
Neatrasto dvarų ir rūmų parkų 
paveldo beieškant 

Nepaprasti žygio keliai, dvarininkų 
mėgtas sportas, pašnekesiai prie laužo 
ir nepamirštamos akimirkos atrandant 
gražiuosius dvarų ir rūmų parkus. Ši kelionė 
suteiks naujų žinių ir galimybių pasimėgauti 
gamta, atvers naują požiūrį į parką, kaip 
kultūros istorijos paveldo dalį. Pasiūlymas 
sukurtas aktyviems keliautojams, įtraukiant 
parkus su plačiomis galimybėmis ilgiems 
pasivaikščiojimams ir veiklai lauke bei 
neribotu parkų prieinamumu. Tai puiki 
galimybė aktyviai praleisti laiką ir leistis į 
jaudinantį pažinimo nuotykį.

TURISTINIS PASIŪLYMAS AKTYVIEMS KELIAUTOJAMS

1  Pakruojo dvaro
       parkas
55.985788,23.879121
www.pakruojo-dvaras.lt

 Parko pasididžiavimas – „Rojaus vartai“
 Dvaro ansamblio planas, išlaikęs savo originalią formą nuo 1850 m.
 Puiki ugdymo, kultūros ir pramogų vieta

2  Kurtuvėnų 
       dvaro parkas
55.826544, 23.049284
www.kurtuva.lt

 Puiki vieta pailsėti – gerai įrengtas pasivaikščiojimų ir dviračių takų tinklas, tyla ir 
gamtos ramybė

 Didžiausias Lietuvoje XVIII a. medinis baroko stiliaus svirnas
 Pramogos su žirgais, pritaikytos visiems

3  Zebrenės 
       (Rengės) dvaro 
       parkas
56.603359, 22.887599
www.dobele.lv

 Vieta pritaikyta pasivaikščiojimams ir veiklai gryname ore
 Smagūs pasivaikščiojimai Pojūčių taku
 Galimybė išbandyti proto aštrumą lauko šaškių turnyre

       

4  Vilcės dvaro
       parkas
56.420863, 23.542457
www.visit.jelgava.lv

 Galite surengti diskgolfo turnyrą
 Pasivaikščiokite dvaro ir natūralios gamtos parkuose
 Pamatykite Žiemgalai neįprastą vaizdingą reljefą

              

5  Ėrbergės 
       dvaro parkas
56.364667, 25.017328
www.neretasnovads.lv

 Laukia žavingas Legendų takas
 Pasivaikščiojimas Mėlynosios damos draugijoje
 Galima paragauti ypatingų raganiškų vaišių
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6  Vygantės 
       dvaro parkas
56.574270, 25.496108
www.jaunjelgava.lv

 Galima paplaukioti laiveliu „Vīgante“
 Čia dalijamasi prisiminimais apie žuvusias gamtos ir kultūros vertybes – Staburago 

uolą, Liepavuotą, Dainų švenčių estradą
 Galima pasigrožėti 41 egzotiška medžių rūšimi

       

7  Skryverų
       dendrologinis 
       parkas
56.617106, 25.057759
www.skriveri.lv

 Įdomu atrasti 30 pasaulyje retai sutinkamų medžių rūšių
 Siūloma iš dviejų 17 metrų aukščio parko terasų stebėti, kaip Dauguvos kraštovaizdis 

keičiasi kartu su metų laikais
 Galima susipažinti su įdomiais parko tvarkymo būdais

       

8  Koknesės 
        dvaro parkas 
        ir griuvėsiai
56.644811, 25.426378
www.visitkoknese.lv

 Dauguvos ir Persės santakos peizažas su Koknesės viduramžių pilies griuvėsiais ir 
parku yra tikra Latvijos kraštovaizdžio brangenybė Žiemgaloje

 Koknesės viduramžių pilies griuvėsiuose galima pajusti viduramžių dvasią ir 
apsilankyti vienuolių kambariuose bei dalyvauti edukacinėse ekskursijose

 Gamtiniai parko takai veda pro nuostabias medžio skulptūras ir senovę liudijančius 
istorinius objektus

9  Odzienos rūmų
       parkas
56.712222, 25.685833
www.odzienasmuiza.lv

 1860 m. pastatyti Odzienos dvaro rūmai laikomi vienu įspūdingiausių neogotikos 
stiliaus statinių Latvijoje

 Atnaujintoje alaus darykloje galima paragauti naminio alaus, pagaminto laikantis 
istorinių alaus gamybos tradicijų

 Dvaro parke galima puikiai ir aktyviai pailsėti

10  Zasos dvaro
       parkas
56.292070, 25.975292
www.jekabpilsnovads.lv

 Šimtamečių ąžuolų giraitė
 Jodinėjimas žirgais romantiškame parke
 Galima patekti į senovės sėlių šventvietę – legenda pasakoja, kad šioje vietoje 

pasemtas vanduo gydo įvairias ligas

11  Adomynės
       dvaro parkas
55.748808, 25.30464
www.infokupiskis.lt

 Puikus atnaujinto medinio dvaro architektūros pavyzdys su kultūriniams renginiams 
pritaikytu parku

 Galima papildyti žinias ir pagerinti įgūdžius kūrybinėse dirbtuvėse 
 Galima paragauti ypatingųjų Adomynės krašto „Pagrabinių“ bandelių

        

Mokamas įėjimas 
į parką
Nemokamas įėjimas 
į parką

Mokamas pastatų 
lankymas

Nemokamas pastatų
lankymas

Parke yra gidas:

kalbantis latviškai

kalbantis lietuviškai

kalbantis angliškai

kalbantis vokiškai

kalbantis rusiškai

Stovėjimo aikštelė 

Parke yra tualetas 

Žaidimų ar lauko 
pramogų aikštelė

Palapinių vieta

Iškylos vieta

Maitinimo paslaugos

Svečių namai, viešbutis 
arba apartamentai

Dviračių nuoma

Jodinėjimas žirgais

Parke laukiami ir 
naminiai gyvūnai 

Siūlomos edukacinės 
programos

Siūlomos degustacijos

Patalpų nuoma

Daugiau informacijos apie maitinimo, 
nakvynės ir kitas paslaugas galite rasti 
artimiausiuose turizmo informacijos 
centruose / punktuose. 

Ši skrajutė paruošta pagal projektą LLI-313 „Įspūdinga kelionė dvarų parkais visus metus“ / „4SeasonsParks“, 
kurio tikslas yra skatinti kultūrinių ir  istorijinių objektų ilgalaikiškumą, didinti jų patrauklumą lankytojams. 
Bendras projekto biudžetas: 692 246,76 EUR (įskaitant ERAF finansavimą: 588 409,75 EUR). Ši skrajutė 
paruošta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios skrajutės turinį visiškai atsako Žiemgalos 
planavimo regionas, jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. 
Autorius, leidėjas: Žiemgalos planavimo regionas, 2019 metai.

http://www.jaunjelgava.lv/
http://www.skriveri.lv/
http://www.visitkoknese.lv/
http://www.odzienasmuiza.lv/
http://www.jekabpilsnovads.lv/

