
Nr. Pavadinimas GPS Rajons Adrese Akcijas piedāvājums Kontakti (telefons) Nuoroda į svetainę

1 Dvarčėnų dvaras 54.340581, 24.325240 Alytaus r. Suvingio g. 5, Dvarčėnų k., Alytaus r.

Akcijos dienomis svečiai, užsisakę namelį, gaus 10 proc. 

nuolaidą bei galės nemokamai pasimėgauti pirtimi ir 

kubilu. 

Irma Blažauskienė, +37069836777

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/dvarcenu-

dvaras/

2 Kaimo turizmo sodyba „Namelis medyje“ 55.555543, 25.116952 Anykščių r. Elmos 8-oji 2, Šeimyniškeliai, Anykščiai

Rugsėjo 6 d. 10–18 val. lankytojai kviečiami apžiūrėti 

namelius medžiuose bei su didele nuolaida įsigyti 

Kalifornijos sliekų ir biohumuso. Taip pat bus galimybė 

pasikonsultuoti sliekų auginimo klausimais su ilgamete 

Kalifornijos sliekų augintoja Dovile Padūmiene. 

Tomas ir Dovilė Padūmiai, +37068912121

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/namelis-

medyje/

3 Sodyba „Žalioji stotelė“ 55.622752, 25.424247 Anykščių r. Beržų g. 3, Šventupio k., Debeikių sen., Anykščių r.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami į žygius pėsčiomis 

po Anykščių krašto miškus bei baidarėmis Šventosios 

upe. Tai puiki proga susipažinti su aplinkinėmis giriomis 

bei upėmis, aktyviai ir įdomiai praleisti laiką. Visas tris 

dienas vyks skirtingos ekskursijos. 

Inga Kilčiauskienė, +37061484134

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/sodyba-zalioji-

stotele/

4 Sodyba „Svajonių Dvaras“ 55.352546, 25.077095 Anykščių r. Pakeršių k., Kurklių sen., Anykščių r.
Akcijos dienomis sutartu iš anksto laiku lankytojai 

kviečiami į duonos degustaciją.
Gintaras Senulis, +37069988544

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/tradicine-duona-

sodyboje-svajoniu-dvaras/

5 Levandų ūkis 56.006305, 24.736867 Biržų r. Dvaro g. 10, Mockūnų k., Biržų r.

Rugsėjo 4-6 d. lankytojams bus siūloma sudalyvauti 

nemokomoje edukacijoje, kurios metu susipažins su 

levandų priežiūros ir auginimo ypatumais. Taip pat bus 

galimybė įsigyti ūkyje gaminamos produkcijos bei 

levandų sodinukų.

Giedrė Rybalko, +37068738636
https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/levandu-ukis/

6 Druskos studija 53.999393, 24.010045 Druskininkų sav. Smiltynų g. 9, Ratnyčia, Druskininkų sav.

Rugsėjo 4-6 d. lankytojai kviečiami į skulptoriaus Tauro 

Česnulevičiaus druskos darbų parodą bei kūrybines 

dirbtuves - edukaciją „Sūri pamoka“.

Aušra Česnulevičienė, +37068645528
https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/druskos-studija/

7 Bitininkystės muziejus 55.409449, 25.944968 Ignalinos r. Pabalių 3, Stripeikių k., Ignalinos r.

Rugsėjo 4 d. 10-18 val. lankytojai daug ką sužinos apie 

bites, žmones, augalus, medų ir kitus stebuklus vos tik 

peržengę muziejaus vartus. Visų laukia nemokama bičių 

produktų kvapų relaksacija „Kvapų palėpė“ - natūralioje 

palėpės aplinkoje pakabintuose hamakuose gulima ir 

kvėpuojama sveikatinančiaias bičių produktais.

Danutė Indrašienė, +37068612105

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/bitininkystes-

muziejus/

8 Sūrio kelias 55.230125, 26.260974 Ignalinos r. Nalivaikų k., Ceikinių sen., Ignalinos r.

Akcijos dienomis 12–16 val. lankytojai kviečiami 

sudalyvauti nemokamoje verpimo senoviniu rateliu 

edukacijoje. Taip pat bus galimybė aplankyti avių ūkį, 

padegustuoti avių sūrių bei pajodinėti žirgais. 

Monika Šimonėlė, +37060068006 
https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/surio-kelias-1/

9 Ignalinos rajono turizmo informacijos centras 55.343393, 26.163854 Ignalinos r. Ateities g. 23, Ignalina

Akcijos dienomis darbo valandomis apsilankyk Ignalinos 

rajono turizmo informacijos centre (TIC), pasakyk 

kodinę frazę „Nuostabu atrasti salą tarp mėlynųjų 

vandenų“  ir būk apdovanotas. Rugsėjo 5 d. sek 

Ignalinos rajono TIC Facebook ir Instagram paskyras ir 

atrask lobį Ignalinos mieste. Lankytojai laukiami rugsėjo 

4 d. 9-18 val.; 5-6 d. 9-13 val., 14-18 val.

Marija Garejeva, +37067193193
https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/ignalinos-tic/

10 Audimo, verpimo ir tapybos studija „Silvijart“ 55.256208, 26.598119 Ignalinos r. Guntauninkai, Karališkių g. 7, Ignalinos r.

Rugsėjo 5-6 d. nuo 13 val. iki 16 val. lankytojai 

kviečiami susiverpti siūlus verpstuku ir sėsti prie audimo 

staklių, išgirsti pasakojimą apie linus ir pamatyti, kaip jie 

buvo minami. Jei oras leis, sodybos kieme svečiai lies 

akvarelę. Akcijos dienomis bus galimybė įsigyti lininių 

gaminių su 20 proc. nuolaida. 

Silvija Juozelskytė-Vaičiulienė, +37068583763

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/audimo-

verpimo-ir-tapybos-studija-

silvijart/

11 „Survilų sodyba“ 55.035853, 24.255221 Jonavos r. Barborlaukio k., Dumsių sen., Jonavos r.

Akcijos dienomis (10-20 val.) lankytojai kviečiami 

apsilankyti pirmame Lietuvoje ir ilgiausiame (2 km) 

basakojų take. Čia lauks valandos žygis per smėlį, 

žvyrą, molį, įvairius medinius paviršius, pelkę ir kitas 

netikėtas dangas. Praėjus basakojų taku, bus galima 

išbandyti smagų žaidimą – diskgolfą arba palaipioti 12 

metrų aukščio uola, pasivaišinti žolelių arbata. 

Tadas Survila, +37060410949
https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/survilu-sodyba/

12 Žagarės regioninio parko lankytojų centras 56.362576, 23.264527 Joniškio r. Malūno g. 1, Žagarė, Joniškio r.

Rugsėjo 4 d. (8–15.45 val.) ir rugsėjo 5 d. (12–16 val.) 

visiems užsukusiems į Žagarės dvaro rūmuose įsikūrusį 

lankytojų centrą ir įsigijusiems lankytojo bilietą už 1 Eur, 

bus dovanojama ekskursija su gidu po gražiausią 

Žagarės miesto kultūros paveldo objektą - Žagarės 

dvaro rūmus. Didesnių grupių apie atvykimą prašoma 

informuoti iš anksto.

Modesta Bielskienė, +37067115033

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/zagares-

regioninis-parkas-1/

13 Kaimo turizmo sodyba „Jurodis“ 55.078400, 22.783028 Jurbarko r. Kauno g. 103, Naujasodžių k., Jurbarko r.

Akcijos dienomis 12, 14 ir 16 val. lankytojai kviečiami 

sudalyvauti ruginių sausainių bei putpelių kiaušinių 

kepimo edukacijose.

Kristina Vančienė, +37065091000
https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/sodyba-jurodis/

14 Gyvas kalnas 54.7396146, 24.2466516 Kaišiadorių r. Stebeikių k. 19, Kruonio sen., Kaišiadorių r.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami į ūkį, kuriame 

pamatys įvairiausių gyvūnų ir paukščių, pasivaišins ant 

laužo virta arbata bei puikiai praleis dieną. Ūkio 

lankymas - užsiregistravus telefonu iš anksto! Ūkis 

lengviausiai randamas, į navigaciją įrašius „Gyvas 

kalnas“.

Dalia Jakovleva, +37060356068 
https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/gyvas-kalnas-1/

15 Sodyba „Šušvė“ 55.414999, 23.645917 Kėdainių r. Plinkaigalio k., Krakių sen., Kėdainių r.

Akcijos dienomis sodyboje 13 val., 15 val. ir 18 val. 

lankytojai kviečiami atrasti ir pažinti midaus paslaptis, 

ragaujant 9 rūšių midų. Bus galimybė įsigyti midaus, 

bičių produktų ir medaus.

Erikas Augustinavičius, +37068637987
https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/sodyba-susve/

16 Sodyba „Pas bitininką“ 55.288945, 24.151420 Kėdainių r. Liepų g. 2, Kaplių k., Kėdainių r.
Rugsėjo 6 d. 12-18 val. lankytojai kviečiami į edukaciją 

„Medaus kelias nuo žiedo iki vartotojo“.
Vita Ardavičienė, +37067772713

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/sodyba-pas-

bitininka/

17
Poilsio ir pramogų kompleksas „Medžiotojų 

sostinė“
55.198601, 23.836252 Kėdainių r. Malūno g. 6, Kunionių k., Kėdainių r.

Akcijos dienomis visiems lankytojams, atvykusiems 

pašaudyti į skriejančius taikinius, taikysime 20 proc. 

nuolaidą. 

Vidas Silvestravičius, +37069833059

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/poilsio-ir-

pramogu-kompleksas-

medziotoju-sostine/

18 Sodyba „Kryžbarkas“ 55.703777, 22.961445 Kelmės r. Kryžbarkas 3, Kelmės r.

Rugsėjo 4 d. svečiai kviečiami sudalyvauti edukacinėje 

programoje, kurios metu kartu gamins, skanaus ir 

pramogaus. Vakaro pratęsimui bus pasiūlyta pirtis bei 

kubilas, o norintys galės užsisakyti ir nakvynę.

Violeta Zaikauskienė, +37060564748

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/sodyba-

kryzbarkas/

https://www.atostogoskaime.lt/lankytinos-vietos/sodyba-kryzbarkas/
https://www.atostogoskaime.lt/lankytinos-vietos/sodyba-kryzbarkas/
https://www.atostogoskaime.lt/lankytinos-vietos/sodyba-kryzbarkas/


19 Buivydų EKO ūkis 55.643484, 21.481624 Klaipėdos r. Skardupės g. 9, Medsėdžių k., Klaipėdos r.

Rugsėjo 6 d. 10–13 val. lankytojai kviečiami sudalyvauti 

nemokamoje ekskursijoje po ekologinį ūkį, pasivaišinti 

ant laužo keptomis jautienos dešrelėmis bei įsigyti 

ekologiškos jautienos.

Daiva Buivydienė, +37068233872

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/buivydu-eko-

ukis/

20 Gamtinė sodyba „Medlijas“ 55.834412, 21.27542 Klaipėdos r. Skudžių g. 28, Katkai, Klaipėdos r. 

Akcijos dienomis 15-17 val. lankytojų lauks ekskursija 

po kuriamą parką su pokalbiais apie augalus ir bites. 

Pasivaikščiojimo metu svečiai pažins augalus, 

teikiančius naudą žmogui ir gyvai gamtai, bei sužinos, 

kaip turėti tikro, natūralaus medaus nebūnant bitininku. 

Parduodamiems augalams bus taikoma 30 proc. 

nuolaida.

Marius Krikščiūnas, +37069815767

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/gamtine-sodyba-

medlijas/

21 Vinetu kaimas 55.852639, 21.210861 Klaipėdos r. Šlikių g. 63, Kretingalės sen., Klaipėdos r.
Visomis akcijos dienomis 15 val. lankytojų laukia 

pažintis su Amerikos indėnų istorija ir kultūra.
Mindaugas Timinskas, +37060204009; +37060250008 

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/vinetu-kaimas/

22 Sodyba „Gandrų dvaras“ 55.619868, 21.410324 Klaipėdos r. Mėlynių g. 35, Kojelių k., Klaipėdos r.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami dalyvauti 

ekologiškų žolelių arbatų pristatymuose, susipažinti su 

sveikatingumu, pasibūti sodyboje bei įsigyti natūralių 

arbatų. 

Zofija Tikuišienė, +37061296079

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/sodyba-gandru-

dvaras-1/

23 Violetos ir Juozo Kuklių bitynas 55.909733, 21.137392 Kretingos r. Vidimanto g. 8, Vydmantai, Kretingos r.

Rugsėjo 4-6 d. 13–18 val. lankytojai kviečiami 

padegustuoti vietinės medaus produkcijos bei išgirsti 

profesionalių bitininkų pasakojimus apie šį amatą, medų 

ir kitus bičių produktus. Taip pat bus galimybė įsigyti 

natūralaus vaško žvakių, medaus su 20 proc. nuolaida.

Juozas Kuklys, +37069834127

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/violetos-ir-juozo-

kukliu-bitynas/

24 Grįžulo ratai 54.633611, 23.434954 Marijampolės sav. Kantališkių k. Sasnavos sen. Marijampolės sav.

Rugsėjo 6 d. 12–18 val. užsiregistravus ne mažiau nei 

10 žmonių, lankytojai galės sudalyvauti degustacinėje 

programoje „Suvalkiečių valgiai“. Akcijos dieną šiai 

programai bus suteikta 10 proc. nuolaida.

Ernesta Daukšienė, +37060093796
https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/grizulo-ratai/

25 Kanapinė Šironija 55.160004, 25.244862 Molėtų r. Papiškių k., Giedraičių sen., Molėtų r.

Akcijos dienomis - 25 proc. nuolaida visiems kanapių 

produktams. Rugsėjo 5 d. 13 val. vyks pluoštinių 

kanapių pristatymas. Suplanavus ilgesnį apsilankymą, 

galima prisijungti prie ūkio darbų ir patirti nuostabią ūkio 

atmosferą bei pažinti pluoštinių kanapių verslą iš arčiau.

Agnė Gulbinienė, +37060008523
https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/sironija/

26 Stirnelės viensėdis 55.232286, 25.660827 Molėtų r. Stirnelės viensėdis 2, Mindūnų sen., Molėtų r.

Rugsėjo 5 d. 10–15 val. lankytojai kviečiami į pažintinį 

žygį, kurio metu susipažins su Labanoro girios turtais, 

medžių gyvenimo keliu, išmoks skaičiuoti jų metus, 

grožėsis miško ežerėliais ir puikiais vaizdais.  Žygio 

atstumas apie 10 km, laikas apie 4-5 val. Kaina – 8 Eur 

suaugusiam žmogui, 5 Eur vaikui (pageidaujama grupė 

apie 30 žmonių).

Raimonda Meiduvienė, +37068507116, +37069978001

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/stirneles-

viensedis/

27 Sodyba „Kliukai“ 55.101645, 25.401238 Molėtų r. Kliukų k., Dubingių sen., Molėtų r.

Rugsėjo 5 d. 14 val. lankytojai kviečiami sudalyvauti 

žygyje aplink Stirnos ežerą ir pasimėgauti pikniku 

sodyboje. 

Vytis Štelbys, +37068240139
https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/sodyba-kliukai/

28 Alantos Žirgai 55.360500, 25.300229 Molėtų r. Utenos g. 9, Kazlų k., Molėtų r.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami susipažinti su 

žemaitukų šeimyna ir ją pamaitinti morkomis bei kitais 

skanėstais, pasivaikščioti po ūkio valdas ir apylinkes, 

pasivaišinti kaimyninių ūkininkų gaminamais sūriais, 

duona ir medumi. Esant palankioms oro sąlygoms, bus 

galima pažvejoti ar pasimaudyti tvenkinyje. 

Aidonas Užubalis, +37061207720
https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/alantos-zirgai/

29 Margas Ponis 56.020788, 23.621449 Pakruojo r. Kruojos 51, Dvariškių k., Pakruojo r.

Rugsėjo 5-6 d. 10, 12 ir 14 val. lankytojai kviečiami 

susipažinti su žirgyno  „Margas ponis“ gyventojais: 

poniais, žirgais, triušiais, katinais. Apsilankymo metu 

svečiai pasijaus tikrais raiteliais: sužinos apie žirgų 

kasdienybę, kartu pasiruoš (išsišukuos ir pasibalnos) 

ponį arba žirgą, pajodinės, o po to žirgyno gyventojams 

atsidėkos morkomis. Edukacijos su pajodinėjimu kaina 

asmeniui - 5 eur. 

Apolonija Vaitkevičienė, +37061630397
https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/margas-ponis/

30 Ūkininkės Laimos Skopienės sodyba 56.2029513, 23.9409427 Pakruojo r. Petronių k. 2, Žeimelio sen., Pakruojo r.

Rugsėjo 4-5 d. lankytojai kviečiami atvykti į sodybą, kuri 

remontuojama ir atstatoma, stengiantis išsaugoti 

autentiškumą. Lankytojai laukiami nuo 14 val. Šią 

valandą bus šeriami ūkyje auginami gyvuliai - karvės, 

avys, ožkos, vištos, antys ir t.t. 17 val. bus verdama 

sriuba ant laužo. Taip pat ūkyje bus galimybė įsigyti 

vietinių produktų. 

Laima Skopienė, +37061460580

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/laimos-

skopienes-ukis/

31 Janinos sraigių ūkis 55.732857, 24.510121 Panevėžio r. Taikos g. 35, Trakiškis, Panevėžio r.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami aplankyti sraigių 

ūkį (2 Eur/asm.), susipažinti su auginimo subtilybėmis, 

padegustuoti sraigių produktų (nuo 5 Eur/asm.) bei 

įsigyti suvenyrų (nuo 3 Eur). 

Janina Krikštaponienė, +37064667665 

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/janinos-sraigiu-

ukis/

32 Molainių žirgynas 55.702234, 24.296715 Panevėžio r. Molainių k., Panevėžio r.

Akcijos dienomis 12-20 val. lankytojai kviečiami 

susipažinti su žirgais, juos pamaitinti, paglostyti ir visa tai 

įamžinti!

Daiva Zavadskienė, +37061099880

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/molainiu-

zirgynas/

33 Krekenavos regioninis parkas 55.552255, 24.105367 Panevėžio r. Dobrovolės k. 2, Krekenavos sen., Panevėžio r.

Rugsėjo 4 d. 8-16:45 val., rugsėjo 5-6 d. 10-18 val. 

lankytojai kviečiami apsilankyti Krekenavos regioninio 

parko lankytojų centre, apžiūrėti ekspoziciją, skirtą 

Nevėžio senslėniui ir kitoms parko vertybėms pristatyti, 

pereiti Pojūčių taką bei užlipti į apžvalgos bokštą be 

lankytojo bilieto.

Lina Svaldenienė, +37060497164

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/krekenavos-

regioninis-parkas/

34 Trakiškio žolininkės 55.733100, 24.507480 Panevėžio r. Pergalės g. 2, Trakiškio k., Panevėžio r.

Žolininkės užsiima edukacine veikla, kurios tikslas - 

supažindinti su vaistažolėmis, jų naudingomis savybėmis, 

parodyti, kaip kuri žolė atrodo, paaiškinti, kur auga ir 

kada rinkti. Trakiškio žolininkės augina žolynus, juos 

renka, džiovina, ruošia arbatas, pasakoja apie jų 

naudingas savybes, pristato edukacines programas: 

„Žolynų magijos paslaptys“, „Žolelių dūmų gydomoji 

galia“. Žolininkės teatralizuotai pristato senąją liaudies 

medicinos patirtį: autentišką gydymo būdą - aprūkymą 

dagiliais ir kitomis žolelėmis, gelbstintį nuo įvairių ligų ir 

„blogos akies“, padedantį, „kad velniai atstotų ir piktos 

dvasios nesikerotų“. Edukacinių programos metu 

vaišinama „Laimės“ arbata, galima įsigyti vaistažolių, 

pasikonsultuoti apie jų naudingas savybes.

Vilija Šaparnienė-Kišonienė, +37060008045

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/mieziskiu-

kulturos-centro-trakiskio-

padalinys/



35 Kaimo turizmo sodyba „Prie Žiedelio“ 56.015674, 21.830662 Plungės r. Plungės g. 20, Laumalenkų k., Plungės r.

Rugsėjo 4-6 d. lankytojai kviečiami užsisakyti edukacinę 

programą „Paskanauk Žemaitijos“. Šios degustacijos 

metu svečiai galės paskanauti tradicinių žemaitiškų 

patiekalų, senovinėje krosnyje išsikepti kugelį ar 

čirvinius blynus. Vakare paplaukioti laivu po Platelių 

ežerą, pasimėgauti pirtimi ar kubilu po atviru dangumi.

Viktorija Rumšaitė, +37068609867

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/atviros-dienos-

kaime-dalyvis-sodyba-prie-

ziedelio/

36 Žilių sodyba 56.052976, 21.810085 Plungės r. Šermukšnių g. 1, Plateliai, Plungės r. 

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami atitrūkti nuo 

miesto šurmulio, atvykti į sodybą ir pasimėgauti pirtimi, 

baseinu bei apgyvendinimo paslaugomis. 

Laima Žilienė, +37061077437
https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/ziliu-sodyba/

37 Sodyba „Medaus klėtelė“ 56.093612, 21.84197 Plungės r. Barstyčių g. 1, Mačiūkių k., Plungės r. 

Rugsėjo 4-6 d. pagal išankstinį susitarimą lankytojai 

kviečiami į miškų apsuptą vienkiemį Žemaitijos 

nacionaliniame parke. Čia galima pamatyti bičių 

gyvenimą iš arti, nemokamai išbandyti bičių avilio 

terapiją, paragauti midaus, įvairių rūšių ir skonių 

medaus, o patikusį įsigyti. 

Donatas Abrutis, +37061269114, +37068621542
https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/medaus-kletele/

38 Gintauto Grigaičio bitynas 55.771659, 21.684679 Plungės r. Miško g. 14, Didieji Mostaičiai, Plungės r.

Rugsėjo 4-6 d. 10-18 val. lankytojai kviečiami 

apsilankyti apiterapiniame namelyje bei sudalyvauti 

nemokamose bičių produktų degustacijose, kur 

profesionalūs bitininkai pasakos apie bityne gaminamą 

produkciją ir jos ypatumus. Visi norintys 11 ir 14 val. 

galės sudalyvauti edukacinėje programoje „Svečiuose 

pas bitininką“ (6 Eur/asm., vaikai iki 4 metų - 

nemokamai). 

Dalė Grigaitienė, +37061061960

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/gintauto-

grigaicio-bitynas/

39 Žemaitės memorialinis muziejus 55.986894, 21.754278 Plungės r. Žemaitės g. 24, Godelių k., Šateikių sen., Plungės r.

Rugsėjo 5 d. 11–16 val. lankytojai kviečiami išmokti 

pasigaminti kastinį, paskanauti naminio sūrio, žolelių 

arbatos bei aplankyti muziejų (gidai paslaugas teiks 

nemokamai). 

Muziejininkė Laimutė Arlauskienė, +37068752836

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/zemaites-

memorialinis-muziejus/

40 Raudonkalnis 55.851578, 23.436175  Radviliškio r. Vilties g. 51, Mankiškių k., Radviliškio r.

Rugsėjo 6 d. nuo 15 val. lankytojai kviečiami 

pasimėgauti pirties teikiamais malonumais, pasimėgauti 

natūraliais augalų aromatais. Atvykti pasižvalgyti galima 

nuo 14 val. Registracija būtina!

Daiva Veseckienė, +37061447957

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/sodyba-

raudonkalnis/

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 

gali pasigaminti sveikuoliškų ar senovinių patiekalų, 

dalyvauti varškės sūrių, pečiuje keptos naminės duonos 

ir užtepėlių degustacijoje bei įsigyti lauktuvių. 

Regina Dambrauskienė, +37061008417

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/skemiu-

traktierius/

42 LSMU Gyvulininkystės institutas 55.63686, 23.716838 Radviliškio r. R.Žebenkos g. 12, Baisogala, Radviliškio r. 

Rugsėjo 4 d. 10-17 val. lankytojai kviečiami sudalyvauti 

ekskursijoje po dvarą, susipažinti su dvaro ūkyje 

saugomomis senosiomis lietuviškomis ūkinių gyvūnų 

veislėmis, pabendrauti su ūkio augintiniais, taip pat 

sužinoti apie jų išskirtines savybes.

Šarūnė Marašinskienė, +37067127620

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/lsmu-

gyvulininkystes-institutas/

43 Mokslininkų sodyba 55.478088, 23.457271 Raseinių r. Sargeliai 7, Raseinių r. 

Rugsėjo 4-6 d. lankytojai kviečiami atvykti į užsiėmimus 

ir tapti senaisiais lietuviais, pasinerti į švenčių apeigų 

pasaulį, sudalyvauti įvairiose edukacijose bei 

degustacijose.

Daiva Šeškauskaitė, +37069945718

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/mokslininku-

sodyba/

44 Romualdo Kaminsko sodyba 55.89824, 25.395984 Rokiškio r. Vėbrių k., Panemunėlio sen., Rokiškio r. sav.

Rugsėjo 5 d. lankytojai kviečiami į rudens edukacinę 

kultūrinę šventę, kurios metu ne tik pamatys, bet ir 

išbandys visus lino rudens darbus - nuo jų rovimo iki 

audimo ir rūbų demonstravimo. Po talkos kiekvienas 

dalyvis galės pasigaminti linų puokštę. Renginio vedėja - 

aktorė bei režisierė Virginija Kochanskytė. Pradžia - 15 

val., trukmė apie 3-4  val.

Romualdas Kaminskas, +37062036503

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/romualdo-

kaminsko-sodyba/

45 L. Sadauskienės individuali įmonė 56.089893, 25.604025 Rokiškio r. Pergalės g. 2, Juodupė, Rokiškio r.

Rugsėjo 4-5 d. lankytojai kviečiami užsiregistruoti ir 

dalyvauti nemokamoje šakočio kepimo bei degustavimo 

pamokoje. Po edukacijos bus renkamas ir 

apdovanojamas aktyviausias šakočio kepėjas. Akcijos 

dienomis bus galimybė įsigyti šakočių su 20 proc. 

nuolaida.  

Laimutė Sadauskienė, +37065680373

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/l-sadauskienes-

sakociai/

46 Vila ALKAS 56.009583, 25.639351 Rokiškio r. Iciūnų k., Rokiškio r.

Akcijos dienomis, susitarus su vilos šeimininku, 

lankytojai galės išmėginti medienos apdirbimą senaisiais 

įrankiais, paragauti senųjų gaivinančiųjų gėrimų, 

pajodinėti žirgais, pamelžti karvę, išsikepti gaminių 

sename pečiuje. O sutemus, norintys galės keliauti į 

naktinį pažintinį žygį į mišką su gidu.

Jonas Baltakys, +37068954010
https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/vila-alkas/

47 Ilzenbergo dvaras ir ūkis 56.159595, 25.524522 Rokiškio r. Ilzenbergo k. 4, Juodupės sen., Rokiškio r.

Rugsėjo 5-6 dienomis Jūsų laukia nemokama ekskursija 

Ilzenbergo dvaro rūmuose pasakius slaptažodį „Meilė, 

harmonija, dvariškumas“ Ilzenbergo dvaro krautuvėlėje.

Dvaro administracija, +37068848551

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/ilzenbergo-

dvaro-parkas/

48 XXI Tarptautinis vargonų muzikos festivalis 55.964352, 25.583670 Rokiškio r. Nepriklausomybės a. 1, Rokiškis

Rugsėjo 6 d. 15 val. Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto 

Mato bažnyčioje vyks „XXI Tarptautinis vargonų 

muzikos festivalis“. Vargonai - Diana ENCIENĖ, 

vokalas - Jurga ŠEDUIKYTĖ.

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/xxi-tarptautinis-

vargonu-muzikos-festivalis/

49 Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose 55.938639, 25.796256 Rokiškio r. Vytauto g. 18, Obeliai, Rokiškio r.
Rugsėjo 4-5 d. 10–16 val. nemokamas lankymasis 

Laisvės kovų istorijos muziejuje Obeliuose.
Muziejaus administracija, . +370 688 70348

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/laisves-kovu-

istorijos-muziejus-obeliuose/



50 Birutės ir Virginijaus Dapkų ūkis 55.834065, 25.480938 Rokiškio r. Žeimių k., Kamajų sen., Rokiškio r.

Rugsėjo 5-6 d. Virginijaus ir Birutės Dapkų ūkyje 

aplankysite pagoniškų dievų salą. Sutiksite darnoje 

gyvenančius ūkinius gyvūnus. Pakalbinsite alpakas: 

Irkiuką, Markizą, Sniegę, Šokoladę ir mažajį Pelenių. 

Nepastebėti neliks ir Nandu stručiai, povai, antys, žąsys, 

vištos. Jūsų lauks ūkio puošmena – žirgai. 

Birutė Dapkienė, +370 689 51279
https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/dapku-ukis/

51
Nemiros rankinių kolekcija ir Tervydžių 

dendrologinis parkas
55.802937, 25.606950 Rokiškio r. Tervydžių 5, Jūžintų sen. Rokiškio r.

Rugsėjo 5 d. 10–18 val. Jūsų laukia nemokamas 

apsilankymas Nemiros rankinių kolekcijos muziejuje 

pasakius slaptažodį „Visatos centras – rankinukas“ ir 

pasižvalgymas Tervydžių dendrologiniame parke. 

Kontaktinis telefonas, +370 681 37502

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/nemiros-

rankiniu-kolekcija-ir-tervydziu-

dendrologinis-parkas/

52 Teatras-muziejus „Lėlių namai“ 55.987557, 25.609978 Rokiškio r. Pušyno g. 2, Bajorų k., Rokiškio r.

Rugsėjo 4-5 d. 10–18 val. apsilankymas teatre-

muziejuje „Lėlių namai“ (2 Eur/asm pasakius slaptažodį 

„ČIZ“). Jus pasitiks senolis Ąžuolas ir greituolė Gilė, 

lapė ir gandras, žąsys ar dvaro šuo – špicas Pukis. 

Visos lėlės ir įvairūs spektakliuose naudojami daiktai yra 

sukurti ir pasiūti pačių teatro aktorių rankomis.

Kontaktinis asmuo, +370 687 23157

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/teatras-

muziejus-leliu-namai/

53 Ingos Belovienės "Veltinio magija" 55.983700, 25.601294 Rokiškio r. Ąžuolų g. 1, Bajorų k., Rokiškio r.
Rugsėjo 5-6 d. 10–19 val. Inga Belovienė kviečia 

sudalyvauti edukacijoje „Veltinio magija“ (2 Eur/asm.).
Inga Belovienė, +370 628 34156

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/ingos-

belovienes-veltinio-magija/

54 Čekauskų etnografijos muziejus 54.985309, 23.504264 Šakių r. Pušyno g. 14, Lekėčiai, Šakių r.

Rugsėjo 4-6 d. iš anksto užsiregistravę svečiai kviečiami 

aplankyti etnografijos muziejų, kuriame surinkta unikali 

medžio ir linų apdirbimo įrankių kolekcija, Zanavykų 

stubos apstatymo baldai bei mini biblioteka. Kiekvienas 

svečias savomis rankomis galės išbandyti skiedrų 

gaminimo amatą.

Gintas Čekauskas, +37067879545 

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/cekausku-

etnografinis-muziejus/

55 Ritinių bendruomenės centro Sūrio namai 55.004602, 23.042653 Šakių r. Miško g. 4, Prūselių k., Šakių r.

Rugsėjo 5 d. 11-14 val. lankytojai kviečiami sudalyvauti 

edukacinėje programoje „Kaimiško sūrio gimimas“. Jos 

metu svečiai susipažins su lietuviško sūrio istorija, patys 

raugs sūrį bei muš sviestą. Vėliau skanaus pagamintus 

produktus, dalyvaus viktorinose ir žaidimuose. Užsakius 

iš anksto bus galimybė įsigyti šviežio kaimiško sūrio.

Elena Kavaliauskienė, +37067837340

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/ritiniu-

bendruomenes-centro-surio-

namai/

56 Mockynė 55.020107, 23.570977 Šakių r. Mikytų k., Lekėčių sen., Šakių r.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami susirinkti žoleles 

arbatai, pasigaminti aromatizuotą aliejų. Edukacijos 

prasidės 10, 12, 14 ir 16 valandomis.

Aušra Krisiukėnienė, +37069999956
https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/mockyne/

57 Kukarskė  55.060808, 22.759287 Šakių r. sav. Nemuno g. 109, Kidulių k., Šakių r.

Rugsėjo 6 d. 11-17 val. svečių lauks programos 

„Kukarskės paukščiai“, „Kukarskės žolynų hidrolatai“, 

„Prieskoninių žolelių sodinukai“ bei laužo sriubos 

skanavimas. Bus galimybė parsivežti „laimingų vištų" 

kiaušinių.

Vida Galvelienė, +37068242595

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/sodyba-

kukarske/

58 Levandų uostas 54.446367, 25.366128 Šalčininkų r. Centrinė g. 14, Buikų k., Šalčininkų r.

Rugsėjo 4-6 d. nuo 14 iki 18 val. lankytojai kviečiami 

pasivaišinti levandų arbata, iš arčiau pažinti čia 

auginamus augalus. Bus galimybė apsilankyti 

kosmetinių gaminių dirbtuvėse, Levandų muziejuje, 

energetiškai pasikrauti Česlovo Milošo arba Kukučio 

pavėsinėse. Lankymo kaina - 3 Eur/asm.; vaikams iki 

10 m. – nemokamai. Akcijos dienomis svečiai galės 

įsigyti Levandų uosto produkcijos su nuolaida.

Aurelija Arlauskienė, +37068716508  
https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/levandu-uostas/

59
Sveikos gyvensenos kaimo turizmo sodyba 

„Vabalynė“
54.462328, 25.409025 Šalčininkų r. Žalioji g., Turgelių sen., Šalčininkų r.

Rugsėjo 5 d. nuo 14 val. lankytojų laukia ekskursija po 

sodybą, žaisminga ir įdomi patyriminė popietė dūminėje 

pirtyje, intriguojantys faktai apie grikius, protmūšis, 

grikių skanėstai. Programos kaina - 20 Eur/asm. Be to, 

lankytojų laukia unikali nakvynė ant grikinio čiužinio 

apiterapijos namelyje (su nuolaida).

Ramunė Žukauskienė, +37068791499

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/sodyba-

vabalyne/

60 Pieninių avių ūkis „Gamtos kišenėje“ 56.086451, 23.285929 Šiaulių r. Jauneikiškės, Gruzdžių sen., Šiaulių r.

Besikuriantis šeimos ūkis laukia svečių, ypač mažųjų, 

susipažinti su ūkyje auginamais gyvūnėliais. Akcijos 

dienomis pažintinė ūkio ekskursija - nemokamai (pradžia 

- 12, 13, 14, 15, 16 val.), edukacinės programos kaina - 

2 eur/asm.(vyksta susirinkus 10 žmonių, užsakius 

edukaciją ir sutarus laiką iš anksto). Svečiai bus 

vaišinami ūkio skanėstais.

Almis Petkevičius, Jurgita Stancikaitė, +37061564816, +37069075355

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/mini-ukis-

gamtos-kiseneje/

61 Vietinis kelionių organizatorius „Upaitė“ 55.323658, 21.388474 Šilutės r. Augusto Dėvilaičio g. 16, Šyšos k., Šilutės r. 

Akcijos dienomis svečių laukia puikūs pasiūlymai 

aktyviam laisvalaikiui – pasiplaukiojimas irklentėmis ar 

laivu, pasivažinėjimas dviračiais (iki 10 vnt., tik 

suaugusiųjų dviračiai). Laikas su užsakovu derinamas 

individualiai.

Aurelija Jakštaitė, +37068839447

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/vietinis-kelioniu-

organizatorius-upaite/

62 Sodyba „Ėvė“ 55.359746, 21.280482 Šilutės r. Upaičio g. 38, Minijos k., Šilutės r.

Rugsėjo 4-6 d. 10–20 val. lankytojai kviečiami 

sudalyvauti pažintinėje kūrybinėje edukacijoje „Žymės 

žemėj“. Šios edukacijos metu žaidimo, saviraiškos, 

kūrybos pagalba, skatiname žmogų domėtis aplinkiniu 

pasauliu, pažinti ir pamilti gamtą, rūpintis gyvenamosios 

aplinkos apsauga. Kiekvienas dalyvis susikurs ir paliks 

savą meninę žymę ateičiai.

Inga Šarakauskė, +37061650640
https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/sodyba-eve/

63 Antanėlio sapnas 55.015557, 25.712139 Švenčionių r. Vilkamušių k., Pabradės sen., Švenčionių r.

Rugsėjo 5-6 d. 11-18 val. svečiai kviečiami simboliškai 

uždaryti vasaros sezoną: apsilankyti sodyboje, 

susipažinti su naujomis lauko kepsnių kepimo 

galimybėmis atnaujintoje vaišių ir pramogų terasoje. 

Lankytojai bus vaišinami sodybos žolelių arbata, keptu 

sūriu, medumi ir uogienėmis. Norintys pasikepti, gali 

atsivežti savo produktų - mėsos, žuvies, daržovių. 

Būtina registracija el.p. dubinga1@gmail.com iki 

2020.08.31

Lilija Blauzdavičienė, +37062069588

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/sodyba-

antanelio-sapnas/

64 Ašvaraisčio keliu 55.028035, 26.004763 Švenčionių r. Ašvaraisčio k., Sarių sen., Švenčionių r. 

Rugsėjo 5-6 d. lankytojai kviečiami sudalyvauti 

ekskursijoje po sodybą, susipažinti su ūkio augintiniais, 

apžiūrėti veikiančias rankdarbių, bitininkystės reikmenų 

ekspozicijas. Lankytojų lauks edukacijos: „Pašto kelias“, 

„Sūrio kelias“ ir „Vilnos kelias“ (12, 14 ir 16 val.). Bus 

galimybė paragauti ir įsigyti sūrio, medaus, naminės 

duonos bei nusipirkti rankų darbo vilnonių gaminių.

Laimutis ir Halina Pauliukėnai, +37061560398

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/asvaraiscio-

keliu/



65 Gražinos sodyba 55.916960, 22.400586 Telšių r. Pakapių k., Viešvėnų sen., Telšių r.

Rugsėjo 6 d. 12–18 val. lankytojai kviečiami atvykti 

pramogauti. 12 val. svečių lauks atidarymas su liaudiška 

muzika, 13 val. - žemaitiški pietūs, 14 val. - pokalbiai ir 

ekskursija po parką, 16 val. - Stanislovo Kasparavičiaus 

pasakojimas apie Žemaitiją, 17 val. - dažasvydis, o 

vakaras bus užbaigtas pirtimi. Dažasvydis ir pirtis 

akcijos dieną už pusę kainos, pietūs - nemokamai.

Gražina Gaižauskienė, +37067238336

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/grazinos-

gaizauskienes-sodyba/

66 Dalgedų sodyba 54.5111917, 24.699111 Trakų r. Piliakalnio g. 12, Žuklijų k., Trakų r.

Rugsėjo 5 d. 13–15 val. Aukštadvario regioniniame 

parke esančioje Dalgedų sodyboje lankytojų lauks 

dzūkiškos duonos kepimo edukacija. Be to, svečiai galės 

pasimėgauti vandens pramogomis, paplaukioti valtimi, 

pažvejoti ar aplankyti netoliese esantį piliakalnį.

Miglė Dalgedaitė, +37069817029

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/dalgedu-

sodyba/

67 Bitynas Kupa 54.584243, 25.000266 Trakų r. Laimės g. 16A, Strakiškių k., Trakų r.

Akcijos dienomis lankytojai laukiami bityne Kupa, kur 

visą dieną vyks šešėlių teatro, žvakių ir natūralios 

kosmetikos gamybos edukacijos bei nemokama medaus 

limonado degustacija. Edukacijos vyks 12, 13, 15 bei 

16.30 val.

Alma Kasperavičienė, +37065271263
https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/bitynas-kupa/

68 Auto Moto parkas 54.4469938, 24.4461378 Trakų r. Ponykščių 8, Onuškio sen., Trakų r.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami pabėgti iš miesto į 

pilną adrenalino pojūčių kaimą! Vairuokite arba būkite 

pavėžinti vieninteliu Baltijos šalyse - Monster Truck, 

vairuokite arba būkite šturmanas sportiniame BMW 

ralio automobilyje. O gal suteiksite savo vaikui galimybę 

išmokti vairuoti specialiai vaikams pritaikyta sportinį 

automobilį?

Vidmantas Perminas, +37061222492

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/auto-moto-

parkas/

69 Kaimo turizmo sodyba „Duburiai“ 55.263912, 24.830964 Ukmergės r. Duburių vs., Vidiškių sen., Ukmergės r.

Akcijos dienomis lankytojai galės pasinaudoti 15 proc. 

nuolaida visiems sodybos užsakymams: tiek poilsiui, tiek 

šventėms.

Irena Tijūnaitienė, +37060102660

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/kaimo-turizmo-

sodyba-duburiai/

70 Juozo Songailos ekologinis ūkis 55.244384, 24.481590 Ukmergės r. Kačėniškiai, Siesikų sen., Ukmerges r.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami sudalyvauti žvakių 

gamybos edukacijoje, arbatos degustacijoje, 

pasivaikščioti po apylinkes. Šias veiklas ūkyje galima 

išbandyti ne tik akcijos metu.

Juozas Songaila, +37069982617

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/juozo-songailos-

ekologinis-ukis/

71 Žygeivių slėnis 55.666302, 25.617757 Utenos r. Švenčiakalnio g. 1, Užpalių sen., Utenos r. 

Rugsėjo 4 ir 6 dienomis 10-19 val. lankytojai kviečiami 

pakeliauti pėsčiomis, dviračiais, baidarėmis, sudalyvauti 

išmaniajame susiGaudymo žygyje ar išbandyti 

senoviškus žaidimus SĖLIŲ ŽEMĖJE - Šventosios 

slėnyje. Akcijos metu bus suteikiama 50 proc. nuolaida, 

o daugiavaikės šeimos pramogomis galės pasimėgauti 

nemokamai. 

Giedrius Indrašius, +37068695376
https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/zygeiviu-slenis/

72 Raganų muziejus Pačkėnuose 55.452906, 25.607951 Utenos r. Sodžiaus g. 17, Pačkėnų k., Utenos r.

Visi atvykę aplankyti raganų muziejaus bus vaišinami 

raganų žolelių arbata ir saldainiais „Rūpužėlė šokolade“. 

Muziejaus darbo laikas 10-17 val. kiekvieną darbo 

dieną, savaitgaliais susitarus iš anksto.

Loreta Mikalauskienė, +37063990426

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/raganu-

muziejus-packenuose/

73 Sodyba „Šilas“ 54.164789, 24.153674 Varėnos r. Maksimonių k., Merkinės sen., Varėnos r.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami į ekskursiją po 

Merkinę, į kulinarinio paveldo degustaciją bei 

sudalyvauti edukaciniame užsiėmime - šiaudinių sodų 

rišimas. Yra galimybė apsistoti sodyboje visam 

savaitgaliui. Lankytojai laukiami rugsėjo 4 d. 15-18 val.; 

5-6 d. 10-18 val. 

Laima Saviščevienė, +37061652606
https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/sodyba-silas/

74 Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė 54.6846, 23.025153 Vilkaviškio r. Saulės g. 8, Didžiųjų Šelvių k., Vilkaviškio r.

Rugsėjo 4-6 d. lankytojai kviečiami atvykti į medaus 

edukacinį centrą, sudalyvauti edukacijose, prisilaižyti 

medaus ir sužinoti, kad laimė ir sveikata slypi viename 

šaukšte medaus. 

Lina Bakaitienė, +37061211987

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/didziuju-selviu-

kaimo-bendruomene/

75
Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys Jono 

Basanavičiaus gimtinė
54.487764, 22.997124 Vilkaviškio r. Gimtinės g. 17, Ožkabalių I k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r.

Rugsėjo 5 dieną vyks tradicinis rudens renginys – 

Sūduvos mėgėjų teatrų festivalis „Atžalynas“. Tądien 

renginio svečiai gali ne tik stebėti įvairaus žanro 

spektaklius, bet ir nemokamai apžiūrėti muziejaus 

ekspozicijas, apsilankyti tautodailininkų ir amatininkų 

mugėje, degustuoti Suvalkijos regiono kulinarino paveldo 

patiekalų. Renginio pabaigoje klojimo scenoje vyksta 

profesionalaus teatro pasirodymas. 

Rūta Vasiliauskienė, +37034269365

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/basanaviciaus-

gimtine/

76 Gižų kaimo bendruomenė 54.604403, 23.219578 Vilkaviškio r. Liepų g. 13, Gižai, Vilkaviškio r.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami į edukacinę 

programą „Gižai - Liepų kaimas“, kurios metu išgirs 

miestelio istoriją, pasivaikščios po miestelį, išsikeps 

Liepinuką, pasivaišins kvapnia liepų arbata, naminiais 

skanėstais ir sužinos apie liepų teikiamą naudą. Akcijos 

metu ekskursija su gidu nemokama, o Liepinuko 

kepimas - tik 4 Eur/asm. 

Virginija Svirupskienė, +37065640446

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/gizu-kaimo-

bendruomene/

77 Arido Pirtis 54.618924, 25.390155 Vilniaus r. Kaštonų g. 1B, Skaidiškių k., Vilniaus r.

Rugsėjo 5 d. 14 val. lankytojai kviečiami  susipažinti ir 

išbandyti lietuviškos pirties tradicijas. Edukacinės 

programos metu svečiai galės savarankiškai susirišti 

vantą, su ja išsivanoti save arba artimąjį. Atvykę 

sužinos, kas yra „garo pagalvė“ ir kam ji skirta, kokiu 

tikslu į pirtį nešamės skirtingas vantas.

Aridas Pabedinskas, +37069833580
https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/arido-pirtis/

78 Dvaro sodyba „Provansalis“ 54.899416, 25.244165 Vilniaus r. Babriškių k. 7, Paberžės sen., Vilniaus r.
Rugsėjo 5 d. 11–13 val. lankytojai kviečiami susipažinti 

su dvaro žirgynu.
Erika Arcimavičiūtė, +37067786678

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/dvaro-sodyba-

provansalis/

79 Lavender Village 54.847520, 24.994177 Vilniaus r. Klevų g. 19, Kiemeliai, Vilniaus r.

Rugsėjo 4 d. lankytojai kviečiami apsilankyti Lavender 

Village levandų ūkyje bei poilsiavietėje, sudalyvauti 

nemokamoje ekskursijoje, padegustuoti levandų 

produktų, apžiūrėti jaukų viešbutėlį bei pasmalsauti 

žavioje levandų parduotuvėlėje.

Jūratė Lankauskaitė-Kregždienė, +37068630212

https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/lavender-

village/



80 Žolynų namai 54.94693, 25.39278 Vilniaus r. 4-oji sodyba, Barūnėlių k., Vilniaus r. 

Rugsėjo 5 d. lankytojų lauks nemokama edukacija, 

kurios metu sužinos, kokius laukinius ir kultūrinius 

augalus galima dėti į burną, o kurių reikia vengti? 

Vaikščiojant po žolelių sodą ir Žolynų namų pievas, bus 

liečiama, uostoma, degustuojama bei dalinamasi 

receptais. Lankytojų lauks šviežių daržovių ir žalumynų 

krepšeliai bei įvairios kitos Žolynų namų gėrybės. 

Rasa Buslavičienė, +37065284648
https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/zolynu-namai/

81 Menų namai 54.732935, 25.280109 Vilnius Kalvarijų sodų 5-oji g. 8, Vilnius

Akcijos dienomis 13–18 val. bus galima įsigyti 

menininkės darbų bei kambarinių ir lauko augalų su 20 

proc. nuolaida.

Jūra Vaškevičiūtė, +370861210536
https://www.atostogoskaime.lt/l

ankytinos-vietos/menu-namai/


