotājiem, iekļaujot parkus, kuros 
ir aktivitāšu iespējas bērniem, 
interesantas un saistošas iespējas 
uzzināt vai apgūt ko jaunu, kā arī 
apskatīt ne tikai parku, bet iepazīt 
arī muižu vai pili. Šī ir lieliska iespēja 
pavadīt laiku ar tuvākajiem un gūt 
neaizmirstamus piedzīvojumus, kā 
arī ļauties dabas vilinājumam visai 
ģimenei.

1  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

       

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

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

        

3  Gārsenes 
        pils parks
56.099400, 25.809800
www.garsenespils.lv

 Lielisks arhitektonikas un muižas ansambļa paraugs Latvijā
 Dabas takā apskatāmi unikāli dabas objekti
 Iespēja baudīt klusumu un brīnišķīgus dabas skatus

       

4  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 TRĪS PAAUDŽU CEĻOTĀJIEM

 Apmeklējuma iemesli

http://www.visitkoknese.lv/
http://www.neretasnovads.lv/
http://www.garsenespils.lv/


5  Adomines 
        muižas parks
55.748808, 25.30464
www.infokupiskis.lt

 Lielisks, atjaunots koka muižas arhitektūras paraugs ar iekoptu parku kultūras
 pasākumiem

 Papildināt prasmes un zināšanas radošajās darbnīcās 
 Iespēja nogaršot īpašās Adomines “Pagrabines” smalkmaizītes

        

6  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

   

7  Blankenfeldes
        muižas parks
56.344951, 23.546167
www.blankenfeldesmuiza.lv

 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

        

8  Vilces muižas 
        parks
56.420863, 23.542457
www.visit.jelgava.lv

 Sarīkot sacensības diskgolfa turnīrā
 Doties pastaigā muižas un dabas parkos
 Apskatīt Zemgalei netipisku un ainavisku reljefu

       

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  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

  

Maksas (parks)

Bezmaksas (parks)

Maksas (muiža/pils)

Bezmaksas (muiža/pils)

Parkā pieejams gids:

Latviešu valodā

Lietuviešu valodā

Angļu valodā

Vācu valodā

Krievu 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 

Pieejamas izglītības 
programmas

Pieejamas degustācijas

Telpu noma

Vairāk informācijas par ēdināšanas, 
nakšņošanas 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.
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