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PRODUKTAI SVEIKAI 
MITYBAI, 

PAGAMINTI TAUSOJANT 
GAMTĄ

Meilė. Harmonija.

Dvariškumas

Šiaurės Lietuvoje, Rokiškio 

r., pasienyje 

su Latvija, tarp dviejų, –

Ilgio ir Apvalaso ežerų. 

Ūkio įkūrimas  

Remiantis istoriniais 

šaltiniais, Ilzenbergo dvarą 

1515 m. įkūrė Livonijos 

ordino baronas Berndtas

von Kersenbrockas. Tuo

metu Ilzenbergo dvarui leno 

teise priklausė 

615 ha savarankiškai 

apdirbamos žemės ir 2234 

ha žemės su valstiečiais. 

Tikra. Natūralu. Sveika

Ūkis šiandien                     

Ilzenbergas–vienintelis 

pilnai atkurtas dvaras 

Baltijos šalyse, kuriame 

ūkininkaujama, gaminami 

produktai ir jais 

prekiaujama.

Dvare yra daugiau kaip 20 

ūkinės paskirties statinių.

Naudojami 8 nuosavi 

gamybos cechai.

Gaminama per 100 

pavadinimų maisto 

produktų.                                

Prižiūrima daugiau kaip 550 

ha nuosavos dirbamos 

žemės ir pievų.   



Dvaro NATŪRALIOS ŽEMDIRBYSTĖS ŪKIS –
pilnas ciklas – natūralumo išsaugojimo garantas

1. Patys auginame 2. Patys gaminame –

per 100 natūralių 

maisto produktų

3. Patys parduodame –

savo krautuvėlėse, Livin, prekybos 

centruose Lidl, Maxima, Iki, Rimi.



KVIEČIAI RUGIAI MIEŽIAI

AVIŽOS GRIKIAI ŽIRNIAI

ILZENBERGO dvaro ūkyje
Gamtos pagalba išauginame



ILZENBERGO dvaro ūkyje
Grįžtame prie laiko patikrintų vertybių 



Viso dirbamos žemės plotas 450 ha:

- pievos ir ganyklos 184 ha

- baltyminiai mišiniai pašarui 40 ha

- grūdinės kultūros 185 ha

- sodai ir uogynai 6 ha (vynuogynai ~4,5 ha)

- pūdymai  35 ha

 Ilzenbergo dvaras – vienintelis Baltijos šalyse pilnai atkurtas, ūkininkaujantis ir 

tęsiantis natūralios žemdirbystės tradicijas. 

 Pasaulio gamtos fondas 2019 m. ūkį pripažino nacionalinio konkurso nugalėtoju –

Baltiją tausojančiu ūkiu. 

 Ūkyje vystoma augalininkystė, sodininkystė, gyvulininkystė yra įvertinta 

tarptautiniu ekologinio ūkio (EKO) sertifikatu.

Paukštininkystė, gyvulininkytė:

- vištų dedeklių 2‘500 vnt.

- broilerių 10‘000 vnt.

- melžiamų karvių 100 vnt.

- melžiamų karvių prieauglio 80 vnt.

- avių  15 vnt.

17.5 ha užima Ilzenbergo dvaro parkas, kukurūzų labirintas

90 ha sudaro miškai, pelkės

Augalininkystė, paukštininkystė, gyvulininkystė
Natūralus gamtos ciklas



1. Neteršti žemės herbicidais, insekticidais, fungicidais ir 

pesticidais, maistą gaminti be saldiklių, stipriklių ir kitų 

cheminių priedų.

2. Nenaudoti jokių antibiotikų, hormonų, genetiškai 

modifikuotų organizmų, jų produktų ar jų sudėtinių dalių.

3. Tęsti ūkininkavimą 500 metų iš kartos į kartą kurtoje dvaro 

vietoje, gaminti laikantis krašto tradicijų ir gamtos ritmo, su 

meile ir atsidavimu.

4. Laikytis natūralios žemdirbystės principų, kad ūkio 

produktai išliktų sveikatai naudingi ir puikaus, švelnaus bei 

natūralaus skonio.

5. Saugoti gamtą ir aplinką, mažinti gamtos užterštumą, 

palaikyti biologinę įvairovę, nealinti dirvožemio, būti 

draugiškiems aplinkoje esantiems augalams, vabzdžiams ir 

gyvūnams.

ILZENBERGO DVARO NATŪRALIOS ŽEMDIRBYSTĖS

ŪKININKAVIMO PRINCIPAI IR PRAKTIKA

6. Ypatingą dėmesį skirti ūkio gyvulių gerovei, auginant 

juos kuo natūralesnėmis, jų prigimtinius poreikius 

tenkinančiomis sąlygomis.

7. Ūkininkauti atstatant žemės derlingumą: tai daryti 

naudojant tik ekologišką kompostą ir tik natūralias, t. y. 

organines, trąšas bei ypač atsakingai laikytis 

sėjomainos reikalavimų.

8. Griežtai laikytis nustatytų ekologinio ūkininkavimo 

standartų ir įgyto EKO ūkio statuso.

9. Nesukurti visuomenei paslėptų papildomų išlaidų, 

pvz., mokesčių mokėtojai nuolat moka už cheminių 

medžiagų pašalinimą iš geriamojo vandens.

10. Skatinti visus gyventi sveikai ir aktyviai.



• Genuine, authentic (local culture, tradition, food) 

TIKRAS, AUTENTIŠKAS (vietinė kultūra, tradicijos, maistas) 

• Respectful, Responsible (social) 

GERBIANTIS, ATSAKINGAS (socialiai) 

• Economically sustainable (local!) 

EKONOMIŠKAI TVARUS (vietinėje rinkoje) 

• Environment and Climate friendly

DRAUGIŠKAS APLINKAI ir KLIMATO KAITAI

• Nature, Scenery and Animal friendly

DRAUGIŠKAS GAMTAI, LANDŠAFTUI, GYVŪNIJAI

Dvaro veiklos organizavimas ir vystymas remiantis pasaulyje pripažintais 

reikalavimais Žaliojo turizmo G.R.E.E.N. objektui 



PRODUKTŲ VERTĖS:
 Natūralūs produktai
 Iš sertifikuoto dvaro karvių pieno
 Naudojami gyvi raugai
 Pagaminta rankomis dvaro ūkyje
 Dvariški receptai
 Laimingos vištos, karvės
 500 metų dvariškos tradicijos

Susipažinti su darnaus ūkininkavimo išmintimi kviečiami atvykti su šeimomis ar po vieną. 

Dvariškai sutiksime ir išlydėsime.

ILZENBERGO dvaro ūkis – atviras lankytojams
Dirbame išvien su gamta





Ne tik gaminami ir parduodami natūralūs produktai, 
bet ir organizuojamos 

SKONIO EKSKURSIJOS-
DEGUSTACIJOS

Atvykusiems svečiams dvaro produktai patiekiami 

DVARO GRILL RESTORANE 

ILZENBERGO dvaro ūkyje
Žmogaus rankomis pagaminame ir pateikiame valgytojams



17.5 ha išpuoselėtas šimtametis

parkas su lauko estrada ir Meilės sala

UŽBURIANTI 500 METŲ ISTORIJĄ MENANTI VIETA
Ekskursijos. Degustacijos. Šventės ir renginiai

Prabangūs vėlyvojo klasicizmo

stiliaus dvaro rūmai

Dvaro ūkis vienintelis Baltijos šalyse pilnai

atkurtas, ūkininkaujantis harmonijoje

su gamta
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ILZENBERGO DVARAS
Meilė. Harmonija. Dvariškumas.

Atkuriama tradicinė dvaro kultūra –

meno, literatūros, pažangių ūkininkavimo 

formų visuma. 

Atgimimo pradžia –

Vaidas Barakauskas 2013 m. 

Natūralios žemdirbystės 

ūkininkavimo pradžia 2014 m. 

Užbaigti dvaro rūmai –

naujas etapas 2018 m.

2017 m. - 12.000 lankytojų

2018 m. - 16.000 lankytojų

2019 m. - 19.500 lankytojų

2020 m. - 19.000 lankytojų

2021 m. - 21.000 lankytojų 

(planuojama)

Apsilankė:



 SKULPTŪRŲ PARKAS tema „Meilė-Harmonija-

Dvariškumas“ skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. 

Lietuvos ir Latvijos skulptorių darbai.

 RŪMŲ INTERJERAS – XIX a. vėlyvasis klasicizmas, dekoras.

 KALVYSTĖS MENAS. Meninės kalvystės darbai.

 AKMENS MŪRAI.  XIX a. išlikę bei atstatyti atkartojant

autentiško mūro techniką statiniai, išlikusi senoji sukrautų akmenų

tvora (vadinamoji „jonvabalių“ siena). 

 GAMTOS PAMINKLAS. 500 metų senumo valstybės saugomas

Ilzenbergo dvaro ąžuolas, kamieno apimtis 6,3 metrai.

 STELMUŽĖS ĄŽUOLO kamieno tiksli kopija su nuorodomis į 

svarbias Lietuvai ir dvarui datas.

 PATRANKŲ AIKŠTELĖ su taikiai rymančiomis trimis XVII a. 

švediškų patrankų kopijomis. 

PARKAS-MUZIEJUS po atviru dangumi
Lietuvos istorijai praturtinti



Profesoriaus V. Landsbergio bioblioteka, įkurta 2018 m. Ilzenbergo dvare. Skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

šimtmečiui paminėti. Eksponuojamos beveik visos prof. V. Landsbergio knygos, kurių yra daugiau nei 150.

MUZIEJUS Ilzenbergo dvaro rūmuose
Profesioriaus Vytauto Landsbergio biblioteka



APDOVANOJIMAI







Ačiū už dėmesį


