2.pielikums

Parka
Parks ir
daļēji viegli sasniedzams, tas ir
ārpus apdzīvotas vietas - 4.2km jeb
8 minūšu braucienā ar auto no
Aizkraukles
pa
grants
ceļu.
Teritorijas tuvumā nav sabiedrsikā
transporta pieturas, nav arī ietves
vai veloceliņu. Interneta vidē
pieejama skopa informācija.
1. Skats no bijušās muižas teritorijas uz
piebraucamā
ceļa
aleju.
Aleja
strukturāli
saglabājusies labā kvalitātē. Augstvērtīgs skats.

Audze, krūmājs, rets mežs, parks
Ūdensteces un dīķi
Apbūve
Koku grupas / rindas / alejas
Ceļu infrastruktūra

Parka
Pieejamība
vērtējama kā zema. Šobrīd vieta
nav piemērota apmeklētājiem, jo
objekts atrodas privātā teritorijā un
tam nav nodrošonāta ērta un
saprotama piekļuve.

Plūsma uz privātu
teritoriju

Iebrauktuve, transporta kustība
Pašvaldības īpašuma robeža
Bijušā muižas parka aptuvena
atrašanās vieta
Nogāzes
1

Tūju aleja

2

2. Skats no bijušās muižas piebraucamā ceļa uz
Tūju aleju un parka paviljonu. Tūju aleja, visdrīzāk,
stādīta 20. gs.
Daļēji augstvērtīgs skats.
Parādījušās jaunas, traucējošas struktūras.

8
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Degradēta jeb neapsaimniekota zona

7

1

2

11

Daļēji apsaimniekota zona

1
5
9

Fotofiksācijas virziens un kārtas
numurs

4

3
10

1

Aizkraukles muižas dārza paviljons

2

Bijušais Aizkraukles muižas parks

3. Skats no parka paviljona uz muižas parka daļu un
Daugavas ieleju. Šajā daļā labi nolasāms
terasējums. Daļēji augstvērtīgs skats. Priekšā
saauguši sējeņi, lapu periodā skats nav uztverams.

4. Skats no parka puses uz muižas parka paviljonu.
Daļēji augstvērtīgs skats. Priekšā saauguši sējeņi,
lapu periodā skats nav uztverams.
0
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Doto lapu skatīt kopā ar

lapu.
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Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

Lapas
nosaukums
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EsoŠās situācijas analīze -

Pielikums Nr.2 punkts 9.1.

1.

2.
AIZKRAUKLES MUIŽAS PARKS

3.

Funkcija. Aizkraukles muižas apbūve gandrīz pilnībā iznīcināta 1. pasaules kara laikā. Līdz mūsu dienām saglabājies parka paviljons
(19.gs. otrā puse). Sešstūra formas tornim ir divi stāvi un kupolveida jumtiņš. Celts dažādām vajadzībām - mednieku vaļas brīdim, kafijas
vai tējas nobaudīšanai, atpūtai pastaigu laikā. Paviljons ir iekļauts dažos tūrisma maršrutos.
un
Muižas teritorija ir sadalīta vairākos privātos īpašumos un jaukta statusa kopīpašumos. Muižas parka
paviljons atrodas jaukta statusa kopīpašuma teritorijā. Īpašums tiek apsaimniekots kā mājsaimniecība, paviljona tuvumā teritorija netiek
kopta. Šobrīd Aizkraukles muižas parka paviljonam ir ieliktas slēgtas metāla durvis un jauni logi, šie elemetni neatbilst kultūrvēsturiskai
situācijai un ievērojami pazemina objekta vēsturisko vērtību.
Vēsturiskās muižas robežas mūsdienās nav nolasāmas, parka atrašanās vieta ir daļēji
nolasāma, izmantojot palīgmateriālus - kartes un plānus. Ir saglabājusies aleja pie iebraucamā ceļa muižas teritorijā, terasējus parka
daļā un muižas parka paviljons. Aizkraukles muiža atrodas 10 minūšu braucienā no Aizkraukles pilsētas un 6 minūšu braucienā no
dabas parka ''Daugavas ielejas''. Aizkraukles muižas parkam un parka paviljonam ir liels potenciāls tikt iekļautam tūrisma maršrutos kā
vienam no apskates objektiem, jo tuvējā apkārtnē vēsturiskais tūrisms ir attīstīts.

Muižas parka atrašanās vieta kartē (1. kārtā apsekojamās muižas)
Muižas parka atrašanās vieta kartē (pārējās ZPR muižas)
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Applūstoša teritorija

saglabājama parka
sasaiste ar dabisko
biotopu
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Izkopējums no Aizkraukles muižas 1905. gada plāna

Apbūve

veidojama parka
sasaiste ar dabisko
biotopu

Galamērķa virziena norāde
Ceļu infrastruktūra

veidojama pieejamība
parkam

Bijušā muižas parka aptuvena
atrašanās vieta
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Aizkraukles muiža radusies 18. gs. Muižas ēka celta
pēc tās īpašnieka Karla Frīdriha Šulca fon Ašerādena
projekta, pabeigta 1761. gadā. Kungu māja celta
baroka stilā.
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Muižas parkam piegulošo teritoriju funkcionālā zonējuma plāns izstrādāts pamatojoties uz Aizkraukles novada teritorijas
funkcionālā zonējuma karti (pieejama: www.aizkraukle.lv);
Doto lapu skatīt kopā ar
lapu.
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Parka attīstības analīze -

Pielikums Nr.2 punkts 9.1.

AIZKRAUKLES MUIŽAS PARKS
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Pielikums Nr.2 punkts 9.1.

1. Skats no piebraucamā ceļa uz trīsrindu liepu
aleju. Aleja strukturāli saglabājusies viduvējā
kvalitātē, ar iztrūkumiem. Augstvērtīgs skats.

Parka
Asares muižas parks ir viegli sasniedzams. Tas atrodas Asarē, Asares pagastā, Aknīstes novadā. Vēsturiskajā muižas pārvaldnieka
mājā mūsdienās darbojās Asares pagasta pārvalde un bibliotēka. Muižas ansambļa teritorija tiek uzskatīta par Asares pagasta centru. Pie ansambļa
teritorijas pieved asfaltbetona ceļi, bez ietvēm un velo infrastruktūras. 6 minūšu gājienā līdz Asares muižas drupām atrodas autobusu pietura. Asares muižas
ansamblim nav interneta vidē publiski pieejamas mājaslapas. Informācijas par parka teritorijā plānotām un notikušām aktivitātēm pieejama Aknīstes novada
mājaslapā un citos interneta avotos.
Parka
Galvenā vēsturiskā piekļuve pie Asares pagasta pārvaldes ēkas atrodas teritorijas Z pusē. Tā ir aicinoša, blakus novietots stends ar
informāciju par muižas ansambļa attīstību un karti ar atzīmēto muižas vēsturisko mantojumu. Iebrauktuve visas tās garumā klāta ar asfaltbetona segumu un
ir vides pieejamības prasībām atbilstoša. Parka teritorijas D pusē izveidojies papildus grants seguma piebraucamais ceļš, kas galvenokārt tiek izmantots
saimniecības vajadzībām. Parks no ziemeļu puses piekļaujas dzīvojamās apbūves teritorijām un kalpo par vietējo iedzīvotāju rekreācijas vietu, līdz ar to
novērojamās gājēju plūsmas no dzīvojamās apbūves teritorijām uz parku un otrādi. Muižas ansambļa teritorijā nav parka apmeklētāju vajadzībām ierīkotas
auto novietošanas zonas. Parkā ir vides pieejamības prasībām atbilstoši grants seguma pastaigu celiņi.

Audze, krūmājs, rets mežs, parks
Zāliena teritorija, lauce
Ūdensteces un dīķi
Sporta laukums
Muižas vēsturiskā apbūve
Muižas vēsturiskās apbūves drupas
Pārējā apbūve

Piekļuve pie dzīvojamās
apbūves teritorijām

7

Koku grupas / rindas
Ieeja, gājēju kustība
Iebrauktuve, transporta kustība

17
Gājēju plūsma no dzīvojamās apbūves
teritorijām uz parku un otrādi

5

6

2. Skats no muižas ziemeļu fasādes drupām uz
vēsturisko parādes laukumu, koku rindām un
muižas ansambļa apbūvi. Koku rindas un parādes
laukums strukturāli saglabājies labā kvalitāte.
Laukuma vidū tika ienestas vēsturiskai situācijai
neatbilstoša struktūra – sporta laukums. Daļēji
augstvērtīgs skats.

Ceļu infrastruktūra
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Gājēju plūsma no dzīvojamās apbūves
teritorijām uz parku un otrādi

P
10

2

3

1

"Ēnas" dobe

9
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muižas parka teritorijā
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3. Skatu perspektīva no parka teritorijas uz Asares
evaņģēliski luterisko baznīcu. Atsevišķas koku
grupas strukturāli saglabājušās labā kvalitātē.
Skatam priekšā tika ierīkots bērnu rotaļu laukums.
Daļēji augstvērtīgs skats.

2

14
15

1.

Degradēta jeb neapsaimniekota zona

i
i

14
12

11

8

8

0

25

50

75

100

Doto lapu skatīt kopā ar "Vēsturiskās attīstības analīze – Asares muižas parks" lapu.

Papildus iebrauktuve muižas
parka teritorijā

9

1

Asares muižas pilsdrupas

2

Dārznieka māja (tagad Asares
novadpētniecības muzejs)

3

Saimniecības ēkas

4

Sporta laukums

5

Muižas pārvaldnieka māja (tagad
Asares pagasta pārvalde, bibliotēka,
pagasta novadpētniecības
ekspozīcija)

Tempļa kalns

7
"Farmācijas" dobe

Pašvaldības īpašuma robeža

"Saules" dobe

6

Piekļuve pie meža un
lauksaimniecības teritorijām

4. Skats no parka teritorijas uz muižas pilsdrupām.
Skata kulises veidojošās koku un krūmu grupas
strukturāli saglabājušās viduvējā kvalitātē. Daļēji
augstvērtīgs skats.

Daļēji apsaimniekota zona

Bērnu rotaļu laukums
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Apsaimniekota zona
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Fotofiksācijas virziens un kārtas
numurs
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1

Muižas magazīnas klēts

10

Piemiņas vieta Asares pagasta
represētajiem iedzīvotājiem

11

Asares evaņģēliski luteriskā baznīca

12

Piemineklis 1919. - 1920. gadā
kritušajiem Augškurzemes partizānu
pulka karavīriem

13

Muižas vecie kapi un kapliča

6

Saimniecības ēka (tagad dzīvojamā
māja)

14

Muižas krogs un zirgu stadula (tagad
veikals un kultūras nams)

7

Spirta dedzinātavas drupas
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1.

2.

3.

ASARES MUIŽAS PARKS

Muižas parka atrašanās vieta kartē (1. kārtā apsekojamās muižas)

Funkcija. Latvijas brīvības cīņu laikā Asarē 1919. gadā tika dibināts Augškurzemes partizānu pulks, un šeit izvietoja pulka štābu. 1920.
gadā muiža kļuva par valsts īpašumu, bet 1924. gadā lauksaimniecības biedrība "Grauds" Asares muižas pilī atvēra Asares divgadīgo
lauksaimniecības skolu. 1926. gada 25. janvārī izcēlās ugunsgrēks un muižas ēka nodega. Mūsdienās muižas parks kalpo par vietējo
iedzīvotāju rekreācijas vietu. 2018. gada vasarā kultūras notikuma "Baznīcu nakts Sēlijā" ietvaros visiem interesentiem bija iespēja gida
pavadībā apskatīt vēsturisko muižas apbūvi un parku.
un
Muižas parka teritorija ir pašvaldības īpašumā. Teritorijā tiek veikti ikdienas apsaimniekošanas
pasākumi, izveidota "Veselības taka", ierīkoti soliņi, bērnu rotaļu laukums un āra vingrošanas zona. Teritorija pie Asares pagasta
pārvaldes un parka centrālā daļa tiek kopta. Parka R daļa ir mazāk sakopta, aizaugusi ar sējeņiem un zāli.
Muižas parka galvenās struktūras ir salīdzinoši labi saglabājušās līdz mūsdienām. No
vēsturiskās apbūves saglabājušās Asares muižas pilsdrupas, dārznieka māja, kas tagad funkcionē kā novadpētniecības muzejs,
saimniecības ēkas, muižas pārvaldnieka māja, tagad Asares pagasta pārvaldes ēka, muižas krogs un zirgu stadula, kur tagad atrodas
veikals un kultūras nams, Asares evaņģēliski luteriskā baznīca un muižas magazīnas klēts. Parka telpiskumu redzami veido koku
grupas, alejas un lauces. Asares muižas parks ir viens no Latvijas vecajiem parkiem, kur galvenā skata perspektīva virzīta no pils uz
baznīcas torni. Skata perspektīvas atrašanās vieta ir ievērojama arī mūsdienās, taču, parka kokiem augot, nav izteikta. Ņemot vērā
pieejamus vēsturiskos materiālus, grūti spriest par celiņu tīkla atbilstību vēsturiskajai situācijai.

Muižas parka atrašanās vieta kartē (pārējās ZPR muižas)
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saglabājama parka
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Plāns pārzīmēts no 1991. gadā izstrādātā Asares parka aprakstā
pieejamās esošās situācijas shēmas
A - pilsdrupas;
B - ciema padome; C D - medpunkts; E
F''Pilskalni''; G - sauss
Istabi; J - akmens
K - sporta laukums; L paliekas; M a - ozolu rindas; b - Acer
platanoides un Tilia cordata jaukta rinda; c - Tilia cordata rinda; d Acer platanoides aleja; 1 - Thuja occidentalis "Umberculifera"; 2 Larix decidua; 3 - Pseudotsuga menziesii; 4 - Abies sibirica; 5 Acer platanoides "Schwedleri"; 6 - Tilia cordata p 304, 339, 445; 7 -
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Pārējā apbūve
Koku grupas / rindas
Galamērķa virziena norāde
Ceļu infrastruktūra
Takas
Pašvaldības īpašuma robeža
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Asares muiža pirmo reizi minēta 1569. gada rakstos,
kad tā piederēja ārstam Cahāriasam fon Veisam.
Veisu dzimta to mantoja līdz 1745. gadam. Vēlāk tā
pārgāja Altenbokumu dzimtas īpašumā. 1749. gadā
G. Altenbokums uzcēla barokālu pils ēku. 1756. gadā
muiža ar pili pārgāja Holteju dzimtas īpašumā, bet no
1832. gada to savā īpašumā pārņēma Valteri
– Vittenheimi, kas tur palika līdz 1. pasaules karam.
Ap 1840. gadu muižai tika piebūvēti divi neogotiski
sānu rizalīti ar kāpienveida zelmiņiem. Muižas
dendroloģiskais ainavu parks veidots 18. gs., savukārt
19. gs. otrajā pusē tas tika papildināts.

Rekreācijas teritorijas

saglabājama
pieejamība parkam
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Parka attīstības analīze –

nosaukums
Muižas parkam pieguļošo teritoriju funkcionālā zonējuma plāns izstrādāts, pamatojoties uz Asares pagasta, Asares ciemata Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
teritorijas plānojuma grozījumu karti "Asares ciemata teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana" (pieejama: www.akniste.lv);
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Tālr.: +371 22007585
Pielikums
Doto lapu skatīt kopā ar "Esošās situācijas analīze – Asares muižas parks" lapu.
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com
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Nr.2 punkts 9.1.

ASARES MUIŽAS PARKS
FOTOFIKSĀCIJAS

5. Skats

sporta laukumam uz

Pielikums Nr.2 punkts 9.1.

Parka
Parks ir viegli sasniedzams, atrodas apdzīvotā vietā - Bēnē. Piebraukt iespējams pa asfaltētu ceļu. 500 m jeb 6 minūšu gājienā
no muižas kungu mājas atrodas sabiedriskā transporta pietura. Parka tuvējā apkārtnē nav ietves vai veloceliņu. Informācija par muižu ir pieejama
novada mājaslapā.
Parka
Daļa celiņu parka teritorijā ir bruģēti, tas padara teritoriju daļēji pieejamu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tomēr lielākā daļa taciņu
nav labiekārtotas. Galvenā ieeja parkā ir saprotama un aicinoša, pārējās ir vietējo iedzīvotāju iestaigātas taciņas. Vairākās vietās muižas teritorijā ir
iespējams novietot auto, pieejama arī velonovietne pie kungu nama. Muižas teritorijā izvietots informācijas stends. Gājēju plūsma novērojama gan no
dzīvojamām teritorijām uz parkā pieejamām rekreatīvām aktivitātēm, gan cauri parkam no dzivojamām teritorijām uz citām dzīvojamām teritorijām.

Audze, krūmājs, rets mežs, parks
Zāliena teritorija, lauce
Saimniecības zemes
Ūdensteces
Muižas vēsturiskā apbūve

1. Skats no ceļa uz kungu māju un reprezentatīvo
daļu. Reprezentatīvā pils daļa saglabājusies labā
kvalitātē. Augstvērtīgs skats.

Pārējā apbūve
Koku grupas / rindas
Ieeja, gājēju kustība
Iebrauktuve, transporta kustība
Plūsma no dzīvojamām
teritorijām uz parku, estrādi
un tautas namu

Ceļu infrastruktūra
Takas
Iestaigātas taciņas

2. Skats no kungu nama uz reprezentatīvo daļu un
aizsargājamo aleju. Aleja strukturāli saglabājusies
labā kvalitātē. Augstvērtīgs skats.

Plūsma no dzīvojamām
teritorijām uz saimniecības
zemēm
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Daļēji apsaimniekota zona
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3. Skats no kungu nama uz upi. Skatu aizsedz
saauguši krūmi un koku zari, skats nav uztverams
lapu periodā. Daļēji augstvērtīgs skats.
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4. Skats no estrādes muižas parkā uz kungu namu.
Skatu aizsedz koku zari, kas traucē skata uztverei
lapu periodā. Daļēji augstvērtīgs skats.

Plūsma no dzīvojamām
teritorijām uz novada pašvaldību
un parku

Aizsargājama aleja

1.

Doto lapu skatīt kopā ar

lapu.
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Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

EsoŠās situācijas analīze -

Pielikums Nr.2 punkts 9.1.

1.

2.
3.

BĒNES MUIŽAS PARKS

Funkcija. 1905.gadā muižas kungu ēka tika nodedzināta, bet vēlāk atjaunojot kļuvusi nedaudz mazāka un vienkāršāka. No 1922.gadā
tās nomnieks bija Otto Valdemārs Gailītis. Nopostītu un panīkušu saimniecību, kura tolaik tika saukta par Bēnes Kulturālo centru, viņš
pārvērta paraugsaimniecībā. Šobrīd muižas ēkas piebūves daļā atrodas Bēnes tautas nams, bet pašā muižas ēkā pagasta pārvalde
(Auces novada pašvaldība). Gan Bēnes tautas namā, gan Bēnes muižas parka estrādē tiek organizētas dažādas sociālekonomiskas
aktivitātes.
un
Muižas parka teritorija ir pašvaldības īpašums. Parks tiek regulāri kopts - pļauts zāliens, izņemti
jaunie sējeņi, tiek uzturētas taciņas, daļa celiņu ir nobruģēti. Pāri auces upei uzbūvēts koka gājēju tilts.
Vēsturisko materiālu trūkuma dēļ grūti spriest par muižas parka autentiskuma pakāpi.
Vēsturiskās parka robežas ir labi nolasāmas. Saglabājies muižas pils ēkai perpendikulārs piebraucamais ceļš DA pusē ar divrindu
vēsturisko aleju. Laiku gaidā parka teritorijā tika ieviestas vēsturiskai situācijai neatbilstošas būves un elementi: PSRS laikā būvēta 3
stāvu dzīvojamā māja, sporta laukumi un ar metāla paneļu žogu norobežota brīvdabas estrāde. Nožogojums ir ar parka ieceri
konfliktējošs un neaicinošs. Pāri Auces upei ierīkots vizuāli neuzkrītošs, parka ainavā iederīgs gājēju tilts. Muižas pils priekšā ierīkota
regulāra plānojuma reprezentatīva zona.

Muižas parka atrašanās vieta kartē (1. kārtā apsekojamās muižas)
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Muižas parka atrašanās vieta kartē (pārējās ZPR muižas)

Audze, krūmājs, rets mežs, parks

veidojama parka
sasaiste ar dabisko
biotopu

Sabiedriskās apbūves teritorija

saglabājama
pieejamība parkam

Dzīvojamās apbūves teritorija
Lauksaimniecības teritorijas
Mazstāvu dzīvojamās apbūves
teritorija

Izgriezums no 1900. gada kartes. Bēnes muižas vieta
(Avots: vesture.dodies.lv)

Ūdensteces

veidojama parka
sasaiste ar dabisko
biotopu

Dabas un apstādījumu teritorija

Bēnes muiža izveidota 16. gs. beigās, kad sabruka
Livonijas ordenis un sāka veidoties Kurzemes Zemgales hercogiste. Mūsdienās redzamā kungu māja
celta no 1876. līdz 1878.gadam neogotiskā stilā, bet
vēlākos gados daļēji pārbūvēta. Projekta autors bijis
Pēterburgas arhitekts Šļups.

Jaukta centru apbūves teritorija
Auce

Rūpnieciskas apbūves teritorija

veidojams ekotons

Muižas vēsturiskā apbūve
Pārējā apbūve
Koku grupas / rindas
Galamērķa virziena norāde
saglabājama
pieejamība parkam

Ceļu infrastruktūra

AUCE [13,5 KM]
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Takas
Pašvaldības īpašuma robeža
Privātīpašuma robeža

1.
2.

Muižas parkam piegulošo teritoriju funkcionālā zonējuma plāns izstrādāts pamatojoties uz Auces novada teritorijas plānojuma
2013. - 2025. gadam - Bēnes pagasta pašreizējās teritorijas izmantošanas plāna (pieejams: www.auce.lv);
Doto lapu skatīt kopā ar
lapu.
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Gājēju plūsma no un uz
dzīvojamām teritorijām
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1. Skats uz muižas parka centrālo divrindu aleju no
pils puses. Aleja strukturāli saglabājusies labā
kvalitātē. Augstvērtīgs skats.
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Transporta piekļuve
uz privātmāju
dzīvojamām
teritorijām
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2. Skats no parka uz centrālo divrindu aleju un pili.
Aleja strukturāli saglabājusies labā kvalitātē. Pils
fasādi aizsedz izaugušas tūjas. Daļēji augstvērtīgs
skats.
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Audze, krūmājs, rets mežs

Parka
Bornsmindes
muižas parks ir viegli sasniedzams.
Tas
atrodas
ciemā
Ziedoņi,
Rundāles novadā, 1.2 km attālumā
no Latvijas reģionālā autoceļa P103
Dobele-Bauska. Pie muižas parka
teritorijas
pieved
grants
un
asfaltbetona ceļi, bez ietvēm un
veloceliņiem. 3 minūšu gājienā no
galvenās ieejas muižas ansambļa
teritorijā
atrodas
autobusu
pieturvieta. Bornsmindes muižas
ansamblim nav interneta vidē
publiski pieejamas mājas lapas, ļoti
maz informācijas par muižā un parkā
notiekošām aktivitātēm.
Parka
Teritorijā un tās
tuvumā
nav
ierīkotu
auto
stāvlaukumu.
Muižas
ansambļa
teritorijas R pusē ir trīs gājēju
veidotas neskaidras un neaicinošas
ieejas, pie vienas no tām novietota
Dabas
aizsardzības
pārvaldes
informācijas
plāksne.
Papildus
norādes vai informācijas stendi parka
teritorijā nav izvietoti. Parka D pusē
konstatēta ieeja parkā no autoceļa,
kuru izmanto parka apmeklētāji,
autotransportu atstājot brauktuves
malā. Parkā ir atsevišķi viegli vai
daļēji viegli nolasāmie zemes celiņi
un takas, kas neatbilst vides
pieejamības prasībām.

i
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Gājēju plūsma caur parku no
un uz dzīvojamām teritorijām

Zāliena teritorija, lauce
Ūdensteces un dīķi
Muižas vēsturiskā apbūve
Pārējā apbūve
Muižas vēsturiskās apbūves drupas
Apbedījumu vieta
Koku grupas / rindas / alejas
Ieeja, gājēju kustība
Iebrauktuve, transporta kustība
Ceļu infrastruktūra
Takas
1

Fotofiksācijas virziens un kārtas
numurs
Daļēji apsaimniekota zona
Degradēta jeb neapsaimniekota zona
Īpašuma robeža
Kultūras pieminekļa robeža

3. Skats caur muižas parka četrrindu aleju uz pils
torni. Aleja strukturāli saglabājusies labā kvalitātē.
Pils fasādi aizsedz saauguši krūmi un koku zari,
skats nav uztverams lapu periodā. Daļēji
augstvērtīgs skats.
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Bornsmindes muižas kungu māja

2

Bijusī muižas kalpu (pārvaldnieka)
māja, tagad dzīvojamā māja

3

Bijusī muižas ratnīca un stallis, tagad
dzīvojamā māja

4

Bijusī muižas vecākās kungu mājas
paliekas

5

Bijusī muižas kalpu māja, tagad
dzīvojamā māja

6

Dārznieka mājas drupas

7

Ķīniešu paviljona vēsturiskā atrašanās
vieta

8

Ziedoņu apmetne un senkapi

14
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4. Skats caur muižas parku uz pils D fasādi.
Vēsturiskās koku rindas un grupas strukturāli
saglabājušas viduvējā kvalitātē, nolasāmas tikai ar
palīgmateriāliem. Pils fasādi aizsedz saauguši
krūmi, kas traucē skata uztverei lapu periodā. Daļēji
augstvērtīgs skats.
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Ieeja parkā no autoceļa (ieeju izmanto parka
apmeklētāji, auto atstājot brauktuves malā)
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Doto lapu skatīt kopā ar "Vēsturiskās attīstības analīze – Bornsmindes muižas parks" lapu.
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1.

Funkcija. Pēc 1920. gada agrārās reformas muižas kungu māja nonāca Ziedoņa dārzkopības skolas
rīcībā. 20. gadsimta 50.-60. gados muižas kungu mājā bija izvietotas Valsts Saulaines lauksaimniecības
tehnikuma kopmītnes. No 1967. līdz 1992. gada vidum muižā bija tuberkulozes slimnīca "Ziedoņi",
parks galvenokārt kalpoja par slimnieku atpūtas vietu. 1993. gada jūlijā muiža nonāca Rundāles
pagasta pašvaldības īpašumā, savukārt 2000. gadā tika privatizētā un līdz šim brīdim vairs netiek
izmantota un pakāpeniski degradē. Muižas parks kā apskates objekts un apmetnes vieta iekļauts
vairākos laivu maršrutos un tematiskās ekspedīcijās. Muiža iekļauta Zemgales reģiona velomaršrutu
ceļvedī.
un
Muižas ansambļa teritorija ir sadrumstalota, sadalīta vairākos pēc
piederības atšķirīgos īpašumos. Lielākā parka daļa pieder pašvaldībai, tā ietilpst dabas parka "Bauska"
sastāvā. Dabas parka teritorija mūsdienās tiek daļēji apsaimniekota. Teritorija ap muižas kungu māju ir
pakāpeniski degradējas.
Skaidri nolasāma vēsturiskā muižas parka robeža. Pils Z
pusē saglabājusies regulāra parādes pagalma struktūra. Pils D daļā nolasāmas vairākas alejas. Parka
DA pusē ir mežaparks ar I pasaules kara vācu kapiem. Parkā daļēji nolasāms vēsturisko celiņu
tīklojums. No muižas ansambļa apbūves saglabājusies muižas kungu māja, divas kalpu mājas, vecākās
kungu mājas paliekas, stallis un ratnīca. Laiku gaitā teritorijā uzceltas jaunas dzīvojamās mājas,
garāžas, vairākas saimniecības ēkas.

2.

BORNSMINDES MUIŽA

3.

Muižas parka atrašanās vieta kartē (1. kārtā apsekojamās muižas)

Mežu teritorijas
Ražošanas objekti un noliktavas
Kapsēta
Īpašas nozīmes zaļumvietas
Citas koptās zaļumvietas
Nacionālās nozīmes lauksaimniecībā
izmantojama teritorija

Muižas parka atrašanās vieta kartē (pārējās ZPR muižas)

Derīgo izrakteņu ieguves teritorija
Dzīvojamās apbūves teritorija
Lauksaimniecības teritorijas
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12-18 - saimnieciskais
paviljons).
1921.

Bornsmindes muiža celta 15. gs., tās pirmais īpašnieks bija Josts
fon Heidens. No 15. gs. beigām līdz 1920. gadam muiža bija fon
Šepingu dzimtas īpašumā. Bornsmindes muižas dzīvojamā
vienstāvīga mūra ēka celta baroka stilā starp 1760. un 1783. gadu.
Laika posmā no 1805. līdz 1806. gadam to pārbūvēja pēc arhitekta
Pjetro Pončini projekta vēlā klasicisma stilā un tā ieguva divstāvīgu
apjomu. 19. gadsimta sākumā Lielupes krastā sāka veidot ainavu
parku un dārzu. Ap 1880. gadu kungu māja tika vēlreiz pārbūvēta,
iegūstot neogotisko izskatu un torni. 1962. gadā to pārbūvēja
pēdējo reizi, pēc kuras ēka zaudēja fasāžu apdari un pēdējos
interjeru apdares elementus, tādējādi iegūstot savu pašreizējo
izskatu.
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Piederība: jaukta statusa kopīpašums
Kultūras pieminekļa robeža

a. Bornsmindes muižas kungu māja; b. Bornsmindes muižas kalpu māja; c. Bornsmindes muižas vecākās kungu mājas paliekas; d. Bornsmindes muižas kalpu māja; e.
Ziedoņu apmetne un senkapi; f. Jumpravas apmetne; g. Parka paviljons; h. Kapela; i. Mākslīgās pilsdrupas; j. Plūdoņu apmetne; k. Jumpravas kapi.

Muižas parkam pieguļošo teritoriju funkcionālā zonējuma plāns izstrādāts, pamatojoties uz Rundāles novada Teritorijas
plānojuma 2012.–2025. gadam plānu "Rundāles novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana" (pieejams: www.rundale.lv);
Doto lapu skatīt kopā ar "Esošās situācijas analīze – Bornsmindes muižas parks" lapu.
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10.
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Laba

Parka
Muiža ir salīdzinoši viegli sasniedzama. Piebraukt iespējams gan pa asfaltētu ceļu, gan pa grants ceļu. Teritorija atrodas 3km
attālumā no Bauskas pilsētas centra, šo attālumu iespējams veikt kājām aptuveni 30 minūšu laikā. Tuvākā sabiedriskā transporta pietura ir Bauskā.
Muižas tuvumā nav ietves vai veloceliņu. Derpeles mājaslapā iespējams iepazīties ar muižas vēsturi un notikumiem pansionātā.

Audze, krūmājs, rets mežs, parks

Parka
Ieejas parkā ir saprotamas un parks ir aicinošs, tomēr nekādas norādes uz parku vai informācijas stendi parka teritorijā nav izvietotas.
Teritorijā iespējams pārvietoties cilvēkiem ratiņkrēslā, bet ne parka daļā. Pie kungu nama ir bezmaksas autostāvvieta. Iebrauktuvi teritorijā, galvenokārt,
izmanto pansionāta apmeklētāji vai saimnieciskais transports.

Zāliena teritorija, lauce
Ūdensteces
Muižas vēsturiskā apbūve

1. Skats uz koku aleju. Aleja strukturāli
saglabājusies labā kvalitātē. Augstvērtīgs skats.

Pārējā apbūve
Koku grupas / rindas
Ieeja, gājēju kustība
Iebrauktuve, transporta kustība
Ceļu infrastruktūra
Takas

2. Parka galvenā skatu perspektīve vizrienā no
muižas kungu nama uz parku. Perspektīve
saglabājusies viduvējā kvalitātē. Tālo skatu var
uztvert tikai pateicoties celiņam, nekas cits par to
neliecina mūsdienās. Daļēji augstvērtīgs skats.

Iestaigātas taciņas
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Fotofiksācijas virziens un kārtas
numurs
Apsaimniekota zona

4

Īpašuma robeža
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3. Skats no parka uz muižas kungu māju. Struktūra
saglabājusies viduvējā kvalitātē. Asimetriski stādītie
kokaugi pils priekšā traucē uztvert skatu perspektīvi,
kā arī aizsedz pils fasādi. Daļēji augstvērtīgs skats.
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Derpeles muižas pils (pansionāts)
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Noliktava un kūts
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Plūsma uz pansionāta teritoriju,
galvenokārt, apmeklētāji
vai saimnieciskais transports
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Doto lapu skatīt kopā ar

lapu.
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1.

2.
3.
DERPELES MUIŽAS PARKS

Funkcija. 1881.gadā muižu nopirka Mežotnes un Bauskas atmaņa muižas īpašnieks Ralfs fon Līvens, pēc kura nāves tajā pašā gadā
muižu mantoja viņa vecākais dēls Anatols. Anatols fon Līvens tad arī bija pēdējais Derpeles muižas īpašnieks. Pēc agrārreformas 1936.
gadā Derpeles muiža nonāca valsts īpašumā un tika sadalīta jaunsaimniecībās, bet muižas dzīvojamā ēkā iekārtoja veco ļaužu
pansionātu, kas te darbojās vēl mūsdienās. Derpeles muiža apmeklētājiem apskatāma tikai no ārpuses.
un
Parka teritorija pieder pašvaldībai un to apsaimnieko pansionāts ''Derpele''. Parkā tiekregulāri kopts iekoptas puķu un rožu dobes, izvietoti dažādi vides objekti. Muižas apbūve tiek uzturēta labā stāvoklī, pils ir atjaunota.
Muižas ansambļa galvenās struktūras ir daļēji saglabājušās. Piebraucamais ceļš un
galvenā skatu perspektīva no muižas pils virzienā uz parku ir saglabājusies, salīdzinot ar vēsturiskajiem plāniem. Saglabājušies trīs
vēsturiskie dīķi, koku aleja un vairāki senie koki. Kā arī muižas kungu māja un divas vēsturiskas saimniecības ēkas. Laika gaitā,
pansionāta vajadzībām teritorijā ienestas vairākas jaunas būves. Parka ZA daļa ir vairāk mainījusies, turpretī centrālā un DR daļā vairāk
saglabājušās vēsturiskās struktūras.

Muižas parka atrašanās vieta kartē (1. kārtā apsekojamās muižas)
Muižas parka atrašanās vieta kartē (pārējās ZPR muižas)

Sabiedriskās apbūves teritorija
Dzīvojamās apbūves teritorija
Lauksaimniecības teritorijas

veidojams ekotons

Nacionālās nozīmes
lauksaimniecības teritorijas
Ūdensteces
Īpašas nozīmes zaļumvietas
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Kapsēta
Rūpnieciskas apbūves teritorija

Derpeles muižas teritorija vēsturiskajā kartē. Gads
nezināms

Muižas vēsturiskā apbūve

Muižas zeme zināma jau kopš 16. gs., taču dzīvojamā
māja, kas redzama mūsdienās būvēta ap 1840. gadu,
Kristofera Vilhelma laikā. Muiža celta vēlīnā klasicisma
stilistikā ar bīdermeijera iezīmēm.

Pārējā apbūve
Galamērķa virziena norāde
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BAUSKAS ROBEŽA

Ceļu infrastruktūra
Takas
Īpašuma robeža
Pašvaldības nozīmes kultūrvēst. un
dabas teritorijas
0

1.
2.

Muižas parkam piegulošo teritoriju funkcionālā zonējuma plāns izstrādāts pamatojoties uz Bauskas novada esošās teritorijas
izmantošanas plāna (pieejams: www.bauska.lv);
Doto lapu skatīt kopā ar
lapu.
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Parka attīstības analīze -
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DERPELES MUIŽAS PARKS
FOTOFIKSĀCIJAS

Pielikums Nr.2 punkts 9.1.

Parka
Ērberģes muižas ansambļa teritorija ir viegli sasniedzama. Tā atrodas Ērberģes ciemā, Neretas novadā, Dienvidsusējas upes
krastā. Teritorija sasniedzama pa asfaltbetona seguma autoceļu. Tuvumā nav sabiedriskā transporta pieturvietu. Mazzalves pamatskolai ir interneta vidē
publiski pieejama mājaslapa (www.mazzalve.com). Informācijā par muižas kungu mājā un parkā plānotām un notikušām aktivitātēm tiek sniegta arī
Neretas novada mājaslapā (www.neretasnovads.lv) un citās interneta vietnēs.
Parka
Galvenā iebrauktuve un ieeja muižas ansambļa teritorijā atrodas DR pusē, vēsturiskā parādes laukuma vietā. Tā ir pietiekami
aicinoša un vides pieejamības prasībām atbilstoša. Pie iebrauktuves pretī klēts ēkai novietots informācijas stends. Autotransportu iespējams atstāt nelielā
laukumā kungu mājas R pusē. Otrā iebrauktuve ir klāta ar grants segumu, tās sākumā atrodas papildus auto novietošanas zona. Caur parka teritoriju
novērojama gājēju plūsma no dzīvojamās apbūves teritorijām uz skolu un otrādi. Parkā nolasāmi atsevišķi zemes celiņi un takas, kas neatbilst vides
pieejamības prasībām.

Audze, krūmājs, rets mežs, parks
Zāliena teritorija, lauce
Ūdensteces / ūdenstilpes
Muižas vēsturiskā apbūve

1. Skats no muižas kungu mājas ZA puses uz upi.
Augstvērtīgs
skats,
labi
saglabājies
līdz
mūsdienām, bez laika uzslāņojumiem.

Pārējā apbūve
Sporta laukums
Koku grupas / rindas / alejas
Ieeja, gājēju kustība
Iebrauktuve, transporta kustība
Ceļu infrastruktūra

2. Skats no muižas kungu mājas DR puses uz
vēsturisko parādes laukumu. Parādes laukums
strukturāli
saglabājies
viduvējā
kvalitātē.
Paradījušās vēsturiskai situācijas neatbilstošas
struktūras – sporta laukumi. Daļēji augstvērtīgs
skats.

Takas
1

Apsaimniekota zona
Daļēji apsaimniekota zona

Gājēju plūsma no dzīvojamās
apbūves teritorijām uz skolu un
otrādi
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3. Skats uz ieeju parka teritorijā, aleju, atjaunotu
saimniecības ēku kreisajā un saimniecības ēkas
drupām labajā pusē. Aleja strukturāli saglabājusies
viduvējā kvalitātē, ar būtiskiem iztrūkumiem. Daļēji
augstvērtīgs skats.

Galvenā iebrauktuve un ieeja
muižas ansambļa teritorijā
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Klēts (tagad noliktava)

3

Saimniecības ēka (tagad skolas
darbnīcas)

5

4

Saimniecības ēka (mūsdienās
nefunkcionē)

5

Pagrabs

6

Estrāde

7

Terase

8

Akmens žogs

9

Sporta aktivitāšu laukums

11

Gājēju plūsma caur parku no
dzīvojamās apbūves teritorijām
uz skolu un otrādi

25

Muižas kungu māja (tagad Mazzalves
pamatskola)

6

8

0

1

9

Papildus iebrauktuve un ieeja
muižas ansambļa teritorijā

4. Skats no ceļa uz vēsturisko parādes laukumu,
muižas kungu mājas DR fasādi un dižkoku. Dižkoks
un koku grupas strukturāli saglabājušās labā
kvalitātē. Kungu mājas priekšā paradījušās
vēsturiskai situācijai neatbilstošas struktūras. Daļēji
augstvērtīgs skats.

Fotofiksācijas virziens un kārtas
numurs

100

Doto lapu skatīt kopā ar "Vēsturiskās attīstības analīze – Ērberģes muižas parks" lapu.
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Pielikums Nr.2 punkts 9.1.

1.

2.

3.

ĒRBERĢES MUIŽAS PARKS

Funkcija. Ērberģes muižas kungu mājā no 1922. līdz 1927. gadam bija Latvijas pasta nodaļa. No 1930. gada muižu apsaimnieko
Mazzalves pamatskola. Otrā pasaules kara beigās skolas ēkā 1944. gadā bija iekārtots Sarkanās armijas kara hospitālis. Mūsdienās
parkā ikgadēji notiek Ērberģes muižas svētku un "Muzeju nakts" un "Leģendu nakts" pasākumi, tiek organizētas bērnu vasaras
nometnes atpūtai un izzināšanai, tematiskās ģimeņu pastaigas, sporta spēļu sacensības un citi publiskie pasākumi. Parks ir labiekārtots
un funkcionē kā rekreācijas un aktīvās atpūtas vieta skolēniem, darbiniekiem, pagasta iedzīvotājiem un tūristiem.
un
Ērberģes muižas parka teritorija pieder pašvaldībai. Regulāri notiek kultūrvēsturiskā mantojuma
atjaunošanas un saglabāšanas pasākumi. 2010. gadā parkā izveidotas "Leģendu takas", izvietotas koka figūras, informatīvie stendi un
rotaļu laukumi. Teritorija ap muižas kungu māju regulāri kopta. Parka teritorija neregulāri kopta.
Parka struktūra nolasāma labi. No vēsturiskās apbūves saglabājusies pils, kas šobrīd
funkcionē kā Mazzalves pamatskola, klēts ēka un divas saimniecības ēkas. Upes krastā aiz pils ir terase ar kāpnēm. Parkā sastopams
liels vietējo koku sugu daudzums un atsevišķas introducētas sugas. Parkā labi nolasāmi atsevišķie vēsturiskie celiņi. Laiku gaitā parka
teritorijā tika ienestas vēsturiskām parkam neraksturīgas struktūras - estrāde, sporta laukumi, malkas šķūnis. Saglabājušās akmens
krāvumu žoga drupas un aleja gar parka dienvidu malu.

Muižas parka atrašanās vieta kartē (1. kārtā apsekojamās muižas)
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saglabājama
pieejamība parkam

Dzīvojamās apbūves teritorija

atjaunojama parka
sasaiste ar dabisko
biotopu

Lauksaimniecības teritorijas

sē

ja

Ūdensteces / ūdenstilpes

P

Muižas vēsturiskā apbūve
Pārējā apbūve

Plāns pārzīmēts no esošās situācijas plāna 03.10.1991. gada Ērberģes
parka aprakstā
A - pils - Mazzalves
skola; B noliktavas,
C - skolas
un
D - malkas
Enoliktava; F - pagrabs; G H - terase; I - zemes kaudze; J skolas meteostacija; K - akmens
La - Tilia cordata
rinda; b - Berberis thunbergii
c - Acer ginnala cirpts
d
- Spiraea chamaedryfolia
1 - Abies sibirica; 2 - Quercus robus;

1.
2.

Galamērķa virziena norāde

saglabājama parka
sasaiste ar dabisko
biotopu
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Ceļu infrastruktūra
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Ērberģes muiža (vācu: Herbergen), saukta arī par Taubes
muižu, no 1465. gada līdz Livonijas kara beigām piederēja
Heinriham Zellem un viņa pēcnācējiem. 1582. gadā to
mantojumā ieguva Lidinghauzenu-Volfu dzimta. 1686.
gadā muižu nopirka Gothards Vilhelms von Fītinghofs,
kura meita apprecējās ar brīvkungu Aleksandru fon Taubi.
Pirms 1806. gada Ērberģes muižu kopā ar Salas pusmuižu
iegādājās fon Hānu dzimta, kas 1868. gadā uzcēla muižas
kungu māju - neoklasicisma stila divstāvu ēku ar izbūvētu
mansardstāvu abos sānu spārnos. Pēc muižas
atsavināšanas barona fon Hāna ģimene atstāja muižu un
pārcēlās dzīvot uz Ērberģes dzirnavām.

Koku grupas / rindas / alejas

F/P

veidojams
ekotons

Muižas parkam pieguļošo teritoriju funkcionālā zonējuma plāns izstrādāts, pamatojoties uz Mazzalves pagasta teritorijas
plānojuma 2009. – 2021. gadam plānu "Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana" (pieejams: www.neretasnovads.lv);
Doto lapu skatīt kopā ar "Esošās situācijas analīze – Ērberģes muižas parks" lapu.
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ĒRBERĢES MUIŽAS PARKS
FOTOFIKSĀCIJAS

Pielikums Nr.2 punkts 9.1.

Parka
Kroņvircavas muižas parks ir viegli sasaniedzams, tas atrodas apdzīvotā vietā - Vircavā. Pie parka piebraukt iespējams pa
asfaltētu ceļu. Divu minūšu gājienā no muižas parka ir sabiedriskā transporta pietura. Pieminekļa parka teritorijā nav ne ietvju, ne veloceliņu. Informācija
par muižu ir pieejama vairākās tūrisma mājaslapās. Kroņvircavas muiža ir viegli atrodama navigācijas iekārtās.
Parka
Galvenā ieeja parkā vienlaicīgi ir iebrauktuve parkā. Ieeja nav droša gājējiem, jo nav nodalīta brauktuve no ieves vai veloceliņa. Parks
nav aicinošs apmeklētājiem, jo netiek uzturēti parka celiņi, nav veidota droša piekļuve parkam, parks nav pieejams cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Ciemā ir informatīva norāde parka virzienā, taču papildus informācijas stendi parka teritorijā nav izvietoti. Ir pieejama bezmaksas autostāvvieta divu
minūšu attālumā no parka. Iebrauktuves mantojuma teritorijā, galvenokārt, tiek izmantotas caurbraukšanai no ciema uz dzīvojamām teritorijām un
otrādāk.

Audze, mežs, parks
Zāliena teritorija, lauce
Ūdensteces
Sporta laukums
Muižas vēsturiskā apbūve

1. Skats no pils uz muižas parka centrālo aleju.
Aleja strukturāli saglabājusies labā kvalitātē.
Augstvērtīgs skats.

Pārējā apbūve
Koku grupas / rindas

P

Ieeja, gājēju kustība

Plūsma no dzīvojamām
teritorijām uz ciemu

Velonovietne

Iebrauktuve, transporta kustība
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Ceļu infrastruktūra
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Plūsma no ciema uz parku
un dzīvojamām teritorijām
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2. Skats no perspektīvu krustpunkta parkā uz bijušo
pils galveno korpusu. Aleja strukturāli saglabājusies
labā kvalitātē. Daļēji augstvērtīgs skats. Pils
galvenais korpuss nav saglabājies, lapu periodā
skats ir mazāk uztverams.

1

7
8
2

Daļēji apsaimniekota zona

Piknika vietiņas

1

Degradēta jeb neapsaimniekota zona

9

1

Fotofiksācijas virziens un kārtas
numurs

Kultūras pieminekļa robeža
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3. Skats no perspektīvu krustpunkta uz parka
centrālo
promenādi.
Promenāde
strukturāli
saglabājusies viduvējā kvalitātē. Daļēji augstvērtīgs
skats. Promenāde aizaigusi ar sējeņiem.

10

Plūsma no dzīvojamām
teritorijām uz ciemu un parku

0

Doto lapu skatīt kopā ar

Muižas pils atliekas

2

Saimniecības ēka - muižas virtuve

3

'Kavalieru māja' (mūsdienās - skola)

4

Klēts - magazīna

5

Pārvaldnieka māja

6

Kūts

7

Klēts - stallis

8

Labiekārtots skvērs ar puķu dobēm un
strūklaku

9

Ūdens parteris

5
Plūsma no dzīvojamām
teritorijām uz ciemu

4. Skats no perspektīvu krustpunkta uz kreiso (skatā
no pils) sānu promenādi. Promenāde strukturāli
saglabājusies viduvējā kvalitātē. Daļēji augstvērtīgs
skats. Promenāde aizaigusi ar sējeņiem.

1.

1

lapu.
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1.

2.
KROŅVIRCAVAS MUIŽAS PARKS

3.

Funkcija. Krievijas impērijas laikā muižas ēkas pārbūvēja armijas vajadzībām. 1919. gada rudenī pili
nodedzināja bermontieši. Pēc 1920. gada agrārās reformas muižas centra ēkas pārgāja pagasta
īpašumā. Zirgu izjādes manēžu 1920. - 1930. gados pārbūvēja par Vircavas tautas namu. Muižas
Kavalieru namā mūsdienās atrodas skola. Muižas pārvaldnieka māja ir privātīpašums, īpašnieks šobrīd
apsaimnieko ēku, paredz to kā savas ģimenes dzīvesvietu. Līdz mūsdienām saglabājies tikai viens no
pils korpusiem. Parks ir iekļauts vairākos tūrisma maršrutos kā apskates objekts.
un
Muižas ansambļa teritorija ir sadrumstalota, sadalīta vairākos pēc
piederības atšķirīgos īpašumos. Lielākā parka daļa pieder pašvaldībai. Parks netiek atbilstoši
apsaimniekots. Lielākā parka daļa ir pārmežojusies. Parka dīķi ir aizauguši. Parka lielajā laucē ir
izveidots sporta laukums. Vircavas upes tuvumā ir izvietoti piknika galdiņi, novecojusi estrāde.
Skaidri nolasāma vēsturiskā muižas parka robeža.
Saglabājies parka apjoms, unikāls ūdens parteris parkā un koku alejas. Dabā nolasāmas tālās baroka
dārziem raksturīgās skatu perspektīvas.
No muižas ansambļa saglabājušās vairākas ēkas, tās ir dažādos stāvokļos - no drupām līdz
atjaunotām būvēm, taču kompleksa kopums un vienotība grūti nolasāma, dažādās īpašumpiederības
un ēku atšķirīgā stāvokļa dēļ.

Audze, mežs, parks
Sabiedriskās apbūves teritorija
Dzīvojamās apbūves teritorija
Lauksaimniecības teritorijas
Augstvērtīgas lauksaimniecības
teritorijas
Ūdensteces

Muižas parka atrašanās vieta kartē (1. kārtā apsekojamās muižas)

Dabas / rekreācijas teritorijas

Muižas parka atrašanās vieta kartē (pārējās ZPR muižas)

Daudzīvokļu dzīv. māju apbūve
saglabājama
pieejamība parkam
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Sporta laukums
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Pārējā apbūve
Galamērķa virziena norāde
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Takas
Īpašuma robeža

Kroņvircavas muižas parka plāns. 1779. gads (Avots:

Pili pēc hercoga pasūtījuma 18.gs. beigās uzbūvēja
galma arhitekts Severīns Jensens. Visas kompleksa
ēkas celtas pēc viņa projekta smagnējās klasicisma
stilā. Muižas baroka stila dārzs sākts veidot hercoga
Frīdriha Kazimira valdīšanas laikā 1693. gadā.
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1.

2.

Muižas parkam piegulošo teritoriju funkcionālā zonējuma plāns izstrādāts pamatojoties uz Jelgavas novada teritorijas
plānojuma 2011. - 2023. gadam - Vircavas pagasta plānotās (atļautā) teritorijas izmantošanas plāna (pieejams:
www.jelgavasnovads.lv);
Doto lapu skatīt kopā ar
lapu.
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KROŅVIRCAVAS MUIŽAS PARKS
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FOTOFIKSĀCIJAS

skats

tautas nama

drupas

Audze, krūmājs, rets mežs, parks

Parka
Marinzejas muižas parks ir viegli sasniedzams. Tas atrodas Marinzejā, Atašienes pagastā, Krustpils novadā. Muižas ansambļa
teritorija no austrumu puses piekļaujas pie P62 reģionālā autoceļa Krāslava – Preiļi – Madona, kas klāts ar asfaltbetona segumu. 5 minūšu gājienā līdz
pils ēkai atrodas divas autobusu pieturas. Tuvumā nav ierīkotas ietves un veloceliņi. Ne muižas ansamblim, ne Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolai nav
interneta vidē publiski pieejamas mājaslapas. Informācija par plānotām un notikušajām aktivitātēm ir pieejama Krustpils novada mājaslapā un citos
interneta avotos.
Parka
Galvenā iebrauktuve un ieeja muižas ansambļa / skolas teritorijā atrodas A pusē. Tā ir pietiekami aicinoša, vides pieejamības
prasībām atbilstoša, tomēr bez informatīvām norādēm un stendiem. Muižas ansambļa teritorijā ir iespējams iebraukt arī pa vēsturisko piebraucamo ceļu
Z pusē. Ir vairākas gājēju piekļuves no dzīvojamās apbūves teritorijām un sabiedriskā transporta pieturām pie skolas, sporta laukuma un otrādi.
Autotransports un velosipēdi tiek novietoti pils D fasādes priekšā. Parkā ir grants un zemes pastaigu celiņi, kas neatbilst vides pieejamības prasībām.
Nesen ierīkota koka laipa, kas ved uz parka Z galā novietotu lapeni.

Zāliena teritorija, lauce
Sporta laukums
Ūdensteces un ūdenstilpes
Muižas vēsturiskā apbūve
Muižas vēsturiskās apbūves drupas

1. Skats no muižas pils uz bijušo parādes laukumu.
Parādes laukums strukturāli saglabājies viduvējā
kvalitātē, nolasāms tikai ar palīgmateriāliem.
Paradījušās vēsturiskai situācijai neatbilstošas
būves un struktūras. Daļēji augstvērtīgs skats.

Pārējā apbūve
Apbedījumu vieta

Gājēju plūsma caur parku
no dzīvojamās apbūves
teritorijām uz skolu

īte
up
lā la)
k
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r
(B

Koku grupas / rindas / alejas

Lapenīte

Ieeja, gājēju kustība
Iebrauktuve, transporta kustība
Ceļu infrastruktūra
Takas

Koka laipa

2. Skats no bijušā piebraucamā ceļa uz parādes
laukumu un pils dienvidu fasādi. Pils strukturāli
saglabājusies labā kvalitātē. Fasādi aizsedz malkas
šķūņi un priekšā izauguši koki. Daļēji augstvērtīgs
skats.

12

Gājēju plūsma uz skolu no autobusu
pieturas un otrādi

10

1

3

Apsaimniekota zona
Galvenā iebrauktuve un ieeja
muižas ansambļa teritorijā no P62
autoceļa

3

Marindzes (Marijas) ezers

7

Degradēta jeb neapsaimniekota zona
6
Gājēju plūsma uz skolu no
dzīvojamās apbūves teritorijām un
otrādi

5

8

7
10

Taka caur parku uz un no
dzīvojamās apbūves teritorijām

Koka laipa
Īpašuma robeža

Iebrauktuve muižas ansambļa teritorijā no
dzīvojamās apbūves teritorijām
(vēsturiskais piebraucamais ceļš)

9 2
8

3. Skats no parka uz pils ziemeļu fasādi un
vēsturisko regulāro dārzu. Pils fasāde, koku grupas
strukturāli saglabājušās labā kvalitātē. Regulāra
dārza struktūra nolasāma tikai ar palīgmateriāliem,
saglabājusies viduvējā kvalitātē. Daļēji augstvērtīgs
skats.

Daļēji apsaimniekota zona

4

1 1

P

11
9

Kultūras pieminekļa robeža

5

2
6
11

1

Pils (tagad Brāļu Skrindu Atašienes
vidusskola)

Atpūtas vieta

4

4. Skats uz Populus x canadensis vēsturisko aleju.
Aleja strukturāli saglabājusies labā kvalitātē ar dažu
kokaugu iztrūkumiem. Vēsturiskai piebraucamais
ceļš aizaudzis ar sējeņiem. Daļēji augstvērtīgs
skats.
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Doto lapu skatīt kopā ar "Vēsturiskās attīstības analīze – Marinzejas muižas parks" lapu.

Fotofiksācijas virziens un kārtas
numurs

7

Zirgu stallis (tagad saimniecības ēka)

2

Saimniecības ēkas drupas

8

Klēts (tagad saimniecības ēka)

3

II Pasaules karā kritušo kapi

9

Vīna pagrabs (tagad nefunkcionē)

4

Sūkņa mājiņa

10

Malkas šķūņi

5

Augļu dārzs

11

Dzīvojamās apbūves teritorija

6

Akmens žoga drupas

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

EsoŠās situācijas analīze –

Pielikums Nr.2 punkts 9.1.

1.

Funkcija. Pēc 1920. gada agrārās reformas Marinzejas muiža tika nacionalizēta un sadalīta 49 vienībās 600 ha kopplatībā, bet pilī 1925.
gadā atvēra brāļu Skrindu vārdā nosaukto pamatskolu. Mūsdienās Marinzejas muižā funkcionē Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola. Muižas
parkā notiek gan sociālekonomiski pasākumi, gan dažādi skolas pasākumi. Parkā notiek arī netradicionālas ziemas aktivitātes: 2012. un
2013. gadā uz Marinzejas ezera notika zemledus makšķerēšanas sacensības.
un
Marinzejas muižu apsaimnieko Krustpils pašvaldība un Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola. Teritorija pie
pils ēkas, augļu dārzs un parka Z daļa ir regulāri kopta. Parka DR un D puse ir mazāk kopta, aizaugusi ar sējeņiem un zāli.
Marinzejas muižas teritorija ir salīdzinoši daudz mainījusies, galvenokārt tādēļ, ka tā tika
pielāgota skolas vajadzībām. Bijušajā muižas augļu dārzā ir izveidots plašs sporta laukums. No vēsturiskās apbūves saglabājusies klasicisma
stila pils ēka, klēts un tai simetriski novietots stallis. Abām ēkām mūsdienās ir saimnieciskā funkcija. Pils R pusē saglabājies vīna pagrabs,
kas šobrīd nefunkcionē. Saglabājušās saimniecības ēkas drupas. Ap augļu dārzu saglabājušās vēsturiskā žoga drupas. Parādes laukums pils
D pusē nolasāms tikai ar palīgmateriāliem. Parka teritorijā daļēji nolasāmas pastaigu takas un parka telpiskā struktūra, kuru veido koku
apaugums un lauces.

2.
3.

MARINZEJAS MUIŽAS
PARKS

Muižas parka atrašanās vieta kartē (1. kārtā apsekojamās muižas)
Muižas parka atrašanās vieta kartē (pārējās ZPR muižas)
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Plāns pārzīmēts no esošās situācijas plāna 03.10.1991. gada Marinzejas parka
aprakstā (
A - pils; B drupas; C - II Pasaules

Marinzejas muižas pili, arī Marindzes muižas pili
Mariensee) 1845. – 1847.
gadā Marijas ezera krastā cēla Itālijas vācietis grāfs Jozefs Kazimirs Pēteris
Mihaels fon der Borhs (1804. – 1881.), kas Atašienes muižu (Attaszyn, Ataszany)
saņēma mantojumā no sava tēva Mihaela fon der Borha. Pēc tēva nāves muižu
mantoja viņu dēls Teodors (Fjodors) fon der Borhs, kas 1910. gadā to pārdeva
Larisam Meļehovam. 19. gs. klasicisma stilā celtajai pilij ir bijis skatu tornītis jeb
belveders virs centrālās daļas, kurš tika nopostīts 2. Pasaules kara laikā un vairs
netika atjaunots. Ainavu parks, kas pāriet mežaparkā, veidots 19. gs.

Marindzes (Marijas) ezers

P
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kapi; D E F - akmens valnis ap
a - Spiraea
chamaedryfolia
b - Cotoneaster lucidus
d - Ligustrum vulgare
e - jauna Abies sibirica aleja; f - Populus x canadensis 'Serotina' aleja; 1 - Larix
decidua; 2 - Abies sibirica; 3 - Tilia cordata p 360; 4 - Populus x canadensis 'Serotina'; 5 Aesculus hippocastanum; 6 - Pinus strobus; 7 - Quercus robur p 405.
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Muižas parkam pieguļošo teritoriju funkcionālā zonējuma plāns izstrādāts, pamatojoties uz Krustpils novada teritorijas plānojuma
2013. - 2024. gadam "Krustpils novada Atašienes pagasta teritorijas funkcionālā zonējuma karti" (pieejama: www.krustpils.lv);
Doto lapu skatīt kopā ar "Esošās situācijas analīze – Marinzejas muižas parks" lapu.
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Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com
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Kultūras pieminekļa robeža

Lapas
nosaukums
"AizraujoŠs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos"
Nr.LL-313

Parka attīstības analīze –

Pielikums Nr.2 punkts 9.1.

MARINZEJAS MUIŽAS PARKS

Pielikums Nr.2 punkts 9.1.

FOTOFIKSĀCIJAS

6. Skats uz basketbola laukumu, futbola laukumu un

7. Velo novietnes pie skolas

Parka
Mežmuižas ansambļa teritorija ir viegli sasniedzama. Tā atrodas Augstkalnē, Tērvetes novadā, Augstkalnes pagastā. Teritorija no
ZR puses piekļaujas pie P95 autoceļa (Jelgava – Tērvete – Lietuvas robeža). 3 minūšu gājienā līdz Augstkalnes vidusskolai atrodas autobusu pietura.
Augstkalnes vidusskolai ir interneta vidē publiski pieejama mājaslapa (www.mezmuiza.lv). Informācija par parkā un muižā plānotām un notikušām
aktivitātēm tiek sniegta Tērvetes novada mājaslapā (www.tervetesnovads.lv) un citos interneta avotos.

Audze, krūmājs, rets mežs
Zāliena teritorija, lauce

Parka
Galvenā iebrauktuve un ieeja – piekļuve Augstkalnes vidusskolai atrodas teritorijas Z pusē. Tā nav aicinoša, bez tuvumā novietotiem
informācijas stendiem un norādēm. Teritorijas Z pusē novērojama gājēju plūsma no dzīvojamās apbūves teritorijām uz skolu un otrādi, savukārt teritorijas
R pusē – no autobusu pieturas uz skolu un otrādi. Parkā konstatētas iestaigātas tranzīta takas. Piebraucama ceļa, sporta laukuma un teritorijas ap pils
asfaltbetona segums ir novecojis. Parka grants celiņi un takas daļēji atbilst vides pieejamības prasībām. Teritorijā ir trīs auto novietošanas zonas – pie
dienesta viesnīcas, piebraucamā ceļa galā un pie skolas, kur transporta novietošana iespējama tikai ar speciālām atļaujām.
1. Skats no Mežmuižas pils ZA fasādes uz
vēsturisko parādes laukumu. Parādes laukums
strukturāli
saglabājies
viduvējā
kvalitātē.
Paradījusies vēsturiskai situācijai neatbilstoša
struktūra – skolas vajadzībām ierīkots sporta
laukums. Pils reprezentatīvā zona mūsdienās kalpo
par autotransporta novietošanas laukumu. Daļēji
augstvērtīgs skats.

Ūdensteces / ūdenstilpes
Muižas vēsturiskā apbūve
Pārējā apbūve
Apbedījumu vieta
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apbūves teritorijām uz skolu un otrādi
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vēsturiskai situācijai neatbilstošs skats.
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Degradēta jeb neapsaimniekota zona
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Vides un dabas resursu aizsardzības
aizsargjosla
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Gājēju plūsma no dzīvojamās
apbūves teritorijām uz ciema
centru un otrādi

3. Skats no Mežmuižas pils DR puses uz
Augstkalnes dzirnavu ezeru. Regulārs dārzs
strukturāli saglabājies labā kvalitātē. Plašs,
ainavisks un augstvērtīgs skats.
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Svēte

10
Piekļuve no dzīvojamās apbūves
teritorijām uz ciema centru

4. Skats no Augstkalnes dzirnavu ezera uz
Mežmuižas pils DR fasādi. Regulārs dārzs,
pakāpieni, pils ar terasi strukturāli saglabājusies
labā kvalitātē. Augstvērtīgs skats.
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Doto lapu skatīt kopā ar "Vēsturiskās attīstības analīze – Mežmuižas parks" lapu.
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Klēts (šķūnis)

7

Pārvaldnieka māja (dzīvojamā māja)

8

Kalpu māja (dzīvojamā māja)
Estrāde

1

Pils (Augstkalnes vidusskola)

9

2

Mežmuižas luterāņu baznīca

10

R. Sēļa piemiņas akmens

3

Malkas šķūnis

11

Raiņa akmens
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Sūkņu māja
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Sporta laukums

5

Saimniecības ēka
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Grota

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com
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Nr.LL-313

EsoŠās situācijas analīze –

Pielikums Nr.2 punkts 9.1.

1.

2.

3.
MEŽMUIŽAS PARKS

Funkcija. Mežmuižas pilī no 1954. gada atrodas Augstkalnes vidusskola. Mūsdienās parkā regulāri
notiek dažāda rakstura pasākumi, projekti, svinības un aktivitātes: ikgadējs klasiskās mūzikas koncerts
Mežmuižas pils terasē, Lieldienu pasākumi, gaismas un skaņas instalācijas, skrējieni un akcijas.
un
Mežmuižas parka vēsturiskā teritorija ir ļoti sadrumstalota un sadalīta
vairākos pēc piederības atšķirīgos īpašumos. Pils un tai apskārt esošā parka daļa ir pašvaldības
īpašums. Pašvaldībai piederošās parka daļās labiekārtošanas un apsaimniekošanas darbus veic
Tērvetes novada pašvaldība. Tiek īstenoti vairāki projekti, ēku būvprojekti un attīstības programmas.
Teritorija ap Augstkalnes vidusskolu un parka ZR puse tiek regulāri kopta. Muižas ansambļa vēsturiskā
DA daļa ir sadrumstalota un daļēji apsaimniekota un kopta. Teritorija ap dzirnavām ir degradēta un
bīstama.
No vēsturiskās apbūves saglabājusies pils, Mežmuižas
luterāņu baznīca, saimniecības ēka, klēts un kalpu māja. Laiku gaitā Mežmuižas parka teritorijā tika
ieviestas vēsturiskai situācijai neatbilstošas struktūras un būves: sporta aktivitāšu laukumi, dienesta
viesnīcas, saimniecības ēkas, mazstāvu un vairākstāvu dzīvojamā apbūves un ražošanas apbūves
teritorijas. Samērā augstā autentiskuma pakāpē saglabājusies pašvaldībai piederošā parka daļa ap pils
ēku, ar atsevišķām koku rindām, alejām, celiņiem un simetriska plānojuma iezīmēm. No pils paveras
ainavisks skats pāri ezeram.

Mežu teritorijas
Sabiedriskās apbūves teritorija
Tūrisma / rekreācijas teritorija
Mazdārziņu teritorijas
Savrupmāju dzīvojamā apbūve
Vairākstāvu dzīvojamā apbūve

Muižas parka atrašanās vieta kartē (1. kārtā apsekojamās muižas)

Nacionālās nozīmes lauksaimniecībā
izmantojama teritorija

Muižas parka atrašanās vieta kartē (pārējās ZPR muižas)
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Plāns pārzīmēts no esošās situācijas plāna 18.07.1991. gada Augstkalnes (Mežmuižas) parka
aprakstā (
A - Pils - Augstkalnes vidusskola; B CMalkas
D - Nojume; E un klubs; F G (graudu noliktava); H I J "Amatnieki"; K L - Aka; M NP"Silaine"; Q - Akmens
Rakmens; S akmens; T Autobusu pietura; U V - Sporta laukums; a - Tilia x vulgaris aleja; b - Acer
pseudoplatanus, Ulmus glabra cirpts
c - Tilia cordata rinda; d e - Spiraea
chamaedryfolia
f - Tilia platyphyllos rinda; g - Grossularia cirpts
1 - Acer
pseudoplatanus "Purpurea"; 2 - Pinus cembra; 3 - Crataegus punctata; 4 - Pinus strobus; 5 Larix decidua; 6 - Tilia platyphyllos; 7 - Larix ledebourii; 8 - Fagus sylvatica.

Mežmuižas apbūves ansamblis veidots pie dzirnavu ezera. Ķieģeļu
neogotikas stila pils celta 19. gs. vidū firstu Līvenu laikā, pirms 1870. gada,
kad to nopirka barons V. fon Hāns, iespējams, pēc arhitekta Dīces projekta.
Pilnībā pabeigta tikai 1912. gadā. 12 ha plats muižas parks veidots līdzās
pilij. Pie pils bija liels zirgu stallis, kurā tika audzēti izjādes zirgi. Mežmuižā
vasaras pavadījis rakstnieks Jānis Rainis, ciemojoties pie fotogrāfa Viļa
Rīdzenieka, parkā uzstādīts piemiņas akmens Rainim. 1918. gadā muiža tika
atsavināta un uz pili pārceļas pagasta valde.
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Muižas parkam pieguļošo teritoriju funkcionālā zonējuma plāns izstrādāts, pamatojoties uz Tērvetes novada teritorijas
plānojuma karti “Kroņauces, Tērvetes, Zelmeņu, Bukaišu, Augstkalnes un Dzeguzēnu ciemu plānotā (atļautā) teritorijas
izmantošana" (pieejama: www.tervetesnovads.lv);
Doto lapu skatīt kopā ar "Esošās situācijas analīze – Mežmuižas parks" lapu.
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MEŽMUIŽAS PARKS
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FOTOFIKSĀCIJAS

6. Skats uz Parasto liepu rindu

10. Taka gar Augstkalnes dzirnavu ezera krastu

12. Dzirnavu aizsprosta vieta

Parka
Neretas muižas parka sasniedzamība ir apgrūtināta. Tas atrodas Neretaslaukos, 7 km attālumā uzDA no tagadējās Neretas, pie
robežas ar Lietuvu. Tuvumā nav sabiedriskā transporta pieturvietu. Neretas muižas ansamblim nav interneta vidē publiski pieejamas mājas lapas, nav
informācijas par parkā notiekošām aktivitātēm.

Audze, krūmājs, rets mežs

Parka
Muižas parka teritorijai ir iespējams piekļūt no ZA puses pa vienīgo un galveno iebrauktuvi – vēsturisko piebraucamo ceļu ar parādes
laukumu muižas apbūves priekšā. Teritorijā nav izvietoti informācijas stendi un norādes. Parkā ir atsevišķi iestaigāti zemes celiņi un takas, kas neatbilst
vides pieejamības prasībām. Fragmentāri saglabājies parādes laukuma laukakmens segums. Grants brauktuve kalpo par transporta piekļuvi no P75
autoceļa uz dzīvojamās apbūves teritorijām un otrādi. Teritorijā nav stāvlaukuma.

Zāliena teritorija, lauce
Ūdensteces un dīķi
Muižas vēsturiskā apbūve

1. Skats no piebraucamā ceļa uz Neretas muižas
ansambļa apbūves drupām. Apbūve strukturāli
saglabājusies viduvējā kvalitātē. Muižas parādes
laukumam kādreiz simetriski novietoti dīķi ir
aizaugušu,
tukši
un
nolasāmi
tikai
ar
palīgmateriāliem. Parādes laukumā saauguši sējeņi
un nekopti, apbūvi un cilvēku drošību apdraudoši
koki. Daļēji augstvērtīgs skats.

Muižas vēsturiskās apbūves drupas
Pārējā apbūve
Apbedījumu vieta
Koku grupas / rindas / alejas
Ieeja, gājēju kustība

Transporta piekļuve caur muižas
ansambļa teritoriju pie dzīvojamās
apbūves teritorijām

Iebrauktuve, transporta kustība
Ceļu infrastruktūra
Takas

Galvenā iebrauktuve un ieeja
parka teritorijā (vēsturiskais

2. Skats no muižas ansambļa apbūves drupām uz
parādes laukumu, vārtu stabu drupām un
piebraucamo ceļu. Parādes laukums, vārtu stabi un
piebraucamais ceļš strukturāli saglabājies viduvējā
kvalitātē. Daļēji augstvērtīgs skats.

piebraucamais ceļš)

1

Fotofiksācijas virziens un kārtas
numurs
Degradēta jeb neapsaimniekota zona

10

Īpašuma robeža
6

Kultūras pieminekļa robeža

1
7

Latvijas—Lietuvas robeža

4
5,6
7

3. Skats no muižas ansambļa apbūves drupām uz
lauksaimniecības teritorijām un vecupi parka
dienvidrietumu pusē. Skatam priekšā ir saauguši
traucējoši sējeņi. Daļēji augstvērtīgs skats.
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Transporta piekļuve no
dzīvojamās apbūves teritorijām
caur muižas ansambļa teritoriju
pie P75 autoceļa

4. Skats uz vēsturiski netipiski īsi cirptas Parasto
liepu alejas paliekām. Aleja strukturāli saglabājusies
labā kvalitātē. Augstvērtīgs skats.

1.

Doto lapu skatīt kopā ar "Vēsturiskās attīstības analīze – Neretas muižas parks" lapu.
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1.

2.

3.
NERETAS MUIŽAS PARKS

Muižas parka atrašanās vieta kartē (1. kārtā apsekojamās muižas)

Funkcija. Pēc 1920. gada agrārās reformas muižas pēdējais īpašnieks, atstājot muižu, uzspridzināja tās kungu māju. Pēc Latvijas
neatkarības atgūšanas Neretas muižu privatizēja. Mūsdienās muižā nenotiek publiskie pasākumi, sezonālās aktivitātes, tā netiek sociāli
popularizēta. 2008. gadā tika izstrādāta "Neretas muižas apbūves glābšanas programma", piešķirts finansējums. Muiža piedalījās arī
akcijā "Apceļosim Latvijas pilis!".
un
Mūsdienas Neretas muižas ansambļa teritorija pieder juridiskai personai. 2015. gadā tika reģistrēta
biedrība "Neretas draugu fonds", kuras darbības mērķis ir Neretas muižas kompleksa un parka izpēte, restaurācija, rekonstrukcija un
apsaimniekošana, tomēr biedrības sociālekonomiskās aktivitātes netiek realizētas. Muižas parka teritorijas netiek apsaimniekota un
kopta: ir aizaugusi ar sējeņiem un zāli, netiek likvidēti apdraudošie koki, dīķi pārpurvojušies vai sausi, grūti nolasāmas atsevišķas
vēsturiskās lauces, koku alejas, rindas un grupas.
Labi nolasāma muižas ansambļa vēsturiskā robeža. No muižas ansambļa apbūves
saglabājusies trīsstāvu vecā muižas pils ar 1.2 m biezām laukakmeņu ķieģeļu sienām, no saimnieciskās piebūves saglabājusies ārējā
siena, no saimniecības ēkām un jaunās muižas kungu mājas – drupas.
Parks ir aizaudzis, tajā dominē vietējo koku sugas. Ap pili kādreiz bijis regulārs plānojums, no kura saglabājies aplis, liepu alejas
fragmenti pils dienvidu pusē, kā arī 2 simetriski, tagad tukši dīķīši pils priekšā. Z un ZR pusē konstatētas alejas atliekas. Parkā
nolasāmas iestaigātas takas, atrasti augļu dārza fragmenti un 1. Pasaules karā kritušo vācu karavīru kapi.

Muižas parka atrašanās vieta kartē (pārējās ZPR muižas)
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atjaunojama parka
sasaiste ar dabisko
biotopu

saglabājama
pieejamība parkam

Lauksaimniecības teritorijas
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Pārzīmēts no esošās situācijas plāna 06.09.1995. gada Neretas
muižas parka aprakstā
A - pils un
drupas; B stabi; C - aka; D - vecupe; E F G - 1914. g.
kapi; H un
a - Tilia cordata
b - Tilia
cordata alejas atliekas; d - Malus domestica rinda; 1 - Aesculus
hippocastanum; 2 - Sambucus nigra; 3 - Salix alba; 4 - Larix
decidua; 5 - Acer platanoides p 294, h 29; 6 - Populus alba; 6a Populus alba p 486, h 25; 7 - Sorbaria sorbifolia. Avots: NKPM

Pēc Kurzemes hercogistes aneksijas un iekļaušanas Krievijas
impērijas sastāvā Neretas muižu 1824. gadā ieguva grāfs
Andrejs Šuvalovs, kuram piederēja arī Rundāles pils. Pēc
Andreja Šuvalova nāves Neretas, Zalves un Daudzevas muižas
mantoja tās pēdējais īpašnieks, jaunākais dēls Pēteris Šuvalovs.
Muižas apbūves kompleksu veidoja 16. gs. celta vecā dzīvojamā
ēka, nedaudz vēlāk pie tās piebūvētā saimniecības ēka un
18.–19. gs. no ķieģeļiem celta jaunā muižas kungu māja. Agrāk
te atradušās arī vagara un kučiera mājas, kalpu ērberģis, brūzis
un riekstu dārzs. Muižas ēkas izkārtojās ap iekšējo pagalmu, ko
norobežoja dzelzs sēta ar vārtiem. Parku rotāja rotonda.
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"Pētījums par piļu un muižu parkiem Zemgales

Muižas parkam pieguļošo teritoriju funkcionālā zonējuma plāns izstrādāts, pamatojoties uz Neretas pagasta teritorijas plānojuma Adrese: Asteru iela 14a-49, Jelgava, LV-3001 plānošanas reģionā un Paņevežu un Šauļu apriņķos"
2006.-2018. gadam karti “Neretas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” (pieejama: www.neretasnovads.lv);
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com
Doto lapu skatīt kopā ar "Esošās situācijas analīze – Neretas muižas parks" lapu.
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7. Skats uz veco pili

teritoriju

Parka
Odzienas muižas ansamblis ir viegli sasniedzams. Tas atrodas Odzienā, Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā. No A puses
piekļaujas Latvijas reģionālajam autoceļam P78 (Pļaviņas – Ērgļi). 5 minūšu gājienā no muižas pils ēkas atrodas divas autobusu pieturas. Odzienas
muižas ansamblim ir interneta vidē publiski pieejama mājaslapa (www.odzienasmuiza.lv), kurā tiek sniegta informācija par muižā un parkā plānotiem un
notikušajiem pasākumiem, produkciju, kā arī tas tiek aktīvi popularizēts sociālajos tīklos.
Parka
Galvenā iebrauktuve – piekļuve pie Odzienas pils ēkas atrodas teritorijas ZA pusē. Tā nav aicinoša, bez informācijas stendiem un
norādēm. Vienīgais informācijas stends ar Pļaviņu novada karti atrodas D pusē, pie dīķa, kur ierīkots neliels auto novietošanas laukums. Parka teritorijai
ir iespējams piekļūt arī no R un D pusēm, kur novērojama transporta un gājēju plūsma no dzīvojamās apbūves teritorijām uz P78 autoceļu, veikalu un
otrādi. Parkā ir daži zemes un grants celiņi un takas, kas neatbilst vides pieejamības prasībām.

APZĪMĒJUMI

Audze, krūmājs, rets mežs, parks
Zāliena teritorija, lauce
Ūdensteces un dīķi
Muižas vēsturiskā apbūve

1. Skats no pils uz dīķi. Dīķis, koku alejas un rindas
strukturāli saglabājušās labā kvalitātē, ir viegli
nolasāmas un uztveramas bez papildmateriāliem.
Augstvērtīgs skats.

Pārējā apbūve
Koku grupas / rindas / alejas
Ieeja, gājēju kustība
Piekļuve no P78 autoceļa
pie dzīvojamās apbūves
teritorijām un otrādi

Iebrauktuve, transporta kustība
Ceļu infrastruktūra

Piekļuve muižas ansambļa
teritorijai no P78 autoceļa

Takas
Nogāzes

7

2. Skats no ceļa pāri dīķim uz parku uz pili. Muižas
DA fasāde strukturāli saglabājusies labā kvalitātē.
Viegli uzveramas atsevišķas alejas, koku grupas un
rindas. Zudusī vēsturiskā lapene. Augstvērtīgs
skats.

4

Galvenā iebrauktuve
un ieeja muižas
ansambļa teritorijā

8

9

10
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Fotofiksācijas virziens un kārtas
numurs
Daļēji apsaimniekota zona
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Īpašuma robeža
3

Bijušās lapenes pamati

1
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3. Skats no pils ZR puses uz vēsturisko parādes
laukumu. Parādes laukums strukturāli saglabājies
sliktā kvalitātē, dabā nav nolasāms, nepieciešami
palīgmateriāli, ir paradījušās vēsturiskai situācijas
neatbilstošas
būves.
Kādreiz
skats
bija
augstvērtīgs, mūsdienās zudis un to vēlams
atjaunot.

6

i P

Veidots uzkalniņš
Piekļuve no dzīvojamās
apbūves teritorijām pie P78
autoceļa

2
5

Transporta piekļuve
pie P78 autoceļa

P

Transporta plūsma caur
muižas ansambļa teritoriju
pa P78 autoceļu

4. Skats no parādes laukuma uz pils ZR pusi.
Parādes laukums strukturāli saglabājies sliktā
kvalitātē. Kādreiz augstvērtīgs skats mūsdienās ir
zudis, nepieciešama tā atjaunošana.

1.

Doto lapu skatīt kopā ar "Vēsturiskās attīstības analīze – Odzienas muižas parks" lapu.
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1.

Funkcija. Pēc 1920. gada zemes reformas Odzienas muižu fon Brimmeru dzimtai atsavināja. 1920. gados Odzienas Piensaimnieku biedrība plānoja bijušās
muižas centra ēku atjaunošanu, taču šī iecere palika tikai projekta stadijā. 1937. gadā Pieminekļu valde agrāko muižas kungu māju izslēdza no aizsargājamo
pieminekļu saraksta. Latvijas PSR laikā ēka daļēji funkcionēja Odzienas iedzīvotāju sabiedriskās dzīves vajadzībām, kurā atradās Kultūras nams, bibliotēka,
dzīvokļi. Pie muižas ēkām rīkoja gadskārtu svētkus un zaļumballes. Mūsdienās ir uzsākta Odzienas muižas ansambļa rekonstrukcija. Atdzimst iepriekš degradētas
ēkas: muižas krogs, kurā kopš 2012. gada darbojas viesu nams (Krogusmāja), pilnībā atjaunota pienotava, kas kalpo kā brūzis (Pilsbrūzis), dārznieka māja un
mantu klēts. Pils ēkas labajam spārnam atjaunots jumta segums, piecās atjaunotajās zālēs kopš 2015. gada notiek sabiedriski pasākumi. Muižā tiek piedāvāta
iespēja iepazīt alus un kvasa darīšanas procesus, nobaudīt brūzī tapušos dzērienus. Muižā un parkā notiek koncerti, filmas seansi, kāzu svinības, Miķeldienas un
Saulgriežu pasākumi, organizētas ekskursijas un spēkratu salidojumi. Odzienas muiža pakāpeniski kļūst par tūristu iecienītu apskates vietu.
un
Odzienas muižas ansambļa teritorija ir sadrumstalota, sadalīta vairākos pēc piederības atšķirīgos īpašumos. Pašreizējais
muižas un pils saimnieks ir SIA "Odzienas muiža". Teritorija ap pils ēku un parks mūsdienās tiek regulāri kopta. Muižas ansambļa teritorijas ZR puse (vēsturiskā
parādes laukuma vieta) ir neregulāri kopta.
Mūsdienās grūti nolasāmas muižas ansambļa vēsturiskās robežas. Muižas ansambli veido 19. gs. vidū celta pils, kas
atrodas plaša saimnieciskā kompleksa centrā un vecākās klasicisma stilā celtas saimniecības ēkas. Odzienas muižas saimnieciskais komplekss bijis ļoti apjomīgs,
vēsturiski tajā ietilpa vairāk kā 30 dažādu ēku. Šobrīd pilnībā rekonstruētas trīs ēkas. Reģionālais autoceļš sadala muižas ansambļa teritoriju 2 daļās. Grūti
nolasāms parādes laukums pils ziemeļrietumu pusē, kurā laiku gaitā paradījušās jaunas būves un struktūras. Parādes centrā 20. gs. beigās bijis sakņu dārzs. Pils
DA pusē saglabājies taisnstūris, ko ietver kādreiz cirptu liepu dubultrindas ar basketiem. Taisnstūra centrā uz paaugstinājuma kādreiz bijusi lapene. Saglabājušies
2 dīķi ar saliņām. Parkā nolasāmi atsevišķi vēsturiskie celiņi.

ODZIENAS MUIŽAS PARKS

2.

3.

Muižas parka atrašanās vieta kartē (1. kārtā apsekojamās muižas)
Muižas parka atrašanās vieta kartē (pārējās ZPR muižas)

9
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C

SAKŅU DĀRZS
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E
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E

2
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D

Savrupmāju dzīvojamā apbūve

N

E
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6
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2

2

3
H

a

D

G

a

D
E

a

I

saglabājama
pieejamība parkam

B

Lauksaimniecības teritorijas

F/P

Rūpcienības objektu teritorijas

J/P

C

C

L

F/P

5
K

F/P

F/P

4
EGLĪTES

Jauktās publisko objektu un
daudzdzīvokļu dzīvojamās
apbūves teritorijas

KM

9

PĻAVA

KALTE

[6

FERMA

Š

B
8

Mežu teritorijas

ĒRG
ĻI [2

C
TO
AU

C
D

2.9
K

P7

KALTE
E

GANĪBAS

M]

BEBRI 12.5 KM

Ūdensteces un dīķi

saglabājama parka J/P
sasaiste ar dabisko
biotopu

J

F/P

Muižas vēsturiskā apbūve

C

Plāns pārzīmēts no esošās situācijas plāna 04.09.1995. gada
Odzienas parka aprakstā
A - pils un pilsdrupas; B veikali; C DEF
G - pamati; H - volejbola laukums; I - pasts, banka; J
- dzirnavas; K - svari; L Mstabs; N - zems
P - drupas; a - Tilia cordata
cirptas dubultrindas; 1 Picea pungens "Koster"; 2 - Tilia x vulgaris; 3 - Viburnum lentago; 4
- Populus balsamifera; 5 - Malus sylvestris; 6 - Fraxinus excelsior p
371, h 18; 7 - Populus x canescens; 8 - Acer campestre; 9 Quercus robur p 380, h 24; 10 - Larix kaempferi.
)

atjaunojama parka
sasaiste ar dabisko
biotopu

J/P
F/P

J/P
F/P

J/P
atjaunojama parka
sasaiste ar dabisko
biotopu

F/P

Pašvaldības ceļš

J/P

Valsts reģionālais autoceļš

V

J/P

F/P

Īpašuma robeža

J/P
J/P
saglabājama
pieejamība parkam

F/P

veidojams ekotons

F/P

Muižas parkam pieguļošo teritoriju funkcionālā zonējuma plāns izstrādāts, pamatojoties uz Vietalvas pagasta teritorijas
plānojuma 2010. – 2020. gadam Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karti (pieejama: www.plavinunovads.lv);
Doto lapu skatīt kopā ar "Esošās situācijas analīze – Odzienas muižas parks" lapu.

Piederība: pašvaldība

J/P

Piederība: juridiska persona

F/P

Piederība: fiziska persona

]

[12.4 KM

F/P

P

F/P

0

2.

Ceļu infrastruktūra

P

F/P

1.

Galamērķa virziena norāde

VIETALVA [6.7 KM]

S
PĻAVIŅA

Pēc Lielā Ziemeļu kara muižas īpašnieki un apsaimniekotāji bieži
mainījās. Līdz 1920. gada Zemes reformai Odzienas muiža atradās
Brimmeru dzimtas īpašumā. Sākotnēja muižas kungu māja bija
daļēji mūra celtne, daļēji koka. Rūdolfs Fridrihs Adrians Brimmers
(1809-1888) pasūtīja jaunas Odzienas muižas kungu mājas būvi
neogotikas stilā, kura kļuva par vienu no nozīmīgākajām neogotikas
stila celtnēm Latvijas teritorijā. 1905. gadā revolūcijas laikā muižas
pili nodedzināja, vēlāk daļēji atjaunoja.

Pārējā apbūve

F/P

PĻAVIŅAS
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5. Skats no piebraucamā ceļa uz pili

6. Skats no dīķa uz pils DA fasādi

7. Kādreiz cirptu Parasto liepu rindas parkā

8. Kādreiz cirptu Parasto liepu rindas parkā

9. Bijušā būvelementa (lapenes) pamati

10. Nefunkcionējošs veikals muižas parka teritorijā

11. Kopskats uz pili no uzkalniņa parkā

Audze, krūmājs, rets mežs, parks

1. Skats no celiņa uz Svitenes muižas rietumu
fasādi ar tūju grupu labajā un eglēm kreisajā pusē.
Muižas fasāde strukturāli saglabājusies labā
kvalitātē. Fasādi aizsedz priekšā iestādītas tūjas.
Daļēji augstvērtīgs skats.

Parka
Svitenes muižas ansamblis ir viegli sasniedzams. Tas atrodas Svitenes pagastā, Svitenē, Virsītes upes krastā un tiek uzskatīts par
pagasta centru. Z pusē parkma piekļaujas asfaltbetona seguma autoceļš. Posmā no Svitenes pagasta pārvaldes ēkas līdz muižas kungu mājai ierīkota
bruģakmens gājēju ietve ar no brauktuves norobežojošām metāla barjerām. 2 minūšu gājienā līdz muižas kungu mājai atrodas divas autobusu pieturas.
Svitenes muižas ansamblim nav interneta vidē publiski pieejamas mājas lapas. Informācija par parkā, muižas kungu mājā un Tautas namā plānotām vai
notikušām aktivitātēm pieejama Rundāles novada mājaslapā un / vai citās interneta vietnēs.
Parka
Galvenā iebrauktuve – piekļuve pie Svitenes pagasta pārvaldes ēkas un Tautas nama atrodas teritorijas Z pusē. Tā ir aicinoša, blakus
novietota informācijas zīme. Parka teritorijā iespējams piekļūt arī no D, A un R pusēm, kur galvenokārt novērojama gājēju plūsma no dzīvojamās apbūves
teritorijām uz pagasta centru ar sabiedriskās nozīmes objektiem. Teritorija ap Svitenes pagasta pārvaldes ēku ir labiekārtota, ar ierīkotu bruģakmens seguma
brauktuvi un ietvēm, kas pilnībā atbilst vides pieejamības prasībām. Teritorijas ap muižas kungu māju un parka infrastruktūra ir novecojusi. Asfaltbetona, betona
plākšņu un grants segumi daļēji atbilst vai neatbilst vides pieejamības prasībām. Nesen ierīkota grants seguma ietve virzienā no Svitenes kapličas līdz Tautas
namam. Muižas ansambļa teritorijā nav stāvlaukuma. Tuvākā auto novietošanas zona atrodas pie veikala.

Zāliena teritorija, lauce
Sporta laukums
Ūdensteces un dīķi
Muižas vēsturiskā apbūve
Pārējā apbūve
Pārējās apbūves drupas
Apbedījumu vieta
Tiltiņš

Transporta piekļuve no valsts vietēja
autoceļa pie dzīvojamās apbūves
teritorijām un otrādi

Koku grupas / rindas / alejas
Ieeja, gājēju kustība

Piekļuve pie saimniecības zonas

Iebrauktuve, transporta kustība
Gājēju pāreja
2. Skats no Svitenes muižas rietumu fasādes ieejas
durvīm uz regulāro dobi, tūju stādījumiem, ūdens
torni un Svitenes pagasta pārvaldes ēku fonā. Laiku
gaitā paradījušās vēsturiskai situācijai neatbilstošās
būves un apstādījumi. Daļēji augstvērtīgs skats.

Ceļu infrastruktūra

Piekļuve pie muižas no autobusu
pieturām un otrādi

Takas

Piekļuve pie Svitenes pagasta
pārvaldes un Tautas nama
V

1

Gājēju ietve

P

i

i
1

4

4

3
2
8

Fotofiksācijas virziens un kārtas
numurs
Apsaimniekota zona

5

7

īte

2

1

Virs

Transporta piekļuve no
valsts vietēja autoceļa caur
muižas ansambļa teritoriju
pie dzīvojamās apbūves
teritorijām un otrādi

V

6

9

Daļēji apsaimniekota zona

Laukakmeņu mūra
sienas drupas

Kultūras pieminekļa robeža

Dzelzsbetona gājēju tiltiņš

3

Gājēju plūsma no un uz
dzīvojamās apbūves
teritorijām

5
3. Skats no Svitenes muižas austrumu fasādes uz
Virsītes upi un parka vēsturisko turpinājumu. Upi
aizsedz priekšā saauguši sējeņi. Daļēji augstvērtīgs
skats.

1

Svitenes muižas kungu māja

2

Svitenes pagasta pārvalde

3

Svitenes Tautas nams

4

Ūdenstornis

5

Malkas šķūnis

6

Tualetes ēka

7

Sporta laukums

8

Svitenes parka senkapi un kapliča

6

7

Transporta piekļuve no dzīvojamās
apbūves teritorijām pie valsts
vietēja autoceļa un otrādi

11
10

8

4. Skats no celiņa uz tiltiņu un sporta laukumu
Svitenes muižas parkā. Parkā ienestas vēsturiskai
situācijai
neatbilstošas
struktūras.
Daļēji
augstvērtīgs skats.

1.

Gājēju plūsma caur parku no
dzīvojamās apbūves teritorijām uz
pagasta centru un otrādi

Doto lapu skatīt kopā ar "Vēsturiskās attīstības analīze – Svitenes muižas parks" lapu.
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1.

2.

3.

SVITENES MUIŽAS PARKS

Funkcija. Pēc 1920. gada zemes reformas muižas kungu mājā izvietoja pamatskolu.
1938. un 1970. gadā veikta ēkas pārbūve. 2013. gadā pamatskolu pārcēla uz citu ēku,
bet muižas pils vienā spārnā palika mūzikas un mākslas skola. Mūsdienās Svitenes
parks uzskatāms par Svitenes ciema centru. Parkā notiek plenēri, "Leģendu nakts"
aktivitātes, Zaļumballes, Līgo svētki, Miķeļdienas svētku pasākumi. Svitenes parks
iekļauts vairākos tematisko pārgājienu maršrutos.
un
Parku apsaimnieko Svitenes novada pārvalde.
Parka teritorija tiek regulāri kopta. Nesen ierīkots apgaismots grantēts pastaigu celiņš,
kas savieno kapliču ar parka teritoriju. Parka A puse ir neregulāri kopta.
Esošajā situācijā labi nolasāma
vēsturiskā parka robeža, kas gandrīz nemainījās salīdzinājumā ar vēsturiskajās kartēs
attēloto. Ar laika uzslāņojumiem saglabājusies muižas pils. 20. gs. parks tika pielāgots
skolas vajadzībām. Tajā ierīkoja sporta laukumu, pils rietumu fasādes priekšā uzbūvēja
ūdenstorni, uzcēla Svitenes pagasta pārvaldes un Svitenes Tautas nama ēkas. Parka
DR pusē saglabājusies Svitenes muižas kapliča un senkapi.

Mežu teritorijas
Mazstāvu dzīvojamā apbūve
Vairākstāvu dzīvojamā apbūve
Īpašas nozīmes zaļumvietas
Citas koptās zaļumvietas
Sabiedriskās apbūves teritorija

Muižas parka atrašanās vieta kartē (1. kārtā apsekojamās muižas)

Nacionālās nozīmes lauksaimniecībā
izmantojama teritorija

Muižas parka atrašanās vieta kartē (pārējās ZPR muižas)

Lauksaimniecības teritorijas
Tehniskās apbūves teritorija
M]
1K
ĀL
E

[8.

Sporta laukums
Ūdensteces un dīķi

SR
U

ND

saglabājama
pieejamība parkam

Muižas vēsturiskā apbūve

PIL

Sviten
e

M]

K
[5.6
EĻŠ USKA
OC
A
]
AUT ELE-B .4 KM
1
B
DO AVA [1
SES

Svitenes muižas parks

Ražošanas objekti un noliktavas

Pārējā apbūve

SESAVA [13.2 KM

Pārējās apbūves drupas

]
P

Vecais
akmens tilts

F/P

V

V

Galamērķa virziena norāde

saglabājama
parka sasaiste ar
dabisko biotopu

Takas

F/P
saglabājama
pieejamība parkam

veidojams ekotons

Valsts vietējais autoceļš

F/P
F/P

Īpašuma robeža

Parks

ne

P

P

F/P

F/P

F/P

Muižas parkam pieguļošo teritoriju funkcionālā zonējuma plāns izstrādāts, pamatojoties uz Rundāles novada teritorijas
plānojuma 2012.–2015. gadam karti “Rundāles novada Svitenes pagasta ciemu teritorijas plānotā izmantošana”;
Doto lapu skatīt kopā ar "Esošās situācijas analīze – Svitenes muižas parks" lapu.

Piederība: pašvaldība
Piederība: fiziska persona
Kultūras pieminekļa robeža

te

2.

P

P

ī
rs

1.

Ceļu infrastruktūra

Vi

Svitenes muiža izveidota 15. gs. kā Livonijas ordeņa
vasaļu muiža, kas piederēja Grothusu dzimtai. 1505.
gadā tās īpašnieks bija Oto fon Grothuss, pēc kura
nāves Svitenes muižu mantoja viņa vidējais dēls
Tomass. Vēlāk muižu savā īpašumā ieguva viņa dēls
Georgs fon Grothuss. 1736. gadā to nopircis Ernests
Johans Bīrons, savukārt 1788. gadā muiža pārgāja
feldmaršala grāfa Johana Martina fon Elmptsa
īpašumā, kas nomira Svitenes muižā 1802. gadā.
Viņa dēls Krievijas impērijas armijas ģenerālleitnants
Filips fon Elmpts (1763-1818) pēc tēva nāves
pabeidza muižas kungu mājas celtniecību, kurai
līdzās Svitenes upei abās pusēs tikai izveidots parks.
1893. gadā Svitenes muižu nopirka Mežotnes
muižnieks Anatols Līvens. Bermontiādes laikā 1919.
gada rudenī vācu kareivji pili daļēji izdedzināja.

Svitenes muižas apbūve
Svitenes muiža

Svite

Svitenes muižas parks 1855.-1877. gadu topogrāfiskās kartes
fragmentā (Avots: www.vesture.dodies.lv)

Tiltiņš
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SVITENES MUIŽAS PARKS

Pielikums Nr.2 punkts 9.1.

FOTOFIKSĀCIJAS

5. Skats no parka teritorijas uz Svitenes

dienvidu

8.

sienas drupas

10. Skats no brauktuves uz Svitenes

dienvidu

un

Parka
Parks ir viegli sasniedzams, atrodas Dobeles pilsētā. Tam var viegli piebraukt pa vienu no pilsētas galvenajām ielām - Brīvības
ielu. Parka tuvumā ir sabiedriskā transporta pietura, kā arī gar Brīvības ielu, parka pusē, izveidota ietve un veloceliņš. Informācija par muižu pieejama
Dobeles pilsētas mājaslapā, tur arī atrodama precīza muižas atrašanās vietas adrese.
Parka
Parka taciņas nav piemērotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ieejas parkā ir daļēji saprotamas, bet nav aicinošas. Pie objekta nav
izvietotai informācijas stendi un / vai norādes. Pie Mācītājmuižas fasādes ir piestiprināta informatīva plāksne, ka šeit dzīvojis mācītājs Augusts
Bīlenšteins. Teritorijas A daļā ir autostāvvieta, kur iespējams novietot auto uz neierobežotu laiku. Transporta plūsmu mantojuma teritorijā veido muižas
iedzīvotāju privāts transports vai auto servisa apmeklētāju transports. Gājēju plūsmu parkā veido iedzīvotāji, kas šķerso teritoriju, lai nokļūtu no vienas
dzīvojamās teritorijas uz citu.

Audze, krūmājs, rets mežs, parks
Zāliena teritorija, lauce
Ūdenstilpnes
Muižas vēsturiskā apbūve

1. Skats no ieejas teritorijā uz aleju un muižas ēku.
Aleja strukturāli saglabājusies labā kvalitātē. Daļēji
augstvērtīgs skats. Teritorijā parādījušies skatu
traucējoši elementi.

Pārējā apbūve
Sakņu dārzu teritorija
Ieeja, gājēju kustība
Plūsma uz privātu
teritoriju

Iebrauktuve, transporta kustība
Ceļu infrastruktūra
Takas
Pašvaldības īpašuma robeža

2. Skats no muižas dzīvojamās mājas uz ieeju
parkā un aleju. Aleja strukturāli saglabājusies labā
kvalitātē. Augstvērtīgs skats.

Kultūras pieminekļa robeža

1

1

Fotofiksācijas virziens un kārtas
numurs
Daļēji apsaimniekota zona

2

10

8

4
3. Skats no parka teritorijas uz muižas dzīvojamo
māju. Saauguši krūmi un koku zari, skats nav
uztverams lapu periodā. Daļēji augstvērtīgs skats.

11

Apsaimniekota zona

5

P

9
3

6

3

2
1

1

Mācītājmuiža

2

Klēts

3

Autostāvvieta

4

Autofirma

7
4

Auto firmas klientu
radīta plūsma
Iedzīvotāju plūsma uz parku
no dzīvojamām teritorijām

4. Skats no parka taciņas uz dīķi. Dīķis saglabājies
labā kvalitātē. Daļēji augstvērtīgs skats. Fonā
parādījušies
skatu
traucējoši
elementi
un
neraksturīga apbūve.

0

1.

Doto lapu skatīt kopā ar

lapu.
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1.

2.

VĀCU MĀCĪTĀJMUIŽAS PARKS

3.

Funkcija. Līdz 1905.gadam mācītājmuižā dzīvoja vācu draudzes mācītājs Augusts Bīlenšteins (1826 - 1907). Pateicoties viņa apņēmībai
un enerģijai, 19.gs. otrajā pusē ticis izveidots muižas parks ar dažādu koku stādījumiem, kuri vesti arī no tālienes. Mācītāja dārzs bijusi
izcila retu augu un koku vāktuve, kas tolaik pārsteigusi pat botānikas speciālistus. 20. gs. pirmajā pusē muiža pārbūvēta par dzīvojamo
māju. Vācu mācītājmuiža apskatāma tikai no ārpuses. Parks ir iekļauts vairākos Dobeles pilsētas tūrisma un izziņas pastaigu maršrutos.
Kā arī interneta vidē ir pieejama informācija, ka mācītājmuižas parkā organizētas Lieldienu svinības ģimenēm ar bērniem.
un
Muižas parka teritorija ir pašvaldības īpašums. Parka teritorija tiek regulāri kopta, tomēr tās
infrastruktūra nav atbisltoša pastaigām un atpūtai. Zeme uz kuras atrodas mācītājmuiža un muižas klēts ir juridiskas personas īpašumā.
Muižas parka teritorija ir daļēji saglabājusies, skaidri nosalāmas parka robežas.
Saglabājušies kokaugu stādījumi, lauces un parka dīķis. Parkā ir liela dendroloģiskā daudzveidība. Saglabājies mācītāja stādītais liepu
aplis un citi introducēto sugu stādījumi. No muižas apbūves saglabājusies tikai mācītājmuiža un klēts. Muižas teritorijā, laika gaitā,
uzbūvētas arī citas ēkas, vienā no tām atrodas autoserviss, pie kura izveidota autosstāvvieta, kas būtiski izmainījusi teritorijas vēsturisko
vērtību. Teritorijā izvietota arī mazdārziņu zona.

Muižas parka atrašanās vieta kartē (1. kārtā apsekojamās muižas)
Muižas parka atrašanās vieta kartē (pārējās ZPR muižas)

16
15
2

14

2a
4

C

13

b
10

3

2

a

a

7

8

B
SAKŅU
DĀRZS

S
0

[6
KM

veidojama parka
sasaiste ar pilsētas
zaļo zonu

]

9 - Ulmus minor
10 - Salix acutifolia
11 - Crataegus submolis
12 - Crataegus x dunensis
13 - Swida alba
14 - Tilia platyphyllos 'Laciniata'
15 - Larix ledebourii
16 - Tilia cordata 'Asymmetra'

Rūpnieciskas apbūves teritorija

saglabājama
pieejamība parkam
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A - mācītājmuiža
B - saimniecības ēkas
C - dīķis
a - koka soliņi
b - liepu rundēlis (aplis)
1 - Syringa x chinensis
2 - Aesculus hoppocastanum
2a - Aesculus hoppocastanum p304
3 - Larix decidua
4 - Salix alba 'Sericea'
5 - Caragana frutex
6 - Thuja occidentalis 'Columna'
7 - Robinia luxunans
8 - Tilia platyphyllos
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Dzīvojamās apbūves teritorija
Dabas un apstādījumu teritorija

Plāns pārzīmēts no esošās situācijas plāna 1991. gada
Vācu mācītājmuižas parka aprakstā (Avots: NKPM
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Vācu mācītājmuižas apbūve datēta ar 19.gs. sākumu.
To veidoja mācītāja dzīvojamā māja ar plašu pagalmu.
No 1867. līdz 1905.gadam mācītājmuižā dzīvoja vācu
draudzes mācītājs, ievērojamais latviešu valodas un
etnogrāfijas pētnieks Augusts Bīlenšteins. 19.gs. otrajā
pusē ticis izveidots muižas parks ar dažādu koku
stādījumiem.

Pārējā apbūve
Galamērķa virziena norāde
saglabājama
pieejamība parkam

Ceļu infrastruktūra
Takas
Dzelzceļa līnija
Pašvaldības īpašuma robeža
Kultūras pieminekļa robeža
0

1.
2.

Muižas parkam piegulošo teritoriju funkcionālā zonējuma plāns izstrādāts pamatojoties uz Dobeles pilsētas funkcionālā
zonējuma karti (pieejama: www.dobele.lv);
Doto lapu skatīt kopā ar
lapu.
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FOTOFIKSĀCIJAS

Pielikums Nr.2 punkts 9.1.

Parka
Vārenbrokas muižas sasniedzamība ir apgrūtināta. Tā atrodas Viesītes novadā, Vārnavā, 3 km uz dienvidiem no Piksteres ezera.
Pie muižas ansambļa teritorijas pieved 7.2 km garš grants seguma autoceļš. 48 minūšu gājienā atrodas sabiedriskā transporta pieturvieta. Nokļūšana
iespējama tikai ar privāto transportlīdzekli. Vārenbrokas muižas ansamblim ir sociālajos tīklos izveidota publiski pieejama lapa, kurā tiek sniegta
informācija par muižas teritorijā plānotām un notikušām aktivitātēm.

Mežu teritorija
Audze, krūmājs, rets mežs

Parka
Muižas ansambļa teritorijai ir iespējams piekļūt no ZA puses pa vienīgo iebrauktuvi, autotransportu atstājot grants ceļa malā.
Iebrauktuve nav aicinoša, bez jebkādiem informācijas stendiem un norādēm. Parka teritorijā ir atsevišķi daļēji viegli nolasāmi zemes celiņi un takas, kas
neatbilst vides pieejamības prasībām. Vēsturiskais piebraucamas ceļš ar aleju saglabājies fragmentāri, dabā grūti nolasāms. Netālu no muižas ansambļa
teritorijas atrodas dažas savrupmājas, transporta un gājēju plūsma parka teritorijas robežās un ārpus tām netika novērota.

Zāliena teritorija, lauce
Ūdensteces un dīķi

1. Skats no muižas DA puses balkona uz Parasto
liepu alejas paliekam un vēsturisko piebraucamo
ceļu. Aleja un piebraucamais ceļš strukturāli
saglabājies viduvējā kvalitātē. Skatam priekšā ir
saauguši sējeņi. Daļēji augstvērtīgs skats.

Purvs
Muižas vēsturiskā apbūve
Galvenā iebrauktuve un
ieeja parka teritorijā no
autoceļa puses

Piekļuve no un uz dzīvojamās
apbūves teritorijām

Muižas vēsturiskās apbūves drupas
Pārējā apbūve
Pārējās apbūves drupas
Apbedījumu vieta

2. Skats no vēsturiskā piebraucama ceļa uz aleju un
muižas DA fasādi. Aleja strukturāli saglabājusies
viduvējā kvalitātē. Muižas fasādi aizsedz saauguši
sējeņi, tā nav saskatāma lapu periodā. Daļēji
augstvērtīgs skats.

Koku grupas / rindas / alejas
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Iebrauktuve, transporta kustība
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Fotofiksācijas virziens un kārtas
numurs
Degradēta jeb neapsaimniekota zona
Īpašuma robeža

3. Skats uz muižas R fasādi un parādes laukumu.
Parādes laukums strukturāli saglabājies viduvējā
kvalitātē, nolasāms tikai ar palīgmateriāliem.
Fasādes priekšā iestādīta koku rinda gandrīz pilnībā
aizsedz fasādi, tā nav uztverama lapu periodā.
Daļēji augstvērtīgs skats.

2

2

Piekļuve muižas ansambļa
teritorijai no autoceļa puses
(vēsturiskais piebraucamais ceļš)

4. Skats no muižas R fasādes uz dīķi. Dīķis, koku
grupas strukturāli saglabājušas labā kvalitātē. Dīķi
aizsedz priekšā saauguši sējeņi, tas nav uztverams
lapu periodā. Daļēji augstvērtīgs skats.

1.

Doto lapu skatīt kopā ar "Vēsturiskās attīstības analīze – Vārenbrokas muižas parks" lapu.
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1.

2.

VĀRENBROKAS MUIŽAS PARKS

3.
Muižas parka atrašanās vieta kartē (1. kārtā apsekojamās muižas)

Funkcija. Pēc 1905. gada revolūcijas muižas kungu mājā uzturējās soda ekspedīcijas dragūni. Agrārās reformas laikā 1922. gadā uz muižas
zemes izveidoja 30 jaunsaimniecības. Muižas neatsavināmajā daļā, kurā atradās klēts ar kalti, divas dzīvojamās ēkas, zirgu stallis, labības
šķūnis un sakņu pagrabs turpināja saimniekot barons Georgs Bērs, pēc viņa Hanss Bērs, kas pirms 1930. gada ēkas iznomāja Jānim
Strupulim. Pēc 2. pasaules kara ēkā bija vietējā kolhoza kantoris ar klubu, kinozāli un bibliotēku, neilgu laiku arī skola. 1970. gados mājā
iekārtoja dzīvokļus, bet 1980. gados tie tika pamesti.
un
Mūsdienās parka teritorija pieder fiziskai personai. Parku apsaimnieko 2016. gadā dibināta biedrība
"Vārenbrokas muiža". Viens no biedrības uzstādītiem mērķiem ir kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. Tika veiktas vairākās muižas
ansambļa mantojuma izpētes: 2000. gadā izstrādāta Vārenbrokas muižas būvju tehniskā inventarizācija, 2013. gadā izstrādāta Vārenbrokas
muižas kungu mājas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija, 2018. gadā veikta Vārenbrokas muižas teritorijas tehniskā apsekošana.
Muižas ansambļa teritorija izskatās degradējusies. Kopš 2016. gada parka teritorijā tiek rīkotas sakopšanas talkas, organizētas tikšanās ar
sponsoriem un ziedotājiem, notiek muižas parka popularizēšana sociālajā vidē, vietējo iedzīvotāju ideju uzklausīšanas pasākumi, gleznu
izstādes un koncerti.
Muižas ansambļa struktūra saglabājusies daļēji. No vēsturiskās muižas apbūves saglabājusies
pils, kas atrodas uz lēzena paugura, saimniecības ēkas un to drupas, dažas liepu alejas un rindas, liels vietējo koku sugu daudzums un
atsevišķas introducētas sugas, aizauguši, pārpurvojušies dīķi. Konstatētas augļu dārza paliekas un vairāki lieli ozoli. Daļēji nolasāms
vēsturiskais celiņu tīklojums.

Muižas parka atrašanās vieta kartē (pārējās ZPR muižas)
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Pārējās apbūves drupas
Vārenbrokas muižas centra plāns, 1921. gads (Avots: LVVA)
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Muižas parkam pieguļošo teritoriju funkcionālā zonējuma plāns izstrādāts, pamatojoties uz Viesītes novada teritorijas
plānojuma Viesītes pagasta funkcionālā zonējuma karti (pieejama: www.viesite.lv);
Doto lapu skatīt kopā ar "Esošās situācijas analīze – Vārenbrokas muižas parks" lapu.

Īpašuma robeža

.1 KM]

F/P

2.

Valsts vietējais autoceļš

F/P

J/P

1.

Ceļu infrastruktūra

Vārenbrokas kapi

VIESĪTE [9

Vārenbrokas jeb Vārnavas muiža pēc Livonijas ordeņa
likvidēšanas bijusi Vilhelma Dollerta īpašumā. No 1753. līdz
1912. gadam muiža piederēja pie Jaunjelgavas apriņķa
Sēlpils-Sunākstes draudzes. Muižas kungu mājas sākotnēja
koka celtne būvēta 18. gs. pirmajā pusē, bet vēlākajos
gadsimtos tika pārbūvēta. Lielākās pārbūves notikušas 18.
gs. beigās un 19.gs. pirmajā pusē, kad koka ēka pārbūvēta
klasicisma stilā. 19. gs. beigās ēkas otrā pusē uzcelti trīs
sarkano ķieģeļu korpusi no kuriem saglabājušies tikai divi.
Muižas ēkai bijis interesants pagraba plānojums ar
daudzām telpām un sarežģītu to savienojošo eju tīklu.
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(Avots: www.facebook.com/varenbroka/)

6. Skats no

DA puses balkona uz

Pielikums Nr.2 punkts 9.1.

Parka
Parks ir viegli sasniedzams, tas atrodas apdzīvotā vietā - Vecbebros. Pie muižas var piebraukt pa asfaltētu ceļu. 8 minūšu
gājienā no muižas ir sabiedriskā transporta pietura. Mantojuma tuvumā nav ietves vai veloceliņi. Informācija par Vecbebru muižu ir pieejama vairākās
tūrisma mājaslapās.
Parka
Pie muižas teritorijas ir bezmaksas autostāvvieta. Teritorijā ir dažādu segumu celiņi - bruģēti un parka taciņas, tā ir daļēji pieejama
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ieejas parkā ir saprotamas, taču nav īpaši aicinošas. Parkā nav izvietoti informācijas stendi un norādes. Gājēju plūsma
parkā, galvenokārt, notiek šķērsojot to no dzīvojamām teritorijām uz skolu un otrādi, kā arī parks tiek izmantots pastaigām.

Audze, krūmājs, rets mežs, parks
Zāliena teritorija, lauce
Ūdensteces
Sporta laukums

1. Skats no ceļa uz vēsturisko aleju. Aleja strukturāli
saglabājusies viduvējā kvalitātē. Daļēji augstvērtīgs
skats.

Muižas vēsturiskā apbūve
Pārējā apbūve
Koku grupas / rindas / alejas

Gājēju plūsma no dzīvojamām
teritorijām uz parku un skolu
Gājēju plūsma no skolas
uz parku un dzīvojamām
teritorijām

Ieeja, gājēju kustība
Iebrauktuve, transporta kustība

Plūsma no dzīvojamām
teritorijām uz ciemu

3

2. Skats no muižas kungu mājas uz aleju. Aleja
strukturāli saglabājusies viduvējā kvalitātē. Daļēji
augstvērtīgs skats.

Ceļu infrastruktūra
Takas ar cieto iesegumu
Pastaigu taciņas
1

Apsaimniekota zona

9

6

3

11

Kultūras pieminekļa robeža
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1
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2

2
3. Skats no parka taciņas uz lauci un kungu māju.
Parka lauce strukturāli saglabājusies labā kvalitātē.
Pils fasādi aizsedz saauguši krūmi un koku zari,
skats nav uztverams lapu periodā. Daļēji
augstvērtīgs skats.
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4. Skats no parka uz ieleju. Izteiksmīgs reljefs.
Augstvērtīgs skats.

Pašvaldības īpašuma robeža

3

7

Gājēju un apmeklētāju plūsma
uz parku, skolu un dzīvojamām
teritorijām

Saimnieciskā transporta
plūsma mantojuma teritorijā
0

1.

Doto lapu skatīt kopā ar

lapu.

Fotofiksācijas virziens un kārtas
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1.

VECBEBRU MUIŽAS PARKS

2.
3.

Funkcija. 1905. gadā pili nodedzina un vēlāk atjauno. 1922. gadā muižas kungu mājā atvērta Vecbebru biškopības un dārzkopības
skola, kā mācību iestāde tā kalpo līdz 1982. gadam. 1996. gadā te mācības sāk Bebru vispārizglītojošā internātskola. 2015. gadā
Kokneses novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA Vecbebru muiža par Vecbebru muižas kompleksa - kungu mājas, klēts, staļļas un
pagraba - iznomāšanu 30 gadiem. SIA Vecbebru muiža uzsākusi kungu mājas atjaunošanas darbus un piedāvā iznomāt telpas un
teritoriju dažādiem pasākumiem. Šobrīd bez pieteikšanās muižas apskatāma tikai no ārpuses. Parku izmanto vietējie iedzīvotāji
pastaigām.
un
Muižas teritorija ir pašvaldības īpašums, bet šobrīd to pārvalda nomnieks SIA Vecbebru muiža. Parka
teritorija tie regulāri kopta.
Daļēji nolasāmas vēsturiskās parka robežas. Daļēji saglabājies parka celiņu tīklojums un
kokaugu stādījumi. Kungu mājas reprezentatīvā daļa ir mainījusies un pārveidojusies. Teritorijā ir novērojams iztaiksmīgs reljefs un
nolasāmas vēsturiskās lauces.

Muižas parka atrašanās vieta kartē (1. kārtā apsekojamās muižas)
Muižas parka atrašanās vieta kartē (pārējās ZPR muižas)

ĒR
G

6

ĻI
[

5
4

D

1

3
3

8
3 7

2

25

.5

4
3

H
B

1

Tehniskā apbūve

a

veidojams ekotons

Q
E
C

Rūpnieciskas apbūves teritorija

saglabājama
pieejamība parkam

F

a

A
9

]

C

C
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Dzīvojamās apbūves teritorija
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C

Īpašas nozīmes zaļumvietas

C

Citas koptās zaļumvietas

Plāns pārzīmēts no esošās situācijas plāna 1991. gada
Vevbebru parka aprakstā (eksplikācija: A - pils; B - darbnīcas;

saglabājama
pieejamība parkam

C - saimniecības ēkas; D - ūdenstornis; E - baseins ar bij. strūklakām;
F - skulptūra Sapņu kalniņā; G - autostāvvieta; H - tualetes; Q dzīvojamā māja 'Sapņi'; a - Ribes alpinum dzīvžogs; 1 - Abies sibirica;
2 - Thuja occidentalis 'Cristata'; 3 - Acer platanoides 'Schwedleri'; 4 Tilia x euchlora; 5 - Pseudotsuga menziesii var glauca; 6 - Sorbus x
hybrida; 7 - Tilia platyphyllos 'Laciniata'; 8 - Phellodendron amurense;
9 - Larix decidua).

Vecbebru muižas dzīvojamā ēka celta barona F.
Meijendorfa laikā, 19. gs. 1. pusē, klasicisma stilā.
Kungu māja nodedzināta 1905. gadā. Vēlāk to
atjaunoja arhitekta V. Bokslafa vadībā. Atjaunojot
muižas kungu māju, tika izbūvēts rizalīts, kas ir
izteiksmīgs jūgendstila arhitektūras paraugs.
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1.
2.

Muižas parkam piegulošo teritoriju funkcionālā zonējuma plāns izstrādāts pamatojoties uz Kokneses novada teritorijas
pašreizējās izmantošanas kartes (pieejama: www.koknese.lv);
Doto lapu skatīt kopā ar
lapu.
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