
KĄ RASITE ŽEMĖLAPYJE IR KAIP JUO NAUDOTIS

Žemėlapyje yra 109 lankytini veikiantys sodai, įskaitant  simboliu pažymėtus 53 Pa-
veldo sodus, kuriuose puoselėjamos senosios tradicinės augalų veislės, galima pažinti 
sodininkystės tradicijas ir istoriją bei pamatyti tradiciškai auginamus vaisius, daržoves, 
prieskoninius ir vaistinius augalus, dekoratyvinius medžius, krūmus ir gėles Latvijoje 
(Latgaloje, Kuržemėje ir Žiemgaloje) bei Lietuvoje (Aukštaitijoje, Žemaitijoje). Speci-
alizuotuose soduose turite galimybę susipažinti su šių veislių  istorija, jų pritaikymu, 
vietinių selekcininkų pasiekimais. Paveldo sodai parodo skirtingų laikotarpių ir kultūrų 
poveikį, nes jie dažniausiai buvo sodinami šalia dvarų, muziejų ar sodybų ir yra susiję 
su jų istorija.  

                 KĄ GALIMA RASTI PAVELDO SODUOSE?
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sodas; randama ir neįprastų augalų.
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galimybė išgirsti pasakojimus apie selekcininkus, sodo kūrimą ir specialias veisles. 

Žemėlapyje pažymėti ir 7 sodų maršrutai Lietuvoje bei Latvijoje su trumpu maršruto 
aprašymu.
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Projekto partneriai
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PROJEKTAS NR. LLI  181 “SENŲJŲ TRADICINIŲ SODO, DARŽO IR DEKORATYVINIŲ 
AUGALŲ ATGIMIMAS: PAVELDO SODŲ TURAS” HERITAGE GARDENS
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Lietuvos 
kaimo turizmo asociacija 
www.atostogoskaime.lt

Latvijos kaimo turizmo 
asociacija “Lauku ceļotājs” 
www.celotajs.lv

Lietuvos agrarinių ir 
miškų mokslo centras
www.lammc.lt

Rundalės muziejus 
Latvijoje
http://rundale.net/

Latvijos sodininkystės 
institutas
 www.lvai.lv

Kauno rajono muziejus
www.krmuziejus.lt 

1SPHSBNPT�TWFUBJOş� www.latlit.eu
0mDJBMJ�&4�TWFUBJOş� www.europa.eu
1SPKFLUP�JOGPSNBDJKB� www.atostogoskaime.lt/vykdomi-projektai/senuju-tradiciniu-sodo-
darzo-ir-dekoratyviniu-augalu-atgimimas-paveldo-sodu-turas-1/

http://latlit.eu/lli-181-revival-of-old-traditional-fruit-vegetable-and-ornamental-plants-
and-their-products-heritage-gardens-tour-heritage-gardens/

Šis žemėlapis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio žemėlapio turinį atsako Lietuvos kaimo turizmo asociacija. Jokiomis aplinky-
bėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. 

Projekto tikslas
Projekto tikslas yra išsaugoti istorines tradicines sodo ir daržo augalų veisles, skatinti jų paplitimą 
bei sodininkystės tradicijų puoselėjimą. Sodininkystės ekspertai iš Latvijos ir Lietuvos padė-
jo atpažinti išlikusių senųjų veislių augalus, o turizmo specialistai pasiūlė rinkai naują turizmo 
QSPEVLUŕ�o�1BWFMEP�TPEVT��5BSQWBMTUZCJOJP�QSPKFLUP�EşLB�BCJFKƈ�TSJŘJƈ�FLTQFSUBJ�BQTJLFJUş�HFSŕKB�
patirtimi ir žiniomis, turimų senų augalų veislių pavyzdžiais, konsultavo senų sodų augintojus, 
P�äJOJBTLMBJEPKF�BUTJSBEP�ÝWJFUşKJÝLPT�JOGPSNBDJKPT�BQJF�TFOŕTJBT�USBEJDJOFT�WFJTMFT�JS�CƇUJOZCŢ�KBT�
išsaugoti ateities kartoms. Projektas apima ne tik senųjų veislių populiarinimą, tačiau ir užaugintų 
produktų perdirbimą, sukuriant naujų skonių gaminius. Latvijos ir Lietuvos kaimo turizmo asoci-
acijos yra atsakingos už naujo turizmo produkto rinkodarą ir pristatymą rinkai. Sukurti maršrutai, 
skirti sodininkystės mėgėjams, supažindina su projekto eigoje atrinktais vertingais objektais, o 
QBSFOHUB�NFUPEJOş�JS�JOGPSNBDJOş�NFEäJBHB�JOGPSNVPKB�QBWFMEP�TPEƈ�TBWJOJOLVT�JS�TPEJOJO-
kystės entuziastus apie teorines ir praktines produkto kūrimo galimybes. Įgyvendinant projekto 
WFJLMBT�UBJQ�QBU�QBHFSJOUB�QSPG��5��*WBOBVTLP�v0CFMZOşTi�TPEZCPT�JS�3VOEBMşT�SƇNƈ�JOGSBTUSVLUƇSB�
sukurtas istorinis sodas. Projekto partneriai, įgiję naujos patirties ir žinių, puoselės Paveldo sodų 
turizmo produktus, skatins aktyvų kaimyninių valstybių turistų srautų augimą bei užtikrins pro-
jekto tikslų įgyvendinimą ir tęstinumą.

PAVELDO 
SODAI
109 Paveldo sodai
7 Maršrutai
Susisiekimas Latvijoje ir Lietuvoje

M 1 : 750 000
Žemėlapis   LATVIJA | LIETUVA

60. KAIMO TURIZMO SODYBA “PAKALNĖ“ G 2

Živilės ir Virgilijaus Skirkevičių etnografinė sodyba įsikūrusi ant Pakalnės upės 
kranto, Rusnės saloje, Šilutės rajone. Unikali tradicinė žvejo sodyba su Mažosios 
Lietuvos regionui būdingais sodo ir daržo augalais.

 Sode auga senosios obelys, sodintos tarpukario Lietuvoje – ‘Antaninis’ ir 
‘Baltasis alyvinis’. Sodyboje taip pat auga senų veislių slyvos. Šeimininkai augina 
turtingas vaistinių augalų kolekcijas. Sodyboje vyksta edukacijos grupėms apie 
žoleles, medicininius augalus ir jų naudą.

Pakalnės g. 48, Pakalnės k., 
Rusnės sen., Šilutės r., Lietuva
GPS N:55.30970 E:21.33152

   +370 44153440, 61280584
  zivileskirkeviciene@gmail.com

www.atostogoskaime.lt

IV-X

61. ŠILUTĖS DVARO PARKAS G 2

Lietuvininkų g. 4, 
Šilutė, Lietuva
GPS N:55.34086 E:21.46021

   +370 65751909
  info@silutesmuziejus.lt

www.silutesmuziejus.lt

Neretai Šilutės dvaras pagal paskutinį savininką šiandien vadinamas Hugo 
Šojaus dvaru. Šilutės dvarininkas, parko įkūrėjas Hugo Šojus (Scheu) dvarą įsigijo 
1889 metais. Jis sutvarkė dvaro pastatus ir aplinką bei įkūrė 2 parkus: dvaro bei 
„varnamiškiu“ vadinamą miško parką. Šalia dvaro įkūrė angliško tipo parką su 
pasivaikščiojimo takais. Miško parkas, skirtas gyventojų pasivaikščiojimams, 
buvo išsidėstęs abiejose vingiuotosios Šyšos pusėse, jį jungė pėsčių jų tiltai. Parke, 
kuris driekiasi palei Šyšos upę iki senojo geležinkelio tilto, būta apie 150 rūšių 
augmenijos. Dabar parke yra 40 rūšių medžių ir krūmų.
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62. ŠVĖKŠNOS DVARO PARKAS F 2

Bažnyčios g., Švėkšna, 
Šilutės r., Lietuva
GPS N:55.51635 E:21.61899

   +370 65757152
  sveksna@silutesmuziejus.lt

www.silutesmuziejus.lt

Švėkšnos dvaro sodybos kompleksas yra vienas gražiausių visoje Žemaitijoje. Prie 
dvaro įkurtas įspūdingas parkas. Abi parko dalis jungia platūs, vazomis puošti 
paradiniai laiptai, nuo kurių atsiveria puiki žemutinės terasos vandenų juostos 
panorama. Švėkšnos dvaro parko centrinio tvenkinio saloje tebestovi deivės 
Dianos skulptūra. Pagrindinėje parko alėjoje atkurtas puošnus Saulės laikrodis, 
vaza ant pjedestalo, Švč. Marijos skulptūra, „Laisvės angelas“. Restauruoti ir kiti 
parko elementai – apžvalgos aikštelės, takai, vartai.

I-XII 109. STELMUŽĖS DVARVIETĖ PARKAS F 7

Stelmužės dvaro parkas įkurtas XVIII a. viduryje į pietus nuo Stelmužės ežero. 
Iš visų pusių į ant kalvos stovinčią Viešpaties Jėzaus kryžiaus bažnyčią veda 
vingiuoti takai, augmenijoje vyrauja liepos, klevai, ąžuolai, guobos, beržai, eglės, 
uosiai, pušys. Stelmužės dvaro parko kalvos papėdėje galima rasti Laimės šulinį, 
pasivaikščioti ąžuoliukų alėja.
Stelmužės ąžuolas – seniausias ir storiausias Lietuvoje augantis ąžuolas ir vienas 
seniausių ąžuolų Europoje. Spėjama, kad jo amžius yra apie 1500–2000 metų, 
jo skersmuo rekordinis 3,5 m. (kamienui apimti reikia 8–9 vyrų), aukštis 23 m.

Ąžuolo g. 14, Stelmužė, 
Imbrado sen., Lietuva
GPS N:55.82948 E:26.21731
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108. SALŲ DVARO PARKAS F 6

Salų dvaras ir parkas yra Dviragio ežero saloje, iš paukščio skrydžio primenančioje 
Lietuvos žemėlapio kontūrus. Rytinėje dvaro sodybos dalyje esantis parkas – 
mišraus išplanavimo. Tai – vienas iš seniausių parkų Lietuvoje. Dar šeimininkau-
jant Radviloms čia buvo miško parkas, kuriame medžiai nebuvo kertami. Parke 
vyravo vietinių rūšių lapuočiai medžiai – klevai, liepos, uosiai, pilkosios tuopos, 
kurioms šiuo metu yra du šimtai metų. Ežero link besileidžiantis takas jungė alėją 
su parko taku paežerėje. Šiandien yra išlikę želdiniai, alėjų fragmentai.

Kaštonų g. 21, Salos, 
Rokiškio r., Lietuva
GPS N:55.81147 E:25.36742

   +370 68266998
  inga.salos@gmail.com
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70. RENAVO DVARO PARKAS E 3

Dvaro g. 2, Renavo k., 
Sedos sen., Mažeikių r., Lietuva
GPS N:56.22772 E:22.05683

   +370 44343668, 61546031
  info@renavodvaras.lt

www.renavodvaras.lt

Renavo parkas (įkurtas XIX a.) yra vienas iš reprezentacinio tipo Lietuvos parkų, 
išsaugojęs pirmykštės gamtos pradą. Nedideliame rūmų parko parteryje iki mūsų 
dienų išliko nemažai egzotinių medžių. Šiaurinėje parko dalyje ir miško parke vy-
rauja klevai, liepos, uosiai, eglės, ąžuolai ir kt. Parko pažibos – storiausia Lietuvos 
eglė, kurios skersmuo yra 1,2 metro; taip pat ir liepa, ant kurios pasvirusio pagrin-
dinio kamieno išaugusios šešios šakos tapo savarankiškais vertikaliais kamienais. 
Į parką įveda vijokliais apsodinta vadinamoji pergola.

I-XII

71. BERŽORO SODYBA E 2

Plungės g. 25, Beržoro k., 
Plungės r., Lietuva
GPS N:56.02513 E:21.81857

   +370 68831715
  info@berzorosodyba.lt

www.berzorosodyba.lt

Kaimo turizmo sodyba su etnografiniais elementais  įsikūrusi šalia Beržoro ežero. 

 Sodybos šeimininkė augina įvairias vaistažoles, daržo ir prieskoninių auga-
lus, arbatžoles. Daržo augalų kolekcijose auginamos morkos, svogūnai, česnakai 
ir kt. Vaistažolių ir prieskoninių augalų asortimentas yra platus: paprastasis dašis, 
vaistinis šalavijas, radiola, stumbražolė, nasturtos, agurklė, katžolė ir kt. Šios 
sodybos šeimininkai vykdo edukacinę veiklą. Pagal tautines tradicijas, organi-
zuojami mergvakariai ir pažintinė-edukacinė programa „Babūnės arbatos kelias“.

IV-X VII 99. GIEDRIKŲ ŪKIS E 5

Pažangus ekologinis ūkis augina apie 50 skirtingų ekologiškų daržovių ir žalumy-
nų. Ūkininkai turi 10 ha žemės, kur augina įvairių rūšių ir nuo seno Biržų regione 
paplitusias lauko ir šiltnamio daržoves.

 Šiame ūkyje vaistiniai ir prieskoniniai augalai auginami ne tik maistui, bet 
ir naudojami kovai prieš augalų ligas ir kenkėjus: bazilikas, medetkos, melisos, 
mėtos, raudonėliai, kalendros, čiobreliai, ir kt. Ūkyje rengiami įvairūs seminarai 
ir vykdoma edukacinė veikla.

Šaltinio g. 10, Naciūnų k., 
Biržų r., Lietuva
GPS N:56.19216 E:24.63510

   +370 61291256
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98. BISTRAMPOLIO DVARO PARKAS F 5

Bistrampolio g. 1, Kučių k., 
Panevėžio r., Lietuva
GPS N:55.59692 E:24.35636

   +370 45454036, 68578348
  info@bistrampolis.lt

www.bistrampolis.lt

Apsuptas gražaus seno parko, naujai rekonstruotas, XIX a. vidurį primenantis 
dvaras yra įsikūręs Šiaurės Lietuvoje, 14 kilometrų nuo Panevėžio. Bistrampolio 
dvaro sodybą sudaro  XIX a. antrojoje pusėje – XX a. statyti pastatai: klasicistinio 
stiliaus dviaukščiai rūmai (XIX a. vid.), arklidės, ledainės, sodininko namas, ūkiniai 
pastatai. Dvaro sodybą puošia XIX a. antrojoje pusėje įveistas mišraus tipo parkas 
su tvenkiniais. Dvaro parke, ant Birutės kalno puikuojasi įspūdinga lauko pavėsinė, 
šalia sodininko namelis. Parko siluetą pagyvina naujai nugrįsti takeliai ir tvenkinį 
jungiantys tilteliai.
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104. LIUDVIKOS IR STANISLOVO DIDŽIULIŲ      
          SODYBAMUZIEJUS

F 6

Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių memorialinė sodyba-muziejus yra  Griežionėlių 
vienkiemyje, Anykščių rajone. Muziejus atidarytas 1968 m. Autentiška sodyba su to 
laikmečio želdiniais, kurioje istorija susipina su biologinio paveldo objektais.

 Sodas yra neatskiriama sodybos dalis, prižiūrimas ir puoselėjamas muzie-
jininkų. Sodą įveisė pirmoji jo darbuotoja apie 1970 metus. Jame auga nuo seno 
Lietuvoje augintų obels veislių ‘Suislepinis’, ‘Paprastasis antaninis’, ‘Popierinis’ vais-
medžių. Be jų auga ‘Kalvilio’ veislių grupės vaismedis, kurio vaisiai išlaikyti beveik 
metus, įgyja skonį ir ypatingai tinka džiovinimui. Sodyboje puoselėjami tradiciniai 
kaimo gėlynai, įrengtas vaistažolių kampelis. Nevengiama ir šiuolaikiškų augalų, 
nes, anot muziejininkų, sodybos šeimininkė mėgo gėles, įsiveisdama vis naujų.

Griežionėlių k. 1, 
Anykščių r., Lietuva
GPS N:55.62881 E:25.02770

   +370 69815458
  a.vienuolis@gmail.com

www.baranauskas.lt
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103. BRONĖS BUIVYDAITĖS 
          MEMORIALINIS MUZIEJUS

F 6

Muziejus įkurtas apie 1990 m. Vaismedžių sodas, kurio istorija susieta su rašytoja 
B. Buivydaite, įveistas 1935 metais. 

 Muziejaus darželyje žydi rašytojos mėgtos gėlės, sode puoselėjamos 
kelios išlikusios senosios obelų veislės ‘Lietuvos pepinas’, ‘Popierinis’, vyšnių 
veislės ‘Vietinė rūgščioji’, ‘Žagarvyšnė’ vaismedžiai. Sodybos gėlių darželis pa-
sižymi ypač didele dekoratyvinių augalų rūšių įvairove. Dominuoja daugiamečiai 
kultūriniai ir gamtoje sutinkami, liaudies pamėgti augalai, tokie kaip paprastoji 
pakalnutė, paupinis jonpapartis, kvapioji našlaitė, ar triskiautė žibuoklė.

Vilniaus g. 21, 
Anykščiai, Lietuva
GPS N:55.52330 E:25.10077

   +370 68256359
  a.vienuolis@gmail.com

www.baranauskas.lt
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102. A. BARANAUSKO IR A. VIENUOLIO
           ŽUKAUSKO MEMORIALINIS MUZIEJUS 

F 6

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus įkurtas 1927 m. Jis 
kaupia, saugo ir populiarina muziejines vertybes, atspindinčias Anykščių krašto kul-
tūros, literatūros, istorijos, agrarinės kultūros, technikos istorijos raidą. Lankytojai gali 
visus metus pasivaikščioti po Rašytojų kalnelio memorialinį parką.

 Muziejaus teritorijoje išlikusios dvi obelys, turinčios istorinę sąsają su žymiu 
rašytoju A. Vienuoliu-Žukausku. Viena iš jų labai reta ir tik senuosiuose soduose su-
tinkama obelis - ‘Lietuvos cukrinis’. Prie muziejaus pastato yra autentiškas, rašytojo 
laikmetį menantis gėlynas, vaistinių augalų ekspozicija.  

A. Vienuolio g. 2, 
Anykščiai, Lietuva
GPS N:55.52710 E:25.09803

   +370 38158015, 61281067
  a.vienuolis@gmail.com

www.baranauskas.lt
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100. ASTRAVO DVARO PARKAS E 5

Astravo g. 17, 
Biržai, Lietuva
GPS N:56.21947 E:24.76853

Astravo dvaro sodyba – viena raiškiausių XIX a. romantizmo architektūros sodybų 
Lietuvoje. Išsidėsčiusi Astrave, Širvėnos ežero pusiasalyje, patogiai pasiekiama iš 
Biržų pėsčiomis ilgiausiu Lietuvoje mediniu pėsčių jų Širvėnos ežero tiltu. 18 ha 
mišraus plano parkas, įkurtas 1851-1862 m. Parke auga vietiniai augalai – eglės, 
mažalapės liepos, pušys.
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106. ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJUS IR DVARAS B 3

Rokiškio dvaras ir muziejus-vienas iš svarbiausių Aukštaitijos kultūros centrų. 
Rūmų didingumą išryškina parkas ir tvenkiniai.

 Teritorijoje esantis vaismedžių sodas atsodintas po antrojo pasaulinio 
karo. Manoma, kad buvo siekta išlaikyti prieš tai augusio sodo autentiką. Jame 
auga nuo seno Lietuvoje augintų obelų veislės ‘Sierinka’, ‘Rudens dryžuotasis’, 
‘Paprastasis antaninis’, ‘Popierinis’, ‘Lietuvos pepinas’, ‘Raudonasis alyvinis’.

Tyzenhauzų g. 5, 
Rokiškis, Lietuva
GPS N:55.96534 E:5.60085

   +370 68716092, 68248017
  muziejus@rokiskyje.lt

www.muziejusrokiskyje.lt
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107. ILZENBERGO DVARO PARKAS E 6

Mišraus plano Ilzenbergo dvaro parkas toks, koks išlikęs iki dabar, buvo sukurtas 
XIX a. antroje pusėje vaizdingoje, raiškaus reljefo vietoje, tarp Ilgio ir Apvalaso 
ežerų. Atkuriant parką išsaugota buvusi parko erdvinė struktūra. 
Parkas užima 10 ha teritoriją ir yra sudarytas iš dviejų dalių. Pirmoji – tai palyginti 
taisyklinga stačiakampio formos teritorija šalia rūmų, apribota mažalapių liepų 
eilėmis ir peizažiškai išsidėsčiusiais vietinių ir introdukuotų medžių rūšių želdi-
niais. Antroji dalis – natūralaus miško tipo želdiniai.
Didžiausias Ilzenbergo dvaro parke augantis ąžuolas paskelbtas valstybės saugo-
mu gamtos paveldo objektu. Šio galiūno kamieno apimtis – 6,3 m, skersmuo – 2 
m, o aukštis – 30,5 m.

Ilzenbergo k. 4, Juodupės sen., 
Rokiškio r., Lietuva
GPS N:56.15953 E:25.52431

   +370 69644004
  info@ilzenbergas.lt

www.ilzenbergas.lt

I-XII

66. KRETINGOS DVARO PARKAS F 2

Vilniaus g. 37, 
Kretinga, Lietuva
GPS N:55.89987 E:21.24718

   +370 868206702, 44577612
  info@kretingosmuziejus.lt

www.kretingosmuziejus.lt

Kretingos dvaro parkas – vienas seniausių Lietuvoje išlikusių XVI–XVIII a. 
dvaro parkų. Tai mišraus stiliaus parkas, užimantis 23 ha plotą. Kretingos dvaro 
pietinėje parko dalyje, buvusio vaismedžių sodo vietoje, pastatytas Astronominis 
kalendorius su Saulės laikrodžiu, suformuotos gyvatvorės, alėjos, įrengti gėlynai, 
alpinariumai, puoselėjamos jurginų, bijūnų, tulpių kolekcijos, atkuriami rožynų 
fragmentai, pėsčių jų takai, poilsio aikštelės. Atstatytas dvaro fontanas tapo ypač 
mėgiama miesto svečių poilsio vieta.
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65. PALANGOS BOTANIKOS PARKAS
       BIRUTĖS PARKAS

F 2

Palangos botanikos parkas – Palangos Gintaro muziejų supantis botanikos par-
kas. Tai vienas iš gražiausių, turtingiausių, geriausiai tvarkomų parkų Lietuvoje. 
Įkurtas jis šventojo Birutės miško teritorijoje ir ilgą laiką vietinių gyventojų 
vadintas  Birutės parku. Jo plotas – 101,3 ha. Talentingai suprojektuotas parkas 
pasižymi didele vaizdų įvairove, su meistriškai išvedžiotais takais, aikštelėse 
įrengtais gėlynais, 2 tvenkiniais, mažosios architektūros elementais.

Vytauto g. 15, 
Palanga, Lietuva
GPS N:55.90501 E:21.05991

   +370 46049270, 61477437
  botanikosparkas@gmail.com

www.pgm.lt
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63. STEPONO DARIAUS GIMTINĖ  MUZIEJUS F 2

Muziejus įkurtas 1991 metais. Gimtojoje S. Dariaus tėvų sodyboje atstatytas la-
kūno tėvų gyvenamasis namas ir klėtis. Abiejuose pastatuose veikia ekspozicijos. 
Vienoje iš jų lankytojai susipažįsta su eksponatais, pasakojančiais apie Lietuvos 
aviacijos istoriją ir S. Dariaus gyvenimą, o kita ekspozicija yra sudaryta iš privačios 
M.Raštikio kolekcijos ir supažindina su senaisiais žemaičių buities reikmenimis. 
Šalia muziejaus veikia kempingas, kuriame galima pailsėti ir įsikurti ilgesniam 
laikui.

 Sodyboje yra išlikęs unikalus įspūdingo dydžio ir apimties vaismedžių sodas. 
Dar XIX a. pabaigoje lakūno tėvas sodino vaismedžius bei skiepijo po kelias kultūri-
nių obelų veisles į miškinės obels šakas. Sode auga ir senieji dekoratyviniai augalai, 
būdingi Žemaitijos kraštui. Sodybos teritorijoje pradėtas veisti jaunas sodas.

Dariaus k., Judrėnų sen., 
Klaipėdos r., Lietuva
GPS N:55.59431 E:21.84487

   +370 46442967, 69881025
  aviacijos.muziejus@gmail.com

www.lam.lt
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64. KLAIPĖDOS UNIVERSITETO 
        BOTANIKOS SODAS

F 2

Klaipėdos universiteto botanikos sodas įkurtas 1993 m., Danės upės slėnyje. Bendras 
teritorijos plotas yra 9,3 ha. Nuo 2002 m. sodui suteiktas dendrologinio parko 
statusas. 

 Sodo teritorijoje natūraliai auga per 250 augalų rūšių. Siekiant lankyto-
jams parodyti tradicinius pajūrio krašto etnografinius darželius, Botanikos sode 
įrengtas pajūrio krašto etnografinis darželis, su šiam kraštui būdingomis gėlių 
kompozicijomis. Šiame darželyje eksponuojami 14 šeimų augalų atstovai, vyrauja 
daugiamečiai vaistiniai-prieskoniniai augalai. Sodas gali pasiūlyti įvairių edukaci-
nių programų bei kviečia lankytojus iškylauti tam skirtose vietose.

Kretingos g. 92, 
Klaipėda, Lietuva
GPS N:55.75057 E:21.13401

   +370 46398833, 46398831
  botanikos.sodas@ku.lt

www.ku.lt/botanikos-sodas
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67. JAPONIŠKAS SODAS E 2

Didžiausias Japoniškas sodas Europoje (16 ha) pradėtas formuoti 2007 m. Sodą 
įrengė meistras Hajime Watanabe iš Japonijos ir gydytojas Šarūnas Kasmauskas, 
apjungdami religiją, meną ir pagarbų požiūrį į gamtą.

 Sodo teritorijoje įrengta tradicinių aromatinių augalų kolekcija, sodas ir 
daržas, kuriuose puoselėjamos senosios kultūrinių augalų rūšys. Iš senų jų daržo 
augalų yra auginamos morkos, burokėliai, kopūstai ir kt. Surinkta labai didelė 
senų jų veislių pomidorų kolekcija. Verta išskirti svogūnų ir česnakų kolekcijas, 
kurios pasižymi skirtingomis veislėmis. Aromatinių ir vaistinių augalų kolekcijoje 
yra diemedis, mėta, kietis, raudonėlis, gelsvė, čiobrelis ir kiti tradiciniai liaudies 
medicinoje naudojami augalai.

Sodų g., Mažučių k., Darbėnų sen., 
Kretingos r., Lietuva
GPS N:56.03000 E:21.20896

   +370 61618530, 60605756
  info@japangarden.lt

www.japangarden.lt

I-XII V

68. IZIDORIAUS NAVIDANSKO 
       ŽEMAITIJOS BOTANIKOS PARKAS

E 2

Tai vienas pirmų jų botanikos parkų Lietuvoje. 1928 metais I. Navidanskas, kuriam 
tuomet buvo 16 metų, pradėjo kurti parką. 1965 m. parkas pavadintas Žemaičių 
botanikos parku. Izidorius kartu su sūnumi Rapolu, kuris šiuo metu yra parko 
savininkas, toliau plėtė parką. 

 Parke auga per 120 rūšių medžių ir krūmų, iš jų 34 rūšys ir formos yra 
vietinės kilmės. Pietinėje parko dalyje, tvenkinių ir natūralios giraitės apsuptyje, 
yra prieš antrą jį pasaulinį karą įveistas 3 ha obelų sodas. Kasmet jame sužysta 
ir vaisiais džiugina lietuvių liaudies selekcijos ir tradiciškai nuo seno Lietuvoje 
augintos obelų veislės: ‘Paprastasis antaninis’, ‘Ravelio kriaušinis’, ‘Sierinka’, 
‘Popierinis’, ‘Vytautinis’ ir kt. Žemaitijos botanikos parko 57 ha teritorijos prie-
žiūra „patikėta“ avelėms.

Kalnėnų k., 
Skuodo r., Lietuva
GPS N:56.29545 E:21.81096

   +370 68811324
  rapolasnavidanskas@gmail.com 
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73. ENERGETINIŲ LABIRINTŲ IR 
        GEOMETRINIŲ FIGŪRŲ PARKAS

E 2

Parke išdėstyti penki labirintai, išpuošti dekoratyviniais augalais, apsodinti gėlė-
mis, vaistažolėmis. Tai čiobreliai, flioksai, senoviški bijūnai, kaulažolė, jonažolė, 
jazminai, svarainiai, goštautinė gaisrena, mėlynoji kurpelė, raudonėlis, peletrū-
nas, raktažolė, bitkrėslė, ugniažolė, debesylas, mėta, rykštenė, vingiorykštė ir t.t. 
Ilgiausias  energinio labirinto takelis – 1,7 km ilgio. O norint pereiti visus penkis 
šiuo metu įrengtus labirintus – susidarytų puspenkto kilometro. Parke įrengtos 
trys geometrinės figūros – kupolas, mandala, merkaba.

Likšai 5, Žemaičių Kalvarijos sen., 
Plungės r., Lietuva
GPS N:56.05613 E:21.91787

   +370 67545111, 61134900
  energlabirintai@gmail.com

www.energlabirintai.lt

I-XII

72. PLUNGĖS DVARO PARKAS F 2

Parko g. 3, 
Plungė, Lietuva
GPS N:55.9179 E:21.84452

   +370 44852492, 64064747
  zd.muziejus@gmail.com

www.zdm.lt

Plungė garsėja kunigaikščių Oginskių parku. Mišraus tipo XVIII–XIX a. parkas 
įkurtas žemaitiško švento miško – alko – vietoje. Parko pasididžiavimas – 
vienas seniausių ir didžiausių Lietuvoje Perkūno ąžuolas, legendomis apipinta 
Verkiančioji liepa, Penkiakamienis uosis. Kunigaikščio M. Oginskio nurodymu 
buvo iškasti septyni kaskadiniai tvenkiniai, kuriuos jungia akmeniniai tilteliai 
šliuzai. Išskirtinį kraštovaizdį parkui suteikia pratekanti Babrungo upė.
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74. RIETAVO DVARO PARKAS F 2

L. Ivinskio g. 4, 
Rietavas, Lietuva
GPS N:55.72862 E:21.93115

   +370 44868992
  rokimuziejus@gmail.com

www.oginskiriet.lt

Rietavo parkas buvo didžiausias peizažinis parkas Lietuvoje. Jis suformuotas 
1848–1855 m. natūraliame išretintame miške, o 1904–1905 m. rekonstruotas. 
Parkas yra mišraus suplanavimo. Didžiąją parko augalų dalį sudarė vietiniai medžiai 
ir krūmai, tačiau čia augo ir nemažai svetimžemių. Iš anų laikų išliko keletas medžių 
alėjų, tvoros fragmentai, Baltieji ir Raudonieji vartai, sargo namelis prie jų. Parke 
sudėtinga vandens telkinių sistema. Yra keletas tvenkinių, Jūros upės kilpa, senvagių 
apjuosta sala.
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77. ŠIAULIŲ UNIVERSITETO BOTANIKOS SODAS F 4

Botanikos sodas yra Šiaulių universiteto padalinys. Tai yra jauniausias bei mažiau-
sias pagal plotą sodas Lietuvoje. Sodas pradėtas kurti 1958 metais. Bendras jo 
plotas – 6,54 ha.

 Čia auginama daugiau kaip 4000 įvairių rūšių ir veislių augalų. Botanikos 
sode įrengti trys senų jų kaimo augalų darželiai pagal atitinkamo laikotarpio tra-
dicijas - prieškario, tarpukario ir pokario. Sode organizuojami renginiai, rengiami 
edukaciniai žaidimai, galima užsisakyti paskaitas.

Paitaičių g. 4, 
Šiauliai, Lietuva
GPS N:55.93282 E:23.28299

   +370 41553934, 68454652
  kazlauskas@su.lt

www.bs.su.lt

I-XII III-X

81. ŽAGARĖS DVARO PARKAS E 4

Žagarės dvaro parkas – vienas puošniausių ir architektūriniu požiūriu įdomiausių 
parkų Lietuvoje. Dvaro parkas 1898 - 1900 m. rekonstruotas ir išplėstas pagal 
žymaus dendrologo G.F.Kuphaldo projektą. Parke pasodinta daugiau negu 200 žel-
dinių rūšių. Daugiau kaip 100 jų auga ir dabar. Parke iki šiol išlikę daug įvairių kelių, 
takų, kuriais keliaujant galima pajusti parko didybę ir grožį. Parke įrengtas dendro-
loginis takas, kuriame pažymėta ir pateikta informacija apie 15 retųjų medžių. 
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Malūno g. 1, Žagarė, 
Joniškio r.,  Lietuva
GPS N:56.36223 E:23.26417

   +370 42660809
  info@zagaresrp.lt

R. Žebenkos g. 12, Baisogala, 
Radviliškio r., Lietuva
GPS N:55.63669 E:23.71684

Baisogalos dvaras yra vienas iš senesnių jų dvarų – vadintas karališkuoju, nes 
priklausė Lietuvos didžiajam kunigaikščiui. Iki šių dienų išlikę puošnūs, vėlyvojo 
klasicizmo stiliaus (ampyro) dvaro rūmai, pastatyti XIX a. viduryje. 12 ha peizažinis 
Baisogalos parkas įkurtas XIX a. pirmojoje pusėje. Nuo miestelio pusės rūmų link 
veda kaštonų alėja. Nuo vartų pagrindinė alėja eina tarp dviejų vingiuotų tvenkinių, 
per tiltelį su liūtų figūromis. Už rūmų įvairiausi medžiai supa vingiuojančias alėjas ir 
siaurus parko takelius. Abiejose pagrindinėse parko alėjos pusėse yra po tvenkinį, o 
parko gilumoje - tvenkinys su sala.

87. BAISOGALOS DVARO PARKAS F 4

I-XI

84. PAKRUOJO DVARO PARKAS F 4

Karčiamos g. 9, Pakruojo k., 
Pakruojo r., Lietuva
GPS N:55.98610 E:23.87917

   +370 65752693
  info@pakruojo-dvaras.lt

www.pakruojo-dvaras.lt

Peizažinis Pakruojo dvaro parkas, kurio struktūra išlikusi iki šių dienų, buvo už-
veistas 1850 – 1860 m. Iš vienos pusės natūralią teritorijos ribą sudaro užtvenktos 
Kruojos upės juosta, o iš kitos pusės teritorija aptverta lauko akmenų tvora. Pagal 
to meto anglišką parkų formavimo schemą pirmenybė buvo teikiama natūraliai 
gamtai ir natūralumo imitavimui. Parke auga apie 26 pavadinimų medžių, tarp jų 
dar prieš kelis šimtus metų atvežti ir pasodinti rečiausi augalai iš įvairių pasaulio 
kraštų.
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82. JAKIŠKIŲ DVARO PARKAS E 4

Jakiškių dvaras istoriniuose šaltiniuose minimas nuo XVI a. pabaigos. Dvaras 
– klasicistinių architektūros bruožų. Iš buvusių dvaro pastatų iki šiol yra išlikę 
pagrindiniai dvaro rūmai, ledainės pastatas, garinis malūnas. Dvaras nerestauruo-
tas, todėl vis dar autentiškas – menišką dvasią jame saugo įvairūs daiktai, išlikę iš 
dvarininkų Koškolių laikų ir sovietmečio. Šalia dvaro pastato išliko kai kurie dvaro 
parko fragmentai (jo būta apie 2 ha ploto): įvažiavimo į sodybą senų liepų alėja, 
vertingi seni maumedžiai, tuopos, pušys, taip pat nedidelė kūdra.    
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Dvaro g. 4, Jakiškių k.,
Joniškio sen., Joniškio r.,  Lietuva
GPS N:56.18029 E:23.53107

   +370 68257092
  jakiskiudvaras@gmail.com

www.jakiskiudvaras.lt

86. KLEBONIŠKIŲ KAIMO BUITIES MUZIEJUS F 4

Kaimo buities muziejus įrengtas 1991 m. 18 ha teritorijoje, kur autentiškos sody-
bos reprezentuoja Aukštaitijos regioną.

 Į muziejų po atviru dangumi iš apylinkių perkelti XIX–XX a. būdingi kaimų 
pastatai: gryčios, klėtys, pirtys, klojimai, daržinės - viso 28 objektai. Prie vienos iš 
sodybų yra išlikusi tarpukarį menanti obelų sodo dalis. 

Muziejus turtingas tam kraštui būdingais dekoratyvinių augalų darželiais. 
Ypatingas dėmesys čia skirtas jurginams.

Kleboniškių k., Pakalniškio sen., 
Radviliškio r., Lietuva
GPS N:55.76950 E:23.85550

   +370 61112053
  daugyvenesmuz@gmail.com

www.daugyvenesmuziejus.lt
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96. SURVILŲ KAIMO TURIZMO SODYBA G 5

Jonavos rajone Šveicarijos kaime Survilų kaimo turizmo sodyboje esančiame ba-
sakojų take patirkite gamtą visais penkiais savo pojūčiais! Danga take yra pati įvai-
riausia – kankorėžiai, pelkės, durpės, molis, žvyras, nugludintas stiklas, spygliai, 
šiaudai, kliūčių ruožas ir daugybė kitų. Takas yra daugiau nei kilometro ilgio, tad 
pajusite visą netikėtų pojūčių gamą ir teigiamų emocijų bei energijos antplūdį.

Barborlaukio k., Dumsių sen., 
Jonavos r., Lietuva
GPS N:55.038452 E:24.25752

   +370 60410949
  info@rozlaukis.com

www.rozlaukis.com
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91. SENIAUSIA LIETUVOS OBELIS H 4

Seniausia Lietuvos obelis – vaismedis, kuris yra botaninis gamtos paveldo objek-
tas. Medžio rūšis  – miškinė obelis. Ji yra vienintelė saugoma obelis Lietuvoje. 

 Tai seniausia Lietuvos obelis, kurios amžius siekia apie 360 metų. Nors obe-
lis auga privačiame sklype, tačiau yra  pažymėta informaciniu stendu. Miškinės 
obels aukštis – 8 m, kamieno apimtis 1,3 metro aukštyje – 285 cm. Šiuo metu 
gyvybingos tik kelios obels šakos, tačiau jos pasidengia vešlia lapija, veda vaisius, 
kurie yra gan rūgštūs, tačiau pasižymi ypatingu kvapnumu.

Senosios obels g. 18, Kazliškiai, 
Kaunas, Lietuva
GPS N:54.86862 E:23.87104
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94. DUBRAVOS ARBORETUMAS H 5

Dubravos arboretumas pradėtas kurti 1958 m. Dubravos miškų tyrimo stotyje, 
šalia Kauno esančiame Vaišvydavos kaime. Jame kaupiami, saugojami ir ekspo-
nuojami vertingi mokslo, pažintiniu ir dekoratyviniu požiūriu vietinės ir įvežtinės 
dendrofloros augalai. Arboretumas užima apie 50 ha. Čia auginami daugiau kaip 
800 rūšių, porūšių, varietetų ir kultivarų sumedėję augalai. Kai kurie arboretumo 
skyriai (pušūnų ir erikinių augalų kolekcija, introdukcinis-karantininis medelynas 
bei retų jų medžių ir krūmų ekspozicija) lankomi tik iš anksto susitarus.   

Miškininkų g. 7, Vaišvydava, 
Kauno r.,  Lietuva
GPS N:54.84119 E:24.0408

   +370 37383557, 61685232
  arboretumas@dumu.lt

www.dumu.lt
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95. LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJUS H 5

L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės, 
Kaišiadorių r., Lietuva
GPS N:54.86642 E:24.20135

   +370 69909987, 34647237
  info@llbm.lt

www.llbm.lt

Muziejus įkurtas 1974 metais. Tai vienas didžiausių (194 ha) ir daugiausiai 
eksponatų (91420) turintis etnografijos muziejus Europoje po atviru dangumi. 
Ekspozicija sudaryta iš atskirų vienkiemių, sodybų, kaimų ir miestelio, kuriuose 
demonstruojami Lietuvos etnografinių regionų senoji architektūra, kultūra, 
buitis, sodo, daržo ir gėlynų augalai.  

 Aukštaitijos ir Žemaitijos kaimų sodybose galima susipažinti su unikalio-
mis, nuo seno tradiciškai auginamomis obelų veislėmis - ‘Suislepinis’, ‘Rudens 
dryžuotasis’, ‘Popierinis’, ‘Lietuvos cukrinis’, paragauti jų vaisių. Muziejaus 
sodybose darželiai apželdinti pagal regionų tradicijas regionui būdingais 
augalais. Daugumoje sodybų daržovės, vaistiniai ir dekoratyviniai augalai auga 
greta. Aukštaitijos kaime įrengtas „Kvapusis darželis“, kuriame galima susipažinti 
su Lietuvos sodybose augintais vaistingaisiais ir prieskoniniais augalais bei jų 
vaistinėmis savybėmis.
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97. GARSIOS TYLOS SODYBA G 4

Garsios tylos sodyboje, įsikūrusioje ant senosios Nevėžio vagos šlaito yra gamina-
mas „laimingas maistas“,  iš visko, kas yra užauginama ūkyje.

 Sodyboje esantis 2,3 ha šimtametis sodas turi apie 113 obelų, 18 kriaušių ir 
8 trešnes. Sodybos šeimininkė taip pat augina prieskoninius augalus – peletrūną, 
gelsvę, pipirmėtę, šalaviją bei dekoratyvinius – piliarožes, bijūnus, jurginai, 
viendienes. Pagal poreikį organizuojamos įvairios edukacijos.

Nevėžio g. 13, Gailiakaimis, 
Kėdainių r., Lietuva
GPS N:55.16263 E:23.80267

   +370 64564973
  garsi.tyla@gmail.com

www.garsi-tyla.com
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85. BURBIŠKIO DVARAS F 4

Burbiškio dvare 1991 m. įkurtas Daugyvenės kultūros istorijos muziejus – draus-
tinis užima 28 ha plotą. Centrinėje parko dalyje yra 3 ha tvenkinys su 15 salų, 11 
tiltų ir tiltelių. Nuo 2000 metų čia organizuojamos tulpių žydėjimo šventės, kurių 
metu eksponuojama apie 300 rūšių tulpių.

 Trejose dvaro teritorijos vietose yra išlikę vaismedžių sodų fragmentai. 
Didžiausias ir vertingiausias sodas yra toliau nuo dvaro pastatų. Čia pasodintos 
7 vaismedžių eilės, kuriose buvę po 14 vaismedžių. Daugelis jų išnykę, tačiau likę 
vaismedžiai yra neblogos būklės – ‘Antaninio’, ‘Sierinkos’, ‘Koštelės’ obelų veislių.

Burbiškio k., Pakalniškio sen., 
Radviliškio r., Lietuva
GPS N:55.782367 E:23.89725

   +370 61112054
  daugyvenesmuz@gmail.com

www.daugyvenesmuziejus.lt
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101. TRAUPIO BOTANIKOS DARŽAS F 5

Vienintelis Lietuvoje mokyklinis botanikos daržas pradėtas veisti 1989 metais 
Traupio mokykloje. Visos augalų kolekcijos (iš viso Traupio botanikos darže 
auga jau daugiau kaip 8000 augalų rūšių, formų bei veislių) yra surinktos vieno 
žmogaus – S. Obelevičiaus.  

 Čia rasite daugiamečių gėlių kolekcijas, alpinariumus, gėlių laikrodį, 
dekoratyvinį baseiną su vandens augalais ir kt. Botanikos darže yra ir gausios sau-
gomų augalų, prieskoninių, lauko bei daržo augalų ir vaistinių augalų kolekcijos. 
Ekskursijas dažnai lydi sodo įkūrėjas ir puoselėtojas S.Obelevičius.

Jaunimo g. 4, Traupis, 
Anykščių r., Lietuva
GPS N:55.51355 E:24.74982

   +370 69802747
  traupiomok@gmail.com

www.traupis.anyksciai.lm.lt

I-XII IV-IX

78. BALTŲ ŽOLYNŲ MUZIEJUS E 4

2014 m. tarpininkaujant Šiaulių universiteto botanikos sodui įrengtas genofondinis 
Baltų žolynų muziejus. Lankytojų laukia 85 metrų ilgio ir 40 metrų pločio objektas, 
kurio teritorija - 0,34 ha.

 Baltų žolynų muziejaus teritorijoje auginama apie 30 įvairių rūšių ir veislių 
augalų. Į tris dalis suskirstytame prieverpstės formos gėlyne auga sakraliniai, bui-
tiniai ir kultūriniai augalai. Apeigose naudojami žolynai, kurių šventumu tikima 
atliekant įvairius ritualus, auga sakralinėje dalyje (aguona, linas, rugiagėlė, pely-
nas, pievinis šalavijas ir kt.). Buitinė dalis – tai vaistažolės ir prieskoniai, naudoja-
mi gydymui, sveikatos stiprinimui bei maisto pagardinimui (žemuogė, čiobrelis, 
kraujažolė, miškinė mėta ir kt.). Kultūrinę dalį puošia lietuviškų veislių vilkdalgiai, 
bijūnai, jurginai, lelijos, auginamos našlaitės. Muziejaus augalai atspindi Lietuvos 
paveldo sodų dekoratyvinių augalų rūšinį asortimentą bei supažindina su lietu-
viškos selekcijos kultūriniais augalais. Žolynai lankytini pavasarį ir vasarą.

Gėlės g. 9,  Naisiai, 
Meškuičių sen., Šiaulių r., Lietuva
GPS N:56.02226 E:23.50870

   +370 61133333
  ekskursijos@naisiuvasara.lt

I-XII V-IX

69. JADVYGOS BALVOČIŪTĖS ŪKIS E 3

Virvytės g. 27, Gyvolių k., 
Mažeikių r., Lietuva
GPS N:56.22063 E:22.55578

   +370 67026810, 44337118
  info@jadvyga.lt

www.jadvyga.lt

Jadvygos Balvočiūtės ūkis – tai sertifikuotas ekologinis žolelių arbatų augintojas.

 Ūkyje auginamos įvairios vaistažolės ir prieskoninės daržovės, skirtos 
arbatų ir prieskonių gamybai. Čia galima ne tik įsigyti ekologiškų daigų, pavienių 
žolelių arbatų, pagal Jadvygos receptus gaminamų žolelių mišinių, bet ir užsisa-
kyti ekskursiją. Šalia žolininkės namų yra įrengta augalų lauko ekspozicija, kurioje 
augalų vegetacijos metu atvykę žmonės gali apžiūrėti, paragauti, pauostyti įvai-
rių žolelių, pamatyti retų, nykstančių vietinių augalų ir dekoratyvinių augalų. Čia 
yra vykdoma edukacinė programa, sudaromos sąlygos susipažinti su įvairiomis 
aromatinėmis ir maistinėmis žolelėmis, jų panaudojimu.

I-XII V-IX

90. VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 
        KAUNO BOTANIKOS SODAS

H 4

Botanikos sodas buvo įkurtas apie 1923 metus kaip visos Lietuvos botanikos 
mokslų centras. Sodas užima daugiau kaip 60 ha plotą, o visuomenės lankymui 
atviros ekspozicijos – apie 30 ha plotą. 

 Šiame sode auga unikalūs augalai, įrengta didžiausia Lietuvoje oranžerija, 
vyksta įvairios parodos, susitikimai, gėlių žydėjimo savaitės bei edukaciniai užsi-
ėmimai. Senieji Lietuvos gėlynų augalai pagal botaninę klasifikaciją demonstruo-
jami skirtingose augalų bendrijose. Edukaciniame darže auginama daugiau kaip 
dvidešimt rūšių tradicinių senų jų veislių daržovių. Lankytojai senovinių lietuviškų 
obuolių veislių sode gali rasti retai kur matomas purpurines obelis.

Ž. E. Žilibero g. 6, 
Kaunas, Lietuva
GPS N:54.87159 E:23.91095

   +370 37390033, 66355859
  botanikos.sodas@vdu.lt

www.botanika.vdu.lt
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Dvaro g. 4, Biržuvėnų k., 
Luokės sen., Telšių r., Lietuva
GPS N:55.89422 E:22.45851

   +370 69988229
  birzuvenudvaras@inbox.lt

www.birzuvenudvaras.lt
Parkas yra Biržuvėnų dvaro sodybos pagrindinėje dalyje, ponų namo prieigose. 
Parkui įkurti panaudotas Virvytės upės slėnio ir prieslėnio reljefas, parko tvenki-
niams – upės senvagė. Centrinei jo daliai būdingi reguliaraus, o likusiai – peiza-
žinio planavimo bruožai. Parteryje priešais rūmus stovi antikinio stiliaus skulptūra, 
o vakariniame pakraštyje – medinė altana. Parke vyrauja vietinės medžių rūšys. Iš 
introdukuotų želdinių auga europiniai maumedžiai, trakinis klevas, vakarinės tujos. 
Išsiskiria upės pakrantėje auganti ąžuolų grupė bei centrinėje parko dalyje esanti 
mažalapių liepų alėja, vedanti iki tvenkinio rūmų kryptimi.

75. BIRŽUVĖNŲ DVARO PARKAS F 3

I-XII

76. KELMĖS DVARO PARKAS F 3

Dvaro g. 15, 
Kelmė, Lietuva
GPS N:55.63828 E:22.93828

   +370 61494140, 42761065
  kelmesmuziejus@gmail.com

www.kelmesmuziejus.lt

Kelmės dvaras – vienas iš nedaugelio Lietuvoje išlikusių senų jų tipiškų baroko 
stiliaus provincijos dvarų. Tai didelė išbaigtos kompozicijos dvaro sodyba, kurioje 
gausu autentiškų pastatų, želdinių ir vandens telkinių. Ryškius baroko bruožus 
išlaikęs geometrinis parkas, kurį  į atskiras taisyklingas dalis suskaido stačiais kam-
pais susikertančios alėjos. Parke įrengta apžvalgos kalvelė. Dauguma šiuo metu 
augančių galingų vietinių medžių (ąžuolai, klevai, liepos, uosiai) yra senojo parko 
palikimas. Didžiausia parko puošmena – už rūmų esantis didelis tvenkinys ir trys 
mažesni tvenkiniai bei apžvalgos kalnelis, esantys senajame parke. 

I-XII

79. KURTUVĖNŲ DVARO PARKAS F 4

Parko g. 2, Kurtuvėnai, 
Šiaulių r., Lietuva
GPS N:55.82691 E:23.0496

   +370 41370333, 61829964
  info@kurtuva.lt

www.kurtuva.lt

Kurtuvėnų dvarvietę supa senas geometrinio-peizažinio planavimo parkas. XIX 
a. antroje pusėje jis buvo landšaftinio stiliaus (atkartojantis gamtos natūralumą) 
su kai kuriais geometrinio parko elementais. 4,2 hektaro užimančiame parke 
tebežaliuoja senosios liepos, klevai, uosiai, ąžuolai, kiti dekoratyviniai medžiai ir 
krūmai - iš viso daugiau nei 20 rūšių sumėdėjusių augalų. 

I-XII

89. LIETUVOS AGRARINIŲ IR 
         MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRAS

G 4

Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas  1992 m. gavo valstybinio 
mokslo instituto statusą. Jis vykdo ne tik mokslinę, bet ir eksperimentinę-ga-
mybinę veiklą. Šis institutas augina lietuviškus vaisius ir daržoves, iš jų gamina 
išskirtinės kokybės, sveikus ir natūralius produktus. 

 Pagrindinės instituto veiklos kryptys yra: sodo ir daržo augalų agrobiologiniai 
ir ekologiniai tyrimai, dauginimo ir auginimo technologijų kūrimas; augalų biologi-
jos ir biotechnologijos pagrindų plėtojimas, sodo ir daržo augalų veislių išvedimas, 
jų genofondo tyrimas, saugojimas ir turtinimas; vaisių, uogų ir daržovių kokybės 
tyrimai, jų laikymo ir perdirbimo būdų optimizavimas, biologiškai vertingų produktų 
kūrimas, panaudojant sodo ir daržo augalų biologinę įvairovę. Institute taip pat gali-
ma įsigyti įvairių vaismedžių ir vaiskrūmių sodinukų bei sezoninių daržovių ir vaisių.

Kauno g. 30, Babtai,
Kauno r., Lietuva
GPS N:55.08191 E:23.79837

   +370 37555210 
  institutas@lsdi.lt

I-XII V-IX

88. POETO JONO MAČIULIO  
        MAIRONIO TĖVIŠKĖ

G 4

Poeto Jono Mačiulio – Maironio (1862 – 1932) tėviškė ir gimtinė – Pasandravio isto-
rinis draustinis Pagojukų seniūnijoje, Pasandravio ir Bernotų kaimai, Raseinių krašto 
istorijos muziejaus filialas. Draustinis yra sudėtinė Dubysos regioninio parko dalis.

 Muziejaus teritorijoje yra du sodai: senąjį sodą, kurį labai mėgo Maironis, 
pasodino poeto tėvas, kitą sodą įveisė sesuo. Juose iki šiol dera senųjų veislių obelys 
’Popierinis’, ‘Sierinka’, ‘Rudens dryžuotasis’ ir kriaušės ‘Citrininė’ bei ‘Klepo mėgs-
tamoji’. Sodyboje auga dekoratyviniai augalai būdingi tradiciniam vidurio Lietuvos 
gėlių darželiui - rūtos, lelijos, flioksai, ir poeto labai mėgti nasturtai (žemčiūgai).

Bernotų k., Pagojukų sen., 
Raseinių r., Lietuva
GPS N:55.43107 E:23.32451

   +370 61106390
  raseiniumuz@gmail.com

www.raseiniumuziejus.lt

I-XII

83. JONIŠKĖLIO DVARO PARKAS E 5

Karpių g. 1, Joniškėlis, 
Pasvalio r., Lietuva
GPS N:56.03183 E:24.16862

   +370 68448554

Landšaftinio plano Joniškėlio dvaro parkas įkurtas XVIII a. antrojoje pusėje. XIX 
a. pr. pertvarkytas ir išplėstas. Per parką teka Mažupė. Nuo dvaro miestelio link 
abipus pėsčių jų tako driekiasi liepų alėja. Priešais rūmus - didelė aikštė. Parke 
auga per 20 rūšių vietinių medžių ir krūmų ir per 30 rūšių ir formų introducentų. 
Įspūdingos ir vertingos dvi paprastosios gyvatšakės formos eglės, savita pa-
prastoji lizdinės formos eglė. Be to, ošia grupelė gana retų Lietuvoje vakarinių 
auksuotojų tujų, paprastasis įvairialapis ąžuolas, dvikamienis sidabrinis klevas, 
pilkasis riešutmedis. Parke tyvuliuoja trys tvenkiniai.

IV-X

92. TADO IVANAUSKO OBELYNĖS 
        SODYBAPARKAS

H 4

Tado Ivanausko Obelynės sodyba – memorialinis muziejus veikia Ringauduose, 
Kauno rajone. Šiuo metu memorialinę sodybą sudaro gyvenamasis namas–
muziejus, sodininko namas ir paukštidė, apie 4 ha ploto sodas ir parkas. Vietos 
pavadinimas kilo iš skardžiuose gausiai žydinčių ir derančių laukinių obelų ir 
gudobelių.

 Žymaus gamtininko profesoriaus Tado Ivanausko sodyboje augantis vaisme-
džių sodas yra vienas iš turtingiausių senųjų obelų veislių genetinių išteklių šaltinis. 
Sode auga prof. T. Ivanausko sukurta obelų veislė ‘Vytis’. Taip pat senųjų obelų veislių 
‘Sierinka’, ‘Snieginis’, ‘Beržininkų ananasas’, ‘Panemunės baltasis’ ir kt., kriaušių – 
‘Klepo mėgstamoji’, ‘Ivanausko raudonoji’ vaismedžių. Parko augalų kolekciją suda-
ro apie 250–300 rūšių, formų medžių ir krūmų, net 59 rūšių ir formų spygliuočių. 
Obelynėje taip pat auga vieni iš seniausių planetos medžių – dviskiautis ginkmedis.

Obelynės g. 8, Akademija, 
Kauno r., Lietuva
GPS N:54.90345 E:23.80489

   +370 63006635
www.krmuziejus.lt/obelynes-sodyba
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93. RAUDONDVARIO PILIES DVARO PARKAS H 4

Raudondvario dvaras (arba Raudondvario pilis) stovi Raudondvaryje, dešiniajame 
Nevėžio krante. Rūmai, kartu su 3,8 ha parko teritorijoje išsidėsčiusiais dviem ofi-
cinų pastatais, oranžerija, arklidėmis ir ledaine, sudaro vieningą dvaro ansamblį. 
Šalia dvaro 1834 m. buvo įkurtas pilies parkas, rekonstruotas XX amžiuje. Parko 
teritorijoje buvo atkurti želdynai ir gėlynai, kuriuose puikuojasi į dvarą sugrąžintos 
senosios rožių veislės. Šiaurinis parko pakraštys pereina į mišką. Čia auga rau-
donasis klevas, veimutinė pušis, kryminė liepa, pavasarį pražystantys edelveisai. 
Parko takeliai veda link Nevėžio kraštovaizdžio draustinio. 

Pilies takas 1, Raudondvaris, 
Kauno r.,  Lietuva
GPS N:54.94352 E:23.78268

   +370 37548254, 65650755
  raudondvariodvaras@gmail.com

www.raudondvariodvaras.lt

I-XII

105. ALANTOS DVARO PARKAS G 6

Parko g. 5, Naujasodžio k., 
Alantos sen., Molėtų r., Lietuva
GPS N:55.34665 E:25.32490

   +370 64808651
  jolanta.bimbiriene@moletumuziejus.lt

www.moletumuziejus.lt

Naujasodžio kaime įsikūręs Alantos dvaro kompleksas: neoklasicistiniai dvaro 
rūmai, XIX a. parkas, pagalbiniai pastatai. Itališką vilą primenančių neoromaninių 
bruožų rūmų parke suformuotos medžių alėjos, iškasti trys netaisyklingų formų 
tvenkiniai. Medžiai sodinti taip, kad augant jų kamienai susijungtų ir sudarytų 
vieną didingą puokštę. Be vietinių medžių, netrūksta ir egzotinių augalų. Ant 
parko ribos pastatytos ažūrinės altanos, kelių metrų aukščio siaurėjantis baltas 
obeliskas, arčiau dvaro – Veneros ir Jupiterio skulptūros iš balto marmuro.

I-XII

80. ŽAGARĖS REGIONINIS PARKAS E 4

Žagarė nuo seno garsėja ypatinga vyšnių rūšimi – žagarvyšnėmis. Jų yra kelios 
atmainos, kurios skiriasi vaisių prinokimo laiku, derlingumu, vaismedžių forma ir 
kitais požymiais. Iki pat šių dienų žagarvyšnės auga beveik kiekvienoje sodyboje 
ir yra tarsi išskirtinis Žagarės miestelio simbolis.  

 Siekiant išsaugoti Žagarės kultūrinį-gamtinį paveldą ir išskirtinumą, 
2011 m. Žagarės pakraštyje, Švėtės upės pakrantėje, pasodintas Žagarės vyšnių 
sodas. Vyšnios žydi gegužės pirmą ją ir antrą ją savaites, kuomet Žagarės svečiai 
ir tautiečiai užlipę ant apžvalgos aikštelės žvilgsniu gali „pabraidyti“ žiedų jūroje. 
Vyšnių derlius sunoksta liepos mėnesį, kuomet vyksta Žagarės vyšnių festivalis.

Malūno g. 1, Žagarė, 
Joniškio r.,  Lietuva
GPS N:56.36236 E:23.26453

   +370 42660809, 61515592
  info@zagaresrp.lt

zagaresrp.am.lt
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Popės pradinė mokykla, Popė,
Ventspilio apskr., Latvija
GPS N:57.40528 E:21.85726

   +371 26825367
   tourism@ventspils.lv

www.visitventspils.com

Vienas seniausių pastatų Popės dvare yra senoji arba kitaip dar vadinama medžio-
klės pilis, pastatyta 1653 m. Dvaro rūmai pastatyti 1608 m. arba 1620 m. Vėliau 
pristatytas virtuvės pastatas, kurį su dvaru jungia tarnų namai. XVII a. pabaigoje, 
nors ir atstatyta, pilis vis dar likusi kaip vieno aukšto pastatas. Šimtmečių sandūroje 
pastate dar kartą atlikta kapitalinė rekonstrukcija, po kurios pastatas tapo didinga 
pilimi. 1840 m. pristatytas neogotikinis prieangis. Dvare išsaugota XVIII ir XIX a. 
3-iojo ketvirčio vidaus apdaila – medienos plokštės, kasetuotos medinės lubos, 
lubų forminė apdaila, klasikinės lauko durys, rokoko stiliaus krosnis. Deja, 2018 m. 
gaisras sunaikino vieną seniausių pastatų – dvaro valdytojo namą. Dvaro visuma 
nenukentėjo ir savo grožio neprarado. Čia atvykusiųjų akis džiugina didelis ir aroma-
tingas flioksų sodas, žydintis priekinėje dvaro dalyje, bei įspūdingi ąžuolai. Taip pat 
verta pasivaikščioti šlaitu, esančiu už dvaro pagrindinio pastato, – netoliese kadaise 
čia driekėsi siaurabėgis geležinkelis (Popės stotis). Likusieji dvaro pastatai išsidėstę 
santykinai didelėje teritorijoje, todėl verta užsibūti kelias valandas ir susipažinti su 
visu Popės sodžiumi.

 Popės dvaro pastatų kompleksas su parku (1840 m.) yra vienas geriausiai 
išsilaikiusių šiose apylinkėse. Nuo 1941 m. kovo mėn. joje buvo įkurta Popės 
pradinė mokykla. Parke daugiausiai auga žinomos medžių rūšys, tačiau yra ir retų 
medžių, pavyzdžiui 5 Krymo ąžuolai. Kieme matyti Latvijoje didžiausio paprastojo 
buko raudonlapė forma Fagus sylvatica f. purpurea, šalia kurio didžiulė tradicinių 
flioksų (Phlox) veislių lysvė, žydinti baltai ir raudonai. Tarybiniais laikais Popė galėjo 
didžiuotis 3,6 ha dydžio obelų ir kriaušių sodu, kuriame entuziastas sodininkas V. 
Grynvaldas (V. Grīnvalds) buvo sukaupęs didžiulę veislių kolekciją. Šiuo metu šis 
sodas padalytas į privačius žemės sklypus ir viešai nėra prieinamas. Netikėtas atradi-
mas buvo 10 didelių trešnių medžių prie gretimai įsikūrusių „Rojnieku“ namų. Iš jų 4 
yra labai seni – jau ir prieš 70 metų jie buvo milžiniški. Medžiai padengti samanomis, 
bet vis dar veda puikios kokybės vaisius.

3. POPES DVARAS C 2

30. ŪKIS “DROŠI VESELS” E 4

Ūkis yra Jelgavos apskrityje Vilcės seniūnijoje. Šiltnamiuose auginamos daržovės 
ir įvairūs augalai. Iš vaistinių augalų gaminami tepalai. Siūlomos paskaitos apie 
sveiką mitybą bei gyvenimo būdą. Galima naudotis kaimo pirtele.

„Roņi“, Vilcės sen., 
Jelgavos apskr., Latvija
GPS N:56.42831 E:23.47800

   +371 26534706
  valentina.uzare@gmail.com
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26. ŪKIS “VIESTARDI” D 4

Pagrindinė ūkio veikla – tulpių auginimas, kurių kolekciją sudaro beveik 400 
skirtingų tulpių svogūnėlių. Pavasarį vyksta Tulpių šventė, o rudenį galima įsigyti 
tulpių svogūnėlių. Nedidelis gyvulių ūkis: ponis, ožkytės, triušis. Kepami pyragai, 
riestainiai, pyragėliai ir kiti gardėsiai.

Kruoniaucė, Tėrvetės sen.,
Tėrvetės apskr., Latvija
GPS N:56.51409 E:23.33567

   +371 27570755
  viestardi@gmail.com

IV-VII I

28. ZALENIEKŲ MEDELYNAS D 4

Vienas turtingiausių ir gamtos grožiu pasižymintis Latvijos medelynas. Čia 
siūloma apie 1000 skirtingų augalų rūšių, veislių ir formų. Ekskursija, lapuočių 
ir spygliuočių medžių, dekoratyvinių krūmų, gyvatvorių, vijoklinių augalų, išskir-
tinių skiepytų medelių ir krūmų sodinukai, kuriuos čia galima įsigyti. Puošnus 
dendrariumas (pažintinis sodas), konsultacijos.

“Aptiekas”, Zaleniekai, Zaleniekų 
sen., Jelgavos apskr., Latvija
GPS N:56.52187 E:23.52076

   +371 63074444, 29410756
  kokaudzetava@zalenieki.lv

www.zalenieki.lv
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53. NAUJENĖS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS IR    
        JUZEFOVOS PARKAS

F 7

Šis muziejus yra Naujenėje. Etnografinę muziejaus kolekciją galima apžiūrėti 
ekspozicijoje „Pasiturinčio latvių ūkininko kambarys“ su XIX–XX a. namų 
apyvokos daiktais. Mažiausiems lankytojams bus įdomi Latvijoje vienintelė dio-
rama „Povandeninis pasaulis“, kur galima pažinti Dauguvos gyventojus. Įrengta 
gamtos ekspozicija „Širdis Dauguva“, kuri supažindina su saugomomis gamtos 
teritorijomis – Dauguvos vingių gamtos parku ir regiono parko „Augšdaugava“ 
gamtos ir kultūrinėmis bei istorinėmis vertybėmis. Muziejus siūlo kūrybines 
dirbtuves ir edukacines muziejaus programas. Rytuose nuo muziejaus yra obelų 
sodas. Kitoje kelio pusėje plečiasi sutvarkytas Juzefovos (Juzepovo) parkas, 
kuriame buvo grafo Bogdano Šachno pastatyta dvaro pilis, kuri neišliko iki šių 
dienų. Juzefovos parke įrengti pėsčių jų takai, poilsiavietės, informaciniai stendai, 
kur galima paskaityti parko istoriją ir informaciją apie įdomiausias medžių rūšis. 
Norint apžiūrėti visą parką, reikės mažiausiai valandos.

 Modernus, šiuolaikinis muziejus su interaktyviais elementais ir gidų pa-
slaugomis. Prie muziejaus yra mokyklos sodas, pasodintas, kaip manoma, 1950 
m. Jame auga apie 40 tradicinių veislių obelų, kaip antai ,Antonovka’, ,Baltais 
Dzidrais’ (Alyviniai), ,Rudens Svītrainais’ (Rudeniniai dryžuotieji), ,Serinka’, 
,Sīpoliņš’ (Svogūnėlis) ir kt. Rečiausia yra senoji veislė ,Baltā Vasaras Kalvile’ 
(Baltoji vasaros Kalvilė). Perėjus per kelią yra Juzefovos parkas, pasodintas XVIII a. 
ir XIX a. pabaigoje aplink dvaro pastatą, kuris nėra išlikęs. Parke yra daugiau kaip 
100 skirtingų augalų rūšių, daugybė senų, gražių medžių – daugiausia ąžuolų, 
liepų, spygliuočių, dvi kedrinės pušys (Pinus cembra). Netoliese auga miškinė 
kriaušė (Pyrus piraster), yra ir daug paprastų jų lazdynų (Corylus avellana). Parke 
organizuojamos vestuvės, kuriose yra tradicija sodinti medžius. 

Skolas g 1, Naujenė, Naujenės sen.,
Daugavpilio apskr., Latvija
GPS N:55.931416 E:26.71600

   +371 29468988, 65471321
  naujenesmuzejs@inbox.lv

www.naujenesmuzejs.lv

V-X

1. JUMARI C 3
V-IX

Ūkis „Jumari“ įsikūręs netoli Valpenės, kur savo kelionę iš Terbatos baigė Krišjanis 
Baronas (Krišjānis Barons). Ūkis, tankių miškų apsuptyje išlikęs nuo 1826 m. 
Dabartinis namas statytas 1904 m. Čia auginami vaisiai, uogos (taip pat ir sodinės 
šilauogės) bei daržovės. Lankytojai gali apžiūrėti ūkį, susipažinti su ekologinio 
ūkininkavimo metodais, paragauti vaistažolių arbatų bei kaimiškų skanėstų, taip 
pat apžiūrėti didį jį sodą, kuriame klesti vaismedžiai, uogakrūmiai ir daržovės. 
Šeimininkė ruošia žolelių pagalvėles ir audžia knygų skirtukus. „Jumari“, kaip vie-
nas iš lankytinų objektų, taip pat įtraukti į Dundagos apskrities dviračių maršrutą.

 Ūkio sode, kurio plotas 13,9 ha, išsaugotos senosios obelų veislės (iš viso 
apie 30 obelų), raudonieji serbentai. Sode išlikusi tikroji miško obelis ir 8,5 m 
aukščio Jumarių kadagys. Ūkyje auginamos sodinės šilauogės. Ūkio svečiams 
įdomiai pasakojama apie ūkį, vaišinant juos kaimo gėrybėmis. 

Valpenė, Dundagos sen.
Dundagos apskr. Latvija
GPS N:57.42518 E:22.36450

   +371 29469425
  gunita.tropina@gmail.com

C 2
IV-X

Medelynas „Bērziņi“ savo veiklą pradėjo 1991 m. kaip šeimos verslo įmonė. 
Medelynas orientuojasi į dekoratyvinių augalų auginimą – vasarines ir daugia-
metes gėles. Ūkyje yra 2200 m2 sezoninių ir dvisluoksnės plėvelės šiltnamių. 
7000 m2 plote vazonuose auginama nuo 120 iki 140 tūkst. daugiamečių gėlių. 
Taip pat gaminamos kalėdinės prekės ir floristinė medžiaga.

Liepu g. 4, Popė, Popės sen.,
Ventspilio apskr., Latvija
GPS N:57.39840 E:21.85840

   +371 29501519
   berzini@berzini.lv

www.berzini.lv

2. MEDELYNAS “BĒRZIŅI”

4. TURAIDAS D 2

Ūkyje iš melisų, aviečių, bitkrėslių, rasakilų, gysločių ir liepžiedžių gaminamos 
žolelių arbatos ir arbatų maišeliai (suvenyrai, dovanos). Yra bitynas. Šeimininkė 
pasakoja apie gyvenimą kaime ir veda mokomąsias ekskursijas apie gydomuo-
sius augalus, bitininkystę, moko statyti žiogrių tvoras, siūlo ūkio produkciją 
ir degustacijas. Ūkis turi ekologinio ūkininkavimo pažymėjimą, todėl didelis 
dėmesys skiriamas sveikos gyvensenos skatinimui. Klientams siūlomos šios 
arbatos: aviečių, juodų jų serbentų, liepžiedžių, vingiorykščių, kraujažolių, beržo 
lapų, baltažiedžių notrelių ir kt.

 Nedideliame sode auga didžiulė prieskoninių ir vaistinių augalų kolekcija, 
ruošiamos žolelių arbatos. Randama įvairių tradicinių daržovių ir gėlių, 3 senosios 
braškių veislės. Šeimininkė skaito paskaitas apie gyvenimą kaime – vaistažolių 
rinkimą, bitininkystės ir žiogrių tvorų formavimo tradicijas.

Dunalka, Dunalkos sen.,
Durbės apskr., Latvija
GPS N:56.68364 E:21.33892

   +371 29649900
  zmanteja@inbox.lv

I-XII

5. TAŠŲ DVARAS
I-XII

Medzės sen., 
Gruobinios apskr., Latvija
GPS N:56.59868 E:21.22810

   +371 29133136
   telses_muiza@inbox.lv 

Istorinis Tašų dvaro centras yra Alandės (Telsės) upės slėnyje prie Tašų ežero. 
Dabartinį centrinį pastatą formavo fon Korfų šeima. Dvaras pastatytas 1734 m. 
Pastate išlikę vertingi baroko stiliaus židiniai, iš Gotlando smiltainio suformuotas 
pagrindinio įėjimo portalas, originalios akmens plokščių grindys halėje, parketas, 
sienų plokštės, XIX a. pradžios lauko durys, langai, laiptai ir kt. detalės.  

 Aplink dvarą buvo 10 ha ploto sklypas. Už dvaro pietinėje pusėje įveistas 
taisyklingos formos baroko stiliaus sodas. XIX a. pradžioje, pagal išlikusį sodo 
planą, buvo atkurtas obuolių sodas, sodinant Kuržemei būdingų istorinių veislių 
obuolių vaismedžius. Vakarų pusėje buvo nedidelis (1,8 ha) angliško tipo krašto-
vaizdžio sodas, pasodintas XIX a. per., bet tapęs eklektišku XIX a. pab. Šalia sodo 
atnaujintas dvaro parkas su romantizmo stiliaus tvenkiniu. Keliukai veda iš ramių 
kampelių iki šviesos kupinų aikštelių, kur atsiveria gražūs miniatiūriniai peizažai. 
Parke tarp didingų, aukštų uosių įsiterpia alyvų, sausmedžių, žalčialunkių krūmai, 
kurie pavasariais išskleidžia ryškiaspalvius žiedus ir kvepia, sukurdami ypatingą 
atmosferą parke. Buvęs dvaro centras ir želdynai yra valstybinės reikšmės kultū-
ros paminklas. Tašų dvarą galima aplankyti iš anksto užsiregistravus. Už apsilan-
kymą renkama parama. Jūsų laukia 1–2 valandų pasivaikščiojimas po dvarą, sodą 
ir parką. Šeimininkas papasakos apie Tašų dvarą bei aplinkinių artimiausių dvarų 
istoriją, istorinių sodų kūrimo principus Europoje ir jų taikymą, formuojant Tašų 
dvaro sodą, parką bei želdynus.

D 2

10. KAZDANGOS PARKAS
I-XII

Jaunatnes g. 1, Kazdanga,
Aizputės apskr., Latvija
GPS N:56.73399 E:21.73289

   +371 29103813
   kazdanga.tic@inbox.lv 

www.kazdangaspils.com

Parkas pradėtas kurti XVIII a. pradžioje kaip kraštovaizdžio parkas su daugybe pasi-
vaikščiojimams skirtų takelių, atskirais suoliukais ir tilteliais. Šiuo metu Kazdangos 
parkas pagal plotą (196 ha) yra vienas didžiausių ir turtingiausių dendrologiniu požiūriu 
Latvijos dvarų parkų. Jame auga daugiau nei 200 rūšių medžių ir krūmų. Iš jų 127 rūšys 
– nevietinės. Parkas driekiasi per visą Kazdangos kaimą, įskaitant ir Kazdangos dvaro 
pilį bei teritoriją į šiaurę nuo jos, kur yra baronų XX Manteifelių šeimos kripta. Ji buvo 
pradėta statyti, tačiau darbai nutrūko sulig Pirmuoju pasauliniu karu. Parke įkurtos 
poilsiavietės, dekoratyviniai elementai. Kazdangos dvaro pilis pastatyta apie 1800 m. 
Jos projekto autorius yra Europoje žinomas architektas J. G. Berlicas, kuris pasinaudojo 
architekto Dž. Kvarengi projektu. Dvaro ansamblį sudarė Kavalierių namai, tarnų namas, 
gyvenamasis namas, žirgynas, trijų perdangų tiltas, nutiestas per raguvą ir kt. statiniai. 
1922 m. pilyje ėmė veikti žemės ūkio mokykla. Šiandien čia įkurtas Kazdangos pilies 
muziejus, o netoliese – Turizmo informacijos centras.

 Kazdangos pilies didžiulis parkas (196 ha) iki šiol priklausė žemės ūkio mokyklai. 
Kazdanga yra vieta, iš kurio kilusios garsios „Kazdangos“ rūgščiosios vyšnios. Ši vėlyvoji 
veislė yra beveik išnykusi, tačiau parke dar galima rasti porą medžių. Prie buvusių mo-
kytojų namų randamos kelios senos obelys, įskaitant medį su 2 įskiepytomis veislėmis, 
iš kurių viena yra ‘Ničnera Zemeņu’. Parke auga seni lazdynai ir keli riešutmedžiai 
– mandžiūrinis riešutmedis Juglans mandschurica ir jo hibridas su graikiniu riešutme-
džiu. Neseniai du graikinio riešutmedžio J. regia sodinukus padovanojo selekcininkas 
G. Vėsminis (G. Vēsmiņš). Kitos parko retenybės – dekoratyvinė nutkinė avietė (Rubus 
nootkatensis), reta šermukšnių rūšis Sorbus pochuachanensis (sodinukas), dviskiautis 
ginkmedis (Gingko biloba), puošmedis (Katsura), plunksnalapis lekėčius (Staphylea 
pinnata), paprastoji kartuolė (Aristolochia clematitis), girinė tulpė (Tulipa sylvestris). 
Trakinis klevas (Acer campestre) pavaizduotas Kazdangos herbe. Atkurtas baronienės 
Lyvenos kvapniųjų augalų sodas (alyvos, ievos, magnolijos, rožės, jazminai ir kt.). Nuo 
dvaro laikų likęs „rožių kalnelis“, atnaujintas Salaspilio veislėmis.

D 2

13. BIJŪNŲ SODAS “ZIEDOŅI” D 2

Šiame sode bijūnų veislių skaičius priartėjo prie 400 ir kolekcininkė Dagnija Voika 
didžiuojasi turėdama vieną didžiausių kolekciją Latvijoje. Krūminių bijūnų kolek-
ciją sudaro 30 veislių. Dar auga ir didžiažiedžiai barzdotieji vilkdalgiai, sibiriniai 
vilkdalgiai, viendienių kolekcija, taip pat mažiau žinomi dekoratyviniai augalai – 
jukos ir eremūrai. Svečiai priimami bijūnų žydėjimo laikotarpiu – birželio mėnesį, 
organizuojama Bijūnų šventė, vedamos ekskursijos. Iš vertingos bijūnų šaknies 
sukurta PEO kosmetikos serija. Yra galimybė įsigyti sodinukų.

Pelčiai, Pelčių sen.,
Kuldygos apskr., Latvija
GPS N:56.92216 E:21.96369

   +371 26198759
  dagnija.voika@inbox.lv

www.ziedoni.lv

V-IX

14. DENDROLOGINIS SODAS “SAULESKALNI”
V-X

Kurmalės sen., 
Kuldygos apskr., Latvija
GPS N:56.94862 E:21.95536

   +371 26806054
   sauleskalni@inbox.lv 

Sodyba ir dendrologinis sodas yra netoli Kuldygos. Tvenkinyje prie namų veisiami 
upėtakiai ir karpiai. Šalia svečių namo yra 1960 m įkurtas medelynas „Sauleskalni“. 
Šiuo metu čia rasite apie 100 medžių bei krūmų rūšių, įskaitant 25 vietines rūšis 
ir 16 rododendrų rūšių. Unikalūs egzemplioriai – seniausia Latvijoje magnolija 
(50 metų), 45 metų europinis pūkenis (Cotinus coggygria), dviskiautis ginkmedis 
(Ginkgo biloba), galvinis eleteurokokas (Acanthopanax sessiliflorum) ir kt. Už įėjimą 
renkama auka. Yra istorinė pažintinė patalpa apie šeimininkus, kurie įkūrė šį sodą. 
Galima įsigyti įvairių augalų. 

 Dendrologinį sodą „Sauleskalni“ (šalia Kuldygos) įkūrė rašytojas V. 
Sauleskalns. 1945 m. jis ėmė rinkti savo augalų kolekciją, kurią pildė visą gyvenimą. 
Pasodinti augalai buvo pažymimi sodo plane. Dalis iš jų turi išlikusias etiketes latvių 
kalba. Kolekcijoje daugiausiai surinkta dekoratyvinių augalų, bet randama ir vaisinių 
bei prieskoninių augalų. Iš jų įdomiausios yra 8 šermukšnių (Sorbus) rūšys ir veislės, 
5 obelų veislės (Malus x prunifolia, M. x speciosa ir kt.), auga ir kelios žinomos obelų 
rūšys, rūgščiosios vyšnios ‚Latvijas Augstais’ (Latvijos aukštosios). Galima apžiūrėti ir 
vynuogių verandą (veislė ‚Smuglianka’, geltonžiedė sedula (Cornus mas), paprastoji 
cidonija (Cydonia oblonga), senoji varpinė medlieva (Amelanchier spicata), kauka-
zinė slyva (Prunus cerasifera ‚Nigra’), 3 gudobelių veislės, mandžiūrinis riešutmedis, 
rožės, paprastasis lazdynas (Corylus avellana ‚Rubra’), kvapiosios gervuogės (Rubus 
odoratus), šparagai. Reti dekoratyviniai augalai yra aralija, ginkmedis, tulpmedis, 
krūminiai bijūnai, japoninė alyva, Davido budlėja, dengtažiedis sausmedis, visterija 
(Wisteria), kolchidinė gebenė, plačialapė klumpaitė. Raudonųjų ąžuolų (Quercus 
rubra) giraitė pasodinta aktoriaus E. Valterio 90 metų jubiliejaus proga. Taip pat yra 
daugiamečių  senųjų veislių augalų. Prie vartų pasviręs didžiulis medis – gluosnis. 

D 2

11. MAROS DVARAS D 2

Maros dvaras yra Kuldygos apskrityje, Turlavos seniūnijoje. Pirmąkart dvaras 
paminėtas XVI a. 2006 m. jis buvo restauruotas. Sutvarkytas ir prie dvaro esantis 
parkas, alėjos bei apylinkėse augantys didmedžiai. Svečiams pernakvoti siūlomi 
gražiai įrengti kambariai, galimybė užsisakyti pusryčius, taip pat apartamentai iki 
5 asmenų su atskiru įėjimu, svetaine, dviem miegamaisiais ir virtuve. Siūlomos 
ekskursijos apie vokiečių pilis ir dvarus Kuržemėje bei Kuldygą – Kuržemės perlą, 
taip pat tapybos kursai. 

 Prie dvaro išlikusi dalis – XVIII a. parkas ir senas sodas, kuriame yra gali-
mybė pamatyti kelis įdomius vaismedžius. Sode likusios 9 senos obelys, 1 kriaušė 
(reta rūšis ‚Windsor’), 2 slyvų veislės, vyšnios ir trešnės. Pati įdomiausia yra senoji 
obelis ‚Prinzenapfel’ (Statinaitė) – sulinkusi ir drevėta, bet vis dar vedanti vaisius. 
Prie namo neseniai pasodintas karališkasis riešutmedis, taip pat auga vynuogės, 
aktinidijos ir šeivamedis.

Turlavos sen., 
Kuldygos apskr., Latvija
GPS N:56.86198 E:21.67682

   +371 26376974
  ilga.prancahartinger@gmail.com

www.marasmanor.info
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12. BERGHOF PIENO DVARAS

I-XII

Skrundos apskr., Rudbaržių sen.,
Sieksatė, Latvija
GPS N:56.69011 E:21.89061

   +371 26518660
   piens@pienamuiza.lv 

www.pienamuiza.lv

Restauruotame istoriniame dvaro komplekse įsikūręs viešbutis su 23 kambariais, 
restoranas „Rožu krodziņš” (Rožių smuklė), kuriame maistas gaminamas iš vietinių 
dvaro sodo gėrybių. Pasilepinimui siūloma Pieno SPA salonas su pieno voniomis 
ir masažais. Taip pat yra pirties kompleksas su židiniu, nedideliu baseinu, garų ir 
aromatine pirtimi bei sauna. Pirties ritualų mėgėjams siūloma Baltoji kaimo pirtis 
ir tikroji Juodoji akmenų pirtis. Didesnėms ir mažesnėms šventėms – Iškilmių 
salės. Įrengta kemperių aikštelė ir teniso kortai. Smalsuoliams įkurtas Pieno 
muziejus. Svečiai gali pamelžti karvę, sumušti sviestą bei jo paragauti, paklausyti 
kalbančios karvutės Ventos, kuri papasakoja, kaip atsiranda pienas. Dvare taip pat 
gyvena elniukai, avelės ir žirgai. Dvaras apsuptas obelų sodo ir parko, kuriame yra 
informaciniai stendai su medžių pavadinimais. Pieno dvaro lankymą verta suderinti 
su kaimynystėje esančiu „Garīku“ ūkiu, kuriame auginami grybai. Pieno dvaras yra 
Pietų Kuršos aukštumos pakraštyje, iš kur atsiveria gražūs vaizdai į apylinkes. 

 Dvaro parkas pasodintas 1980 m. Šiuo metu jis yra atnaujinamas. Prie 
svečių namo įkurtas rožynas. Išlikusios tik kelios obelys, viena iš jų puikus ir sveikas 
‚Prinzenapfel’ (Statinaitė) medis. Ši reta istorinė veislė randama tik senuosiuose 
Kuržemės soduose.

D 2

27. BIJŪNŲ SODAS “GALDNIEKI” D 4

Bijūnų kolekcionierius Andris Berkins pavasariais ne tik atveria savo sodą lanky-
tojams, bet ir populiarina bei garsina Tėrvetės vardą gražiomis gėlių istorijomis. 
Taip pat lankytojams siūloma įsigyti sodinukų savo sodui papuošti. Sodą reko-
menduojama lankyti žydėjimo metu – birželio mėnesį.

Kruoniaucė, 
Tėrvetės apskr., Latvija
GPS N:56.51198 E:23.35095

   +371 27494343
  andrisberkins@inbox.lv

www.peonijas.lv

VI

29. DENDRARIUMAS  “VILKI”

Ūkis „Vilki“ – tai dendrariumas, medelynas, įsikūręs tarp Žiemgalos pasėlių 
Svėtės seniūnijoje. Čia svečiai kviečiami į pažintinę kelionę po dendrariumą ir ūkio 
teritoriją pažinti apie 1000 įvairiausių – tiek Latvijos kraštovaizdžiui būdingų, 
tiek išskirtinių augalų. Auginami dekoratyvinių medžių bei krūmų sodinukai, 
daugiamečiai augalai, vaistiniai ir prieskoniniai augalai. Yra senas obelų sodas, 
pasižymintis senų jų obelų ir kitų vaismedžių veislėmis. Siūlomos žalių jų zonų 
planavimo konsultacijos. Ūkyje galima pamatyti ir Latvijos mėlynąsias karves. 
Lankytojams paruošta iškylų vieta. 

 Medelių kolekcija. Dendrariumas įsteigtas senajame eigulio name su 1933 
-1950 m. įkurtu vaisių sodu (0,3 ha). Įspūdingiausiai atrodo didžiosios ‚Akero’ ir  
‘Signe Tillisch’’ obelys, kriaušės ‚Labā Pelēkā’, (Geroji pilkoji), ‚Durbes Vasaras’ 
(Durbės vasarinė) ir kriaušių sodinukai su dideliais, skaniais vaisiais. Retos seno-
sios obelų veislės yra ir ‚Dzeltenais Rihards’ (Geltonasis Richardas) bei ‚Zaķpurni’ 
(Zuikio snukutis). Išlikę taip pat ir senieji dekoratyviniai krūmai – netikrų jų 
jazminų veislės, alyvos, senosios rožės įdomiais liaudiškais pavadinimais, vaisi-
nės rožės, iš kurių gaminama uogienė. Sodas apsuptas didele, sena apsaugine 
gyvatvore, kurioje auga didžiulis ąžuolas. Taip pat galima pamatyti prieskoninių 
augalų ir daržovių kolekciją.

Svėtės sen., 
Jelgavos apskr., Latvija
GPS N:56.53212 E:23.55239

   +371 26153697, 28378543
  lauma.purina@inbox.lv

V-X
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31. MĖTŲ NAMELIS E 4

„Mėtų namelyje“ yra galimybė paragauti įvairių mėtų arbatų, sausainių, zefyrų, 
medaus su mėtomis ir mėtų sirupo. Kūrybinėse dirbtuvėse gaminamas pipirmė-
čių muilas, dekoruotos lėkštės su pipirmėte, dekupažine technika dekoruotos 
žvakės ir daug kitų dalykų. Šeimininkė iš mėtų gamina miltelius ir veido toniką. 

“Terēni”,
Vilcės sen., Jelgavos apskr., Latvija
GPS N:56.42455 E:23.50781

   +371 26394062, 26199825
  lolita.duge@inbox.lv

www.piparmetras.lv
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32. GAIDAS E 4

Pagrindinė šeimininkės veikla – sodininkystė: pomidorai, obuoliai, kriaušės, 
avietės, braškės ir kt. Pavasarį galima apžiūrėti žydinčius kriaušių, obelų sodus, 
avietynus, o rudenį lankytojai gali dalyvauti didžiosiose rudens derliaus nuėmimo 
talkose su specialiomis obuolių rinkimui skirtomis „nešyklėmis“ ir konteineriniais 
traukinukais-vagonėliais.

Vilcės sen.,
Jelgavos apskr., Latvija
GPS N:56.43776 E:23.49746

   +371 28663620
  drosprate@inbox.lv
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33. BLANKENFELDĖS DVARAS E 4

Blankenfeldės dvaras yra Žiemgaloje, valanda kelio nuo Rygos. Dvarui suteiktas 
valstybinės reikšmės kultūrinio paminklo statusas. Dvaro vardas pirmąkart 
paminėtas Kuržemės ir Žiemgalos hercogystės laikais, kai 1689–1701 m. jos 
savininkas buvo Ernestas fon Medemas (Ernests von Mēdems). 1891 m. dvaro 
savininkais tapo Hanų šeima. Dvare būta 16 pastatų. Ponų namai pastatyti XVIII 
a. – tai vieno aukšto mūrinis pastatas su nuožulniu stogu. XIX a. jis perstatytas 
klasikiniu stiliumi. 1925 m. jame įsteigta protiškai atsilikusių žmonių prieglauda, 
o po Antrojo pasaulinio karo – neįgalių jų namai. Šiandien jie yra restauruoti ir 
tapę privačia nuosavybe. Netoli dvaro yra Hanų šeimos kapai, atnaujinti ir sutvar-
kyti. Atnaujintas ir gražusis Blankenfeldės dvaro parkas, kuriame įrengta moderni 
vaikų žaidimų aikštelė. Rekonstruotose arklidėse/ratinėje pirmame aukšte įkurtas 
varpelių muziejus, o antrame – šiuolaikiniai viešbučio numeriai, kuriuose galima 
pasilikti ir mėgautis dvaro atmosfera, ramiu poilsiu, o kitą rytą – gardžiais pus-
ryčiais. Naudojamų patalpų yra ir rytinėje dvaro pusėje, kur galima atsipalaiduoti 
apartamentuose. Dvare siūlomos patalpos renginiams ir šventėms iki 60 žmonių. 
Dvaro parke įrengtos vietos palapinėms ir iškyloms. Galima susipažinti su Varpų 
kolekcija. 

 Blankenfeldės dvare yra didelis miško tipo parkas (12 ha), rožių ir bijūnų 
lysvės, keli seni vaismedžiai ir krūmai. Vis dėlto patys įdomiausi yra juodų jų šeiva-
medžių krūmai. Taip pat galima įsigyti produktų, gaminamų iš vaisių bei daržovių. 

Vilcės sen.,
Jelgavos apskr., Latvija
GPS N:56.34426 E:23.54735

   +371 27810348
   bmuiza@blankenfeldesmuiza.lv 

www.blankenfeldesmuiza.lv
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36. EDUARDO VIRZOS MEMORIALINIS NAMAS 
         “BILLĪTES”

V-IX

Salgalės sen.,
Uozuolniekų apskr., Latvija
GPS N:56.57508 E:24.10910

   +371 29299790
   dzejnieku.billites@gmail.com 

Apie 6 km į pietvakarius nuo Iecavos yra Edvardo Virzos (tikrasis vardas – Jėkabas 
Eduardas Liekna (Jēkabs Eduards Liekna)) (1883–1940) tėvo namas – „Billītes“, į 
kuriuos rašytojas kartu su žmona Elza Sterste (Elza Stērste) persikėlė 1901 m. E. 
Virza buvo vienas žymiausių XX a. latvių rašytojų, poetų, prozininkas, publicistas 
ir poezijos vertėjas. „Billītes“ name parašyta daugybė eilėraščių, o 1933 m. – le-
gendinis kūrinys „Straumēni“, kuriame vaizduojamas latvių ūkininkų gyvenimas. 
„Billītes“ name įkurtas E. Virzos muziejus. Jo kūrėjai yra E. Virzos ir E. Stėrstės 
dukra Amarilis Liekna su sūnumi Edvardu Liekna, dukra Ana Žygure (Anna Žīgure) 
bei anūke Diana (Diāna). Iš anksto užsiregistravus, lankytojai gali susipažinti su 
muziejumi ir E. Virzos kūryba. 

 Traukos objektai yra itališko stiliaus virtuvės sodas ir gėlynas, abu jie atnau-
jinti E. Stėrstės sumanymu. Visterija, auganti prie namo, tikriausiai yra vienintelė, 
kuri Latvijoje šiltuoju metu žydi lauke. Labai sena didelė obelis, gali būti senosios 
veislės ,Avenarius’. Nuo 1930 m. išlikęs mandžiūrinis riešutmedis, davęs daug so-
dinukų, senosios alyvos, retoji ,Kazdangos’ vyšnia, lazdynai. Čia auga ir 400 metų 
gluosniai, ir Latvijoje didžiausias kaštonas (apimtis 4,4 m) augantis nuo 1870 m.  

D 5
45. VARNAVOS VYNO KALNAS “RUDZĪŠI”

Maždaug už kilometro į vakarus nuo buvusios Varnavos mokyklos galima rasti ūkį 
„Rudzīši“, kur su šeima šeimininkauja Evaldas Pūpuolas (Ēvalds Pūpols). Evaldas 
Pūpuolas didžią ją savo gyvenimo dalį užsiėmė vynuogių auginimu ir naujų veislių 
kūrimu. Kalvotoje sėlių žemėje miško apsuptyje sukurta graži, vaizdinga ir pri-
žiūrima aplinka, skirta įvairioms šilumą mėgstančių vynuogių veislėms auginti 
gamtoje, kur beveik hektarą apimančiame dideliame vynmedžių sode auga apie 
80 skirtingų veislių vynuogės. Šis sodas (žemės plotai išsidėstę pietrytiniuose 
šlaituose) Latvijoje yra vienas didžiausių ir turintis daugiausiai vynuogių sodinukų 
veislių. Keliaujant įvairiais takais, galima patyrinėti sodą, iš kurio atsiveria gražus 
Sėlijos vaizdas. Šeimininkas siūlo gido paslaugas, taip pat galima gauti įdomios 
informacijos apie vynuogių auginimą bei selekcionavimą, įsigyti sodinukų, ir, jei 
buvo derlingi metai, paragauti pačių vynuogių. Ūkyje „Rudzīši“ organizuojamos 
derliaus šventės bei kiti renginiai.

 Latvijoje didžiausia po atviru dangumi esanti vynuogių kolekcija su 700 
vynuogienojų, kurią sukūrė Evaldas Pūpuolas. Šeimininkas siūlo ekskursiją po 
Vyno kalną, pasakoja apie auginimo tradicijas Latvijoje ir savo ūkyje.

Varnava,
Viesytės apskr., Latvija
GPS N:56.53212 E:23.55239

   +371 65243128
www.vinakalns.lv

V-X
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15. APLINKOS IR SVEIKATINGUMO ŪKIS “UPMAĻI”
V-X

Rendos sen., Kuldygos apskr., Latvija
GPS N:57.04651 E:22.30629

   + 371 26555532
   info@anna-bergmans.eu 

www.anna-bergmans.eu

Šeimos ūkis kaip senais laikais augina ir gamina viską, kas būtina pragyvenimui ir 
sveikatai – grūdus, kanapes, gyvulius, vaisius ir daržoves bei daugiau kaip 60 vais-
tinių augalų, kurie virsta originaliais produktais. Kartu su šeimininke galima pažinti 
augalus, degustuoti arbatas ir lauko židinyje kepti prieskonių duoną. Sveikatinimo 
name galima pamatyti, kaip spaudžiamas aliejus, garinamas gėlių vanduo ir pagal 
senus receptus gaminami natūralūs kremai ir tepalai. Galima įsigyti produktų. 1991 
m. šeimininkai ėmė organizuoti mokymus ekologiniame ir biodinaminiame ūkyje, 
kuris veikia kaip parodomasis ūkis. Nuo 2000 m. čia gaminamos arbatos, prieskonių 
mišiniai, kuriami produktai su prekės ženklu „AnnaABergmans“. 2015 m. pradėta 
balzamų, kremų ir hidrolatų gamyba. 

  „Upmaļi“ – ekologinis ūkis, auginantis vaistinius augalus, iš kurių gamina-
mos arbatos bei kiti produktai (hidrolatai, užpilai su glicerinu ir t. t.). Sodo plotas 
– 8 ha ir jame auginami įvairūs naudingi augalai, įskaitant retus, tokius kaip begalis 
Laserpitium (manoma, L. latifolium – plačialapis begalis). Galima pamatyti žolelių 
lysves, nuo dvaro laikų išlikusius rabarbarus ir kelis senus vaismedžius – vienas iš jų 
‚Calville Blanc d’Hiver’ (Baltoji žiemos Kalvilė), kuri iki šiol buvo nerasta Latvijoje. 
Puošni miškinė obelis, į kurios 1930 m. vainiką įskiepytos 4 veislės, iš kurių 3 dar 
veda vaisius – ‚Arkad Žoltij’, ‚Akero’ ir ‚Ničnera Zemeņu’. Nuo senų laikų gali būti 
išlikę senieji agrastai ‚Houghton’ ir ‚Čornij Negus’ (liaudyje vadinami Kalnų dygliais), 
3 alyvų veislės ir įvairių rūšių rožės. Apie 10 trešnių sodinukų atkeliavo iš vietinės 
Ėduolės vyšnių populiacijos. Sode galima pamatyti ir naminės obels bei slyvalapės 
obels (Malus prunifolia) daigus – didžiąją jų dalį išaugino šeimininkas 1930-aisiais. 
Jaunesni yra G.Vesminio selekcionuoti graikiniai riešutmedžiai (Juglans regia). 

C 3

19. KLŪGŲ ŠEIMOS DEKORATYVINIS SODAS D 4

Klūgu šeimos dekoratyvinis sodas pripažintas vienu gražiausių sodų Latvijoje. Patys 
šeimininkai šio sodo kraštovaizdžiu pataria mėgautis liepos mėnesį, kai visomis 
spalvomis pražysta vasaros gėlės. Norint gyvai patirti Klūgų šeimos svajonę – gy-
venti parke, reikia pamatyti Latvijos kraštovaizdžiui būdingą didelį lapuočių medžių, 
įvairių spygliuočių ir dekoratyvinių krūmų parką, kuris sukurtas per daugelį metų.

Liepājas plentas 21,
Duobelė, Latvija
GPS N:56.63336 E:23.26433

   +371 26458290
  bebrajs@inbox.lv 

V-X

21. PRAKTINIŲ IDĖJŲ SODAS D 4

Gražių ir praktinių idėjų sode puošnūs gėlių sodinukai ir didžiulė spygliuočių 
kolekcija džiugina akis ištisus metus. Už namo esančioje ūkinėje zonoje yra daržas 
ir šiltnamiai.

Liepu g 5,
Duobelė,, Latvija
GPS N:56.61040 E:23.28980

   +371 29258709
  paitone@inbox.lv

V-X

22. SODININKYSTĖS INSTITUTAS D 4

Sodininkystės institutas yra pagrindinis augalininkystės ir daržininkystės tyrimų 
centras Latvijoje, kuris ne tik atlieka Baltijos šalių agroklimato sąlygoms tinkamų 
augalų rūšių selekciją ir introdukciją, bet ir gamina didelės maistinės vertės, 
skaidulinių medžiagų turinčius maisto produktus iš to, kas išauginta instituto 
soduose. Dobelės svečiai pavasario žydėjimo metu turi galimybę pasivaikščioti 
po vieną didžiausių Europoje alyvų sodų, kuriame auga 240 skirtingų alyvų rūšių. 
Gegužės ir birželio mėnesį Sodininkystės instituto sodo svečiai gali džiaugtis 
abrikosų, vyšnių, slyvų, obelų, kriaušių, cidonijų žiedų kekėmis.

 Sodininkystės institutas gali pasigirti didele įvairių vaismedžių ir uogakrū-
mių kolekcija ir atliekamais tyrimais. Instituto soduose auga daugiau nei 1000 
obelų, 400 kriaušių, 300 slyvų, 200 vyšnių veislių, taip pat vynuogės, abrikosai, 
persikai ir įvairūs uogakrūmiai. Atliekami tyrimai, susiję su daržovių auginimo 
technologijų įvairinimu ir asortimento plėtra.

Graudu g. 1, Duobelė,
Duobelės apskr., Latvija
GPS N:56.61082 E:23.29714

   +371 63722294, 26408655
  muzejs@lvai.lv

www.lvai.lv
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17. VIENDIENIŲ SODAS C 3

Viendienių sode galima pamatyti ir įsigyti  pasaulyje garsių viendienių selekcinin-
kų veislių, viendienių pradininko V. Bangiero (V. Baņģiers) ir naujų slekecininkų 
viendienių veislių. Iš viso sode galima pamatyti ir įsigyti daugiau kaip 1000 įvairių 
viendienių veislių! Sodo lankytojai gali nemokamai apsilankyti viendienių žydėji-
mo laikotarpiu, liepos ir rugpjūčio mėnesiais, kasdien 9–19 val. Siūloma naminio 
vyno „Vējkalnietis“ degustacija. 

Laucienos sen., Talsų apskr., Latvija
GPS N:57.23060 E:22.73932

   +371 29457055
  vejkalnietis@inbox.lv

www.vejkalnietis.lv
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23. NYKŠTUKŲ ARBATOS D 4

Krimūnų sen.,
Duobelės apskr., Latvija
GPS N:56.59727 E:23.31585

   +371 29263846
   rukisuteja1@gmail.com

www.rukisuteja.lv

Ūkis „Rūķīšu tējas“ („Nykštukų arbatos“) yra vienas didžiausių vaistinių augalų 
produkcijos gamintojų Latvijoje. Produktų kokybė užtikrinama auginant ir 
renkant augalus savo ūkyje, rūpestingai juos džiovinant, laikant ir pakuojant. 
Gamybos proceso metu nenaudojamos kvapiosios medžiagos, dažikliai ir tiršti-
kliai. Grupinės ekskursijos metu patariama, kokias arbatas pasirinkti, bei vyksta 
gardžių arbatų degustacijos. Ūkyje auginami įvairūs augalai, iš kurių gaminamos 
arbatos: jonažolių, valerijonų, ežiuolių, katžolių, medetkų, ramunėlių, kmynų, 
čiobrelių, melisų, mėtų, sukatžolių, rugiagėlių, pelyno ir kt. Čia ypač verta grįžti 
tuomet, kai augalai žydi ir kiekvienas  kampelis nusidažo sava, tik jam būdinga 
spalva. Lankytojai turi galimybę produkcijos įsigyti patraukliomis kainomis.

 Šeimininkai siūlo pamatyti vaistinių augalų auginimą ir susipažinti su 
gamyba.  Šiuo metu ūkio laukuose vaistiniai augalai auginami daugiau kaip 30 
ha plote. Per metus čia pagaminama daugiau nei 15000 kg vaistinių augalų, kurie 
pateikiami tiek kaip atskira arbata, tiek naudojami įvairiuose mišiniuose. Įkurtas 
pavyzdinis sodas su vaistiniais augalais ir trumpa informacija, kaip juos vartoti.
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24. SKAIDRĪTE BAUZE SODAS D 4

Skaidrytė Bauzė yra viena darbščiausių Latvijos pirštinių mezgėjų, kurios kolekci-
joje yra daugiau nei 185 pirštinių porų – kumštinių pirštinių, parodančių latviškų 
pirštinių rašto įvairovę bei spalvų turtingumą. Lankytojai gali apžiūrėti pirštinių 
kolekciją, pasiklausyti pasakojimų, taip pat aplankyti gausų įvairių augalų veislių 
sodą, kuriame yra šeimininko – Haraldo Bauzės (Haralds Bauze) sukurtos medžių 
skulptūros. 

„Lejnieki“, Bėrzės sen.,
Duobelės apskr., Latvija
GPS N:56.68943 E:23.40637

   +371 63754136, 22308565
  solvitalazdina@inbox.lv

V-IX

25. VYNUOGIŲ SODAS D 4

Vienas didžiausių Latvijos vynuogių sodų, kuriame auginama daugiau kaip 50 
vynuogių veislių. Siūloma ekskursija, kurios metu šeimininkas pasakoja ir kon-
sultuoja apie vynuogių auginimą. Siūloma degustacija bei sodinukų įsigijimas.

“Siltumnīcas”,Kruoniaucė, 
Tėrvetės apskr., Latvija
GPS N:56.51648 E:23.33583

   +371 28609399
  info@vinogudarzs.lv

www.vinogudarzs.lv

IV-VII
35. MEDELYNAS “BĒTRAS” D 4

Medelyne galima įsigyti sodinukų (obels, kriaušės, vyšnios, slyvos, juodų jų, rau-
donų jų serbentų, aviečių, krūminių svarainių, aronijos ir saldžiojo šermukšnio). 
Šeimininkai pataria sodų ir vaismedžių auginimo klausimais. Siūloma įsigyti ūkyje 
pagamintų cukatų.

I-XII

Salgalės sen.,
Uozuolniekų apskr., Latvija
GPS N:56.63732 E:23.95127

   +371 29494883, 28662847
  iveta.grosa@betras.lv

www.betras.lv

34. DAIGYNAS “DIMZAS” D 4

Siūloma ekskursija po gerai prižiūrimą daigyną, kuriame yra apie 3000 augalų 
rūšių, veislių bei formų. Platus vandens augalų pasirinkimas. Parduodami daigai ir 
teikiamos konsultacijos, kaip juos auginti.

I I-XI

Platuonės sen.,
Jelgavos apskr., Latvija
GPS N:56.58930 E:23.70989

   +371 25951565, 29217829
  dimzas@dimzas.com

www.dimzas.com

39. “BALTOSIOS PLUKĖS” E 5

„Baltās anemones“ („Baltosios plukės“) įsikūrusios labai vaizdingoje vietovėje – 
Lielupės dešiniajame krante prie Mežuotnės. Nuo upės užtvankos, kur yra poilsio 
namai, atsiveria gražus vaizdas į Ziedonių atodangą upės kairiajame krante ir 
Mežuotnės parko dolomito akmenis – dešiniajame krante. Lielupės krantų 
šlaituose įkurti laukai, kuriuose auginamos daržovės: moliūgai, agurkai, salotos, 
pomidorai, burokėliai, bulvės, taip pat prieskoniniai augalai. Įkurtas ir vaisių bei 
uogų sodas. Šeimininkė siūlo įsigyti produkcijos ir pravesti pažintinę ekskursiją 
po ūkio laukus. 

A. Lāča g 1, Bauskos apskr.,
Mežotnės sen., Latvija
GPS N:56.41361 E:24.11329

   +371 29282312
  info@baltasanemones.lv

www.baltasanemones.lv
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41. BRUKNOS DVARAS E 5

Bruknos dvaras yra netikėta staigmena šioje vietoje ir šiuo laiku. Dvaro rūmų 
statybos pradėtos XVIII a. viduryje, o dar po šimtmečio jie buvo perstatyti. XX 
a. pirmoje pusėje dvaro rūmuose įsteigta pradinė mokykla, o tarybiniais laikais 
– įrengti butai. Dabar dvaro rūmai yra pasikeitę tiek savo forma, tiek turiniu. Čia 
veikia visuomeninė organizacija „Kalno palaiminimų bendruomenė“, vasaromis 
organizuojamos vaikų ir jaunimo stovyklos ir kt. renginiai. Vidinėje pastato pu-
sėje išsaugoti senieji srieginiai mediniai laiptai, langinės ir žalvariniai durų vyriai. 
Statoma bažnyčia. Galima pasivaikščioti renesanso stiliaus sode. Iš anksto susita-
rus,  galima apžiūrėti pastatus ir netoliese esančią pačių gyventojų rankomis pa-
statytą bažnyčią iš vidaus. Vietiniai gyventojai pasakoja dvaro ir sodo istoriją. 300 
m į pietvakarius nuo dvaro yra Bruknos piliakalnis, bet jį sunku rasti ir pasiekti.

 Tik Bruknoje galima pamatyti ankstyvų jų Europos sodų versiją – 
Renesanso sodą. Jame nėra gėlių ir žydinčių krūmų, žema gyvatvore aptvertuose 
bosketuose auga kopūstai, burokai, morkos ir prieskoniniai augalai. Žaluma ir 
spalvos sukuria įdomius derinius nuo pavasario iki vėlyvo rudens. Neseniai parke 
pasodinti rožynas ir vynuogynai, jame randama ir senų jų retų rūšių, tokių kaip 
valgomieji kaštonai. Prekiaujama sava produkcija: Bruknos česnakais, džiovintais 
česnakų traškučiais ir maltų česnakų traškučiais. Didesnėms turistų grupėms 
siūlomos degustacijos.

Brukna, Davinių sen.,
Bauskos apskr., Latvija
GPS N:56.46820 E:24.44264

   +371 25619979
  bruknasmuiza@inbox.lv

www.brukna.lv
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42. DEKORATYVINIS SODAS  “GUNDEGAS” D 6

Gražus, harmoningas ir nepakartojamas – taip apibūdinamas Daudzesės seniū-
nijos „Gundegu“ namų sodas. Šeimininkė Agrita Laizanė (Agrita Laizāne) jam 
skiria didžią ją savo dienos dalį. Daugiausiai darbo ji turi pavasarį, kai, įkvėpimo 
vedama, ji sėja, pikuoja, sodina, o rudenį – planuodama kito rudens metinius 
darbus, renka sėklas, sodą paruošia žiemai.

Daudzeva, Daudzesės sen.,
Jaunjelgavos apskr., Latvija
GPS N:56.5103 E:25.2417

   +371 29648017
  agucis622@inbox.lv

IV-X

E 537. MAZMEŽOTNĖS DVARAS

Pirmieji rašytiniai šaltiniai apie dvarą prieinami XVIII a. 3 ketv. 1759 m. dvaro 
kompleksą sudarė 14 statinių. 1759 m. Šarlotė Lyvena (Šarlote Līvena) Mežotnę 
gavo dovanų iš Rusijos imperatorės Jekaterinos II. Tuo metu  Mazmežotnėje ir 
prasidėjo statybos darbai. Dvaro pastatai stipriai nukentėjo Pirmojo pasaulinio 
karo metu. Pirmosios nepriklausomos valstybės metu jis tapo pavyzdiniu dvaru, 
bet Antrojo pasaulinio karo metu sudegė gyvenamasis namas. 2007 m. pradėti 
Mazmežotnės komplekso atnaujinimo darbai. Mazmežotnė įsikūrusi Lielupės 
senvagės pakrantėje. 
Dvaras skirtas svečių poilsiui – siūloma nakvynė, maitinimas, patalpos šventėms, 
renginiams ir seminarams, o aktyvaus poilsio mėgėjams ir gamtos mylėtojams 
– pasivažinėjimai dviračiais, plaukiojimas valtimis ir pasivaikščiojimai gamtos 
taku bei aplinkiniais keliukais. Atskiras pastatas – senasis svirnas, gražiai restau-
ruotas, tinkamas šventėms, koncertams. Senoji sūrinė paversta pirtele su karštu 
kubilu, poilsiui skirta patalpa, terasa.  Dvaro apylinkėse suformuotas gamtos 
takas, kuris veda Lielupės slėnio kairiojo kranto šlaitu ir supažindina su gamtos 
įvairove Lielupės pakrantėse.  

  Šalia dvaro yra 15 ha ploto puikiai išlaikytas parkas ir sodas su šiuolaiki-
niais pėsčių jų takais, informaciniais stendais bei nuorodomis. Dalį sodo užima 
100 vaismedžių, manoma, pasodintų XX a. I-oje pusėje, tarp jų randama apie 15 
istorinių veislių, daugiausia obelų, vaismedžių, įskaitant ir retas rūšis. 

Mazmežotnė, Rundalės sen.,
Rundalės apskr., Latvija
GPS N:56.43078 E:24.04840

   + 371 25772269
   info@mazmezotne.lv 

www.mazmezotne.lv
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43. JUODŲJŲ SERBENTŲ SODAS  “BĀNĪŠI” E 6

Sode „Bānīši“ juodieji serbentai auga daugiau nei 3 ha plote ir šio ūkio savininkė 
jau daugelį metų praktikuoja užsienyje populiarų metodą, kai pageidaujantys 
vaisių ir uogų patys atvyksta į ūkį ir prisirenka norimą uogų kiekį.

Sunakstė, Sunakstės sen.,
Jaunjelgavos apskr., Latvija
GPS N:56.4739 E:25.4262

   +371 29133930

V-IX

44. ŪKIS “SIDRABI” D 6

Ūkyje auginamos kanapės ir siūloma susipažinti su šio augalo istorija, panaudo-
jimu mityboje ir pirtyje. Gaminamas kanapių sviestas ir pienas. Organizuojama 
ekskursija, galima įsigyti pagamintos produkcijos.

Koknesės sen.,
Koknesės aspkr., Latvija
GPS N:56.61154 E:25.49640

   +371 26593210
  ineta.sproge@koknese.lv
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47. “KALDABRUNIA” E 7

Jėkabpilio apskrities Kaldabrunios sodžiuje, kadaise buvusiose Kaldabrunios pra-
dinės mokyklos ūkinėse patalpose, kurias dabar prižiūri bendrovė „Ūdenszīmes“, 
duris atvėrė Latvijoje neįprasta vieta menui – Daržinės meno galerija. Įdomus 
yra ir Pievos muziejus, kuriame galima pamatyti Smilgų ekspoziciją, Vaikystės 
šviesos objektą, Kaldabrunios Maros juostą ąžuolo ertmėje, Vardniekų vainiką, 
Kraičio vainiką, Saugomų ir rečiau aptinkamų augalų ekspozicijas. 
Kaldabrunios arba Krievanų Maros juosta yra viena didžiausių regiono kultūrinių 
ir istorinių vertybių – tai unikali etnografinė medžiaga. Juostos rašte, kurį sudaro 
52 rašto elementai, yra 36 svastikos (ugnies kryžiaus) modifikacijos, ir Latvijos 
etnografijoje lygiavertės medžiagos faktiškai nėra; Stamerienos didelėje vilno-
nėje skaroje yra identifikuota tik 19 svastikos modifikacijų. Juosta, iš esmės – 
plaukų pynė, sukurta iš mėlynų ir geltonų raštų, kraštuose naudojama ir raudona 
bei žalia spalva, o galuose sukurta sudėtinga perliukų vija ir kutai. Iki šiol šios 
juostos autentiškos kopijos plačiajai visuomenei nebuvo demonstruojamos. Ir 
skaitmeninėje erdvėje ši unikali medžiaga nebuvo pasiekiama. Juostos originalas, 
kurį XIX a. pabaigoje etnografams perdavė Mara Krievanė (Māra Krievāne) iš 
Kaldabrunios „Mačulānu“ namų, saugomas Latvijos istorijos muziejuje, ten pat 
galima pamatyti ir vienintelę iki šiol žinomą autentišką kopiją. Rašto šifruotę 
galima rasti knygos „Latvju Raksti“ tome. 

 Kaldabrunios mokyklos obelų sodas dabar tapęs vieta Šieno dienoms arba 
šieno skulptūrų plenerams. Pievos muziejaus teritorijoje galima susipažinti su 
vaistinių augalų sodu, saugomų augalų pavyzdiniais sodinukais, pasimėgauti 
basakojų taku ir iš gamtos gėrybių įrengta klase. Pateikiamos šešios vertikalios 
projekcijos su vaizdo, garso ir teksto parinktimis 4 kalbomis.

Kaldabrunios mokykla, Rubenės 
sen., Jėkabpilio apskr., Latvija
GPS N:56.09468 E:26.06735

   +371 29548967;  26167960
   ieva.jatniece@gmail.com 

www.udenszimes.lv

I-XII

48. P. SUKATNIEKO SODAS “APSĪTES” E 7

„Apsītes“ sodyboje gyveno ir dirbo Latvijoje pirmasis vynuogių selekcininkas 
Paulas Sukatniekas (Pauls Sukatnieks) (1914–1989). Šiuo metu gyvenamasis 
namas yra atnaujintas, jame galima apžiūrėti buitinius ir kitus kaime naudojamus 
daiktus, taip pat yra P. Sukatnieko biblioteka ir darbo kambarys. Aplink „Apsītes“ 
yra puikiai sutvarkytas sodas, kuriame galima pamatyti dekoratyvinių augalų, 
krūmų ir medžių rūšis, įskaitant ir retai randamas. Galima apžiūrėti ir susipažinti 
su P. Sukatnieko selekcionuotomis vynuogių rūšimis bei vynuogių sodu. Prie 
namų įrengtas informacinis stendas apie paukščių stebėjimą. Sodą galima ap-
lankyti tiek pačiam, tiek su vietiniu gidu. Sode sukurta vieta poilsiui ir iškyloms, 
organizuojamos talkos ir edukaciniai renginiai. 

 Muziejuje galima apžiūrėti įdomią ekspoziciją apie selekcininką, orga-
nizuojami renginiai ir vyno degustacijos. Selekcininko sodą rūpestingai prižiūri 
bendrovė „Dvietes vīnogas“ („Dvietės vynuogės“), yra įrengtos gėlių ir priesko-
ninių augalų lysvės, kuriamas rožynas. Sode galima pamatyti puikiai išsilaikiusius 
vynuogynus – visas P. Sukatnieko ir kelias kitų Latvijos selekcininkų veisles, taip 
pat kitus P.Sukatnieko selekcionuotus augalus – juoduosius serbentus, agrastus 
ir krūminius svarainius.

Dvietės sen., Ilūkstės apskr., Latvija
GPS N:56.0661 E:26.2778

   +371 26369215
   vanda08.08@inbox.lv

www.ilukste.lv
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46. ŪKIS “RIEKSTIŅI”

Neretos ūkyje „Riekstiņi“ („Riešutėliai“) šešerius savo vaikystės metus praleido 
garsus latvių rašytojas ir tapytojas Janis Jaunsudrabinis (Jānis Jaunsudrabiņš) 
(1877–1962). J. Jaunsudrabinis gimė tarnų šeimoje Neretos „Krodziņos“, o į ūkį 
„Riekstiņi“ su mama persikėlė po tėvo mirties. Ūkyje „Riekstiņi“ gyvenę žmonės 
tapo prototipais jo parašytoje „Baltojoje knygoje“, kuriuos  pavadino Mūsmājām 
(„Mūsų namai“). Pagerbiant J. Jaunsudrabinio atmintį, 1967 m. Riekstiniuose 
atidarytas muziejus, įsikūręs autentiškame Sėlijos vienkiemyje su savo dvasia 
ir kvapais. Galima apžiūrėti gyvenamą jį pastatą (1873 m.), klėtį ir ratinę. 
„Riekstiņi“ obelų sode auga šimtametės ir dar senesnės obelys. Netoli esančiose 
Kiškų kapinėse (Vecumniekų – Ilūkstės pakelėje) amžinojo poilsio vietoje ilsisi 
Jaunsudrabinių artimieji ir perlaidotas J. Jaunsudrabinis. Iki šiol Neretos apskrityje 
yra išlikę viensėdžiai ir vietovardžiai – kalvų, upių ir kitų vietovių pavadinimai, 
kuriuos Jaunsudrabinis paminėjo „Baltojoje knygoje“.  

 Tradicinis nedidelis senas kaimo sodas,  kur vertingiausias yra tradicinis 
gėlių, vaistinių ir prieskoninių augalų XIX a. stiliaus darželis. Sode auga 100-metė 
obelis, į kurią kadaise įskiepytos 4 veislės, iš kurių likusi tik ,Antonovka’.

Neretos sen.,
Neretos apskr., Latvija
GPS N:56.19742 E:25.37966

   +371 65176467
  muzejs.riekstini@inbox.lv

I-XII

D 6

49. “SUTRŲ UOGŲ SODAS” E 7

„Sutrų uogų sodas“ yra Lyvanų apskrities Sutrų seniūnijoje. Ūkyje auginamos 
mėlynės. Jos auginamos tuneliuose, todėl prisirpsta daug greičiau nei kitur 
Latvijoje. Uogos parduodamos sode ir už sodo ribų.

“Augstienes”, Sutrų sen.,
Lyvanų apskr., Latvija
GPS N:56.30879 E:26.56405

   + 371 26390039
   kristapskunrads@gmail.com 

V-VIII

50. VARKAVOS PARKAS E 7
I-XII

Gamtos paminklas - saugomas dendrologinis sodas „Varkavos parkas“ yra 
Upmalos seniūnijoje ir užima 2,7 ha plotą. Jis saugomas nuo 2001 m., teritoriją 
prižiūri Varkavos apskrities taryba. Sprendžiant iš didelių ąžuolų (apie 200 m.) 
parkas įrengtas XIX a. pradžioje, kiti sodinukai sodinti XIX a. pabaigoje. Parke 
auga vietinės medžių ir krūmų rūšys – klevai, uosiai, eglės, drebulės, ąžuolai, 
trapusis gluosnis, liepos, skirpstai, lazdynai, europiniai ožekšniai, ievos ir kt., taip 
pat parke auga daugiau nei 10 egzotinių medžių ir krūmų rūšių, žymiausios jų yra 
paprastasis klevas, cukrinis klevas, plačialapis jazminas, kvapioji tuopa, baltasis 
gluosnis, vengrinė alyva, grakščioji liepa, didžialapė liepa.

Senoji Varkava, Upmalos sen.,
Varkavos apskr., Latvija
GPS N:56.19598 E:26.51514

51. VIŠKIŲ DENDROLOGINIAI SODINUKAI E 7

Viškiai, kaip gyvenamoji vieta, susiformavo Viškių dvaro žemėje. XIX a. jiems 
suteiktas miestelio statusas. 1921 m. Viškiuose duris atvėrė žemės ūkio žiemos 
mokykla, o 1926 m. – vienmetė namų ekonomikos mokykla. Antrojo pasaulinio 
karo metu – 1943 m. įkurta Viškių daržininkystės ir bitininkystės mokykla, o 
pasibaigus karui – Viškių daržininkystės (vėliau – žemės ūkio) technikumas. 
Su švietimu susijusi veikla ir buvo priežastis, dėl ko Viškių centras nėra panašus į 
„tipinius“ kaimo sodžius. Čia didelėje teritorijoje galima pamatyti kultūrinio kraš-
tovaizdžio sodinukus, dendrologinį parką (nuo 1936 m.), obelų sodą, auginamą 
iki šiol. Galima susitarti su vietiniu gidu, kuris puikiai pažįsta parką. Viškiuose 
galima pasivaikščioti ir vienam.

 Viškiuose randama viena geriausių tradicinių obelų veislių kolekcijų. Čia ir 
tarp gyvenamų jų namų auga vaismedžiai, pavyzdžiui, Niedveckio obelys Malus f. 
niedzwetzkyana. Parke galima aptikti 5 rūšių riešutmedžius, įskaitant retą graikinį 
riešutmedį Juglans regia ir siauravaisį riešutmedį Juglans stenocarpa. Čia auga 3 
rūšių lazdynai, 3 gudobelių rūšys, 5 rūšių ir veislių šermukšniai. Egzotiniai medžiai 
yra juodasis šilmedis Morus nigra, dviskiautis ginkmedis Gingko biloba, katalpa 
Catalpa ir kedrinė pušis Pinus cembra.

Viškių technikumas, Viškiai,
Daugpilio apskr., Latvija
GPS N:56.06587 E:26.75603

   +371 26489615
  olita8671@inbox.lv
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52. “CEĻMALAS” E 8

Vasarnamis Agluonoje, visai netoli nuo Agluonos Bazilikos. Puikiai įrengtame 
name su medienos apdaila svečiams siūlomi 4 jaukūs dviviečiai kambariai 
antrame pastato aukšte. Atskirame pastate yra malkomis kūrenama pirtis su 
vantomis ir banketinė salė 25 žmonėms. Kieme yra įrengtos vietos palapinėms ir 
kempingo nameliams, ugniavietė, lauko kepsninė, pavėsinė. Puiki vieta su  gražiai 
sutvarkytu sodu ir paties ūkio prižiūrimu šiltnamiu, kurio šviežia produkcija 
siūloma  svečiams.

Aglonas g. 10, Agluona, 
Aglonos apskr., Latvija
GPS N:56.12065 E:27.02184

   +371 28836658
  regina.topko@inbox.lv

I-XII

54. RAINIO NAMAS BERKENELĖJE F 7

Berkenelės palivarkas yra valstybinės reikšmės istorinis paminklas ir žinomas 
kaip garsaus latvių literato ir visuomeninio veikėjo Rainio (Rainis) (1865–1929) 
vaikystės sodyba. 1995 m. namas restauruotas ir nuo 1996 m. veikia kaip Rainio 
namas Berkenelėje. Vaikystės įspūdžiai pavaizduoti poezijos rinkinyje „Penkios 
Dagdos eskizų sąsiuviniai“. Šiandien Rainio namuose siūlomos ekskursijos, 
kūrybinės dirbtuvės, parodos, lankytojai gali persirengti tų laikų šeimininko ir 
tarnų ar kitokiais drabužiais. Aplink namą auga didelis sodas, siūloma edukacinė 
programa. Ypač laukiami vaikai ir jaunimas. Iš namo atsiveria nuostabus vaizdas 
į Sėlijos gamtovaizdį.

 Puikiai išlaikytas vaisių sodas atspindi įvairius Latvijos istorijos periodus. 
Įdomiausia šią vietą aplankyti derliaus metu, išbandant ekskursijų maršrutą 
„Obuolių skonio kelias“. Maršrutas pradedamas medelyne Sėlijoje, kurio savinin-
kas Alfredas Mendrikis (Alfrēds Mendriķis) entuziastingai pasakoja apie obuolio 
gyvenimo kelią nuo sodinuko iki obuolių derliaus. Siūloma ekskursija po obelų 
sodą, obuolių sandėlius, perdirbimo patalpas su produkcijos degustacija – vai-
kams sula, suaugusiesiems obuolių vynas. Savo istorijoje šeimininkas dalinasi 
obelų auginimo paslaptimis, pasakoja įvairių padavimų iš vyndarių gyvenimo. 
Po ekskursijos po obelų sodą ir Rainio vaikystės namus muziejaus darbuotojai 
pakviečia prie tradicinio latgaliečių stalo, kur garbingą vietą užima patiekalai ir 
gėrimai iš obuolių – obuolių pyragas, obuolių putėsiai, kepti obuoliai ir obuolių 
sultys. Maršrutas tęsiasi Rainio namuose Berkenelėje.

Berkenėliai, Kalkūnės sen.,
Daugavpilio apskr., Latvija
GPS N:55.81587 E:26.45696

   +371 65474368
  berkenele@inbox.lv

www.rainamaja.lv
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55. “SĖLIJA” SODAI F 7

Medelyno „Sėlija“ lankymas ir jo šeimininko Mendrikio (Mendriķis) kvapą gniau-
žiantis pasakojimas apie obelų auginimą. Ekskursija po obelų sodą, obuolių san-
dėlius ir gamybos patalpas. Mėgavimasis obuolių sultimis ir vyndarių gyvenimo 
istorijų klausymasis prie taurės vyno.

Laucesos sen.,
Daugpilio apskr., Latvija
GPS N:55.83678 E:26.55400

   +371 29456474, 29678562
  selijasdarzi@inbox.lv

www.selijasdarzi.lv
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57. SVEČIŲ NAMAI  “STIKĀNI” D 7

„Stikāni“ yra 2 km nuo Naglių ant Orenyšių tvenkinių kranto. Svečių name yra 
4 puikiai įrengti dviviečiai numeriai ir svetainė su išėjimu į sodo terasą. Namui 
priklausančioje teritorijoje įkurtas gamtos takas, kuriuo keliaujant su gidu galima 
susipažinti su Latvijai būdingais medžiais ir krūmais, populiariais ir mažiau žino-
mais vaistiniais augalais bei įvairiais perinčiais paukščiais (vasarą), arba stebėti 
įspūdingą paukščių migraciją pavasarį ir rudenį.

Bernanai, Naglių sen.,
Rėzeknės apskr., Latvija
GPS N:56.67827 E:26.95933

   +371 28671971, 29165013
  ilze@dabastures.lv

www.dabastures.lv
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56. ŪKIO “KURMĪŠI“ ARBATOS F 8

Ūkio „Kurmīši“ vaistinių augalų laukai yra  ekologiškai švariame ir vaizdingame 
gamtos parko „Dauguvos žiedai“ ir Saugomo kraštovaizdžio „Augšdaugava“ 
teritorijoje. Siekiant išsaugoti natūralių vaistinių augalų augimo vietas, ūkio 
„Kurmīši“ laukuose nuo 1994 m. auginama maždaug 40 vaistinių augalų rūšių 
ir veislių. Vaistinių augalų auginimo entuziastams ir turistams siūloma susipažinti 
su vaistinių augalų auginimo ir paruošimo paslaptimis. Po ekskursijos yra gali-
mybė padegustuoti ir įsigyti ūkio „Kurmīši“ žolelių arbatų, kurios skaniausios su 
medumi, surinktu iš ūkyje auginamų vaistinių augalų. Ypatingą atmosferą kuria 
bičių vaško žvakės. Ūkyje įkurtos poilsiavietės, vaškinių žvakių liejykla, galima 
įsigyti prabangų, iš vaško išlietą suvenyrą, pažinti bityną. Šeimininkas siūlo ir 
ekskursijas po ūkį su gidu.

 Lankytojams siūloma susipažinti su vaistinių augalų auginimu ir paruo-
šimu arbatoms. Auginami ir tradiciniai Latvijos laukiniai augalai, ir populiariausi 
Amerikos bei Azijos vaistiniai augalai.

Rakutai, Ūdryšių sen.,
Kraslavos apskr., Latvija
GPS N:55.89854 E:27.09814

   +371 26538824
  kurmisi@inbox.lv,

www.kurmisi.lv

IV-X

58. MALNAVOS DVARAS

Iki 1724 m. vadinamasis Cecinos palivarkas priklausė Hilzenų šeimai. Hilzeno 
dukrai Jadvigai ištekėjus už Jano Šadurskio, 1774 m. jis dokumentuose pa-
minėtas kaip Malnavos dvaras. Vėliau dvaras priklausė daugeliui savininkų. 
Pagrindinis dvaro pastatas pastatytas klasicizmo stiliumi su barokiniais bruo-
žais. Vienoje kiemo pusėje yra klėtis, o paskutinis – ponų namas. 1920 m. 
žemės ūkio reformos metu Malnavos dvaras buvo vienas didžiausių Latvijos 
dvarų, kurio žemės plotai apėmė 12,4 tūkstančių hektarų. Dvaras sunaikintas 
Antrojo pasaulinio karo metu, o jį atkūrus originalus interjeras neišliko. Iš 
ūkinių pastatų išsaugota XIX a. pirmoje pusėje statyta klėtis klasicizmo 
stiliumi, taip pat dar keli pastatai. Dvaro kompleksą papildo parkas, kuriame 
ir dabar tebėra egzotinių krūmų ir medžių, pavyzdžiui, amūrinių kamštenių, 
taip pat yra du gelžbetonio bunkeriai, kur trumpam buvo atvykęs Hitleris. 
Dvaro teritorijoje yra ir „Latgalos šmakovkos“ degtinės varykla, kur lankytojai 
supažindinami su degtinės gaminimo procesu nuo senų laikų iki šių dienų. 

 Parkas apima 18 ha plotą (nuo 1830 m.), iki šiandien išlikęs takelių 
išdėstymas. Pastato priekyje išpuoselėtas gėlynas, auga didžiulis širdinis rie-
šutmedis. Parko dalyje už pastato auga seni medžiai, tarp jų senasis ąžuolas, 
kelios gudobelių rūšys, įskaitant retą ją taškuotą ją gudobelę (kilusi iš Šiaurės 
Amerikos). Prie asfaltuoto kelio randamas ir obelų tarprūšinis hibridas. Gėlių 
ir daržovių kolekcija (įskaitant senų jų rabarbarų veislę).

Klavu g. 11, Malnava,
Karsavos apskr.,  Latvija
GPS N:56.77808 E:27.71797

   +371 29327265, 28321856

I-XII

D 8

9. MAROS LINDĖS (MĀRA LINDE)   
     DENDROLOGINIAI SODINIAI

D 2

Sode galima apžiūrėti daugybę egzotinių ir retų augalų, gėlių bei medžių rūšių.  

Robežu g. 21, Aizputė,  Latvija
GPS N:56.71440  E:21.59168

   +371 26017426
   lao6aizpute@inbox.lv

I-XII

VII-X

Ūkis yra labai gražioje vietoje – kalvotame Talsų vakariniame šlaite, iš kurio galima 
gėrėtis Talsais ir jų apylinkėmis. Jame auginami ir perdirbami obuoliai (džiovinami, 
daromi obuolių traškučiai, spaudžiamos sultys). Svečių laukia pažintinė kelionė, ga-
lima įsigyti produkcijos ir degustuoti. Ūkis įsikūręs griežtai saugomoje teritorijoje – 
kalvotame Talsų gamtos draustinio parke. Vasaros metu galima apsistoti palapinių 
stovyklose. Lankytojai gali pamatyti, kaip sukuriama vaismedžio laja. Auginamos 
vynuoginės sraigės. Ūkio soduose, kurie išplitę kalvotuose Talsų šlaituose, surinktos 
įvairiausios obelų veislės – šeimininkė kuria ir tobulina vietinių veislių kolekciją. Prie 
ūkio įrengtas ir informacinis stendas, kuris supažindina su Talsų gamtos draustiniu.

 Ūkyje gaminama rabarbarų, moliūgų, svarainių cukatos, obuolių traškučiai, 
sultys, uogienės. Visa tai siūloma lankytojams. Priimamos ir vaikų turistinės grupės, 
aprodomi vaisių sodai ir siūloma produktų degustacija. Ūkyje yra trešnių ir laukinių 
saldžiųjų vyšnių giraičių. Ūkio paskirties plotas – 24 ha, iš kurių 2,5 ha užima obelys. 
Per metus surenkama 30 tonų obuolių. Rodoma, kaip suformuoti vaismedžių lają.

Sukturiai, Lybagų sen.,
Talsų apskr., Latvija
GPS N:57.24053 E:22.62344

   +371 29279461
   segita@apollo.lv

www.abolucipsi.lv

16. KURZEMNIEKI C 3

38. RUNDALĖS PILIS E 5

Rundalės pilis buvo pastatyta kaip Kuržemės hercogo Ernsto Johano vasaros 
rezidencija pagal garsaus italų architekto Francesco Rastrelli projektą. Pilies 
komplekso statyba vyko nuo 1736 m. iki 1740 m., o pilies interjero meninis 
kūrimas – nuo 1765 m. iki 1768 m., dalyvaujant skulptoriui Johannui Michaeliui 
Grafui ir tapytojams Francesco Antonio Martini, Carlo Zucchi. Pilis reikšminga dėl 
autentiškumo, nes vėliau nebuvo atlikta jokių rekonstrukcijų. Intensyvus pilies 
restauravimas prasidėjo 1972 m., kai buvo įkurtas muziejus, o baigtas 2018 m.

 Rundalės pilies sodas vertas dėmesio kaip visiškai realizuotas architekto 
Rastrelio projektas, kuris buvo pradėtas įgyvendinti pilies statybos metu ir tę-
siamas iki 1740 m., pirminis išplanavimas buvo išlaikytas iki atnaujinimo darbų 
pradžios 1975 m. Pagal baroko taisykles pasodintas sodas su ornamentiškai 
suformuotu parteriu, Žaliuoju teatru, labirintu ir 19 bosketų užima 10 ha. Sodo 
priekinėje dalyje, 1 ha plote, buvo sukurtas rožynas, šią istorinių ir šiuolaikinių 
rožių kolekciją sudaro apie 2230 veislių. Bendra pilies ansamblio teritorija užima 
85 ha, iš kurių 34 ha – miško parkas. Abiejose pilies pusėse planuojama įveisti du 
sodus su istorinių vaismedžių ir krūmų kolekcija. Vakarinės pusės sodas sukurtas 
pagal „Interreg“ projektą. Šiais laikais ypatinga vertybė yra nesuniokotas kom-
plekso kaimiškasis kraštovaizdis.

I-XII

Pilsrundalė, Rundalės sen.,
Rundalės apskr., Latvija
GPS N:56.41361 E:24.02498

   +371 63962197, 26499151
www.rundale.net

18. ŠTELMACHERŲ SODAS
V-X

Sodas, esantis Bėrzės upės krante, yra vadinamas akmenų pasaka ir stebuklingu 
sodu. Sodą puošia skirtingų formų ir dydžio akmenys, girnų akmenys, varstiniai 
ir seniūnijų ribas žymintys stulpai. Akmenų ekspoziciją papildo dekoratyviniai 
sodinukai ir augalų kompozicijos, kuriomis rūpinasi sodo šeimininkė.

Arāju g. 18, Duobelė, Latvija
GPS N:56.63276 E:23.26494

   +371 20047591, 22318001

D 4

20. MEDELYNAS “LIEPAS” D 4

Rožu g. 2, Krimūnu sen., 
Duobelės apskr., Latvija
GPS N:56.61997 E:23.29443

   +371 29507747, 29466258
  liepaszs@inbox.lv

www.liepas.lv

Ūkis „Liepas“ Duobelėje yra dinamiškai augantis medelynas, kuriame auginami 
vaismedžių, uogienojų ir rožių daigai. Siūlomas didžiulis pačių augintų, koky-
biškų, Latvijos klimato sąlygoms pritaikytų vaismedžių, rožių ir uogienojų daigų 
asortimentas. Lankytojams daigai demonstruojami tiek konteineriuose, tiek 
pačiame sode. Sode galima pamatyti, kaip mažas daigelis atrodo jau užaugęs. 
Pavasarį sode galima mėgautis žydėjimu, vasarą ir rudenį skanauti vyšnias, 
slyvas, obuolius, kriaušes. 

IV-X

40. STRŪBERGŲ ŠEIMOS DEKORATYVINIS SODAS D 5

Šiam sodui kelis kartus buvo suteiktas iškiliausio Latvijos dekoratyvinio sodo ir 
pavyzdinio sodo garbės titulas. Šeimininkai siūlo ekskursiją ir konsultacijas apie 
dekoratyvinio sodo įkūrimą.

Beibežiai 17, Vecumniekų sen.,
Vecumniekų apskr., Latvija
GPS N:56.58825 E:24.45566

   +371 29446329, 29378510
  juris.strubergs@inbox.lv
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Vienas gražiausių Nycos sodų, kur ypač populiarios melsvės ir klevai. Melsvių 
kolekciją sudaro daugiau kaip 130 veislių, o klevų rūšių skaičius išaugo iki 25. Prie 
didžiojo tvenkinio galima pamaitinti žuvytes bei pasimėgauti sodo grožybėmis. 
Tiek patys šeimininkai, tiek svečiai džiaugiasi įspūdingu namų ženklu, kuris 
sukurtas po ilgų paieškų. Sodą lydi sėkmė Nycos ir Latvijos mastu rengiamuose 
gražiausių sodybų konkursuose.

Nycos sen., Nycos apskr., Latvija
GPS N:56.32040 E:21.09395

   +371 26562508
   iskrode@inbox.lv

7. DEKORATYVINIS SODAS “KRISTAPI” E 2
V-X

Arboretumo plėtros projektas pradėtas 1996 m., kai Salaspilio botanikos sodo 
dendrologai Raimondas Cinovskis (Raimonds Cinovskis), Inara Bondarė (Ināra 
Bondare) ir Rucavos savivaldybės atstovai susitarė dėl bandomosios planta-
cijos įkūrimo Rucavos Dvaro kalne. Sodinukai pradėti sodinti 1998 m. Toliau 
želdynai formuojami ir Rucavos centre bei prie Rucavos pradinės mokyklos. 
Kasmet plantacija papildoma naujais ir egzotiniais augalų egzemplioriais iš viso 
pasaulio. Tradiciškai gegužę rengiama „Sodo šventė“, žydint rododendrams ir 
magnolijoms.

Rucava, Rucavos sen., Latvija
GPS N:56.158109 E:21.222964

   +371 29366351

8. RUCAVOS DENDROLOGINIS PARKAS E 2
V-X

I-XII

Durbė yra mažiausias Latvijos miestelis pagal gyventojų skaičių (apie 500) su gar-
sia praeitimi. Ji jau 1230 m. paminėta kuršių sutartyje su Alno Balduinu. Durbės 
apylinkėse 1260 m. vyko garsusis Durbės mūšis tarp Livonijos ir Vokiečių ordino 
jungtinių pajėgų ir žemaičių, į kurių pusę perėjo į ordino kariuomenę pašaukti 
kuršiai. Durbėje gyveno ir dirbo vienas pirmų jų Latvijos sodininkystės specialistų 
Symanis Kleversas (Sīmanis Klevers) (1834–1922). Jo dėka apylinkės soduose ga-
lima rasti daugybę retų obelų veislių. Durbės herbe, kuris patvirtintas 1925 m., yra 
sidabrinė obelis. Čia yra įsikūrę keli ūkiai bei daug aktyvių sodininkų, kurie augina 
vaisius. Kasmet rugsėjį vyksta obuolių šventė.

 Miesto muziejuje galima pamatyti S. Kleverso paveldo ekspoziciją – tai 
viešam lankymui skirta sodo dalis miesto centre (apie 25 medžius). A. Birzakos 
sodas Kalna g. 4 yra puikus senas ūkio sodo pavyzdys (pasodintas 1933 m., 3,5 
ha), turintis daugybę tradicinių bei įvairių retų veislių. „Durbes Veltes“ – tai maža 
įmonė, gaminanti produktus iš vietinių vaisių, daržovių ir grybų.

6. DURBĖ D 2

Durbė, Latvija
GPS N:56.58932 E:21.36827
www.visitdurbe.lv

59. ŪKIS “EZERLĪČI” D 8

Tvarkinguose ir vaizdinguose ūkio „Ezerlīči“ laukuose žydi lelijos, bijūnai ir 
viendienės. Įrengtas gražus akmenų sodas ir formuojamas dendrologinis 
parkas. Daugiau kaip 100 bičių šeimų renka medų. Šeimininkė veda ekskursi-
jas, siūlo įsigyti daigų ir medaus produkcijos.

Dievžeikariai, Tilžos sen.,
Balvų apskr., Latvija
GPS N:56.91682 E:27.41422

   +371 26363508
  lapsina669@inbox.lv
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SUSISIEKIMAS LIETUVOJE IR LATVIJOJE

    ORO UOSTAI
Tarptautiniai oro uostai yra šalių sostinėse Vilniuje ir Rygoje. Kai kurias 
tarptautines oro linijų kompanijas aptarnauja ir Lietuvos tarptautiniai oro 
uostai, esantys Kaune ir Palangoje.

LATVIJA 
Rīga www.riga-airport.com
LIETUVA 
Vilniaus oro uostas www.vilnius-airport.lt
Kauno oro uostas  www.kaunas-airport.lt
Palangos oro uostas www.palanga-airport.lt

Avio
airBaltic
Latvijos nacionalinė aviakompanija siūlo skrydžius iš Rygos ir Vilniaus į 
daugiau nei 50 vietų Europoje ir kitur.

www.airbaltic.com

    KELTAI
Keltai vienija Lietuvą ir Latviją su Švedija ir Vokietija. 
Lietuvos uostas yra Klaipėdoje, Latvijos – Rygoje, Ventspilyje ir Liepojoje.

TallinkSilja Line
Pagrindinė mažųjų kruizų ir keleivių vežimo paslaugų teikėja Šiaurės 
Baltijos jūros regione.

Riga – Stockholm
www.tallinksilja.com

Stena Line
Viena didžiausių keltų kompanijų pasaulyje, kuri teikia keleivių ir krovinių 
gabenimo paslaugas Baltijos jūroje. Keltai kursuoja tarp Latvijos, Švedijos 
ir Vokietijos.

Ventspilis  - Nynäshamn
Liepoja – Travemünde
www.stenaline.com

DFDS Seaways
Keltų kompanija, kuri teikia keleivių ir krovinių gabenimo paslaugas 
Baltijos jūroje. Keltai kursuoja tarp Lietuvos, Švedijos ir Vokietijos. 

Klaipėda – Karlshamn
Klaipėda – Kiel
www.dfdsseaways.com

Lietuvos keltai
Keltai, jungiantys Kuršių neriją ir Klaipėdą..

www.keltas.lt

   AUTOMOBILIŲ NUOMA
Avis, Budget, Sixt and Hertz - tarptautinės automobilių nuomos 
įmonės. 

www.avis.com
www.sixt.com
www.hertz.comSu gelbėjimo tarnybomis galima 

susisiekti telefonu 112.112
SOS

46. Viesu nams „Apynių namai”

dvare galima apžiūrėti unikalią varpelių kolekciją ir išragauti natūralias 
sultis, sirupus bei marinuotus skanėstus, kurie ruošiami vietoje. Lankantis 
„Mėtų namelyje“ galima paragauti pipirmėčių arbatos, sausainių, 
medaus su mėtomis ir mėtų sirupo. Kita stotelė – ūkyje „Droši vesels“ 
(„Drąsiai sveikas“), kur auginamos daržovės, taip pat iš vaistinių augalų 
gaminami tepalai. Lietuvoje galima aplankyti Žagarę, garsėjančią savo 
vyšnių sodu-parku ir ypatinga vyšnių rūšimi – „Žagarvyšnė“, kuri 
įtraukta į Nacionalinį augalų veislių sąrašą. Siūloma apsilankyti Žagarės 
dvaro parke, kuriame yra daugiau nei 100 medžių ir krūmų rūšių. Grįžus į 
Latviją, galima surengti iškylą dendrariume „Vilki“ („Vilkai“), kuriame yra 
apie 1000 skirtingų augalų – tiek būdingų Latvijos kraštovaizdžiui, tiek 
ir unikalių. Zaleniekų medelyne galima pasivaikščioti po dendrariumą, 
kuriame pamatysite daugiau kaip 2000 medžių ir krūmų. Bijūnų grožį 
galima stebėti Andrio Berkino sode, o ten pat Kroniaucėje įsikūrusiame 
ūkyje „Viestardi“ siūloma ekskursija į puošnų jį tulpių sodą. Klūgų šeimos 
dekoratyvinis sodas garsus begonijomis, o Duobelės sodininkystės insti-
tute yra daugiau nei 200 alyvų veislių kolekcija. Gražių ir praktinių idėjų 
sodas didžiuojasi savo spygliuočių kolekcija, o jo šeimininkai siūlo para-
gauti prieskonių, džiovintų uogų ir vaisių. Ūkis „Rūķīšu tējas“ („Nykštukų 
arbatos“) yra vienas didžiausių Latvijos vaistinių augalų ūkių (auginamos 
ežiuolės, medetkos, ramunėlės ir t.t.). Galiausiai siūloma apsilankyti me-
delyne „Liepas“ („Liepos“), kur auginami vaismedžiai, uogienojai ir rožės.

Trukmė:  3 dienos
Ilgis: 271km, 15 km maršrutas vykstant dviračiais
Maršrutas: Jelgava – Iecava – Brukna – Bauskė – Mežuotnė – Rundalė 
– Blankenfeldė –Tėrvetė – Žagarė(LT) – Kroniaucė – Duobelė – Jelgava

Vykstant šiuo maršrutu, siūloma apžiūrėti gražiausius Latvijos ir Lietuvos 
sodus. Edvardo Virzos atminimui įkurto muziejaus sode galima rasti 
medžius, kurie apdainuoti eilėmis. E. Virza – latvių poetas ir rašytojas, 
parašęs romaną „Straumēni“ apie latvių ūkininkų gyvenimą. Strūbergų 
šeimos dekoratyviniame sode siūloma ekskursija ir konsultacijos 
sodininkystės klausimais. Bruknos dvare galima apsilankyti sode, kuris 
buvo įkurtas kaip renesanso parkas, rožyne ir vynuogyne. Puošnų jį XVIII 
a. Mazmežuotnės dvarą atkūrė grūdų augintojų šeima. Rundalės pilyje, 
kuri žinoma kaip Latvijos baroko ir rokoko stiliaus brangakmenis, galima 
pamatyti rožių sodą ir daugiau kaip 2200 rožių veislių. Blankenfeldės 
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Trukmė:  2 dienos
Ilgis: 406km
Maršrutas: Daugpilis – Ilūkstė – Dvietė – Kaldabrunia – Asarė 
–  Nereta – Varnava – Jėkabpilis – Lyvanai – Arendolė – Viškiai – 
Naujenė – Kraslava – Daugpilis

Maršrutas veda istoriniais Sėlijos ir Latgalos regionais. Jis prasideda ir 
baigiasi Daugpilyje, antrame pagal dydį Latvijos mieste.

Sėlijos medelyne siūloma ekskursija po obuolių sodą, obuolių sandėlius 
ir gamybines patalpas. Pasimėgaukite obuolių sulčių stikline ir išgirs-
kite vyno gamintojų istorijas! Pakeliui galima užsukti į žinomo latvių 

autoriaus ir visuomenės veikėjo Rainio memorialinį namą Berkenelėje. 
Vynuogių auginimas ir selekcija buvo didžioji Paulo Sukatnieko aistra, o jo 
memorialinį sodą verta aplankyti derliaus nuėmimo metu. Kaldabrunioje 
galima apsilankyti Pievos muziejuje ir meno galerijoje, kuri įrengta dar-
žinėje. Asarės dvare romantizmo stiliaus dendrologinis gamtos parkas 
įkurtas XVIII a., kuriame randama daugybė įdomių krūmų ir medžių rū-
šių. Neretos ūkis „Riekstiņi“ („Riešutėliai“) yra autentiškas vienos šeimos 
Sėlijos ūkis su išskirtine dvasia ir atmosfera. Neretos evangelikų liuteronų 
bažnyčia, pastatyta  1584 m., yra vienas seniausių akmens statinių Sėlijos 
rajone. Saukos gamtos parke nuo Buoryšukalno ir kitų apylinkės kalvų 
atsiveria gražūs vaizdai į Saukos ežerą. Ūkio „Rudzīši“ vynuogių sode 
auga apie 80 vynuogių veislių, o ūkio „Bānīši“ juodų jų serbentų sode ga-
lima pasirinkti gardžių uogų. Dekoratyviniame sode „Gundegas” būtina 
pamatyti dailų gamtos sodą. Dendrologiniame sode „Varkavos parkas“ 
auga senieji 200 metų ąžuolai. Naujenės kraštotyros muziejuje galima 
apžiūrėti ekspoziciją, kurioje parodyti pasiturinčio latvių ūkininko namai 
nuo XIX a. iki XX a. Vasargeliškių apžvalgos bokštas siekia 24 m. Iš jo atsi-
veria puikus vaizdas į Dauguvą. Slutiškių sentikių namuose įkurtas muzie-
jus (Naujenės kraštotyros muziejaus filialas), kuriame galima susipažinti 
su sentikių kultūra ir tradicijomis. Ūkyje „Kurmīši“  auginami Latvijoje 
paplitę vaistiniai augalai: raudonėlis, jonažolė, rugiagėlė, katpėdė ir t. t.

46. Viesu nams „Apynių namai”3. CENTRINĖ LIETUVA: TRADICINIAI LIETUVOS SODAI IR AUGALAI

Trukmė:  3 dienos
Ilgis: 515km
Maršrutas: Kaunas – Babtai – Kėdainiai – Pakalniškiai – Šiauliai 
– Naisiai – Anykščiai  – Traupis – Taujėnai – Užulėnis – Rumšiškės 
– Kaunas

Maršrutas prasideda ir baigiasi Kaune, antrame pagal dydį Lietuvos 
mieste, kuris 1920–1939 m. buvo tapęs laikiną ja šalies sostine. Prof. 
Tado Ivanausko Obelynės parke galima apžiūrėti 300 rūšių ir augalų 
formų kolekciją, obelų sode auga ir vienas seniausių medžių – dviskiautis 
ginkmedis. Kaune galima pamatyti seniausią obelį –beveik 360 metų. 
Obels aukštis – 8 m, kamieno apimtis 1,3 metro aukštyje – 285 cm.  
Vytauto Didžiojo universiteto Kauno Botanikos sode auga unikalūs 
augalai, įrengta didžiausia Lietuvoje oranžerija, taip pat čia galima ap-
žiūrėti senų jų gėlynų kolekcijas. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės 
institutas vykdo ne tik mokslinę, bet ir eksperimentinę-gamybinę veiklą. 
Čia galima įsigyti įvairių vaismedžių ir vaiskrūmių sodinukų bei sezoninių 

daržovių ir vaisių. Sodyboje „Garsi Tyla“ galima įsigyti namie pagaminto 
„laimingo maisto“, taip pat pasivaikščioti senuoju 100-mečiu sodu ir ap-
žiūrėti vaistinių augalų darželį. Burbiškių dvaro gamtos ir skulptūrų parke 
vyksta kasmetinis tulpių festivalis. Kleboniškių kaimo buities muziejuje 
galima pamatyti Aukštaitijos regionui būdingus namus. Šiaulių universi-
teto Botanikos sodas demonstruoja senų jų augalų paveldą, atkurtą pagal 
prieškario, tarpukario ir pokario periodu gyvavusias tradicijas. Liudvikos 
ir Stanislovo Didžiulių sodybos muziejaus sode auga tradicinės lietuviškos 
obuolių veislės, gėlės ir augalai. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejus Anykščių regione supažindina su kultūra, literatū-
ra, istorija, agrarinės kultūros ir technikos istorija. Tradicinį Lietuvos gėly-
ną galima pamatyti ir Bronės Buivydaitės name-muziejuje. Anykščiuose 
galima pasivaikščioti medžių viršūnėse įrengtu taku, labirintų parku, taip 
pat pasivėžinti traukiniu Siauruku Aukštaitijos siauruoju geležinkeliu. 
Traupio Botanikos sode galima rasti nuo daugiamečių gėlių kolekcijų 
ir akmens sodų iki gėlių laikrodžio ir dekoratyvinio baseino su vandens 
augalais. Taujėnų dvaro interjeras dekoruotas Radvilų giminės portretais, 
skulptūromis, medžioklės trofėjais ir senoviniais ginklais. Ukmergės 
rajone galima aplankyti prezidento Antano Smetonos Užugirio dvarą, 
kuriame jo garbei įrengtas memorialinis muziejus. Galiausiai siūloma 
apeiti Lietuvos buities muziejų, vieną didžiausių (194 ha) ir turtingiausių 
(91 420 eksponatų) etnografinių muziejų Europoje po atviru dangumi.

Trukmė:  3 dienos
Ilgis: 460 km
Maršrutas: Klaipėda – Kretinga – Palanga – Mažučiai – Rucava – 
Nyca – Liepoja – Grobinia – Durbė – Priekulė – Kalnėnai – Beržoras 
– Plungė – Darius – Švėkšna–Šilutė – Klaipėda

Maršrutas prasideda ir baigiasi populiariame Lietuvos pajūrio kurorte 
Klaipėdoje. Klaipėdos universiteto botanikos sode yra įkurtas etno-
grafinis sodas, kuriame galima pamatyti gėlių kolekcijas, būdingas šiai 
vietovei. Kretingos dvaro parkas yra vienas seniausių XVI–XVIII a. dvaro 
parkų Lietuvoje. Palangos dvaras, kuriame įrengtas Gintaro muziejus ir 
Birutės parkas, yra vienas geriausiai išsaugotų dvaro kompleksų visoje 
Lietuvoje. Didžiausiame Japoniškame sode Europoje (16 ha) įrengta 
tradicinių aromatinių augalų kolekcija ir daržas. Rucavos dendrologi-
niame parke siūloma apžiūrėti magnolijų kolekciją. Nycos gyvenvietėje 
lankytojai gali pasigrožėti daugybe dekoratyvinių sodų, kuriuose puo-
selėjamos vietinės sodininkystės tradicijos. Istorinės veislės rūpestingai 

atrenkamos, siekiant atnaujinti vaisių sodą ir romantišką jį gamtos parką 
– XVIII a. Tašų (Telsena) nuosavybę, esančią Gruobinios rajone, Latvijoje. 
Izidoriaus Navidansko parke auga daugiau kaip 120 medžių ir krūmų 
rūšių. Beržoro sodyboje, įsikūrusioje Žemaitijos nacionaliniame parke, 
taip pat auginami įvairiausi vaistiniai, prieskoniniai ir daržo augalai. 
Plungės dvaras, dar vadinamas „Žemaitijos Versaliu“ – vienas garsiausių 
tokio tipo dvarų, išlikusių Lietuvoje. Stepono Dariaus gimtinės muziejuje 
yra unikalus įspūdingo dydžio ir apimties vaisių sodas. Švėkšnos dvaro 
komplekse galima apžiūrėti skulptūrų parką, pasigėrėti gražiais vaizdais, 
pasivaikščioti takais ir aplankyti ginkmedį (Ginkgo biloba), siekiantį 18 
metrų aukštį ir 70 cm skersmens. Šilutės dvare yra du parkai – angliško 
tipo gamtos parkas su pasivaikščiojimui skirtais takais, ir miško parkas, 
žinomas kaip Varnamiškis, arba vadinamas „Varnų mišku“.

46. Viesu nams „Apynių namai”

Trukmė:  4 dienos
Ilgis: 544 km
Maršrutas: Ryga – Jūrmala – Kandava – Laucienė – Talsai 
– Dundaga – Popė – Ugalė – Renda – Kuldyga – Maros – 
Kazdanga – Sieksatė – Liepoja – Nyca – Rucava – Mažučiai – 
Palanga – Kretinga – Klaipėda – Šilutė – Rusnė

Maršrutas veda pro gražiuosius Kuržemės ir Žemaitijos gėlynus. 
Kandavoje randama didžiausia kardelių kolekcija. Mierkalnyje yra 
didžiausias viendienių sodas Rytų Europoje, turintis daugiau nei 
1000 veislių. Savininkas gamina vaisių ir uogų vynus. Kalvotame 
Talsų gamtos parke yra kuržemiečių obelų sodai, kuriuose galima 
įsigyti vaisių ir iš jų perdirbtų produktų (džiovintų obuolių, obuolių 
traškučių, sulčių). Aplinkos ir sveikatingmo ūkyje „Upmaļi“ („Upės 
krantai“) gaminamos arbatos, prieskonių mišiniai, augaliniai 
aliejai, specialūs balzamai, kosmetika, augalinės kilmės muilas ir 
t. t. – su prekės ženklu „AnnA Bermans“. Dendrologiniame sode 
„Sauleskalni“ („Saulės kalnai“) auga Latvijoje seniausia 50 metų 
magnolija. Bijūnų sode „Ziedoņi” („Žydėjimas“) auginama daugiau 

kaip 100 bijūnų veislių. Maros dvaro, esančio Kuldygos rajone, sa-
vininkai siūlo paklausyti senų jų vokiečių dvaro istorijų. Pieno dvare 
„Berghof“ įkurtas Pieno muziejus. Egzotinių gėlių ir medžių veislių 
randama Maros Lindės dendrologiniame sode. Ūkyje „Turaidas“ 
gaminamos žolelių arbatos iš aviečių, bitkrėslių, rasakilų, gysločių 
ir liepžiedžių bei arbatos maišeliai kaip suvenyrai ar dovanos. 
Nycos gyvenvietėje lankytojams siūloma aplankyti dekoratyvinį 
sodą, kuriame puoselėjamos vietinės sodininkystės tradicijos. 
Rucavos dendrologiniame parke galima apžiūrėti magnolijų ko-
lekciją. Didžiausiame Japoniškame sode Europoje (16 ha) įrengta 
tradicinių aromatinių augalų kolekcija ir daržas. Palangos dvaras, 
kuriame yra Gintaro muziejus ir Birutės parkas, yra vienas geriausiai 
išsaugotų dvaro kompleksų Lietuvoje. Kretingos dvaro parkas – 
vienas seniausių XVI–XVIII a. dvaro parkų Lietuvoje. Klaipėdos 
universiteto botanikos sode yra įkurtas etnografinis sodas, kuriame 
galima pamatyti gėlių kolekcijas, būdingas šiai vietovei. Klaipėda 
– populiariausias Lietuvos pajūrio kurortinis miestas. Jūros 
muziejus ir delfinariumas yra patys žymiausi Klaipėdos turizmo 
objektai. Šilutės dvare yra du parkai – angliško tipo gamtos parkas 
su pasivaikščiojimui skirtais takais ir miško parkas, žinomas kaip 
Varnamiškis, arba vadinamas „Varnų mišku“. Pakalnė – unikali 
tradicinė žvejų sodyba, auginanti sodo ir daržo augalus, būdingus 
šiam Lietuvos kraštui.

5. RYGA  RUSNĖ: GĖLYNAI IR PARKAI

Trukmė:  4 dienos
Ilgis: 620 km
Maršrutas: Ryga – Iecava – Bauskė – Brukna – Nereta – 
Varnava – Kaldabrunia – Dvietė – Daugpilis – Subatė – Rokiškis 
– Anykščiai – Traupis – Taujėnai – Ukmergė – Jonava – Kaunas

Edvardo Virzos atminimui įkurto muziejaus sode galima rasti 
medžius, kurie apdainuoti eilėmis. E. Virza – latvių poetas ir rašy-
tojas, parašęs romaną „Straumēni“ apie latvių ūkininkų gyvenimą. 
Puošnų jį XVIII a. Mazmežuotnės dvarą atkūrė grūdų augintojų 
šeima. Rundalės pilyje, kuri žinoma kaip Latvijos baroko ir rokoko 
stiliaus brangakmenis, galima pamatyti rožių sodą ir daugiau kaip 
2200 rožių veislių. Bruknos dvare galima apsilankyti sode, kuris 
buvo įkurtas kaip renesanso parkas, rožyne ir vynuogyne. Ūkio 
„Rudzīši“ vynuogių sode auga apie 80 vynuogių veislių, o ūkio 
„Bānīši“ juodų jų serbentų sode galima pasirinkti gardžių uogų. 
Dekoratyviniame sode „Gundegas” būtina pamatyti dailų gamtos 
sodą. Dendrologiniame sode „Varkavos parkas“ auga senieji 200 
metų ąžuolai. Neretos ūkis „Riekstiņi“ („Riešutėliai”) yra auten-
tiškas vienos šeimos Sėlijos ūkis su išskirtine dvasia ir atmosfera. 
Kaldabrunioje galima apsilankyti Pievos muziejuje ir meno galeri-
joje, kuri įrengta daržinėje. Vynuogių auginimas ir selekcija buvo 
didžioji Paulo Sukatnieko aistra, o jo memorialinį sodą verta aplan-
kyti derliaus nuėmimo metu. Dvietės dvaras didžiuojasi savo XIX a. 

gamtos parku ir akmenų tiltu. Daugpilis – antras pagal dydį Latvijos 
miestas, garsėjantis atkurta XIX a. Daugpilio tvirtove ir Marko Rotko 
muziejumi. Sėlijos medelyne siūloma ekskursija po obuolių sodą, 
obuolių sandėlius ir gamybines patalpas. Pasimėgaukite obuolių 
sulčių stikline ir išgirskite vyno gamintojų istorijas! 

Berkenelėje įrengtas garsaus latvių autoriaus ir visuomenės veikėjo 
Rainio memorialinis namas. Rokiškio apskrityje esantis muziejus ir 
dvaras yra vienas svarbiausių Aukštaitijos regiono kultūros centrų. 
Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių sodybos muziejaus sode auga tra-
dicinės lietuviškos obuolių veislės, gėlės ir augalai. A. Baranausko 
ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus Anykščių regione 
supažindina su kultūra, literatūra, istorija, senosios kultūros ir 
technikos istorija. Tradicinį Lietuvos gėlyną galima pamatyti ir 
Bronės Buivydaitės name-muziejuje. Anykščiuose galima pasi-
vaikščioti medžių viršūnėse įrengtu taku, labirintų parku, taip pat 
pasivėžinti traukiniu Siauruku Aukštaitijos siauruoju geležinkeliu. 
Traupio Botanikos sode galima rasti nuo daugiamečių gėlių ko-
lekcijų ir akmens sodų iki gėlių laikrodžio ir dekoratyvinio baseino 
su vandens augalais. Taujėnų dvaro interjeras dekoruotas Radvilų 
giminės portretais, skulptūromis, medžioklės trofėjais ir senovi-
niais ginklais. Siūloma pasivaikščioti po Ukmergės senamiestį, 
pasmėgauti vaizdu iš senojo ugniagesių bokšto. Survilų sodyboje 
siūloma basomis pereiti taku, kuris padengtas įvairiomis dangomis 
– kankorėžiais, pelke, durpėmis, moliu, žvyru, nugludintu stiklu, 
spygliais, šiaudais, kliūčių ruožais ir daugybe kitų. Vytauto Didžiojo 
universiteto Kauno Botanikos sode auga unikalūs augalai, įrengta 
didžiausia Lietuvoje oranžerija, taip pat čia galima pasigėrėti senų-
jų gėlynų kolekcijomis. Prof. Tado Ivanausko Obelynės parke galima 
apžiūrėti 300 rūšių ir augalų formų kolekciją, obelų sode auga ir 
vienas seniausių medžių – dviskiautis ginkmedis. Kaune galima 
pamatyti seniausią obelį –beveik 360 metų. Obels aukštis – 8 m, 
kamieno apimtis 1,3 metro aukštyje – 285 cm. Maršruto pabaiga 
Kaune, antrame pagal dydį Lietuvos mieste, buvusioje laikinojoje 
Lietuvos sostinėje 1920–1939 m.

2. SĖLIJA  LATGALA: VAISIŲ SODAI IR REGIONŲ AUTENTIŠKUMAS

1. ŽIEMGALA: SODAI IR MEDELYNAI

7. RYGA  LATGALA  KAUNAS: SODŲ ĮVAIROVĖ

Trukmė:  4 dienos
Ilgis: 420 km
Maršrutas: Ryga – Duobelė – Ziedkalnė – Vilcė – Blankenfeldė 
– Joniškis – Naisiai – Šiauliai – Pakalniškiai –  Baisogala – 
Pasandravys – Kėdainiai – Babtai – Kaunas

Šiuo maršrutu keliaujama iš Latvijos sostinės Rygos, aplankant gra-
žias kaimo vietoves, iki Kauno, antrojo pagal dydį Lietuvos miesto. 
Klūgų šeimos dekoratyvinis sodas garsėja begonijomis. Duobelės 
sodininkystės ir daržininkystės institute yra daugiau nei 200 alyvų 
veislių kolekcija. Gražių ir praktinių idėjų sodas didžiuojasi savo 
spygliuočių kolekcija, o jo šeimininkai siūlo paragauti prieskonių, 
džiovintų uogų ir vaisių. Ūkis „Rūķīšu tējas“ („Nykštukų arbatos“) 
yra vienas didžiausių Latvijos vaistinių augalų ūkių (auginamos 
ežiuolės, medetkos, ramunėlės ir t.t.). Kroniaucėje sezono metu 
siūloma mėgautis bijūnų grožiu Andrio Berkino sode ir puošniuoju 
ūkio „Viestardi“ tulpių sodu. Kita stotelė – ūkyje „Droši vesels“ 
(„Drąsiai sveikas“), kur auginamos daržovės, taip pat iš vaistinių 
augalų gaminami tepalai. Lankantis „Mėtų namelyje“ galima 
paragauti pipirmėčių arbatos, sausainių, medaus su mėtomis ir 
mėtų sirupo. Blankenfeldės dvare galima apžiūrėti unikalią var-
pelių kolekciją ir išragauti natūralias sultis, sirupus bei marinuotus 
skanėstus, kurie ruošiami vietoje. Joniškyje siūloma aplankyti rau-
doną ją ir baltą ją Joniškio sinagogą, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo 
į dangų bažnyčią bei Joniškio istorijos ir kultūros muziejų. Jakiškių 

dvaras nėra renovuotas ir yra išsaugojęs autentiškus elementus, 
pavyzdžiui, krosnis, užraktus, laiptus, duris. Baltų žolynų  muziejuje 
auginama apie 30 skirtingų rūšių ir veislių augalų. Šaulių Botanikos 
sode įkurti trys senų jų augalų darželiai, atsižvelgiant į atitinkamo 
laikotarpio kaimo tradicijas – prieškario, tarpukario ir pokario. 
Burbiškio dvaras, žavintis gamtovaizdžiu ir skulptūrų parku, 
organizuoja kasmetinį tulpių festivalį. Kleboniškių sodyboje-mu-
ziejuje galima pamatyti autentiškas Aukštaitijos regiono sodybas. 
Baisogalos dvaras vadinamas karališkuoju, nes jis kadaise priklausė 
Lietuvos didžiajam kunigaikščiui, o jo 12 hektarų plotą užimantis 
parkas yra vienas gražiausių Lietuvoje. Žymaus lietuvių poeto 
Mačiulio-Maironio muziejuje yra du istoriniai sodai. Sodyboje 
„Garsi Tyla“ galima įsigyti namie pagaminto „laimingo maisto“, 
taip pat pasivaikščioti senuoju 100-mečiu sodu ir apžiūrėti vaistinių 
augalų darželį. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas 
vykdo ne tik mokslinę, bet ir eksperimentinę-gamybinę veiklą. Čia 
galima įsigyti įvairių vaismedžių ir vaiskrūmių sodinukų bei sezoni-
nių daržovių ir vaisių.  Prof. Tado Ivanausko Obelynės parke galima 
apžiūrėti 300 rūšių ir augalų formų kolekciją, obelų sode auga ir 
vienas seniausių medžių – dviskiautis ginkmedis. Kaune galima 
pamatyti seniausią obelį –beveik 360 metų. Obels aukštis – 8 m, 
kamieno apimtis 1,3 metro aukštyje – 285 cm.  Vytauto Didžiojo 
universiteto Kauno Botanikos sode auga unikalūs augalai, įrengta 
didžiausia Lietuvoje oranžerija, taip pat čia galima apžiūrėti senų jų 
gėlynų kolekcijas. Maršrutas baigiasi Kaune, buvusioje laikinojoje 
Lietuvos sostinėje (1920–1939).

6. RYGA  KAUNAS: GRAŽIEJI IR PRAKTIŠKIEJI SODAI

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

   AUTOBUSAI
Didesnės tarptautinės autobusų stotys 

Rygoje www.autoosta.lv
Vilniuje www.autobusustotis.lt

Autobusai veža į Baltijos šalis, Rusiją ir Europą.

IŠ VILNIAUS IR RYGOS:
Lux Express: www.luxexpress.eu
Ecolines: www.ecolines.eu
Eurolines: www.eurolines.eu

PAVELDO SODŲ MARŠRUTAI

Latvijos ir Lietuvos Paveldo sodus apjungia 7 turizmo maršrutai. Keliaukite jais ir aplankykite sodus, 
pasigrožėkite obelų ar rožių žydėjimu, paragaukite ar įsigykite skanių vaisių bei pasiklausykite pasa-
kojimų apie sodų istoriją. Šiuos kelių dienų ir skirtingo ilgio maršrutus įveiksite automobiliu. Atskiri 
maršrutų etapai pritaikyti ir dviratininkams. Į maršrutus įtraukti ir Paveldo sodai, ir su sodininkystės 
tema susijusios lankytinos vietos, taip pat pasiūlymai nakvynei. 

Išsamesnius maršrutus rasite:

www.atostogoskaime.lt/marsrutai-1
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ŽIEMGALA:�Sodai ir medelynai

SĖLIJA – LATGALA:�Vaisių sodai ir regionų autentiškumas

CENTRINĖ LIETUVA: Tradiciniai Lietuvos sodai ir augalai

KURŽEMĖ IR KLAIPĖDA:�Dvaro sodai ir parkai

RYGA – RUSNĖ:�Gėlynai ir parkai

RYGA – KAUNAS:�Gražieji ir praktiškieji sodai

RYGA – LATGALA – KAUNAS:�Sodų įvairovė

Paveldo sodai, atviri lankytojams Latvijoje

Paveldo sodai, atviri lankytojams Lietuvoje

Žemėlapis yra skirtas atostogaujantiems ir keliaujantiems Latvijos–Lietuvos pasienio teritorijoje. Kelionių 
metu galima sužinoti apie abiejų šalių Paveldo sodų panašumus bei skirtumus bei susipažinti su vaisių, 
daržovių, prieskoninių ir vaistinių bei dekoratyvinių augalų veisimo ir auginimo tradicijomis.

SODININKYSTĖ – Pirmieji duomenys apie sodus kaip vertingą objektą randami XIV a. pradžios do-
kumentuose. Pasirodo, jau viduramžiais Kuržemėje buvo auginamos vynuogės. 

Iki XIX a. sodininkystė labiausiai buvo plėtojama Kuržemėje, taip pat pietinėje Vidžemės dalyje. La-
tvijos teritorijoje nebuvo nė vieno dvaro, prie kurio neaugtų sodas. XVII a. dokumentuose Kuržemės 
hercogų soduose dažniausiai minimos vyšnios. Sodininkystė Latvijoje sparčiau ima vystytis XIX a., 
ypač panaikinus baudžiavą. Dvaras buvo latvių ūkininkų-sodininkų mokykla.

Pirmieji didžiausi ūkininkų sodai įrengti XIX a. viduryje Valmieros ir Duobelės apylinkėse. Populia-
riausios buvo obelys, vyšnios, slyvos, o mažiausiai sodinta kriaušių. Iš uogakrūmių daugiausia augin-
ta raudonųjų serbentų ir agrastų, o braškės ir avietės dažniau randamos dvarų soduose. Kuržemėje 
sėkmingai buvo auginamos laukinės vynuogės. Abrikosai buvo auginami prie sienų, žiemą priden-
giant lentomis, o persikų derlius užderėdavo šiltnamiuose.

Lietuvoje sodus pradėta veisti XIV a. dvaruose ir vienuolynuose. XVI a. Lietuvos dvaruose buvo dau-
giau kaip 30 vaisių sodų, kuriuose augo obelys, kriaušės, slyvos ir vyšnios, o Žemaitijoje – ir trešnės. 
Ūkininkai vaismedžius pradėjo sodinti ir savo žemėse. Lietuvoje prie sodų plėtros XIX a. pab. – XX a. 
pr. gerokai prisidėjo selekcininkai.  

DARŽININKYSTĖ – Daržininkystė glaudžiai susijusi su žemės ūkio plėtra. Pirmosios daržovės buvo 
ropės, taip pat žirniai ir pupos, dar vėliau – baltagūžiai kopūstai. XIV a. kopūstai visur buvo daž-
niausiai auginama daržovė, kaip ir ropės. XIII–XV a. auginamų daržovių asortimentas gerokai išau-
go. Šiuo laikotarpiu pradėti auginti svogūnai, česnakai, ridikai, griežčiai, burokai. XV a. – agurkai, 
morkos, petražolės, krienai. 1673 m. Kuržemės ir Žiemgalos kunigaikštystės buvo vienos pirmųjų 
Europoje, kuriose buvo įvežtos ir vėliau maistui pradėtos auginti bulvės. 

Daržininkystė suklestėjo XIX a. pradžioje, kai darbo ėmėsi pirmieji entuziastai – naujų veislių diegė-
jai / tobulintojai, taip pat daržininkystės propaguotojai.

SODININKYSTĖS IR DARŽININKYSTĖS ISTORIJA

Lietuvoje pirmoji žinoma daržovė yra ropė. Viduramžiais iš Vokietijos atėjo mada auginti burokus, 
krienus, kopūstus, žirnius, pupas, lęšius, aguonas ir rabarbarus. Totoriai ir karaimai XV a. ėmė auginti 
aguročius ir česnakus. XVI a. pirmoje pusėje iš Italijos įvežtos petražolės, krapai ir morkos. 

Moksliniai daržovių genetinių išteklių tyrimai ir selekcija Lietuvoje pradėti 1924 m. Dotnuvos žemės 
ūkio akademijoje. 

PRIESKONINIAI IR VAISTINIAI AUGALAI – Pirmosios rašytiniuose šaltiniuose vaistinių augalų 
krautuvės Rygoje paminėtos 1291 m., o pirmoji vaistinė Baltijos šalyse įsteigta Rygoje 1357 m. Vais-
tinėje prekiaujama nuo augalinių farmacinių ir kosmetinių prekių iki prieskoninių vynų, esencijų, 
užpilų bei nuovirų, tinktūrų, tepalų ir prieskonių.

1919 m., įkūrus nepriklausomą valstybę, Latvijos farmacininkų kongrese buvo pripažinta, kad yra 
poreikis auginti vaistinius augalus. 1934 m., įvedus apsaugos muitą augalams, kurie pakankamai 
gerai auga Latvijos klimato sąlygomis, vaistinių ir prieskoninių augalų auginimas tapo pelninga pra-
monės sritimi. 

Lietuvos farmacijos užuomazgų randama 1593 m., kai Žemaitijos kunigaikštis Stanislovas Radvila 
suteikė galimybę Vilniaus jėzuitams auginti vaistinius augalus. Jėzuitų akademijoje iš augalų buvo 
gaminami vaistai ir pardavinėjami vaistinėse. Liaudyje informacija apie gydomąsias augalų savybes 
buvo perduodama iš kartos į kartą.  

DEKORATYVINIAI AUGALAI – Su pirmaisiais pateiktais duomenimis apie gėlynus vienuolynuose 
susiduriama tik XIV a. pradžioje. XVII a. prie Kuržemės hercogų pilies Kuldygoje kartu su „virtuviniais 
sodais“, kuriuose augo daržovės, gyvavo ir dekoratyviniai sodai su takeliais ir taisyklingos formos lys-
vėmis, kuriose buvo auginamos gėlės. Privačiuose dvaruose dekoratyvinius sodus ir daigynus imta 
kurti XVIII a. pab. – XIX a. pr.

Lietuvoje gėlės pradėtos auginti XIV a. Vienuolynų soduose jos buvo auginamos kaip vaistiniai au-
galai. XVI–XVII a. į dvarų sodus kaip dekoratyvinius augalus iš Europos imta vežti bijūnus, rūtas, 
levandas, mirtas, iš Rytų šalių – lelijas, darželines juodgrūdes. XVIII a. – XIX a. gėles pradėjo auginti 
ir ūkininkai. Geltonos spalvos gėlės Lietuvoje buvo mažiau vertinamos, negu baltos, raudonos, mė-
lynos ar violetinės spalvos žiedai. 

LATVIJOS IR LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ 
PROGRAMOS TERITORIJA

www.celotajs.lv
www.atostogoskaime.lt
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4. KURŽEMĖ IR KLAIPĖDA: DVARO SODAI IR PARKAI


