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Išsamesnės informacijos apie kiekvieną ūkį, 
jo pasiūlymą ir lankymo laikus ieškokite 
svetainėje

Žemėlapio kitoje pusėje rasite sąrašą su 194 
ūkių ir sodybų akcijos pasiūlymais.

MŪSŲ PARTNERIAI

www.atostogoskaime.lt/
atviros-dienos-kaime

Produkcijos įsigijimui ir apsilankymo 
mokesčiui pravers grynieji pinigai!

Atkreipkite dėmesį į ūkio ar sodybos 
lankymo datą ir laikus!

Suplanuokite maršrutą ir praneškite 
šeimininkams apie savo planuojamą 
apsilankymą!

www.atostogoskaime.lt/atviros-dienos-kaime

ATVIROS 
DIENOS 
KAIME

Latvija gegužės 4-6 d.  
Lietuva gegužės 10-12 d.

Sekite mus: Atostogoskaime

APIE AKCIJĄ

Akcijos tikslas – populiarinti kaime teikiamas 
paslaugas, užaugintus bei pagamintus 
produktus. Sodybų, ūkių, kultūros namų, 
lankytojų centrų šeimininkai, amatininkai ir 
bendruomenės kvies tiek didelius, tiek mažus 
miesto gyventojus 3 dienas praleisti kaime bei 
pasimėgauti kaimo siūlomomis pramogomis 
bei veiklomis, įsigyti jų užaugintų bei 
pagamintų produktų ar tiesiog sužinoti apie 
galimybes atostogauti kaime.

194

Lietuvos kaimo turizmo 
asociacija
El. paštas: 
administracija@atostogoskaime.lt
Tel.  +370 37400354
Adresas:  K. Donelaičio g. 2-201, 
 Kaunas, LT-44213
Facebook:  Atostogoskaime

www.atostogoskaime.lt

Latvijos kaimo turizmo 
asociacija „Lauku celotājs“
El. paštas: lauku@celotajs.lv 
Tel.  +371 67617600
Adresas:  Kalnciema 40, Ryga,  
 Latvija LV-1046 
Facebook:  Lauku celotajs 
Twitter:  laukucelotajs

www.celotajs.lv

AKCIJOS ORGANIZATORIAI

EDUKACINĖS PROGRAMOS, 
KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS, 
DEGUSTACIJOS, 
ŽYGIAI, JODINĖJIMAS, 
PASIPLAUKIOJIMAI, 
ŽVEJYBA, ŽAIDIMAI, KAIMO 
SKANĖSTAI, EKSKURSIJOS, 
IŠKYLOS IR T.T.

ŪKIAI IR SODYBOS
Latvijoje ir Lietuvoje

Akcijos „Atviros dienos kaime“ dalyviai

PATARIMAI LANKYTOJAMS

Norėdami plačiau sužinoti, ką kiekvienas dalyvis 
siūlo akcijos dienomis, jų lankymo laikus bei 
sąlygas, ieškokite informacijos akcijos skiltyje 

Atkreipkite dėmesį, kad prie kiekvieno objekto 
paskelbtas konkretus laikas, kuriuo šeimininkai 
lauks lankytojų. Jei atvyksite kitu laiku, šeimininkai 
gali būti nepasiruošę Jūsų priimti.
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Išsirinkite Jums įdomiausius pasiūlymus 
bei iš anksto suplanuokite savo maršrutą. 
Akcijos dalyvius rasite skiltyje http://www.
atostogoskaime.lt/atviros-dienos-kaime. 
Turėkite omeny, kad dažna kaimo turizmo 
sodyba, užsiimanti tik svečių apgyvendinimu, 
akcijų dienomis gali pasiūlyti įvairių pramogų, 
pvz. degustacijas, ekskursijas, orientacinius 
žaidimus, edukacijas ir t.t.
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Apie planuojamą vizitą būtinai praneškite akcijos 
dalyvio nurodytais kontaktais! Prieš apsilankant 
prašome susisiekti su šeimininkais, kad jie galėtų 
suplanuoti Jūsų priėmimą.

3

Pasiruoškite kelionei. Prisiminkite posakį – 
„Nėra blogo oro, yra tik netinkama apranga“. 
Pasirūpinkite patogiais ir tinkamais oro sąlygoms 
rūbais bei avalyne kelionei į kaimą.
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Atkreipkite dėmesį, kad ūkiuose ir sodybose bus 
galimybė įsigyti vietinių produktų. Atsiskaitymai 
banko kortelėmis dažnuose ūkiuose ir sodybose 
yra neįmanomi, todėl turėkite grynųjų pinigų.
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Naudokitės mūsų parengtu žemėlapiu, GPS 
koordinatėmis ar Lietuvos kelių žemėlapiu, kad 
lengviau rastumėte akcijos dalyvius.
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www.atostogoskaime.lt/
atviros-dienos-kaime



130 Sodeliškių 
dvaro sodyba

Sodeliškių g. 1A, 
Sodeliškių k., Biržų r.
GPS 56.290392, 24.637653

Eglė Linkevičiūtė, 
+370 61402160

Gegužės 10-11 d. 10 val. ir 15 val. lan-
kytojų laukia edukacija su duonos ke-
pimu, technikos muziejaus lankymas 
ir vienintelis Lietuvoje veikiantis vėjo 
malūnas! 

131
Žagarės 
regioninio 
parko lankytojų 
centras

Malūno g. 1, Žagarė, 
Joniškio r.
GPS 56.2145, 23.155256

Modesta 
Bielskienė,
+370 67115033

Gegužės 11 d. lankytojai kviečiami į 1,5 
val. ekskursijas po Žagarės regioninio 
parko lankytojų centrą dvaro rūmuose, 
kurių metu susipažins su krašto išskirti-
numu ir parko vertybėmis!

132 Ilzenbergo 
dvaras ir ūkis 

Ilzenbergo k. 4,
Rokiškio r.
GPS 56.159595, 25.524522

Ramutė 
Uginčienė,
+370 68800369

Gegužės 11-12 d. vyks loterija “Muzikos 
žvaigždžių vasara Ilzenbergo dvare”, 
kurios metu dešimt  laimingųjų laimės 
kvietimus į  M. Levickio arba M. Mikuta-
vičiaus koncertus.

133 L. Sadaus-
kienės šakočiai 

Pergalės g. 2, Juodupė, 
Rokiškio r.
GPS 56.08964, 25.60407

Laimutė 
Sadauskienė, 
+370 65680373

Akcijos metu svečiai kviečiami išsikepti 
šakotį arba pasigaminti grybukų! Edu-
kacijoms taikoma 50 proc. nuolaida.

134
Ekologinis-
biodinaminis 
ūkis 
"Miško sodai"

Miškų g. 5, Visvainių k., 
Platelių sen., Plungės r. 
GPS 56.093342, 21.852557

Vaiva Jundulaitė-
Kosienė,
+370 61166021

Gegužės 11 d. ūkyje vyks eduka-
cinės programos "Tautinis kos-
tiumas" ir "Tradiciniai lietuviško 
darželio augalai". 

135 Medaus 
klėtelė

Barstyčių g. 1, Mačiūkių 
k., Plungės r.
GPS 56.09404, 21.842112

Donatas Abrutis, 
+370 61269114, 
+370 68621542

Akcijos metu lankytojai bus kviečiami 
išbandyti avilio terapiją, pasivaišinti 
įvairių rūšių medumi, midumi ir kitomis 
bičių dovanomis.

136 Zelbūkis
Voverkio g. 2, Nikančių k., 
Šiaulių r.
GPS 56.07305, 23.44837

Neringa Zelbaitė,
+370 68565639

Gegužės 11 d. 12 val. ir 14 val. lankytojai 
kviečiami sudalyvauti ekskursijoje "Nuo 
grūdo iki miltų", o drąsiausi bus pavė-
žinti traktoriumi!

137 Sodyba 
"Prie žiedelio"

Plungės g. 20, 
Laumalenkų k., Plungės r.
 GPS 56.0156, 21.829977

Viktorija 
Rumšaitė,
+370 68609867

Gegužės 10-12 d. 12-18 val. lankytojai 
kviečiami dalyvauti edukacijoje "Paska-
nauk Žemaitijos" ir pasimėgauti plauki-
mu laivu po Platelių ežerą.  

138 Levandų ūkis
Dvaro g.10, Mockūnų k., 
Biržų r.
GPS 56.0063, 24.73707

Giedrė 
Jankūnienė, 
+370 68738636

Akcijos dienomis nuo 12 val. lanky-
tojai kviečiami dalyvauti ekskursijoje, 
pasivaišinti levandų arbata bei įsigyti 
produkcijos.

139
Žemaitės 
memorialinis 
muziejus

Žemaitės g. 24, Godelių k., 
Plungės r.
GPS 55.986758, 21.752554

Laimutė 
Arlauskienė, 
+370 68752836

Gegužės 10-12 d. 10-15 val. lankytojai 
kviečiami išmokti pasigaminti kastinį, 
paskanauti naminio sūrio, žolelių arba-
tos, aplankyti muziejų. 

140
Gražinos 
Gaižauskienės 
sodyba

Pakapių k. 1, Telšių r.
GPS 55.918174, 22.402991

Gražina 
Gaižauskienė, 
+370 672 38336

Gegužės 11 d. svečių lauks ekskursija po 
parką, žemaitiškos vaišės, 50 proc. nuo-
laida dažasvydžiui ir nemokama pirtis!

141 VšĮ Lietuvos 
sakalininkai

Ateities g. 3, Plungė
GPS 55.91817, 21.88521

Virginijus Narkus, 
+370 67711133

Gegužės 10-12 d. lankytojai galės da-
lyvauti programoje, kurios metu gyvai 
pažins plėšrųjį paukštį ir sužinos apie 
Sakalininkystės atsiradimo istoriją.

142
Aleksandra-
vėlės kaimo 
bendruomenė

Dirbtuvių g.14, 
Aleksandravėlės k., 
Rokiškio r.
GPS 55.88209, 25.93793

Genovaitė 
Šajaukienė,
+370 69912840

Lankytojai kviečiami sudalyvauti šako-
čių kepimo edukacijoje ir degustacijoje. 
Taip pat galima susitarti dėl ekskursijos 
su gidu po apylinkes. 

143 Raudonkalnis
Vilties g. 51, Mankiškių k., 
Radviliškio r.
GPS 55.851578, 23.436175

Daiva Veseckienė, 
+370 61447957

Gegužės 10d. nuo 18 val. lankytojai 
kviečiami pasimėgauti pirties teikia-
mais malonumais, padegustuoti natū-
ralių augalų aromatus. 

144 Vinetu kaimas
Šlikių g. 63, Šlikių k. 
Klaipėdos r.
GPS 55.852083, 21.210778

Mindaugas 
Timinskas,
+370 60204009

Visomis akcijos dienomis 12 val., 15 val., 
ir 17 val. lankytojų laukia pažintis su 
Amerikos indėnų istorija ir kultūra. 

145
Birutės ir 
Virginijaus 
Dapkų ūkis 

Žeimių k., Rokiškio r.
GPS 55.834065, 25.480938

Birutė Dapkienė, 
+370 68951279

Gegužės 10-12 d. lankytojai kviečiami 
susipažinti su ūkyje gyvenančiais gyvū-
nais, o visai produkcijai bus taikoma 10 
proc. nuolaida.  

146 Ievos Šiurnės 
ūkis

Eibariškių k., Radviliškio r.
 GPS 55.832221, 23.548385

Ieva Šiurnė,
+370 69929939

Gegužės 11 d. šeimininkė kviečia de-
gustuoti užaugintus ūkyje smidrus. 

147
Dinozaurų 
parkas - DINO.
LT

Pušyno g. 9, Radailių k., 
Klaipėdos r.
GPS 55.785086, 21.215872

Rima 
Andriškevičiūtė, 
+370 68511764

Gegužės 10-12 d. lankytojai kviečiami 
susipažinti su parko gyvūnais - dino-
zaurais, pasivaikščioti apverstame name 
bei išbandyti naujas pramogas!

148 Sodyba 
"Pasartėlė"

Hipodromo g. 5, 
Didžiavario k., Zarasų r. 
GPS 55.754360, 25.819710

Ingrida Tatarūnė, 
+370 65233232

Gegužės 10-12 d. svečiai, apsigyvenę 
sodyboje, nemokamai mėgausis pusry-
čiais, užsisakę namelį - džiaugsis pirtimi, 
o užsisakę visą sodybą - pirtimi ir kubilu. 

149 "Lapių 
slėnio ūkis"

Indrajos g.10, Brogiškių 
k., Zarasų r.
GPS 55.73111, 25.80537

Aurelija 
Pašvenskaitė, 
+370 69947146

Gegužės 10-12 d. lankytojai kviečiami 
į ekskursiją, kurios metu susipažins su 
ūkyje laikomais gyvūnais, žirgų spor-
tu, bus galimybė pajodinėti žirgais ar 
poniu.

150 Kryžbarkas
Kryžbarko g. 3, Kelmės r. 
GPS 55.705446, 22.961423

Violeta 
Zaikauskienė, 
+370 60564748

Gegužės 10-12 d. lankytojai galės pa-
sigarinti pirtyje, pasivažinėti dviračiais, 
padegustuoti sūrio ar išsikepti grikinių 
blynų. Visoms paslaugoms bus taikoma 
20 proc. nuolaida.

151 Molainių 
žirgynas

Molainių k., Panevėžio r. 
GPS 55.70223, 24.29452631

Daiva 
Zavadskienė, 
+370 61099880

Akcijos metu lankytojai galės susipažin-
ti su žirgais, juos pamaitinti, paglostyti ir 
visą tai įamžinti!

152 Miesčionių 
ūkis

Tilto g. 2, Skudų k., 
Anykščių r.
GPS 55.683917, 24.910977

Paulius Šimėnas, 
+370 65362703

Lankytojai kviečiami susipažinti su eko-
loginiu ūkiu, Topinambo nauda, galvi-
jais, sudalyvauti degustacijoje. Svečiai 
laukiami gegužės 10 d. 17 val., o 11-12 
d. 14 val.

153 Žygeivių slėnis
Švenčiakalnio g. 1, 
Degėsių k., Utenos r.
GPS 55.66630, 25.61775

Giedrius 
Indrašius,
+370 68695376

Gegužės 10-12 d. lankytojai kviečiami 
pasimėgauti: pažintiniais žygiais pės-
čiomis, baidarėmis, dviračiais, akmens 
amžiaus kliūčių taku bei landšaftinio 
šaudymo iš lanko trasa!

154
Klubas 
"Ašvienių 
fanai"

Kazio Pakšto g. 31, 
Užpalių k., Utenos r.
GPS 55.650421, 25.580632

Eglė Jovaraitė, 
+370 61419339

Gegužės 10 d. lankytojai kviečiami susi-
pažinti su žirgais, pajodinėti ir pamatyti 
privačią žirgininkystės kolekciją. 

155 Buivydų EKO 
ūkis

Skardupės g. 9, 
Medsėdžių k., Klaipėdos r. 
GPS 55.643484, 21.481624

Daiva Buivydienė, 
+370 68233872

Gegužės 12 d. 10-13 val. lankytojų lauks 
nemokama ekskursija po ekologinį 
ūkį, ant laužo keptų jautienos dešrelių 
vaišės bei galimybė įsigyti ekologiškos 
jautienos. 

156 Sodyba 
"Geras" 

Pūstinkos 4 k., Anykščių r.
 GPS 55.641771, 25.274161

Gitana Mileikaitė, 
+370 60520110

Visomis akcijos dienomis lankytojai ga-
lės lankyti sodybą, o gegužės 11 d. naktį 
svečių lauks karštas kubilas.

157
Sodyba 
"Atostogos 
Grybiškėje"

Grybiškės k., Zarasų r.
GPS 55.62479, 26.17105

Asta Galvydienė, 
+370 69946282

Gegužės 12 d. 12-16 val. lankytojai kvie-
čiami pažvejoti "Žvejų rojuje", išsikepti 
pagautą žuvį ar praleisti popietę gam-
toje žaidžiant krepšinį, tinklinį. 

158
Sodyba 
"Gandrų 
dvaras"

Mėlynių g. 35, Kojelių k., 
Klaipėdos r.
GPS 55.60717, 21.39597

Zofija Tikuišienė, 
+370 61296079

Gegužės 10-12 d. lankytojai kviečiami 
dalyvauti ekologiškų žolelių arbatų pri-
statymuose.

159
Račkauskų 
sodyba 
Svetainė 
"Agluona"

Kantvainų g. 5, Kantvainų 
k., Agluonėnų sen., 
Klaipėdos r.
GPS 55.58527, 21.378913

Vytautė 
Račkauskaitė, 
+370 69847208

Gegužės 10 d. 12-16 val. lankytojai kvie-
čiami susipažinti su Mažosios Lietuvos 
vofelių kepimu, jų paragauti bei įsigyti 
gaminių su 10 proc. nuolaida. 

160
Sodyba 
"Namelis 
medyje" 

Elmos 8-oji g. 2, 
Šeimyniškėlių k., 
Anykščių r. 
GPS 55.55526, 25.116763

Tomas 
Padūmis, Dovilė 
Padūmienė,
+370 68912121

Gegužės 10-12 d. lankytojai kviečiami 
apsilankyti namelyje medyje, pamatyti 
statybos procesą, įsigyti Kalifornijos 
sliekų bei ekologiško biohumuso savo 
daržui su nuolaida.

1 Ūkis "Kurģi"
“Kurģi”, Ērģemes r., 
Valkas apyg.
GPS 57.882633, 25.694088

Laura Krastiņa,
+371 29417304

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks pramo-
gos su arkliais, pasivažinėjimas arklių 
kinkiniu, fotografavimasis, jodinėjimo 
pamokos. 

2 Svečių namai 
"Ausmas"

“Ausmas”, Ērģemes r., 
Valkas apyg.
GPS 57.86662, 25.75788

Ilze un  Aldis 
Leicāni,
+371 29234102

Gegužės 4-6 d. lankytojai kviečiami į 
Baltosios staltiesės šventę, labdaros 
turgelį, kiną po atviru dangumi, kūry-
bines dirbtuves, degustacijas, pirties 
procedūras.

3 Ūkis "Jēru 
Klubs"

“Ķeiķi”, Skaņkalnes r., 
Mazsalacas apyg.
GPS 57.82831, 25.06485

Ilze Mitāne,
+371 22144936

Akcijos dienomis lankytojų lauks avie-
nos sriubos degustacija, ekskursija, gy-
vūnų šėrimas, fotografavimasis.

4 Ūkis 
"Kalnbundas"

 “Kalnbundas”, Pedele, 
Valkas r., Valkas apyg.
GPS 57.81917, 25.89972

Laima Lāce,
+371 26543796

Akcijos dienomis lankytojai gaus 50 
proc. nuolaidą pramogoms su žirgais, o 
vietą palapinėms ir laužui nemokamai.

5 Stovyklavietė 
"Melnsils"

Melnsils, Rojas r.,        
Rojas apyg.
GPS 57.651028, 22.581556

Roberts Lagzdiņš,  
+371 28605606

Visi, kas apsilankys stovyklavietėje akci-
jos dienomis, karštu kubilu arba pirtimi 
galės mėgautis su 50 proc. nuolaida.

6 Mini zoo 
"Priedītes"

“Priedītes”, Katvaru r., 
Limbažu apyg.
GPS 57.57682, 24.80969

Zane Magone,
+371 29287290

Akcijos dienomis lankytojų lauks eks-
kursija po ūkį, galimybė apžiūrėti ir 
pašerti gyvūnus ir pajodinėti airių tinker 
veislės žirgu (1,5 Eur).

7 Valmiermuižas 
alus

Dzirnavu iela 2, 
Valmiermuiža, 
Burtnieku apyg.
GPS 57.55575, 25.43125

Rufina Juraša,
+371 26562703

Gegužės 5 d. lankytojų lauks ekskursija 
po arklides, kūrybinės dirbtuvės vaikams, 
mini zoo, jodinėjimas, balnojimo reikme-
nų turgelis, muzikinė staigmena, arklių 
pasirodymai.

8 Triušių ūkis 
"Mežiņi"

 “Mežiņi”, Dikļu r.,    
Kocēnu apyg.
GPS 57.54729, 25.11776

Inguna Valdmane, 
+371 29198221

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami 
į ekskursiją po ūkį, kur susipažins su 
triušiais, viščiukais, ančiukais ir kitais 
gyvūnais (2 Eur).

9 Zvartavos pilis
 “Zvārtavas pils”, Zvārtava, 
Gaujienas r., Apes apyg.
GPS 57.53735, 26.36855

Igors Dobičins,
+371 26628302

Gegužės 4-6 d. lankytojams bus taiko-
ma 50 proc. nuolaida pilies apžiūrai.

10
Egzotinų 
gyvūnų parkas 
Dundagoje

Saules iela 14, Dundaga, 
Dundagas apyg.
GPS 57.50279, 22.35470

Evita Laukšteine, 
+371 26378042

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami 
apžiūrėti ir pašerti gyvūnus. Yra vieta 
iškylai ir batutas.

11
Beveryno 
ūkis, medinių 
skulptūrų parkas 
ir labirintai

 “Arāji”, Brenguļu r., 
Beverīnas apyg.
GPS 57.49780,  25.5512

Inta Jākabsone, 
+371 20383303

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami 
išbandyti 60 skirtingų žaidimų, 5 labirin-
tus vaikams ir suaugusiesiems. Gegužės 
5 d. bus verdama Beverinos sriuba iš 
avienos.

12 Vyninė 
"Matilde"

“Bilderi”, Kocēnu r., 
Kocēnu apyg.
GPS 57.48289,  25.36189

Edmunds Bilders, 
+371 26457057

Gegužės 4-5 d. lankytojų lauks vyno ir 
vermuto degustacija, ekskursija ir pasa-
kojimai apie daryklą (3 Eur).

13
Picerija po 
atviru dangu-
mi "Vīnkalni"

 “Vīnkalni”, Kauguru r., 
Beverīnas apyg.
GPS 57.47715, 25.44542

Zanda Žentiņa,
+371 29491187

Gegužės 4-5 d. lankytojų laukia picų 
kepimas (6 Eur/asm.), pasakojimai apie 
sendaikčius ir kolekcijos apžiūra (2 Eur/
asm.).

14 Valdo Paeglio 
ūkis

Raiņa iela 69, Smiltene
 GPS 57.41571, 25.88426

Valdis Paeglis, 
+371 29975297

Gegužės 6 d. lankytojai kviečiami pa-
sivaišinti medumi, išgirsti apie bitinin-
kystę ir įsigyti produkcijos su 10 proc. 
nuolaida. 

15 Klėtis 
"Bandenieki"

“Bandenieki”, Valdgales r., 
Talsu apyg. 
GPS 57.40156, 22.44994

Inga Zviedriņa, 
+371 29129832

Akcijos dienomis lankytojai apsipirkę 
bent už 30 Eur., dovanų gaus ekstrema-
lią kelionę (iki 4 asm.) arba apsilankymą 
žvakių dirbtuvėse šeimai nemokamai.

16
Keramikos 
dirbtuvės 
"Cepļi"

"Cepļi", Skultes r., 
Limbažu apyg. 
    GPS 57.39974, 24.4331

Ingrīda Žagata, 
+371 29234867

Akcijos dienomis molio formavimo 
pamokoms bus taikoma 20 proc. nuo-
laida, 15 proc. nuolaida produktams 
galerijoje "Ligzda".

17 Klėtis "Ķeveiti"
"Ķeveiti", Raunas r., 
Raunas apyg. 
GPS 57.38227, 25.68891

Atis Riekstiņš, 
+371 29220390

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks nemo-
kamas apsilankymas ūkyje, restorano 
patiekalams ir ūkio produkcijai ypatin-
gos kainos, kūrybinės dirbtuvės, gyva 
muzika.

18 Giraitė
"Kainaiži", Brantu r., 
Smiltenes apyg. 
GPS 57.38483, 25.70279

Ervins 
Labanovskis, 
+371 29199982

Akcijos dienomis lankytojų lauks eks-
kursija po gamyklą, galimybė stebėti 
procesą, degustacija - stiklinė putojan-
čio gėrimo. 

19 Poilsio parkas 
"Laumas"

"Laumas", Īves r., Talsu 
apyg.
GPS 57.37180, 22.52693

Roberts ir Inga 
Riekstiņi,
+371 29477731

Akcijos dienomis perkant šeimos bilietą 
lankytojai gaus dovanų - galimybę išlie-
ti savo vaškinę žvakę.

20
Kalvio Dainio 
Mežanco 
dirbtuvės ir 
salonas

Bērzu iela 2,
Straupe, Straupes r., 
Pārgaujas apyg.
GPS 57.35718, 24.95308

Dainis Mežancis,  
+371 26520523

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks kalvio 
amato demonstravimas, galimybė iš-
mėginti savo jėgas kalvystėje.

21 Ūkis "Eicēni"
"Dārziņi", Straupes r., 
Pārgaujas apyg.
GPS 57.34659, 24.9552

Elita Reinharde, 
+371 29108512

Gegužės 4-5 d. lankytojų lauks ekskur-
sija po ūkį su galimybe sudaryti augalų 
kompoziciją inde arba balkono dėžėje 
su sodininko konsultacija.

22 Poilsio vieta 
"Buki"

"Buki", Vārves r., Ventspils 
apyg.
GPS 57.33656, 21.55321

Vita Buka,
+371 25120357 

Akcijos dienomis lankytojų lauks mini 
zoo, žūklė, degustacija, atrakcijos vai-
kams, o nakvynei bus suteikta 10 proc. 
nuolaida.

23
Straupės 
ūkio gerybių 
turgelis

Straupes zirgu pasts, 
Straupes r.,
Pārgaujas apyg.
GPS 57.32500, 24.92005

Rudīte Vasile, 
+371 29464946

Gegužės 5 d. 12 val. vyks valanda su 
vietiniu pasakoriumi "Kava, pyragas ir 
pasakojimas apie Straupės žirgų paš-
tą", degustacijos, malonios nuolaidos 
(5 Eur)

24 Sveikatos 
laboratorija

Kalna iela 5, Līvi, Drabešu 
r., Amatas apyg.
GPS 57.31163, 25.27226

Guntis Kurmis, 
+371 26567007

Akcijos dienomis lankytojai 
kviečiami į nemokamą eks-
kursiją po stipriųjų gėrimų 
gamyklą.

25 Cėsių duona
Rīgas iela 18, Cēsis
GPS 57.31204, 25.27212

Agnis Elperis, 
+371 26412803

Gegužės 4-6 d. lankytojai 
galės sudalyvauti nemoka-
moje įvairių rūšių duonos 
degustacijoje.

26 Ūkis "Jaunie-
viņas"

"Jaunieviņas", Raunas r., 
Raunas apyg.
GPS 57.27836, 25.60756

Uldis Rudzītis, 
+371 29495146

Akcijos dienomis lankytojai galės suda-
lyvauti ekskursijoje pas laukinius žirgus 
nemokamai, paragauti ir nusipirkti ūky-
je pagamintų produktų.

27 Ūkis "Cukuriņi"
"Cukuriņi", Miegūzes 
ciems, Laidzes r., Talsu 
apyg.
GPS 57.264559, 22.603317

Ivs Valdzers,
+371 29286437

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks informa-
cija apie šaltalankių auginimo ypatumus 
ir vertingas uogų savybes, sodo apžiūra 
ir degustacija (2 Eur).

28 Karlio dvaras
"Kārļamuiža", Kārļi, 
Drabešu r.,
Amatas apyg.
GPS 57.24055, 25.21212

Baiba Stepiņa, 
+371 26165298

Gegužės 4 d. 9:30 val. lankytojų lauks 
žygis su šiaurietiškomis lazdomis palei 
Amatą, gegužės 5-6 d. ekskursija su 
gidu po obelų sodą, sodinukų pirkimas.

29 Žvejo namelis 
"Dieniņas"

"Dieniņas", Bērzciems, 
Engures r.,
Engures apyg.
GPS 57.24491, 23.17351

Iveta Celkarte, 
+371 26676283

Ggužės 5 d. 12 val. lankytojai kviečiami 
į pasakojimą apie žvejų namelio istoriją, 
kasdienius darbus ir ne tik, o žuvies de-
gustacija tik 3 Eur.

30 Vyno darykla 
"Vējkalnietis"

"Mierkalni", Laucienes r., 
Talsu apyg.
GPS 57.2306, 22.73932

Varis Baņģieris, 
+371 29457055

Gegužės 4-6 d. lankytojai 
kviečiami į vynų ir stipriųjų 
gėrimų degustaciją.

31 Latvijos Žemės 
ūkio muziejus

Celtnieku iela 12, Talsi, 
Talsu apyg.
GPS 57.23063, 22.566291

Anita Undreste, 
+371 29430183

Akcijos dienomis prie baltai kloto stalo 
šeimininkai, kurie didžiuojasi muziejaus 
eksponatais, laukia svečių.

32
Cecilų 
pažintiniai 
takai

Kumadas iela 2, Ieriķi, 
Drabešu r., Amatas apyg.
GPS 57.2091, 25.1705

Kristīne Sniedze, 
+371 28672126

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami į 
pasivaikščiojimą su gidu Cecilių gamtos 
taku su įvairiais kūrybiniais žaidimais (3 
Eur).

33 Mini zoo 
"Rančo"

"Saules", Lībagu r.,Talsu 
apyg.
GPS 57.19658, 22.65849

Diāna Širokaja, 
+371 26479669

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami į 
mini zoologijos sodą, kuriame daugiau 
kaip 70 įdomių gyvūnų. Bilietams bus 
taikoma 50 proc. nuolaida.

34 Krimuldos 
dvaras

Mednieku iela 3, Sigulda, 
Siguldas apyg.
GPS 57.16778, 24.82996

Dace Kursīte,
Alla Šarakovska,
+371 29111619

Akcijos dienomis ekskursija po dvarą 
ir jo apylinkes su gidu kainuos 2 Eur, o 
dvaro kavinėje lauks ypatingas pietų 
pasiūlymas ir galimybė įsigyti vynų.

35 Green Hive
"Jākuļi", Laidzes r., Talsu 
apyg.
GPS 57.14568, 22.40209

Irita Dorbe,
+371 28311681

Akcijos dienomis lankytojų lauks pro-
duktų degustacija, galimybė sukurti 
receptą naujam produktui, žaidimai 
vyšnių sode.

36
Poilsio 
kompleksas 
"Usmas Meķi"

"Usmas Meķi", Rendas r., 
Kuldīgas apyg.
GPS 57.12317, 22.191645

Agnese 
Grasmane-Laše, 
+371 29166276

Gegužės 5 d. lankytojų lauks nemo-
kama kelionė katamaranais, pirtis ir 
šeimininko ant laužo virta sriuba. Re-
zervacijoms bus taikomos ypatingos 
nuolaidos.

37 Stovyklavietė 
"Leiputrija"

“Stirniņas”, Iļķene,
Ādažu apyg.
GPS 57.08960, 24.44514

Agris Perro,
+371 26405596

Lankytojams, kurie rezervuos nakvynę 
gegužės 4 d. nakčiai bus siūloma ska-
ni sezoninė sriuba, o rezervavusiems 
nakvynę geugžės 5 d. nakčiai - latviška 
pirtelė.

38 Elkos kalno 
ūkis

Māles-3, Elkas kalns, 
Skujenes r.,
Amatas apyg.
GPS 57.08187, 25.58945

Inese Stibe,
+371 29475811

Gegužės 6 d. 12-16 val. lankytojai kvie-
čiami į žygį aplink Elkos kalną. Sriubos 
ir beržų sulčių degustacija Jūsų lauks 
nemokamai, o ūkio produkcijai bus tai-
koma nuolaida.

39
Keramikė 
Linda 
Romanovska

Dzeņu iela 2, Kandava
GPS 57.04413, 22.76974

Linda 
Romanovska, 
+371 26369421

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks ekskur-
sija po degimo krosnį, susitikimas su 
menininke Linda Romanovska (nemo-
kamai), kūrybinės dirbtuvės (5 Eur).

40 Sabilės sidras
Rīgas iela 22, Sabile, 
Talsu apyg.
GPS 57.04335, 22.5762

Baiba Circene, 
+371 29470405

Gegužės 4-5 d. 12 val., 13 val., 14 val., 15 
val. lankytojų laukia ekskursija po dary-
klą ir sidro degustacija už 4 Eur.

41 Sabilės valtys
Lāčplēša iela 9, Sabile, 
Talsu apyg.
GPS 57.04408, 22.56373

Gints Krauja, 
+371 29880172

Akcijos dienomis lankytojų lauks nemo-
kamas plaukimas valtimis Abavos upės 
maršrutais nuo "Plostkroga" iki Abavos 
Rumbos.

42
Amatininkų 
draugija ir do-
vanų parduotu-
vė “Pūralāde”

Ūdens iela 2-2, Kandava 
GPS 57.03702, 22.77585

Aiva Valdmane, 
+371 26113310

Akcijos dienomis 10-15 val. bus galimy-
bė įsigyti vietinių produktų su 10 proc. 
nuolaida, sudalyvauti vilnos verpimo 
pamokoje.

43 UAB "Sarade"
Rīgas iela 34, Sabile, 
Talsu apyg.
GPS 57.042918, 22.579458

Ziedīte Začeste, 
+371 29168161

Akcijos dienomis lankytojų lauks nuo-
taikingas pasivaikščiojimas po Sabilės 
senamiestį su konkursais, atrakcijomis ir 
vyno degustacija (~2h/10 Eur).

44
"Piebalgas" 
Porceliano 
fabrikas

"Piensaimnieki", Ineši, 
Inešu r.,
Vecpiebalgas apyg.
GPS 57.01884, 25.833083, 

Sanita Cimdiņa,
+ 371 28451800

Akcijos dienomis lankytojai galės ap-
žiūrėti gamybines patalpas, susipažiniti 
su gamyba, tapymu ant porceliano, o 
pirkiniams virš 20 Eur - dovana.

45
Keramikos 
dirbtuvė 
„Saules ceplis”

"Medulāji", Padures r., 
Kuldīgas apyg.
GPS 57.01856, 21.91174

Madara Atiķe, 
+371 26072594

Akcijos dienomis lankytojų lauks de-
monstravimai, degimo krosnies kūreni-
mas, dirbtuvės kuriant "Jėgos indą".

46
Amatininkų 
dirbtuvės 
"Saules Koks"

"Medulāji", Padures r., 
Kuldīgas apyg.
GPS 57.01856, 21.91174

Rinalds Dundurs, 
+371 28334619

Akcijos dienomis lankytojų 
laukia sriubos virimas, medinių 
daiktų kūrimas, ekskursija, bičių 
muziejaus apžiūra.

47 Ūkis "Kotiņi"
"Kotiņi", Šķilbēnu r., 
Viļakas apyg.
GPS 57.0244, 27.64391

Rolands Keišs, 
+371 25772223

Akcijos dienomis lankytojų lauks eks-
kursija su gidu, kurios metu susipažins 
su maisto, sėklų ir pašarų gamybos pro-
cesais (1,5 Eur).

48 Ekologinis ūkis 
"Dižgaļi"

"Dižgāli", Alsunga, 
Alsungas apyg.
GPS 57.00519, 21.61169

Sanita Fišere, 
+371 26016315

Gegužės 5 d. lankytojai kviečiami į Di-
džiosios morkos šventės atidarymą, 
paskaitą apie taisyklingą morkų sėjimą, 
pasivažinėti arklių kinkiniu.

49 Švilpikų ūkis
"Jaunstuči", Reģi, 
Alsungas apyg.
GPS 56.99749, 21.62094

Silvija Tetere, 
+371 26020002

Akcijos dienomis lankytojai galės suda-
lyvauti ekskursijoje po švilpikų fermą, 
susipažinti su gyvūnais, juos pašerti (2 
Eur suaugusiems, 1 Eur vaikams).

50 Virkos dvaras
"Virkas muiža", Virkas iela 
27, Kuldīga
GPS 56.97953, 21.96234

Evelīna Laškova, 
+371 20412851

Akcijos dienomis lankytojai gaus 20 
porc. nuolaidą nakvynei, gegužės 5d. 
vyks Baltosios staltiesės šventė, tapybos 
kūrybinės dirbtuvės su menininkais 
Ieva ir Ole Lindqvist.

51
Suitų 
amatninkystės 
ir menų erdvė 
"Rija"

Ziedulejas iela 3, Alsunga, 
Alsungas apyg.
GPS 56.98226, 21.56537

Inga Šēna-
Laizāne,
+ 371 29446594

Akcijos dienomis lankytojams bus ga-
limybė pasijusti suitų odoje, padegus-
tuoti tradicinių patiekalų (nemokamai). 
Nuolaidos produktams ir amatininkų 
dirbiniams.

52 Cesvainės 
alaus darykla

Pils iela 3, Cesvaine, 
Cesvaines apyg.
GPS 56.96831, 26.31327

Jurģis Zvirgzdiņš, 
+371 28625062

Gegužės 4d. Lankytojai kviečiami į Bal-
tosios staltiesės šventę darykloje, o ge-
gužės 4-5 d. į ekskursiją ir degustaciją.

53 Imantas 
turgelis

Kurzemes
prospekts 3, Rīga
GPS 56.95626, 24.03676

Irina Millere, 
+371 29504040

Gegužės 4 d. vyks Baltosios staltiesės 
šventė turgelyje, gegužės 5 d. pažintis 
su kulinariniu paveldu, kaimo gerybių 
ragavimas.

54 Žvakių dirbtuvės 
"Anima Candles"

Kroņu iela 2, Sidgunda, 
Mālpils apyg.
GPS 56.9624, 24.921564

Sirje Neimane, 
+371 29289214

Gegužės 4-5 d. lankytojai laukiami žva-
kių liejimo dirbtuvėse, kur sužinos kaip 
gaminti žvakes skirtingomis techniko-
mis (8,5 Eur). 

55
Kryvių 
klėtis-
muziejus

"Krīvi", Riekstu iela, 
Ulbroka, Stopiņu apyg.
GPS 56.9319, 24.296364

Džuljeta Āboliņa, 
+371 29464547

Akcijos dienomis lankytojų laukia seno-
vinių buities daiktų apžiūra, ekskursija, 
maisto degustacija už pusę kainos.

56 Alaus darykla 
"IndieJānis"

"Katli", Upespils, Suntažu 
r., Ogres apyg.
GPS 56.93212, 25.01210

Jānis Rudzītis, 
+371 29760218

Gegužės 4-6 d. lankytojai kviečiami į 
ekskursiją po daryklą ir degustaciją (5-8 
Eur/asm.), bus galimybė įsigyti alaus.

57 "Teviniu" vyno 
darykla

"Tēviņi”, Zemītes r., 
Kandavas apyg.
GPS 56.917928, 22.83555

Ivo Immermanis, 
+371 29106705

Akcijos dienomis lankytojai galės ne-
mokamai sudalyvauti vyno degustaci-
joje ir pienių talkoje. Apsipirkus virš 30 
Eur laukia dovana.

58

Naminių ir 
laukinių gyvūnų 
zoologijos sodas 
"Brieži"

"Brieži", Vālodzes,
Stopiņu apyg. 
GPS 56.92039, 24.336208

Signe Utāne, 
+371 22005519

Gegužės 4-6 d. lankytojai galės pamai-
tinti gyvūnus, mokiniams bus taikoma 
50 proc. nuolaida (1 Eur).

59 Draugija 
"Rūsa vējā"

Krasta iela 3, Tilža,
Tilžas r., Balvu apyg.
GPS 56.90588, 27.36005

Kaspars 
Romanovs,
+371 26425960

Akcijos dienomis lankytojai galės apžiū-
rėti retro motociklų, sendaikčių kolek-
cijas, o atnešus seną motociklo detalę, 
galės pasivažinėti motociklu arba dvira-
te priekaba.

60
Abavos 
šeimyninė 
vyno darykla

"Kalējkrāmi", Slampes r., 
Tukuma apyg.
GPS 56.9082, 23.2179

Liene Šneidere, 
+371 26630022

 Gegužės 4-6 d. lankytojų laukia skir-
tingų gėrimų degustacija ir daryklos 
apžiūra su 25 proc. nuolaida.

61 Ūkis 
"Ošenieki"

"Kannenieki", Zemītes r., 
Kandavas apyg.
GPS 56.90376, 22.84002

Aivars Ošenieks, 
+371 28775254

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks pasakoji-
mai apie ūkį ir jo galimybes, bus galimy-
bė įsigyti produkcijos.

62
UAB "StarSpace" 
(Žvaigždžių 
avys)

"Kaltiņi", Suntažu r., 
Ogres apyg.
GPS 56.89530, 24.95899

Anna Gintere, 
+371 29120445

Gegužės 4-6 d. nuo 10 val. lankytojai kvie-
čiami nemokamai apžiūrėti observatoriją ir 
pašerti gyvūnus. Po 22 val. stebėti dangų 
(jei bus tinkamos oro sąlygos). 

63 Svečių namai 
"Jaunmārtiņi"

"Jaunmārtiņi", 
Jaunmārupe, Mārupes r., 
Mārupes apyg.
GPS 56.89561, 23.93928

Andris Lībers, 
+371 29142465

Ggeužės 4-6 d. lankytojams bus tai-
koma 20 proc. nuolaida svečių namų 
paslaugoms.

64 Svečių namai 
"Ārpus laika"

"Kairosa", Salaspils r., 
Salaspils apyg.
GPS 56.89002, 24.50271

Ilze Bērziņa, 
+371 26543234

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami į 
apvalaus namo pasakojimų programą 
ir namo su kupolu apžiūrą, naminių 
Gėrybių ragavimą (12 Eur suaugusiems, 
6 Eur vaikams).

65 Poilsio namai 
"Piekūni"

“Dravēni”, Vestienas r., 
Madonas apyg.
GPS 56.86621, 25.94411

Danuta Kiopa, 
+371 29453973

Gegužės 5 d., 11 val. organizuojamas 
žygis po Gaizinio kalvas - "Šloviname 
VASARĄ!" (trukmė 4h, kaina 1 Eur).

66
Naminio 
vyno darykla 
"Saules Veltes"

Fiziķu iela 30, Salaspils 
GPS 56.86036, 24.3933

Raitis Mačiņš, 
+371 29262729

Gegužės 4-6 d. vyks ekskursijos ir nami-
nių vynų, degtinių, likerių degustacija 
(4 Eur).

67 Stovyklavietė 
"Miera osta"

"Sunkuri", Saka, Sakas r., 
Pāvilostas apyg.
GPS 56.84809, 21.12114

Anita krūma, 
+371 20203073

Gegužės 4-6 d. lankytojų laukia ypa-
tingas stovyklavietės pasiūlymas su 10 
proc. nuolaida bei kūrybinės dirbtuvės.

68 Draugija 
"IKS parks"

"Zemīši", Ikšķile, 
Smiltenāju iela 15
GPS 56.841690, 24.5069606

Anna Roddate, 
+371 28211757

Gegužės 4-5 d. lankytojų laukia dirbtu-
vės: papuošalų kalimas, muilo virimas, 
audeklų audimas (2 Eur). Aktyvus poilsis 
- mini golfas, mini futbolas, šaudymas 
iš lanko (1-2 Eur), mini zoo (0.5-1.5 Eur).

69 Arklių ferma 
''Dārziņi''

"Dārziņi", Ķekavas r., 
Ķekavas apyg.
GPS 56.83803, 24.20803

Renāte Astahova, 
+371 28815944

Akcijos dienomis lankytojams tikoma 
50 proc. nuolaida jodinėjimui arkliais. 
Jodinėjimas poniu - 1 ratas/2 Eur.

70 Poilsio vieta 
"Tīreļu stallis"

Tīreļa iela 42, Tīreļi, 
Valgundes r., Jelgavas 
apyg.
GPS 56.83404, 23.59921

Jolanta Lapiņa, 
+371 26544243

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami 
nemokamai apsilankyti arklidėse, pavai-
šinti ūkyje gyvenančius gyvūnus.

71
Tyrelių vyno 
darykla / 
LV-Distiliatai

“Šinšilas”, Tīreļi, Valgundes 
r., Jelgavas apyg.
 GPS 56.83446, 23.59795

Jolanta Lapiņa, 
+371 26544243

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami 
apsilankyti gamykloje, degustacijų salė-
je, arklidėse bei sudalyvauti degustaci-
joje ir nusifotografuoti su arkliais (3 Eur).

72 Klėtis 
"Jaunzemi"

"Jaunzemi", Praulienas r., 
Madonas apyg.
GPS 56.78669, 26.47795

Inga Enģele, 
+371 29459432

Akcijos dienomis lankytojai galės ap-
lankyti ūkį ir jo gyventojus nemokamai, 
išmėginti jodinėjimą su 50 proc. nuolai-
da, nakvoti nuosavose palapinėse su 20 
proc. nuolaida.

73 Sporto baze 
"Caunes"

"Jauncaunes", Lauberes r., 
Ogres apyg.
GPS 56.78923, 25.07186

Pēteris Gribulis, 
+371 29492239

Gegužės 4 d. lankytojai šaudykloje po 
atviru dangum galės sužinoti daugiau 
apie šaudymą iš lanko ir pasimokyti pa-
dedant instruktoriui.

74 Marcienos 
dvaras

"Lejas Platmalnieki", 
Mārcienas r.,
Madonas apyg.
GPS 56.78426, 26.08733

Edijs Lamberts, 
+371 26335000

Gegužės 5 d. lankytojų lauks virtuvės 
šefo pamoka, nakties SPA poilsis, gegu-
žės 6 d. ekskursija ir pasakojimas apie 
dvarą.

75 Latgolys 
šmakovka

Kļavu iela 11, Malnava, 
Kārsavas apyg.
GPS 56.77808, 27.71797

Jānis Krivtežs, 
+371 28321856

Akcijos dienomis lankytojų lauks eks-
kursija po daryklą ir 3 rūšių gėrimų de-
gustacija su užkandžiais (7 Eur).

76 Namų ūkis 
"Zemturi"

"Zemturi", Laidu r., 
Kuldīgas apyg.
GPS 56.77205, 21.80351

Kristīne Ziemele, 
+371 28787683

Akcijos dienomis 11-16 val. lankytojai 
galės įsigyti ūkyje pagamintų produktų, 
apžiūrėti gyvūnus ir juos pašerti.

77 Ekologinis ūkis 
“Rukši”

"Malki", Kazdangas r., 
Azputes apyg.
GPS 56.758918, 21.7278893

Per Winge-
Petersen,
+371 29482685

Gegužės 4-6 d. lankytojai kviečiami 
pasimėgauti jautienos grilio dešrelėms, 
nemokama ekskursija ir degustacija.

78 Ūkis "Karlīnas"
“Aivari”, Vietalvas r., 
Pļaviņu apyg.
GPS 56.75169, 25.613954

Silvars Dumpis 
ir Līga Lipenīte, 
+371 26108488

Akcijos dienomis lankytojams bus 
taikoma 20 proc. nuolaida bilietui ir 
suvenyrams.

79 Ūkis "Ūdens-
dzirnavas"

"Ūdensdzirnavas", Krapes 
r., Ogres apyg.
GPS 56.74663, 25.10666

Jānis Baltačs, 
+371 29258675

Gegužės 4-6 d. lauko žolelių eliksyrų de-
gustacija, kūrybinės žvakių dirbtuvės, 
ekskursija po ūkį tik 3 Eur.

80 Sodybos 
"Rogas"

"Rogas", Jaunpils r., 
Jaunpils apyg.
GPS 56.73936, 22.89312

Veronika 
Smirnova,
+ 371 29199848

Akcijos dienomis lankytojų lauks 
ekskursija po ūkį, dalyvavimas pieno 
perdirbimo procese. O pietums bus 
skanaujama sriuba pagaminta iš ūkio 
gėrybių.

81 Netradicinis 
ūkis "Bieles"

"Bieles", Ļaudonas r., 
Madonas apyg.,
GPS 56.7272, 26.2162

Inese Biele,
+371 20211324

Akcijos dienomis lankytojų lauks ne-
mokama auto ekskursija po Liaudonos 
rajoną, įvairios pramogos ūkyje.

82
Jaunpils 
vandens 
malūnas

Jaunpils pils, Jaunpils, 
Jaunpils apyg.
GPS 56.73029, 23.02252

Pilies 
administracija,
+371 26101458

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami į 
ekskursiją po malūną bei duonos, bly-
nų, sriubos ir arbatos degustaciją.

83 "Dvasios 
ramybės sodas"

"Laivenieki", Ziemupe, 
Pāvilostas apyg.
GPS 56.72786, 21.09312

Māris Ceirulis, 
+371 26544442

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks ekskursi-
ja su gidu užrištomis akimis, kuri leidžia 
labiau suprasti žmonių su regos sutriki-
mais pasaulį.

84 Jaunpilio 
amatų namai

"Ērģelnieki", Jaunpils, 
Jaunpils r.,
Jaunpils apyg.
GPS 56.7303, 23.02406

Velga Pavlovska, 
+371 28301408

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami į 
nemokamą ekskursiją, kūrybinės dirb-
tuvės (2 Eur).

85 Svečių namai 
"Caunītes"

"Caunītes", Cenu r., 
Ozolnieku apyg.
GPS 56.72267, 23.79211

Santa Rubene, 
+371 26352395

Gegužės 5 d. nuo 10 val. bus rengia-
mas duonos kepimo demonstravimas, 
ekskursija po ūkį, duonos ragavimas, 
kūrybinės dirbtuvės.

86 Kanapių ūkis 
"Lapka Hemp"

Liepājas iela 20, Aizpute
 GPS 56.721295, 21.593981

Artūrs Lapka, 
+371 26546561

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks kanapių 
pluošto popieriaus gamybos pamoka, 
ekskursija po senąją Aizputes Pilsmuižas 
užeigą (3 Eur).

87 Bitynas moky-
mams "Strops"

"Cīravas Ķēniņi", Cīravas r., 
Aizputes apyg.
GPS 56.71682, 21.41135

Baiba Tikuma, 
+371 26446701

Akcijos dienomis apiterapijos produk-
tams bus taikoma 40 proc. nuolaida, 
lankytojų lauks ekskursija, degustacija, 
relaksacija bičių namelyje.

88 Ožkų ūkis 
"Līcīši Ltd"

"Līcīši", Cenu r., Ozolnieku 
apyg.
GPS 56.71194, 23.81812

Līga 
Marcinkoniene, 
+371 29322860

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks ekskur-
sija ir degustacija, galimybė pažinti 
ūkininkavimo sistemą, sužinoti daugiau 
apie pieno perdirbimą.

89 Ekologinis ūkis 
"Lienas medus"

"Puteņi", Lielvārdes r., 
Lielvārdes apyg.
GPS 56.70707, 24.90268

Liena Muceniece,  
+371 22338082

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks produk-
tų degustacija, ekskursija, meno dirbi-
nių paroda, meditacija upės slėnyje (5 
Eur), nuolaidos produkcijai.

90 Ūkis "Garīkas"
"Garīkas", Rudbāržu r., 
Skrundas apyg.
GPS 56.70173, 21.87117

Valda ir Andris 
Vjaksas,
+371 29134122

Akcijos dienomis lankytojai galės iš-
mėginti savo jėgas sodinant grybus, 
sudalyvauti ekskursijoje ir degustacijoje 
(5 Eur).

91 Klėtis 
"Turaidas"

"Turaidas", Dunalka, 
Dunalkas r.,
Durbes apyg.
GPS 56.68364, 21.33892

Zigrīda ir Andris 
Manteji,
+371 29649900

Gegužės 4-6 d. lankytojai kviečiami į 
nemokamą ekskursiją, įsigyti produktų, 
sudalyvauti žiogrių tvoros pynimo de-
monstravime, pasimėgauti pirtimi.

92 Ūkis 
"Jaunļobas"

"Jaunļobas", Dobeles r., 
Dobeles apyg.
GPS 56.65888, 23.24898

Anita Gabranova, 
+371 26544007

Gegužės 5-6 d. lanky-
tojams bus suteikta 30 
proc. nuolaida suveny-
rams ir žemės ūkio ge-
rybėms.

93 Skryverių 
naminiai ledai

Daugavas iela 96, Skrīveri
 GPS 56.64891, 25.12071

Emīls Sotnieks,
+ 371 28361561

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks ekskursi-
ja po gamyklą, degustacija-maitinimas 
“tiek, kiek lenda” (7 Eur/suaugusiems, 
4Eur/vaikams).

94
Kūrybinės 
dirbtuvės 
"RADADA"

Daugavas iela 70, Skrīveri 
GPS 56.64422, 25.11666

Monta Nāburga, 
+371 28386655

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami 
apsilankyti dirbtuvėse, įsigyti naujo di-
zaino ir jau gerai žinomo dizaino drabu-
žių palankiomis kainomis.

95 Svečių namai 
"Divas Upes"

“Jaunbilstiņi”, Bilstiņi, 
Kokneses r.,
Kokneses apyg.
GPS 56.64024, 25.410103

Tomass Cīrulis, 
+371 29578899

Akcijos dienomis lankytojų lauks ga-
limybė sudalyvauti produktų rūkymo 
procese, degustacija, apsilankymas 
ūkyje, įvairios nuolaidos.

96 Medelynas 
"Bētras"

"Bētras", Salgales r., 
Ozolnieku apyg.
GPS 56.63732, 23.95127

Iveta Grosa,
+371 28662847

Gegužės 5-6 d. lankytojai kviečiami apsi-
lankyti ūkyje, pasikalbėti apie sodininkys-
tę , pasimėgauti užkandžiais ir sudalyvauti  
sodinių turgelyje ir mainuose.

97
Skryverių 
maisto 
fabrikas

Daugavas iela 2, Skrīveri, 
Skrīveru apyg.
GPS 56.6297177, 25.0969

Baiba Lūse,
+371 28685600

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks ekskur-
sija, degustacija ir kūrybinės dirbtuvės, 
saldainių "Karvutė" edukacinė progra-
ma (3 Eur).

98
 Viešbutis ir 
restoranas 
"Klidziņa"

"Klidziņa", Rīgas iela 10, 
Skrīveru apyg.
GPS 56.6248, 25.085177

Inga Beikule, 
+371 26339971

Gegužės 4-6 d. lankytojai 
gaus 10 proc. nuolaidą 
nakvynei.

99 Medelynas 
"Liepas"

"Ceriņi", Rožu iela 2, 
Krimūnu r.,
Dobeles apyg.
GPS 56.61997, 23.29443

Zaiga Apse,
+371 29507747

Akcijos dienomis lankytojų lauks 10 
proc. nuolaida sodiniams, kūrybinės 
dirbtuvės vaikams, konsultacijos ir ga-
limybė susipažinti su sodinių auginimu.

100
Sodininkystės 
institutas ir 
Pėterio Upyčio 
alyvų sodas

Dobele, Graudu iela 1, 
Dobeles apyg.
GPS 56.61082, 23.29714

Inese Šinta,
+371 26408655

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami į 
ekskursijas po žydinčius sodus ir įsigyti 
alyvų sodinukų su 20 proc. nuolaida.

101 Svečių namai 
"Puteņi"

"Puteņi", Zvārdes r., 
Saldus apyg.
GPS 56.60637, 22.49277

Rasma Balode, 
+371 25915640

Gegužės 6-7 d. vyks cukrinių runkelių 
sirupo gamyba pagal senovinius me-
todus, gydomųjų žolelių rinkimas, na-
minių gyvūnų šėrimas, ožkų melžimas, 
jodinėjimas.

102 UAB "Zeltlejas" 
/ ZELT

"Zeltlejas", Platones r., 
Jelgavas apyg.
GPS 56.60754, 23.7228

Elīna Cēsniece, 
+371 26499893

Akcijos dienomis lankytojų lauks pažin-
tinis, kūrybinis ir skanus renginys AUK-
SAS Šaltalankių sode.

103
Kronvircavos 
dvaras / Dvaro 
kambariai

Beiku ceļš, Vircavas r., 
Jelgavas apyg.
GPS 56.55953, 23.77589

Mārcis Zommers, 
+371 26133773

Gegužės 4-5 d. lankytojų lauks ekskur-
sijos po dvarą ir jo apylinkes, pažintis su 
sendaikčių kolekcionieriumi Artūru Laci 
ir jo kolekcijos dalies apžiūra.

104 Ūkis "Obelisk"
"Gulbji'', Obeliškas, 
Dekšāres r., Viļānu apyg.
 GPS 56.560441, 26.840719

Andris Višņevskis, 
+371 25123595

Gegužės 4-6 d. lankytojai kviečiami į 
ekskursiją po ūkį, paragauti kanapių 
arbatos ir apsilankyti kanapių muziejuje 
(5 Eur).

105 Ūkis "Baltiņi"
"Baltiņi", Lielauces r., 
Auces apyg.
GPS 56.55011, 22.74815

Aigars Vernis, 
+371 29405425

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami 
į ekskursiją po ūkį, apžiūrėti žigulių ir 
tarybinės technikos kolekciją (2 Eur) bei 
pašerti gyvūnus.

106 Namų ūkis 
"Rudā lapsa"

“Pūpoli”, Cirmas r., Ludzas 
apyg.
GPS 56.54477, 27.68247

Āris Vidiņš,
+371 29226845

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami į 
kūrybines dirbtuves, sodinimą ir sėjimą, 
ūkyje yra vietos iškyloms ir laužui.

107 Dendrariumas 
"Vilki"

"Vilki", Svētes r. Jelgavas 
apyg.
GPS 56.53212, 23.55239

Lauma Puriņa, 
+371 26153697

Gegužės 5 d. lankytojų lauks prizai, įėji-
mui bus steikta 10-20 proc. nuolaida, o 
sodiniams 20 proc. nuolaida.

108
Aucės 
apygarda 
miniatiūroje

“Krastiņi”, Lielauces r., 
Auces apyg.
GPS 56.51620, 22.88148

Sanita ir Arnis 
Fišeri,
+371 26206582

Akcijos dienomis bus taikoma 50 proc. 
nuolaida apsilankymui ūkyje (1 Eur), o 
suvenyrus bus galima įsigyti su 20 proc. 
nuolaida.

109
Embūtės TIC 
/ Embūtės 
prieskoniai

Embūtes TIC, Embūte-1, 
Embūtes r.,
Vaiņodes apyg.
GPS 56.50542, 21.81955575

Dina Ziemele, 
+371 26632134

Gegužės 4-5 d. lankytojų lauks kūry-
binės dirbtuvės ir degustacija (6 Eur), 
nemokamas pasivaikščiojimas su gidu 
Embūtės senvagės gamtos takais.

110 Puodžius Juris 
Krompans

"Krompāni", Niperova, 
Griškānu r.,
Rēzeknes apyg.
GPS 56.51223, 27.4532

Juris Krompāns, 
+371 27529187

Gegužės 4-6 d. lankytojai kviečiami 
apžiūrėti keramikos degimo krosnies 
atidarymą ir patiems išmėginti savo 
jėgas tekinimo darbuose. Nuolaida ke-
ramikos dirbiniams.

111 Ekologinis ūkis 
"BestBerry"

Bērzu iela 3, Auce, Auces 
apyg.
GPS 56.45308, 22.90333

Māris Šermuks, 
+371 29164185

Akcijos dienomis svečiai kviečiami į 
ekskursiją po putinų sodą, produktų 
degustaciją (3 Eur).

112 "Tērvetes 
duona"

“Straumes”, Tērvetes r., 
Tērvetes apyg.
GPS 56.447987, 23.38905

Jānis Kurpnieks, 
+371 29967553

Akcijos dienomis lankytojų lauks nemo-
kama ekskursija po kepyklą ir duonos 
degustacija, 05.06 d. 11 val. ir 15 val. 
duonos kepimo pamoka (3,5 Eur).

113 Ūkis "Droši 
vesels"

"Roņi", Vilces r., Jelgavas 
apyg.
GPS 56.42831, 23.478

Valentīna Uzare, 
+371 26534706

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks ūkio 
apžiūra, lekcijos apie sveiką maistą ir 
gyvenimo būdą, galimybė įsigyti ūkio 
produktų ypatingomis kainomis.

114
Medienos 
apdorojimo 
dirbtuvės 
"Amatnieki"

"Amatnieki", Sesavas r., 
Jelgavas apyg.
GPS 56.41881, 23.77628

Gaļina Sirēviča, 
+371 26892959

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks ekskur-
sija po dirbtuves, turgelis su 10 proc. 
nuolaida, medinių šūkų gamyba ir ba-
lanos darymo demonstravimas. Įėjimas 
nemokamas.

115 Bauskės Alus
"Imantas", Īslīces r., 
Bauskas apyg.
GPS 56.396802, 24.2043262

Aelita Minkeviča,
+371 25770575

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks ekskursi-
ja po alaus daryklą, galimybė paragauti 
visas alaus rūšis, sveikatos gėrimų ir ar-
batinio grybo ragavimas (6 Eur/suaug., 
3 Eur/vaikams).

116
Atostogų 
namelis 
"Sīpoli -1"

"Sīpoli", Bernāti, Nīcas r., 
Nīcas apyg.
GPS 56.386241, 20.996311

Vecvagare Ņina, 
+371 29590033

Akcijos dienomis lankytojų lauks nemo-
kama girnų kolekcijos apžiūra ir gido pa-
sakojimai, drožybos darbų ir paveikslų 
galerijos apžiūra, namelių nuomai bus 
taikoma 20 proc. nuolaida.

117
Blankenfeldo 
dvaro sulčių ir 
sirupų darykla

Blankenfeldes muiža, 
Vilces r., Jelgavas apyg.
 GPS 56.34427, 23.54725

Valdis Jākobsons, 
+371 29210625

Gegužės 4-6 d. lankytojai galės įsigyti 
produktų palankiomis kainomis (20-30 
proc. nuolaida).

118 Poilsio bazė 
"Ods"

"Ods", Bārtas r., Grobiņas 
apyg.
GPS 56.34408, 21.24953

Katrīne Krūmiņa, 
+371 29877399

Gegužės 5 d. lankytojai kviečiami apžiū-
rėti naujai pastatytus ,,loftus” ir paragau-
ti "Odo jėgos košės".

119 Ūkis 
"Zaļā daba"

"Latiņi", Krivoki, Sutru r., 
Līvānu apyg.
GPS 56.32288, 26.52144

Gita Usāne,
+371 29425194

Gegužės 6 d. 13 val. lankytojai galės ne-
mokamai apsilankyti Ziedares klėtyje. 
14 val. prasidės Ūsiņu šventė (tradicijos, 
receptai, skanėstai) - 30 Eur.

120 "Kugrenu" 
vyninė

Liepu iela 16, Uzvara, 
Gailīšu r., Bauskas apyg.
 GPS 56.31663, 24.251451

Jānis Kugrēns, 
+371 29495776

Akcijos dienomis lankytojų laukia vyno 
degustavimas su 50 proc. nuolaida (3 
Eur/asm.), o įsigyti vyno bus galima su 
10-15 proc. nuolaida.

121 Poilsio namai 
"Miķelis"

"Miķelis", Uzvara, Gailīšu 
r., Bauskas apyg.
GPS 56.31137, 24.27612

Administratorius, 
+371 26443496

Gegužės 4-6 d. lankytojai kviečiami į 
Mikelio monetos kalimą kūju ir platuku.

122 Ūkis 
"Vecumnieki"

“Muižiņa”, Elkšņu r., 
Viesītes apyg.
GPS 56.29976, 25.55985

Brigita Stepa, 
+371 22021097

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks pažintis 
su bičių "nameliu" ir "darbo kabinetu" 
bei ypatinga dovana kiekvienam sve-
čiui.

123 Itkaču namai
Jaunstašuli “Itkaču mājas”, 
Mākoņkalna r., Rēzeknes 
apyg.
GPS 56.29162, 27.38375

Jekaterina Itkača, 
+371 22074283

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami 
aplankyti triušius, juos paglostyti ir 
pašerti.

124 Ūkis "Vilciņi"
"Vilciņi", Saukas r., Viesītes 
apyg.
GPS 56.28086, 25.47198

Sabīne Zupa, 
+371 29607550

Akcijos dienomis 10-17 val. bus galimy-
bė sužinoti, kaip renkami kiaušiniai, kaip 
vyksta inkubavimas, apžiūrėti paukščius 
su 25 proc. nuolaida.

125 Kavinė "Alīda"
"Dzelmītes", Elkšņi, Elkšņu 
r., Viesītes apyg.
GPS 56.21531, 25.58134

Jolanta Kovnacka, 
+371 26582074

Gegužės 4-6 d. lankytojai kviečiami į ka-
vos degustaciją, ekskursiją po fabriką su 
66 proc. nuolaida, o specializuotos ka-
vos malimui ir pakavimui bus taikoma 
20 proc. nuolaida.

126 Ūkis "Juri"
"Juri", Lubāni, Rušonas r., 
Riebiņu apyg.
GPS 56.19363, 26.94745

Lidija ir Juris 
Lubāni,
+ 371 29182355

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami 
apsilankyti klėtyje ir apžiūrėti jos gyven-
tojus, nusipirkti sūrio ir pieno produktų, 
jų padegustuoti.

127
Atostogų 
namelis 
"Meža Skuķi"

"Sēnītes", Inikši, Vaboles 
r., Daugavpils apyg.
GPS 56.07472, 26.41742

Aija Skuķe,
+371 26525648

Akcijos dienomis lankytojai galės su 20 
proc. nuolaida sudalyvauti ekskursijoje 
po bityną bei pirties dienoje kartu su 
profesionaliu pirtininku.

128 Ūkis "Cīruļi"
"Cīruļi", Lielie muļķi, 
Ūdrīšu r.,
Krāslavas apyg.
GPS 55.90786, 26.99959

Pjotrs Babins, 
+371 29968900

Gegužės 5-6 d. lankytojų laukia ekskur-
sija po ūkį ir maisto degustacija (2 Eur), 
medaus produktams bus taikoma 10 
proc. nuolaida.

129 Svečių namai 
"Rudzupuķes"

"Rudzupuķes", Svente, 
Sventes r.,
Daugavpils apyg.
GPS 55.90289, 26.38244

Anna Čazova, 
+371 20045115

Akcijos dienomis lankytojai galės pa-
ragauti įvairių latviškų patiekalų bei 
gaus nuolaidų konditerijos gaminiams 
ir duonai.

161 Sodyba 
"Žemsodis"

Kulių g. 34, Mardosų k., 
Plungės r.
GPS 55.52258, 21.44552

Milita Valčiukienė, 
+370 62026033

Gegužės 10-12 d. lankytojai galės pa-
simėgauti vandens pramogomis - ir-
klenčių ir baidarių nuoma su 20 proc. 
nuolaida!

162 Mokslininkų 
sodyba

Sargeliai 7, Raseinių r.
GPS 55.478088, 23.457271

Daiva 
Šeškauskaitė, 
+370 69945718

Gegužės 11-12 d. lankytojai kviečiami 
atvykti į užsiėmimus ir tapti senaisiais 
lietuviais, pasinerti į švenčių apeigų 
pasaulį.

163
Kaimo turizmo 
sodyba 
"Šušvė"

Piliakalnio g. 18, 
Plinkaigalio k., Kėdainių r. 
GPS 55.414828, 23.646081

Jūratė ir Erikas 
Augustinavičiai, 
+370 68637987, 
+370 61087886

Gegužės 10-12 d. 13 val. ir 15 val. lanky-
tojai kviečiami atrasti ir pažinti midaus 
paslaptis. Svečiai galės išsinuomoti bai-
dares, pasikaitinti pirtyje ir kubile su 10 
proc. nuolaida. 

164 Triušiukų 
slėnis

Girios g. 2, Antalamėstės 
k., Saldutiškio sen., 
Utenos r.
GPS 55.3646, 25.82334

Renata ir 
Ramūnas 
Lamauskai,
+370 67337553, 
+370 60492818

Akcijos metu lankytojai galės pamatyti 
daugiau nei 50 skirtingų veislių triušių 
ir triušiukų, pasigrožėti kitais Triušiukų 
slėnio gyvūnais ir paukščiais.

165
Ignalinos 
rajono turizmo 
informacijos 
centras

Ateities g. 23, Ignalina
 GPS 55.343348, 26.16385

Ignalinos 
rajono TIC,
+370 67193193

Akcijos metu lankytojai perkantys su-
venyrus gaus dovaną, o gegužės 12 d. 
11 val. vyks "Pasivaikščiojimas po meilės 
miestą".

166 Tiki Inn
Pašakarvio g. 2, Palūšės 
k., Ignalinos r.
GPS 55.326850, 26.098042

Audra Avižaitė, 
+370 65272444

Gegužės 10-12 d. lankytojai gaus 20 
proc. nuolaidą nakvynei bei naktiniam 
safariui, o vakarinė pirtis bei rytinė SUP 
jogos mankšta - nemokamai! 

167 Sūrio kelias
Nalivaikų 2, Ignalinos r. 
GPS 55.230170, 26.260898

Monika Šimonėlė, 
+370 60068006

Akcijos metu vyks nemokamos verpi-
mo pamokos, avių ūkio lankymas, avių 
sūrių degustacija bei bus galimybė pa-
jodinėti žirgais.

168
Ūkis 
"Kanapinė 
Šironija"

Papiškiai 1, Molėtų r.
GPS 55.159563, 25.244755

Andrius Šironas, 
+370 64593311

Gegužės 10-12 d. 14 val. lankytojai kvie-
čiami sudalyvauti kanapių produktų 
degustacijoje, įsigyti produkcijos su 30 
proc. nuolaida.

169 Sodyba 
"Kliukai"

Kliukių k., Molėtų r. 
GPS 55.1015000, 25.401244

Vytis Štelbys, 
+370 68240139

Gegužės 11 d. 13-16 val. lankytojai 
kviečiami pasivaišinti firmine sodybos 
šeimininko sriuba, verdama ant laužo. 

170 Camp Genys
Dariaus ir Girėno g.138, 
Naujasodžių k., Jurbarko r. 
GPS 55.07823, 22.78437

Vytenis Genys, 
+370 68528357

Gegužės 10-12 d. lankytojai kviečiami į 
2,5 val. "Miesto istorija gyvai" pasivaikš-
čiojimą, kurio metu ne tik pažins Jur-
barko miestą, bet ir išgirs įdomiausias 
istorijas.

171
Kaimo turizmo 
sodyba 
"Jurodis" 

Kauno g. 103, 
Naujasodžių k., Jurbarko r.
GPS 55.078169, 22.783028

Kristina Vančienė, 
+370 65091000

Gegužės 10 d. žiobrių kepimas vyks nuo 
17val., o 11 d. ir 12 d. nuo 12 val., kas 
dvi valandas. 

172 Highland 
cattle farm

Alionių sen., Paluknės k. 
6, Širvintų r.
GPS 55.068283, 25.221249.

Oleg Pavlov, 
+370 69914464

Gegužės 10-12 d. svečiai kviečiami susi-
pažinti su unikaliais Highland gyvūnais, 
pasivažinėti vandens dviračiu, bagiu bei 
paragauti fermos firminį patiekalą.

173
Kaimo turizmo 
sodyba 
"Kukarskė"

Nemuno g. 109, Kukarskės 
k., Šakių r. 
GPS 55.06055, 22.75933

Vida Galvelienė, 
+370 68242595

Gegužės 12 d. svečių lauks programa 
"Kukarskės paukščiai", laužo sriubos 
skanavimas, bus galimybė parsivežti 
"laimingų" vištų kiaušinių ir Žilvino 
medaus. 

174 Survilų sodyba
Saulės g. 21, Barborlaukio 
k., Jonavos r.
GPS 55.03845, 24.25752

Tadas Survila, 
+370 60410949

Gegužės 10-12 d. lankytojai kviečiami 
išbandyti Basakojų taką, pažaisti dis-
kgolfą bei pasivaišinti arbata. 

175 Antanėlio 
sapnas

Vilkamušių k.1, Pabradės 
sen., Švenčionių r.
GPS 55.01555, 25.712139

Lilija 
Blauzdavičienė, 
+370 62069588

Gegužės 12d. lankytojai kviečiami kartu 
atidaryti vasaros BBQ&GRILL sezoną, 
kurio metu patys keps bei mėgausis 
pagamintais patiekalais.

176
Senosios 
Gegužinės 
ūkis

Beržės g. 4, Gegužinės k., 
Kaišiadorių r.
GPS 55.01538, 24.47231

Rolandas 
Bortkūnas,
+370 69880517

Gegužės 11 d. 16.30 val. lankytojai 
kviečiami susipažinti su ūkiu, o 18 val. 
sudalyvauti tautodailininko A. Bernato-
nio parodos atidaryme ir koncertinėje 
programoje. 

177
Sadauskų 
kaimo turizmo 
sodyba

Jurbarko pl. 351, Antalkių 
k., Kauno r.
GPS 55.02238, 23.62592

Monika 
Sadauskaitė-
Pocė,
+370 61961958

Gegužės 10-12 d. lankytojai kviečiami 
sudalyvauti degustacijoje etnografinia-
me rūsyje, įsigyti patikusių vynų bei pa-
skanauti džemais ir sūdytais lašinukais. 

178 Sodyba 
"Laukysta"

Kaspariškių k., Palomenės 
sen., Kaišiadorių r.
GPS 54.98607, 24.558637

Elvyra Vinickienė, 
+370 69955989

Akcijos metu lankytojai kviečiami išban-
dyti komandinį žaidimą "Gyvas stalo 
futbolas" ir šaudymą iš lanko. Pramo-
goms bus taikoma 30 proc. nuolaida, o 
nakvynei 10 proc. 

179 "Molio 
virtuvė" 

Liepų g. 4, Lomenių k., 
Kaišiadorių r.
GPS 54.96462, 24.43763

Kristina 
Zazerskienė, 
+370 61549490

Gegužės 11 d. 13 val. vyks lipdymo pa-
moka, o 16 val. tautinio paveldo gami-
nių pristatymas ir kugelio degustacija. 

180 Žolynų namai
4-oji sodyba, Barūnėlių k., 
Vilniaus r. 
GPS 54.9469, 25.39278

Rasa Buslavičienė, 
+370 65284648

Gegužės 12 d. lankytojai kviečiami pa-
žinti naudingų augalų kolekciją, o nuo 
11 iki 14 val. sudalyvauti edukacijoje.

181
VšĮ LSMU 
Praktinio 
mokymo ir 
bandymų centras

Akacijų g. 2, Giraitės k., 
Kauno r. 
GPS 54.95036, 23.86594

Ronaldas Bilskis, 
+370 65699959

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami 
sudalyvauti edukacinėje programoje 
"Pieno kelias", o 8-16 val. juo ir paska-
nauti.

182
Edmundo 
Reimerio 
triušių ūkis

Šilo g. 3, Lekėčiai, Šakių r. 
GPS 54.928767, 23.535518

Edmundas 
Reimerys,
+370 68630867

Akcijos metu lankytojai susipažins su 
triušiais, jų gyvenimu bei maloniai pra-
leis laiką.

183
Všį "Kūrybos 
ir užimtumo 
Stuba"

Vytauto g. 77, Zapyškis, 
Kauno r. 
GPS 54.926991, 23.655742

Daiva Vaišnorienė, 
+370 67327274

Gegužės 11 d. 12-15 val. lankytojai 
kviečiami į dailės parodą ir pasigaminti 
tekstilinę lėlytę. 17 val. vyks sutartinių 
giedojimo vakaras, o gegužės 12 d. 10 
val. tapybos ant šilko užsiėmimas.

184 Elenos ir Tado 
ūkis 

Gudamedžio k. 1, 
Paberžės sen., Vilniaus r. 
GPS 54.91066, 25.20532

Elena Vebrienė, 
+370 68790449

Akcijos metu lankytojai kviečiami su-
sipažinti su ūkio gyvūnais ir pajausti 
atgaivą sielai. 

185 Dvaro sodyba 
"Provansalis" 

Vilniaus r., Paberžės sen., 
Babriškių k. 7 
GPS 54.899485, 25.244069

Erika 
Arcimavičiūtė, 
+370 67786678

Gegužės 11 d. 11-13 val. lankytojai kvie-
čiami susipažinti su dvaro žirgynu.

186
Kaimo turizmo 
sodyba "Gervių 
giesmė" 

Viliūšių k., Kazlų 
Rūdos sav. 
GPS 54.902621, 23.376957

Greta Kupstienė, 
+370 68630759

Gegužės 12 d. lankytojai kviečiami į 
edukacines programas, kurių metu ga-
lės išmėginti įvairiausių užsiėmimų! Be 
to lankytojai bus stebinami Zorro žirgų 
raitelių turnyru!

187 Saulės vartų 
Romuva

Dovainonių k.,
Kaišiadorių r. 
GPS 54.84155, 24.236632

Audronė Jodkonė, 
+370 62398270

Gegužės 10-12 d. lankytojai kviečiami 
sudalyvauti kaimo paukščių edukacijo-
se ir susipažinti su baltų papročiais su 
50 proc. nuolaida.

188 Sraigių ūkis 
"Aspersa"

Pavuolio k., Kaišiadorių r. 
GPS 54.824078, 24.329509

Ernestas Vaičius, 
+370 68625226

Akcijos dienomis 12 val., 14 val. bei 16 
val. lankytojai susipažins su sraigių augi-
nimo ypatumais bei pasivaišins židinyje 
keptomis sraigėmis.

189 Gyvas Kalnas
Stebeikių k. 19, Kruonio 
sen., Kaišiadorių r. 
GPS 54.739611, 24.244450

Dalia Jakovleva, 
+370 60356068

Akcijos metu lankytojai darys šukuose-
nas poniams, ganys žąsis, įgis patirties 
melžiant ožką bei ieškos slapukių vištų 
kiaušinių. 

190
Lietuvos nac. mu-
ziejaus padalinys 
Jono Basanavi-
čiaus gimtinė

Gimtinės g. 17, Ožkabalių 
I k., Vilkaviškio r.
GPS 54.48765, 22.99741

Rūta 
Vasiliauskienė, 
+370 34269365

Gegužės 11 d. lankytojai kviečiami at-
vykti į Jono Basanavičiaus gimtinę ir 
kartu švęsti Ąžuolyno 30-metį! 

191
Sveikos gyven-
senos kaimo 
turizmo sodyba 
"Vabalynė"

Žalioji g.14, Vilkiškės, 
Šalčininkų r.
GPS 54.46254, 25.40608

Ramunė 
Žukauskienė, 
+370 68791499

Gegužės 10 d. lankytojai kviečiami iš-
mėginti lietuviškos pirties procedūras, 
susipažinti su pavasario žolynų nauda 
ir paskanauti ant laužo virtos lapienės.

192 Levandų 
uostas

Centrinė g.14, Buikų k., 
Šalčininkų r.
GPS 54.44791, 25.37259

Aurelija 
Arlauskienė, 
+370 68716508

Gegužės 10-12 d. 14-18 val. lankytojai 
kviečiami susipažinti su levandų kultū-
ra, aplankyti levandų muziejų bei kos-
metinių gaminių dirbtuves.

193
Kvietkinės 
kaimo 
bendruomenė

Ežero g. 20, Kvietkinės k., 
Kalvarijos sav.
GPS 54.35479, 23.28316

Danielė 
Buterlevičienė, 
+370 61221301

Gegužės 11 d. 12-17 val. lankytojų lauks 
žygis, beržų sula, žolelių arbata, naminė 
duona, medus, o 5 asmenims pirtis kai-
nuos tik 40 Eur!

194
Kūrybos namai 
"Druskos 
studija" 

Smiltynų g. 9, 
Druskininkai
GPS 53.999214, 24.009645

Aušra 
Česnulevičienė, 
+37 068645528

Gegužės 10-12 d. lankytojai kviečiami į 
skulptoriaus Tauro Česnulevičiaus drus-
kos darbų parodą, kūrybines dirbtuves-
edukaciją "Sūri pamoka".

Latvija
gegužės 4 - 6 d.

Lietuva
gegužės 10-12 d.

ŪKIAI 
IR SODYBOS


