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APZĪMĒJUMI KARTĒ

Apmeklētājiem atvērtas Agrotūrisma saimniecības

MARŠRUTI

ŽEMAITIJA  KURZEME: eko, bio un etno saimniecības aicina

LATGALE   AUKŠTAITIJA: ciemos lauku saimniecībās gar Eiropas Savienības robežu

KURZEME: ar saimnieka gēnu

ZEMGALE: piens un maize latvieša galdā

ŽEMAITIJA: nezūdošo tradīciju zeme

AUKŠTAITIJA: seno garšu mantojums mūsdienās

KURZEME  ŽEMAITIJA: ar jūras vēju un kūpinātu zivju smaržu liedagā

LATGALE  AUKŠTAITIJA: pārsteigumi laukos – saldējums un māksla

ZEMGALE  AUKŠTAITIJA: no kurienes lauku labumi sabrauc tirgū

AUKŠTAITIJA  ZEMGALE: gardēži dodas uz laukiem

Karte veidota brīvdienu ceļojumiem Latvijas-Lietuvas pārrobežā, iepazīstot  līdzības un 
atšķirības abu valstu lauku saimniekošanas vēsturē.

Zemkopība – vissenākie kultūraugi mūsu teritorijās ir mieži, vissenākie dārzeņi – rāceņi 
un kāposti. Visvēlāk sāka audzēt tomātus, kas tikai 20.gs. sākumā ieguva tirdzniecisku 
nozīmi. 14. – 15.gs muižas sāk ražot tirgum. 19.gs aizsākas šķirņu selekcija. 20. gs. 
sākumā Latvijā un Lietuvā notiek Agrārā reforma - jaunu saimniecību veidošana. Pēc 
padomju okupācijas tiek dibināti kolhozi. 

Lopkopība – Jau no 13.gs. otra svarīgākā nodarbošanās aiz zemkopības bija lopkopība. 
Tās uzdevumi: apgādāt cilvēku ar pārtiku (liellopu, aitu, cūku gaļa, piens, sviests); 
nodrošināt vilcējspēku (zirgi un buļļi); vilna apģērbiem un zirgi kara vajadzībām. 
Svarīga blakus nozare bija biškopība. 

Zveja – piejūras, ezeru un lielāko upju apkaimē zvejas tradīcijas un zvejnieku stāsti 
joprojām cieņā. Baronu laikos zvejnieki nodevas maksāja brētliņās un reņģēs, 19. gs. 
apvienojās kooperatīvos un gādāja jaunus zvejas rīkus ražīgākam darbam.  

Augļkopība - straujāka attīstība sākās 19.gs. Muiža bija latviešu un lietuviešu zemnieku-
dārzkopju skola. Dārzos auga ābeles, ķirši, plūmes, bumbieres, jāņogas, ērkšķogas, 
zemenes un avenes. Dārzkopji lepojās arī ar vīnogām, persikiem un aprikozēm. 
Amatniecība - līdz pat 19. gs. zemnieki ikdienas dzīvē un darbā lietojamos priekšmetus 
visas saimes vajadzībām izgatavoja paši uz vietas savās mājās. 19.gs muižās un pilsētās 
rodas pirmās nelielās rūpnieciskās ražotnes. 20.gs. līdz ar rūpniecības uzplaukumu 
amatniecība panīkst, taču mūsdienās roku darinājumi un senās prasmes atkal ir godā. 

Vairāk: www.celotajs.lv/agriheritage 

PAR SAIMNIEKOŠANAS VĒSTURI LAUKOS

8. KURZEME: ar saimnieka gēnu 

1. AUKŠTAITIJA: 
seno garšu mantojums mūsdienās

2. KURZEME – ŽEMAITIJA: 
ar jūras vēju un kūpinātu zivju smaržu liedagā

3. LATGALE – AUKŠTAITIJA: 
pārsteigumi laukos – saldējums un māksla

4. ZEMGALE – AUKŠTAITIJA: 
no kurienes lauku labumi sabrauc tirgū 

5. AUKŠTAITIJA – ZEMGALE: 
gardēži dodas uz laukiem

6. ŽEMAITIJA – KURZEME: 
eko, bio un etno saimniecības aicina

10. ŽEMAITIJA: nezūdošo tradīciju zeme  

9. ZEMGALE: piens un maize latvieša galdā  

AGROTŪRISMA MARŠRUTI
Šajos maršrutos varat iepazīt dažādas lauksaimniecības nozares - zemkopību, 
zivkopību, pārtikas ražošanu un amatniecību. Šie vairāku dienu  un dažāda 
garuma maršruti veicami gan ar automašīnu, gan velosipēdu. Maršrutos 
iekļautas gan agrotūrisma apskates vietas, gan ieteiktas nakšņošanas un 
ēšanas vietas. Pilnu maršrutu aprakstus skatiet: 

www.celotajs.lv/agriheritage

   AUTO NOMAS
Avis, Budget, Sixt and Hertz ir starptautiskas auto nomas kompānijas 
ar vienotu servisa līmeni visā pasaulē. 
www.avis.com
www.sixt.com
www.hertz.com

TRANSPORTA SATIKSME LATVIJĀ UN LIETUVĀ

    LIDOSTAS
Starptautiskās lidostas atrodas valstu galvaspilsētās – Rīgā un Viļņā. 
Dažas starptautiskās aviosabiedrības apkalpo arī reģionālās lidostas 
Kauņā un Palangā.

LATVIJA 
Rīga www.riga-airport.com
LIETUVA 
Viļņa www.vilnius-airport.lt
Kauņa www.kaunas-airport.lt
Palanga www.palanga-airport.lt

    PRĀMJI
Prāmju satiksme savieno Latviju un Lietuvu ar Vāciju un Zviedriju. 
Latvijā ostas atrodas Rīgā, Ventspilī un Liepājā, Lietuvā – Klaipēdā.

Stena Line
Viena no lielākajām prāmju kompānijām pasaulē, kas sniedz pasažieru 
un kravas pārvadājumu pakalpojumus Baltijas jūrā. Prāmji kursē starp 
Latviju, Zviedriju un Vāciju.
Ventspils  - Nynäshamn
Liepaja – Travemünde
www.stenaline.com

DFDS Seaways
Prāmju kompānija, kas sniedz pasažieru un kravas pārvadājumu 
pakalpojumus Baltijas jūrā. Prāmji kursē starp Lietuvu, Zviedriju un 
Vāciju.
Klaipeda – Karlshamn
Klaipeda – Kiel 
www.dfdsseaways.com

Lietuvas reģionālā prāmju satiksme
Prāmju satiksme savieno Kuršu kāpu un Klaipēdu.
www.keltas.lt

    VILCIENI
LATVIJA www.ldz.lv
LIETUVA www.litrail.lt

   AUTOBUSI
Lielākās starptautiskās autoostas 
Rīga www.autoosta.lv
Viļņa www.autobusustotis.lt

Autobusi Baltijas valstīs, uz kaimiņu valstīm, Krieviju un Eiropu.
NO RĪGAS UN VIĻŅAS:
Lux Express: www.luxexpress.eu
Ecolines: www.ecolines.eu
Eurolines: www.eurolines.eu

Ilgums:  2 dienas
Garums: ~185 km
Maršruts: Anykščiai – Ginučiai – Ignalina – Šlyninka – Dusetos

Aukštaitija ir lielākais un viens no senākajiem Lietuvas novadiem, kas 
kopš 15. gs. saukts par „īsto Lietuvu”. Šajā ceļojumā baudīsiet lauku 
labumus, ko Aukštaitijas novads piedāvā mūsdienās.

Anīkšču (Anykščiai) rajonā apmeklēsiet ārstniecības augu saimniecību, 
cienājoties ar ozolzīļu kafiju un zāļu tējām, turpinājumā viesošanās 
zvejnieku ciemā Ginučiai, kur īpašā zivju zupas recepte radusies 17. 
gadsimtā. Ignalinas rajonā apmeklēsiet ūdensdzirnavas un biškopības 

muzeju. Eiropas kulinārā mantojuma tīkla restorānā var baudīt tradicio-
nālo virtuvi un iemācīties cept lietuviešu tradicionālo saldumu – šakotis. 
Pēc pastaigas ainaviskā Zarasai ezera krastā dosieties uz dzirnavām, lai 
mācītos cept maizi un pankūkas no rudzu miltiem. Jauks tūres nobei-
gums alus darītavā, kur dara nefiltrēto dzīvo alu un apskatāma seno 
aldaru darba rīku kolekcija.

Ilgums:  8 dienas
Garums: ~785 km
Maršruts: Rīga – Jūrmala – Ķemeri – Roja – Kolka – Ventspils – 
Jūrkalne  – Pāvilosta – Liepāja – Pape – Palanga – Klaipēda – Šilute – 
Rusne – Klaipēda – Nida – Klaipēda

Šajā ceļojumā skatīsiet piejūras ainavas, uzzināsiet interesantus faktus 
par seno zvejnieka arodu un baudīsiet tradicionālus zivju ēdienus. 

Ceļojuma pirmais pieturas punkts, braucot no Rīgas, ir Ragaciems. Šeit 
atrodas populārais Ragaciema zivju tirgus, kur vienmēr plašā klāstā 
nopērkamas kūpinātas jūras zivis. Jūras krastā apskatāms vietējo 
zvejnieku atjaunotais Ragaciema sedums – kādreizējā zvejas laivu pie-
stātne ar tīklu būdām. Braucot tālāk, Rojā, grupām no 15 personām ir 

iespēja baudīt programmu „Zvejnieka cienasts” ar stāstiem no zvejnieku 
dzīves, dziesmām, dejām, zvejnieku spēlēm, un, protams, mielastu. 
Turpinājumā Kolkasrags un Slīteres nacionālais parks, kur zvejnieku cie-
mos joprojām vīri iet jūrā ar zvejas laivām un kūp žāvētavu dūmi. Ceļotāji 
no zvejniekiem var nopirkt svaigi kūpinātas zivis. Ceļā uz Ventspili ir 
vērts aplūkot Irbenes radioteleskopu, kam ir sava militārā pagātne, 
taču mūsdienās tas tiek izmantots zinātnes mērķiem. Turpinot ceļu uz 
Liepāju, var izbaudīt sērfotāju iecienītās Pāvilostas šarmu, Jūrkalnes 
stāvkrasta ainavas un nogaršot svaigi ceptu, koka abrā ar rokām mīcītu 
maizi lauku saimniecībā. Ceļā ieplānojiet arī Liepāju – Ņujorkas Knicks 
basketbolista Kristapa Porziņģa dzimto pilsētu. Nogaršojiet īpašo 
Liepājas ēdienu „Liepājas menciņš”, kas ir kūpināta menca ar kartupe-
ļiem un saldo krējumu. Turpmākās pieturas: 1885. gadā būvētas dzirna-
vas, kas joprojām darbojas, Papes dabas parks un etnogrāfiskais Ķoņu 
ciems. Lietuvā pavadīsiet dienu populārajā piejūras kūrortā Palangā un 
dosieties tālāk uz Ventes ragu un Rusnes salu – šīs vietas ir slavenas ar 
zvejas un zivju kūpināšanas tradīcijām. Apskatīsiet Minijas ciemu, kas 
tiek dēvēts par „Lietuvas Venēciju”. Brauciena noslēgumā apskatīsiet 
Kuršu Kāpu, Jūras muzeju un Delfināriju, kā arī ostas pilsētu Klaipēdu.

Ilgums:  10 dienas
Garums: ~1020 km
Maršruts: Rīga – Koknese – Rēzekne – Ludza – Rēzekne – Aglona – 
Daugavpils – Zarasai – Rokiškis – Anykščiai – Moletai – Vilņa

Šajā ceļojumā apmeklēsiet gan amatnieku darbnīcas, gan zirgu au-
dzētāju saimniecības, gan arī dažādas lauku gardumu ražotnes, kur 
senajām prasmēm rasts mūsdienīgs pielietojums. 

Pirmā pieturvieta ir Ikšķile, kur jau pašā ceļojuma sākumā apciemosiet 
bērzu sulu vīna pagrabu un nobaudīsiet dzirkstošu vīnu, kas darināts no 
bērzu sulām. Skrīveros ļaujiet sevi pārsteigt piena pārvērtībām – šeit 
mājīgā kafejnīcā pilsētiņas galvenajā ielā top izcils mājas saldējums gan 

ar zemeņu, gan anšovu un mārrutku garšu. Koknesē varat savu garderobi 
papildināt ar jaunu ādas jostu, somu vai stilīgu ādas rotaslietu. Kaņepju 
audzētāju saimniecībā neliela ekskursija un kaņepju delikateses. Latgales 
melnās keramikas meistaru darbi iederas arī mūsdienīgos interjeros. 
Aglonas maizes muzejā apmeklētājiem piedāvā pašiem izcept maizes 
klaipiņu, bet apmeklējums nākamajā saimniecībā ļaus papildināt to ar 
gardu sieru, kas siets no brīvā dabā ganītas Latvijas brūnās piena. Pēdējā 
pietura Latvijas pusē – Daugavpils, ar pasaulē pazīstamā abstrakcionista 
Marka Rotko mākslas centru un 19.gs. Daugavpils cietoksni – iespaidīgu 
militāro būvi kā populārākajām apskates vietām. Tālāk ceļš vedīs uz 
Lietuvu, kur apmeklējamas vairākas tradicionālas lauku saimniecības. 
Ilzenbergas muižā (Ilzenbergo Dvaras) ierīkota biodinamiskā saimniecība. 
Nogaršosiet lietuviešu nacionālo saldumu – šakotis, apskatīsiet Anīkšču 
(Anykščiai) pilsētu, kas piedāvā pastaigu taku virs kokiem. Zirgu muzejā 
apskatāmi senie lauksaimniecības darbarīki un tehnika. Turpinājumā 
viesošanās saimniecībās, kas iepazīstina ar tradicionālo lietuviešu virtuvi 
un podnieka amatu. Dubingu (Dubingių) zirgaudzētavā izjādes ar zirgu 
manēžā. Tūres nobeigumā apskatīsiet unikālo Traķu (Trakai) ezerpili (14.-
15.gs.) un Viļņu.

KOKNESE

LUDZA

AGLONA

DAUGAVPILS

ZARASAI

ROKIŠKIS

ANYKŠČIAI

MOLETAI

RĒZEKNE

Ilgums:  8 dienas
Garums: ~608 km
Maršruts: Rīga – Iecava – Bauska – Rundāle – Mežotne – Biržai –
Rokiškis – Anykščiai  – Ukmerge – Kernave – Viļņa

Šis ceļojums piedāvā iepazīt mūsdienīgas lauku saimniecības, kas savu 
darbību balsta uz seniem arodiem un prasmēm.  

Viss, ko audzē un ražo Latvijas laukos, ir atrodams Rīgas centrāltirgū, 
tāpēc ceļojums sākas šeit – vienā no lielākajiem un vecākajiem tirgiem 
Eiropā. Tālāk ceļojuma plānā vairākas lauku saimniecības un to ražojumu 

degustācijas – no dabīgām sulām ražotas konfektes, siers, graudaugu 
ēdieni, jogurts, saldējums. Tradicionāla lauku sēta un tehnikas muzejs. 
Katrā saimniecībā neliela iepazīšanās ekskursija. Ceļojuma maršrutā arī 
18.gs. arhitekta Rastrelli baroka un rokoko arhitektūras pērle - Rundāles 
pils ar parku un rožu dārzu. Bauskā apskatāma Rātsnamā izvietotā seno 
mērvienību kolekcija, Bauskas pils komplekss un Bauskas alus darītava. 
Lietuvā apmeklējumi lavandas, ārstniecības augu un kaņepju audzētāju 
saimniecībās, kur var iegādāties to ražojumus. Anīkšču (Anykščiai) pilsēta 
piedāvā pastaigu laipu virs koku galotnēm. Kernaves (Kernavė) arheo-
loģiskais komplekss ir UNESCO mantojuma vieta. Brauciena noslēgumā 
– 14.-15.gs. būvētā Traķu (Trakai) ezerpils un Viļņa.

IECAVA

ANYKŠČIAI

UKMERGE

BAUSKARUNDĀLE

BIRŽAI

KERNAVE

ROKIŠKIS

MEŽOTNE

Ilgums:  6 dienas
Garums: ~485 km
Maršruts: Viļņa – Traķi – Kauņa – Šauļi – Pakruojis – Jelgava – Rīga

Latvijas un Lietuvas laukos ir daudz saimniecību, kurās saimnieki paši 
gan audzē izejvielas, gan ražo pārtikas produktus, laika gaitā izkopjot 
tradicionālās receptes līdz pilnībai. Nelielo ražošanas apjomu dēļ šīs 
delikateses reti nonāk lielveikalos, tādēļ ir vērts aizbraukt gardēžu tūrē 
uz laukiem un nodoties garšu baudai.  

Ceļojuma sākumpunkts ir Viļņa, no turienes dosieties uz Traķiem (Trakai), 
kur karaītu etnogrāfiskajā muzejā iepazīsiet etniskās minoritātes – kara-
ītu – ēdienus. Pēc tam ieskats lietuviešu lauku dzīvē 18.-20.gs. Rumšiškes 
(Rumšiškės) etnogrāfiskajā muzejā. Braucot caur Kauņu, nonāksiet medus 

saimniecībā, kur var iegādāties ne tikai medu un vaska sveces, bet arī 
nogaršot medalu. Pakrojas muižā (Pakruojo Dvaras) iejutīsities 19. gad-
simta muižnieku dzīves vidē un restorānā baudīsiet muižas ēdienus. Ceļa 
turpinājumā – Krusta kalns, kur izvietoti neskaitāmi, apmeklētāju atvesti 
krusti, paužot viņu kristīgo dedzību. Pēc tam alpaku saimniecība, kur var 
paglaudīt, pabarot un fotografēties ar šiem neparastajiem dzīvniekiem. 
Dienas noslēgumā vakariņas lauku mājās ar tradicionāliem lietuviešu ēdie-
niem. Iebraucot Latvijā, pirmais apmeklējums un degustācija saimniecībā, 
kurā gatavo septiņu veidu sierus. Pa ceļam Tērvetes senvēstures muzejs un 
Tērvetes dabas parks. Pēc apmeklējuma labi garšos latviešu ēdieni lauku 
krodziņā. Lauku maiznīcā pie Svētes palutiniet sevi ar gardiem cepumiem 
un plātsmaizēm. Izstaigājuši Jelgavu, nonāksiet lauku mājās „Caunītes”, 
kur varēsiet apgūt latviešu maizes cepšanas māku un izcept savu maizes 
kukulīti līdzņemšanai. Pa ceļam uz Rīgu iegriezieties „Ķiploku pasaulē”. 
Latvijas ķiploks izceļas ar īpaši spēcīgu aromātu un garšu, un saimniece no 
tā gatavo daudzus neparastus produktus. 

PAKRUOJISŠAUĻI

TRAĶI

KAUŅA

JELGAVA

Ilgums:  10 dienas
Garums: ~1020 km
Maršruts: Viļņa – Kernave – Kauņa – Jurbarkas – Klaipēda – Nida – 
Palanga – Liepāja – Kuldīga – Talsi – Rīga

Šajā tūrē pārsteigs lauku saimniecību daudzveidība un neparasti ražo-
jumi. Apmeklēsiet vairākas saimniecības, kas ražo ekoloģisku produkci-
ju, ko iespējams apskatīt, nogaršot un iegādāties.  

No Viļņas ceļš ved uz ekoloģisku kazkopības saimniecību, kur ražo 60 
dažādus kazas piena sierus. Pēc tam apmeklējums etnogrāfiskā lietu-
viešu sētā, kur audzē zirgus un aitas. Pavadīsiet dienu Kauņā, apskatīsiet 
Nemunas upes ieleju ar Raudones (Raudonė) un Panemunes (Panemunė) 
pilīm. Pikniks lauku saimniecībā ar ozolzīļu kafiju, uz ugunskura ceptām 
pankūkām un vietējā mežā lasīto sēņu zupu. Ekoloģiska saimniecība 
Buivydai audzē gaļas liellopus un mellenes. Pa ceļam apskatīsiet Kuršu 

Kāpu, Jūras Muzeju ar Delfināriju un iecienītāko Kuršu Kāpas kūrorta pilsē-
tu Nidu. Tālāk dosieties uz Latviju. Papes Dabas parkā apskatāmi savvaļas 
zirgi, etnogrāfiskais Ķoņu ciems ir sens piejūras zvejnieku ciems. Apskatot 
Liepāju, ir vērts iegriezties Liepājas tirgū. Tam ir vairāk kā 100 gadu sena 
vēsture un sezonas laikos šeit var iegādāties dārzeņus, augļus, zaļumus un 
ziedus no apkaimes lauku saimniecībām. Turpinot ceļojumu, apmeklējumi 
videi draudzīgā dārzkopības saimniecībā, kur audzē 130 šķirņu ābolus, 
vīna darītavā, kur gatavo vīnu no vietējiem augļiem un ogām, saimnie-
cībā, kur pēc biodinamiskās lauksaimniecības principiem audzē pupiņas 
un zirņus, un gaļas lopu saimniecībā, kur ražo garšīgas desas. Turpinot 
ceļu, apskatīsiet skaisto Kurzemes viduslaiku pilsētu Kuldīgu ar ķieģeļu 
tiltu pār Ventas upi. Vides veselības saimniecībā baudīsiet zāļu tējas, 
iepazīsiet dažādus eko kosmētikas produktus, kas ražoti no tīrā dabas vidē 
ievāktiem augiem. Ceļā baudot Abavas upes senlejas skatus, nokļūsiet 
Sabiles vīna kalnā, kur tiek audzētas vīnogas vietējās vīna darītavas vaja-
dzībām. Tālāk – Talsi, šarmanta mazpilsēta, kuras nomalē atrodas Latvijas 
Lauksaimniecības muzejs. Tūres noslēgumā apmeklējums saimniecībā, 
kur no pašu audzētiem augļiem un dārzeņiem gatavo sīrupus, ievārījumus 
un dārzeņu konservus. Ceļojuma galapunkts – Rīga. 

NIDA

TALSI

LIEPĀJA

PALANGA

KLAIPĒDA

KERNAVE

KAUŅA

JURBARKAS

KULDĪGA

Ilgums:  12 dienas
Garums, braucot ar velo: ~470 km
Maršruts: Rīga – Rēzekne – Lipuški – Aglona – Krāslava – Kaplava 
– Daugvpilis – Zarasai - Ignalinos r. - Aukštaitijas nacionālais parks 
– Švenčionių r. – Pabradė – Vilnius

Šis maršruts iekļauj dažas no visautentiskākajām pieredzēm, ko var 
iegūt, ceļojot cauri zilo ezeru apgabaliem gar Latvijas un Lietuvas 
austrumu pusi. Šis ir reģions, kur nav redzamas tūristu masas, cilvēki 
šeit ir labsirdīgi un viesmīlīgi. Te ir tradicionāli ciemi, daudz reliģisko 
objektu, kā arī lauku mantojuma saimniecības.  

Maršruts iet cauri Rāznas Nacionālajam parkam, kas atrodas pie 
ainaviskā Rāznas ezera, tradicionālām lauku sētām un senām pilīm. 
Šeit var redzēt Aglonas baziliku, svētceļnieku galamērķi, kā arī ir vērts 
apmeklēt Aglonas Maizes muzeju. Tālāk ceļš ved cauri Daugavpilij, kur 
atrodas iespaidīgais Daugavpils cietoksnis, kas celts 19.gs. un Marka 
Rotko mākslas centrs. Pa ceļam ir arī podnieku darbnīcas, kur izgatavo 
tradicionālu keramiku.

Uzzināsiet vairāk par zirgu un govju audzēšanu, kā arī par to, kā tiek 
gatavots tradicionālais siers un zāļu tējas.
Brauciens turpinās cauri Aukštaitijas Nacionālajam parkam gar 
pašu Lietuvas robežu, cauri entogrāfiskiem ciemiem, garām koka 
baznīcām un daudziem ezeriem. Vērts apmeklēt Biškopības muzeju 
Stripeikiai un brīvdabas mākslas muzeju, kā arī Eiropas centru.
Un, protams, varēsiet nogaršot vietējo Latgales alu un tradicionālo 
ēdienu – cepelīnus – Lietuvā.

Ilgums:  2 dienas
Garums: ~310 km
Maršruts: Rīga – Džūkste – Cena – Jelgava – Iecava – Bauska – 
Bārbele – Vecumnieki – Rīga

Zemgales reģions ir auglīgs līdzenums. Te ir daudz mūsdienīgu zem-
kopības saimniecību, un starp tām – arī tādas, kas ļauj iepazīt lauku 
dzīvi un lauksaimniecības vēstures mantojumu.  

Ceļojums sākas Rīgā un turpinās pa “Piena ceļu” – ekskursiju piena 
saimniecībā. Pēc tam Jelgava – kādreizējās Kurzemes hercogistes 
(16.-18.gs.) galvaspilsēta, kuras vēsturi var iepazīt Jelgavas Sv. 
Trīsvienības baznīcas torņa muzeja interaktīvā ekspozīcijā, un skatīt 
pilsētas panorāmu no 9. stāva skatu laukuma. Tālāk lauku sētā stāstī-
jums par latviešu tradīcijām un maizes cepšana kopā ar saimnieci. Pēc 
tam iepazīšanās ar graudkopības saimniecību, kur apskatāma piena 
pārstrādes iekārtu kolekcija un bērniem ierīkots atrakciju parks. 
Nakšņot iespējams labības lauku vidū, dizaina viesnīcā, kam blakus 
apskatei izveidota tradicionāla lauku sēta un restaurētu retro auto 
kolekcija. Pa ceļam apskatāma Bauskas pilsēta ar rātsnamu un seno 
mērvienību kolekciju. Graudkopības tradīcijas pa īstam var novērtēt 
saimniecībā, kur no pašu audzētiem graudiem un rupja maluma 

miltiem piedāvā plašu tradicionālo ēdienu klāstu. Pēdējais ap-
meklējums ceļojumā būs Latvijas laukiem raksturīgo darbarīku, 
lauksaimniecībā izmantojamo mašīnu, mehānismu un sadzīves 
priekšmetu kolekcija.

IECAVA
JELGAVA

DŽUKSTE

BAUSKA
BĀRBELE

VECUMNIEKI

CENA

Ilgums:  2 dienas
Garums: 111 km
Maršruts: Visvainiai – Beržoras – Likšai – Beržoras – Telšiai – 
Kūlio Dauba

Žemaitijas novada nosaukums nozīmē “zemā zeme”. Ceļojumā ap-
meklēsiet gan tradicionālas, gan neparastas saimniecības.   

Iepazīsiet Žemaitijas dārzu tradīcijas un baudīsiet biodinamiskā 
saimniecībā audzētas tējas un garšaugus. Saimniece pasniegs 
tradicionālo Žemaišu ēdienu gatavošanas meistarklasi. Nākamajā 
ceļojuma pieturvietā atklāsiet ārstniecības augu noslēpumus. 
Iespaidīgs militārās vēstures objekts ir Aukstā kara muzejs kādreizē-
jās raķešu bāzes teritorijā. Pēc tam apmeklējums Enerģiju labirintā, 
kur baudīsiet mieru un uzzināsiet par dažādu ģeometrisko formu 
ietekmi uz cilvēka labsajūtu. Tālāk - apmeklējums tradicionālā lauku 
sētā ar novadam raksturīgiem ēdieniem, dzērieniem un dziesmām. 

Caurbraucot apskatīsiet Telšus (Telsiai), kas ir neformālā Žemaitijas 
galvaspilsēta. Ceļojuma nobeigumā viesosieties lauku sētā, kur tra-
dicionālo šakoti cep uz ugunskura un piedāvā īstu lietuviešu pirti.

VISVAINIAI

BERŽORAS
LIKŠAI 

TELŠIAI

KŪLIO DAUBA

Ilgums:  3 dienas
Garums: ~465 km
Maršruts: Rīga – Jūrmala – Engure – Talsi – Kuldīga – Jūrkalne –
Pāvilosta  – Aizpute – Skrunda – Rīga

Šajā ceļojumā pieredzēsiet Kurzemes novada lauku saimniecību un to 
ražojumu daudzveidību. Garšīgi un interesanti!  

Braucot no Rīgas, ceļš ved gar Baltijas jūras līci un cauri zvejnieku 
ciemiem, kur smaržo kūpinātas zivis. Pa ceļam uz Talsiem nonāk-
siet ābeļdārzā un saimniecībā, kur no Latvijas āboliem ražo čipsus. 
Talsi ir atpazīstama ne tikai kā pilsēta uz deviņiem pakalniem, bet 
arī kā vieta, kur top gardais siers „Talsu ritulis”. Te atrodas Latvijas 
lauksaimniecības muzejs, kur uzzināms viss par lauku saimniekošanu 

no 19.gs. beigām līdz mūsdienām. Kuldīgas atpazīstamības zīme ir 
sarkano ķieģeļu tilts pār Ventu un šarmantā vecpilsēta. Tālāk ceļš 
ved uz jūras piekrasti, iepazīstot piejūras zvejas, zivju kūpināšanas 
un maizes cepšanas tradīcijas, apskatot unikālos stāvkrastus 
Jūrkalnē. Atceļā iegriezīsieties vīna darītavā un apmeklēsiet šitaki 
sēņu audzēšanas saimniecību. Iepazīsiet piena ceļu no govs līdz 
gatavai produkcijai, un viesosieties lauku sētā ar dzimtas stāstu, 
kam sākums baronu un muižu laikos.

ENGURE
TALSI

JŪRKALNE
PĀVILOSTA

AIZPUTE

KULDĪGA

SKRUNDA

JŪRMALA

7. LATGALE – AUKŠTAITIJA: 
ciemos lauku saimniecībās 
gar Eiropas Savienības robežu 

AGLONA
DAUGAVPILS

ZARASAI

ŠVENČIONIŲ R.

RĒZEKNE

LIPUŠKI

KRĀSLAVA

IGNALINOS R.AUGŠTAITIJAS
NACIONĀLAIS 

PARKS

PABRADE

KAPLAVA

LATVIJAS  LIETUVAS PĀRROBEŽU TERITORIJA
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Viesu nama viesistabā „Agluona” 
tiek gatavota kafija, var nogaršot 
arī citus Mazajai Lietuvai un 
Žemaitijai raksturīgos ēdienus. 
Tāpat tiek organizētas degus-
tācijas.

 Viesu nama tiek cepta 
maize un Mazās Lietuvas pīrā-
gi, vafeles. 
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Žiļu ģimenes saimniecību izvei-
doja, uztur un par to rūpējas vie-
na ģimene. Ziņkārīgie atpūtnieki 
pastaigas laikā var redzēt, kā 
izskatās baltie pāvi, fazāni, pīles, 
vistas, poniji, „Šarolē” šķirnes 
franču liellopi, Lietuvas baltās 
genofonda cūkas.

 Lauksaimnieki audzē 
cūkas un gaļas dzīvniekus, bet 
pati lauksaimniecība atbilst ES 
prasībām un ir atzīta kā Lietuvā 

vienīgā ekoloģiskā saimniecība no 
lauka līdz galdam.

Viesu nama saimniece, ārste-
homeopāte-fitoterapeite, eko-
loģiski audzē ārstniecības un 
dziedniecības augus. Ārstnie-
cības augu saimniecībā notiek 
izglītojošās programmas pieau-
gušajiem un bērniem, ir plaša 
bibliotēka veselības jautājumos. 
Tiek aicināti visi, kas vēlas sevi 
palutināt ar ārstniecības augu 
vannām, to tējām, krāsu tera-
piju, aromterapiju, piedalīties 
veselīga uztura vai ārstniecības 
augu vākšanas nometnēs. Pirtī-

Saimniece audzē dažādus eko-
loģiskos dārzeņus, viņai ir augļu 
koki un ogu krūmi, tāpat rūpējas 
par divu aizsargājamo šķirņu 
govīm, ir darba zirgu mīļotāju 
kluba vadītāja un audzē lielos že-
maitukus. Viesu nama saimniece 
ir izveidojusi zirgkopības muzeju 
no vairāk kā tūkstoš dažādiem 
eksponātiem. Saimniece tāpat 
organizē dažādus svētkus – 
Marijas debesbraukšanas dienu, 
pieguļu.

V-VIII
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Viesi tiek aicināti apmeklēt 
viesu nama tradicionālo lietu-
viešu etnogrāfisko pagrabu. Šeit 
piedāvā degustēt sālīto speķi 
ar skābētiem ekoloģiskajiem 
gurķiem, nogaršot mājas sieru 
ar dažādiem dabīgajiem ievārī-
jumiem, nogaršot viesu nama 
saimnieku gatavoto ābolu vai 
vīnogu vīnu. Tāpat viesi tiek cie-
nāti ar šeit gatavoto irbeņu tēju.

 Saimnieku gatavo tradi-
cionālo irbeņu sīrupu.  

Tiek organizētas izglītojošās 
medalus un medus degustāci-
jas. Šeit var iegādāties visdažā-
dākos bišu produktus, dabiskā 
vaska sveces un dažādu veidu 
medalu.

 Saimnieks ir bitenieks un 
senākā lietuviešu cēlā dzēriena 
– medalus – gatavotājs, lietu-
viski saukts par „midininkas”.

Tiek organizēta izglītojošā prog-
ramma „Draudzīgi gaļas liellopi 
ir ne tikai ēdiens, bet arī saziņas 
prieks”, kuras laikā apmeklētāji 
var iepazīties ar gaļas liellopiem, 
uzzināt par viņu audzēšanas un 
ieaudzēšanas specifiku, kā arī 
sniegto labumu ciemam un 
dabai.

 Saimniecībā tiek audzēti 
gaļas liellopi.

Ekoloģiskā gaļas liellopu 
selekcijas saimniecība pieņem 
apmeklētāju grupas. Šeit var 
iepazīties ar saimniecības 
vēsturi un pašreizējo darbību. 
Saimniecībā tiek audzēta gaļas 
liellopu šķirne „Aubraki”, pār-
tikā lietojamās auzas, spelta 
un sila ogas. Saimniecībā var 
iegādāties ekoloģisku svaigu 
un nogatavinātu liellopu gaļu, 
kā arī sila ogas.

 Saimniecībā tiek audzēta 
gaļas liellopu šķirne „Aubraki”.

61. Buivīdu (Buivydų) ekosaimniecība

Skardupės g. 9, 
Medsėdžių k., Klaipėdos r.
GPS  N 55.643484  E 21.481624

   +370 68233872
   buivydu.ekoukis@gmail.com

www.buivyduekoukis.lt

Apmeklētāji tiek pieņemti visa 
gada garumā, bet vislabākais 
saimniecības apmeklēšanas 
laiks ir pavasaris un vasara. 
Saimniecībā norisinās lekcija 
par augiem 45 minūšu garumā, 
pēc kuras seko 30 minūšu augu 
kolekcijas apskate ārā.

 Jadvīgas Balvočjūtes 
saimniecība – sertificēts ekolo-
ģisko zāļu tēju ražotājs.

Saimniecībā tiek audzēti alpakas, 
lamas, kamieļi, ēzeļi, strausi, 
holandiešu āži, šinšilas un truši. 
Kopā ar saimniekiem dzīvniekus 
var pabarot, paglaudīt un kopā 
nofotografēties. Saimniecībā ir 
ierīkotas lapenes. Kafejnīcā var 
pacienāties ar kafiju un uzkodām. 
Tāpat var iegādāties suvenīrus un 
alpaku vilnas izstrādājumus.

 Saimniecībā tiek audzēti 
alpakas, lamas, kamieļi, ēzeļi, 
strausi, holandiešu āži, šinšilas 
un truši.

G 4

Jurbarko pl. 351, Antalkiai, Vilkijos 
apylinkių sen., Kauno r. sav. 
GPS  N 55.022109  E 23.626117

  +370 61961958
  monicasadauskaite@hotmail.com

www.sadauskusodyba.lt

G 4

Plinkaigalio k., Krakių sen., 
Kėdainių r., LT-58032
GPS N 55.4150039524
E 23.6457625805

    +370 61087886
   susvietis@gmail.com

www.sodybasusve.lt

G 3

Žirnainių g. 16, Stulgiai, 
Kelmės r., LT-86306
GPS N 55.488996  E 22.668009

    +37060610053
    arutkauskas@gmail.com
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Viesu nama saimniece apmek-
lētājus pieņem tautas tērpā un 
izglītojošo programmu vada že-
maišu valodā. Viņa pastāsta par 
zāļu tējām, piedāvā tās saplūkt 
un pašiem pagatavot savu tēju. 
Pie tējas piedāvā pašas gatavoto 
sieru, maizi, pīrāgu, medu. Viesu 
nams atrodas pie Beržora ezera, 
netālu no Plateļu ezera. No še-
jienes ir ērti doties uz Žemaitijas 
nacionālo parku gan kājām, gan 
ar velosipēdu, gan ar peldlīdzek-
ļiem un automašīnu.

E 2

Saimniecībā notiek izglītojo-
šās programmas, kuru laikā 
apmeklētāji tiek iepazīstināti 
ar saimniecībā dzīvojošajiem 
dzīvniekiem, to kopšanu un 
šķirņu izcelsmi. Apmeklētājiem 
ir iespēja pašiem savākt olas, 
iemācīties taisni sēdēt seglos 
un pajāt. 

 Saimniecībā var iepazīties 
ar „Aberdīnas Angus” šķirnes 
gaļas liellopiem, alpakiem, 
dažādiem putniem, zirgiem, 
ponijiem, trušiem un kazām.

F 6

Žeimiai, Kamajų sen., 
Rokiškio r. sav., 42280
GPS N 55.834065  E 25.480938

   +370 68951279
http://ukis.business.site

Kopā ir ap 50 liellopiem, visa 
gada garumā tie ganās ārā, tādēļ 
tos var apskatīt jebkurā laikā. Ja 
ir iespēja, apmeklētāji var pacie-
nāties ar „Hailandes” liellopu 
gaļu, tāpat apskatīt žemaitukus 
un ar tiem pajāt. Ekskursijas 
ieteicamas pieaugušajiem. 

 Saimniecības saimnieki 
propagandē ekoloģisko saim-
niekošanu, audzē „Hailandes” 
šķirnes liellopus un žemaitukus 
(žemaišu šķirnes zirgs). 

F 4

Tiek piedāvātas ekskursijas bēr-
niem. Bērni var pabiedroties ar 
zirgiem, vērot „Angus” liellopus, 
apskatīt piena liellopu saim-
niecību. Pa saimniecību bērni 
tiek vadāti speciāli pielāgotā, 
pie traktora kabināmā piekabē. 
2018.gadā plānots iegadāties 
alpakas. 

 Saimniecībā tiek audzēti 
pieci zirgi, ponijs, suņi, gaļas 
„Angus” liellopi. 

F 6

Virvytės g.27, Gyvolių k., Mažeikių r.
GPS  N 56.220488  E 22.555796

   +370 44337118, +370 67026810
  info@jadvyga.lt

www.jadvyga.lt

Dargaičių g. 28, Dargaičių k., Gruzdžių 
sen., Šiaulių r.
GPS N 56.136481  E 23.255917

   +370 68643584
   info@alpakuauginimas.lt

http://alpakuauginimas.lt

Indrajos g. 10, Brogiškių k., 
Dusetų sen., LT-32311, Zarasų r. 
GPS N 55.73111  E 25.805376

  +370 69947146, +370 60287147
   Retisa7@gmail.com

„Lapių slėnio” saimniecībā tiek 
audzēti dažādi dzīvnieki – vēs-
turiskā portugāļu zirgu šķirne 
„Lusitano”, Šetlandes poniji, citi 
karstasiņu Eiropas zirgi, „Ango 
Nubian” šķirnes kazas, Lietuvas 
genofonda asās vilnas aitas un 
liels pulks dažādu mājas putnu. 
Saimnieki apmeklētājiem stāsta 
par dzīvnieku šķirnēm, to izcels-
mi, aicina jāt ar zirgiem un poni-
jiem, kā arī vērot dzīvniekus. 

 Saimniecībā tiek audzēti 
dažādi dzīvnieki.
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Beržoro k., Platelių sen., Plungės r.
GPS N 56.0250150  E 21.8216349

   +370 68831715
   info@berzorosodyba.lt

www.berzorosodyba.lt
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Eibariškių k., Aukštelkių sen., 
Radviliškio r. 
GPS N 55.832221  E 23.548385

    +370 69929939
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Izgatavo zirga aizjūga piede-
rumus, siksnas, jostas, ādas 
maisiņus u.c. Piedāvā ekskursiju 
ar ekspozīcijas zāles apskati, ie-
pazīšanos ar ādas veidiem, rokas 
iemēģināšanu un darbu iegādi. 
Saimniece dalās pieredzē par 
latgalisko dzīvesveidu.

 Ekskursijas ar stāstījumu 
par Latgales tradicionālā dzīves-
veida mantojumu, ādas izstrā-
dājumu tapšanu, zirglietām un 
novada amatniecības tradīcijām.  

Apskatāmi un iegādājami > 40 
Latgales amatnieku darbi. Te 
piedāvā senlatgaļu tērpā ģērbta 
gida stāstījumu Suprādku istabā 
par seno baltu cilšu dzīvi, amat-
niecības rašanos un attīstības 
vēsturi, senajiem ētikas un 
darba likumiem, tradīcijām, arī 
arodu demonstrējumus un seno 
amatu iemaņu apgūšanu.

 Stāsta par latgaļu dzīvi 
senos laikos, par amatniecības 
vietu ģimenes sētas dzīvē, ie-
rāda kādreizējos zemnieka sētā 
darītos darbus un dažādas arodu 
prasmes, apmeklētājiem aktīvi 
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līdzdarbojoties. Ir iespēja nobaudīt se-
nos latgaļu cienastus.

Saimniecības devīze ir: „Šeit top 
īsts Latgales alus!” Apmeklētāji 
var piedalīties alus darināšanas 
procesā, klausīties stāstījumu 
par tradīcijām un degustēt 
jau gatavu produktu. Uzkodās 
saimnieks piedāvā lauku labu-
mus latgaļu gaumē.

 Lauku sētā darina alu pēc 
tradicionālas receptes. Viesiem 
rāda gatavošanas procesu un 
piedāvā degustācijas.

Stacijas iela 4, Bērzpils,
Bērzpils pag., Balvu nov., Latvija
GPS Lat:56.85461 Lon:27.08558

    + 371 26452844, 26452695
    rdains@inbox.lv

Apskatāma plaša seno mū-
zikas instrumentu kolekcija. 
Apmeklētājiem piedāvā noklau-
sīties stāstus par instrumentu 
vēsturi un izgatavošanas pro-
cesu. Viesi var iesaistīties 
muzicēšanā.

 Ekspozīcijā ir vairāk nekā 
100 dažāda veida instrumenti, 
kas pēdējo 120 gadu laikā tika 
spēlēti Latvijas teritorijā - akor-
deoni, ermoņikas, garmoškas, 
bajāni, kokles, cītaras, cimboles 
un daudzi citi.

50. Gunāra Igauņa senlaiku mūzikas 
instrumentu darbnīca

Meža 2a, Gaigalava, Gaigalavas pag.,
Rēzeknes nov., Latvija

    + 371 28728790, 26593441
    baltharmonia@inbox.lv

www.baltharmonia.lv

I-XII “Zvejnieki” atrodas Lubāna aus-
trumu krastā ar plašu skatu uz 
Latvijas lielāko ezeru. Saimnieki 
gatavo ēdienus no svaigām sald-
ūdens zivīm pēc sentēvu un pašu 
izdomātām receptēm.

 Mājas senā zvejniekcie-
mā, kur joprojām dodas zvejot 
ezerā. Viesi var apskatīt tipisko 
zvejniekciema apbūvi, zvejas 
tīklus un nogaršot pagatavotās 
ezera zivis.

Malnavas muižas šmakovkas 
dedzinātava (1827. g.) apmeklē-
tājiem piedāvā apskati, degus-
tācijas, uzkodas. Muižas, parka 
un Hitlera bunkuru apskate, 
tūrisma informācija par apskates 
objektiem Latgalē.

 Iepazīstina ar Latgales 
šmakovkas ražošanas pro-
cesiem no pirmssākumiem 
muižas laikos līdz mūsdienām.

Kļavu iela 11, Malnava,
Kārsavas nov., Latvia
GPS Lat:56.77808 Lon:27.71797 

   +371 28321856
   latgalessmakovka@gmail.com

www.latgalessmakovka.lv
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Adamova, Verēmu pag.,
Rēzeknes nov., Latvija 
GPS Lat:56.55240 Lon:27.35775      

  + 371 26597635
  apkalnmajas@inbox.lv

www.apkalnmajas.lv
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Tālavijas iela 27a,
Ludza, Ludzas nov., Latvija
GPS Lat:56.54832 Lon:27.72690

    + 371 29467925, 29123749
   ligakondrate@inbox.lv

www.ludzasamatnieki.lv

D 8 D 8
V-X

Īdeņa, Nagļu pag.,
Rēzenes nov., Latvija
GPS Lat:56.75039 Lon:26.94838

   +371 28301143 
  zvejnieki-lubans@inbox.lv

www.zvejnieki.lv
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„Barono vila” – paradīzes stūrītis, 
kurā ir plašs un dziļš zivju dīķis, 
brieži un dambrieži, kas ganās 
iežogotos aplokos, aitas, sēņu 
un ogu bagāti meži, dzidri ezeri 
un tūristu iecienītie Sventājas 
upes loki. Viesu nama restorānā 
tiek pasniegts svaigs, garšīgs un 
kvalitatīvs ēdiens, izsmalcināti 
brieža, dambrieža un aitas gaļas 
ēdieni, krāsnī cepta lietuviešu 
rudzu maize un uz ugunskura 
gatavots firmas ēdiens „Barona 
plovs”.

Elnio g. 12, Butėnų k., Svėdasų sen., 
LT-29356 Anykščių r.
GPS  N 55.6490985687 
E 25.3920101842

   +370 69840202
   info@baronovila.lt

www.baronovila.lt
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Viesu nams, kurā nodarbojas ar 
lauku tūrismu, atrodas īstā sapņu 
vietā – ģeomorfoloģiskajā liegu-
mā, ko ieskauj Kerša ezers un zi-
vīm pārpilnais dīķis. Lauku mājā 
var nogaršot un iegādāties pat 4 
veidu maizi no dabiskā ierauga, 
ko cep īstā lauku māla krāsnī.

 Saimniece lietuviešu ru-
dzu maizi cep īstā maizes krāsnī.

Pakeršių k., Kurklių sen., 
LT-29243 Anykščių r.
GPS  N 55.3525456323
E 25.0770951073

   +370 69988544
   info@svajoniudvaras.lt

www.svajoniudvaras.lt
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Mājīgajā restorānā var no-
garšot no lietuviešu dabas 
veltēm gatavotos ēdienus. Šeit 
var arī apbrīnot seno ēdienu 
gatavošanas darbarīku un ša-
koša cepšanas rīku ekspozīciju. 
Tiem, kas paši vēlas izcept 
tradicionālo šakoti, piedāvā 
pieteikt izglītojošo programmu 
„Šakoša paraugcepšana”. 

 Saimnieki māca Šakoša 
cepšanas tradīcijas.

Strigailiškio k., Palūšės pšt.,
Ignalinos r., LT-30200
GPS N 55.340379  E 26.134532

   + 370 60611315
   info@romnesa.lt

www.romnesa.lt
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Zivju zupas vārīšanas izglītojo-
šās programmas laikā zupa tiek 
vārīta pēc simts gadus senām 
Austrumaukštaitijas novada 
zvejnieku tradīcijām. Viesi tiek 
iepazīstināti ar senajiem aus-
trumaukstaišu ēšanas para-
dumiem, viņu dzīves veidu un 
tradīcijām kopš 18. gs. Viesu 
namā tāpat var zvejot, sēņot 
un ogot. 

 Saimnieki māca zivju 
zupas vārīšanas tradīcijas. 

Malūno 35, Ginučių k., Linkmenų sen., 
Ignalinos r., LT-4740
GPS N 55.386429  E 25.996907

    +370 68739339
   sodybavaldas@gmail.com

www.gaideliusodyba.lt

G 7

Viesu nams atrodas Senajā 
Gegužinē bijušās muižas vietā 
Neres upes krastā. Apmeklētāji 
tiek aicināti apbrīnot ainavu, 
peldot pa Neres upi vai braucot 
ar velosipēdiem. Lauku mājas 
saimnieki-arhitekti vada nodar-
bības par etnoarhitektūru. 

 Saimnieki apmeklētājus 
iepazīstina ar saimniecības vēs-
turi un tradicionālo lietuviešu 
aitu un zirgu šķirņi.

Beržės g.4, Gegužinės k., 
Palomenės sen., Kaišiadorių r.
GPS N 55.015381  E 24.472318

   +370 69880517
   rolandas@senojigeguzine.lt

www.senojigeguzine.lt

G 5
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 Saimniece lietuviešu rudzu maizi 
cep īstā maizes krāsnī.
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12. Brīvdienu māja “ZARIŅI”

Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas nov., Latvija
GPS Lat:56.66351 Lon:21.06791

   +371 26540345, 63453504
   zarini.ir@inbox.lv

Atrodas 15 km attālumā no Liepājas, - Saraiķu centrā, ~ 1 
km attālumā no Baltijas jūras. Piedāvā divas labiekārtotas 
brīvdienu mājas (7 un 6 personām), telpas svinībām un semi-
nāriem 15 un 50 personām. 

 Saimniece vecajā klētī ir iekārtojusi novadpētniecības 
muzeju, kur savākti dažādi ar zvejniecību un jūras dzīvi saistīti 
eksponāti.

V-IX
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17. Piena muzejs “BERGHOF”

Kolkasraga tuvums, jūras un 
priežu smaržas piesātināts 
gaiss, savdabīga vietas identi-
tāte ir Kolkas raksturiezīmes, 
kuras uzsūkušas sevī arī Ūšu 
sēta. Viesiem atsevišķs dzīvok-
lītis ar dušu un WC lauku mājā.

 Piedāvā ekskursiju kājām-
gājējiem „Pastaiga industriālās 
Kolkas-vēsturē” ar teatralizē-
tiem elementiem un Latvijas 
labāko šprotu degustāciju.

1. Kempings “ŪŠI”

VI-X

Brīvdienu un kempinga namiņi 
“Pie Andra Pitragā” atrodas 
Dundagas novada Kolkas pagas-
ta Pitraga ciemā “Krogu” mājās. 
Gan brīvdienu namiņš, gan kem-
pinga laukums atrodas klusa 
meža ielokā, netraucētā atmos-
fērā no pārējās apkārtnes tikai 
kādus 800 m no jūras piekrastes. 
Kempinga laukuamā var uzņemt 
50 teltis un 3 treilerus.

 Apmeklētāji var piedalī-
ties zivju kūpināšanā, degustēt 
produkciju un noklausīties stās-
tījumu par piekrastes zvejnie-

2. Atpūtas vieta “PIE ANDRA PITRAGĀ”

Pitrags, Kolkas pag., 
Dundagas nov., Latvija            
GPS Lat:57.70175 Lon:22.38601

   + 371 26493087
   andrisantmanis@inbox.lv

www.pieandrapitraga.lv

VI-XI

cības tradīcijām. Sētā apskatāmi ~20 
lībiešu sētām raksturīgie žogu veidi.

Ances muiža ir būvēta kā tēva dā-
vana dēlam Ulriham Johannam 
fon Bēram. Pēc 1766. gada ēka 
tiek pārbūvēta un grezni izrotāta. 
Ap 19. gs. 10. gadiem tajā iemiti-
nās franču kareivji un nodara tai 
lielus postījumus. Tādēļ mazliet 
vēlāk otro stāvu nojauc un veicot 
plašus remontdarbus muižu 
pielāgo pārvaldnieka un ierēdņu 
dzīvokļiem. 1920. gadā Ances 
muiža nonāk valsts īpašumā.

 Apmeklētāji kopā ar godu 
saimnieci var piedalīties skland-
raušu cepšanas meistarklasē, 

3. ANCES MUIŽA

Ance, Ances pag., 
Ventspils nov., Latvija            

   +371 26307029
   ances.muiza@ventspilsnd.lv
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paralēli uzzināt par to tapšanas vēsturi. 
Rokdarbnieku kopas darbnīcā var vērot 
amatniekus darbībā vai iemēģināt roku 
paši.

200m no jūras un Rojas upes. 
Istabas viesnīcā un atsevišķās 
mājiņās. 1-3 dienu programmas 
grupu pasākumiem - sporta 
svētki, “Mielasts zvejnieka sētā”, 
peintbols, pikniks mežā, pļavu 
golfs.

 Grupām piedāvā mielastu 
zvejnieku tematikā ar dziesmām 
un dejām. Viesi var vērot zivju 
kūpināšanas procesu, uzzināt 
vairāk par zvejnieku darbu un
iemācīties gatavot skland-
raušus. 

4. Mielasts zvejnieku sētā, viesnīca “ROJA”

Jūras iela 6/8, Roja, Rojas nov., Latvija 
GPS  Lat:57.50805 Lon:22.79884      

    + 371 29477602
   rojahotel@inbox.lv

www.rojahotel.lv
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Viesu nams ar kamīnzāli (80 
pers.), prezentāciju aprīkojums 
semināriem. Lauku pirts un 
pirtnieka pakalpojumi možam 
garam un veselībai. Meža taka, 
Augu taka, Minigolfa taka, Putnu 
taka, Sporta taka ar šķēršļu 
pārvarēšanu un Bišu taka ar dzīvu 
bišu apskati.

 Saimnieki piedāvā iejusties 
bitenieka arodā – vērot bišu dzīvi 
stropā (bitenieka tērpā), iziet 
bišu taku un kāpt kokā ar dzeiņa 
palīdzību.

5. LAUMU DABAS PARKS

Īves pag., Talsu nov., Latvija
GPS Lat:57.37180 Lon:22.52693

   +371 29477731
   info@laumas.lv

www.laumas.lv
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Muzejs izveidots, lai radītu 
priekšstatu par Latvijas laukiem, 
iepazīstinātu ar lauksaimnie-
cības nozaru attīstības vēsturi 
un popularizētu liecības par 
saimniekošanu un dzīvi Latvijas 
laukos no 19. gadsimta beigām 
līdz mūsdienām. Apmeklētāju 
interese tiek veicināta ar visda-
žādākajiem zemes apstrādes, 
kopšanas, ražas novākšanas un 
pārstrādes tehniku, kā arī dažā-
diem darbarīkiem.

 Muzejā var iepazīt lauk-
saimniecības nozaru attīstību, 

6. LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS MUZEJS

Celtnieku iela 12, Talsi, 
Talsu nov.,  Latvija
GPS Lat:57.23064 Lon:22.56629 

   +371 63291343, 29403183
  llm@llm.lv

www.llm.lv
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7. Zemnieku saimniecība “BITNIEKI”

biškopības attīstību Latvijā un dalās 
savā pieredzē.

Skaista lauku sēta ar videi 
draudzīgu saimniekošanas filo-
zofiju un ~ 300 bišu saimēm. 
Apmeklētāju vajadzībām uzbū-
vēts veikaliņš un degustāciju zāle. 
Dažādu ziedu medus, ziedpu-
tekšņu (arī medū), propolisa (arī 
medū), bišu maizes, vaska sveču 
un suvenīru iegāde. Biškopības 
produktu (t.sk. medus vīna) 
degustācija un ekskursija.

 Medus ieguvei izmanto 
tradicionālos Latvijas stāvstro-
pus, izstādīti arī agrāko laiku 
bišu stropi. Saimnieki stāsta par 

Leči, Vārves pag., 
Ventspils nov., Latvija
GPS Lat:57.27590 Lon:21.58062

   +371 63630724, 29720288
   zsbitnieki@inbox.lv
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Ģimenes saimniecībā līdzīgi kā 
senos laikos audzē un ražo visu 
iztikai un veselībai nepiecieša-
mo - graudus, kaņepes, lopus, 
augļus un dārzeņus un > 60 
ārstniecības augus, kas pārtop 
oriģinālos produktos. Māras 
pavadībā var iepazīt augus, 
degustēt tējas un cept garš-
augu maizi lauka pavardā.

 Demonstrāciju saim-
niecībā organizē apmācības 
bioloģiskajā lauksaimniecībā, 
audzē ārstniecības augus un 

8. Vides un veselības saimniecība “UPMAĻI”

Rendas pag., 
Kuldīgas nov., Latvija
GPS Lat:57.04651 Lon:22.30629

   info@anna-bergmans.eu
www.anna-bergmans.eu
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Saimniece pēc senām receptēm 
uz kļavu lapām cep maizi un 
sklandraušus, kas sastāv no trīs 
kārtām (rudzu milti, kartupeļi 
un burkāni). Demonstrē maizes 
un sklandraušu cepšanas procesu 
un piedāvā degustēt vai iegādā-
ties gatavo produkciju. 

 Saimniece demonstrē un 
māca maizes, kā arī sklandraušu 
cepšanas tradīcijas. Kamēr rauši 
cepas, var klausīties stāstus par 
suitu novadu un apskatīt suitu 
tautastērpus.

9. Maizes ceptuve “SUITU MAIZE”

Magoņu iela 1 a, 
Alsungas nov., Alsunga, Latvija
GPS Lat:56.98210 Lon:21.56312

   + 371 29411730
   rutasokolovska@inbox.lv

10. Lauku maizes cepšana, “BĒRZIŅI”

Bērziņu mājās cep brīnumgardu 
kviešu un rudzu maizi pēc 
senām dzimtas receptēm. Garšu 
un smaržu maizei piedod īpašā 
krāsns, kurai ir vairāk nekā 70 
gadi. Maizi iespējams pasūtīt vai, 
iepriekš piesakoties, izveidot un 
izcept paši savu kukulīti.

 Saimnieki māca maizes 
cepšanas tradīcijas pēc senču 
receptēm un cep īstā maizes 
krāsnī.

Jūrkalnes pag., Ventspils nov., Latvija
GPS Lat:56.99441 Lon:21.39072

    + 371 29471655
    jurislastovskis@inbox.lv 

Divi brīvdienu namiņi un lauku 
pirts Sakas upes krastā netālu 
no Pāvilostas. Pirts ēkā ir neliela 
kamīnzāle līdz 20 personām 
un 2 istabas nakšņošanai. Dīķī 
starp ūdensrozēm - saliņa ar 
dārza kamīnu. Jūra un klusa 
pludmale 8km. Ekskursijas pa 
Sakas novadu.

 Saimniece ar malku 
kurinātā klona krāsnī cep īstu 
Latvijas lauku rudzu maizi, no 
pašu audzētiem graudiem. 
Apmeklētāji var vērot un pie-
dalīties maizes cepšanā.

11. Lauku māja “IEVLEJAS”

Pāvilostas nov., Sakas pag., Latvija
GPS Lat:56.84877 Lon:21.20806

   + 371 29124128
   ievlejasagita@inbox.lv
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Z/S “Baļļas” ir saimniecība 
ar vairāk kā 20 gadu pieredzi 
biškopības produktu ražošanā 
un realizēšanā. Piedāvā tūristu 
grupām ekskursijas bišu dravā 
zinoša gida pavadībā, radošās 
darbnīcas bērniem, atrakcijas 
komandām, degustācijas, pikni-
ka vietu un pusdienas- uz 
ugunskura gatavotu zupu, me-
dus maizes.

 Bišu drava ar tradicionā-
lajiem Latvijas stāvstropiem. 
Apmeklētājiem stāsta un rāda 
biškopības tradīcijas. 

13. Zemnieku saimniecība “BAĻĻAS”
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Interesentiem piedāvā krāsai-
nus piedzīvojumus bišu dravā: 
ieraudzīt, iepazīt un sadzirdēt 
bišu saimi; iejusties dravnieka 
arodā – tērpties biškopja apģēr-
bā, iekurināt dūmekli, gatavot 
inventāru, kopt bišu saimes; 
baudīt biškopības produktus 
un našķus; piedalīties medus 
sviešanā. Nesezonā – dravas ap-
meklējums, degustācija, sveču 
gatavošana.

 Mācību dravā var iepazīt 
biškopības tradīcijas un iejus-
ties dravnieka arodā. Dalās ar 

14. Mācību drava “STROPS”
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savām zināšanām, rīkojot biškopības 
apmācības.

Saimniecībā no melisas, ave-
nēm, biškrēsliņiem, raspodi-
ņiem, ceļtekām un liepu ziediem 
taisa zāļu tējas un tēju maisiņus 
(suvenīri, dāvanas), bet bišu 
dravā top medus. Saimniece 
vada izglītojošas ekskursijas par 
biškopību, māca veidot zedeņu 
žogus, piedāvā produkciju un 
degustācijas.

 Saimniece vada lekcijas 
par dzīvi lauku sētā - ārstnie-
cības tēju vākšanu, biškopības 
un zedeņo žogu veidošanas 
tradīcijām.

15. TURAIDAS

Dunalka, Dunalkas pag.,
Durbes nov., Latvia
GPS Lat:56.68364 Lon:21.33892

    +371 29649900
    zmanteja@inbox.lv

www.manteja.lv

Pateicoties saimnieku rūpēm, ir 
saglabātas vēsturiskās vējdzir-
navas (no 1885. g.) un to me-
hānisms. Dzirnavu ēkā piedāvā 
ekskursiju ar vietējā ražojuma 
konditorijas gardumu un lauku 
maizes degustāciju.

 Saimnieki uztur senās 
dzimtas dzirnavās un viesiem 
piedāvā apskatīt to mehā-
nismus.

16. PRENCLAVU DZIRNAVAS

Prenclavi, Nīcas nov.,
Otaņķu pag., Latvija
GPS Lat:56.38940 Lon:21.09580

    + 371 29779397, 26051129
    parsla1@inbox.lv
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Atjaunotajā vēsturiskajā muižas 
kompleksā ir labiekārtota vies-
nīca ar 23 numuriņiem, res-
torāns „Rožu krodziņš”. Sevis 
lutināšanai Piena SPA salons ar 
piena vannām un masāžām. Pirts 
komplekss ar kamīnzāli, nelielu 
baseinu, tvaiku - aromātisko pirti 
un sauna.

 Muižas klētī un sierotavā 
ir izveidots muzejs (no 1985.g.), 
kur izsekojams piena ceļš no 
govs līdz gatavai produkcijai. 
Interesenti var izmēģināt roku 
slaukšanā, kult sviestu un 
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Stāsta un demonstrē – kā no 
māla top dažādi izstrādājumi, kā 
arī mudina apmeklētājus darbo-
ties pašiem. Šeit tapušos darbus 
var iegādāties, kā arī pasūtīt 
jaunus.

 Stāsta par keramikas tra-
dīcijām Latvijā, apmeklētājiem 
rāda māla izstrādājumu tapšanu, 
kā arī aicina līdzdarboties.

18. Keramikas darbnīca “VILKI”

Skrundas nov.,
Rudbāržu pag., Latvija
GPS Lat:56.68044 Lon:21.91438 

   +371 26194220
   vilki@inbox.lv
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saimniekošanu un dzīvošanu Latvijas 
laukos no 19. gs beigām līdz mūs-
dienām.

Kolkas pag., Dundagas nov., Latvija
GPS Lat:57.74840 Lon:22.59617

   +371 63276507, 29475692
  dzenetam@gmail.com

www.kolka.info
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Turlavas pag., Kuldīgas nov., Latvia 
GPS  56.81774630569021,
21.713104248046875      

  +371 29376385
  info@ballas

www.ballas.lv

D 2

Cīrava, Cīravas pag., 
Aizputes nov., Latvija
GPS Lat:56.71682 Lon:21.41135

    +371 26446701
   batiprojekti@gmail.com
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I-XII

Skrundas nov., Rudbāržu pag., 
Sieksāte, Latvija
GPS Lat:56.69011 Lon:21.89061 

  piens@pienamuiza.lv
www.pienamuiza.lv
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Lauku sētā „Puteņi” iespējams 
aplūkot Latvijai raksturīgos 
mājputnus un mājdzīvniekus. 
Saimniece visiem piedāvā ie-
pazīt tradicionālos gadskārtu 
rituālus, pašiem izzināt ķimeņu 
siera vai kāda cita latviešu ēdie-
na gatavošanas noslēpumus.

 Latvisko dzīves garšu var 
iepazīt ar tradicionāliem ēdie-
niem un tradīcijām. Zirglietu 
ekspozīcija un stāstījums par 
pielietojumu, iespēja iejūgt zirgu 
arklā, kamanās vai droškā.

19. Lauku sēta “PUTEŅI”

Zvārdes pag., Saldus nov., Latvija
GPS Lat:56.60637 Lon:22.49277

   +371 25915640
   rasmal@inbox.lv
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Bitenieks apsaimnieko ~ 300 
bišu saimes, kuru vāktais medus 
ir godalgots dažādās nominā-
cijās. Latvāņu medus, vietējās 
ogas ar medu un medus salmiņi 
bērniem. Interesanti var doties 
ekskursijā pa dravu un degustēt 
(10 medus veidi). 

 Ekskursijas bišu dravā, 
stāsta par biškopības tradīcijām 
un dravnieka ikdienu.

20. MEDUSPILS

Blīdenes pag., Brocēnu nov., Latvija
GPS Lat:56.64044 Lon:22.69115

   +371 29497903
   meduspils@inbox.lv

www.meduspils.lv
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Lauku sēta pie Valdeķiem. 
Viesiem nakšņošana istabā, 
pirtsaugšā, un vasarā klētiņā. 
Iespēja iepazīt lauku sētu ar 
dažādiem mājdzīvniekiem, seno 
darbarīku kolekciju, baudīt lauku 
pirti ar bērza, kadiķa slotiņām, 
zāļu tējas. 

 Saimnieki savākuši plašu 
seno darbarīku kolekciju un 
stāsta par to pielietojumu lauku 
sētā. Ģimenēm ar bērniem 
iespēja piedalīties vakara lopu 
kopšanā (barot dzīvniekus, 
slaukt kazu u.c.).

21. INDĀNI

Kandavas nov.,
Kandavas pag., Latvija
GPS Lat:56.96788 Lon:22.75417

   +371 29259272
   indani91@inbox.lv

 www.indani.lv
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Saimniecība specializējusies 
piena lopkopībā. Skolēniem u.c. 
interesentiem piedāvā mācību 
ekskursiju „Piena ceļš”, kuras 
laikā katrs pats var sakult svies-
tu un iepazīt piena produktu 
ražošanas gaitu. 

 Izveidots muzejs ar 
senajiem piena pārstrādes dar-
barīkiem, saimnieki stāsta par 
to pielietojumu. 

22. Zemnieku saimniecība “GEIDAS”

Dzūkstes pag., Tukuma nov., Latvija
GPS N 56.77715 E 23.20296

   +371 26529657
   zsgeidas@gmail.com
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Viena no čaklākajām Latvijas 
cimdu adītājām, kuras kolekcijā 
ir vairāk nekā 185 cimdu pāru 
– dūraiņu, kas parāda latvisko 
cimdu rakstu dažādību un 
krāsu bagātību. Apmeklētāji var 
apskatīt cimdu kolekciju, no-
klausīties stāstu, kā arī aplūkot 
augu šķirnēm bagātīgo dārzu, 
kurā izvietotas saimnieka – 
Haralda Bauzes veidotās koka 
skulptūras. 

 Tautas daiļamata meis-
tare, viena no pazīstamākajām 

23. Cimdu adītāja SKAIDRĪTE BAUZE

Bērzes pag., Dobeles nov., Latvia
GPS Lat:56.68943 Lon:23.40637

   +371 63754136, 22308565
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28. Lauku sēta “CAUNĪTES”

Latvijas pirmā Ministru prezi-
denta un vēlākā Valsts preziden-
ta Kārļa Ulmaņa (1877. - 1942.) 
dzimtās mājas, kur 1993. g. iz-
veidoja muzeju. Te apskatāma 
dzīvojamā un saimniecības 
ēka, kūts – šķūnis, klēts. Ēkās 
izvietota ekspozīcija, kas veltīta 
K. Ulmaņa dzīves gājumam 
un bagātīga lauksaimniecībā 
izmantojamu iekārtu un instru-
mentu kolekcija. 

 Izveidota ekspozīcija par 
K.Ulmaņa devumu valsts at-
tīstībā un lauksaimniecības 

24. PIKŠAS

I-XII

Z/S „Mežacīruļi” izveidota 
1992. gadā. Uzsākot darbību, 
saimniecības lielums bija 7.2 
ha; saimniecībā bija 3 govis, 20 
aitas un 6 sivēnmātes. Šobrīd 
saimniecību raksturo 700 ha 
zemes, 300 slaucamās govis, 
siltumnīcu komplekss, kurā tiek 
audzēti salāti un garšaugi. 

 Daudznozaru saimniecī-
ba, kur uzņem viesus, stāsta par 
saimniecības pirmssākumiem 
un demonstrē esošos lauksaim-
niecības procesus. 

25. Zemnieku saimniecība “MEŽACĪRUĻI”
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Ar malku kurināmā krāsnī, iz-
mantojot vecās receptes un vie-
tējās izejvielas (nesatur ĢMO), 
cep maizi, cepumus un citus 
gardumus. Nelielām grupām 
piedāvā doties ekskursijā, 
izzināt maizes cepšanas arodu, 
degustēt un iegādāties maiznī-
cas izstrādājumus.

 Nelielām interesentu gru-
pām stāsta un skaidro maizes 
ceļu no grauda līdz gatavam 
kukulītim. 

26. SVĒTES MAIZES CEPTUVE

Svēte, Svētes pag.,
Jelgavas nov., Latvija
GPS Lat:56.58161 Lon:23.66811

    + 371 29235332
    info@svetesmaize.lv

www.svetesmaize.lv

Viena no pirmajām un lielā-
kajām Latvijas kazkopības saim-
niecībām. Ekskursijas laikā 
var noklausīties saimnieka at-
raktīvo stāstījumu par kazu 
audzēšanu un piena produktu 
(piens, siers, kef īrs) ražošanu. 
Tos var degustēt un iegādāties.

 Stāsta par saimniecības 
vēsturi un kazkopību Latvijā, kā 
audzē dzīvniekus un pārstrādā 
piena produktus. 

27. LĪCĪŠI

Cenu pag., Ozolnieku nov., Latvija
GPS Lat:56.71194 Lon:23.81812

    +371 26537993
    licisimeister@gmail.com

www.licisi.lv
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Vieta, kur tiek gaidīti tie, kuri 
vēlas baudīt latvisku noskaņu un 
sabiedrību. Iekārtojot šo lauku 
sētu, saimnieku mērķis bija vei-
dot senlaicīgas un mūsdienīgas 
latviskas noskaņas apvienojumu. 
Pašreiz lauku sētas centrālā vieta 
ir klēts ar maizes krāsni. Piedāvā 
dažādas aktivitātes atbilstoši 
gadskārtām, kā arī izglītojošas 
programmas.

 Saimniece māca maizes 
cepšanas tradīcijas un cep īstā 
maizes krāsnī. 
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Izdevīga apmešanās vieta, ap-
ceļojot Baltijas valstis. Zemnieku 
saimniecībā ierīkots kempinga 
laukums 32 karavānām. Elek-
trības pieslēgums - 220V. Dušas - 
karsts/auksts ūdens, WC, virtuve, 
veļas mašīna, ugunskura vieta, 
grils, spēļu laukums bērniem 
atrakcijas un bumbu spēles, 
izbraucieni ar laivu. Ekskursija 
- pieredzes apmaiņa 200 ha 
zemnieku saimniecībā, seno 
darba rīku kolekcija.

 Saimnieki savākuši senu 
darba rīku un piena pārstrādes 

29. Zemnieku saimniecība “BĒRZIŅI”

Zorģi , Iecavas nov., Latvija
GPS Lat:56.56410 Lon:24.16769 

   +371 26320336
   info@kempingslabirinti.lv

www.labirinti.lv
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Bērzes pag., Dobeles nov., Latvija 
GPS Lat:56.65992 Lon:23.48122      

  +371 26670812
  piksas@piksas.lv

www.piksas.lv

D 4

Zaļenieku pag., Jelgavas nov., Latvija
GPS Lat:56.57432 Lon:23.49571

    +371 26548948
   mezaciruli@gmail.com
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Cenu pag., Ozolnieku nov., Latvija
GPS Lat:56.72267 Lon:23.79211

   +371  26352395 
  jscaunites@inbox.lv

www.caunites.lv
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Apskates saimniecība, kur 
popularizē latvisko dzīves ziņu, 
piekopj tradicionālos rituālus
un cienā ar lauku labumu ēdie-
niem - putru, virteņiem, pīrā-
giem, plātsmaizēm, kas gatavoti 
no pašu audzētiem graudiem 
un rupja maluma miltiem. Tēju, 
garšvielu un lauku labumu 
iegāde.

 Viesi var apskatīt ražo-
jošu saimniecību, kur godā tur 
latviskās tradīcijas, aicina uz 
tradicionālu svētku svinēšanu 

30. Zemnieku saimniecība “VAIDELOTES”

Jauncode, Codes pag.,
Bauskas nov., Latvija
GPS Lat:56.42768 Lon:24.22618

    +371 29389993
    vaidelotes@gmail.com

I-XII
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“Rožmalas” – plašs atpūtas 
komplekss pašā Zemgales sirdī. 
Telpas svinībām, sarīkojumiem 
un semināriem, ēdināšana, nakš-
ņošana, aizraujoša ekskursija 
Ribbes dzirnavās (ANNO 1867), 
pirts ar SPA kompleksu, sporta 
laukums aktīvai atpūtai. 

 Ekspozīcijā “Grauda ceļš” 
Ribbes dzirnavās parāda kā 
lauksaimniecība ir attīstījusies 
cauri gadsimtiem līdz pat mūs-
dienu jaunajām tehnoloģijām.

31. Viesnīca “ROŽMALAS”

Nameju iela 2, Ceraukste, 
Ceraukstes pag., Bauskas nov., Latvija
GPS Lat:56.35961 Lon:24.28411

   +371 26564580
   info@rozmalas.lv

www.rozmalas.lv

I-XII
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Viesnīca atpūtas kompleksā 
“Miķelis” darbojas no 01.07.2017, 
tajā ir pieejami 4 divstāvīgi četr-
vietu ģimenes numuri ar terasi, 
7 divvietīgi numuri ar terasi un 
7 divvietīgi numuri. Tuvumā ir 
Retro auto muzejs un zemnieku 
sēta, kā arī restorāns. Teritorijā ir 
vieta teltīm. 

 Brīvdabas muzejs ar ti-
pisku Zemgales sētu, kas 
ataino sadzīves apstākļus 
Zemgalē 20.gs. pirmajā pusē. 
Lauksaimniecības un seno
 automobīļu kolekcija.

32. Atpūtas komplekss “MIĶELIS”

Uzvara, Gailīšu pag.,
Bauskas nov., Latvia

   +371 26443496
   info@mikelis.lv

www.mikelis.lv
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Saimniecībā ražo medu un tā 
pārstrādes produktus – zied-
putekšņus un propolisu, medus 
vīnu, kā arī alkoholisko dzērienu 
„Bites buča”. Saimnieks izrādīs 
dravu. Produktu iegāde. 

 Saimnieki rāda biško-
pības tradīcijas un ikdienas 
darbus dravā.  

33. DZINTARLĀSE

Vecumnieku nov.,
Vecumnieku pag., Latvija
GPS Lat:56.64980 Lon:24.54870

   + 371 63914166, 29878819
   dzintarlase@inbox.lv
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Pagalmā un saimniecības ēkās 
ir izstādīta Latvijas laukiem 
raksturīgo darbarīku, lauksaim-
niecībā izmantojamo mašīnu, 
mehānismu un sadzīves priekš-
metu kolekcija. Apmeklētāji var 
piedalīties speķa pīrādziņu un 
maizes kukulīšu gatavošanā, 
kurus izcep īstā lauku krāsnī, kā 
arī saimnieka pavadībā doties 
izzinošā ekskursijā. 

 Apmeklētāji var apskatīt 
latviešu lauku sētu ar seno 
darbarīku kolekciju (spēkratiem, 
mehānismiem, mājsaimniecības 

34. Brīvdabas muzejs  „AUSEKĻA DZIRNAVAS”

Bārbeles pag., Vecumnieku nov.,Latvija
GPS Lat:56.44066 Lon:24.58066

   + 371 29197412, 26396878
   ausekludzirnavas@inbox.lv

www.ausekludzirnavas.lv
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attīstības procesu no 1918.- 1940.
gadam. Izzinošās nodarbības par 
maizes izcelsmi un vēsturi, kā arī sa-
dzīvi lauku sētā. 

I-XII

iekārtu kolekciju un stāsta par to pie-
lietojumu senāk.

un gatavo cienastu no savas izaudzē-
tās produkcijas.

35. Zemnieku saimniecība “SIDRABI”

Kokneses pag., Kokneses nov., Latvija
GPS Lat:56.61154 Lon:25.49640

   +371 26593210
   ineta.sproge@koknese.lv

Saimniecībā audzē kaņepes un piedāvā iepazīties ar šī auga 
vēsturi, pielietojumu uzturā un pirtī. Gatavo kaņepju sviestu 
un pienu. Ekskursija, saražotās produkcijas iegāde.

 Audzē senu no saimnieces senčiem mantotu kaņepju 
šķirni, stāsta par to pārstrādes procesu un piedāvā degustāci-
jām - kaņepju pienu, saldējumu, kaņepju staku un tēju.

V-IX
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priekšmetiem), kā arī atjaunoto dzirna-
vu ēku. Īstā lauku krāsnī var izcept maizi 
vai pīrādziņus.

51. Brīvdienu māja “ZVEJNIEKI”

Pēc senām receptēm ražo 
smaržīgu cigoriņu kafiju. Visas 
izejvielas iegūst uz vietas, no 
apkaimes laukiem un mežiem. 
Apmeklētāji var doties eks-
kursijā, kuras laikā piedāvā 
iegādāties un degustēt kafiju.

 Pēc senām receptēm 
gatavo kafiju no miežiem, ci-
goriņiem, ozolzīlēm, kaņepēm 
un burkāniem. Stāsta un rāda 
gatavošanas procesu, kā arī 
piedāvā degustācijas.

36. KAFEJA ALĪDA
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Viena no retajām vietām, kur 
apskatāma un iepazīstama 
Sēlijas vēsturiskajam novadam 
raksturīga „dzīva” sēta ar tās 
plānojumu un tipiskām ēkām. 
Saimnieki kolekcionē senos 
sadzīves un saimniecības 
priekšmetus. Piedāvā ekskursi-
ju, ārstniecības augu kolekciju, 
melno pirti un sēļu ēdienus. 

 Reģionam raksturīga lau-
ku sēta ar tradicionālo ēku izkār-
tojumu, kur iepazīt lauku dzīves 
ikdienas darbus un apskatīt 
senos darbarīkus.

37. Sēļu sēta “GULBJI”

Rubeņi, Rubenes pag.,
Jēkabpils nov., Latvija            
GPS Lat:56.13713 Lon:26.06321

   + 371 26416231
  gulbjumajas@inbox.lv
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Jēkabpils novada Kaldabruņas 
ciemā, kādreizējās Kaldabruņas 
pamatskolas saimniecības tel-
pās, ko tagad apsaimnieko 
biedrība “Ūdenszīmes”, atklāta 
Latvijā vēl nebijusi vieta mākslai 
– Šķūņa mākslas galerija.

 Izveidots Pļavas muzejs 
par to apsaimniekošanu senāk un 
mūsdienās

38. KALDABRUŅA

Kaldabruņas skola, Rubenes pag., 
Jēkabpils nov., Latvija      
GPS Lat:56.09468 Lon:26.06735      

   +371 29548967; 26167960
www.udenszimes.lv

Atpūta meža ielokā Inikšu ezera 
krastā. Nelielai kompānijai 
iespēja baudīt dabas burvību un 
senas Latgales viensētas lauku 
mieru. Viesu rīcībā atsevišķa 
brīvdienu māja – viesistaba ar 
kamīnu, virtuves niša ar aprī-
kojumu, 2 guļamistabas, WC, 
duša, pirts, balkons un terase ar 
gleznainu skatu uz ezeru. 

 Saimniece piedāvā bišu 
dravas apskati, medus degus-
tāciju un produkcijas iegādi. 
Organizē pirts rituālus veselībai 
un skaistumkopšanai.

39. MEŽA SKUĶI

Inikši, Vaboles pag.,
Daugavpils nov.,Latvija 
GPS Lat:56.07472 Lon:26.41742      

    +371 26525648
    mezaskuki@inbox.lv

www.mezaskuki.lv
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Saimniecība “Cīruļi” atrodas 
dabas parkā “Daugavas loki”, 
ciemā “Lielie Muļķi”. Saimnieki 
nodarbojas ar biškopību (vairāk 
kā 100 bišu saimju), dalās piere-
dzē un stāsta par bišu dzīvi, kā arī 
piedāvā degustēt un iegādāties 
produkciju. Iespēja aplūkot un 
iegādāties saimnieka gleznas. 
Stāsti par ciemu “Lielie Muļķi”.

 Apmeklētājiem stāsta un 
rāda biškopības tradīcijas 
Latgalē. 

40. Saimniecība “CĪRUĻI”

Lielie Muļķi, Ūdrīšu pag.,
Krāslavas nov., Latvia
GPS Lat:55.90787 Lon:26.99960

   +371 29968900
   piligrimpb@gmail.com
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Aglonā, lauku mājā 2 istabiņas 
un telšu vietas Ciriša ezera 
krastā. Brokastis, pusdienas, va-
kariņas. Produkti no savas, bio-
loģiskās saimniecības, kas ražo 
piena produkciju (t.sk. sieru), 
dārzeņus, gaļu, olas. Ekskursija 
pa Ciriša ezeru un tā salām.

 Saimniecība, kur izkopj 
latgaliskās tradīcijas un galdā 
liek Latgales ēdienus, ražo 
piena izstrādājumus (arī sieru), 
audzē vietējos kultūraugus (var 
iegādāties) un piedāvā latgaļu 
melno pirti, kur par pirtnie-
kiem talkā iet paši saimnieki.

41. Lauku māja “UPENĪTE”

Tartakas iela 7, Aglona,
Aglonas nov., Latvija
GPS Lat:56.12056 Lon:27.00186 

   +371 26312465
   a.upenite@inbox.lv
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42. Zemnieku saimniecība “JURI”

Mantotā dzimtas saimniecībā, 
saimnieki no pašu audzētu 
govju piena gatavo sieru pēc 
vecām un mūsdienu receptēm. 
Apmeklētāji var degustēt sieru, 
pienu, rūgušpienu, paniņas un 
citus piena produktus, vērot to 
tapšanas procesu, kā arī līdz-
darboties. Mājdzīvnieku ap-
skate.

 Saimniecība Latgalē, kur 
no pašu govju saražotā piena 
gatavo sieru pēc senām re-
ceptēm  un aicina viesus līdz-
darboties.

Lubāni, Rušonas pag.,
Riebiņu nov., Latvija
GPS Lat:56.19363 Lon:26.94745

   + 371 29182355
   zsjuri@gmail.com
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Atraktīvais amatnieks ir viens no 
“Pūdnīku skūlas” podniekiem, 
kas izmanto senču uzkrātās 
zināšanas. Darbnīcā “Malny 
Wylky” var redzēt tradicionālo 
darbu tapšanas procesu no 
virpošanas ar kājminamo virpu 
līdz to apdedzināšanas bedres 
tipa malkas ceplī svēpējuma 
tehnikā. Vēsma Ušpele savukārt 
glezno eļļas tehnikā un parādīs 
savus darbus.

 Apmeklētājiem ir iespēja 
redzēt tradicionālo podniecī-
bas darbu tapšanas procesu. 

Garkalni, Maltas pag.,
Rēzeknes nov., Latvija
GPS Lat:56.32610 Lon:27.11594

    +371 29466372
   puudniiks@inbox.lv

V-X
Biedrības “Pudniku skūla” 
dibinātājs un vadītājs, kas ar 
domubiedriem pielieto senās 
keramikas metodes un paņē-
mienus, apdedzinot traukus 
bedres tipa ceplī svēpējuma 
tehnikā. Apmeklētāji var 
apskatīt cepli, piedalīties 
tā atvēršanā, darboties ar 
mālu un iegādāties gatavos 
izstrādājumus.

 Pielieto un apmeklē-
tājiem rāda senās keramikas 
metodes.   Dalās ar zināšanām 
un prasmēm, būvējot cepļus 
jaunajiem podniekiem.

45. Podnieks Ēvalds Vasiļevskis

Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Latvija
GPS Lat:56.29194 Lon:27.54518

   + 371 26695877
  pudnikuskula@gmail.com

www.pudnikuskula.lv
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47. APKALNMĀJAS 48. LUDZAS AMATNIEKU CENTRS 49. Latgales alus “KOLNASĒTA” 52. LATGOLYS ŠMAKOVKA

Elkšņi, Elkšņu pag.,
Viesītes nov., Latvija
GPS Lat:56.21531 Lon:25.58134

   + 371 26582074
   kafeja.alida@gmail.com

www.kafejaalida.lv
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Māla darbus apdedzina melnā (svēpētajā) tehnikā un 
strādā ar Latgalē rakto mālu. Darbu tapšanas procesā 
neizmanto industriālās iekārtas, cepli kurina ar malku. 
Demonstrē trauku tapšanu uz kājminamās podnieka ripas 
un stāsta par apdedzināšanas procesu.  

 Podnieka mājā strādā pēc senām tradīcijām, te ir 
autentiski apstākļi mūsdienīgā vidē. Darbnīcas apmeklē-
tāji var noklausīties stāstu par podniecības vēsturi un tra-
dīcijām, darboties ar mālu un piedalīties cepļa atvēršanā.

44. Podnieks Staņislavs Viļums E 8
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53. Viesu nams „Barono vila” 54. Viesu nams „Svajonių dvaras” 55. Restorāns-ceptuve „Romnesa” 56. „Gaidelių viesu nams” 57. Viesu nams „Senosios Gegužinės ūkis”
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43. Podnieks Aivars Ušpelis, gleznotāja 
Vēsma Ušpele

Apskatāma arī tuvākā apkārtnē 
savākto seno gludekļu un lauku sētas 
saimniecības priekšmetu kolekcija.

E 8 46. Zirgu sēta “UNTUMI”

“Untumos” uztur un atjauno zirgu ganāmpulku, kā arī ie-
gādājas zirgus, kuri atbilst vēsturiski veidotās Latvijas zirgu 
šķirnes prasībām. Te var iegūt jāšanas iemaņas instruktora 
pavadībā ierobežotās platībās un apvidū. Vasarās piedāvā vi-
zināšanos ratos, ziemā – pajūgā.  

 “Untumos” uztur un atjauno zirgu ganāmpulku, kā arī 
iegādājas zirgus, kuri atbilst vēsturiski veidotās Latvijas zirgu 
šķirnes prasībām.
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Spundžāni, Ozolmuižas pag.,
Rēzeknes nov., Latvija
GPS Lat:56.53405 Lon:27.25906

    + 371 26337449
   ligita@untumi.lv

www.untumi.lv
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58. L. un S. Sadausku viesu nams 59. Viesu nams „Šušvė” 60. Limuzīnu saimniecība 62. Jadvīgas Balvočjūtes 
(Jadvygos Balvočiūtės) saimniecība

63. Lauksaimnieka R. Neverdauska 
(R. Neverdauskas) alpaku saimniecība

64.  „Lapių slėnio” saimniecība 65. „Beržoro” viesu nams 66. „Dapkų” saimniecība 67. Ievas Šjurnes (Ieva Šiurnė) saimniecība

I-XIII-XII I-XII I-XII

I-XII

IV-X

 Saimniecība – zāļu tēju ražotājs.

68.  „Kanapeckų” saimniecība

Indrajos g. 2, Zabičiūnų k., 
Antalieptės sen., Zarasų r., LT-32242
GPS N 55.662075  E 25.793343

   +370 62578726, +370 62806835
   ruta.puraite5@gmail.com

www.facebook.com/
antaliepteszirgai 

IV-X

69. Saimniecība „Kanapinė Šironija”

Var nomazgāties dūmu pirtī, redzēt govju slaukšanas proce-
su un pat pašam pamācīties, iegādāties svaigi ceptu maizi, 
smalkmaizītes un unikālo ābolu tēju, iznomāt ģimenes telti, 
piedalīties dažādos saimniecības darbos un tos apgūt, zvejot 
un peldēties dīķī, šaut gan ar seniem, gan ar moderniem 
lokiem.  

 Saimniecībā var redzēt, kā tiek cepta maize, kā arī pa-
šam izmēģināt tās cepšanu.

G 6

Papiškiai, Giedraičių sen., Molėtų r.
GPS N 55.155631  E25.248037

    +370 64593311
   andrius@sironija.lt

www.sironija.lt 

I-XII

80. L. Sabaļauskienes (L. Sabaliauskienė) 
dambriežu saimniecība F 6

L.Sabaļauskienes saimniecība atrodas mežu un Sventājas upes 
ielokā. Saimnieki izglītojošās programmas laikā stāsta par šo 
dzīvnieku audzēšanu un kopšanu. Apmeklētāji var vērot iežo-
gojumos esošos dzīvniekus. Saimnieki organizē izbraucienus 
ar smailītēm un velosipēdiem. 

 Šeit tiek audzētas 2 meža zvēru ģimenes: 16 dambrieži 
un 8 plankumainie brieži.

I-XII

Ragaišių k. 3, Debeikių sen., Anykščių r., LT-29360 
GPS N55.642353  E 25.26613

   +370 68238142, +370 68689040
   sodyba@tarpliepu.lt

www.tarpliepu.lt

85. Viesu nams „Prie Žiedelio”

Tā ir ekoloģiska, biodinamiska 
divu māsu vadīta ārstniecības 
augu saimniecība, kurā tiek 
gatavotas zāļu tējas un garšvie-
las. Izglītojošo nodarbību laikā 
stāsta par augiem, iepazīstina 
ar tiem un to ārstnieciskajām 
īpašībām. Tāpat saimniecībā var 
iznomāt velosipēdus un braukāt 
pa Žemaitijas nacionālā parka 
veloceliņiem.

 Saimniecībā tiek audzēti 
48 nacionālā mantojuma augi, 
kopā apmēram 100 augu šķirnes.

73. Saimniecība „Miško sodai”

Skolēniem līdz 6. klasei tiek 
piedāvātas ekskursijas, kuru laikā 
iepazīstina ar dzīvniekiem, ļauj 
tos pabarot un pajāt. Vecākiem 
skolēniem stāsta par zirgu 
evolūciju un bioloģiju, darbu 
ar zirgiem. Tāpat tiek piedāvāti 
tūristu pārgājieni pa apkārtni 
(viegls maršruts).

 Zirgaudzētavā aicina ne 
tikai profesionālus jātniekus, 
bet arī tos, kas vēlas apgūt 
jāšanas sportu.

74. „Molainių” zirgaudzētava

Molainių k., Panevėžio r., LT- 37175
GPS N 55.702234  E 24.296715 

   +370 61099880
  daivazavadskiene@gmail.com

www.molainiuzirgynas.lt

75. „Molio virtuvė”

Keramiķe piedāvā izglītojošas 
nodarbības, kuru laikā paši var 
veidot māla izstrādājumus un tos 
izdedzināt. Studijā tiek gaidītas 
gan bērnudārzu audzēkņu un 
skolēnu grupas, gan pieaugušie 
un senjori. Keramiķei ir pieredze 
strādāt ar cilvēkiem, kam ir 
īpašās vajadzības. Studijā var 
iegādāties jau gatavus māla 
izstrādājumus.

 „Molio virtuvė” saimnie-
ce-keramiķe ir viena no nedau-
dzajiem Lietuvā, kas izmanto 
ierauga keramikas tradīcijas.

Liepų 4, Lomenių k. Palomenės sen., 
Kaišiadorių r., LT-56382
GPS N 54.964587  E 24.437718

   +370 61549490
   moliovirtuve@gmail.com

https://www.facebook.com/
KZkeramika/

„Saulės vartų Romuva” saimnieki 
nodarbojas ar dabas pārvērtībām 
raksturīgajiem rituāliem. Tāpat 
tiek lasītas lekcijas par seno 
baltu ticību. Tiek organizēti 
ģimenes un kalendārie svētki 
– laulības, vecmeitu ballītes, 
svētīšana, ziemas vidus, Meteņi. 
Saimniecībā rīko arī pagānu svēt-
kus. Izglītojošās programmas 
paredzētas pieaugušajiem.

 Saimniecībā tiek audzēti 
arī mājdzīvnieki.

76. „Saulės vartų Romuva”

Dovainonių k., Kaišiadorių r. 
GPS N 54.84155  E 24.236632

   +370 62398270
   info@romuva.lt

www.romuva.lt

Ekskursijas laikā var nogaršot 
mājās gatavoto maizi, sieru, 
zvēra gaļu un alu. Tāpat var 
apskatīt seno dārzu, liepu aleju, 
saimniecībā audzētos briežus, 
dambriežus, muflonus. Bērnus 
vilina iespēja paglaudīt kazas, 
trušus un ēzeli. 

 Muižā vadītās ekskursijas 
„Grauda ceļš” laikā piedāvā ap-
lūkot muižu, ekoloģisko saim-
niecību, vējdzirnavas, seno 
motociklu, mašīnu, traktoru un 

77. Sodelišķu muiža

Sodeliškių g. 1A, 
Sodeliškių k., Biržų r. 
GPS N 56.290073  E 24.642546

   +370 61402160
   sodeliskiudvaras@gmail.com

www.sodeliskiudvaras.lt

78. Viktorijas Jovarienes (Viktorija Jovarienė) 
ekoloģiskā saimniecība

Kazio Pakšto 31, Užpaliai,
Utenos r., LT-28384
GPS N 55.650559  E 25.580534 

    +370 61419339
    eglejov@gmail.com 

Viesu namā var apskatīt viesu 
nama lepnumu – pagrabu –, 
kurā atrodas liela saimniecī-
bā gatavoto vīnu kolekcija. 
Saimniecībā var iegādāties 
ābolu, vīnogu, ķiršu, upeņu, 
dzērveņu, ērkšķogu un rabar-
beru vīnu. 

 Viesu namā var apskatīt 
vistālāko Lietuvas ziemeļos eso-
šo vīna dārzu, nogaršot dažādus 
vīnus, iepazīties ar ražošanas 
īpatnībām, pieteikt izglītojošo 
programmu.

79. Vīndara saimniecība „Roksala”

Taručių k. 8, Rokiškio r., LT–42421
GPS N 56.146236  E 25.27947

   +370 62661510, +370 68611912 
   info@roksala.lt

www.roksala.lt

81. Zofijas Tikuišienes (Zofija Tikuišienė) 
ārstniecības augu saimniecība

Aldaris gaida apmeklētājus 
skaistā, Lietuvas Šveices titulu 
ieguvušā novadā, ko ieskauj 
meži, ezeri un pilskalni. „Čižo” 
alus, kas ir viegls, nefiltrēts 
un dzīvs, tiek gatavots pēc 
vecvectēvu tradīcijām ar meža 
bišu medu. Aldaris mantoja ne 
tikai recepti, bet arī iekārtas, 
tāpēc savā viesu namā izveidoja 
seno alus gatavošanas iekārtu 
ekspozīciju. 

 Apmeklētāji tiek aicināti 

82. „Čižo alus”

A. Budvīša viesu nams atrodas 
lielā teritorijā ar dīķi, licencētu 
āra šautuvi, basketbola un volej-
bola zonām, kā arī bērnu lauku-
mu. Viesu nama apmeklētāji var 
izmēģināt jāšanu un apmeklēt 
ekoloģisko sakņkopības saim-
niecību. Tiek piedāvāta arī biš-
kopības izglītojošā programma.

 Saimniecībā tiek audzēti 
sporta zirgi un vienīgie Lietuvā 
reģistrētie miniatūrie amerikā-
ņu zirdziņi.

83. A. Budvīša (A. Budvytis) viesu nams

Virkytų k., Švėkšnos sen., 
Šilutės r. , LT-99390
GPS N 55.468266  E 21.543055

    +370 61642828
    arunas@kaimopirtele.lt

www.kaimopirtele.lt

Pakrojas muižas saimniecībā 
apmeklētāji tiek aicināti iepazī-
ties ar 19. gs. muižas darbiem: 
izmēģināt senāko amatu 
pasaulē – podniecību –, cirpt 
aitu, velt skaistas un siltas lietas 
no tikko nocirptās vilnas, kalt 
laimes naglas un pakavus. Šeit 
rīkotās izglītojošās programmas 
ir interesantas gan vēstures cie-
nītājiem, gan arī tiem, kas vēlas 
labi pavadīt laiku.

 Pakrojas muižas saim-

84. Pakrojas muižas saimniecība

Parko g. 5, Pakruojo k., 
Pakruojo r., LT-83166
GPS N 55.991093  E 23.880423

    +370 65752693
    jovita@pilys-dvarai.lt

www.pakruojo-dvaras.lt

Viesu nams „Prie Žiedelio”, kurā 
nodarbojas ar lauku tūrismu, 
atrodas viensētā brīnišķīgā 
vietā – Žiedeļa ezera krastā. 
Apmeklētāji tiek aicināti nogar-
šot vietējos ēdienus un dzērienus 
izglītojošā programmā „Izgaršo 
Žemaitiju!” un klausīties folkloras 
ansambļa „Platelee” izpildītās 
dziesmas.

 Saimniecībā tiek gatavots 
kastinis – sertificēts Lietuvas 
nacionālā mantojuma produkts.

Sertificētā kulinārā mantojuma 
ēdienu gatavotāja Beržora ciemā 
ir uzkrājusi lielu zināšanu ba-
gāžu un lepojas, ka ir sertificējusi 
populārākos žemaišu ēdienus. 
Šeit tiek rīkotas degustācijas, 
kuru laikā iepazīstina ar dažā-
diem žemaišu un lietuviešu ēdie-
niem. Kopā ar meitu gatavotāja 
rīko izglītojošo programmu par 
žemaišu etnokultūras tradīciju 
veicināšanu.

 16 viesu nama ēdieniem ir 

86. Viesu nams „Pas tėvukus”

Plungės g. 42, Beržoro k., 
Platelių sen., Plungės r., LT- 90419
GPS N 56.0241663  E 21.8229342

   +370 61529603, +370 69803485
   info@pastevukus.lt 

www.pastevukus.lt

E 2 F 5 H 5 H 5 E 5 F 6 E 6

Rīkotajās izglītojošajās prog-
rammās saimnieki iepazīstina 
ar šķiedru kaņepju audzēšanas 
īpatnībām, kaņepju produktiem 
un izstrādājumiem. Nodarbības 
laikā viesi tiek cienāti ar saimnie-
cībā izaudzētajiem un saražota-
jiem produktiem.

 Saimnieki no izaudzēta-
jām kaņepēm gatavo un pārdod 
eļļu, lobītas un nelobītas sēklas, 
kaņepju barību zvejniecībai, 
ķermeņa kopšanas līdzekļus un 
tēju.

70. „Kanapių” saimniecība G 5 71. Publiskā iestāde 
„Kūrybos ir užimtumo stuba”

Vytauto g. 77, Zapyškis, 
Kauno r., LT-53419 
GPS  N 54.927056  E 23.655742      

    +370 67327274
    Info@stuba.lt

www.stuba.lt

Iestādē notiek atpūtas un brīvā 
laika nodarbības dažāda vecuma 
cilvēkiem. Radošās darbnīcas un 
dažādās lekcijas ir orientētas uz 
ģimenēm un veicina to radošu-
mu. Pūķu palaišanas process no-
ris rituāla veidā – bērni debesīs 
palaiž savus sapņus.

 Bērniem un pieaugu-
šajiem tiek rīkotas tekstila, 
keramikas, pūķu gatavošanas 
nodarbības.

H 4

Miškų g. 5, Visvainių k., Platelių sen., 
Plungės r.,  LT-90423
GPS N 56.093342  E 21.852557

   +370 61166 021  
   vaivamiskoziedas@gmail.com 

F 2

Kojelių k., Agluonėnų sen., 
Klaipėdos r., LT-96020
GPS  N 55.6285423  E 21.3949260      

  +370 46232356, +370 61296079
  algirdasliudas@gmail.com

F 6

Dusetų vienkiemis, Dusetų sen., 
Zarasų r., LT-32029
GPS N 55.7397309  E 25.8558528

    +370 38556653, +370 68648890
   cizoalus@gmail.com

www.cizoalus.lt

G 2 F 4

Beržoro k., Platelių sen., 
Plungės r., LT-90036
GPS N 56.0132772  E 21.8316795

   +370 68609867
  info@prieziedelio.lt

www.prieziedelio.lt

E 2 E 2 87. Žiļu (Žilių) ģimenes ekoloģiskā 
saimniecība

Algimantų k., Ariogalos sen., 
Raseinių r., LT- 60247
GPS N 55.269632  E 23.512493

    +370 61832040
    audrone.ziliene@gmail.com

www.ziliuukis.lt

G 4

Viesu nams „Karpynė”, kurā 
nodarbojas ar lauku tūrismu, 
atrodas pašā Lietuvas vidū. 
Nosaukums „Karpynė” ir radies 
no zivs „karpa” vārda. Katru gadu 
viesu namā notiek ar zvejniecību 
saistīti pasākumi. Viesi paši var 
nozvejot un pagatavot noķerto 
zivi. 

 Šis viesu nams ir sla-
vens kā lieliska vieta dažādu 
zivju ēdienu nogaršošanai. 

88. Viesu nams „Karpynė”

Karpynės g. 2, Gabšių k., 
Raseinių r., LT-60192
GPS N 55.3396291  E 23.0962790

   +370 65077437, +370 42870123
   info@karpyne.lt

www.karpyne.lt

G 4

Viesu nams, kurā nodarbojas ar 
lauku tūrismu, atrodas ainaviskā 
Žemaitijas vietā blakus Virvītes 
upei. Viesiem tiek piedāvātas 
izklaides: peldēšana ar smai-
lītēm, braukšana ar velosipē-
diem, foreļu zvejošana Virvītes 
upes sengultnē, ekskursijas uz 
vēsturiskām Žemaitijas vietām. 
Viesu namā ir ierīkots seno 
motociklu muzejs. 

 Saimniecībā iežogotos 
aplokos tiek audzēti brieži un 
dambrieži.

89. „Auksinio elnio” muižas saimniecība F 3

Rapalių k., Luokės sen., 
Telšių r., LT-88239
GPS N 55.88033  E 22.450809

    +370 64032163, +370 61649253
   auksiniselnias@gmail.com

www.auksiniselnias.lt

„Ilzenberga muiža” – pirmā 
un Baltijā lielākā saimniecība 
muižā. Saimniecībā, kurā darbs 
noris harmonijā ar dabu, var 
redzēt un iegādāties dažādu 
veidu maizi no dabīgā ierauga, 
mājputnus un to olas, ekoloģis-
kās ganībās izaudzēto liellopu 
gaļu, pienu un to produktus, 
dīķos audzētās zivis, tradicionāli 
audzētās dārza veltes, dažādus 
dārzeņus, ekoloģiskajā muižas 
apkārtnē iegūto bišu medu, kā 
arī dažādus žāvētus, skābētus 
un kūpinātus produktus. 

90. Ilzenberga muižas saimniecība E 6

Rokišķu rajona konditorejas 
cehā tiek gatavoti tradicionālie 
lietuviešu saldumi – šakoši un 
medus rauši „sēnītes”.  

 Šeit ir iespēja pieteikt 
izglītojošo programmu par 
šakošu un tradicionālo medus 
raušu-sēnīšu cepšanu.

91. L. Sadauskienes (L. Sadauskienė) šakoši E 6

Viesu nams atrodas skaistā, mie-
rīgā vietā pie dīķa, kas ikvienu 
zvejnieku iepriecinās ar zivju 
pārpilnību. Viesi tiek izmitināti 
120 gadus senā klētī, kurā ir gu-
ļamistabas, virtuve un pirts.
 

 Apmeklētājiem šeit ir 
iespēja apskatīt tradicionālo 
lietuviešu putnu saimniecību. 

92. Broņus Juzelsķa (Bronius Juzelskis) 
viesu nams

Vietu, kurā atrodas viesu nams, 
senākie iedzīvotāji piemin kā 
Domantu ciema centru. Viesu 
nams sastāv no 4 atsevišķām 
ēkām atbilstoši etniskās arhi-
tektūras tradīcijai: iebraucamā 
vieta, klēts, pirts, tradicionālā 
dzīvojamā māja ar diviem 
galiem. 

 Šajā vietā var nogaršot 
dažādus tradicionālos lietuviešu 
ēdienus. Tiek vadīta arī izglīto-
jošā programma. 

93. Lauku tūrisma viesu nams „Girelė”

Viesu nams atrodas Rusnes salā, 
Pakalnes upes krastā. Viesu 
nama saimnieki vāc augus, pēc 
tautas receptēm tos apstrādā un 
viesiem piedāvā dažādas tējas, 
uzlējumus un citus dzērienus, 
kam piemīt ārstnieciskā iedar-
bība, kas uzlabo garastāvokli un 
paaugstina tonusu.

 Viesu namā notiek 
izglītojošās programmas par 
ārstniecības augu audzēšanu 
un to pielietošanu veselības 
uzlabošanas nolūkos.

94. Lauku tūrisma viesu nams „Pakalnė”

Restaurētais XIX gadsimta beigu 
etnogrāfiskais viesu nams ir uni-
kāla vieta, kurā savijas kultūras 
mantojums un mūsdienu kom-
forts. Nemunas deltas reģionālā 
parka daba un piejūras novada 
kultūras mantojums – atspirdzi-
nājums ķermenim un dvēselei, 
tiem, kam patīk zvejot, vērot 
putnus un omulīgi atpūsties visa 
gada garumā.

 Viesu namā var dzirdēt 
saimnieku stāstījumu par nelielo 

95. Lauku tūrisma viesu nams „Ėvė”

Minijos k., Kintų sen.,
Šilutės r., LT-99050
GPS N 55.3629299  E 21.2817033

    +370 61650640
    Eve.minge@gmail.com

F 6

Juodonių k., Kamajų sen., 
Rokiškio r. , LT-42290
GPS N 55.7422241  E 25.4479296      

  +370 69834137
  broniusj@gmail.com

F 4

Domantų k. 1A, Meškuičių sen., 
Šiaulių raj., LT- 81439
GPS N 56.0021648  E 23.3922217

    +370 41211043
    girele@atostogoskaime.lt

www.sodybagirele.lt

G 2

Pakalnės 48, Pakalnės k., 
Rusnės sen., Šilutės r., LT-99343
GPS N 55.3153871  E 21.3220568

    +370 44153440
    zivileskirkeviciene@gmail.com

G 2

Tradicionālo amatu centrs, turpi-
not keramikas amata tradīcijas, 
ik gadu organizē radošās bērnu 
nometnes, rīko keramikas darbu 
izstādes, organizē izglītojošas 
programmas par tradicionāla-
jiem svētkiem.  

 Centra kultūras un apmā-
cību programmas popularizē 
ne tikai tradicionālo keramiku, 
bet piedāvā viesiem arī aušanas, 
vilnas velšanas, sveču liešanas un 
citas izglītojošas programmas.

99. „Meniškas kaimas”

Bebrusų k., Žvejų g. 2, Luokesos sen., 
Molėtų r., LT- 33001
GPS N 55.183642  E 25.434502

   +370 68627048
   meniskaskaimas@gmail.com

www.meniskaskaimas.lt

G 6

Saimnieks ir pirtnieks, dzied-
nieks, masieris, Reiki meistars, 
kas interesējas par etnokultūru 
un kas viesiem piedāvā senču 
pārbaudītus īstas atpūtas un 
veselības stiprināšanas veidus 
– pirts programmas, ārstniecī-
bas augu noslēpumus, saiknes 
ar dabu atjaunošanu, ūdens 
izklaides. 

 Saimnieks piedāvā īstu 
pirti pēc senām lietuviešu tradī-
cijām ar profesionāla pirtnieka 
veiktajiem pirts rituāliem.  

100. Feliksa Laivja (Feliksas Laivys) viesu nams

Piešiškių k., Alantos sen., 
Molėtų r., LT-33037
GPS N55.33555  E25.3703

   +370 68236775
   laivys@gmail.com

www.laivys.puslapiai.lt

G 6

Viesu nama saimnieki siltajā 
laikā aicina viesus nogaršot 
āra virtuvē gatavotos ēdienus 
(plovu, omleti, pīrāgus). Ēdienu 
gatavošanai tiek izmantoti 
pašu dārzā izaudzētie dārzeņi.
 

 Viesu nama saimniecībā 
tiek audzētas senas lietuviešu 
šķirnes aitas – melngalves –, 
tāpat ir vistas un truši.

101. Viesu nams „Pasartėlė”

Hipodromo g. 4, Didžiadvaris, 
Dusetų sen., Zarasų r., LT-32300
GPS N 55.7543604  E 25.8197109

   +370 61143889, +370 65233232
  pasartele@gmail.com

www.pasartele.com
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102. HBH Juozo alaus bravoras

„HBH Juozo alaus bravoras” attīsta lauku viesu nama kultūras 
un saimniecības tradīcijas. Viesu nams visa gada garumā 
piedāvā: izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumus, banketa 
zāles, pirtis, bērnu spēļu laukumus, basketbola laukumu, 
skulptūru un atpūtas parku, dažādus sporta un izklaides pa-
sākumus, kā arī citas izklaides. 

 Daudziem viesu nama ēdieniem ir Lietuvas nacionālā 
mantojuma produkta sertifikāts.

F 2

Jakutiškių g. 16, Jakutiškiai, 
Ukmergės r. 
GPS  N 55.223346  E 24.586075          

   +370 610810 52
   info@kanapiuukis.lt

www.kanapiuukis.lt
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I-XII

Viesiem ir iespēja pastaigāties un nofotografēties lavan-
du laukā, atpūsties mājīgajā un smaržīgajā Provansas 
stila apkārtnē.  

 Lavandu saimniecība piedāvā izglītojošas ekskur-
sijas, kuru laikā iepazīstina ar lavandu audzēšanu, stāsta 
par saimniecībā gatavoto produkciju, cienā ar tēju.

72. Lavandu saimniecība E 5

Dvaro g. 10, Mockūnų k., Biržų r. LT-41323
GPS N 56.006239  E 24.737192

    +370 68738636
   giedrejankuniene@gmail.com

https://www.facebook.com/levanduukis/
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 Saimniece ir izveidojusi zirg-
kopības muzeju no vairāk kā tūkstoš 
dažādiem eksponātiem.

I-XII

dziednīcā norisinās veselības veicinā-
šanas un skaistuma procedūras.

 Saimniece - sertificēta ekolo-
ģisko zāļu tēju ražotāja.

I-XII I-XII

niecībā apmeklētāji tiek aicināti 
iepazīties ar 19. gs. muižas darbiem.

I-XII I-XII

Lietuvas nacionālā mantojuma produk-
ta sertifikāts.

I-XII
I-XII

I-XII I-XII

 Muižas saimniecībā tiek ražoti 
un pieejami dažādi lauksaimniecības 
produkti. 

Ilzenbergo k. 4, Juodupės sen., 
Rokiškio r., LT- 42440
GPS N 56.159738  E 25.524547

   +370 69644004
   info@ilzenbergas.lt

www.ilzenbergas.lt

I-XII

Pergalės g. 2, Juopdupės sen., 
Rokiškio r., LT-42466
GPS N 56.088347  E 25.606855

    +370 65680373
   laimute.sadauskiene@gmail.com

I-XII

I-XII
I-XII IV-X I-XII

seno lietuviešu šķirņu aitu un vistu 
saimniecību. 

96. Viesu nams „Angelų malūnas”

„Angelų malūnas” – sens viesu 
nams upes krastā, kur kopš 1851.
gada darbojās ūdens dzirnavas. 

 Viesu namā piedāvā īstu 
pirti pēc senām lietuviešu tradī-
cijām ar profesionāla pirtnieka 
veiktajiem pirts rituāliem.

97. P. Račkauskienes (P. Račkauskienė) 
viesu nams

Kantvainų k., Agluonėnų sen., 
Klaipėdos r., LT-96251
GPS N 55.5889486  E 21.3853796

   +370 69847208, +370 69980137
   rackauskusodyba@gmail.com 

www.rackauskusodyba.lt

Kūlio Daubos k., Luokės sen., 
Telšių r., LT-88268
GPS N 55.84580  E 22.407571

   +370 65574447
  info@angelu-malunas.lt

www.angelumalunas.lt

F 3 F 2
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46. Viesu nams „Apynių namai”

Viesu namā tiek piedāvāta ekskursija Butautu muižas 
brūzī, velo izbraucieni, ūdens izklaides, zvejošana 
Lēvenes upē un ēdieni ar apiņiem.  

 Viesu namā tiek rīkotas zāļu tēju un alus degustā-
cijas, iepazīstinot ar alus darīšanas tradīcijām.

98. Viesu nams „Apynių namai” F 4

Stirniškių k., Subačiaus sen., Kupiškio r., LT-40137
GPS N55.787829  E24.831641

   +370 69937956, +370 65216454
   info@apyniunamai.lt

www.apyniunamai.lt

I-XII I-XII I-XII

Žibininkų k., Kretingos r., LT-97231 
GPS N 55.9583447  E 21.1437139

   +370 65537777, +370 44544423
   hbh@atostogoskaime.lt

www.hbh.lt

I-XII
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dalās zināšanās par to pielietojumu 
agrāk un mūsdienās.

degustēt pašu iegūto produkciju.

Latvija, parādīs savu 185 pāru cimdu  
kolekciju.

tvaika mašīnu kolekciju.

Var iepazīties ar alus gatavošanas 
tradīcijām.

apmeklēt piedāvātās aldara ekskursi-
jās un degustācijās.

Projekta mērķi
Projekta mērķis ir izveidot un popularizēt ilgtspējīgu pārrobežu agrotūrisma produktu, kas ir 
pieejams visā programmas teritorijā Latvijā un Lietuvā, tādējādi saglabājot kultūras mantojumu, 
attīstot un popularizējot uz tā balstītus produktus un pakalpojumus, kā arī veicināt tūristu skaita 
pieaugumu šajā reģionā. Par pamatu šim agrotūrisma produktam būs lauku saimniecības, kurās 
tiek uzturētas pārmantotās tradīcijas lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, amatniecībā un pārtikas 
ražošanā un pārstrādē.

Projekta plānotie rezultāti
1. Lauku kultūras mantojumā balstīts agrotūrisma produkts (50 saimniecības Latvijā un 50 
Lietuvā), saistītas 10 tūrisma maršrutos

2. Izglītojošs atbalsts lauksaimniekiem agrotūrisma produktu veidošanā (produkta kritēriji, 3 
rokasgrāmatu komplekts, informatīvie semināri, produkta akreditācija)

3. Mārketinga un popularizēšanas kampaņa

Kopējais projekta budžets ir  235 881 Eur, no tā 200 499 Eur tiek finansēts no Eiropas Reģionālā 
Attīstības Fonda.

Programmas mājaslapa: www.latlit.eu 
Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu
Projekta informācija: www.celotajs.lv/lv/project/14

PROJEKTA PARTNERI

Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” 
www.celotajs.lv
E-pasts: lauku@celotajs.lv, 
Tel. +371 67617600
Adrese: Kalnciema 40, 3.stāvs, Rīga, Latvija, LV-1046
Facebook: Lauku celotajs, 
Twitter: laukucelotajs

Karte izdota projekta „Lauksaimniecības tradīciju mantojums agrotūrismā Latvijā un Lietuvā” 
ietvaros, kuru atbalsta ES Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 
2014. – 2020.gadam.

PROJEKTS LLI-65 „LAUKSAIMNIECĪBAS TRADĪCIJU MANTOJUMS 
AGROTŪRISMĀ LATVIJĀ UN LIETUVĀ” (AGRI-HERITAGE) 

Šī karte ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs rokasgrāmatas saturu pilnībā atbild LLTA „Lauku ceļotājs”, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par 
Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 

EUROPEAN UNION

Lietuvas Lauku tūrisma asociācija “Atostogos kaime” 
www.atostogoskaime.lt
E-pasts: administracija@atostogoskaime.lt, tel. +370 37400354
Adrese: K. Donelaičio g. 2-201, Kaunas, Lietuva, LT-44213
Facebook: Atostogoskaime

KAS IEKĻAUTS KARTĒ UN KĀ TO LIETOT

 Vēsturiskā mantojuma agrotūrisms ir apmeklētājiem atvērtas lauku saimniecības, 
interaktīvi muzeji, privātas kolekcijas un citas vietas, kur var iepazīt  lauku saim-
niecisko vēsturi un dažādu lauksaimniecības nozaru attīstības gaitu  no 
pirmsākumiem līdz mūsdienu praksei.

Mācoties no iepriekšējām paaudzēm, arī no ienācējiem un citām tautām, vēlāk skolojoties un 
tiecoties pēc visa jaunā, esam no zirga vilkta arkla un kaklā uzkārtas graudu sētuves nonākuši 
līdz milzu traktoriem, kuri laukus apstrādā, sekojot navigācijai, un ekrānā parāda, cik tonnu 
labības šodien nokults. Tomēr arī mūsdienu saimnieks ar cieņu un pateicību dažkārt palūkojas 
pagātnē, neizmet vectēva darināto maizes abru un neatdod veco kuļmašīnu metāllūžņos. Viņš 
šīs pagātnes liecības labprāt rāda citiem, stāstot stāstu par savas dzimtas uzņēmēja un saimnieka 
garu.

Vēsturiskā mantojuma agrotūrisma karte izceļ 102 vietas Latvijā (Latgalē, Kurzemē un Zemgalē) 
un Lietuvā (Aukštaitijā, Žemaitijā), kur ne tikai uztur novadiem raksturīgās saimniekošanas 
tradīcijas, bet tās rāda un ļauj izzināt arī ceļotājiem. Lauku saimniecības vēsture ir ļoti plaša joma, 
tādēļ šī karte ir aicinājums apmeklēt amatniekus, vietējo ēdienu un dzērienu gatavotājus, lauku 
produkcijas audzētājus un ražotājus, zvejniekus, lauku sētas, lauksaimniecības, amatniecības un 
zvejniecības muzejus un kolekcijas. 

Izdevumā ietverts: Latvijas un Lietuvas karte (mērogs 1: 1 000 000), 102 objektu apraksti, 
informācija par katras vietas vēsturisko mantojumu un kontaktinformācija. 

Kartē atzīmēti 10 agrotūrisma maršruti un sniegts īss raksturojums. 

LEĢENDA

Apmeklējums iepriekš jāpiesaka

Vieta ar konkrētu darba laiku

Pieņem individuālus apmeklētājus

Pieņem tūristu grupas

V-IX

Apmeklētājus pieņem 
“no - līdz gada mēnešiem”

Naktsmītne

Tālrunis  |  + 371, + 370 Latvijas un Lietuvas tālruņa kodi

e-pasts

Vēsturiskā mantojuma Agrotūrisma piedāvājums

Apmeklētājiem atvērtas agrotūrisma saimniecības

GPS Ģeogrāfiskās koordinātas

Skatiet pilnu informāciju: 

www.celotajs.lv/agriheritage

Bekši, Rēzeknes nov.,Ozolaines pag., Latvija
GPS Lat:56.40368 Lon:27.21870

    + 371 29106193
   stass_v@inbox.lv

www.cukrasata.lv

Vēsturiskā mantojuma 
AGROTŪRISMS

102 Agrotūrisma saimniecības
10 ceļojumu maršruti
TRANSPORTS Latvijā un Lietuvā

M 1:1 000 000

Karte   LATVIJA | LIETUVA


