
ATVIROS
DIENOS
KAIME

Lietuva 
2021 m. rugsėjo 3-5 d.

55 ŪKIAI IR SODYBOS 
Lietuvoje

APIE AKCIJĄ:

PATARIMAI LANKYTOJAMS

MŪSŲ PARTNERIAI:

Akcijos tikslas – populiarinti kaime teikiamas pa-
slaugas, 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.

Žemėlapio kitoje pusėje rasite sąrašą su 55 
ūkių ir sodybų akcijos pasiūlymais.

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

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!

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

Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministerija

El. paštas:   zum@zum.lt
Tel. +370 52391111
Adresas:  Gedimino pr. 19,
 Vilnius, LT-01103
Facebook:  zemesukioministerija 

 www.zum.lrv.lt

Lietuvos kaimo turizmo asociacija 

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

 www.atostogoskaime.lt

Kita spalva pažymėti dalyviai yra pasi- 
naudoję Lietuvos kaimo plėtros programos 
parama savo veiklai.

Projektui įgyvendinti skiriama iki 33 687,00 Eur dydžio parama. Iš jos 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 28 633,95 
Eur, t. y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos 
sudaro iki 5 053,05 Eur, t. y. 15 proc. paramos sumos.

AKCIJOS ORGANIZATORIAI:

Išsirinkite Jums įdomiausius pasiūlymus bei iš ank-
sto suplanuokite savo maršrutą. Akcijos dalyvius 
rasite skiltyje www.atostogoskaime.lt/atviros-die- 
nos-kaime. Turėkite omeny, kad dažna kaimo tur-
izmo sodyba, užsiimanti tik svečių apgyvendinimu, 
akcijų dienomis gali pasiūlyti įvairių pramogų, pvz. 
degustacijas, ekskursijas, orientacinius žaidimus, 
edukacijas ir t.t. 

Atkreipkite dėmesį, kad prie kiekvieno objekto 
paskelbtas konkretus laikas, kuriuo šeimininkai lauks 
lankytojų. Jei atvyksite kitu laiku, šeimininkai gali būti 
nepasiruošę Jūsų priimti.

Apie planuojamą vizitą būtinai praneškite akcijos 
dalyvio nurodytais kontaktais! 
Prieš apsilankant prašome susisiekti su šeimininkais, 
kad jie galėtų suplanuoti Jūsų priėmimą.

Pasiruoškite kelionei. Prisiminkite posakį  „Nėra blogo 
oro, yra tik netinkama apranga“. Pasirūpinkite pato- 
giais ir tinkamais oro sąlygoms rūbais bei avalyne ke-
lionei į kaimą.

Atkreipkite dėmesį, kad ūkiuose ir sodybose bus 
galimybė įsigyti vietinių produktų. Atsiskaitymai 
banko kortelėmis dažnuose ūkiuose ir sodybose yra 
neįmanomi, todėl turėkite grynųjų pinigų.

Naudokitės mūsų parengtu žemėlapiu, GPS koordi-
natėmis ar Lietuvos kelių žemėlapiu, kad lengviau 
rastumėte akcijos dalyvius.

Norėdami plačiau sužinoti, ką kiekvienas dalyvis 
siūlo akcijos dienomis, jų lankymo laikus bei sąly-
gas, ieškokite informacijos internetiniame puslapyje

www.atostogoskaime.lt/atviros-dienos-kaime
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Sekite mus: Atostogoskaime
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ŪKIAI IR 
SODYBOS

     

1
Lazdynų Pelėdos 
memorialinis muziejus

56.106922 22.626796 Akmenės r.
Paragių k., 
Papilės sen., 
Akmenės r. 

Šimtamečių liepų apsuptyje susipažinsite ne tik su senąja dvarviete, Ivanauskų šeimos 
istorija, rašytojų seserų, rašiusių bendru Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu, gyvenimo 
vingiais, bet ir smagiai pasisupsite ant supynių, pažaisite kaip prieš šimtą metų. Jeigu 
pasiseks, galbūt ir pelėda pasirodys arba bent paūbaus... 
Akcijos metu apsilankę muziejuje keliautojai galės sudalyvauti nemokamoje audimo 
edukacinėje programoje.

Sandra 
Sakalauskienė, 
+37065980747

2 Dvarčėnų dvaras 54.339903 24.325144 Alytaus r.
Suvingio g. 5, 
Dvarčėnų k., 
Alytaus r.

Akcijos dienomis nakvynę užsisakę svečiai galės nemokamai pasimėgauti pirtimi ir 
kubilu. 

Irma Blažauskienė, 
+37069836777

3
Sodyba „Namelis 
medyje“

55.555499 25.117844 Anykščių r.

Elmos 
8-oji g. 2, 
Šeimyniškėliai, 
Anykščių r.

Rugsėjo 5 d. 10–18 val. lankytojai kviečiami apžiūrėti namelius medžiuose bei 
su didele nuolaida įsigyti Kalifornijos sliekų ir biohumuso. Taip pat bus galimybė 
pasikonsultuoti sliekų auginimo klausimais su ilgamete Kalifornijos sliekų augintoja 
Dovile Padūmiene. 

Tomas ir Dovilė 
Padūmiai, 
+37068912121

4 Amatų kalnelis 55.653517 25.180193 Anykščių r.
Inkūnų k. 3, 
Inkūnai, 
Anykščių r.

Akcijos dienomis lankytojai bus supažindinti su trumpa puodininkystės istorija 
bei puodynių kolekcija. Perkantiems daugiau nei už 50 eurų bus suteikta 10 proc. 
nuolaida.

Renata 
Umbrasienė, 
+37069871234

5
Alės Podėnienės 
sodyba

56.223556 24.879685 Biržų r.

Vinkšninių-11, 
Vinkšninių k., 
Parovėjos sen., 
Biržų r.

Akcijos dienomis aplankę sodybą svečiai galės ne tik pernakvoti, bet ir aplankyti 
unikalios kolekcijos patefonų muziejų. Sodybos šeimininkas, muziejaus įkūrėjas 
papasakos, kaip šiuo sudėtingu karantino laikotarpiu nusprendė daug metų rinktus 
patefonus suremontuoti, kad visi būtu veikiantys ir juos eksponuoti. Jei pageidausite, 
galėsite sudalyvauti edukacinėje programoje „Patefonų istorijos ir muzika prie 
arbatos“. Būsite pavaišinti nemokamai mėtų arbata. Muziejaus lankymas 2 Eur/asm., 
nakvynė 10 Eur/asm. Rytinė kava - nemokamai.

Alė Podėnienė, 
+37061865593

6 Bitininkystės muziejus 55.408682 25.944871 Ignalinos r.
Pabalių 3, 
Stripeikių k., 
Ignalinos r.

Rugsėjo 3 d. 10-18 val. lankytojai galės nemokamai išbandyti bičių produktų kvapų 
terapiją. Edukacinė programa „Kvapų palėpė” - aštuoni hamakai pakabinti palėpėje, 
aplinka pilna natūralių bičių produktų kvapų ir keturi garso takeliai jūsų pasirinkimui. 
Belieka tik gulėti, sūpuotis, sveikatintis bičių produktų kvapais ir klausyti bičių 
dūzgesio.

Danutė 
Indrašienė, 
+37068612105

7 MB „Geologo kelionės“ 55.328228 26.100501 Ignalinos r.
Lūšių g. 
21, Palūšė, 
Ignalinos r.

Rugsėjo 3 d. lankytojai kviečiami nemokamai apsilankyti Geologo kelionių muzie-
juke, kur bus galima apžiūrėti unikalią uolienų ekspoziciją ir pasiklausyti įdomių 
pasakojimų. Rugsėjo 4 ir 5 d. lankytojai laukiami išskirtiniame kruize po Aukštaitijos 
ežerus. Jo metu ne tik grožėsitės ežerais, bet ir susipažinsite su unikaliu paskutiniojo 
apledėjimo pakraščiu, aptarsime Aukštaitijos ežerų raidą, pelkes, aplinkui supustytas 
kopas. Sužinosite, kokios nuosėdos klostosi ežeruose bei kokią gamtos istoriją jos 
slepia. Suprasite, kodėl čia taip patogu buvo įsikurti galingiems valdovams. Be viso to, 
kruizo metu laukia ir žuvingos vaišės. Tai unikali proga praleisti laisvalaikį turiningai ir 
įdomiai už mažesnę kainą. Vietų skaičius ribotas, todėl būtina registracija.

Ramunė 
Šečkuvienė, 
+37065616099

8 „Survilų sodyba“ 55.038452 24.257525 Jonavos r.
Saulės g. 21, 
Barborlaukio 
k., Jonavos r.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami apsilankyti sodyboje - pramogų parke. Čia Jūsų 
lauks aktyvi diena ir neeilinės pramogos - 2 km basakojų takas, kuomet turėsite įveikti 
valandos trukmės žygį per smėlį, žvyrą, molį, įvairius medinius paviršius, pelkę ir kitas 
netikėtas dangas. Praėję basakojų taku galėsite išbandyti smagų žaidimą – diskgolfą 
arba palaipioti 12 metrų aukščio uola.

Tadas Survila, 
+37060410949

9
Laumės sodyba prie 
Mūšos tyrelio

56.200526 23.322118 Joniškio r.
Bičiušių vs. 1, 
Rudiškių sen., 
Joniškio r.  

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami atvykti ir susipažinti su pačia Mūšos tyrelio lau-
me, išgirsti jos pasakojamų istorijų ir legendų, aplankyti laumės muziejų, susipažinti 
su jos magiška aplinka. 

Gerda 
Kinderienė (Mūšos 
tyrelio laumė), 
+37068230047

10

Sodyba „Saulėtosios 
Naktys“ / „Sunny 
Nights Hostel & 
Camping“

56.156741 23.533271 Joniškio r.
Rygos g. 12A, 
Gataučiai, 
Joniškio r.

Rugsėjo 3-4 d. Saulėtųjų naktų sodyba visus kviečia į rudeninę Obuolinę, kurios metu 
rinksite senųjų obelų vaisius, juos ragausite, spausite sultis, džiovinsite, kepsite pyra-
gus, dalinsitės receptais bei kitaip mėgausitės obuolių derliumi. Tikri obuolių rinkimo 
entuziastai bus apdovanoti. Obuolinės metu nakvynė bus galima sodybos svečių 
namuose bei obelų sode palapinėse. Būtina išankstinė rezervacija. Rekomenduojame 
atsivežti pintines, pirštines bei gerą nuotaiką!

Saulius 
Bagdonavičius, 
+37062606735

11 Kaliausių fabrikėlis 56.364370 23.259909 Joniškio r.
Švėtės g. 
20, Žagarė, 
Joniškio r. 

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami susipažinti su kaliausių istorija Žagarėje, 
pasigaminti po mažą kaliausytę, išgerti vyšnių uogienės „Žaptės“ arbatos, paplaukioti 
baidare po Žagarės Veneciją - Švėtės upe.

Aušra 
Petrauskienė, 
+37061285668

12
Perkūno slėnis 56.154587 23.434141 Joniškio r.

Senoji g. 32, 
Rudiškiai, 
Joniškio r.

Perkūno slėnis - tai visiškai nauja vieta. Akcijos dienomis atvykę lankytojai galės ne 
tik išbandyti savo jėgas mini golfo lauke, bet ir išgerti gardžios kavos ar pasimėgauti 
skaniu desertu. Susitikime ten, kur gera!

Agnė Samkuvienė, 
+37067009123 

13 CraftsmenOnTheRoad 56.358849 23.246036 Joniškio r.
Raktuvės g. 
26, Žagarė, 
Joniškio r.

Rugsėjo 3-4 dienomis lankytojai kviečiami atvykti į dirbtuvėles ir susipažinti su 
Venecijos stiklo pasauliu, pamatyti kaip yra kuriami stiklo karoliukai bei pasigaminti 
savo apyrankę. Rugsėjo 5 d. vyks susitikimas su juvelyru, kuris rodys įvairius metalo 
apdirbimo būdus. Bus galimybė kartu su meistru pasigaminti savo papuošalą.

Jurgita Alminaitė, 
+37063757518

14 Gyvas kalnas 54.7397208 24.2466364 Kaišiadorių 
r.

Stebeikių 
k. 19, 
Kruonio sen., 
Kaišiadorių r. 
(Navigacijoje - 
Gyvas kalnas)

Gyvuliukų ūkis „Gyvas Kalnas“ – tai lyg atskiras, harmoningas Gamtos pasaulis visai 
šalia miesto, kurį verta aplankyti tiek mažam, tiek dideliam miesto gyventojui. Čia 
smagu iš arti tyrinėti, paliesti, lesinti, šerti ūkio paukščius ir gyvuliukus. Ūkyje sutiksite 
švelnaus temperamento kalakutus ir garbanotus balandžius. Patekę į smalsių avių, 
ožkyčių gardą garantuotai patirsite smagių pojūčių. Galiausiai pasiruoškite nuogomis 
pėdomis įveikti ūkyje įrengtą basų kojų taką – ir visi kasdienybės rūpesčiai galutinai 
išgaruos! Akcijos dienomis būtina išankstinė registracija.

Dalia Jakovleva, 
+37060356068 

15
Etnografinė kaimo 
turizmo sodyba 
„Gervių giesmė“

54.902621 23.376957 Kazlų Rūdos 
sav.

Pušyno g. 13, 
Viliūšių k., 
Kazlų Rūdos 
sav.

Šeimos, apsistojusios savaitgaliui sodyboje, dovanų gaus edukacinį vakarą - naktį 
Tipyje prie laužo, kuomet sodybos šeimininkė mokins senovinių sutartinių, klausysitės 
būgno ir stebuklinės pasakos, pagal kurią kiekvienas susiriš burtinę, apsauginę lėlytę.  
Svečiai bus aprėdyti archeologiniais aprėdais, sužinos apie vaistinguosius augalus, 
bus pavaišinti arbata ir garsiaisiais sodyboje rūkintais sūriais. 

Greta Kupstienė, 
+37068630759

16 Sodyba „Šušvė“ 55.414999 23.645917 Kėdainių r.
Piliakalnio g. 
13, Plinkaigalio 
k., Kėdainių r. 

Rugsėjo 3-5 dienomis sodyboje 13 val., 15 val. ir 18 val. lankytojai yra kviečiami atrasti 
ir pažinti midaus paslaptis ragaujant 9 rūšių midų. Bus galimybė įsigyti midaus, bičių 
produktų, medaus.

Erikas 
Augustinavičius, 
+37068637987

17
Garsios Tylos 
observatorija ir 
edukacijos

55.162639 23.802586 Kėdainių r.

Nevėžio g. 13, 
Gailiakaimis, 
Josvainių sen., 
Kėdainių r.

Rugsėjo 4-5 dienomis lankytojai kviečiami atvykti į Lietuvos viduryje esančią unikalią 
šimtametę sodybą - vienkiemį, kuriame  yra įkurta unikali observatorija. Čia galėsite 
pasivaikščioti po sodyboje kuriamus gėlynus, rožynus, aplankyti meditacinį „Tylos 
sodo“ taką senajame sode tarp senųjų obelų, galėsite susitikti su sodo prižiūrėtojais - 
raguotais ožiukais. Jei bus giedra diena, observatorijoje vyks Saulės stebėjimas. Būsite 
pavaišinti arbata, kava ir gaiviaisiais gėrimais. Būtina išankstinė rezervacija, kaina 15 
Eur/asm.

Vida ir 
Simas Šatkauskai, 
+37064564973 

18 Buivydų EKO ūkis 55.643484 21.481624 Klaipėdos r.
Skardupės g. 
9, Medsėdžių 
k., Klaipėdos r.

Rugsėjo 5 d. 10–13 val. lankytojai kviečiami sudalyvauti nemokamoje ekskursijoje 
po ekologinį ūkį, pasivaišinti ant laužo keptomis jautienos dešrelėmis bei įsigyti 
ekologiškos jautienos. 

Daiva Buivydienė, 
+37068233872

19
Z. Tikuišienės 
vaistažolių ūkis

55.627812 21.362075 Klaipėdos r.
Grobštų g. 
3, Kisinių k., 
Klaipėdos r.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami dalyvauti ekologiškų žolelių arbatų pristaty- 
muose, susipažinti su sveikatingumu bei įsigyti natūralių arbatų.

Zofija Tikuišienė, 
+37061296079

20 Gamtos girnos 54.982301 23.253864 Marijampo-
lės sav.

Beduonės 
k., Lukšių 
sen., Šakių r., 
Marijampolės 
sav.

Rugsėjo 3-5 d. lankytojai kviečiami pasivaišinti iš šakočio tešlos keptais vafliais, 
paragauti riešutų duonos ir džiovintų vaisių skanukų.

Renata, 
+37068540088

21
Mažeikių rajono 
Renavo dvaro sodyba

56.228006 22.057660 Mažeikių r.
Dvaro g. 2, 
Renavo k., 
Mažeikių r.

Visomis akcijos dienomis lankytojai kviečiami apžiūrėti dvaro rūmų ekspoziciją, 
pristatančią  XIX a. - XX a. pr. dvarų kultūrą bei tuo metu vykstančias parodas. Visomis 
dienomis vyks skirtingos edukacinės programos, kurių metu pamatysite linų sėmenų 
aliejaus spaudimo procesą, kepsite bulves ant laužo, rišite įvairias puokšteles, su 
gidu vaikščiosite po sodybą bei susipažinsite su grybais, stebėsite hidrolatų gamybą. 
Programų laikai skiriasi, todėl reikia susisiekti iš anksto.

Kultūros projektų 
administratorė 
Vilma 
Vžesniauskienė, 
+37062037506

22
Ukrinų kaimo 
bendruomenė

56.302876 22.085550 Mažeikių r.
Pakvisčio g. 
6A, Ukrinų k., 
Mažeikių r.

Pro šalį keliausi – užsuk, tarp žemaičių vaišingų pabūk! Akcijos dienomis lankytojai 
kviečiami padegustuoti įvairių gaminamų produktų (vaisių bei daržovių džiovinti 
produktai: obuolių sūriai, cukinijų bei moliūgų saldainiai, vaisinės juostelės) bei jų 
įsigyti gamintojo kainomis.

Vilma 
Vžesniauskienė, 
+37062037506

23 Kanapių ūkis Šironija 55.160004 25.244862 Molėtų r.
Papiškiai 1, 
Giedraičių sen. 
Molėtų r.

Akcijos dienomis – 25 proc. nuolaida visiems kanapių produktams. Rugsėjo 4 d. 13 
val. vyks pluoštinių kanapių pristatymas. Suplanavus ilgesnį apsilankymą, galima 
prisijungti prie ūkio darbų ir patirti nuostabią ūkio atmosferą bei pažinti pluoštinių 
kanapių verslą iš arčiau.

Andrius Šironas, 
+37064593311

24 Sodyba „Kliukai“ 55.101574 25.401244 Molėtų r.
Kliukų k., 
Dubingių sen., 
Molėtų r.

Lankytojai šeštadienį (rugsėjo 4 d.) 14 val. kviečiami sudalyvauti žygyje ir pasimėgauti 
pikniku.

Vytis Štelbys, 
+37068240139

25
Alantos 
žirgai

55.360300 25.300229 Molėtų r.
Utenos g. 
9, Kazlų k., 
Molėtų r. 

Akcijos dienomis lankytojai galės susipažinti su sodybos aplinka, aplankyti ūkyje 
gyvenančius žemaitukų žirgus, mini Šetlando ponius, o drąsesni galės nukeliauti ir iki 
Angusų jaučių ganyklos. Ūkio gyvūnus bus galima pavaišinti duona bei  morkomis, 
pabendrauti su jais, pasifotografuoti. Taip pat lankytojai bus vaišinami arbata ir 
vietinėmis ūkio kaimo vaišėmis. O, kad namo galima būtų grįžti su lauktuvėmis, bus 
pristatyta ir kitų kaimyninių ūkių produkcija.

Giedrė Užubalė, 
Aidonas Užubalis, 
+37069924377

26 Pievos akademija 55.319736 25.525379 Molėtų r.
Želvų k. 2, 
Suginčių sen., 
Molėtų r.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami nemokamai apsilankyti Pievos akademijoje. 
Praleisti dieną gamtoje, pasivaišinti duonos kepiniais ir su šeima džiaugtis natūraliu 
pievos ir miško pažinimo džiaugsmu. Vaikai galės sudalyvauti edukacinėje pro-
gramoje, įtraukiančioje į miško ir pievos pažinimą, rudeninių daržo gėrybių skinimą, 
tyrinėjimą.

Lina Ignatavičiūtė, 
+37060101526

27
Miežiškių kultūros 
centro Trakiškio 
padalinys 

55.733104 24.507479 Panevėžio r.
Pergalės g. 2, 
Trakiškio k., 
Panevėžio r. 

Žolininkės užsiima edukacine veikla, kurios tikslas - supažindinti su vaistažolėmis, 
jų naudingomis savybėmis, parodyti, kaip kuri žolė atrodo, paaiškinti, kur auga ir 
kada rinkti. Trakiškio žolininkės augina žolynus, juos renka, džiovina, ruošia arbatas, 
pasakoja apie jų naudingas savybes, pristato edukacines programas: „Žolynų magijos 
paslaptys“, „Žolelių dūmų gydomoji galia“. Žolininkės teatralizuotai pristato senąją 
liaudies medicinos patirtį: autentišką gydymo būdą - aprūkymą dagiliais ir kitomis 
žolelėmis, gelbstintį nuo įvairių ligų ir „blogos akies“, padedantį, „kad velniai atstotų 
ir piktos dvasios nesikerotų“. Edukacinių programos metu vaišinama „Laimės“ arbata, 
galima įsigyti vaistažolių, pasikonsultuoti apie jų naudingas savybes.

Vilija Šaparnienė-
Kišonienė, 
+37060008045

28
Janinos 
Krištaponienės 
sraigių ūkis

55.732857 24.510121 Panevėžio r.
Taikos g. 35, 
Trakiškis, 
Panevėžio r.

Lankytojai kviečiami aplankyti sraigių ūkį (2 Eur/asm.), susipažinti su auginimo 
subtilybėmis, padegustuoti sraigių produktų (nuo 5 Eur/asm.) bei įsigyti suvenyrų 
(nuo 3 Eur). Ekskursijos ir degustacijos vyks rygsėjo 3-5 d. Būtina susisiekti ir susitarti 
iš anksto.

Janina 
Krikštaponienė, 
+37064667665 

29 Angoros ožkos 55.670827 24.109570 Panevėžio r.
Kiršino g. 1, 
Mickiemė, 
Panevėžio r.

Natūraliose Kiršino paupio pievose ganosi pirmosios Lietuvoje Angoros ožkos. Šie 
draugiško charakterio gyvūnai augina aukščiausios kokybės, prabangų pluoštą - 
moherą.  
Akcijos dienomis iš anksto užsiregistravę lankytojai galės susipažinti su Angoros ož-
komis, pasigilinti į senovinį pluoštų verpimą rankiniais verpstukais ar verpimo rateliu.

Gražina 
Vildzevičienė, 
+37065268092

30
Sodyba 
„Medaus klėtelė“

56.093612 21.84197 Plungės r.
Barstyčių g. 1, 
Mačiūkių k., 
Plungės r. 

Rugsėjo 3-5 d. pagal išankstinį susitarimą lankytojai kviečiami į miškų apsuptą 
vienkiemį Žemaitijos nacionaliniame parke. Čia galima pamatyti bičių gyvenimą iš arti, 
nemokamai išbandyti bičių avilio terapiją, paragauti midaus, įvairių rūšių ir skonių 
medaus, o patikusį įsigyti.

Donatas Abrutis, 
+37061269114, 
+37068621542

31
Žemaitės memorialinis 
muziejus

55.915647 21.856947 Plungės r.
Žemaitės g. 
24, Godelių k., 
Plungės r.

Rugsėjo 4 d. nuo 11 val. iki 16 val. Žemaitės memorialinis muziejus Bukantės dvarelis 
kviečia į svečius. Lankytojai su gidu galės aplankyti rašytojos Žemaitės muziejų, Bu-
kantės dvarelį (Gido paslaugos nemokamos). Muziejuje vyks edukacinis užsiėmimas 
„Žemaitiškas kulinarinis paveldas“, kurio metu galėsite išmokti pasigaminti kastinį, 
spirginę. Pasigaminus paragauti su čia pat muziejuje virtomis bulvėmis su lupena. 
Taip pat galėsite įsigyti kastinio, varškės sūrio, spirginės.

Muziejininkė 
Laimutė 
Arlauskienė, 
+37068752836

32 Žilių sodyba 56.052704 21.810055 Plungės r.
Šermukšnių 
g. 1, Plateliai, 
Plungės r.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami atitrūkti nuo miesto šurmulio, atvykti į sodybą ir 
pasimėgauti pirtimi, baseinu bei apgyvendinimo paslaugomis. 

Laima Žilienė, 
+37061077437

33 Panekelpių kaimas 55.590109 23.865349 Radviliškio r.

Panekelpių 
k. 1, Skėmių 
sen., 
Radviliškio r.

Rugsėjo 3-5 d. lankytojai kviečiami į pikniką Panekelpių sode! Jo metu ragausite meški- 
nio česnako sviestą, sodo šeivamedžių bei obuolių gėrimus, Panekelpių pievų medaus, 
susipažinsite su ūkyje auginamomis augalininkystės kultūromis, išmoksite, kaip atskirti 
miežius nuo kviečių, rapsą nuo garstyčių, spausite rapsų aliejų, gaminsite kviečių 
želmenų augintinius. 
Taip pat galėsite įsigyti vietinės produkcijos: Skėmių traktieriaus senojoje krosnyje 
keptos duonos, Pociūnėlių miestelio bendruomenės augintų ir ruoštų kaimiškų 
gėrybių, amatų centro dirbinių. 
Susikursim ne tik gerą nuotaiką, bet ir laužą, tad į išvykos krepšius nepamirškite to, ko 
ir visuomet piknikaujant. Būtina išankstinė registracija.

Lina Noreikaitė, 
+37061456637

34
LSMU Gyvulininkystės 
institutas

55.636860 23.716838 Radviliškio r.
R.Žebenkos g. 
12, Baisogala, 
Radviliškio r. 

Rugsėjo 3 d. 10-16 val. lankytojai kviečiami sudalyvauti ekskursijoje po dvarą, susi-
pažinti su dvaro ūkyje saugomomis senosiomis lietuviškomis ūkinių gyvūnų veislėmis, 
pabendrauti su ūkio augintiniais, taip pat sužinoti apie jų išskirtines savybes.

Šarūnė 
Marašinskienė, 
+37067127620

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

Rugsėjo 5 d. nuo 15 val. lankytojai kviečiami pasimėgauti pirties teikiamais 
malonumais bei natūraliais augalų aromatais. Atvykti pasižvalgyti galima nuo 14 val. 
Registracija būtina!

Daiva Veseckienė, 
+37061447957

36 Mokslininkų sodyba 55.478088 23.457271 Raseinių r. Sargeliai 7, 
Raseinių r. 

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami atvykti į sodybą ir susipažinti su gyvulininkyste 
bei bitininkyste, aliejaus spaudimu, hidrolatų gamyba, sodų rišimu, įvairiais amatais 
bei tapti senaisiais lietuviais ir pasinerti į švenčių apeigų pasaulį.

Daiva 
Šeškauskaitė, 
+37069945718

37
L. Sadauskienės 
individuali įmonė

56.090053 25.604067 Rokiškio r.
Pergalės g. 
2, Juodupė, 
Rokiškio r.

Rugsėjo 3 ir 4 dienomis iš anksto užsiregistravę lankytojai galės sudalyvauti nemoka-
moje šakočio kepimo edukacijoje. Visiems dalyvavusiems edukacijoje bus suteikiama 
30 proc. nuolaida šakočiams ir grybukams.

Laimutė 
Sadauskienė, 
+37065680373

38
Salų dvaro kultūros ir 
laisvalaikio rezidencija

55.811401 25.367496 Rokiškio r.
Kaštonų g. 13, 
Salų dvaras, 
Rokiškio r.

Visas 3 akcijos dienas lankytojai kviečiami aplankyti dvaro parko gyvūnus, apsilankyti 
istoriniuose dvaro rūmuose. Čia vyksta tautodailininkų, amatininkų edukacinės 
veiklos, veikia Tautodailės galerija, teikiamos maitinimo, apgyvendinimo paslaugos, 
rengiamos ekskursijos po apylinkes. Akcijos dienomis lankymasis dvare nemokamas 
bei visoms prekėms ir paslaugoms bus suteikiama 15 proc. nuolaida.

Birutė Dapkienė, 
+37068951269

39 In and Co 55.983659 25.601291 Rokiškio r.
Ąžuolų g. 1, 
Bajorų k., 
Rokiškio r.

Rugsėjo 4-5 d. lankytojai kviečiami į kūrybinės dirbtuvėles „Lininis maišelis“ (2 eur/
žm.). Dirbtuvėlių metu bus siūnami lininiai maišeliai arbatžolėms, dovanoms ar 
kitoms smulkmenoms.  Svečiai bus vaišinami vaistažolių arbata. Apsilankius edukaci-
joje, gaminiams bus taikoma 20 proc. nuolaida. 

Inga Belovienė, 
+37062834156

40
Čekauskų etnografijos 
muziejus

54.985309 23.504264 Šakių r.
Pušyno g. 
14 Lekėčiai, 
Šakių r.

Rugsėjo 3-5 d. lankytojai kviečiami aplankyti etnografijos muziejų, kuriame surinkta 
unikali medžio apdirbimo įrankių kolekcija, linų apdirbimo įrankiai, Zanavykų stubos 
apstatymo baldai bei mini biblioteka. Kiekvienas savomis rankomis galės išbandyti 
skiedrų gaminimo amatą.

Gintas Čekauskas, 
+37067879545 

41
Ritinių bendruomenės 
centro Sūrio namai

55.006736 23.038472 Šakių r.
Miško g. 4, 
Prūselių k., 
Šakių r.

Rugsėjo 4 d. 11–14 val. lankytojai kviečiami sudalyvauti edukacinėje programoje 
„Kaimiško sūrio gimimas“. Jos metu svečiai susipažins su lietuviško sūrio istorija, patys 
raugs sūrį bei muš sviestą. Vėliau skanaus pagamintus produktus, dalyvaus viktori-
nose ir žaidimuose. Užsakius iš anksto bus galimybė įsigyti šviežio kaimiško sūrio.

Elena 
Kavaliauskienė, 
+37067837340

42 Po Vienu Rūmu 54.250295 25.622819 Šalčininkų r.
Grybiškių k. 6., 
Poškonių sen., 
Šalčininkų r.

Rugsėjo 4 d. sodyba „Po Vienu Rūmu“ kviečia lankytojus į savo atšlaimą, kurio metu 
bus galima pasidairyti po sodybos namų buities muziejų, sudalyvauti „Senovės Baltų 
ženklų“ edukacijoje ir prisijungti prie „Geros savijautos“ žygio!

Elena 
Virzinkevičienė, 
+37061239811

43
Sveikos gyvensenos 
kaimo turizmo sodyba 
„Vabalynė“

54.462328 25.409025 Šalčininkų r.

Žalioji g. 14, 
Vilkiškių k., 
Turgelių sen., 
Šalčininkų r.

Rugsėjo 3 d. nuo 14 val. lankytojų laukia ekskursija po sodybą, žaisminga ir įdomi 
patyriminė popietė dūminėje pirtyje, intriguojantys faktai apie grikius, protmūšis, gri- 
kių skanėstai. Programos kaina – 20 Eur/asm. Be to, lankytojų laukia unikali nakvynė 
ant grikinio čiužinio apiterapijos namelyje (su nuolaida).

Ramunė 
Žukauskienė, 
+37068791499

44
Pieninių avių ūkis 
„Gamtos kišenėje“

56.086451 23.285929 Šiaulių r.
Jauneikiškių 
k. 1, Gruzdžių 
sen., Šiaulių r.

Besikuriantis šeimos ūkis laukia svečių, ypač mažųjų, susipažinti su ūkyje auginamais 
gyvūnėliais bei pasivaišinti ūkio skanėstais. Akcijos dienomis pažintinė ekskursija – 
nemokamai, edukacinės programos kaina – 2 eur/asm. (vyksta susirinkus 10 žmonių, 
užsakius edukaciją ir sutarus laiką iš anksto).

Almis Petkevičius, 
Jurgita Stancikaitė, 
+37061564816, 
+37069075355

45
Gyvasis 
žirgo 
muziejus

55.825365 23.051396 Šiaulių r.
Žvejų g. 2., 
Kurtuvėnai, 
Šiaulių r. 

Visas tris akcijos dienas, 13 ir 16 valandomis vyks nemokamos 0,5 val. ekskursijos po 
Gyvojo žirgo muziejų, kuris įsikūręs įspūdingoje, ramybe alsuojančioje gamtos ap-
suptyje. Tačiau čia tuo pačiu čia verda savas gyvenimas - žirgyne gyvena apie 30 žirgų, 
aktyviai vyksta jojimo mokyklos pamokos, individualios pamokos, pasivažinėjimai 
autentiška karieta, bričkele, išvykos raitomis regioninio parko maršrutais. Jei norite 
susipažinti su žirgyno istorija bei jo gyventojais sudalyvaukite ekskursijoje po Gyvojo 
žirgo muziejų. Jos metu turėsite galimybę pavaišinti žirgus atsivežtomis morkomis ir 
obuoliais.

Rūta Juknienė, 
+37064033444

46
Ekologinis 
uogininkystės ūkis

55.523616 21.615147 Šilutės r.
Veiviržėnų g. 
41, Švėkšna, 
Šilutės r. 

Akcijos dienomis 10-19 val. lankytojai galės paragauti bei įsigyti ekologiškų uogų ir 
kitų ūkio skanumynų su nuolaida. Taip pat lydimi ūkio šeimininkės galės susipažinti su 
įdomiausiomis ir gražiausiomis miestelio vietomis.

Birutė Stonkutė, 
+37062015829

47
Vietinis kelionių 
organizatorius 
„Upaitė“

55.323162 21.390392 Šilutės r.
A. Dėvilaičio g. 
16, Šyšos k., 
Šilutės r. 

Akcijos dienomis svečių laukia puikūs pasiūlymai aktyviam laisvalaikiui – pasiplau- 
kiojimas irklentėmis ar laivu bei žygis su gidu. Laikas su užsakovu derinamas indivi- 
dualiai. Plačiau apie visas programas ir jų kainas rasite svetainėje  „Atviros dienos 
kaime“ skiltyje. 

Aurelija 
Kalvaitienė, 
+37068839447

48 Sodyba Minavuonė 55.927087 22.141940 Telšių r.
Degučių k. 1, 
Ryškėnų sen., 
Telšių r. sav.

Akcijos dienomis visiems svečiams bus taikoma 20 proc. nuolaida apgyvendinimo 
paslaugoms kaimo turizmo sodyboje Minavuonė!

Audrius Šepikas, 
+37067270913

49
Juozo Songailos 
ekologinis ūkis

55.244384 24.48159 Ukmergės r.
Kačėniškiai-3, 
Siesikų sen., 
Ukmerges r.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami sudalyvauti žvakių gamybos edukacijoje, arbatos 
degustacijoje, pasivaikščioti po apylinkes, įsigyti ekologiškų morkų, bulvių, burokėlių, 
moliūgų, medaus. Ūkis lankytojų laukia ne tik akcijos dienomis.

Juozas Songaila, 
+37069982617

50
Giedriaus Mazūro 
skulptūrų parkas

55.485185 25.488487 Utenos r.
Tuopų g. 
37, Antalgė, 
Utenos r.

Ar žinojote, kad netoli Utenos miesto yra unikalus skulptūrų parkas, kur svečius pasi-
tinka daktaro Unikausko skulptūra, eglių pavėsyje įsitaisęs lenktynininkas Benediktas 
Vanagas, o painiame labirinte slepiasi animacinių filmukų herojai? Jei nepaklysite ten 
sutiksite ir „Dviračio žinių“ peliukus, pievelėje besiilsintį Vidą Bareikį, Virgį Stakėną, 
Andrių Mamontovą ir daugelį kitų pramogų pasaulio žvaigždžių. Jauniausi Lietuvos 
gidai ne tik papasakos apie parko įžymybes, bet ir apie parką puošiančias metalo 
skulptūras, kaip jos padarytos ir kokias istorijas slepia, aprodys dirbtuves kuriose 
gimsta keramikos darbai, supažindins su naminiais gyvūnais. Tik atvykimo laiką reikia 
susiderinti iš anksto – juk žymūs žmonės nuolat užimti... 

Giedrius Mazūras, 
+37067404569

51 Žygeivių slėnis 55.666302 25.617757 Utenos r.
Švenčiakalnio 
g. 2a, Užpalių 
sen., Utenos r. 

Lankytojai kviečiami sudalyvauti susigaudymo žygyje su užduotimis, plaukti 
baidarėmis ar irklente, išmėginti baltiškus žaidimus. Akcijos metu visoms paslaugoms 
bus taikoma 50 proc. nuolaida. Žygeivių slėnis lankytojų lauks rugsėjo 3 d. 14-18 val., 
rugsėjo 4 d. 15-18 val., rugsėjo 5 d. 10-15 val.  

Giedrius 
Indrašius, 
+37068695376

52 Sodyba „Šilas“ 54.187794 24.134618 Varėnos r.
Maksimonių g. 
9, Maksimonių 
k., Varėnos r.

Rugsėjo 3 d. 11-13 val. lankytojai kviečiami į ekskursiją po Merkinę, o 18 val. į kuli-
narinio paveldo degustaciją. Rugsėjo 4 d. 10-11.30 val. vyks edukacinis užsiėmimas 
- šiaudinių sodų rišimas. Rugsėjo 5 d. 10-12 val. Grikinės babkos kepimo edukacija. 
Akcijos metu  - ekskursija dovanų. Yra galimybė apsistoti sodyboje visam savaitgaliui.

Laima 
Saviščevienė, 
+37061652606

53
Dargužių amatų 
centras

54.384102 24.883175 Varėnos r.
Liepų g. 3, 
Dargužių k., 
Varėnos r.

Dargužių amatų centras lankytojams siūlo savo paslaugas, edukacines programas 
(būtina išankstinė registracija), organizuoja šventes, nuomoja patalpas, veikiančioje 
krautuvėlėje siūlo įsigyti rankų darbo gaminių. Dėl visų paslaugų galima susitarti: 
edukacinės programos pritaikomos pagal lankytojų amžių. Jeigu mokymų metu 
gaminamas tam tikras darbelis, tai jų žaliava įskaičiuojama į kainą, o pasigamintus 
darbelius programų dalyviai išsineša namo. Edukacinio užsiėmimo trukmė derinama 
pagal Jūsų poreikius (numatoma nuo 1,5 val. iki 2 val.). 

Sigita Švedė, 
+37065557477

54
Gižų kaimo 
bendruomenė

54.604403 23.219578 Vilkaviškio r.
Liepų g. 
13, Gižai, 
Vilkaviškio r.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami į edukacinę programą „Gižai - Liepų kaimas“, ku-
rios metu išgirsite miestelio istoriją, pasivaikščiosite po miestelį, išsikepsite Liepinuką, 
pasivaišinsite kvapnia liepų arbata, naminiais skanėstais ir sužinosite apie liepų 
teikiamą naudą. Akcijos metu ekskursija su gidu nemokama, o Liepinuko kepimas - tik 
3 Eur/asm.

Virginija 
Svirupskienė, 
+37065640446

55 Žolynų namai 54.946930 25.392780 Vilniaus r.
4-oji sodyba, 
Barūnėlių k., 
Vilniaus r. 

Rugsėjo 5 d. nuo 14 iki 18 val. lankytojai kviečiami į nemokamą edukaciją apie 
augalų džiovinimą floristikai, maistui ir kitoms praktiškoms reikmėms. Lankytojų 
lauks pažintis su praktiškai naudojamų augalų kolekcija, bus galima įsigyti šviežių ir 
džiovintų žolynų. 

Rasa Buslavičienė, 
+37065284648


