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VIETA ĪPAŠĀM SVINĪBĀM



IGATES PILS

PAR PILI

     Igates pils atrodas skaistā vietā, Igatē, 15 minūšu braucienā no Limbažiem
un mazliet vairāk kā stundas braucienā no galvaspilsētas Rīgas. Pils teritoriju
ieskauj dīķis un iekopts parks nesteidzīgām pastaigām. Komplekss pieejams
svētkiem pilī, atpūtai brīvdienu mājā, kā arī gardai maltītei pils krodziņā

     Igates pils pirmoreiz rakstos minēta 1455. gadā, kad Idsels Dideriks Fītingofs
ciemu un muižu pārdeva Pēterim fon der Borham. Muižas nosaukums ir
vairākkārt mainījies. Ap 1880. gadu Igates muižā tika uzcelta kungu māja
neorenesanses stilā. Ēku projektējis Rūdolfs Cirkvics fon Pistolkorsu dzimtai,
celtnē demonstrējot atturīgu un izsmalcinātu lakonismu. 

     1934. gadā muižas dzīvojamo Ēku nopirka Latvijas bērnu savienība un pilī
atradās bērnu internāts. 1940. gada vasarā tas tika pārveidots par bērnu namu.
Sākot ar 1972. gadu Igates pils atradās Lauksaimniecības ministrijas pārziņā.
1996. gadā Igates pili savā īpašumā pārņēma Valsts nekustāmā īpašuma
aģentūra, un kļuva par populāru kāzu un citu svinību pili ar labiekārtotiem
numuriem, banketu un konferenču zāli. Valsts nekustamo īpašumu aģentūra
pilī saimniekoja līdz 2022. gadam. 

     2022.gada 25.augustā pili atklātas elektroniskas izsoles ceļā ieguva SIA
“Palleteries” īpašnieks Edijs Ošs, kurš tālāk to nodod meitas Sintijas Ošas un
viņas komandas rokās. Divām ģimenēm – Ošiem un Lāčiem – apvienojoties,
īpašums tiek pārvaldīts un saglabāts tā vēsturiskais mantojums kombinācijā ar
jauno, mūsdienīgo attīstības modeli.



IGATES PILS, VIETA
JŪSU SVINĪBĀM

svīnību telpas;
labiekārtoti numuriņi nakšņošanai, īpašs pils torņa numuriņš
jaunlaulātajiem;
ceremonijas un fotosesijas vietas pils parkā.

Igates pils jūsu svinībām

nakšņošana pilī 65 cilvēkiem - 2600 EUR (iesk. PVN 12%);
pilī iespējams ievietot 10 papildvietas - 17 EUR/gb (iesk. PVN 12%);
pils telpu īre 2500 EUR (iesk. PVN 12%); 
iespējams papildus rezervēt Brīvdienu māju - 500 EUR (iesk. PVN 12%) -
pieejamas 11 standarta gultasvietas un 7 papildvietas.

nakšņošana pilī 65 cilvēkiem - 2132 EUR (iesk. PVN 12%);
pilī iespējams ievietot 10 papildvietas - 17 EUR/gb (iesk. PVN 12%);
pils telpu īre 2050 EUR (iesk. PVN 12%); 
iespējams papildus rezervēt Brīvdienu māju - 410 EUR (iesk. PVN 12%) -
pieejamas 11 standarta gultasvietas un 7 papildvietas.

Svinības / 1. MAIJS-30. SEPTEMBRIS / Piektdiena-Sestdiena

Pils kompleksa īre, nakšņošana līdz 93 cilvēkiem:

Svinībām /1. MAIJS-30. SEPTEMBRIS / Svētdiena-Ceturtdiena
Svinībām /1. OKTOBRIS-29. APRĪLIS/

Pils kompleksa īre, nakšņošana līdz 93 cilvēkiem:

Ēdināšana, apkalpošana, bārmeņa pakalpojumi - Igates pils Dzirnavu
krodziņš / +371 28 074 444 / krogs@igatespils.lv
Fotosesija Igates pils kompleksā - 1h/60EUR, 2h/100EUR

Papildpakalpojumi: 

tel:+37128074444
mailto:krogs@igatespils.lv


28 074 444 info@igatespils.lv
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Uz tikšanos Igates pilī!

Seko līdzi mūsu aktivitātēm:
F a c e b o o k / I g a t e s P i l s

I n s t a g r a m / @ i g a t e _ p i l s

Igates pils, Vidrižu pagasts
Limbažu novads

mailto:info@palleteries.lv

