
 

 

 

 
7. Latgala – Aukštaitija: svečiuose pas ūkininkus ES pasienyje 

Latgale – Aukštaitija: visiting open farms in the borderland of EU 
 

Ši kelionė apima kelias autentiškiausiais vietoves, kurias galima pamatyti keliaujant per mėlynųjų 

ežerų žemes Latvijos ir Lietuvos rytinėje dalyje. Tai regionas, kuriame retai lankosi turistai ir žmonės 

čia vis dar nuoširdūs bei laukia svečių. Čia yra tradiciniai kaimai, daug religinių objektų, taip pat 

kaimo paveldo ūkių. 

Kelionė tęsiasi per Raznos Nacionalinį parką, esantį prie vaizdingojo Raznos ežero, pro tradicinius 

kaimelius ir senovines pilis. Čia pamatysite Agluonos baziliką, piligrimų traukos vietą, taip pat verta 

apsilankyti Agluonos Duonos muziejuje. Toliau keliaujama per Daugpilį, kur yra įspūdinga XIX a. 

tvirtovė bei Marko Rotko meno centras. Pakeliui veikia puodžių dirbtuvės, kuriose užsiimama 

tradicine keramika. Jūs sužinosite daugiau apie arklių ir karvių auginimą, taip pat apie tai, kaip 

gaminami tradiciniai sūriai ir žolelių arbatos. 

Toliau kelionė driekiasi pro Aukštaitijos nacionalinį parką palei pačią Lietuvos sieną pro 

etnografinius kaimelius, medines bažnyčias ir daugelį vaizdingų ežerų. Verta apsilankyti Bitininkystės 

muziejuje Stripeikiuose ir menų muziejuje po atviru dangumi, taip pat patekti į Europos centrą. 

Šio turo metu galėsite paragauti vietinių Latgalos patiekalų ir alaus bei lietuviškų cepelinų. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kelionės trukmė: 12 dienų 

Turo atstumas važiuojant dviračiu: ~470 km 

Maršrutas: Ryga – Rėzeknė – Lipuški – Agluona – Kraslava – Kaplava – Daugpilis – Zarasai – 

Dūkštas – Ignalina – Aukštaitijos nacionalinis parkas – Molėtai – Pabradė - Vilnius 

1 diena 

Išvykimas. Pasivaikščiojimas po Rygos miestą. 

Nakvynė Rygoje. 

2 diena 

Maršrutas: Ryga - Rėzeknė 

Kelionė dviračiu: Rygos viešbutis – geležinkelio stotis (0,5 h) 

Kelionė traukiniu: Ryga-Rėzeknė (~3 h 50 min) 

Kelionė dviračiu: Rėzeknės geležinkelio stotis – ūkis Apkalnmajas  (~8 km)  

Odos gaminiai ir jodinėjimo įranga Apkalnmājas. Čia rasite visko, ko reikia jodinėjimui žirgais. 

Siūloma ekskursija su ekspozicijos salės apžiūra, pasakojimu apie odos rūšis. Kviečiama įsigyti odos 

dirbinių. 

http://www.celotajs.lv/en/e/apkalnmajas  

Pavalgyti rekomenduojame čia: 

 Restoranas „Rozālija“, http://www.celotajs.lv/en/e/restoransrozalija  

 Kavinė „Rositten“, http://www.celotajs.lv/en/e/kafejnica_rositten?lang=en  

 

Nakvynė Rėzeknėje:  

 Kolonna Hotel Rēzekne http://www.celotajs.lv/en/e/hotelrezekne  

 Svečių namai Zaļā Sala http://www.celotajs.lv/en/e/zalasala  

3 diena 

Maršrutas: Rėzeknė- Kaunata – Lipuški 

Kelionė dviračiu: Rėzeknė- Kaunata - Lipuški (~57 km) 

 

„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.  

Pakeliui apžiūrėkite Raznos ežerą, Kaunatos katalikų bažnyčią, Lipiškių sentikių maldos namus 

ir Debesų kalną. Galite apžiūrėti puodžiaus Evaldo Vasilevsko dirbtuves. 

http://www.celotajs.lv/en/e/podnieks_evalds_vasilevskis?lang=en    

 

Pavalgyti rekomenduojame čia: 

Poilsio komplekso kavinė „Ezerkrasti“  

http://www.celotajs.lv/en/e/atputas_komplekss_ezerkrasti?lang=en  

Nakvynė netoliese Raznos ežero: 

 Poilsio namai Osmany http://www.celotajs.lv/en/e/osmany  

 Poilsio kompleksas Rāznas līcis http://www.celotajs.lv/en/e/raznaslicis  
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4 diena 

Maršrutas: Lipuški – Malta – Agluona 

Kelionė dviračiu: Lipuški – Malta - Agluona (~50 km) 

Lankytinos vietos: Puodžius Aivars Ušpelis ir menininkė Vesma Ušpele. 

http://www.celotajs.lv/en/e/aivars_uspelis  

Karaliaus Kristaus kalnas, Agluonos katalikų bazilika ir 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  

Ūkyje Juri iš pačių auginamų karvių pieno gaminamas sūris pagal senovinius ir šiuolaikinius 

receptus. Lankytojai gali paskanauti sūrio, pieno, rauginto pieno ir kitų pieno produktų, stebėti 

gamybos procesą, taip pat išmėginti ūkio darbus. (http://www.celotajs.lv/en/e/zs_juri) 

 

Pavalgyti rekomenduojame čia: 

 Kavinė „Turība“ Agluonoje, http://www.celotajs.lv/en/e/kafejnica_turiba?lang=en  

 Svečių namai „Aglonas Cakuli“ (užsisakyti iš anksto), 

http://www.celotajs.lv/en/e/aglonas_cakuli?lang=en  

 

Nakvynė Agluonoje: 

 Svečių namai Aglonas Cakuli  http://www.celotajs.lv/en/e/aglonascakuli?lang=en  

 Svečių namai Ceļmalas http://www.celotajs.lv/en/e/celmalas?lang=en  

5 diena  

Maršrutas: Agluona - Kraslava – Kaplava  

Kelionė dviračiu: Agluona - Kraslava – Kaplava (~40 km) 

Lankytinos vietos: Velnezers, Kraslava ir Grafų Platerių pilies kompleksas, 

(http://www.celotajs.lv/en/e/grafuplaterupilskomplekss?lang=en) apžvalgos bokštas Priedainėje, iš 

kur puikiai matosi Dauguvos vingiai. Puodžius Valdis Paulinš. 

(http://www.celotajs.lv/lv/e/valdis_paulins). 

 

Pavalgyti rekomenduojame čia: 

 Poilsio kompleksas „Lejasmalas“, http://www.celotajs.lv/lv/e/lejasmalas  

 Valgykla „Daugava“ (siūlomi latgalių patiekalai, jeigu užsisakyta iš anksto), 

http://www.celotajs.lv/en/e/edamnamsdaugava?lang=en  

 Žirgų sodyba Klajumi (rezervuoti iš anksto), http://www.celotajs.lv/en/e/zirgusetaklajumi  

 

Nakvynė Kaplavoje: 

Žirgininkystės ūkis „Klajumi” http://www.celotajs.lv/en/e/zirgusetaklajumi 

6 diena 
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Maršrutas: Kaplava - Kraslava – Slutiškiai - Daugpilis  

Kelionė dviračiu: Kaplava - Kraslava – Slutiškiai - Daugpilis (65 km) 

Lankytinos vietos: Adamovos gamtos takas, žolelių arbatų ūkis „Kurmīši“. Čia sužinosite viską 

apie gydomąsias žoleles ir įsigysite įvairių arbatų. 

http://www.celotajs.lv/en/e/zalu_tejas_kurmisi?lang=en   

 

Bitininkystės ūkis „Cīruļi“, įsikūręs kaime „Lielie Muļķi“. Savininkai turi daugiau kaip 100 bičių 

spiečių, jie dalinasi savo patirtimi ir istorijomis, taip pat siūlo paragauti ir įsigyti produktų.  

http://www.celotajs.lv/en/e/saimnieciba_ciruli?lang=en   

 

Slutiškių kaimelis – etnografinė vietovė su tipiniais Latgalos statiniais ir originaliais langais bei 

fasadais. Čia yra muziejus, kuriame teikiama informacija apie sentikių tradicijas ir kultūrą. 

http://www.celotajs.lv/en/e/slutiskusadza  

 

Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Romos katalikų bažnyčia Juzefovoje ir Vasargeliškių apžvalgos 

bokštas, iš kurio matosi Dauguvos vingiai. 

http://www.celotajs.lv/en/e/vasargeliskuskatutornis?lang=en  

 

Pavalgyti rekomenduojame čia: 

 Pietums rekomenduojame įsigyti maisto, nes pakeliui maitinimo įstaigų nėra. 

 Vakarienė: restoranas „Gubernators“ Daugpilyje, http://www.gubernators.lv/   

 

 

Nakvynė Daugpilyje: 

 Viešbutis Latgola Park http://www.celotajs.lv/en/e/latgola?lang=en  

 Viešbutis Dinaburg http://www.celotajs.lv/en/e/dinaburg  

7 diena 

Maršrutas: Daugpilis - Tilzė – Zarasai - Zarasų rajonas 

Kelionė dviračiu: Daugpilis - Tilzė – Zarasai - Zarasų rajonas (~30 km) 

Daugpilis – antras didžiausias Latvijos miestas. Lankytinos vietos Daugpilyje: Daugpilio tvirtovė ir 

Marko Rotko meno centras, Daugpilio šprotų gamykla. 

http://www.celotajs.lv/en/e/skrosu_fabrika?lang=en  

 

Kirskite Latvijos/Lietuvos sieną. 

 

Lankytinos vietos pakeliui: Zaraso ežero Didžioji sala, Zaraso ežero apžvalgos tiltas ir krantas. 

 

Šiandien aplankykite Kanapeckų ūkį. (Indrajos g. 2, Zabičiūnų k., Antalieptės sen., Zarasų r. LT-

32242). Ūkyje siūlomos ekskursijos vaikams. Vaikai gali pabendrauti su žirgais, stebėti angusus, 

apžiūrėti pieninių galvijų ūkį. Po ūkį vaikai vežiojami specialiai pritaikytoje, prie traktoriuko 

prikabintoje priekaboje. 

 

Nakvynė Zarasų rajone: 
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 „Sigitos sodyba“ http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/sigitos-sodyba  

 „Nakučių“ sodyba http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/sodyba-nakuciai  

 Sodyba „Svečiuose pas Onutę“ http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/sodyba-sveciuosepasonute 

8 diena 

Maršrutas: Zarasų rajonas– Grybiškių k. - Ignalinos r. 

 Kelionė dviračiu: Zarasų rajonas– Grybiškių k. - Ignalinos r. 

Šią dieną aplankykite sodybą „Atostogos Grybiškėje“, įsikūrusią Gražutės draustinyje, 11 ha 

privačioje valdoje, atokiai nuo pagrindinių kelių, ant žuvingo Asavėlio ežero kranto. Sodyboje iš 

anksto susitarus, galima įsigyti kaimynystės ūkių kaimo gėrybių ir ekologiško medaus. Čia 

sužvejotas žuvis galima ir išsirūkyti. 

Nakvynė Ignalinos rajone: 

 Sodyba “Miškiniškės” (galima užsisakyti maistą iš anksto), 

http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/sodyba-miskiniskes 

 Sodyba “Minčiagirė” http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/sodyba-minciagire 

 

9 diena  

Diena Aukštaitijos nacionaliniame parke 

Maršrutas: Ignalinos r. – Palūšė – Ginučiai – Stripeikiai – Antalksnė –   
Kelionė dviračiu: Ignalinos r. – Palūšė – Ginučiai – Stripeikiai –– Antalksnė – (65 km) 

Važiuosite 3,5 km Palūšės gamtos taku, pamatysite Palūšės medinę bažnyčią, Salos etnografinį 

kaimą, įsikūrusi tarp kelių ežerų. Užlipkite į Ginučių piliakalnį ir pamatysite vandens malūną, taip pat 

žinomiausią Lietuvos bitininkystės muziejų, esantį Stripeikiuose. 

Aplankykite Edmundo Dapkaus sodybą ant Alksno ežero kranto Aukštaitijos nacionalinio parko 

viduryje, Antalksnės kaimo pakraštyje. Čia puikus poilsis žvejams ir ramybės mėgėjams. Sodybos 

šeimininkas siūlo gido paslaugas, organizuoja ekskursijas po Aukštaitijos nacionalinį parką.  

http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/dapkaus-sodyba 

 

Pavalgyti pakeliui rekomenduojame čia: 

 „Gaideliu sodyba“ (Ginučiai, Ignalinos r.),  http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/gaideliu-

sodyba (rezervuoti iš anksto!)  

Nakvynė Ignalinos rajone: 

 Edmundo Dapkaus sodybą http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/dapkaus-sodyba 

 L. Kindurienės sodyba http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/kindurienes-sodyba 

 Vaido Žilėno sodyba http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/sodyba-vzileno 

10 diena  

Maršrutas: Ignalinos r. – Švenčionių r.  

Kelionė dviračiu: Ignalinos r. – Švenčionių r. (55 km) 
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Sodyba „Elenutės namai“ įsikūrusi Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje. Svečiai gali 

mėgautis pasivaikščiojimais mišku ar paežerėmis. Galima uogauti, grybauti. 

http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-e-namai 

 

Lankytinos vietos: Labanoro regioninis parkas su daug medžių ir ežerų. Galima apsilankyti 

apžvalgos bokšte ir pasimėgauti vaizdu iš 36 m aukščio. 

 

Pavalgyti pakeliui rekomenduojame čia: 

 Restoranas „Romnesa”,  http://www.romnesa.lt/ignalina/index_en.html  

 Sodyba „Prie Žeimenos“, http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/sodyba-priezeimenos  

 Restoranas „Gojaus smuklė“, http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/sodyba-gojaus-smukle  

 

Nakvynė Švenčionių rajone: 

 Sodyba „Prie Žeimenos“, http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/sodyba-priezeimenos 

 Sodyba „Elenutės namai“ http://www.atostogoskaime.lt/en/farmstead/sodyba-e-namai 

 V. Šerėno sodyba http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/sereno-sodyba 

11 diena 

Maršrutas: Švenčionių r. – Pabradė (40 km) 

Kelionė dviračiu: Švenčionių r. – Pabradė (40 km) 

Traukinys: Pabradė – Vilnius (~ 1h) 

Nakvynė Vilniuje. 

12 diena  

Ekskursija  po Vilnių. 

Vilnius 

 

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 
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plėtros fondo lėšomis.  

 

Programos svetainė: www.latlit.eu  

Oficiali ES svetainė: www.europa.eu 

Projekto informacija: http://www.atostogoskaime.lt/agroturizmo-produktu-vystymas-puoselejant-

ukininkavimo-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. 
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