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ŪKIAI IR SODYBOS
Lietuvoje

EDUKACINĖS PROGRAMOS,
KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS,
DEGUSTACIJOS,
ŽYGIAI, JODINĖJIMAS,
PASIPLAUKIOJIMAI,
ŽVEJYBA, ŽAIDIMAI, KAIMO
SKANĖSTAI, EKSKURSIJOS,
IŠKYLOS IR T.T.
AKCIJOS ORGANIZATORIAI

PATARIMAI LANKYTOJAMS
1

1

Išsirinkite Jums įdomiausius pasiūlymus bei
iš anksto suplanuokite savo maršrutą. Akcijos
dalyvius rasite skiltyje www.atostogoskaime.
lt/atviros-dienos-kaime. Turėkite omeny, kad
dažna kaimo turizmo sodyba, užsiimanti tik
svečių apgyvendinimu, akcijų dienomis gali
pasiūlyti įvairių pramogų, pvz. degustacijas,
ekskursijas, orientacinius žaidimus, edukacijas
ir t.t.
2
Atkreipkite dėmesį, kad prie kiekvieno objekto
paskelbtas konkretus laikas, kuriuo šeimininkai
lauks lankytojų. Jei atvyksite kitu laiku, šeimininkai
gali būti nepasiruošę Jūsų priimti.
3

Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerija

Lietuvos kaimo turizmo
asociacija

El. paštas:
Tel.
Adresas:

zum@zum.lt
+370 52391111
Gedimino pr. 19,
Vilnius, LT-01103
Facebook: zemesukioministerija

El. paštas: info@atostogoskaime.lt
Tel.
+370 37400354
Adresas:
K. Donelaičio g. 2-201,
Kaunas, LT-44213
Facebook: Atostogoskaime

www.zum.lrv.lt

www.atostogoskaime.lt

APIE AKCIJĄ
Akcijos tikslas – populiarinti kaime teikiamas
paslaugas, užaugintus bei pagamintus
produktus. Sodybų, ūkių, kultūros namų,
lankytojų centrų šeimininkai, amatininkai ir
bendruomenės kvies tiek didelius, tiek mažus
miesto gyventojus 3 dienas praleisti kaime bei
pasimėgauti kaimo siūlomomis pramogomis
bei veiklomis, įsigyti jų užaugintų bei
pagamintų produktų ar tiesiog sužinoti apie
galimybes atostogauti kaime.

Apie planuojamą vizitą būtinai praneškite akcijos
dalyvio nurodytais kontaktais! Prieš apsilankant
prašome susisiekti su šeimininkais, kad jie galėtų
suplanuoti Jūsų priėmimą.
4
Pasiruoškite kelionei. Prisiminkite posakį –
„Nėra blogo oro, yra tik netinkama apranga“.
Pasirūpinkite patogiais ir tinkamais oro sąlygoms
rūbais bei avalyne kelionei į kaimą.
5
Atkreipkite dėmesį, kad ūkiuose ir sodybose bus
galimybė įsigyti vietinių produktų. Atsiskaitymai
banko kortelėmis dažnuose ūkiuose ir sodybose
yra neįmanomi, todėl turėkite grynųjų pinigų.
6
Naudokitės mūsų parengtu žemėlapiu, GPS
koordinatėmis ar Lietuvos kelių žemėlapiu, kad
lengviau rastumėte akcijos dalyvius.

Žemėlapio kitoje pusėje rasite sąrašą su
73 ūkių ir sodybų akcijos pasiūlymais.
Produkcijos įsigijimui ir apsilankymo
mokesčiui pravers grynieji pinigai!
Atkreipkite dėmesį į ūkio ar sodybos
lankymo datą ir laikus!

Norėdami plačiau sužinoti, ką kiekvienas dalyvis
siūlo akcijos dienomis, jų lankymo laikus bei
sąlygas, ieškokite informacijos akcijos skiltyje

Suplanuokite maršrutą ir praneškite
šeimininkams apie savo planuojamą
apsilankymą!

www.atostogoskaime.lt/
atviros-dienos-kaime

Kita spalva pažymėti dalyviai yra
pasinaudoję Lietuvos kaimo plėtros
programos parama savo veiklai.

Išsamesnės informacijos apie kiekvieną ūkį,
jo pasiūlymą ir lankymo laikus ieškokite
svetainėje

www.atostogoskaime.lt/
atviros-dienos-kaime
MŪSŲ PARTNERIAI
Projektui skirta 34 455,35 Eur dydžio parama, iš kurios
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 29
287,05 Eur, t. y. 85 proc. sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto
lėšos sudaro iki 5 168,30 Eur, t. y. 15 proc. paramos sumos.

ATVIROS
DIENOS
KAIME
Lietuva

Rugsėjo 4-6 d.

www.atostogoskaime.lt/atviros-dienos-kaime

Sekite mus: Atostogoskaime

Kretingos r.

Vidimanto g. 8,
Vydmantai, Kretingos r.

55.90973,
21.13739

Juozas Kuklys,
+37069834127
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Grįžulo ratai

Marijampolės
sav.

Kantališkių k.
Sasnavos sen.
Marijampolės sav.

54.63361,
23.43495

Ernesta Daukšienė,
+37060093796

Rugsėjo 6 d. 12–18 val. užsiregistravus ne mažiau nei 10 žmonių, lankytojai
galės sudalyvauti degustacinėje programoje „Suvalkiečių valgiai“. Akcijos
dieną šiai programai bus suteikta 10 proc. nuolaida.
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Levandų uostas

Šalčininkų r.

24

Kanapinė Šironija

Molėtų r.

Papiškių k.,
Giedraičių sen.,
Molėtų r.

55.16000,
25.24486

Agnė Gulbinienė,
+37060008523

Akcijos dienomis – 25 proc. nuolaida visiems kanapių produktams. Rugsėjo
5 d. 13 val. vyks pluoštinių kanapių pristatymas. Suplanavus ilgesnį apsilankymą, galima prisijungti prie ūkio darbų ir patirti nuostabią ūkio atmosferą bei
pažinti pluoštinių kanapių verslą iš arčiau.
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Stirnelės viensėdis 2,
Mindūnų sen., Molėtų r.

55.23228,
25.66082

Raimonda
Meiduvienė,
+37068507116,
+37069978001

Rugsėjo 5 d. 10–15 val. lankytojai kviečiami į pažintinį žygį, kurio metu susipažins su Labanoro girios turtais, medžių gyvenimo keliu, išmoks skaičiuoti
jų metus, grožėsis miško ežerėliais ir puikiais vaizdais. Žygio atstumas apie
10 km, laikas apie 4–5 val. Kaina – 8 Eur suaugusiam žmogui, 5 Eur vaikui
(pageidaujama grupė apie 30 žmonių).

Sveikos gyvensenos kaimo turizmo
sodyba „Vabalynė“

Kliukų k., Dubingių sen.,
Molėtų r.

55.10164,
25.40123

Vytis Štelbys,
+37068240139

Rugsėjo 5 d. 14 val. lankytojai kviečiami sudalyvauti žygyje aplink Stirnos
ežerą ir pasimėgauti pikniku sodyboje.

Utenos g. 9, Kazlų k.,
Molėtų r.

55.36050,
25.30022

Aidonas Užubalis,
+37061207720

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami susipažinti su žemaitukų šeimyna ir ją pamaitinti morkomis bei kitais skanėstais, pasivaikščioti po ūkio valdas ir apylinkes,
pasivaišinti kaimyninių ūkininkų gaminamais sūriais, duona ir medumi. Esant
palankioms oro sąlygoms, bus galima pažvejoti ar pasimaudyti tvenkinyje.
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ŪKIAI
IR SODYBOS
Lietuva

1

Dvarčėnų dvaras

2

Kaimo turizmo
sodyba „Namelis
medyje“

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Sodyba
„Žalioji stotelė“
Levandų ūkis

Druskos studija
Bitininkystės
muziejus
Sūrio kelias
Ignalinos rajono
turizmo informacijos centras
Audimo, verpimo
ir tapybos studija
„Silvijart“
„Survilų sodyba“
Žagarės regioninio
parko lankytojų
centras

Alytaus r.

Anykščių r.

Elmos 8–oji 2,
Šeimyniškeliai,
Anykščiai

Anykščių r.

Beržų g. 3,
Šventupio k., Debeikių
sen., Anykščių r.

Biržų r.

Druskininkų sav.

Ignalinos r.

Ignalinos r.

Ignalinos r.

Ignalinos r.

Jonavos r.

Joniškio r.

Kaimo turizmo
sodyba „Jurodis“

Jurbarko r.

Gyvas kalnas

Kaišiadorių r.

Sodyba
„Kryžbarkas“
Sodyba „Šušvė“
Sodyba
„Pas bitininką“
Poilsio ir pramogų
kompleksas „Medžiotojų sostinė“
Buivydų EKO ūkis
Gamtinė sodyba
„Medlijas“

Suvingio g. 5,
Dvarčėnų k., Alytaus r.

Kelmės r.

Kėdainių r.

Kėdainių r.

Kėdainių r.

Klaipėdos r.

Klaipėdos r.

Dvaro g. 10,
Mockūnų k., Biržų r.
Smiltynų g. 9, Ratnyčia,
Druskininkų sav.

Pabalių 3, Stripeikių k.,
Ignalinos r.
Nalivaikų k.,
Ceikinių sen.,
Ignalinos r.

54.34058,
24.32524
55.55554,
25.11695
55.62275,
25.42424
56.00630,
24.73686
53.99939,
24.01004

55.40944,
25.94496

Irma Blažauskienė,
+37069836777

Inga Kilčiauskienė,
+37061484134

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami į žygius pėsčiomis po Anykščių krašto
miškus bei baidarėmis Šventosios upe. Tai puiki proga susipažinti su aplinkinėmis giriomis bei upėmis, aktyviai ir įdomiai praleisti laiką. Visas tris dienas
vyks skirtingos ekskursijos.

Danutė Indrašienė,
+37068612105

Rugsėjo 4–6 d. lankytojams bus siūloma sudalyvauti nemokomoje edukacijoje, kurios metu susipažins su levandų priežiūros ir auginimo ypatumais. Taip
pat bus galimybė įsigyti ūkyje gaminamos produkcijos bei levandų sodinukų.
Rugsėjo 4–6 d. lankytojai kviečiami į skulptoriaus Tauro Česnulevičiaus
druskos darbų parodą bei kūrybines dirbtuves – edukaciją „Sūri pamoka“.
Rugsėjo 4 d. 10–18 val. lankytojai daug ką sužinos apie bites, žmones, augalus, medų ir kitus stebuklus vos tik peržengę muziejaus vartus. Visų laukia
nemokama bičių produktų kvapų relaksacija „Kvapų palėpė“ – natūralioje
palėpės aplinkoje pakabintuose hamakuose gulima ir kvėpuojama sveikatinančiaias bičių produktais.

Monika Šimonėlė,
+37060068006

Akcijos dienomis 12–16 val. lankytojai kviečiami sudalyvauti nemokamoje
verpimo senoviniu rateliu edukacijoje. Taip pat bus galimybė aplankyti avių ūkį,
padegustuoti avių sūrių bei pajodinėti žirgais.

55.34339,
26.16385

Marija Garejeva,
+37067193193

Akcijos dienomis darbo valandomis apsilankyk Ignalinos rajono turizmo
informacijos centre (TIC), pasakyk kodinę frazę „Nuostabu atrasti salą tarp
mėlynųjų vandenų“ ir būk apdovanotas. Rugsėjo 5 d. sek Ignalinos rajono
TIC Facebook ir Instagram paskyras ir atrask lobį Ignalinos mieste. Lankytojai
laukiami rugsėjo 4 d. 9–18 val.; 5–6 d. 9–13 val., 14–18 val.

Guntauninkai,
Karališkių g. 7,
Ignalinos r.

55.25620,
26.59811

Silvija
Juozelskytė–
Vaičiulienė,
+37068583763

Rugsėjo 5–6 d. nuo 13 val. iki 16 val. lankytojai kviečiami susiverpti siūlus
verpstuku ir sėsti prie audimo staklių, išgirsti pasakojimą apie linus ir pamatyti, kaip jie buvo minami. Jei oras leis, sodybos kieme svečiai lies akvarelę.
Akcijos dienomis bus galimybė įsigyti lininių gaminių su 20 proc. nuolaida.

Barborlaukio k.,
Dumsių sen., Jonavos r.

55.03585,
24.25522

Ateities g. 23, Ignalina

Malūno g. 1, Žagarė,
Joniškio r.

55.23012,
26.26097

56.36257,
23.26452

Tadas Survila,
+37060410949
Modesta
Bielskienė,
+37067115033

Stirnelės viensėdis

Sodyba „Kliukai“

Alantos Žirgai

Margas Ponis

Molėtų r.

Molėtų r.

Molėtų r.

Pakruojo r.

Akcijos dienomis svečiai, užsisakę namelį, gaus 10 proc. nuolaidą bei galės
nemokamai pasimėgauti pirtimi ir kubilu.

Tomas ir Dovilė
Padūmiai,
+37068912121

Aušra
Česnulevičienė,
+37068645528
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Rugsėjo 6 d. 10–18 val. lankytojai kviečiami apžiūrėti namelius medžiuose
bei su didele nuolaida įsigyti Kalifornijos sliekų ir biohumuso. Taip pat bus
galimybė pasikonsultuoti sliekų auginimo klausimais su ilgamete Kalifornijos
sliekų augintoja Dovile Padūmiene.

Giedrė Rybalko,
+37068738636
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27

Rugsėjo 4-6 d.

Akcijos dienomis (10–20 val.) lankytojai kviečiami apsilankyti pirmame
Lietuvoje ir ilgiausiame (2 km) basakojų take. Čia lauks valandos žygis per
smėlį, žvyrą, molį, įvairius medinius paviršius, pelkę ir kitas netikėtas dangas.
Praėjus basakojų taku, bus galima išbandyti smagų žaidimą – diskgolfą arba
palaipioti 12 metrų aukščio uola, pasivaišinti žolelių arbata.
Rugsėjo 4 d. (8–15.45 val.) ir rugsėjo 5 d. (12–16 val.) visiems užsukusiems
į Žagarės dvaro rūmuose įsikūrusį lankytojų centrą ir įsigijusiems lankytojo
bilietą už 1 Eur, bus dovanojama ekskursija su gidu po gražiausią Žagarės
miesto kultūros paveldo objektą – Žagarės dvaro rūmus. Didesnių grupių apie
atvykimą prašoma informuoti iš anksto.
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30
31

Ūkininkės Laimos
Skopienės sodyba
Janinos sraigių ūkis

Molainių žirgynas

32

Krekenavos
regioninis parkas

33

Kaimo turizmo
sodyba
„Prie Žiedelio“

34
35

36

37
38

Žilių sodyba
Sodyba
„Medaus klėtelė“
Gintauto Grigaičio
bitynas

Pakruojo r.

Panevėžio r.

Panevėžio r.

Plungės r.

Plungės g. 20,
Laumalenkų k.,
Plungės r.

Plungės r.

Plungės r.

Plungės r.

Žemaitės memorialinis muziejus

Plungės r.

Raudonkalnis

Radviliškio r.

Akcijos dienomis 12, 14 ir 16 val. lankytojai kviečiami sudalyvauti ruginių
sausainių bei putpelių kiaušinių kepimo edukacijose.
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Skėmių traktierius

Stebeikių k. 19,
Kruonio sen.,
Kaišiadorių r.

54.739614,
24.246651

Dalia Jakovleva,
+37060356068

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami į ūkį, kuriame pamatys įvairiausių gyvūnų ir paukščių, pasivaišins ant laužo virta arbata bei puikiai praleis dieną. Ūkio
lankymas – užsiregistravus telefonu iš anksto! Ūkis lengviausiai randamas, į
navigaciją įrašius „Gyvas kalnas“.
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LSMU Gyvulininkystės institutas

Radviliškio r.

55.70377,
22.96144

Violeta
Zaikauskienė,
+37060564748

Rugsėjo 4 d. svečiai kviečiami sudalyvauti edukacinėje programoje, kurios
metu kartu gamins, skanaus ir pramogaus. Vakaro pratęsimui bus pasiūlyta
pirtis bei kubilas, o norintys galės užsisakyti ir nakvynę.

Mokslininkų
sodyba

Raseinių r.

55.41499,
23.64591

Erikas
Augustinavičius,
+37068637987

Akcijos dienomis sodyboje 13 val., 15 val. ir 18 val. lankytojai kviečiami atrasti
ir pažinti midaus paslaptis, ragaujant 9 rūšių midų. Bus galimybė įsigyti
midaus, bičių produktų ir medaus.

55.28894,
24.15142

Vita Ardavičienė,
+37067772713

Rugsėjo 6 d. 12–18 val. lankytojai kviečiami į edukaciją „Medaus kelias nuo
žiedo iki vartotojo“.

55.19860,
23.83625

Vidas
Silvestravičius,
+37069833059

Liepų g. 2, Kaplių k.,
Kėdainių r.
Malūno g. 6,
Kunionių k., Kėdainių r.
Skardupės g. 9,
Medsėdžių k.,
Klaipėdos r.
Skudžių g. 28, Katkai,
Klaipėdos r.

Akcijos dienomis visiems lankytojams, atvykusiems pašaudyti į skriejančius
taikinius, taikysime 20 proc. nuolaidą.

Daiva Buivydienė,
+37068233872

Rugsėjo 6 d. 10–13 val. lankytojai kviečiami sudalyvauti nemokamoje ekskursijoje po ekologinį ūkį, pasivaišinti ant laužo keptomis jautienos dešrelėmis
bei įsigyti ekologiškos jautienos.

55.83441,
21.2754

Marius Krikščiūnas,
+37069815767

Akcijos dienomis 15–17 val. lankytojų lauks ekskursija po kuriamą parką
su pokalbiais apie augalus ir bites. Pasivaikščiojimo metu svečiai pažins
augalus, teikiančius naudą žmogui ir gyvai gamtai, bei sužinos, kaip turėti
tikro, natūralaus medaus nebūnant bitininku. Parduodamiems augalams bus
taikoma 30 proc. nuolaida.
Visomis akcijos dienomis 15 val. lankytojų laukia pažintis su Amerikos indėnų
istorija ir kultūra.
Akcijos dienomis lankytojai kviečiami dalyvauti ekologiškų žolelių arbatų
pristatymuose, susipažinti su sveikatingumu, pasibūti sodyboje bei įsigyti
natūralių arbatų.

55.64348,
21.48162

20

Vinetu kaimas

Klaipėdos r.

Šlikių g. 63,
Kretingalės sen.,
Klaipėdos r.

55.85263,
21.21086

Mindaugas
Timinskas,
+37060204009;
+37060250008
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Sodyba
„Gandrų dvaras“

Klaipėdos r.

Mėlynių g. 35,
Kojelių k., Klaipėdos r.

55.61986,
21.41032

Zofija Tikuišienė,
+37061296079
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Romualdo
Kaminsko sodyba

Taikos g. 35, Trakiškis,
Panevėžio r.

Dobrovolės k. 2,
Krekenavos sen.,
Panevėžio r.

Kristina Vančienė,
+37065091000

Plinkaigalio k.,
Krakių sen., Kėdainių r.

Petronių k. 2,
Žeimelio sen.,
Pakruojo r.

Molainių k., Panevėžio r.

55.07840,
22.78302
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Kruojos 51, Dvariškių k.,
Pakruojo r.

Panevėžio r.

Kauno g. 103,
Naujasodžių k.,
Jurbarko r.

Kryžbarkas 3, Kelmės r.

Rugsėjo 4–6 d. 13–18 val. lankytojai kviečiami padegustuoti vietinės medaus
produkcijos bei išgirsti profesionalių bitininkų pasakojimus apie šį amatą,
medų ir kitus bičių produktus. Taip pat bus galimybė įsigyti natūralaus vaško
žvakių, medaus su 20 proc. nuolaida.

Violetos ir Juozo
Kuklių bitynas

Radviliškio r.

Rokiškio r.

Šermukšnių g. 1,
Plateliai, Plungės r.

Barstyčių g. 1,
Mačiūkių k., Plungės r.

Miško g. 14, Didieji
Mostaičiai, Plungės r.

56.02078,
23.62144

56.202951,
23.940942

55.73285,
24.51012
55.70223,
24.29671

55.55225,
24.10536

56.01567,
21.83066

56.05297,
21.81008

56.09361,
21.8419

55.77165,
21.68467

Apolonija
Vaitkevičienė,
+37061630397

Laima Skopienė,
+37061460580
Janina
Krikštaponienė,
+37064667665

Rugsėjo 5–6 d. 10, 12 ir 14 val. lankytojai kviečiami susipažinti su žirgyno
„Margas ponis“ gyventojais: poniais, žirgais, triušiais, katinais. Apsilankymo metu svečiai pasijaus tikrais raiteliais: sužinos apie žirgų kasdienybę,
kartu pasiruoš (išsišukuos ir pasibalnos) ponį arba žirgą, pajodinės, o po to
žirgyno gyventojams atsidėkos morkomis. Edukacijos su pajodinėjimu kaina
asmeniui – 5 eur.
Rugsėjo 4–5 d. lankytojai kviečiami atvykti į sodybą, kuri remontuojama ir
atstatoma, stengiantis išsaugoti autentiškumą. Lankytojai laukiami nuo 14
val. Šią valandą bus šeriami ūkyje auginami gyvuliai – karvės, avys, ožkos,
vištos, antys ir t.t. 17 val. bus verdama sriuba ant laužo. Taip pat ūkyje bus
galimybė įsigyti vietinių produktų.

Ramunė
Žukauskienė,
+37068791499
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Pieninių avių ūkis
„Gamtos kišenėje“

Šiaulių r.

Jauneikiškės,
Gruzdžių sen., Šiaulių r.

56.08645,
23.28592

Almis Petkevičius,
Jurgita Stancikaitė,
+37061564816,
+37069075355
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Vietinis kelionių
organizatorius
„Upaitė“

Šilutės r.

Augusto Dėvilaičio g.
16, Šyšos k., Šilutės r.

55.32365,
21.38847

Aurelija Jakštaitė,
+37068839447

Akcijos dienomis svečių laukia puikūs pasiūlymai aktyviam laisvalaikiui –
pasiplaukiojimas irklentėmis ar laivu, pasivažinėjimas dviračiais (iki 10 vnt.,
tik suaugusiųjų dviračiai). Laikas su užsakovu derinamas individualiai.

55.35974,
21.28048

Inga Šarakauskė,
+37061650640

Rugsėjo 4–6 d. 10–20 val. lankytojai kviečiami sudalyvauti pažintinėje kūrybinėje edukacijoje „Žymės žemėj“. Šios edukacijos metu žaidimo, saviraiškos,
kūrybos pagalba, skatiname žmogų domėtis aplinkiniu pasauliu, pažinti ir
pamilti gamtą, rūpintis gyvenamosios aplinkos apsauga. Kiekvienas dalyvis
susikurs ir paliks savą meninę žymę ateičiai.
Rugsėjo 5–6 d. 11–18 val. svečiai kviečiami simboliškai uždaryti vasaros
sezoną: apsilankyti sodyboje, susipažinti su naujomis lauko kepsnių kepimo
galimybėmis atnaujintoje vaišių ir pramogų terasoje. Lankytojai bus vaišinami
sodybos žolelių arbata, keptu sūriu, medumi ir uogienėmis. Norintys pasikepti, gali atsivežti savo produktų – mėsos, žuvies, daržovių. Būtina registracija
el.p. dubinga1@gmail.com iki 2020.08.31
Rugsėjo 5–6 d. lankytojai kviečiami sudalyvauti ekskursijoje po sodybą,
susipažinti su ūkio augintiniais, apžiūrėti veikiančias rankdarbių, bitininkystės
reikmenų ekspozicijas. Lankytojų lauks edukacijos: „Pašto kelias“, „Sūrio kelias“ ir „Vilnos kelias“ (12, 14 ir 16 val.). Bus galimybė paragauti ir įsigyti sūrio,
medaus, naminės duonos bei nusipirkti rankų darbo vilnonių gaminių.
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Sodyba „Ėvė“

Šilutės r.

Upaičio g. 38, Minijos k.,
Šilutės r.
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Antanėlio sapnas

Švenčionių r.

Vilkamušių k.,
Pabradės sen.,
Švenčionių r.

55.01555,
25.71213

Lilija
Blauzdavičienė,
+37062069588
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Ašvaraisčio keliu

Švenčionių r.

Ašvaraisčio k.,
Sarių sen., Švenčionių r.

55.02803,
26.00476

Laimutis ir Halina
Pauliukėnai,
+37061560398

55.91696,
22.40058

Gražina
Gaižauskienė,
+37067238336

Rugsėjo 6 d. 12–18 val. lankytojai kviečiami atvykti pramogauti. 12 val.
svečių lauks atidarymas su liaudiška muzika, 13 val. – žemaitiški pietūs, 14
val. – pokalbiai ir ekskursija po parką, 16 val. – Stanislovo Kasparavičiaus
pasakojimas apie Žemaitiją, 17 val. – dažasvydis, o vakaras bus užbaigtas
pirtimi. Dažasvydis ir pirtis akcijos dieną už pusę kainos, pietūs – nemokamai.

Lina Svaldenienė,
+37060497164

Rugsėjo 4 d. 8–16:45 val., rugsėjo 5–6 d. 10–18 val. lankytojai kviečiami apsilankyti Krekenavos regioninio parko lankytojų centre, apžiūrėti ekspoziciją,
skirtą Nevėžio senslėniui ir kitoms parko vertybėms pristatyti, pereiti Pojūčių
taką bei užlipti į apžvalgos bokštą be lankytojo bilieto.
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Dalgedų sodyba

Trakų r.

Piliakalnio g. 12,
Žuklijų k., Trakų r.

54.51119,
24.69911

Miglė Dalgedaitė,
+37069817029

Rugsėjo 5 d. 13–15 val. Aukštadvario regioniniame parke esančioje Dalgedų
sodyboje lankytojų lauks dzūkiškos duonos kepimo edukacija. Be to, svečiai
galės pasimėgauti vandens pramogomis, paplaukioti valtimi, pažvejoti ar
aplankyti netoliese esantį piliakalnį.

Viktorija Rumšaitė,
+37068609867

Rugsėjo 4–6 d. lankytojai kviečiami užsisakyti edukacinę programą „Paskanauk Žemaitijos“. Šios degustacijos metu svečiai galės paskanauti tradicinių
žemaitiškų patiekalų, senovinėje krosnyje išsikepti kugelį ar čirvinius blynus.
Vakare paplaukioti laivu po Platelių ežerą, pasimėgauti pirtimi ar kubilu po
atviru dangumi.
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Bitynas Kupa

Trakų r.

Laimės g. 16A,
Strakiškių k., Trakų r.

54.58424,
25.00026

Alma
Kasperavičienė,
+37065271263

Akcijos dienomis lankytojai laukiami bityne Kupa, kur visą dieną vyks šešėlių
teatro, žvakių ir natūralios kosmetikos gamybos edukacijos bei nemokama
medaus limonado degustacija. Edukacijos vyks 12, 13, 15 bei 16.30 val.

54.446993,
24.446137

Vidmantas
Perminas,
+37061222492

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami pabėgti iš miesto į pilną adrenalino
pojūčių kaimą! Vairuokite arba būkite pavėžinti vieninteliu Baltijos šalyse –
Monster Truck, vairuokite arba būkite šturmanas sportiniame BMW ralio
automobilyje. O gal suteiksite savo vaikui galimybę išmokti vairuoti specialiai
vaikams pritaikyta sportinį automobilį?

Laima Žilienė,
+37061077437

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami atitrūkti nuo miesto šurmulio, atvykti į
sodybą ir pasimėgauti pirtimi, baseinu bei apgyvendinimo paslaugomis.

Donatas Abrutis,
+37061269114,
+37068621542

Rugsėjo 4–6 d. pagal išankstinį susitarimą lankytojai kviečiami į miškų apsuptą vienkiemį Žemaitijos nacionaliniame parke. Čia galima pamatyti bičių
gyvenimą iš arti, nemokamai išbandyti bičių avilio terapiją, paragauti midaus,
įvairių rūšių ir skonių medaus, o patikusį įsigyti.

Dalė Grigaitienė,
+37061061960

Rugsėjo 4–6 d. 10–18 val. lankytojai kviečiami apsilankyti apiterapiniame
namelyje bei sudalyvauti nemokamose bičių produktų degustacijose, kur
profesionalūs bitininkai pasakos apie bityne gaminamą produkciją ir jos ypatumus. Visi norintys 11 ir 14 val. galės sudalyvauti edukacinėje programoje
„Svečiuose pas bitininką“ (6 Eur/asm., vaikai iki 4 metų – nemokamai).

Muziejininkė
Laimutė
Arlauskienė,
+37068752836

Rugsėjo 5 d. 11–16 val. lankytojai kviečiami išmokti pasigaminti kastinį, paskanauti naminio sūrio, žolelių arbatos bei aplankyti muziejų (gidai paslaugas
teiks nemokamai).

Daiva Veseckienė,
+37061447957

Rugsėjo 6 d. nuo 15 val. lankytojai kviečiami pasimėgauti pirties teikiamais
malonumais, pasimėgauti natūraliais augalų aromatais. Atvykti pasižvalgyti
galima nuo 14 val. Registracija būtina!

Vilties g. 51,
Mankiškių k.,
Radviliškio r.

55.85157,
23.43617

Kėdainių g. 32,
Skėmių k., Radviliškio r.

55.56713,
23.76311

Regina
Dambrauskienė,
+37061008417

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami dalyvauti edukacinėse programose bei
pietums užsisakyti senovinį mėsos šmotą su troškintais raugintais kopūstais.
Svečiai gali pasigaminti sveikuoliškų ar senovinių patiekalų, dalyvauti varškės
sūrių, pečiuje keptos naminės duonos ir užtepėlių degustacijoje bei įsigyti
lauktuvių.

R.Žebenkos g. 12,
Baisogala, Radviliškio r.

55.6368,
23.71683

Šarūnė
Marašinskienė,
+37067127620

Rugsėjo 4 d. 10–17 val. lankytojai kviečiami sudalyvauti ekskursijoje po
dvarą, susipažinti su dvaro ūkyje saugomomis senosiomis lietuviškomis ūkinių
gyvūnų veislėmis, pabendrauti su ūkio augintiniais, taip pat sužinoti apie jų
išskirtines savybes.

Sargeliai 7, Raseinių r.

55.47808,
23.45727

Daiva
Šeškauskaitė,
+37069945718

Rugsėjo 4–6 d. lankytojai kviečiami atvykti į užsiėmimus ir tapti senaisiais
lietuviais, pasinerti į švenčių apeigų pasaulį, sudalyvauti įvairiose edukacijose
bei degustacijose.

Romualdas
Kaminskas,
+37062036503

Rugsėjo 5 d. lankytojai kviečiami į rudens edukacinę kultūrinę šventę, kurios
metu ne tik pamatys, bet ir išbandys visus lino rudens darbus – nuo jų
rovimo iki audimo ir rūbų demonstravimo. Po talkos kiekvienas dalyvis galės
pasigaminti linų puokštę. Renginio vedėja – aktorė bei režisierė Virginija
Kochanskytė. Pradžia – 15 val., trukmė apie 3–4 val.
Rugsėjo 4–5 d. lankytojai kviečiami užsiregistruoti ir dalyvauti nemokamoje
šakočio kepimo bei degustavimo pamokoje. Po edukacijos bus renkamas ir
apdovanojamas aktyviausias šakočio kepėjas. Akcijos dienomis bus galimybė
įsigyti šakočių su 20 proc. nuolaida.

Vila ALKAS

Rokiškio r.

Iciūnų k., Rokiškio r.

56.00958,
25.63935

Jonas Baltakys,
+37068954010

Akcijos dienomis, susitarus su vilos šeimininku, lankytojai galės išmėginti
medienos apdirbimą senaisiais įrankiais, paragauti senųjų gaivinančiųjų
gėrimų, pajodinėti žirgais, pamelžti karvę, išsikepti gaminių sename pečiuje.
O sutemus, norintys galės keliauti į naktinį pažintinį žygį į mišką su gidu.
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Čekauskų
etnografijos
muziejus

Šakių r.

Pušyno g. 14, Lekėčiai,
Šakių r.

54.98530,
23.50426

Gintas Čekauskas,
+37067879545

Rugsėjo 4–6 d. iš anksto užsiregistravę svečiai kviečiami aplankyti etnografijos muziejų, kuriame surinkta unikali medžio ir linų apdirbimo įrankių
kolekcija, Zanavykų stubos apstatymo baldai bei mini biblioteka. Kiekvienas
svečias savomis rankomis galės išbandyti skiedrų gaminimo amatą.
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Ritinių bendruomenės centro
Sūrio namai

Šakių r.

Miško g. 4, Prūselių k.,
Šakių r.

55.00460,
23.04265

Elena
Kavaliauskienė,
+37067837340

Rugsėjo 5 d. 11–14 val. lankytojai kviečiami sudalyvauti edukacinėje programoje „Kaimiško sūrio gimimas“. Jos metu svečiai susipažins su lietuviško
sūrio istorija, patys raugs sūrį bei muš sviestą. Vėliau skanaus pagamintus
produktus, dalyvaus viktorinose ir žaidimuose. Užsakius iš anksto bus galimybė įsigyti šviežio kaimiško sūrio.
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Mockynė

Šakių r.

Mikytų k., Lekėčių sen.,
Šakių r.

55.02010,
23.57097

Aušra
Krisiukėnienė,
+37069999956

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami susirinkti žoleles arbatai, pasigaminti
aromatizuotą aliejų. Edukacijos prasidės 10, 12, 14 ir 16 valandomis.
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54.46232,
25.40902

Telšių r.

56.08989,
25.60402

Rokiškio r.

Žalioji g.,
Turgelių sen.,
Šalčininkų r.

Gražinos sodyba

Akcijos dienomis 12–20 val. lankytojai kviečiami susipažinti su žirgais, juos
pamaitinti, paglostyti ir visa tai įamžinti!

Pergalės g. 2,
Juodupė, Rokiškio r.

L. Sadauskienės
individuali įmonė

Šalčininkų r.

56

Daiva Zavadskienė,
+37061099880

Laimutė
Sadauskienė,
+37065680373
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54.44636,
25.36612

Rugsėjo 4–6 d. nuo 14 iki 18 val. lankytojai kviečiami pasivaišinti levandų
arbata, iš arčiau pažinti čia auginamus augalus. Bus galimybė apsilankyti
kosmetinių gaminių dirbtuvėse, Levandų muziejuje, energetiškai pasikrauti
Česlovo Milošo arba Kukučio pavėsinėse. Lankymo kaina – 3 Eur/asm.; vaikams iki 10 m. – nemokamai. Akcijos dienomis svečiai galės įsigyti Levandų
uosto produkcijos su nuolaida.
Rugsėjo 5 d. nuo 14 val. lankytojų laukia ekskursija po sodybą, žaisminga
ir įdomi patyriminė popietė dūminėje pirtyje, intriguojantys faktai apie
grikius, protmūšis, grikių skanėstai. Programos kaina – 20 Eur/asm. Be to,
lankytojų laukia unikali nakvynė ant grikinio čiužinio apiterapijos namelyje
(su nuolaida).
Besikuriantis šeimos ūkis laukia svečių, ypač mažųjų, susipažinti su ūkyje
auginamais gyvūnėliais. Akcijos dienomis pažintinė ūkio ekskursija – nemokamai (pradžia – 12, 13, 14, 15, 16 val.), edukacinės programos kaina – 2
eur/asm.(vyksta susirinkus 10 žmonių, užsakius edukaciją ir sutarus laiką iš
anksto). Svečiai bus vaišinami ūkio skanėstais.

Pakapių k.,
Viešvėnų sen., Telšių r.

55.98689,
21.75427

55.8982,
25.39598

Centrinė g. 14,
Buikų k., Šalčininkų r.

Aurelija
Arlauskienė,
+37068716508

Šakių r. sav.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami aplankyti sraigių ūkį (2 Eur/asm.),
susipažinti su auginimo subtilybėmis, padegustuoti sraigių produktų (nuo 5
Eur/asm.) bei įsigyti suvenyrų (nuo 3 Eur).

Žemaitės g. 24,
Godelių k., Šateikių sen.,
Plungės r.

Vėbrių k.,
Panemunėlio sen.,
Rokiškio r. sav.

Vida Galvelienė,
+37068242595

Kukarskė

Nemuno g. 109,
Kidulių k., Šakių r.

Rugsėjo 6 d. 11–17 val. svečių lauks programos „Kukarskės paukščiai“, „Kukarskės žolynų hidrolatai“, „Prieskoninių žolelių sodinukai“ bei laužo sriubos
skanavimas. Bus galimybė parsivežti „laimingų vištų" kiaušinių.

55.06080,
22.75928
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59

Auto Moto parkas

Trakų r.

Ponykščių 8,
Onuškio sen., Trakų r.

60

Kaimo turizmo
sodyba „Duburiai“

Ukmergės r.

Duburių vs.,
Vidiškių sen.,
Ukmergės r.

55.26391,
24.83096

Irena Tijūnaitienė,
+37060102660

Akcijos dienomis lankytojai galės pasinaudoti 15 proc. nuolaida visiems
sodybos užsakymams: tiek poilsiui, tiek šventėms.
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Juozo Songailos
ekologinis ūkis

Ukmergės r.

Kačėniškiai, Siesikų sen.,
Ukmerges r.

55.24438,
24.48159

Juozas Songaila,
+37069982617

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami sudalyvauti žvakių gamybos edukacijoje, arbatos degustacijoje, pasivaikščioti po apylinkes. Šias veiklas ūkyje galima
išbandyti ne tik akcijos metu.

55.66630,
25.61775

Giedrius Indrašius,
+37068695376

Rugsėjo 4 ir 6 dienomis 10–19 val. lankytojai kviečiami pakeliauti pėsčiomis,
dviračiais, baidarėmis, sudalyvauti išmaniajame susiGaudymo žygyje ar išbandyti
senoviškus žaidimus SĖLIŲ ŽEMĖJE – Šventosios slėnyje. Akcijos metu bus suteikiama 50 proc. nuolaida, o daugiavaikės šeimos pramogomis galės pasimėgauti
nemokamai.

62

Žygeivių slėnis

Utenos r.

Švenčiakalnio g. 1,
Užpalių sen.,
Utenos r.
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Raganų muziejus
Pačkėnuose

Utenos r.

Sodžiaus g. 17,
Pačkėnų k., Utenos r.

55.45290,
25.60795

Loreta
Mikalauskienė,
+37063990426

Visi atvykę aplankyti raganų muziejaus bus vaišinami raganų žolelių arbata ir
saldainiais „Rūpužėlė šokolade“. Muziejaus darbo laikas 10–17 val. kiekvieną
darbo dieną, savaitgaliais susitarus iš anksto.

64

Sodyba „Šilas“

Varėnos r.

Maksimonių k.,
Merkinės sen., Varėnos r.

54.16478,
24.15367

Laima
Saviščevienė,
+37061652606

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami į ekskursiją po Merkinę, į kulinarinio
paveldo degustaciją bei sudalyvauti edukaciniame užsiėmime – šiaudinių
sodų rišimas. Yra galimybė apsistoti sodyboje visam savaitgaliui. Lankytojai
laukiami rugsėjo 4 d. 15–18 val.; 5–6 d. 10–18 val.
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Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė

Vilkaviškio r.

Saulės g. 8, Didžiųjų
Šelvių k., Vilkaviškio r.

54.6846,
23.02515

Lina Bakaitienė,
+37061211987

Rugsėjo 4–6 d. lankytojai kviečiami atvykti į medaus edukacinį centrą,
sudalyvauti edukacijose, prisilaižyti medaus ir sužinoti, kad laimė ir sveikata
slypi viename šaukšte medaus.
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Lietuvos nacionalinio muziejaus
padalinys Jono Basanavičiaus gimtinė

Vilkaviškio r.

Gimtinės g. 17,
Ožkabalių I k.,
Bartninkų sen.,
Vilkaviškio r.

54.48776,
22.99712

Rūta
Vasiliauskienė,
+37034269365
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Gižų kaimo
bendruomenė

Vilkaviškio r.

Liepų g. 13, Gižai,
Vilkaviškio r.

54.60440,
23.21957

Virginija
Svirupskienė,
+37065640446
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Arido Pirtis

Vilniaus r.

Kaštonų g. 1B,
Skaidiškių k., Vilniaus r.

54.61892,
25.39015

Aridas
Pabedinskas,
+37069833580

Rugsėjo 5 d. 14 val. lankytojai kviečiami susipažinti ir išbandyti lietuviškos
pirties tradicijas. Edukacinės programos metu svečiai galės savarankiškai
susirišti vantą, su ja išsivanoti save arba artimąjį. Atvykę sužinos, kas yra „garo
pagalvė“ ir kam ji skirta, kokiu tikslu į pirtį nešamės skirtingas vantas.
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Dvaro sodyba
„Provansalis“

Vilniaus r.

Babriškių k. 7,
Paberžės sen., Vilniaus r.

54.89941,
25.24416

Erika
Arcimavičiūtė,
+37067786678

Rugsėjo 5 d. 11–13 val. lankytojai kviečiami susipažinti su dvaro žirgynu.

Vilniaus r.

Klevų g. 19, Kiemeliai,
Vilniaus r.

54.84752,
24.99417

Jūratė
Lankauskaitė–
Kregždienė,
+37068630212

Rugsėjo 4 d. lankytojai kviečiami apsilankyti Lavender Village levandų ūkyje
bei poilsiavietėje, sudalyvauti nemokamoje ekskursijoje, padegustuoti
levandų produktų, apžiūrėti jaukų viešbutėlį bei pasmalsauti žavioje levandų
parduotuvėlėje.

54.94693,
25.39278

Rasa Buslavičienė,
+37065284648

Rugsėjo 5 d. lankytojų lauks nemokama edukacija, kurios metu sužinos, kokius laukinius ir kultūrinius augalus galima dėti į burną, o kurių reikia vengti?
Vaikščiojant po žolelių sodą ir Žolynų namų pievas, bus liečiama, uostoma,
degustuojama bei dalinamasi receptais. Lankytojų lauks šviežių daržovių ir
žalumynų krepšeliai bei įvairios kitos Žolynų namų gėrybės.
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Lavender Village

Rugsėjo 5 dieną vyks tradicinis rudens renginys – Sūduvos mėgėjų teatrų
festivalis „Atžalynas“. Tądien renginio svečiai gali ne tik stebėti įvairaus žanro
spektaklius, bet ir nemokamai apžiūrėti muziejaus ekspozicijas, apsilankyti tautodailininkų ir amatininkų mugėje, degustuoti Suvalkijos regiono
kulinarino paveldo patiekalų. Renginio pabaigoje klojimo scenoje vyksta
profesionalaus teatro pasirodymas.
Akcijos dienomis lankytojai kviečiami į edukacinę programą „Gižai – Liepų
kaimas“, kurios metu išgirs miestelio istoriją, pasivaikščios po miestelį,
išsikeps Liepinuką, pasivaišins kvapnia liepų arbata, naminiais skanėstais ir
sužinos apie liepų teikiamą naudą. Akcijos metu ekskursija su gidu nemokama, o Liepinuko kepimas – tik 4 Eur/asm.
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Žolynų namai

Vilniaus r.

4–oji sodyba,
Barūnėlių k., Vilniaus r.
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Menų namai

Vilnius

Kalvarijų sodų 5–
oji g. 8, Vilnius

54.73293,
25.28010

Jūra Vaškevičiūtė,
+370861210536

Akcijos dienomis 13–18 val. bus galima įsigyti menininkės darbų bei kambarinių ir lauko augalų su 20 proc. nuolaida.
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Lapės slėnis AVM

Zarasų r.

Indrajos g. 10,
Brogiškės, Dusetų sen.,
Zarasų r.

55.73108,
25.80498

Aurelija
Pašvenskaitė,
+37069947146

Rugsėjo 4–6 d. lankytojai kviečiami į ekskursiją, kurios metu susipažins su
ūkyje laikomais gyvūnais ir žirgų sportu. Bus galimybė pajodinėti žirgais ar
poniu.

