6. Žemaitija – Kuržemė: ekologiniai, biologiniai ir etnografiniai ūkiai kviečia Jus
Žemaitija – Kurzeme: eco, bio and ethno farms invite you
Ši kelionė nustebins ūkių įvairove ir ypatingais jų gaminiais. Apsilankysite įvairiuose ūkiuose, kurie
gamina natūralius produktus ir kviečia juos paragauti bei įsigyti.
Iš Vilniaus kelias vedą į ekologinį ožkų auginimo ūkį, kuriame gaminama net 60 ožkų sūrio rūšių. Po
to apsilankykite etnografinėje lietuvių sodyboje, kurioje auginami arkliai ir avys. Praleiskite dieną
Kaune, pasivaikščiokite šalia Nemuno upės, apsilankykite Raudonės ir Panemunės pilyse.
Paiškylaukite kaimo turizmo sodyboje, kurioje galima paragauti gilių kavos, ant laužo keptų blynų ir
šalia esančiame miške rinktų grybų sriubos. Apsilankę ekologiniame Buivydų ūkyje, galėsite pamatyti
kaip auginami mėsiniai galvijai ir bei įsigyti šilauogių. Pakeliui apžiūrėkite Kuršių Neriją, Lietuvos
jūros muziejų su delfinariumu bei nuostabų žvejų ir poilsiautojų pamėgtą miestelį – Nidą.
Toliau važiuokite į Latviją. Papės Gamtos parke pamatysite laukinius žirgus, etnografinį Konių
kaimelį su senovine žvejų gyvenviete. Keliaujant po Liepoją, verta užvažiuoti į Liepojos turgų. Jis yra
100 metų senumo, sezono metu čia galima įsigyti daržovių, vaisių, žalumynų bei gėlių iš aplinkinių
ūkių. Toliau keliaudami apsilankykite ekologiniame sodininkystės ūkyje, kur auga net 130 rūšių
obuolių, yra vyno darykla, kurioje gaminamas vynas iš vietinių vaisių ir uogų. Ūkyje pagal
biodinaminio ūkio principus auginamos pupelės ir žirniai, yra galvijų ūkis, kur gaminamos skanios
dešros. Toliau apžiūrėkite gražų viduramžių miestelį Kuldygą su plytų tilteliu per Ventos upę.
Sveikatingumo ūkyje paragaukite žolelių arbatos, apžiūrėkite įvairius natūralios kosmetikos
produktus, gaminamus iš apylinkių surinktų augalų. Važiuodami ir besigerėdami Abavos upės
senvagės grožybėmis, pateksite į Sabilės vyno kalną, kur auginamos vynuogės vietinei vyno daryklai.
Toliau – Talsai, šarmingasis mažas miestelis, kurio pakraštyje įsikūręs Latvijos Žemės ūkio muziejus.
Kelionės pabaigoje laukia apsilankymas ūkyje, kur iš pačių augintų vaisių ir daržovių gaminami
sirupai, uogienės ir daržovių konservai. Kelionės galutinis taškas – Ryga ir pasivaikščiojimas po ją.

Kelionės trukmė: 10 dienų
Kelionės ilgis: ~1020 km
Maršrutas: Vilnius – Kernavė - Kaunas – Jurbarkas - Klaipėda – Nida - Palanga - Liepoja Kuldyga – Talsai – Ryga
1 diena
Atvykimas į Vilnių. Pasivaikščiojimas po Lietuvos sostinę – Vilnių.
Nakvynė Vilniuje.
2 diena
Vilnius – Maišiagala – Kernavė – Kaišiadorių rajonas (~170 km)
Ekologiniame D. Ėmužytės ožkų ūkyje gaminama apie 60 rūšių įvairių sūrių. Dalis šių sūrių turi
tautinio paveldo produkto sertifikatus. Jie tinka ir salotoms pagardinti, ir su medumi. Yra desertinių,
pelėsinių, su kanapėmis. Gaminamas ir tradicinis lietuviškas saldaus pieno sūris. (Griciūnų k.,
Jauniūnų sen., Širvintos)
Valstybiniame Kernavės kultūriniame rezervate galima aplankyti archeologinę vietovę, muziejų,
sudalyvauti teminėse ekskursijose.
Sodyboje „Senosios Gegužinės ūkis“ galima susipažinti su lietuviškų veislių ūkio augintiniais –
arkliais bei avimis. Atvykus į sodybą trumpai viešnagei, galima susipažinti su „Senosios Gegužinės
ūkio“ veikla - išklausyti šeimininko architekto/etnografo/ūkininko Rolando pasakojimo apie kaimo ir
šeimos istoriją, sužinoti apie etnoarchitektūros aktualijas, pamatyti veikiančias meno ekspozicijas.
http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/senosios-geguzines-ukis
Nakvynė Kaišiadorių rajone:
 Sodyba „Senosios Gegužinės ūkis“ http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/senosiosgeguzines-ukis
 Sodyba „Guronys“ http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-guronys
3 diena
Maršrutas: Kaišiadorių rajonas– Kaunas (~65 km)
Ekskursija Kaune. Kaunas – antras pagal dydį Lietuvos miestas, nuo 1920 iki 1939 metų buvo laikinoji
Lietuvos sostinė. Verta apsilankyti senamiestyje, rotušėje, Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje
bazilikoje, Perkūno namuose, pasivaikščioti po Laisvės alėją, apsilankyti M.K. Čiurlionio menų ir Velnių
muziejuose.

Pavalgyti Kaune rekomenduojame čia:
 Restoranas „Višta puode“, https://vištapuode.lt/
 Restoranas „Talutti“, https://talutti.lt/
Nakvynė Kaune.
4 diena
Maršrutas: Kaunas – Raudonė – Jurbarkas (~90 km)
Raudondvario pilis – XVII a. lietuvių renesanso architektūrinis paminklas. Pilies teritorijoje yra 3,8
ha parkas su dviem tarnų namukais, sodininko nameliu, arklidėmis ir ledaine.

Raudonės pilyje dabar įsikūrusi mokykla. Turistai gali apsilankyti pilies bokšte (33,5 metro).
Panemunės pilis – renesanso stiliaus rezidentinė pilis ant aukšto Nemuno kranto. Šalia pilies yra
senas parkas su 5 kaskadiniais tvenkiniais. Parkas iš dalies suniokotas, pokario metu nukirsta daug
liepų ir kitų medžių.
Sodyboje „Kukarskė“ organizuojami edukaciniai užsiėmimai: „Paukščių ūkis“, sodyboje ir
apylinkėse augančių vaistažolių rinkimas ir arbatų degustavimas, gilių kavos gaminimas, čirvinių
blynų, kiaušinienės ant laužo kepimas, grybavimas ir grybienės ant laužo virimas, ugninio pyrago
kepimas ir degustavimas (tarte flambėė), vilnos vėlimas, dekupažo darbai, floristinės pamokėlės,
vantų rišimas, kaukių gaminimas. Taip pat siūloma pirties programa su pirtininku.
http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-kukarske
Pavalgyti rekomenduojame čia:
 Restoranas Raudondvario pilyje
 Restoranas Panemunės pilyje
Nakvynė Jurbarke:


Sodyba „Kukarskė“ http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-kukarske



Sodyba „Jurodis“ http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-jurodis



A. Ašmonienės sodyba http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-smalininkuose

5 diena
Maršrutas: Jurbarkas – Klaipėdos rajonas– Kuršių nerija (~220 km)
Buivydų ekologinis mėsinių galvijų veislininkystės ūkis priima lankytojų grupes. Čia galima
susipažinti su ūkio istorija, veikla. Ūkyje ekologiškai auginamos maistinės avižos, spelta ir šilauogės.
Tiesiogiai iš ūkio galima įsigyti ekologiškos šviežios ir brandintos jautienos, šilauogių.
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/buivydu_ekoukis
Apsilankykite Lietuvos jūrų muziejuje ir delfinariume, etnografiniame žvejų namelyje, apžiūrėkite
laivininkystės ir gamtos ekspoziciją Neries forte. Rekomenduojama ekskursija po Kuršių neriją, kur
galima pasivaikščioti po unikalias, dirbtines ir natūralias smėlio kopas ir apsilankyti populiariame
kurortiniame Nidos miestelyje.
Nakvynė Kuršių nerijoje:
 Viešbutis Ąžuolynas http://www.celotajs.lv/en/e/azuolynas?lang=en
 Viešbutis Jelita http://www.celotajs.lv/en/e/jelita
 Svečių namai Prie Marių http://www.celotajs.lv/en/e/priemariu
6 diena
Maršrutas: Kuršių nerija – Liepoja (~170 km)
Kirskite Lietuvos/ Latvijos sieną.
Papės gamtos parkas ir žvejų kaimelis Koniuciems Papėje. Papės Koniuciems – vienas iš kelių
žvejų kaimelių, kur iki šių dienų išsaugota autentiška aplinka. Čia yra Latvijos etnografinio gamtos
muziejaus po atviru dangumi filialas Vitolnieki. Gamtos parke ganosi laukiniai arkliai.

http://www.celotajs.lv/en/e/papeskonuciems
Ekskursija Liepojoje. Liepojos karinis uostas ir kalėjimas. Šiaurinėje Liepojos dalyje yra taip
vadinamasis karinis uostas, kuris buvo atidarytas viešam lankymui po Latvijos nepriklausomybės
atgavimo. Fortai, gynybiniai pylimai, Šventojo Mykolo Jūros katedra, vandens bokštas, sporto salė,
uosto kalėjimas, Oskaro Kalpako tiltas – tai tikrai vietos, kuriose verta apsilankyti.
http://www.celotajs.lv/en/e/liepajas_karosta
Peterio turguje Liepojoje galima įsigyti šviežių vietinių produktų – daržovių, vaisių, uogų ir kt. Šis
turgus - vienas seniausių Latvijoje, jam beveik 100 metų. Trečiadieniais per pietus galima nuvažiuoti
į vietinį žalumynų turgelį „Lauku Sēta Pilsētā“ („Kaimo sodyba mieste“), kur parduodamos vietinės
gėrybės. http://www.celotajs.lv/lv/e/lauku_seta_pilseta
Pavalgyti rekomenduojame čia:
 Restoranas „Jūrnieka ligzda“ http://www.celotajs.lv/en/e/jurnieka_ligzda?lang=en
 Restoranas „Pastnieka māja“ http://www.celotajs.lv/en/e/pastniekamaja
 Restoranas „Upe“ http://www.celotajs.lv/en/e/upe?lang=en
Naknvynė Liepojoje ar netoliese:
 Svečių namai Ezera māja http://www.celotajs.lv/en/e/ezeramaja
 Svečių namai Poriņš http://www.celotajs.lv/en/e/porins
 Svečių namai „Vērbeļnieki” http://www.celotajs.lv/en/e/verbelnieki2?lang=en
 Poilsio namai „Brakši” http://www.celotajs.lv/en/e/braksi?lang=en
7 diena
Maršrutas: Liepoja – Durbė – Aizputė – Kuldyga (~97 km)
Vyno darykla „Eko Vīns“– tai puiki vieta pamatyti, kaip gaminamas naminis vynas. Galima
paragauti rabarbarų, juodųjų serbentų ir braškių vyno kartu su vietinėmis gėrybėmis, pavyzdžiui,
sūriu. Vietiniai ūkininkai tiekia vynui reikalingas žaliavas.
http://www.celotajs.lv/en/e/ekovins
Ūkyje Kūdraji auginamos pupelės, kruopos ir žirniai, taip pat užsiimama gyvulininkyste. Svečiai
dalyvauja ekskursijoje, kurios metu pasakojama apie biodinaminę žemdirbystę.
http://www.celotajs.lv/en/e/kudraji
Ūkyje Jokas auginama 70 karvių ir 5 arkliai. Čia gaminamos dešros ir kiti mėsos produktai, ūkyje
taip pat siūlomos ir kitokios paslaugos, pavyzdžiui, miškininkystės ir žuvininkystės.
http://www.celotajs.lv/lv/e/zs_jokas
Kuldyga – stebuklingas mažas miestelis su romantiškais mediniais nameliais ir plačiausiu Latvijoje
kriokliu – Ventos slenksčiu.
Pavalgyti rekomenduojame čia:
 „SS Kepykla“ Aizputėje, http://www.celotajs.lv/en/e/bekereja_ss
 Restoranas „Bangert’s“ Kuldygoje, http://www.celotajs.lv/en/e/bangerts
 Kavinė „Pīlādzītis“ Kuldygoje, http://www.celotajs.lv/en/e/kafejnicapiladzitis
Nakvynė Kuldygoje ar netoliese:
 Svečių namai „Kauši” http://www.celotajs.lv/en/e/kausi?lang=en
 Poilsio namai „Elzas māja” http://www.celotajs.lv/en/e/elzas_maja



Viešbutis Metropole http://www.celotajs.lv/en/e/hotelmetropole

8 diena
Maršrutas: Kuldyga – Renda – Sabilė – Talsai – Engurė – Jūrmala – Ryga (205 km)
Ūkyje Upmaļi (120 ha) panašiai kaip senovėje, auginama ir gaminama viskas išgyvenimui ir
sveikatai – grūdai, gyvuliai, vaisiai ir daržovės bei daugiau kaip 60 vaistinių žolelių, iš kurių
gaminami originalūs produktai. Ūkis gamina kosmetiką, specialius balzamus, augalinį muilą ir kt.
http://www.celotajs.lv/en/e/saimnieciba_upmali
Gražioji Abavos upės alėja ir Sabilės Vyno kalnas, kurie žinomi nuo Kuržemės hercogystės laikų,
kaip vieta, kurioje buvo auginamos vynuogės vynui visai hercogystei.
http://www.celotajs.lv/en/e/vinakalns
Abavos šeimos vyno darykla-ūkis pradėjo savo veiklą 2010 metais su 3500 vynuogių. Dabar čia
auga ir rabarbarai, moliūgai bei kiti vaisiai ir daržovės. Ekskursijos metu galima sužinoti daugiau
apie vyno gamybos būdus, paragauti ir jų įsigyti. Darykla įsikūrusi nuostabioje vietoje – Abavos upės
alėjos viršutinėje dalyje.
http://www.celotajs.lv/en/e/abavas_gimenes_vina_daritava
Talsai – mažas miestelis „ant 9 kalnų“. Latvijos Žemės ūkio muziejuje papasakojama apie
Latvijos kaimą, supažindinama su žemės ūkio plėtros istorija ir gyvenimu Latvijos kaimuose nuo
XIX a. pabaigos iki šių dienų. Lankytojams pristatomos įvairios žemės apdirbimo, priežiūros,
derliaus nuėmimo ir perdirbimo technikos, taip pat įvairūs darbo įrankiai.
http://www.celotajs.lv/en/e/lauksaimniecibas_muzejs_talsos
Ūkyje Kangari auginamos daržovės ir vaisiai, kurie naudojami skanių sirupų, uogienių, marinatų bei
džiovintų vaisių gamybai. Lankytojai gali paragauti ir nusipirkti produktų, sudalyvauti ekskursijoje
po sraigių ūkį ir paragauti ypatingai keptų sraigių.
http://www.celotajs.lv/en/e/kangari
Pakeliui į Rygą užvažiuokite į Jūrmalos kurortą.
Pavalgyti rekomenduojame čia:
 http://www.celotajs.lv/en/e/abavas_pagrabins?lang=en
 Restoranas „Martinelli“ Talsiuose, http://www.celotajs.lv/en/e/restorans_martinelli
 Kavinė „Serpentīns“, http://www.celotajs.lv/en/e/serpentins?lang=en
 Restoranas „Neptūns“, http://www.celotajs.lv/en/e/neptuns
 Restoranas „Kūriņš“, http://www.celotajs.lv/en/e/kurins
Nakvynė Rygoje.
9 diena
Pasivaikščiojimas po Rygos miestą.
Nakvynė Rygoje.
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.

