Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020
LLI-313 “Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”/ “4SeasonsParks”

Mācību vizīte uz Lietuvas piļu un muižu parkiem
DARBA KĀRTĪBA
22.05.2019.
Gidu stāstījumu valoda: RU
8:30

Izbraukšana
Tikšanās vieta: Jelgava, Lielā iela (pie Hercoga Jēkaba laukuma)
plkst. 8:20
Žagares muiža un parks gida pavadībā
Adrese: Malūno g. 1, Žagarė 84321
http://zagaresrp.am.lt

9:30-11:30

13:00-14:00

Žagarē – nelielā pilsētiņā Svētes krastos, kas viesiem dāvā daudz pārsteigumu! Jaunākajā
pilsētas daļā atrodas Žagares muižas komplekss, kas ir spilgtākais klasicisma paraugs Lietuvā.
Žagare ir zināma arī ar senām zirgkopības tradīcijām, tāpēc nozīmīgākā muižas kompleksa
daļa tieši ir staļļi, manēža, ratnīca un citas zirgkopības ēkas. Muižā iekārtots moderns Žagares
reģionālā parka apmeklētāju centrs, dažādas ekspozīcijas, telpas atkal grezno vēsturiskas
mēbeles un interjera priekšmeti.

Pusdienas kafejnīcā „Žarija“
Adrese: Ežero g. 2, Velžių k., Radviliškio r.
https://smuklezarija.lt/

Baisogalos muižas parks gida pavadībā
Adrese: R. Žebenkos gatvė 12, Baisogala 82317
http://gi.lsmuni.lt/

14:00-16:00

Šī muiža (18.-20.gs) ir viens no slavenākajiem arhitektūras pieminekļiem Lietuvā. Tas ir
klasicisma un romantisma stilu maisījums. Līdz mūsdienām ir saglabājusies ne tikai muižas
centrālā ēka, bet arī staļļi, virtuve, noliktava un dzirnavas. Iespaidīgs ir pils parks (viens no
skaistākajiem visā Lietuvā) - ir daudz neparastu koku, vairāki dīķi, kuros peld gulbji. 1952.
gadā muižā dibināts Lietuvas lopkopības institūts, kurā bieži notiek konferences, dzejas
svētkus, izstādes, koncertus.

Burbiškio muiža un parks gida pavadībā (1 stunda ar gidu, 1 stunda
pastaiga pašiem parkā)
Adrese: Burbiškio k., Pakalniškių sen., LT-82206, Radviliškio r.
http://www.daugyvenesmuziejus.lt/

16:30-18:30

19:00

Viens no skaistākajiem muižu kompleksiem Lietuvā. Muiža pirmo reizi minēta 1618.g. Pirmo
īpašnieku uzvārds bija Burbas, no tā arī nosaukums. 1819.-1941.g. īpašnieki bija Bažeņski.
Ignācijs Bažeņskis apprecēja kultūras aktīvista Pētera Viļeiša (Petras Vileišis) meitu Mariju,
līdz ar to 20.gs. sākumā muiža kļuva par reģiona inteliģences tikšanos vietu, šeit rīkoja
kultūras pasākumus. Pazīstamais poļu bērnu un jauniešu grāmatu autors Kornels
Makušiņskis (Kornel Makuszyński) kopā ar savu sievu uzturējās Burbišķos 1912g.-1914.g.
Burbišķus dēvē par Lietuvas “mazo Holandi” – parkā aug tūkstošiem dažādu krāsu tulpes
(400 dažādas formas), kopš 2000.g. katru gadu maija pirmajā pusē te notiek Tulpju festivāls,
arī daudz citu festivālu un svētku.

Reģistrēšanās un iekārtošanās numuriņos Pakruojis muižā
Adrese: Karciamos g. 11, Pakruojo kaimas,, Pakruojo rajonas 83166

Pasākums tiek rīkots projekta LLI-313 “Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”/ “4SeasonsParks” ietvaros. Publicitātes nolūkos
ir iespējama fotografēšana.

https://pakruojo-dvaras.lt/
Klasicisma stilā celtā Pakrojas muiža ir lielākais līdz mūsdienām saglabājies muižas
komplekss Lietuvā un ir iekļauts Lietuvas kultūras mantojuma objektu reģistrā, kā arī ir
ierakstīts Lietuvas rekordu grāmatā kā lielākā aizsargājamā un kultūras pieminekļu sarakstā
ierakstītā muiža. Te stilistiskā formu izteiksme un harmonija ir raksturīga gan
reprezentatīvajiem, gan saimnieciskajiem objektiem, kas ieskāvuši simtgadīgo parku. Tā ir
izteiktas ass kompozīcijas ansamblis, kurā ēkas veido četras grupas: centrālo, kura pilda
reprezentatīvo funkciju, divas saimnieciskās un ražošanas. Centrālajā vietā ir greznā divstāvu
muižkunga māja. Netālu no tās atradās noliktava, stallis un ledus pagrabs. Kompleksa
rietumu daļu veidoja alusdarītava, pienotava un cūkaudzētava, austrumos atradās kūts,
dzīvojamā daļa, dienvidos — divas klētis. Viņpus dīķa gozējušās muižas saimniecības ēkas. No
centrālajām ēkām, liela parka nošķirtas, atradās smēde, krogs, vējdzirnavas, par Pakrojas
simbolu kļuvušais arkveida tilts un pie tā esošais Krojas aizsprosts, kā arī no laukakmeņiem
un dolomīta mūrētās ūdensdzirnavas. Šobrīd rekonstruētajās Pakrojas muižas ēkās tiek
sniegti izmitināšanas, ēdināšanas, telpu nomas, pasākumu organizācijas, aktīvās atpūtas
pakalpojumi, kā arī organizētas tematiskās ekskursijas un dažādas izklaides.

19:15-20:15

Vakariņas
Brīvais laiks Pakruojis muižā un parkā
* Ir iespējamas nebūtiskas izmaiņas darba kārtībā

Pasākums tiek rīkots projekta LLI-313 “Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”/ “4SeasonsParks” ietvaros. Publicitātes nolūkos
ir iespējama fotografēšana.
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Mācību vizīte uz Lietuvas piļu un muižu parkiem
DARBA KĀRTĪBA
23.05.2019.
Gidu stāstījumu valoda: RU
7:00-7:50

Brokastis Pakruojis muižā
Adrese: Adrese: Karciamos g. 11, Pakruojo kaimas,, Pakruojo rajonas 83166
https://pakruojo-dvaras.lt/

8:00

Izbraukšana
Joniškelis muižas parks gida pavadībā
Adrese: Joniškėlio k., Karpių dvaro patalpose

8:30-9:30

http://www.turistopasaulis.lt/joniskelio-dvaras/
Šī ir Joniškėlis pilsētas bijusī dzīvojamā muiža. Tas ir viens no lielākajiem ēku un parku
ansambļiem Zemgalē. Pašlaik muižas teritoriju izmanto Lietuvas Lauksaimniecības
institūts. Muižas teritorija ir 34 ha liela. Parka komplekss un visa saimniecība sastāv no 18.
gadsimta muižas un 1 hektāra neregulāra laukuma, kurā izvietotas citas ēkas.

Astravo muižas parks gida pavadībā
Adrese: Astravo g. 17, Biržai 41190
http://www.visitbirzai.lt/lt/astravo_dvaras
Širvenos ezers ir vecākais mākslīgais ezers Lietuvā. Ezers izveidots 1575. gadā,
aizsprostojot Apaščios un Aglonas upes to satekā. Taču ezera apskati vēl interesantāku

10:30-11:30

padara kas cits – gājēju tilts, kas savieno ezera vienu krastu ar Astravas muižu. Tilts ir 525
metrus garš un uz tā pastāvīgi pulcējas ne vien makšķernieki un putnu vērotāji, bet arī
romantisku pastaigu cienītāji. Ejot pār tiltu, patiesi paveras skaists skats – skaties uz abām
pusēm, visur plešas ūdens. Un, ja paveicas, tilta tuvumā piepeld arī gulbju pāris. Kad tilts
šķērsotsi, ainavas cienītāji nonāk pie Astravas muiž as viensētas. To 1862. gadā uzcēluši
grāfu Tiškeviču dzimta. Villa atgādina mazu itāļu vasaras rezidenci – tā celta romantiskā
klasicisma stilā. Pie muižas stāv divas lielas, skaistas cementa lauvu skulptūras – tās ir
precīza replika oriģinālajām čuguna lauvām, kas savulaik atceļojušas no Sanktpēterburgas,
bet nu atrodas Kauņā.

12:30-13:30

Pusdienas kafejnīcā "Pupelė"
Adrese: Nepriklausomybės a.12, 42115 Rokiskis
https://www.facebook.com/pupelerokiskis/

Rokišķu muiža un parks gida pavadībā
Adrese: Tyzenhauzų g. 5, LT-42115, Rokiškis
https://www.muziejusrokiskyje.lt/en

13:30-15:00

Rokišķu muzejs un muiža ir viens no svarīgākajiem Aukštaitijas kultūras centriem.
Rokišķu muižas ansamblī ir ierīkots Rokišķu muzejs. Muižā var apskatīt Rokišķu lepnuma
– koktēlnieka Ļongina Šepkas visas dzīves laikā radīto unikālo un savdabīgo kokgriezumu
kolekciju, uzzināt divu varenu dzimtu – Tīzenhauzenu un Pšezdziezku likteņus, gremdēties
aizgājušo gadsimtu noskaņā krāšņi izdekorētajās muižas istabās, kā arī apskatīt dažādas

Pasākums tiek rīkots projekta LLI-313 “Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”/ “4SeasonsParks” ietvaros. Publicitātes nolūkos
ir iespējama fotografēšana.

izstādes. 2013. gadā muzejs atzīts par ģimenei draudzīgu vietu, tas ir arī viens no EDEN
(Eiropas izcilākie tūrisma galamērķi) galamērķiem.
Muižas ēkas diženumu izceļ parks un dīķi. Teritorijā esošais augļu dārzs atjaunots pēc otrā
pasaules kara. Domājams, mērķis bija saglabāt iepriekš audzētā dārza autentiskumu. Tajā
aug no seniem laikiem Lietuvā audzētas ābeļu šķirnes ‘Mālābele’, ‘Rudens svītrainais’,
‘Antonovka’, ‘Baltais dzidrais’, ‘Lietuvas pepiņš’, ‘Astrahanas sarkanais’.

Ilzenbergas muiža un parks gida pavadībā
Adrese: Ilzenbergo k. 4, Juodupės seniūnija, Rokišķu rajons
http://www.ilzenbergas.lt/lv

15:30-17:00

Atdzimusi ir Ilzenbergas muiža ar plašo un angļu stilā iekopto 15 hektāru plašo parku ar
skulptūrām, ar leģendām apvīto Mīlestības salu, graciozi izliekto tiltiņu, ezeru un stāstiem
par šīs saimniecības attīstīšanu pašreizējā veidolā.
Muiža celta 1515. gadā, tā nomainījusi vairākus īpašniekus. Šobrīd Ilzenbergas muižas
kompleksā tiek attīstīta biodinamiskā saimniecība. Tas nozīmē, ka saimniecībā uz vietas
tiek īstenots pilns cikls – no sēšanas līdz gatavai produkcijai, turklāt lauku darbos, kaitēkļu
apkarošanā un produkcijas gatavošanā izmantojot tikai bioloģiskas metodes, dabiskus
līdzekļus. Netiek izmantoti pesticīdi, mākslīgie minerālmēsli utml.Muižas komplekss sastāv
no muižas ēkas, klēts, siltumnīcām, pirts, ledus pagraba, siernīcas, kūpinātavas, maizes
ceptuves, staļļiem un kūtīm. Interesentiem tiek piedāvātas ekskursijas muižā un parkā
"iepazīstot muižas dzīvi", "Bioloģiskās saimniecības gudrības", "Gaidot pēcpusdienas tēju",
kā arī piedāvātas saimniecībā tapušo produktu – maizes, siera, gaļas izstrādājumu, piena
produktu - degustācijas.

17:00

Izbraukšana

17:30

Pietura Kokneses partneriem Sproģos

19:00

Jelgava

* Ir iespējamas nebūtiskas izmaiņas darba kārtībā
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