4. Žiemgala – Aukštaitija: iš kur atkeliauja kaimo gėrybės
Zemgale – Aukštaitija: where wholesome food comes from

(automobiliu)
Šioje kelionėje pamatysite šiuolaikinius ūkius, kurių veikla pagrįsta senovinėmis tradicijomis ir
žiniomis.
Viskas, kas auginama ir gaminama Latvijos kaimuose, siūloma Rygos centriniame turguje, todėl
kelionė prasideda čia – viename didžiausių Europos turgų. Toliau kelionėje – keli žemės ūkiai ir jų
gaminių degustacijos: nuo natūralių sulčių saldainių ar sūrio – iki javainių, jogurtų ir ledų.
Tradicinis kaimo ūkis ir technikos muziejus. Kiekviename ūkyje nedidelė pažintinė ekskursija.
Kelionės maršrute yra ir XVIII a. architekto Rastrelio baroko ir rokoko architektūros perlas –
Rundalės pilis su parku ir rožių sodu. Bauskėje apžiūrėsite Rotušėje esančią matavimo vienetų
kolekciją, Bauskės pilį ir Bauskės alaus daryklą.
Lietuvoje apsilankysite levandų, gydomųjų žolelių ir kanapių auginimo ūkiuose, kuriuose galėsite
įsigyti jų gaminių. Anykščių mieste galėsite pasivaikščioti medžių lajų taku. Vėliau turėsite galimybę
aplankyti Kernavės archeologinį kompleksą, įtrauktą į UNESCO paveldo sąrašą. Kelionė baigiasi
XIV-XV a. statytos Trakų pilies apžiūra ir ekskursija po Lietuvos sostinę - Vilnių.

Kelionės trukmė: 8 dienos
Kelionės ilgis: ~608 km
Maršrutas: Ryga - Iecava - Bauskė - Rundalė - Mežuotnė - Biržai - Rokiškis - Anykščiai Ukmergė - Kernavė - Vilnius
1 diena
Atvykimas į Rygą.
Ekskursija po Rygą – senamiestis, Šventojo Petro bažnyčia, Rygos katedra, Laisvės paminklas,
Art nouveau statinių rajonas. Apsilankykite Rygos centriniame turguje, kuris yra vienas didžiausių
Europoje. Čia siūlomi Latvijoje auginti ir gaminti produktai. Taip pat verta apsilankyti Latvijos
Etnografiniame buities muziejuje po atviru dangumi, esančiame šiek tiek toliau nuo miesto
centro.
Nakvynė Rygoje.
2 diena
Maršrutas: Ryga - Iecava - Bauskė - Rundalė - Mežuotnė (~105 km)
„Konfelāde“ fabrikas. Čia gaminami saldumynai iš vaisių sulčių, naudojant tikrą cukrų, be E raide
žymimų priedų arba konservantų. Saldainiai gaminami iš tikrų sulčių, be vandens, todėl jie yra ryškūs
ir itin skanūs. Naudojami tik Latvijoje auginti vaisiai.
http://www.celotajs.lv/lv/e/giline
Grūdų augintojai Bērziņi (Labirintai). Čia auginami grūdai ir rapsai, taip pat organizuojami
informaciniai seminarai, ekskursijos vaikams ir suaugusiesiems. Yra senovinių rakandų kolekcija bei
pieno apdorojimo įranga.
http://www.celotajs.lv/en/e/zs_berzini_labirinti
Celmi gaminamas naminis sūris iš vietoje melžiamo pieno, galima paragauti ir įsigyti sūrio.
http://www.celotajs.lv/lv/e/celmi_majas_siers
Rundalės pilis – žymiausias Latvijoje baroko ir rokoko stiliaus statinys ir tikrai svarbiausias šių
dviejų architektūrinių stilių istorinis šalies paminklas. Kažkada pilis buvo Ernsto Johano Birono
(1690-1772) vasaros rezidencija, kurią projektavo italų architektas Frančeskas Rastrelis. Dabar pilyje
įrengtas muziejus bei restauruotas prancūzų baroko sodas – didžiausias tokio tipo sodas Baltijos
šalyse.
http://www.celotajs.lv/en/e/rundalespils
Nakvynė Mežuotnėje arba Bauskėje:
 Mazmežotne muiža http://www.celotajs.lv/en/e/mazmezotne
 Poilsio kompleksas ir viešbutis “Miķelis” http://www.celotajs.lv/en/e/mikelis_viesnica
 Viešbutis “Rožmalas” http://www.celotajs.lv/en/e/rozmalas

3 diena
Maršrutas: Bauskė ir jos apylinkės (~50 km)
Bauskės pilies kompleksas Mūšos ir Nemunėlio krantuose, pietryčių apžvalgos bokštas, naujoji
Bauskės rotušė su senovinių matavimo vienetų kolekcija. Kiekvienas gali juos išbandyti ir gauti
sertifikatą.
http://www.celotajs.lv/en/e/bauskaspils

http://www.celotajs.lv/en/e/ratslaukumsunratsnams
Ūkis „Vaidelotes“ populiarina latvių gyvenimo būdą. Čia organizuojami tradiciniai ritualai ir
siūlomas skanus maistas, pavyzdžiui, koldūnai, pyragėliai, javinės bandelės iš čia pat išaugintų
grūdų. http://www.celotajs.lv/en/e/zs_vaidelotes
Bauskės alaus darykloje svečiams papasakojama, kaip gaminamas alus. Čia pat jo galima ir
paragauti. http://www.celotajs.lv/lv/e/bauskas_alus_daritava
Poilsio kompleksas „Miķelis“, įsikūręs Mūšos pakrantėje. Svečiams siūloma apžiūrėti tipinį XIXXX a. ūkį, taip pat Automobilių muziejų. Lankytojai gali paragauti latvių kulinarinio paveldo
gaminių. http://www.celotajs.lv/en/e/mikelis?lang=en
Nakvynė Mežuotnėje arba Bauskėje:
 Mazmežotne muiža http://www.celotajs.lv/en/e/mazmezotne
 Poilsio kompleksas ir viešbutis “Miķelis” http://www.celotajs.lv/en/e/mikelis_viesnica
 Viešbutis “Rožmalas” http://www.celotajs.lv/en/e/rozmalas
4 diena
Maršrutas: Bauskė – Grenctalė – Biržai – Anykščių rajonas (~140 km)
Rožmalas – tai puikus restoranas ir kepykla senajame malūne. Svečiams siūlomos ekskursijos po
malūną. Čia galima apžiūrėti ekspoziciją apie tai, kaip vystėsi žemės ūkis nuo senovės iki
šiuolaikinių technologijų.
http://www.celotajs.lv/en/e/rozmalas
Ūkio Krišjāņi veikla - grūdų auginimas ir pieno ūkis. Čia auginama daugiau kaip 200 karvių, iš
kurių pieno gaminami jogurtai, sūriai ir ledai.
http://www.celotajs.lv/lv/e/krisjani
Kirskite Latvijos/Lietuvos sieną.
Ekskursija Biržuose. Apsilankykite Biržuose ir Astravo pilyje.
Levandų ūkyje organizuojamos ekskursijos, parduodami levandų daigai, šviežios ir džiovintos
levandų puokštės, rankų darbo gaminiai iš levandų. (Dvaro g.10, Mockūnų k., Biržų r.)
Nakvynė Anykščių rajone“
 Sodyba „Barono vila“ http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-baronovila
(pietus užsisakyti iš anksto!)
 Sodyba „Pušų takas“ http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-pusu-takas (pietus
užsisakyti iš anksto!)
5 diena
Maršrutas: Anykščiai ir jų apylinkės (kelionės ilgis: ~40 – 70 km)
Ekskursija po Anykščius – aplankykite Medžių Lajų taką, Labirintų parką (šiltuoju metų laiku),
pasivėžinkite traukiniu Siauruku Aukštaitijos siauruoju geležinkeliu.

Vaistažolių guru Ramūnas rengia edukacines programas vaikams ir suaugusiems apie Anykščių
krašte augančias vaistažoles. Organizuoja gilių kavos, tautinio paveldo vaistažolių mišinių arbatų
degustacijas, rengia mini seminarus apie Anykščių krašto vaistažoles ir jų poveikį organizmui, vyksta

arbatos gėrimo ceremonijos gamtoje. (Edukacijas veda: R. Daugelavičius, Adresas: Vilniaus g. 22,
Anykščiai)
Sodybos „Barono vila“ restorane (iš anksto suderinus) patiekiami skanūs gurmaniški elnienos,
danielienos ir avienos patiekalai, krosnyje kepta lietuviška ruginė duona ir ant laužo virtas firminis
patiekalas - "Barono plovas". Čia vykdoma naminės duonos kepimo duonkepėje krosnyje edukacinė
programa, meno terapija. http://www.baronovila.lt/en/education/ (užsisakyti iš anksto!)
 Sodyba „Barono vila“ http://www.baronovila.lt/en/ (maistą užsisakyti iš anksto!)
 Sodyba „Geras“ http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-geras (maistą užsisakyti iš
anksto!)
 Sodyba „Tarp liepų“ http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-tarpliepu
(maistą užsisakyti iš anksto!)
6 diena
Maršrutas: Anykščių rajonas– Ukmergė – Kernavė – Vilnius (~185 km)
Kanapių ūkyje lankytojai gali paskanauti 100 proc. natūralios pluoštinių kanapių produkcijos, kuri
ekologiškai užauginta, pagaminta ir supakuota šiame ūkyje. http://www.kanapiuukis.lt/
Valstybiniame Kernavės kultūriniame rezervate galima aplankyti archeologinę vietovę, muziejų,
sudalyvauti teminėse ekskursijose.
Nakvynė Kernavėje:
 Sodyba „Kervanės bajorynė“ http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodybakernavesbajoryne
 Sodyba „Poilsis Kernavėje“ http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-poilsiskernaveje
7 diena
Maršrutas: Vilnius – Trakai – Vilnius (~58 km)
Ekskursija po Lietuvos sostinę - Vilnių ir apsilankymas Trakų pilyje.
Trakų pilis – vienintelė Rytų Europos pilys, pastatyta nedidelėje ežero saloje. Manoma, kad statybos
buvo pradėtos XIV a. pabaigoje. Po Žalgirio mūšio 1410 m., kai Lenkijos ir Lietuvos kariuomenė,
vedama Jogailos, nugalėjo Vokiečių ordiną, pilis prarado savo strateginę karinę reikšmę. Dabar Trakų
pilis – vienas populiariausių Lietuvos turistinių objektų. Čia įsikūręs istorijos muziejus, kur galima
susipažinti su Trakų istorija.
Nakvynė Vilniuje.
8 diena
Išvykimas.
Galimybė: sujungti su kita kelione, kuri baigiasi Rygoje.
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.

