
 

 

 

 
8. Kuržemė: tradicinis ūkininkavimas šiandieniniame gyvenime 

Kurzeme: farming heritage in today’s life 

 

Šioje kelionėje pamatysite Kuržemės žemės ūkių ir jų gaminių įvairovę. Skanu ir įdomu! 

 

Išvykę iš Rygos, važiuokite keliu palei Baltijos jūros įlanką, pro žvejų kaimelius, kuriuose kvepia 

rūkyta žuvimi. Pakeliui į Talsus užsukite į obuolių sodą ir ūkį, kuriame iš Latvijos obuolių gaminami 

traškučiai. Talsai – tai ne tik miestelis ant 9 kalvų, bet ir vieta, kurioje gaminamas skanus sūris 

„Talsu ritulis“. Čia yra Latvijos Žemės ūkio muziejus, kuriame galima sužinoti viską apie žemės ūkį 

nuo XIX a. iki šių dienų. Kuldygos simbolis – raudonųjų plytų tiltas per Ventą bei šarmingasis 

senamiestis. Toliau kelias eina palei jūros pakrantę, kur galima pamatyti pajūrio žvejybos, žuvies 

rūkymo ir duonos kepimo tradicijas, apžiūrėti unikalius Jūrkalnės skardžius. Užsukite į vyno daryklą 

ir apsilankykite šitaki grybų auginimo ūkyje. Pravažiuokite pieno keliu „nuo karvutės iki pieno 

produktų“ bei pasisvečiuokite sodyboje, kurią įkūrė baronai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kelionės trukmė: 3 dienos 

Kelionės ilgis: ~465 km 

Maršrutas: Ryga  - Jūrmala – Engurė – Talsai - Kuldyga – Jūrkalne - Paviluostas – Aizputė - 

Skrunda– Ryga 

 

1 diena 

Ryga – Jūrmala - Engurė – Talsai  - Kuldyga  (~190 km) 
 

„Dieninias” žvejų ūkyje šeimininkai žuvininkyste užsiima jau trečia karta. Kiekvienas svečias gali 

įsigyti rūkytos vietinės žuvies. Turistų grupės gali sudalyvauti aktyviuose poilsio ir kultūriniuose 

renginiuose su kvapnios žuvies rūkymu.  

http://www.celotajs.lv/lv/e/zvejnieku_seta_dieninas  

 

Ūkyje Kurzemnieki augina ir perdirba obuolius (džiovinti, obuolių traškučiai, sultys). Svečių laukia 

pažintinė ekskursija, produkcijos įsigijimas ir degustacijos. Labai vaizdinga vieta – Talsų kalvų 

gamtos parkas. http://www.celotajs.lv/lv/e/kurzemnieki  

 

Devynių kalvų miestui Talsai būdingi ypatingi statiniai ir vaizdingas kraštovaizdis, nes jis įsikūręs 

ant devynių kalvų: Pilskalns, Keninkalns, Leču kalns, Tiguliu kalns, Sauleskalns, Baznickalns, 

Krievragkalns, Vilkmuižas kalns ir Dzirnavkalns. Pasivaikščioję po miestą, užeikite į Talsų 

Pienininko parduotuvę ir įsigykite populiariausią produktą „Talsu rituli“.   

http://www.celotajs.lv/lv/e/talsu_piensaimnieks 

 

Latvijos Talsų Žemės ūkio muziejuje pasakojama apie Latvijos kaimą, supažindinama su žemės 

ūkio plėtros istorija ir pasakojama apie gyvenimą Latvijos kaimuose nuo XIX a. pabaigos iki šių 

dienų.  

 

http://www.celotajs.lv/lv/e/lauksaimniecibas_muzejs_talsos  

 

Maitinimo vietos pakeliui: 

 „Tupeņkrogs“, http://www.celotajs.lv/lv/e/tupenkrogs?lang=lv  

 Žuvies restoranas „Bermudas“, http://www.celotajs.lv/lv/e/bermudas  

 Kavinė Cope Rideļos, http://www.celotajs.lv/lv/e/cope  

 Restoranas „Martinelli“ Talsuose, http://www.celotajs.lv/lv/e/restorans_martinelli  

 Restoranas „Bangert’s“ Kuldygoje ,http://www.celotajs.lv/lv/e/bangerts  

 

Nakvynė Kuldygoje: 

 Svečių namai Sauleskalni http://www.celotajs.lv/lv/e/sauleskalni  

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

 

2 diena 

 

Maršrutas: Kuldyga - Jūrkalnė – Paviluostas – Aizputė – Sieksate - Skrunda (~125 km) 

 

Kuldyga – tiltas per Ventą ir Ventos slenkstis. 

 

Kaimiškos duonos kepimas Berzinių namuose. Pagal senovinius receptus kepama nuostabaus 

skonio kvietinė ir rūginė duona. Duonai skonio ir kvapo suteikia ypatinga krosnis, kuriai daugiau 

kaip 70 metų. Duoną galima užsisakyti iš anksto arba išsikepti kepaliuką patiems. 

http://www.celotajs.lv/lv/e/lauku_maizes_cepsana  

 

Baltijos jūros Jūrkalnės skardis. 
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Žuvies rūkymas su Dzintaru Zamarišu. http://www.celotajs.lv/lv/e/dzintars_zamaritis  

 

Aizputės Eko vynai. Ūkanotame sodybos rūsyje galima paklausyti istorijų apie namų vyno gamybos 

meną ir degustuoti rabarbarų, serbentų ir braškių vyno kartu su apylinkėse pagamintais skanėstais 

(sūris ir kt.). Vynas gaminamas naudojant vietinius produktus. http://www.celotajs.lv/lv/e/ekovins  

 

Maitinimo vietos pakeliui: 

 Užeiga „Spēlmaņu“ http://www.celotajs.lv/lv/e/spelmanu_krogs  

 Užeiga „Pilsberģu“ http://www.celotajs.lv/lv/e/pilsbergi?lang=lv  

 Užeiga „Zaķu“ http://www.celotajs.lv/lv/e/krodzins_zaku_krogs  

 Pieno dvaro „Rožu“ užeiga http://www.celotajs.lv/lv/e/pienamuizaberghof?lang=lv  

 

Nakvynė netoliese Skrundos: 

 Sodyba Garīkas http://www.celotajs.lv/lv/e/garikas  

 Skrundos dvaras http://www.celotajs.lv/lv/e/skrundasmuiza  

 Pieno dvaras Berghof http://www.celotajs.lv/lv/e/berghof_muiza  

 

3 diena 

Maršrutas: Skrunda – Saldus  - Ryga (150 km) 

 

Garikas – pirmas Latvijoje šitaki grybus auginantis ūkis. Siūloma pažintinė ekskursija, dalinamasi 

patarimais ir vaišinama „Imperatoriaus grybų“ padažu arba sriuba. 

http://www.celotajs.lv/lv/e/viesu_maja_garikas  

 

Pieno muziejus. Buvusio Berghof dvaro klėtyje ir pieninėje įkurtas muziejus (nuo 1985 m.), kur 

parodomas pieno kelias nuo karvutės iki pieno produktų. Įdomu išmėginti melžimą rankomis, mušti 

sviestą ir ragauti pačių pagamintų produktų. Malonu apsilankyti danielių sode. 

http://www.celotajs.lv/lv/e/piena_muiza_berghof  

 

Kaimo turizmo sodyboje „Puteņi“ galima apžiūrėti Latvijai būdingus naminius paukščius ir 

gyvūnus. Taip pat galima sudalyvauti šeimininko organizuojamoje iškyloje „Barono fon Bero taku“. 

Šeimininkė supažindina su tradiciniais latvių ritualais, kurių metu galima sužinoti kmynų sūrio arba 

kitų latvių patiekalų gamybos paslaptis. http://www.celotajs.lv/lv/e/puteni  

 

Maitinimo vietos pakeliui: 

 Skrundos dvaro restoranas, http://www.celotajs.lv/lv/e/skrundas_muizas_restorans  

 Kavinė „Dzirnaviņas“, http://www.celotajs.lv/lv/e/kafejnica_dzirnavinas  

 Užeiga „Eglieni“, http://www.celotajs.lv/lv/e/krodzins_eglieni  

 Duonos kepyklos „Lāči“ kavinė, http://www.celotajs.lv/lv/e/ceptuve_laci  

 

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.  
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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-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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