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APIE AKCIJĄ:

PATARIMAI LANKYTOJAMS

MŪSŲ PARTNERIAI:

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

Žemėlapio kitoje pusėje rasite sąrašą su 60 
ūkių ir sodybų akcijos pasiūlymais.

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

www.atostogoskaime.lt/atviros-dienos-kaime

Produkcijos įsigijimui ir apsilankymo 
mokesčiui pravers grynieji pinigai!

Atkreipkite dėmesį į ūkio ar sodybos 
lankymo datą ir laikus!

Suplanuokite maršrutą ir praneškite 
šeimininkams apie savo planuojamą 
apsilankymą!

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

Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministerija

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

 www.zum.lrv.lt

Lietuvos kaimo turizmo asociacija 

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

 www.atostogoskaime.lt

Kita spalva pažymėti dalyviai yra pasi- 
naudoję Lietuvos kaimo plėtros programos 
parama savo veiklai.

Projektui įgyvendinti skiriama iki 44 832,00 Eur dydžio parama su 90 
proc. intensyvumu. Iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos 
sudaro iki 38 107,20 Eur, t. y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valsty-
bės biudžeto lėšos sudaro iki 6 724,80 Eur, t. y. 15 proc. paramos sumos.

AKCIJOS ORGANIZATORIAI:

Išsirinkite Jums įdomiausius pasiūlymus bei iš ank-
sto suplanuokite savo maršrutą. Akcijos dalyvius 
rasite skiltyje www.atostogoskaime.lt/atviros-die- 
nos-kaime. Turėkite omeny, kad dažna kaimo turiz- 
mo sodyba, užsiimanti tik svečių apgyvendinimu, 
akcijos dienomis gali pasiūlyti įvairių pramogų, pvz. 
degustacijas, ekskursijas, orientacinius žaidimus, 
edukacijas ir t.t. 

Atkreipkite dėmesį, kad prie kiekvieno objekto 
paskelbtas konkretus laikas, kuriuo šeimininkai lauks 
lankytojų. Jei atvyksite kitu laiku, šeimininkai gali būti 
nepasiruošę Jūsų priimti.

Apie planuojamą vizitą būtinai praneškite akcijos 
dalyvio nurodytais kontaktais! 
Prieš apsilankant prašome susisiekti su šeimininkais, 
kad jie galėtų suplanuoti Jūsų priėmimą.

Pasiruoškite kelionei. Prisiminkite posakį  „Nėra blogo 
oro, yra tik netinkama apranga“. Pasirūpinkite pato- 
giais ir tinkamais oro sąlygoms rūbais bei avalyne ke-
lionei į kaimą.

Atkreipkite dėmesį, kad ūkiuose ir sodybose bus 
galimybė įsigyti vietinių produktų. Atsiskaitymai 
banko kortelėmis dažnuose ūkiuose ir sodybose yra 
neįmanomi, todėl turėkite grynųjų pinigų.

Naudokitės mūsų parengtu žemėlapiu, GPS koordi-
natėmis ar Lietuvos kelių žemėlapiu, kad lengviau 
rastumėte akcijos dalyvius.

Norėdami plačiau sužinoti, ką kiekvienas dalyvis 
siūlo akcijos dienomis, jų lankymo laikus bei sąly-
gas, ieškokite informacijos internetiniame puslapyje

www.atostogoskaime.lt/atviros-dienos-kaime
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Sekite mus: Atostogoskaime

www.atostogoskaime.lt/atviros-dienos-kaime
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ŪKIAI IR SODYBOS

     

1
Sodyba Šventosios 
upės slėnis

55.660186 25.167813 Anykščių r.
Mikierių g. 4, 
Andrioniškio 
sen., Anykščių r.

Rugsėjo 9-10 d. lankytojai kviečiami į naktinį baidarių žygį fakelų šviesoje. Vėlyvą vakarą fakelų 
šviesa nušvies upę, o sėdintys baidarėse paskęs paslaptingų gamtos garsų jūroje. Tad jei 
norite patirti ką nors naujo - susitikime sodyboje „Šventosios upės slėnis“. 

Marijus 
Rindzevičius, 
+37065905057

2 Sodyba „Geras“ 55.642054 25.273893 Anykščių r.
Pūstinkos 4 k., 
Debeikių sen., 
Anykščių r.

Rugsėjo 9-11 d. lankytojai kviečiami pažaisti lauko golfą, o norintys galės apsistoti nakvynei, 
išsinuomoti baidares, pasikaitinti lauko kubile ar pirtyje. 

Gitana 
Mileikaitė, 
+37060520110

3
Atrask Camping 
Anykščiai

55.446436 25.043648 Anykščių r.
Kališkų k. 5a, 
Kurklių sen., 
Anykščių r.

Akcijos dienomis iš anksto užsiregistravę lankytojai galės sudalyvauti edukacijoje - kaip statyti 
tipius. Tipis - išskirtinė, funkcionali ir įkvepianti erdvė. Būdamas viduje girdi aplink supančią 
gamtą. Vienu metu tarsi esi ir lauke, ir viduje. Žaižaruojantis ugniakuras Tipi viduje, tuos 
jausmus dar labiau sustiprina, panardina į magišką būseną. Verta išmėginti kiekvienam!

Giedrius Jurgutis, 
+37065550009

4
Alės Podėnienės 
kaimo turizmo 
sodyba

56.226934 24.879232 Biržų r.

Vinkšninių-11, 
Vinkšninių k., 
Parovėjos sen., 
Biržų r.

Rugsėjo 9-11 d. nuo 12 val. iki 16 val. svečiai laukiami unikaliame patefonų muziejuje. 
Sodybos šeimininkas, muziejaus įkūrėjas papasakos, kaip nusprendė daug metų rinktus 
patefonus suremontuoti, kad visi būtu veikiantys ir juos eksponuoti. Norintys, galės apsistoti 
nakvynei. Muziejaus lankymas 3 Eur/asm., nakvynė 15 Eur/asm.

Alė Podėnienė, 
+37061865593

5
Bitininkystės 
muziejus

55.408682 25.944871 Ignalinos r.
Pabalių 3, 
Stripeikių k., 
Ignalinos r.

Rugsėjo 9 d. 10-18 val. muziejaus lankymo kaina 5 Eur/asm. Peržengę muziejaus vartus 
sužinosite apie bites, žmones, augalus, medų ir dar daug ką.  Vaikščiodami po muziejų jūs 
pateksite į įvairias erdves ir jose patirsite vis ką nors naujo. Taip pat bus galimybė sudalyvauti 
edukacinėje programoje „Kvapų palėpė" tik už puse kainos (2 Eur/asm.). „Kvapų palėpė" 
- aštuoni hamakai pakabinti palėpėje, aplinka pilna natūralių bičių produktų kvapų ir ke-
turi garso takeliai jūsų pasirinkimui. Belieka tik gulėti, sūpuotis, sveikatintis bičių produktų 
kvapais ir klausyti bičių dūzgesio.  Be to lankytojų lauks muziejaus vaišės - arbata su medumi.

Danutė 
Indrašienė, 
+37061299560

6
MB „Geologo 
kelionės“

55.328204 26.100360 Ignalinos r.
Lūšių g. 
21, Palūšė, 
Ignalinos r.

Rugsėjo 9 d. nuo 15 val. iki 18 val. ir rugsėjo 11 d. nuo 12 val. iki 18 val. lankytojai kviečia-
mi nemokamai apsilankyti Geologo kelionių muziejuke, kur bus galima apžiūrėti vienintelę 
Aukštaitijoje uolienų ekspoziciją ir pasiklausyti įdomių dalykų, apie ką kalba pilkas lauko 
akmenėlis. 

Ramunė 
Šečkuvienė, 
+37065616099

7 Sūrio kelias 55.231285 26.257705 Ignalinos r.
Nalivaikų k. 2a, 
Ceikinių sen., 
Ignalinos r.

Rugsėjo 9-10 d. 12-16 val. lankytojai kviečiami į avių pieno sūrių degustaciją (7 Eur/asm.). 
Bus degustuojami mažiausiai trys skirtingi avių pieno produktai. Registracijos metu galima 
bus pasirinkti norimus iš to meto asortimento. 

Monika 
Šimonėlė, 
+37060068006 

8 „Survilų sodyba“ 55.038452 24.257525 Jonavos r.
Saulės g. 21, 
Barborlaukio k., 
Jonavos r.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami apsilankyti nuotaikingame basakojų take, išbandyti 
jėgas kopiant į uolą, sužaisti smagų žaidimą - diskgolfą. Akcijos dienomis basakojų takas su-
augusiems - 4 Eur, vaikams - 3 Eur, diskgolfas - 4 Eur, kopimas į uolą - 10 Eur.

Tadas Survila, 
+37060410949

9

Rudeninės Obuolinės 
šventė Saulėtųjų naktų 
sodyboje - 
stovyklavietėje 

56.156733 23.533478 Joniškio r.
Rygos g. 12A, 
Gataučiai, 
Joniškio r.

Rugsėjo 9-10 d. Saulėtųjų naktų sodyba visus kviečia į rudeninę Obuolinę, kurios metu 
rinksite senųjų obelų vaisius, juos ragausite, spausite sultis, džiovinsite, kepsite pyragus, 
dalinsitės receptais bei kitaip mėgausitės obuolių derliumi. Tikri obuolių rinkimo entuziastai 
bus apdovanoti. Obuolinės metu nakvynė bus galima sodybos svečių namuose bei obelų 
sode palapinėse. Būtina išankstinė rezervacija. Rekomenduojame atsivežti pintines, pirštines 
bei gerą nuotaiką!

Kamilė ir Saulius, 
+37068927282 
arba 
+37062606735

10 Perkūno slėnis 56.154624 23.434232 Joniškio r.
Senoji g. 32, 
Rudiškiai, 
Joniškio r.

Lankytojai kviečiami išbandyti mini golfo žaidimą su šeima, draugais ar kolegomis. Mini 
kavinukė jums pasiūlys paragauti gardžių Perkūno sumuštinių, išgerti kavos su pyragėliu ar 
pasimėgauti taure vyno. „Atviros dienos kaime“ renginio metu mini golfo žaidimui taikoma 
akcija 1+1 (ateik su draugu ir mokėsite tik už vieną asmenį).

Agnė 
Samkuvienė, 
+37067009123 

11 Papuošalų dirbtuvės 56.358849 23.246036 Joniškio r.
Raktuvės g. 
26, Žagarė, 
Joniškio r.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami į individualius papuošalų kūrimo kursus, kurių metu su-
sipažins su juvelyro darbu, pamatys kaip gimsta įvairūs papuošalai. Taip pat lankytojai galės 
patys pasigaminti savo originalų pakabuką iš žalvario vielos ir natūralių akmenų, bei rankų 
darbo stiklo. Edukacijos trukmė apie dvi valandas. Akcijos „Atviros dienos kaime“ metu edu-
kacijai bus taikoma 20 proc. nuolaida, o pagamintų papuošalų įsigijimui - 10 proc. nuolaida. 

Jurgita Alminaitė, 
+37063757518

12 Lauktuvės iš kaimo 56.124903 23.587918 Joniškio r.
Saulėtekio g. 
11, Stupurai, 
Joniškio r. 

Rugsėjo 9-11 d. lankytojai kviečiami atvykti ir tapti liofilizuotų (šaltyje džiovintų) produktų 
degustatoriais. Atvykę paragausite įvairių produktų, o patikusius galėsite įsigyti. Susipažin-
site su liofilizavimo procesu, liofilizuotų produktų nauda. Ir, žinoma, pakvėpuosite grynu oru 
kaime, pailsėsite hamake, galėsite nusiskinti uogą ar obuolį, išgerti liofilizuotos arbatos iš 
darže auginamų žolelių.

Loreta 
Česnauskienė, 
+37061605850

13
Žagarės 
Stovyklavietė

56.362930 23.265021 Joniškio r.
Malūno g. 
7, Žagarė, 
Joniškio r.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami apsistoti Žagarės dvaro pašonėje įkurtoje stovyklavietėje 
su 50 proc. nuolaida. Čia autentišką atmosferą kuria Senoji pieninė, kurioje darbo dienas 
dar mena vietiniai, pieninę supantys šimtamečiai medžiai ir vaismedžių sodas. Kadaise 
šurmuliavusią pramoninę teritoriją atsikovoja gamta, tad čia ramybę ras tiek keliaujantys 
pėsčiomis, tiek dviračiais, automobiliais ar kemperiais. Mūsų kaimynai - angliškojo stiliaus 
arklininko namas, seniausias Žagarės pastatas - malūnas, dvaro žirgynas, Žagarės regioninio 
parko lankytojų centras su įvairiausiomis ekspozicijomis. Pėsčiomis pasieksite miestelio cen-
trą ir Švėtės upės paplūdimį, Žagarės Kentaurų žirgyną, šaltinį, dolomintinę atodangą ir kitas 
lankytinas Žagarės vietas.

Gabrielė 
Jakumaitė, 
+37062440896

14
Stupurų kaimo 
bendruomenė

56.119303 23.5844275 Joniškio r.
Alyvų g. 2, 
Stupurų k., 
Joniškio r.

Akcijos dienomis iš anksto sutarus laiką lankytojai kviečiami į edukaciją/degustaciją „Kaimiš- 
kos virtuvės tradicijos naujai“, kurios metu bus kepamas šakotis, demonstruojamas liofiliza-
vimo procesas, spaudžiamas aliejus. Dalyviai bus supažindinti su šakočio istorija bei sveikatai 
palankiais produktais. Degustacijos metu bus ragaujami bendruomenės narių pagaminti 
produktai. Užsiėmimo trukmė apie 1,5 val., kaina - parama bendruomenei 15 Eur/asm. 
Po užsiėmimo bus galimybė įsigyti šakočių, duonos, sūrių, liofilizuotų produktų, šalto spaudimo 
aliejaus.

Lina 
Vyšniauskaitė, 
+37062026732

15 Nemuno alpakos 55.091695 22.905002 Jurbarko r.
Nemuno g. 38, 
Skirsnemunė, 
Jurbarko r.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami atvykti į ūkį be išankstinės rezervacijos (nuo 11 val. iki 
18 val.). Apsilankymui bus taikoma 50 proc. nuolaida  – apsilankymas kainuos 2,50 euro 
asmeniui nuo 3 metų, o iki 3 metų – nemokamai. 
Lankytojai galės ne tik pasibūti su alpakomis ir apie jas daugiau sužinoti, bet ir susipažinti 
su alpakų vilna ir kitais natūraliais pluoštais, vilnos paruošimo bei verpimo amatu. Norintys 
galės nemokamai pasimokinti verpimo pradmenų. Tai pat gyvai bus demonstruojamas vilnos 
dažymas augalais. Bus galimybė įsigyti alpakų vilnos siūlų, mezginių, antklodžių bei medaus. 

Agnietė 
Pranckūnienė, 
+37061439916 

16
„Aspersa“ 
sraigių ūkis

54.824078 24.329509 Kaišiadorių r.
Antakalnio g. 
7, Pavuolio k., 
Kruonio sen., 
Kaišiadorių r.

Prancūzija Lietuvos kaime! Visas tris akcijos dienas lankytojai kviečiami į edukaciją ir sraigių 
degustaciją ūkyje. Pamatysite vienoje vietoje augančias 8-10 tonų sraigių, tuo pačiu degustuo- 
site produktus iš sraigių. Trukmė iki dviejų valandų. Edukacijų ir degustacijų laikai nuo 12 val., 
nuo 14 val., nuo 16 val., nuo 18 val. Akcijos dienomis edukacija ir degustacija NEMOKAMA. 
Registracija telefonu būtina!

Ernestas Vaičius, 
+37068625226

17
Kaimo turizmo sodyba 
„Altonė“

54.948376 23.574265 Kauno r.
Žiedų g. 9, 
Altoniškių k., 
Zapyškio sen., 
Kauno r.

Rugsėjo 11 d. užsisakius sodybą - pirtelė nemokamai! Altonės sodyboje lankytojai ras pui-
kią galimybę ramiai ilsėtis, žvejoti, grybauti, uogauti, stebėti į kiemą užklystančias stirnas, 
žaisti tinklinį, pasiirstyti valtele ar tiesiog gėrėtis saulėlydžiu sūpynėse. Pirčių mėgėjai galės 
mėgautis kvapų, arbatos, medaus ir druskų procedūrų malonumais naujai įrengtoje lietu-
viškoje pirtelėje. 

Kristina ir Daina, 
+37062059025, 
+37069877207

18
Etnografinė kaimo  
turizmo sodyba 
„Gervių giesmė“

54.902621 23.376957 Kazlų Rūdos 
sav.

Pušyno g. 13, 
Viliūšių k., 
Kazlų Rūdos 
sav.

Šeimos ar draugų grupės, apsistojusios savaitgaliui sodyboje, dovanų gaus edukacinį 
vakarą-naktį Tipyje prie laužo, kuomet sodybos šeimininkė mokins senovinių sutartinių, 
klausysitės būgno ir stebuklinės pasakos, pagal kurią kiekvienas susiriš burtinę, apsauginę 
lėlytę. Svečiai bus aprėdyti archeologiniais aprėdais, sužinos apie vaistinguosius augalus, bus 
pavaišinti arbata ir garsiaisiais sodyboje rūkintais sūriais. 

Greta Kupstienė, 
+37068630759

19
Kardokų 
bendruomenė

54.849701 23.475889 Kazlų Rūdos 
sav.

Žemuogių g. 
5, Kardokų k., 
Kazlų Rūdos 
sav. 

Kviečiame į molinių namų kaimą - Kardokų bendruomenę! Tris dienas vyks ekskursijos po 
molinių namų sodybas, bus skanus ir sveikas maistas, jogos praktikos, vakaro laužas su 
būgnais ir dainomis bei įvairios edukacijos: moliavimas, miško maudynės, natūralių augalų 
antspaudų darymas ant šilko, pokalbis apie augalus medelyne. Lankytojai laukiami rugsėjo 9 
d. 15-22 val., rugsėjo 10 d. 10-19 val., rugsėjo 11 d. 10-18 val.

Gabija 
Čepulienė, 
+37069886344 

20
Šeimos ūkis 
„Daržo bitės“

54.766780 23.345233 Kazlų Rūdos 
sav.

Rytų g. 1, 
Bagotosios k., 
Kazlų Rūdos 
sav.

Rugsėjo 9-11 d. lankytojai kviečiami atvykti ir iš arčiau susipažinti su ūkio darbais ir darbeliais, 
išskanauti suruoštas vaišes, atrasti naujus skonius ir kvapus, išsidūkti pievose, tvenkinyje pagauti 
didžiausią savo gyvenimo laimikį, nusipirkti ir automobilių bagažines prisipildyti įvairiaspalviais 
moliūgais. Pačių aktyviausių ir judriausių lauks komandiniai lauko žaidimai. Mažieji lankytojai 
galės miklinti rankeles margindami moliūgus.

Viktorija, 
+37068043256

21
Garsios Tylos 
observatorija ir 
edukacijos

55.162639 23.802586 Kėdainių r.
Nevėžio g. 13, 
Gailiakaimis, 
Josvainių sen., 
Kėdainių r.

 
 
12:00 atvykimas, vaišės, kava, arbata, lengvi užkandžiai.  
12:30-13:15 programa observatorijoje apie Visatą. 
13:15-14:00 laikas poilsiui, neformali ekskursija po sodybą. 
Kaina - 15 Eur/asm.

Vida ir Simas 
Šatkauskai, 
+37064564973 

22
Ūkininkė 
Audronė Ispiryan

55.797107 22.751071 Kelėms r.
Ušnėnų k., 
Užvenčio sen., 
Kelmės r.

Rugsėjo 11 d. nuo 10 val. iki 16 val. lankytojai kviečiami atvykti, pabūti gamtoje, prisiskinti 
aviečių ir įsigyti ūkyje gaminamos produkcijos: tyrių, uogienės, aliejaus, arbatos. Galima bus 
nemokamai konsultuotis aviečių auginimo, perdirbimo ir realizacijos klausimais.

Audronė 
Ispiryan, 
+37067290015

23
Asociacija Užvenčio 
sveikatos centras

55.787590 22.654162 Kelmės r.
P.Višinskio g. 
1, Dvarčiaus k., 
Kelmės r.

Rugsėjo 11 d. nuo 10 val. iki 16 val. lankytojai kviečiami įsigyti džiovintų ir/ar maltų šaltalan- 
kių, aviečių, serbentų. Išgirsite, kaip vystyti beatliekių technologijų verslą uogininkystės srityje 
bei susipažinsite su Užvenčio krašto sodininkystės tradicijomis, įžymiais žmonėmis.

Audronė 
Ispiryan, 
+37067290015

24 Karkelbeck No 409 55.801700 21.071829  Klaipėdos r.
Placio g. 10, 
Karklės k., 
Klaipėdos r.

Akcijos dienomis lankytojai laukiami sodyboje „Karkelbeck No 409“, kuri įsikūrusi 90 metrų 
nuo Olandų kepurės skardžio. Rugsėjo 9 d. lankytojai kviečiami sudalyvauti garso meditaci-
joje su 50 proc. nuolaida, rugsėjo 10 d. sudalyvauti patyriminėje edukacijoje „Medžio ir 
žmogaus ryšio atkūrimas“ - nemokamai, o rugsėjo 11 d. vietinių arbatų ir sirupų degustacijoje 
su 50 proc. nuolaida.

Aušra Mendelė, 
+37065767409

25
Z. Tikuišienės 
vaistažolių ūkis

55.900912 21.247755 Kretingos r. Vilniaus g. 43, 
Kretinga

Akcijos dienomis 11-17 val. lankytojai kviečiami dalyvauti ekologiškų žolelių arbatų edu-
kacijose, kurios vyks Kretingos muziejaus teritorijoje. Tai puiki proga ne tik susipažinti su 
vaistinėmis žolelėmis, bet ir apžiūrėti natūralią augmeniją, muziejaus eksponatus bei įsigyti 
natūralių arbatų.

Zofija Tikuišienė, 
+37061296079

26 Adomynės dvaras 55.749061 25.304889 Kupiškio r.
Adomo 
Vilėniškio g. 
4, Adomynė, 
Kupiškio r.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami apsilankyti dvare ir jo parke nemokamai bei sudalyvauti 
„Pagrabinių“ bandelių degustacijoje ir edukaciniame užsiėmime su 10 proc. nuolaida (būtina 
susitarti iš vakaro). Taip pat galimos gido paslaugos. Kiekvienas svečias gaus dovanų kuponą 
sekančiam apsilankymui dvare. 

Virginija 
Pakalniškienė, 
+37061129113

27
Mažeikių rajono 
Renavo dvaro sodyba

56.228006 22.057660 Mažeikių r.
Dvaro g. 2, 
Renavo k., 
Mažeikių r.

I pasiūlymas rugsėjo 10 d.:  
Edukacijos pradžia 11 val., savarankiškas rūmų ekspozicijų bei parodų lankymas tą dieną bet 
kuriuo jums patogiu metu. 
1. Apžiūrėkite dvaro rūmų istorinę interjero ekspoziciją, pristatančią  XIX a. - XX a. pr. dvarų 
kultūrą, ir tuo metu vykstančias parodas (trukmė ~30 min.). 
2. Sudalyvaukite edukacinėje programoje „Sekant Lauryno Ivinskio pėdomis Renave – 
nuostabusis grybų pasaulis“.  
Bilieto kaina: Suaugusiems - 5 Eur/asm, moksleiviams, studentams, senjorams - 4 Eur/asm. 
II pasiūlymas rugsėjo 10 d.:  
Edukacijos pradžia 13:30 val., savarankiškas rūmų ekspozicijų bei parodų lankymas tą dieną 
bet kuriuo jums patogiu metu. 
1. Apžiūrėkite dvaro rūmų istorinę interjero ekspoziciją, pristatančią  XIX a.-XX a. pr. dvarų 
kultūrą, ir tuo metu vykstančias parodas (trukmė ~ 30 min.). 
2. Sudalyvaukite edukacinėje programoje „Per molį pažink dvaro istoriją“ (trukmė ~2 val.). 
Bilieto kaina: Suaugusiems - 6 Eur/asm, moksleiviams, studentams, senjorams - 5 Eur/asm.

Vilma 
Vžesniauskienė, 
+37062037506

28 Pavirvytės dvaras 56.174411  22.532007 Mažeikių r.

Pavirvytės 
dvaras, 
Pavirvytės g. 
14, Pavirvytės 
k., Mažeikių r.

Rugsėjo 9-11 d. lankytojai kviečiami į ekskursiją dvaro sodyboje, pailsėti prie Virvytės upės 
bei susipažinti ir įsiamžinti su škotų hailendais. Norintys galės užsisakyti apgyvendinimo pa-
slaugas.

Antanas 
Naujokas, 
+37065535562

29 Kanapių ūkis Šironija 55.159936 25.244793 Molėtų r.
Papiškių k., 
Giedraičių sen. 
Molėtų r.

Akcijos dienomis – 15 proc. nuolaida visiems ūkyje parduodamiems kanapių produktams. 
Rugsėjo 10 d. lankytojai kviečiami į nemokamą įspūdingą kanapių pažinimo programą, fo-
tosesijas prie augalų, pasivaikščioti teritorijoje, stebėti ūkio gyvenimą, mėgautis gamta.

Andrius Šironas, 
+37064593311

30
Alantos 
žirgai

55.360500 25.300229 Molėtų r.
Utenos g. 
9, Kazlų k., 
Molėtų r. 

Rugsėjo 11d. 14 val. organizuojama išvyka iki Verpeto (Tado Blindos) kalno. Svečių pradi-
nis susirinkimo punktas - Alantos žirgų sodyba, nuo čia svečiai vyktų savo autotransportu iki 
kalno, į kalną koptume pėstute. Nuo kalno atsiveria Alantos apylinkių peizažas. Čia dalyviai 
galės pasivaišinti arbata ir užkandžiais.

Giedrė ir Aidonas 
Užubaliai, 
+37069924377

31 Pievos akademija 55.319736 25.525379 Molėtų r.
Želvos k. 2, 
Suginčių sen., 
Molėtų r.

Rugsėjo 10 d. 10-17 val. lankytojai kviečiami sudalyvauti edukacinėje programoje „Miško ir 
pievos lobio paieškos“. Šios programos metu ~1,5 val. tyrinėsite pievą pagal „Miško maudy-
nių principus ir ieškosite pievoje paslėptų lobių“. Po šio žygelio galėsite sudalyvauti konditeri- 
nėse dirbtuvėse - saldėsius gaminsite čia pat, pievoje. Mokestis - savanoriškas.

Lina 
Ignatavičiūtė, 
+37060101526

32 Alpakalnis 55.198304 25.244101 Molėtų r.
Batėnų k. 5, 
Videniškių sen., 
Molėtų r.

Rugsėjo 11 d. nuo 11 val. iki 18 val. lankytojai kviečiami nemokamai aplankyti Alpakalnio tvar-
telį. Edukacijos metu: susipažinsite su tvartelio gyventojais - alpakomis, įvairių veislių vištomis. 
Glostysite, maitinsite ir išgirsite atsakymus į visus rūpimus klausimus apie ūkio gyventojus. Bus 
galimybė eiti pasivaikščioti pievų takeliais su alpakomis, pasidaryti nuotraukų ir asmenukių 
su gyvūnais. 

Rita Rinkevičienė, 
+37067542053 

33 Margas ponis 56.020788 23.621449 Pakruojo r.
Kruojos 51, 
Dvariškių k., 
Pakruojo r.

Rugsėjo 10 d. nuo 10 val. iki 13 val. ir 11 d. nuo 11 val. iki 13 val. Margas ponis laukia svečių! 
Akcijos metu vyks edukacija „Draugystė su žirgu“. Visi akcijos dalyviai kartu pasiruoš žirgą 
ir/ar ponį jojimui, kartu šukuos, balnos, diskutuos ir sužinos kas, kaip ir kodėl. Teorinių 
žinių apie žirginį sportą, žirgus, jų priežiūrą, inventorių bus suteikiama tiek, kiek daly-
viams yra įdomu ar aktualu. Norintys galės apjoti po lauko aikštės ratą su poniu arba žir-
gu. Taip pat kiekvienas akcijos dalyvis turės galimybę pavaišinti žirgą ar ponį morkomis. 
*Rekomenduojama išankstinė registracija, nes edukacijoje dalyvių skaičius ribotas. Kaina 5 
Eur/asm.

Apolonija 
Vaitkevičienė, 
+37061630397

34
Janinos 
Krištaponienės 
sraigių ūkis

55.732857 24.510121 Panevėžio r.
Taikos g. 35, 
Trakiškis, 
Panevėžio r.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami aplankyti sraigių ūkį (suaugusiems 4 Eur/asm., vaikams 
2 Eur/asm.), susipažinti su auginimo subtilybėmis, padegustuoti sraigių produktų (6 Eur/
asm.). 

Janina 
Krikštaponienė, 
+37064667665 

35
Krekenavos regioninis 
parkas

55.552306 24.105510 Panevėžio r.
Dobrovolės k. 
2, Krekenavos 
sen., Panevėžio 
r.

Rugsėjo 9-10 d. nuo 10 val. iki 17 val. lankytojai laukiami Krekenavos regioniniame parke, 
kur gausu lankomų objektų. Apsilankę parko teritorijoje turėsite galimybę pasižvalgyti po 
apylinkes iš šalia lankytojų centro esančio apžvalgos bokšto. Pasivaikščiosite pažintiniais 
takais, lankytojų centre galėsite apžiūrėti veikiančią ekspoziciją, sudalyvauti edukacinėse pro-
gramose ar vedamoje ekskursijoje.  

Irma 
Kriščiūnienė, 
+37060497164

36
Sodyba 
„Medaus klėtelė“

56.093612 21.84197 Plungės r.
Barstyčių g. 1, 
Visvainių k., 
Plungės r. 

Rugsėjo 9-11 d. pagal išankstinį susitarimą lankytojai kviečiami į miškų apsuptą vienkiemį Že-
maitijos nacionaliniame parke. Čia galima pamatyti bičių gyvenimą iš arti, nemokamai išban-
dyti bičių avilio terapiją, paragauti midaus, įvairių rūšių ir skonių medaus, o patikusį įsigyti.

Daiva Abrutė, 
+37068621542

37

Žemaitės 
memorialinis 
muziejus, 
Bukantės dvarelis

55.915647 21.856947 Plungės r.
Žemaitės g. 
24, Godelių k., 
Plungės r.

Rugsėjo 9 d. nuo 12 val. iki 15 val. lankytojai kviečiami į edukacinį užsiėmimą, kurio metu bus 
galima išmokti patiems pasigaminti kastinį, jį degustuoti. Po edukacinio užsiėmimo bus gali-
ma lankyti Žemaitės memorialinio muziejaus ekspoziciją. Muziejaus lankymas nemokamas.

Laimutė 
Arlauskienė, 
+37068752836

38
„Miško sodai“ 
ekologinis-
biodinaminis ūkis

56.093623 21.852750 Plungės r.
Miškų g. 5, 
Visvainių k., 
Plungės r. 

Rugsėjo 10-11 d. 11-15 val. lankytojai bus vaišinami arbata bei ūkyje užaugintomis 
daržovėmis. Vaikučiai galės paganyti triušiukus, o norintys galės įsigyti ūkyje pagamintų ar-
batų, prieskonių mišinių, sirupų iš žiedų bei svarainių, šermukšnių vaisių produktų, įvairių 
daržovių bei uogų.

Vaiva, 
+37061166021

39 Panekelpių kaimas 55.590109 23.865349 Radviliškio r.
Panekelpių k. 
1, Skėmių sen., 
Radviliškio r.

Diena kaime, ragaujant kaimiškas gėrybes - Panekelpių alėjos meškinio česnako svies- 
tas ant ankstų rytą krosnyje iškeptos duonos; sodybos pakrantėje augančių šeiva-
medžio žiedų gėrimas; senųjų obelų sodo obuolių sultys bei obuolienė, gaminta pa- 
gal promočiutės receptą - bei susipažįstant su ūkyje auginamomis kultūromis. 
Taip pat bus galimybė paragauti bei įsigyti Pociūnėlių miestelio bendruomenės augintos 
bei ruoštos produkcijos „Kaimiškos gėrybės iš Pociūnėlių“ (arbatos, cukatai, daržovių miši- 
niai, prieskoniai) bei Dijo ūkio šalto spaudimo margainio, kanapių, garstyčių, linų sėmenų, 
moliūgų, rapsų aliejų, kanapių bei aviečių arbatų. Lankytojai laukiami rugsėjo 9 d. 14-18 val. 
Edukacinė programa apie ūkyje auginamas kultūras - 15 val.

Lina Noreikaitė, 
+37061456637

40
LSMU 
Gyvulininkystės 
institutas

55.636860 23.716838 Radviliškio r.
R. Žebenkos g. 
12, Baisogala, 
Radviliškio r. 

Rugsėjo 9 d. 10-16 val. lankytojai kviečiami sudalyvauti ekskursijoje po dvarą, susipažinti su 
dvaro ūkyje saugomomis senosiomis lietuviškomis ūkinių gyvūnų veislėmis, pabendrauti su 
ūkio augintiniais, taip pat sužinoti apie jų išskirtines savybes.

Šarūnė 
Marašinskienė, 
+37067127620

41 Skėmių Traktierius 55.567136 23.763112 Radviliškio r.
Kėdainių g. 
32, Skėmių k., 
Radviliškio r.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami dalyvauti edukacinėse programose bei pietums 
užsisakyti senovinį mėsos šmotą su troškintais raugintais kopūstais. Svečiai galės pa-
sigaminti sveikuoliškų ar senovinių patiekalų, dalyvauti varškės sūrių, pečiuje keptos 
naminės duonos ir užtepėlių degustacijoje bei įsigyti lauktuvių. Būtina išankstinė re- 
gistracija.

Regina 
Dambrauskienė, 
+37061008417

42
Salų dvaro kultūros ir 
laisvalaikio rezidencija

55.811401 25.367496 Rokiškio r.
Kaštonų g. 
13, Salų k., 
Rokiškio r.

Ar žinojote, kad didžiausioje ežero saloje, į kurią žvelgiant iš paukščio skrydžio matomi 
Lietuvos valstybės kontūrai, jau ne vieną šimtmetį skaičiuoja klasicistiniai Salų dvaro rūmai? 
Akcijos dienomis lankytojai kviečiami aplankyti rūmus, papietauti rūmų restorane, kur Jus 
aptarnaus robotukas katytė BELLA. Salų dvaro kultūros ir laisvalaikio rezidencijoje pilna 
įvairios veiklos. Viena iš svarbiausių misijų – puoselėti, skatinti domėtis ir mokyti vaikus apie 
tautodailę. Pastaroji čia griežia pirmuoju smuiku: audimas, juostų pynimas, siūlų vijimas, 
medinių šaukštų drožimas, molio lipdymas. Akcijos metu galėsite kurti rankdarbius, tapyti 
šokoladu, gaminti saldainius karvutes bei susipažinti su žirgais, alpakomis, stručiais. O kaip gi  
be linksmybių?! Rūmų parke vyks putų šou.

Birutė Dapkienė, 
+37068951279

43 In and Co 55.983659 25.601291 Rokiškio r.
Ąžuolų g. 1, 
Bajorų k., 
Rokiškio r.

Rugsėjo 10-11 d. nuo 10 iki 18 val. lankytojai kviečiami pasisvečiuoti pas kūrybininkes 
pasivadinusias IN and Co vardu ir sudalyvauti edukacijoje „Padėkliukas puodeliui“ (kaina 
2 Eur/asm.). Edukacijos metu išmoksite pasigaminti padėkliuką kavos, arbatos ar kakavos 
puodukui. Šis padėkliukas bus išskirtinis ir vienintelis, nes patys pasirinksite spalvas, ap-
likacijas. Edukacijos metu bus vaišinama žolelių arbata. Vaikai galės pasisupti sūpynėmis, 
pašokinėti ant batuto. 

Inga Belovienė, 
+37062834156

44
Nemiros rankinių 
rinkinys

55.808999 25.626224 Rokiškio r. Tervydžių 4, 
Rokiškio r. 

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami aplankyti Tervydžių dendrologinį parką, apžiūrėti nepa-
prastų ir neprastų Nemiros rankinių rinkinį, žaisti kiemo žaidimus, ragauti įvairių rūšių medų 
su žolelių arbata. Mažiesiems bus paruoštas žaidimas „Miško seklys“ bei lauks smagūs prizai 
ir siurprizai. Norintys galės įsigyti iš Tervydžių kaimo laukų bitučių sunešto medaus. Ekskursija 
akcijos dienomis nemokama.

Nemira 
Statulevičienė, 
+37068725193

45 Vila ALKAS 56.010037 25.639511 Rokiškio r.
Papartynės g. 
3, Iciūnų k., 
Rokiškio r.

Akcijos dienomis 9-18 val. lankytojai laukiami sodyboje Vila ALKAS. Čia susipažinsite su seno-
sios medienos apdirbimu, pamatysite, kaip auginami ir apdirbami įvairūs maisto produktai, 
galėsite pabendrauti su žirgais, pasivaikščioti sodybos teritorijoje sutvarkytais miško takais, o 
iš anksto susitarus, galėsite keliauti į naktinį pasivaikščiojimą - miško maudynes. 

Jonas Baltakys, 
+37068954010

46 Gamtos girnos 54.982301 23.253864 Šakių r.
Beduonės k. 
2, Lukšių sen., 
Šakių r.

Visas tris akcijos dienas lankytojai kviečiami stebėti, klausinėti, sužinoti, bei išbandyti šakočio 
kepimo edukaciją. Atvykus bus galima įsigyti ypatingos riešutų duonos, pečiuje kepto šakočio, 
unikalių valgomų ir nevalgomų suvenyrų bei pamatyti kaip „kepamas“ šakotis su 3D plas-
tiko spausdintuvu. Šakočio kepimo 1 val. edukacijos kaina suaugusiam žmogui tik 5 eurai, 
o vaikams iki 10 metų - nemokamai. Edukacijos metu bus vaišinama traškiais šakočio tešlos 
vafliais. Šakočio kepimo edukacija vyks 10 val., 11 val., 12 val., vakarinis kepimas 15 val., 16 
val., 17 val. Ragavimai ir kt. 10-18 valandomis.

Valensas 
Balsevičius, 
+37067816299

47
Čekauskų 
etnografijos 
muziejus

54.985138 23.504152 Šakių r. Pušyno g. 14 
Lekėčiai, Šakių r.

Rugsėjo 9-11 d. 10-21 val. lankytojai kviečiami aplankyti etnografijos muziejų, kuriame su-
rinkta unikali medžio apdirbimo įrankių kolekcija, linų apdirbimo įrankiai, Zanavykų stubos 
apstatymo baldai bei mini biblioteka. Kiekvienas savomis rankomis galės išbandyti skiedrų 
gaminimo amatą bei sudalyvauti pirmojo šaukštelio gaminimo edukacijoje. Likus valandai iki 
saulės laidos kartu su muziejaus savininku galėsite vykti į Novaraisčio ornitologinį draustinį 
stebėti nakvynei parskrendančias gerves.

Gintas 
Čekauskas, 
+37067879545 

48
Ritinių 
bendruomenės 
centro Sūrio namai

55.006736 23.038472 Šakių r.
Miško g. 4, 
Prūselių k., 
Šakių r.

Rugsėjo 9 d. 11–14 val. lankytojai kviečiami sudalyvauti edukacinėje programoje „Kaimiško 
sūrio gimimas“. Jos metu svečiai susipažins su lietuviško sūrio istorija, patys raugs sūrį bei 
muš sviestą. Vėliau skanaus pagamintus produktus, dalyvaus viktorinose ir žaidimuose. Už-
sakius iš anksto bus galimybė įsigyti šviežio kaimiško sūrio.

Elena 
Kavaliauskienė, 
+37062230949

49
Vinco Kudirkos 
muziejus

54.773363 22.862407 Šakių r.

V. Kudirkos g. 
29, Kudirkos 
Naumiestis, 
Šakių r. 

Rugsėjo 9-11 d. 12 val. lankytojai kviečiami leistis į pažinimo nuotykį po Kudirkos Naumiestį 
ir aplankyti įdomiausias miesto istoriją pasakojančias vietas – Vinco Kudirkos paminklą, Šv. 
Kryžiaus atradimo bažnyčią, šiandien niekur nevedantį tiltą per Širvintos upę, liaudies meistro 
skulptoriaus Prano Sederevičiaus įamžintus Vytautą Didįjį bei lakūnus Steponą Darių ir Stasį 
Girėną. Šioje ekskursijoje paaiškės ir tai, kaip Kudirkos Naumiestis susijęs su šilkverpiais ir 
kontrabanda. Ekskursija nemokama. 

Vida 
Endriukaitytė, 
+37034557451

50 Sodyba „Mockynė“ 55.016699 23.570054 Šakių r.
S. Sutkaus g. 
30, Mikytų k., 
Šakių r.

Ši sodyba lankytojus stebina augmenijos gausa, kuri pritaikoma arbatžolių gamybai ir 
prieskoniams. Pagal sezoną čia verdamos uogienės arba obuolienės ant laužo.  Taip pat 
sodyboje auginamos išskirtinės vištos, kurios deda spalvotus kiaušinius ir bitės, kurios neša 
nuostabų ekologišką medų. Atvirų durų metu lankytojai galės įsigyti arbatžolių, prieskoninių 
žolelių, medaus ir kiaušinių.

Aušra 
Krisiukėnienė, 
+37069999956

51
Sveikos gyvensenos 
kaimo turizmo 
sodyba „Vabalynė“

54.462328 25.409025 Šalčininkų r.

Žalioji g. 14, 
Vilkiškių k., 
Turgelių sen., 
Šalčininkų r.

Rugsėjo 10 d. nuo 14 val. lankytojų laukia ekskursija po sodybą, žaisminga ir įdomi patyrimi-
nė popietė dūminėje pirtyje, intriguojantys faktai apie grikius, protmūšis, grikių skanėstai. 
Programos kaina – 23 Eur/asm. Be to, norintys galės užsisakyti nakvynę ant grikinio čiužinio 
bičių terapijos namelyje.

Ramunė 
Žukauskienė 
+37068791499, 
Egidijus 
Žukauskas 
+37068720316

52 Ungurinio ežero namai 54.911956 25.708342 Švenčionių r.
Raubiškių k. 1, 
Magūnų sen., 
Švenčionių r.

Kol saulutė dar lepina savo šiluma rezervuokite savo rudens atotrūkį prie Ungurinio ežero! 
O visiems, užsisakiusiems COMFORT apartamentus rugsėjo 9 -11 dienomis, šeštadienį nuo 
17 val. iki 21 val. nemokamai bus atvertos jaukios pirties durys bei kubilas. Akcija galioja su 
nuolaidos kodu: Atviros dienos kaime.

Edgaras Vegys, 
+37061065815

53
„Ašvaraiscis. 
Senuoju pašto keliu“

55.026984 26.004317 Švenčionių r.
Ašvaraisčio 
k., Sarių sen., 
Švenčionių r. 

Rugsėjo 10-11 d. lankytojai kviečiami sudalyvauti ekskursijoje po sodybą, susipažinti su ūkio 
augintiniais, apžiūrėti veikiančias rankdarbių, bitininkystės reikmenų ekspozicijas. Lankytojų 
lauks edukacijos: „Pašto kelias“, „Sūrio kelias“ ir „Vilnos kelias“ (12, 14 ir 16 val.). Bus galimy-
bė paragauti ir įsigyti sūrio, medaus, naminės duonos bei nusipirkti rankų darbo vilnonių 
gaminių.

Laimutis ir Halina 
Pauliukėnai, 
+37061560398

54 Sodyba Minavuonė 55.927299 22.141168 Telšių r.
Degučių k. 1, 
Ryškėnų sen., 
Telšių r. 

Akcijos dienomis visiems svečiams bus taikoma 10 proc. nuolaida apgyvendinimo paslau-
goms kaimo turizmo sodyboje Minavuonė!

Audrius Šepikas, 
+37067270913

55
Kaunatavos 
kaimo 
bendruomenė

55.969382 22.568789 Telšių r.
Sodų g. 38, 
Kaunatavos k., 
Telšių r. 

Kaunatavos kaimo bendruomenė akcijos dienomis lankytojus kviečia į svečius! Čia yra įrengta 
amatų klėtelė, kurioje visą vasarą ir rudenį kvepia obuoliais. Čia, pagal senąjį kaimo močiučių 
receptą, pradėti virti obuoliniai sūriai. Per keletą metų atsirado įvairiausių skonių sūrių - su 
mėtomis, kmynais, cinamonu, riešutais, apelsinais, karamele ir net su viskiu... Bet pagrindi-
nis receptas išliko tas pats. Veiklos klėtelėje plečiasi, dabar čia atvykę rasite džiovintų vaisių, 
daržovių, uogų, prieskonių mišinių, rabarbarų ir moliūgų saldainių, mėtų ar eglių uglių cukraus, 
prieskonių druskos. Prie klėtelės pasodinta mėtų kolekcija, kurioje jau net 86 mėtų rūšys. 

Bendruomenės 
narė, 
+37061459388, 
+37068082696

56 Auto Moto Parkas 54.446993 24.446137 Trakų r.

Ponykščių 8, 
Ponykščių k., 
Onuškio sen., 
Trakų r.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami atvykti į Auto Moto parką papramogauti su spor- 
tiniais-pramoginiais automobiliais arba su Monster Truck ir gauti vardinį sertifikatą už šių 
pramogų atlikimą.

Vidmantas 
Perminas, 
+37061222492

57 Žygeivių slėnis 55.666923 25.617597 Utenos r.

Švenčiakalnio 
g. 2a, Degesiai, 
Užpalių sen., 
Utenos r. 

Akcijos dienomis visi lankytojai inventorių galės išsinuomoti su 50 proc. nuolaida, o dau-
giavaikėms bei ukrainiečių šeimoms bus taikoma 50 proc. nuolaida visoms paslaugoms. 
Žygeivių slėnis lankytojų lauks rugsėjo 9 d. 15-19 val., rugsėjo 10 d. 10-15 val., rugsėjo 11 
d. 10-15 val.  

Giedrius 
Indrašius, 
+37068695376

58 Sodyba „Šilas“ 54.167794 24.134618 Varėnos r.
Maksimonių g. 
9, Maksimonių 
k., Varėnos r.

Rugsėjo 9 d. 11-13 val. lankytojai kviečiami į ekskursiją po Merkinę, o 18 val. į kulinarinio 
paveldo degustaciją. Rugsėjo 10 d. 10-11:30 val. vyks edukacinis užsiėmimas - šiaudinių sodų 
rišimas. Rugsėjo 11 d. 10-12 val. Grikinės babkos kepimo edukacija. Akcijos metu - ekskursija 
dovanų. Yra galimybė apsistoti sodyboje visam savaitgaliui.

Laima 
Saviščevienė, 
+37061652606

59 Žolynų namai 54.946930 25.392780 Vilniaus r.
4-oji sodyba, 
Barūnėlių k., 
Vilniaus r. 

Rugsėjo 11 d. nuo 13 val. lankytojai kviečiami į praktinį užsiėmimą, kurio metu pažins 
drėgnų vietų naudingus augalus. Sužinos, ką vertingo jie gali „patiekti“ mūsų sta-
lui, buičiai, laisvalaikiui. Dirbtuvių metu svečiai išmoks puošybai ir kitoms reikmėms 
panaudoti švendrus ir ajerus, gamins kabokšlius iš švendrų pūkų ir džiovintų žiedų. Po 
edukacijos bus galima įsigyti įvairių floristikai ir buičiai skirtų Žolynų namų produktų.  
Dirbtuvės renginio dieną nemokamos. Registracija rasa@zolynunamai.lt. 

Rasa 
Buslavičienė, 
+37065284648

60
Medūkis - ekologinis 
šeimos bitynas 

55.727467 25.824429 Zarasų r.
Vasaknų 3, 
Šlapių k., Dusetų 
sen., Zarasų r. 

Rugsėjo 10-11 d. 10-18 val. ūkyje laukiami smalsuoliai, kuriuos šeimininkai pavaišins ekologi- 
niu medumi, produktais su tikru medumi ir  mėtų arbata. Ūkio šeimininkai nekantrauja pasi-
dalinti savo susižavėjimu įdomiu bičių gyvenimu bei kartu patirti medaus įvairovę, bičių vaško 
naudą, vildamiesi tik vieno – įkvėpti tyrinėti, pažinti bei išsaugoti bičių pasaulį. Šiomis  dieno-
mis galima užsisakyti edukaciją, kurios metu dalyviai nusilies tikro bičių vaško žvakę senoviniu 
būdu, degustuos ne mažiau kaip 5 skirtingus medaus skonius ir bandys atpažinti, iš kokių augalų 
jis surinktas. Kvapni mėtų arbata iš mūsų daržo, nuplaus saldumą. Akcijos kaina - 5 Eur/asm. 
Ekologiniam medui - 15 proc. nuolaida.

Dalia 
Vaitukaitienė, 
+37069829669

Rugsėjo 10-11 d. 12-14 val. lankytojai kviečiami aplankyti unikalią observatoriją pačiame 
Lietuvos viduryje, Kėdainių rajone! Čia galėsite susipažinti su originalia observatorija, išmė- 
ginti elektroninį teleskopą ir jo galimybes. Observatorijos šeimininkai pakvies jus sudalyvauti 
patrauklioje, nuo debesų ir prasto oro nepriklausomoje programoje apie Visatos didybę, 
žmogaus atsiradimo subtilybes ir viso ko sąsajas su žvaigždėmis.


