3. Latgala-Aukštaitija: staigmenos kaimuose
Latgale – Aukštaitija: craft foods and artisans
(automobiliu)
Šios kelionės metu apsilankysite amatininkų dirbtuvėse, žirgų augintojų ūkiuose, įvairiose kaimo
gardėsių gamybos vietose, kur senovinės tradicijos perteikiamos šiuolaikiškai.
Pirma stotelė – Ikškilėje, kur jau pačioje kelionės pradžioje, apsilankę beržų sulos vyno rūsyje,
paragausite putojančio vyno, pagaminto iš beržų sulos. Skryveriuose pamatysite, kaip skaniai galima
patiekti pieną: čia jaukioje kavinėje miesto pagrindinėje gatvėje gaminami puikūs naminiai braškių,
ančiuvių ir krienų skonio ledai. Kuoknesėje savo garderobą galėsite papildyti nauju odiniu diržu,
rankine arba stilingu odiniu papuošalu. Kanapių auginimo ūkyje - nedidelė ekskursija ir kanapių
delikatesų ragavimas. Latgalos juodosios keramikos meistrų darbai puikiai tinka šiuolaikiniuose
interjeruose. Agluonos duonos muziejuje Jums pasiūlys patiems išsikepti duoną, o apsilankius kitoje
dirbtuvėje, duoną pagardinsite skaniu sūriu, kuris padarytas iš pievose besiganančių Latvijos
karvučių pieno. Paskutinėje stotelėje Latvijos pusėje – Daugpilyje aplankysite pasaulyje žinomo
abstrakcionisto Marko Rotko meno centrą ir XIX a. Daugpilio tvirtovę, įspūdingą karinį statinį.
Toliau kelias veda į Lietuvą, kur apsilankysite keliuose tradiciniuose kaimo ūkiuose, taip pat
įspūdingame Ilzenbergo dvare įrengtame biodinaminiame ūkyje. Paragausite lietuvių nacionalinio
gardėsio – šakočio, apžiūrėsite Anykščių miestą, kuriame visais metų laikais galima pasivaikščioti
medžių lajų taku. Apsilankę Arklio muziejuje, apžiūrėsite senovinius žemės ūkio rakandus ir techniką.
Toliau turėsite galimybę pasisvečiuoti ūkiuose, paragauti tradicinės lietuvių virtuvės gardėsių ir
apžiūrėti puodžiaus dirbtuves. Dubingių žirgų auginimo ūkyje siūlomas jodinėjimas žirgų manieže.
Kelionės pabaigoje pamatysite unikalią Trakų pilį (XIV-XV a.) ir Lietuvos sostinę – Vilnių.

Kelionės trukmė: 10 dienų
Kelionės ilgis: ~1020 km
Maršrutas: Ryga - Kuoknesė - Rėzeknė - Ludza - Rėzeknė - Agluona - Daugpilis - Zarasai Rokiškis - Anykščiai -Molėtai -Vilnius
1 diena
Atvykimas į Rygą. Ekskursija po miestą.
Nakvynė Rygoje.
2 diena
Maršrutas: Ryga - Ikškilė - Skryveri - Kuoknesė (~110 km)
Ekologiniai Libertų šeimos beržų sulos produktai. Tai vienintelė vieta Latvijoje, kur vedamos
ekskursijos po rūsį, kuriame savininkai iš beržų sulos gamina sirupus, vyną, putojantį vyną,
limonadus ir fermentuotą beržų sulą. http://www.celotajs.lv/en/e/bio_berzu_sulas?lang=en
Bitininkystės kaimo turizmo sodyba „Lienos medus“. Šiame ekologiniame ūkyje galima apžiūrėti
bityną, sužinoti apie bitininkystę, įsigyti medaus ir jo produktų, kurie gaminami medų maišant su
prieskoniais ir žolelių arbatomis.
http://www.celotajs.lv/en/e/lienas_medus
Skryverių naminiai ledai. Šioje šeimos įmonėje gaminami vaisiniai ir uogų naminiai ledai.
Gaminami ir klasikiniai ledai – plombyras, grietinėlės, jogurto bei šerbetiniai ledai, bet taip pat ir
ypatingi ledai – šprotų, mėlynojo sūrio, ridikėlių bei bulvių su pomidorų padažu.
http://www.celotajs.lv/en/e/skriveru_majas_saldejums
Kuoknesės pilies griuvėsiai yra būtent ten, kur susijungia Dauguva ir Perse. Pilis yra ant upės slėnio
ir buvo pastatyta Rygos vyskupijai 1209 metais, atstatant pražuvusią senesnę latvių medinę pilį.
Amatų centras „Mazā Kāpa“. Šiame centre kuriami papuošalai (segės, apyrankės), diržai, rankinės.
Čia galima viską apžiūrėti, patiems pamėginti padaryti kažką dailaus arba įsigyti menininko kūrinį.
http://www.celotajs.lv/en/e/glry/amatu_centrs_maza_kapa
Pavalgyti rekomenduojame čia:
Kavinė „Panna“, http://www.celotajs.lv/en/e/kafejnica_panna
Restoranas „Klidziņa“, http://www.celotajs.lv/en/e/restoransklidzina
Baras „Ragāļu krogs“, http://www.celotajs.lv/en/e/ragalu_krogs
Nakvynė Kuoknesėje
 Svečių namai „Mazā Kāpa” http://www.celotajs.lv/en/e/mazakapa?lang=en
 Svečių namai „Odzienas krogus māja” http://www.celotajs.lv/en/e/odzienas_krogusmaja?lang=en
3 diena
Maršrutas: Kuoknesė - Pavinas - Rėzeknė - Ludza - Rezėknė (~195 km)
Ūkyje Sidrabi galima apžiūrėti, kaip auginamos kanapės, sužinoti jų istoriją ir kaip jos naudojamos
dabar. Svečiams siūloma paragauti vietinės produkcijos – kanapių sviesto, kanapių pieno ir ledų.
http://www.celotajs.lv/en/e/zs_sidrabi?lang=en
Arklių ūkis „Untumi“ laiko ir veisia arklių bandas, taip pat perka arklius, kurie atitinka istoriškai
susiformavusius Latvijos žirgų veislės reikalavimus. Prižiūrint patyrusiam instruktoriui, čia galima

pasimokyti jodinėti.
http://www.celotajs.lv/lv/e/zirgu_seta_untumi
Odos gaminiai ir jodinėjimo įranga Apkalnmājas. Čia rasite visko, ko reikia jodinėjimui žirgais.
Siūloma ekskursija su ekspozicijos salės apžiūra, papasakojama apie odos rūšis ir kviečiama įsigyti
odos dirbinių.
http://www.celotajs.lv/en/e/apkalnmajas?lang=en
Ludzos amatininkų centras. Čia galima apžiūrėti ir įsigyti daugiau kaip 40 Latgalos amatininkų
dirbinių. Gidas, apsivilkęs senoviniais latgalių drabužiais, jums papasakos apie Baltų genčių
gyvenimą, amatininkystės plėtrą šiame regione ir senovines taisykles, susijusias su etika, darbu bei
tradicijomis. Organizuojami senovinių amatų demonstravimai bei mokymai.
http://www.celotajs.lv/en/e/ludzas_amatnieku_centrs?lang=en
Pavalgyti rekomenduojame čia:
 Duonos kepykla-kavinė „Liepkalni“, http://www.celotajs.lv/en/e/maiznica_liepkalni
 Kavinė „Raibais asaris“, http://www.celotajs.lv/lv/e/kafejnica_raibais_asaris
 Svečių namai-kavinė „Zaļā Sala“, http://www.celotajs.lv/en/e/zala_sala (maistą reikia užsisakyti
iš anksto)
 Restoranas „ Rozālija“, http://www.celotajs.lv/en/e/restoransrozalija
 Kavinė „Rositten“, http://www.celotajs.lv/en/e/kafejnica_rositten?lang=en
Rėzeknė - „Latgalos širdis“, kur IX-XII a. buvo Latgalos pilis. Lankytinos vietos: Rėzeknės
piliakalnis, Latgalos ambasada GORS, Rėzeknės Jėzaus širdies katedra, parduotuvė „Lāde“, kurioje
siūlomi Latgalos amatininkų ir menininkų dirbiniai, taip pat Rytų Latvijos kūrybinių paslaugų centras
„Zeimuļs“ bei Turizmo informacijos centras.
Nakvynė Rėzeknėje:
 Viešbutis Rėzeknėje Kolonna http://www.celotajs.lv/en/e/hotelrezekne
 Svečių namai Zaļā Sala http://www.celotajs.lv/en/e/zalasala
4 diena
Maršrutas: Rėzeknė - Kaunata - Malta - Agluona - Daugpilis (~150 km)
Raznos nacionalinis parkas su nuostabiu Raznos ežeru, vaizdu į bokštą bei Mākoņkalnu (Debesų
kalnu).
Puodžius Aivars Ušpelis, dailininkė Vesma Ušpele. Puodžius – „Pūdnīku skūlas“ narys, savo darbe
taiko senolių perduotas žinias. Dirbtuvėje "Malny Wylky" galima stebėti tradicinę keramikos gamybą
nuo žiedimo proceso žiedžiamuoju ratu iki degimo duobės tipo krosnyje. Vesma Ušpele tapo
aliejiniais dažais. Ji su malonumu parodys savo darbus bei papasakos jų atsiradimo istoriją.
http://www.celotajs.lv/en/e/aivars_uspelis?lang=en
Agluonos katalikų bazilika – latvių katalikybės centras ir iš viso pasaulio atvykstančių piligrimų
traukos centras.
Agluonos duonos muziejus. Čia sužinosite viską, kas yra susiję su duonos keliu nuo grūdo iki
kepalo. Lankytojai pasigamins savo duonos kepaliuką, ragaus duonos ir žolelių arbatos.
http://www.celotajs.lv/en/e/aglonas_maizes_muzejs?lang=en
Ūkis Juri – paveldėtas šeimos ūkis (gyvenamasis medinis namas su dekoratyvinėmis sijomis ir
langinėmis). Ūkininkai iš pačių auginamų karvių pieno gamina sūrį pagal senovinius ir šiuolaikinius

receptus. Lankytojai galės paragauti sūrio, pieno, rūgusio pieno, pasukų ir kitų pieno produktų,
stebėti gamybos procesą, taip pat išmėginti ūkio darbus.
http://www.celotajs.lv/en/e/zs_juri?lang=en
 Pavalgyti rekomenduojame čia:
 Andrupenės kaimo turizmo sodyba (rezervuoti iš anksto),
http://www.celotajs.lv/en/e/andrupenes_lauku_seta
 Kavinė „Turība“, http://www.celotajs.lv/en/e/kafejnica_turiba
 Restoranas „Gubernators“ Daugpilyje, http://www.gubernators.lv/
Nakvynė Daugpilyje ar netoliese:
 Viešbutis Latgola Park http://www.celotajs.lv/en/e/latgola?lang=en
 Viešbutis Dinaburg http://www.celotajs.lv/en/e/dinaburg
 Svečių namai Rudzupuķes http://www.celotajs.lv/en/e/rudzupukes
5 diena
Maršrutas: Daugpilis – Zarasai – Rokiškio rajonas- Juodonys (~110 km)
Lankytinos vietos Daugpilyje: Daugpilio tvirtovė ir Marko Rotko meno centras, Daugpilio
šprotų gamykla.
Kirskite Latvijos/Lietuvos sieną.
Dapkų ūkyje (Žeimiai, Kamajų sen., Rokiškio r. sav.) lankytojai gali susipažinti su visais ūkio
gyventojais: alpakomis, ančiukais, žąsiukais, vištomis, antimis, žąsimis, kalakutais, Nandu stručiais,
povais, kumelaite, poniukais, rusų ristūne, mėsinių galvijų veisle - Aberdynų-angusais.
Nakvynė Rokiškio rajone, Juodonys:
 Sodyba „Vila Ula“ (dėl maitinimo reikia suderinti iš anksto)
http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/vila_ula_lt
 Broniaus Juzelskio sodyba (dėl maitinimo reikia suderinti iš anksto)
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/juzelskio-sodyba
6 diena
Maršrutas: Juodonys – Rokiškis – Kupreliškis – Mickūnai (~180 km)
Ilzenbergo dvaras – harmonijoje su gamta dirbančio ūkio „Ilzenbergas“ prioritetas – pasigaminti
sveiką, natūralų, su meile išaugintą maistą pačiam ūkiui ir tiekti tiesiogiai užsakovui.“Ilzenbergas”
2015 metais šventė 500 metų jubiliejų. http://www.ilzenbergas.lt/
„L. Sadauskienės šakočiai“ gamina tradicinius lietuviškus skanėstus – įvairaus dydžio šakočius,
skruzdėlynus, meduolinius grybukus. Taip pat organizuoja įvairias edukacines programas.
http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/l-sadauskienes_sakociai
Ekskursija po Rokiškio miestą - aplankykite Rokiškio dvaro ansamblį ir Sartų ežero apžvalgos
bokštą (Baršėnų k.).
Nakvynė Anykščių rajone, Mickūnai
 Sodyba „Geras“ http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-geras
 Sodyba „Tarp liepų“ http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-tarpliepu
(dėl maitinimo reikia suderinti iš anksto)

7 diena
Maršrutas: Mickūnai - Anykščiai - Niūronys - Anykščių rajonas (~60 km)
Ekskursija po Anykščius – aplankykite Medžių Lajų taką, Labirintų parką (šiltuoju metų laiku),
pasivėžinkite traukiniu Siauruku - Aukštaitijos siauruoju geležinkeliu.

Maitinimas Anykščiuose ir apylinkėse:
 Restoranas viešbutyje SPA Vilnius Anykščiai http://www.infoanyksciai.lt/maistas/spa-vilniusanyksciai-restoranas/
 Restoranas sodyboje „Gradiali Anykščiai“ http://www.infoanyksciai.lt/maistas/restoranasgradiali-anyksciai
Arklio muziejuje (Niūronys, Anykščių r.) galima apžiūrėti transporto ir žemės darbų priemones,
unikalių drožinių rinkinius, arklio istorijas, karybos ekspozicijas. Muziejuje pristatomi amatai, čia
darbuojasi audėja, keramikė ir duonelės kepėja, kalvis, medžio drožėjas. Muziejaus teritorijoje
galima pajodinėti, pasivažinėti vežimaičiu, pasisupti sūpuoklėmis.
Sodyboje „Svajonių dvaras“ degustuojama ir parduodama 4 rūšių natūralaus raugo naminė duona,
iškepta tikroje kaimiškoje molinėje krosnyje. http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodybasvajoniudvaras
Nakvynė Anykščiuose:
 Sodyba „Svajonių dvaras“ http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-svajoniudvaras (dėl
maitinimo reikia suderinti iš anksto)
 Sodyba „Karališkis“ http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-karaliskis (dėl maitinimo
reikia suderinti iš anksto)
8 diena
Maršrutas: Anykščių rajonas – Daubariškai – Molėtai - Bebrusai – Dubingiai – Marguoliai
(~100 km)
„Gojaus smuklėje" lankytojai gali pasigardžiuoti čia pagamintais valgiais. Siūlomi patiekalai,
atkeliavę iš žilos senovės, papasakoti senelių ir prosenelių. Organizuojamos vakaronės, kur skambant
liaudiškai muzikai, galima mėgautis kulinarinio paveldo patiekalais.
http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-gojaus-smukle
Tradicinių amatų centre „Meniškas kaimas“ tęsiamos keramikos amato tradicijos, vedamos
edukacinės programos tradicinių švenčių temomis. Į centro bendruomenę pakviesti aplinkinių kaimų
gyventojai bei Molėtų rajono amatininkai bei menininkai. http://www.meniskaskaimas.lt/
„Dubingių žirgynas“ išsiskiria ne tik gamta, kurioje yra įsikūręs, bet ir savo architektūriniu
unikalumu. Didžiulis 1500 kv.m. apvalus maniežas su unikaliomis ir originaliomis medinėmis stogo
konstrukcijomis bei jaukus apšvietimas – visa tai išskiria iš kitų Lietuvos žirgynų. Be to, “Dubingių
žirgyne” po vienu apvaliu stogu telpa tiek maniežas, tiek gardai – arklių namai, tiek restoranas, tiek
viešbutukas. http://www.dubingiuzirgynas.lt/
Nakvynė šalia Molėtų:
 Sodyba „Kliukai“ http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-kliukai
 Sodyba „Marguoliai“ http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/marguoliai
9 diena

Maršrutas: Molėtų rajonas– Vilnius – Trakai – Vilnius (~115 km)
Ekskursijos Vilniuje ir Trakuose.
Nakvynė Vilniuje.
10 diena
Išvykimas.
Projektą “Agroturizmo produktų vystymas, puoselėjant ūkininkavimo tradicijas Lietuvoje ir
Latvijoje” finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.
Projekto tikslai
Projekto tikslas – viešinti agroturizmo produktus ir skatinti naujų atsiradimą visoje programos
teritorijoje Latvijoje ir Lietuvoje, siekiant išsaugoti kultūros paveldą bei pritraukti daugiau turistų į
regionus. Agroturizmo produktai kuriami ir pristatomi sodybose, ūkiuose ir muziejuose, kuriuose
puoselėjamos žemės ūkio, žuvininkystės, amatų, maisto produktų gamybos ir perdirbimo tradicijos.
Planuojami projekto rezultatai:
1) 10 turistinių maršrutų, kurie apima lankomus ūkius ir sodybas, siūlančias agroturizmo produktus
(po 50 ūkių ir/ar sodybų Lietuvoje ir Latvijoje);
2) parengta metodinė medžiaga smulkiesiems verslininkams (3 knygų rinkinys apie agroturizmo
produktų kriterijus, ūkio ar sodybos pritaikymą turistams ir rinkodarą, informaciniai seminarai,
produktų akreditavimas);
3) agroturizmo produktų rinkodaros kampanija.
Bendras projekto biudžetas yra 235 881 Eur, iš kurių 200 499 Eur finansuojama Europos regioninės
plėtros fondo lėšomis.
Programos svetainė: www.latlit.eu
Oficiali ES svetainė: www.europa.eu
Projekto informacija: http://www.atostogoskaime.lt/agroturizmo-produktu-vystymas-puoselejantukininkavimo-tradicijas-latvijoje---lietuvoje
Šis dokumentas parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio dokumento turinį
atsako Lietuvos kaimo turizmo asociacija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis
atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

