
ŽEMĖLAPIO ŽYMĖJIMAI

Lankytojų laukiantys Agroturizmo ūkiai

MARŠRUTAI

DZŪKIJA  AUKŠTAITIJA  MAŽOJI LIETUVA  ŽEMAITIJA  KURŽEMĖ: 
ekologiniai, biologiniai ir etnografiniai ūkiai kviečia Jus

LATGALA  AUKŠTAITIJA: svečiuose pas ūkininkus ES pasienyje

KURŽEMĖ: tradicinis ūkininkavimas šiandieniniame gyvenime

ŽIEMGALA: pienas ir duona ant latvių stalo

ŽEMAITIJA: išsaugotų tradicijų žemė

PASKANAUK AUKŠTAITIJOS: senųjų patiekalų skonis šiandien

KURŽEMĖ  ŽEMAITIJA  MAŽOJI LIETUVA: su jūros vėjo ir rūkytos žuvies kvapu

LATGALA  AUKŠTAITIJA: ledai ir menas

ŽIEMGALA  AUKŠTAITIJA: iš kur atkeliauja kaimo gėrybės

DZŪKIJA  AUKŠTAITIJA  ŽEMAITIJA  ŽIEMGALA: gurmanų kelionė į kaimą

Žemėlapis sukurtas savaitgalio išvykoms Latvijos ir Lietuvos pasienyje, norintiems susipažinti su šių valstybių ūkininkavi-
mo kaime istorijos panašumais ir skirtumais.

Žemdirbystė. Mūsų teritorijose nuo senų senovės auginami miežiai, seniausios daržovės – ropės ir kopūstai. Vėliausiai 
pradėti auginti pomidorai, tik XX a. pradžioje įgavę prekybinę reikšmę. XIV–XV a. dvarai pradeda gaminti prekybai. XIX a. 
pradedama veislių selekcija. XX a. pradžioje Latvijoje ir Lietuvoje vyksta agrarinė reforma – naujų ūkių kūrimas. Po sovie-
tų okupacijos steigiami kolektyviniai ūkiai. 

Gyvulininkystė. Nuo XIII a. antra svarbiausia veikla po žemdirbystės tampa gyvulininkystė. Jos tikslai: aprūpinti žmogų 
maistu (galvijų, avių, kiaulių mėsa, pienas, sviestas), užtikrinti traukiamąją jėgą (žirgai ir jaučiai), vilna drabužiams ir 
žirgai karo reikmėms. Vis svarbesnė tampa bitininkystė. 

Žvejyba. Pajūrio, ežerų ir didesnių upių apylinkėse vis dar gyvos žvejybos tradicijos ir žvejų pasakojimai. Bajorų laikais 
žvejai mokesčius mokėjo brėtlingiais ir strimėlėmis, norėdami rezultatyviau dirbti XIX a. jie susijungė į kooperatyvus ir 
rūpinosi naujais žvejybos reikmenimis.

Sodininkystė. Sparčiausiai plėtotis pradėjo XIX a. Dvaras buvo latvių ir lietuvių žemdirbių ir sodininkų mokykla. Soduose 
noko obuoliai ir kriaušės, sirpo vyšnios, slyvos, serbentai, agrastai, žemuogės ir avietės. Sodininkai didžiavosi ir vynuogė-
mis, persikais ir abrikosais. 

Amatininkystė. Iki pat XIX a. žemdirbiai kasdienius ir darbo įrankius viso ūkio reikmėms gamino patys namuose. XIX a. 
dvaruose ir miestuose kūrėsi pirmosios pramoninės gamyklėlės. XX a. suklestėjus pramonei pradėjo nykti amatininkystė, 
tačiau šiuolaikiniai rankdarbiai ir senieji amatai atrandami iš naujo.

Daugiau: www.celotajs.lv/agriheritage 
www.atostogoskaime.lt/lankomi-ukiai

ŪKININKAVIMO, ŽVEJYBOS IR AMATININKYSTĖS TRADICIJOS KAIME AGROTURIZMO MARŠRUTAI

Šiuose maršrutuose galite susipažinti su žemės ūkio, žuvininkystės, amatų, maisto produktų gamybos 
ir perdirbimo tradicijomis. Į maršrutus įtraukti tiek lankytini agroturizmo objektai - sodybos ir ūkiai, 
tiek nakvynės ir maitinimo vietos. Maršrutų esama skirtingos trukmės ir atstumų, keliaujantiems au-
tomobiliu ir dviračiais. 
Išsamesnius maršrutus rasite:
www.atostogoskaime.lt/agroturizmas-marsrutai

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

www.avis.com
www.sixt.com
www.hertz.com

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 
Rygos oro uostas 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

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

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

    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

Kelionės trukmė:  2 dienos
Kelionės ilgis: ~185 km
Maršrutas: Anykščiai - Ginučiai - Ignalina - Šlyninka - Dusetos

Aukštaitija – didžiausias ir vienas seniausių Lietuvos regionų, kuris nuo 
XV a. vadinamas „tikrąja Lietuva“. Kelionės metu pasimėgausite kaimo 
gėrybėmis, kurias šiandien siūlo Aukštaitijos regionas.

Šio turo metu apsilankysite gydomųjų žolelių ūkyje, paragausite ąžuolo 
gilių kavos ir žolelių arbatų. Taip pat apsilankysite žvejo sodyboje, kuria-
me paragausite žuvienės, pagamintos pagal ypatingą XVII a. receptą. 
Ignalinos rajone aplankysite vandens malūną ir bitininkystės muziejų. 

Europos kulinarinio paveldo tinklo restorane paragausite tradicinės vir-
tuvės patiekalų ir išmoksite kepti tradicinį lietuvišką skanėstą – šakotį. 
Po pasivaikščiojimo vaizdinga Zaraso ežero pakrante, nukeliavę prie 
malūno, išmoksite kepti duoną iš rūginių miltų. Galutinis kelionės taš-
kas – alaus darykla, kurioje apžiūrėsite senovės aludarių darbo įrankių 
kolekciją ir paskanausite vietoje gaminto nefiltruoto alaus.

Kelionės trukmė:  8 dienų
Kelionės ilgis: ~785 km
Maršrutas: Ryga - Jūrmala - Kemeri - Roja - Kolka - Ventspilis - Jurkalnė 
- Pavilosta - Liepoja - Papė - Palanga - Klaipėda - Šilutė - Rusnė - 
Klaipėda - Nida - Klaipėda

Šioje kelionėje grožėsitės pajūrio vaizdais, sužinosite įdomių faktų apie 
senovės žvejų gyvenimą bei ragausite tradicinių žuvies patiekalų.

Pirma kelionės stotelė išvykus iš Rygos – tai Ragaciems. Čia yra po-
puliarus Ragaciemo žuvų turgus, kuriame visada rasite didelį rūkytos 
jūrų žuvies pasirinkimą. Jūros pakrantėje galima apžiūrėti vietinių 
žvejų atnaujintą, kažkada buvusią Ragaciemo žvejų valčių prieplauką 
su tinklais. Pavažiavus toliau, Rojoje grupėms nuo 15 asmenų siūloma 
galimybė išmėginti programą „Žvejo vaišės“ su istorijomis iš žvejų 

gyvenimo, dainomis, šokiais, žvejų žaidimais ir, aišku, skaniu maistu. 
Toliau laukia Kolkos ragas ir Sliterės nacionalinis parkas, kuriame žvejų 
kaimų vyrai iki šiol plaukia į jūrą valtimis, bei kyla rūkymo krosnių dū-
mai. Keliautojai iš žvejų gali įsigyti šviežiai rūkytos žuvies. Keliaujant į 
Ventspilį verta aplankyti Irbenės radijo teleskopą, kuris turi savo karinę 
praeitį, tačiau šiomis dienomis naudojamas moksliniais tikslais. Pakeliui 
į Liepoją galima užsukti į banglentininkų pamėgtą Pavilostą, pasigrožėti 
Jurkalnės kraštovaizdžiu ir paragauti šviežiai keptos, mediniame lovyje 
rankomis minkytos duonos. Verta aplankyti pačią Liepoją – Niujorko 
„Knicks“ krepšininko Kristapo Porzingio gimtąjį miestą. Jame galima 
paskanauti ypatingojo Liepojos maisto –„Liepājas menciņš“. Tolesnės 
stotelės – 1885 m. pastatytas malūnas, kuris veikia iki šiol, Papės gam-
tos parkas ir etnografinis Konių kaimas. 

Lietuvoje verta bent vieną dieną praleisti populiariajame pajūrio kurorte 
Palangoje ir aplankyti Ventės ragą bei Rusnės salą – šios vietos žinomos 
giliomis žvejybos ir žuvies rūkymo tradicijomis. Taip pat malonu ir įdomu 
pasivaikščioti po Minijos kaimelį, kuris vadinamas „Lietuvos Venecija“. 
Kelionės pabaigoje siūloma aplankyti nuostabų Lietuvos kampelį – 
Kuršių Neriją, taip pat Lietuvos jūrų muziejų ir delfinariumą, uostamiestį 
Klaipėdą.

Kelionės trukmė:  10 dienų
Kelionės ilgis: ~1020 km
Maršrutas: Ryga - Kuoknesė - Rėzeknė - Ludza - Rėzeknė - Agluona - 
Daugpilis - Zarasai - Rokiškis - Anykščiai - Molėtai - Vilnius

Šios kelionės metu apsilankysite amatininkų dirbtuvėse, žirgų augintojų 
ūkiuose, įvairiose kaimo gardėsių gamybos vietose, kur senovinės tradi-
cijos perteikiamos šiuolaikiškai. 

Pirma stotelė – Ikškilėje, kur jau pačioje kelionės pradžioje, apsilankę 
beržų sulos vyno rūsyje, paragausite putojančio vyno, pagaminto iš 
beržų sulos. Skryveriuose pamatysite, kaip skaniai galima patiekti 
pieną: čia jaukioje kavinėje miesto pagrindinėje gatvėje gaminami 
puikūs naminiai braškių, ančiuvių ir krienų skonio ledai. Kuoknesėje savo 

garderobą galėsite papildyti nauju odiniu diržu, rankine arba stilingu 
odiniu papuošalu. Kanapių auginimo ūkyje - nedidelė ekskursija ir kana-
pių delikatesų ragavimas. Latgalos juodosios keramikos meistrų darbai 
puikiai tinka šiuolaikiniuose interjeruose. Agluonos duonos muziejuje 
Jums pasiūlys patiems išsikepti duoną, o apsilankius kitoje dirbtuvėje, 
duoną pagardinsite skaniu sūriu, kuris padarytas iš pievose besiganančių 
Latvijos karvučių pieno. Paskutinėje stotelėje Latvijos pusėje – Daugpilyje 
aplankysite pasaulyje žinomo abstrakcionisto Marko Rotko meno centrą ir 
XIX a. Daugpilio tvirtovę, įspūdingą karinį statinį. 

Toliau kelias veda į Lietuvą, kur apsilankysite keliuose tradiciniuose kaimo 
ūkiuose, taip pat įspūdingame Ilzenbergo dvare įrengtame biodinaminia-
me ūkyje. Paragausite lietuvių nacionalinio gardėsio – šakočio, apžiūrėsite 
Anykščių miestą, kuriame visais metų laikais galima pasivaikščioti medžių 
lajų taku. Apsilankę Arklio muziejuje, apžiūrėsite senovinius žemės ūkio 
rakandus ir techniką. Toliau turėsite galimybę pasisvečiuoti ūkiuose, 
paragauti tradicinės lietuvių virtuvės gardėsių ir apžiūrėti puodžiaus 
dirbtuves. Dubingių žirgų auginimo ūkyje siūlomas jodinėjimas žirgų 
manieže. Kelionės pabaigoje pamatysite unikalią Trakų pilį (XIV-XV a.) ir 
Lietuvos sostinę – Vilnių.

Kelionės trukmė:  8 dienų
Kelionės ilgis: ~608 km
Maršrutas: Ryga - Iecava - Bauskė - Rundalė - Mežuotnė - Biržai - 
Rokiškis - Anykščiai - Ukmergė - Kernavė - Vilnius

Šioje kelionėje pamatysite šiuolaikinius ūkius, kurių veikla pagrįsta 
senovinėmis tradicijomis ir žiniomis.  

Viskas, kas auginama ir gaminama Latvijos kaimuose, siūloma Rygos 
centriniame turguje, todėl kelionė prasideda čia – viename didžiau-
sių Europos turgų. Toliau kelionėje – keli žemės ūkiai ir jų gaminių 

degustacijos: nuo natūralių sulčių saldainių ar sūrio – iki javainių, jogurtų 
ir ledų. Tradicinis kaimo ūkis ir technikos muziejus. Kiekviename ūkyje 
nedidelė pažintinė ekskursija. Kelionės maršrute yra ir XVIII a. architekto 
Rastrelio baroko ir rokoko architektūros perlas – Rundalės pilis su parku 
ir rožių sodu. Bauskėje apžiūrėsite Rotušėje esančią matavimo vienetų 
kolekciją, Bauskės pilį ir Bauskės alaus daryklą. 

Lietuvoje apsilankysite levandų, gydomųjų žolelių ir kanapių auginimo 
ūkiuose, kuriuose galėsite įsigyti jų gaminių. Anykščių mieste galėsite pa-
sivaikščioti medžių lajų taku. Vėliau turėsite galimybę aplankyti Kernavės 
archeologinį kompleksą, įtrauktą į UNESCO paveldo sąrašą. Kelionė 
baigiasi XIV-XV a. statytos Trakų pilies apžiūra ir ekskursija po Lietuvos 
sostinę - Vilnių.

Kelionės trukmė:  6 dienų
Kelionės ilgis: ~485 km
Maršrutas: Vilnius - Trakai - Kaunas - Šiauliai - Pakruojis - Jelgava - Ryga

Latvijos ir Lietuvos kaimuose daug ūkių, kurių šeimininkai patys augina 
žaliavas, gamina maisto produktus, tobulina tradicinius receptus. Dėl 
nedidelių gamybos apimčių šie delikatesai retai patenka ant parduotu-
vių lentynų, todėl verta patraukti į gurmanišką kelionę kaiman ir patirti 
dar neatrastų skonių.

Kelionės pradžia – Vilnius, iš ten važiuokite į Trakus, kur karaimų etnogra-
finiame muziejuje susipažinsite su etninės mažumos – karaimų, patie-
kalais. Po to laukia lietuvių kaimo gyventojų XVIII-XX a. buities apžvalga 

Rumšiškių liaudies buities muziejuje. Pravažiavę Kauną, užsukite į medaus 
ūkį, kur galima įsigyti ne tik medaus ir vaškinių žvakių, bet ir paragauti 
tradicinio lietuviško gėrimo – midaus. Pakruojo dvare įsijauskite į XIX a. 
dvarininkų gyvenimą, o restorane paragaukite dvaro patiekalų. Toliau 
keliaukite link Kryžių kalno, kurį sudaro nesuskaičiuojamas kiekis kryželių. 
Po to, laukia alpakų ūkis, kuriame galima susipažinti, paglostyti ar nusi-
fotografuoti su šiais nuostabiais gyvūnais. O vakare užsukite tradicinės 
lietuviškos vakarienės kaimo turizmo sodyboje. 

Įvažiavus į Latviją apsilankykite sūrio ūkyje ir padegustuokite septynių 
rūšių sūrių. Pakeliui aplankykite Tervetės istorijos muziejų ir Tervetės 
gamtos parką. Po pasivaikščiojimo paskanaukite latviškų patiekalų kaimo 
užeigoje. Kaimo kepykla prie Svetės pasiūlys skanių sausainių ir pyragų. 
Pasivaikščioję po Jelgavą, pateksite į kaimo sodybą „Caunītes“, kur galė-
site pasimokyti kepti duoną pagal senovinius receptus ir išsikepti duonos 
kepaliuką. Pakeliui į Rygą užvažiuokite į „Ķiploku pasaulē“ („Česnakų pa-
saulį“) – Latvijos česnakai itin kvapnūs ir skanūs, iš jų šeimininkės gamina 
daug įdomių produktų. 

Kelionės trukmė:  10 dienų
Kelionės ilgis: ~1020 km
Maršrutas: Vilnius - Kernavė - Kaunas - Jurbarkas - Klaipėda - Nida - 
Palanga - Liepoja - Kuldyga - Talsai - Ryga

Ši kelionė nustebins ūkių įvairove ir ypatingais jų gaminiais. 
Apsilankysite įvairiuose ūkiuose, kurie gamina natūralius produktus ir 
kviečia juos paragauti bei įsigyti.  

Iš Vilniaus kelias veda į ekologinį ožkų auginimo ūkį, kuriame gaminama 
net 60 ožkų sūrio rūšių. Po to apsilankykite etnografinėje lietuvių sody-
boje, kurioje auginami arkliai ir avys. Praleiskite dieną Kaune, pasivaikš-
čiokite šalia Nemuno upės, apsilankykite Raudonės ir Panemunės pilyse. 
Paiškylaukite kaimo turizmo sodyboje, kurioje galima paragauti gilių 
kavos, ant laužo keptų blynų ir šalia esančiame miške rinktų grybų sriubos. 

Apsilankę ekologiniame Buivydų ūkyje, galėsite pamatyti, kaip auginami 
mėsiniai galvijai bei įsigyti šilauogių. Pakeliui apžiūrėkite Kuršių Neriją, 
Lietuvos jūros muziejų su delfinariumu bei nuostabų žvejų ir poilsiautojų 
pamėgtą miestelį – Nidą. 

Toliau važiuokite į Latviją. Papės Gamtos parke pamatysite laukinius žir-
gus, etnografinį Konių kaimelį su senovine žvejų gyvenviete. Keliaujant po 
Liepoją, verta užvažiuoti į Liepojos turgų. Jis yra 100 metų senumo, sezono 
metu čia galima įsigyti daržovių, vaisių, žalumynų bei gėlių iš aplinkinių 
ūkių. Toliau keliaudami apsilankykite ekologiniame sodininkystės ūkyje, 
kur auga net 130 rūšių obuolių, yra vyno darykla, kurioje gaminamas 
vynas iš vietinių vaisių ir uogų. Ūkyje pagal biodinaminio ūkio principus 
auginamos pupelės ir žirniai, yra galvijų ūkis, kur gaminamos skanios deš-
ros. Toliau apžiūrėkite gražų viduramžių miestelį Kuldygą su plytų tilteliu 
per Ventos upę. Sveikatingumo ūkyje paragaukite žolelių arbatos, apžiūrė-
kite įvairius natūralios kosmetikos produktus, gaminamus iš apylinkių 
surinktų augalų. Važiuodami ir besigerėdami Abavos upės senvagės 
grožybėmis, pateksite į Sabilės vyno kalną, kur auginamos vynuogės 
vietinei vyno daryklai. Toliau – Talsai, šarmingasis mažas miestelis, kurio 
pakraštyje įsikūręs Latvijos Žemės ūkio muziejus. Kelionės pabaigoje lau-
kia apsilankymas ūkyje, kur iš pačių augintų vaisių ir daržovių gaminami 
sirupai, uogienės ir daržovių konservai. Kelionės galutinis taškas – Ryga 
ir pasivaikščiojimas po ją. 

Kelionės trukmė:  12 dienų
Turo atstumas važiuojant dviračiu: ~470 km
Maršrutas: Ryga - Rėzeknė - Lipuški - Agluona - Kraslava - Kaplava 
- Daugpilis - Zarasai - Ignalinos r. - Aukštaitijos nacionalinis parkas - 
Švenčionių r. - Pabradė - Vilnius

Ši kelionė apima kelias autentiškiausiais vietoves, kurias galima 
pamatyti keliaujant per mėlynųjų ežerų žemes Latvijos ir Lietuvos 
rytinėje dalyje. Tai regionas, kuriame retai lankosi turistai ir žmonės 
čia vis dar nuoširdūs bei laukia svečių. Čia yra tradiciniai kaimai, daug 
religinių objektų, taip pat kaimo paveldo ūkių.  

Kelionė tęsiasi per Raznos Nacionalinį parką, esantį prie vaizdingojo 
Raznos ežero, pro tradicinius kaimelius ir senovines pilis. Čia pamatysi-
te Agluonos baziliką, piligrimų traukos vietą, taip pat verta apsilankyti 
Agluonos Duonos muziejuje. Toliau keliaujama per Daugpilį, kur yra 
įspūdinga XIX a. tvirtovė bei Marko Rotko meno centras. Pakeliui 
veikia puodžių dirbtuvės, kuriose užsiimama tradicine keramika. Jūs 
sužinosite daugiau apie arklių ir karvių auginimą, taip pat apie tai, kaip 

gaminami tradiciniai sūriai ir žolelių arbatos.

Toliau kelionė driekiasi pro Aukštaitijos nacionalinį parką palei pačią 
Lietuvos sieną pro etnografinius kaimelius, medines bažnyčias ir 
daugelį vaizdingų ežerų. Verta apsilankyti Bitininkystės muziejuje 
Stripeikiuose ir menų muziejuje po atviru dangumi, taip pat patekti 
į Europos centrą.

Šio turo metu galėsite paragauti vietinių Latgalos patiekalų ir alaus 
bei lietuviškų cepelinų.

Kelionės trukmė:  2 dienų
Kelionės ilgis: ~310 km
Maršrutas: Ryga - Džūkstė - Cena - Jelgava - Iecava - Bauskė - 
Barbele - Vecumnieki - Ryga

Žiemgalos regionas – tai derlinga lyguma. Čia yra daug šiuolaikinių 
ūkių, o tarp jų ir tokie, kurie leidžia pažinti kaimo gyvenimą bei žemės 
ūkio istorinį paveldą. 

Kelionė prasideda Rygoje ir driekiasi „Pieno keliu“. Tai - ekskursija 
pieno ūkiuose. Po to laukia Jelgava – senovinės Kuržemės hercogys-
tės (XVI-XVIII a.) sostinė, su kurios istorija galima susipažinti Jelgavos 
Šv. Trejybės bažnyčios bokšto muziejaus interaktyvioje ekspozicijoje 
ir apžiūrėti miesto panoramą iš devintojo apžvalginės aikštelės 
aukšto. Toliau kaimo turizmo sodyboje laukia pasakojimas apie latvių 
tradicijas ir duonos kepimas kartu su šeimininke. Po to – grūdų ūkio 
apžiūra, kuriame yra pieno apdorojimo įrenginių kolekcija ir vaikams 
įrengtas pramogų parkas. Lankytojams yra galimybė apsistoti 
dizaino viešbutyje, šalia kurio įsikūrusi tradicinė kaimo turizmo so-
dyba ir restauruotų senovinių automobilių kolekcija. Pakeliui galima 
apsilankyti Bauskės mieste, apžiūrėti rotušę ir senovinių matavimo 
vienetų kolekciją. Grūdų gamybos tradicijas galima įvertinti ūkyje, 

kur iš pačių auginamų grūdų ir rupaus malimo miltų siūlomas di-
delis tradicinių patiekalų pasirinkimas. Paskutinis kelionės taškas – 
Latvijos kaimui būdingų rakandų, žemės ūkyje naudojamų mašinų, 
mechanizmų ir buities daiktų kolekcija.

IECAVA
JELGAVA

DŽUKSTE

BAUSKA
BĀRBELE

VECUMNIEKI

CENA

Kelionės trukmė:  2 dienų
Kelionės ilgis: 111 km
Maršrutas: Visvainiai - Beržoras - Likšai - Beržoras - Telšiai - 
Kūlio Dauba

Žemaitijos pavadinimas kildinamas iš žodžio „žemas“. Kelionės metu 
apsilankysite ir tradiciniuose, ir netradiciniuose ūkiuose.  

Pažinsite Žemaitijos sodininkystės tradicijas ir pasimėgausite biodi-
naminiame ūkyje augintomis arbatomis ir prieskoninėmis žolelėmis. 
Šeimininkė pamokys gaminti tradicinius žemaičių patiekalus. Kitoje 
kelionės stotelėje sužinosite gydomųjų žolelių paslaptis. Vėliau 
apsilankysite įspūdingame karinės praeities objekte – Šaltojo karo 
muziejuje kadaise egzistavusios raketų bazės teritorijoje. Po to laukia 
apsilankymas labirinte, kur pajusite visišką ramybę ir sužinosite apie 
skirtingų geometrinių formų įtaką žmogaus sveikatai. Toliau – apsi-
lankymas kaimo turizmo sodyboje su tradicinių patiekalų ragavimu, 

gėrimais ir dainomis. Kelionės metu taip pat aplankysite Žemaitijos 
sostinę Telšius. Kelionės pabaigoje pamatysite, kaip kepamas tra-
dicinis lietuviškas skanėstas – šakotis ant laužo bei pasimėgausite 
tikra lietuviška pirtimi.

VISVAINIAI

BERŽORAS
LIKŠAI 

TELŠIAI

KŪLIO DAUBA

Kelionės trukmė:  3 dienų
Kelionės ilgis: ~465 km
Maršrutas: Ryga  - Jūrmala - Engurė - Talsai - Kuldyga - Jūrkalne - 
Paviluostas - Aizputė - Skrunda - Ryga

Šioje kelionėje pamatysite Kuržemės žemės ūkių ir jų gaminių įvai-
rovę. Skanu ir įdomu!  

Išvykę iš Rygos, važiuokite keliu palei Baltijos jūros įlanką, pro žvejų 
kaimelius, kuriuose kvepia rūkyta žuvimi. Pakeliui į Talsus užsukite 
į obuolių sodą ir ūkį, kuriame iš Latvijos obuolių gaminami traš-
kučiai. Talsai – tai ne tik miestelis ant 9 kalvų, bet ir vieta, kurioje 
gaminamas skanus sūris „Talsu ritulis“. Čia yra Latvijos Žemės ūkio 
muziejus, kuriame galima sužinoti viską apie žemės ūkį nuo XIX a. iki 

šių dienų. Kuldygos simbolis – raudonųjų plytų tiltas per Ventą bei 
šarmingasis senamiestis. Toliau kelias eina palei jūros pakrantę, kur 
galima pamatyti pajūrio žvejybos, žuvies rūkymo ir duonos kepimo 
tradicijas, apžiūrėti unikalius Jūrkalnės skardžius. Užsukite į vyno 
daryklą ir apsilankykite šitaki grybų auginimo ūkyje. Pravažiuokite 
pieno keliu „nuo karvutės iki pieno produktų“ bei pasisvečiuokite 
sodyboje, kurią įkūrė baronai.

ENGURE
TALSI

JŪRKALNE
PĀVILOSTA

AIZPUTE

KULDĪGA

SKRUNDA

JŪRMALA

AGLONA
DAUGAVPILS

ZARASAI

ŠVENČIONIŲ R.

RĒZEKNE

LIPUŠKI

KRĀSLAVA

IGNALINOS R.AUKŠTAITIJOS 
NACIONALINIS 

PARKAS

PABRADĖ

KAPLAVA

LATVIJOS IR LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ 
PROGRAMOS TERITORIJA

www.atostogoskaime.lt

M 1 : 750 000

1. PASKANAUK AUKŠTAITIJOS: 
senųjų patiekalų skonis šiandien

2. KURŽEMĖ  ŽEMAITIJA  MAŽOJI LIETUVA: 
su jūros vėjo ir rūkytos žuvies kvapu

3. LATGALAAUKŠTAITIJA: 
ledai ir menas

4. ŽIEMGALA  AUKŠTAITIJA: 
iš kur atkeliauja kaimo gėrybės 

5. DZŪKIJA  AUKŠTAITIJA  ŽEMAITIJA  
ŽIEMGALA: gurmanų kelionė į kaimą

6. DZŪKIJA  AUKŠTAITIJA  MAŽOJI LIETUVA 
 ŽEMAITIJA  KURŽEMĖ: 
ekologiniai, biologiniai ir etnografiniai ūkiai 
kviečia Jus

7. LATGALA  AUKŠTAITIJA: 
svečiuose pas ūkininkus ES pasienyje 

8. KURŽEMĖ: tradicinis ūkininkavimas 
šiandieniniame gyvenime 

9. ŽIEMGALA: pienas ir duona ant latvių stalo  

10. ŽEMAITIJA: išsaugotų tradicijų žemė  

KOKNESE

LUDZA

AGLONA

DAUGAVPILS

ZARASAI

ROKIŠKIS

ANYKŠČIAI

RĒZEKNE

IECAVA

ANYKŠČIAI

UKMERGĖ

BAUSKARUNDĀLE

BIRŽAI

KERNAVĖ

ROKIŠKIS

MEŽOTNE

PAKRUOJISŠIAULIAI

TRAKAI

KAUNAS

JELGAVA

NIDA

TALSI

LIEPĀJA

PALANGA

KLAIPĖDA

KERNAVĖ

KAUNAS

JURBARKAS

KULDĪGA

MOLĖTAI
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Sodyboje esančioje svetainėje 
„Agluona“ gaminama kafija, ga-
lima paragauti ir kitų mažosios 
Lietuvos bei Žemaitijos regiono 
valgių. Taip pat rengiamos 
degustacijos.

 Sodyboje kepama naminė 
duona, Mažosios Lietuvos nami-
niai pyragai, vofeliai.
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Žilių šeimos ūkis įkurtas, prižiū-
rimas ir puoselėjamas vienos 
šeimos. Smalsieji poilsiautojai 
gali vaikščiodami pamatyti kaip 
atrodo baltieji povai, fazanai, 
antys, vištos, poni arkliukai, 
Šarole veislės prancūziški galvi-
jai, Lietuvos baltosios genofon-
dinės kiaulės.

 Ūkininkai augina kiaules 
ir mėsinius gyvulius, o pats 
ūkis atitinka ES reikalavimus ir 

pripažintas kaip vienintelis Lietuvoje 
ekologinis ūkis nuo lauko iki stalo.

Sodybos šeimininkė gydyto-
ja-homeopatė-f itoterapeutė 
ekologiškai augina vaistažoles 
ir kitus vaistinius augalus. 
Vaistažolių ūkyje vyksta eduka-
cinės programos suaugusiems 
ir vaikams, yra turtinga biblio-
teka sveikatingumo klausimais. 
Kviečiami visi, norintys pasi-
lepinti vaistažolių voniomis ir 
arbatomis, spalvų terapija, aro-
materapija, dalyvauti sveikos 
mitybos ar vaistažolių rinkimo 
stovyklėlėse. Pirtyje-gydykloje 
vykdomos sveikatinimo ir grožio 
puoselėjimo procedūros.

Ūkio šeimininkė augina įvairias 
ekologiškas daržoves, turi vais-
medžių ir uogakrūmių, taip pat 
rūpinasi dviejų saugomų veislių 
karvėmis bei yra žirgų ašviečių 
mylėtojų klubo vadovė, augina 
sustambintus žemaitukus. 
Ūkininkė taip pat organizuoja 
įvairias šventes – Žolinę, 
naktigones.

 Sodybos šeimininkė yra 
įkūrusi daugiau kaip tūkstantį 
įvairių eksponatų žirgo tema 
turintį arklininkystės muziejų.
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Svečiai kviečiami apsilankyti 
sodybos tradiciniame, lietuviš-
kame etnografiniame rūsyje. Čia 
siūloma degustuoti naminius 
sūdytus lašinius su raugintais 
ekologiškais agurkais, skanauti 
naminio sūrio su įvairiomis na-
tūraliomis uogienėmis, ragauti 
sodyboje gaminto obuolių ar 
vynuogių vyno. Taip pat svečiai 
vaišinami šioje sodyboje gami-
nama putinų arbata.

 Šeimininkai gamina tradi-
cinį putinų sirupą. 

Sodybos šeimininkas – bitinin-
kas, seniausio lietuviško tauriojo 
gėrimo - midaus gamintojas, 
midininkas. Organizuojamos 
pažintinės midaus ir medaus 
degustacijos. Čia galima įsigyti 
įvairiausių bičių produktų, 
natūralaus vaško žvakių, kelių 
rūšių midaus.

 Šeimininkai gamina tra-
dicinį lietuvišką gėrimą – midų.

Organizuojama edukacinė 
programa “Draugiški mėsiniai 
galvijai ne tik maistas, bet 
ir bendravimo džiaugsmas”, 
kurios metu lankytojai gali iš 
arčiau pažinti mėsinius galvijus, 
sužinoti apie jų auginimo ir 
veisimo specifiką bei teikiamą 
naudą kaimui ir gamtai.

 Ūkyje yra auginami mėsi-
niai galvijai.

Ekologinis mėsinių galvijų veis-
lininkystės ūkis priima lankytojų 
grupes. Čia galima susipažinti 
su ūkio istorija bei dabartine 
veikla. Ūkyje auginama mėsinių 
galvijų veislė “Aubrakai”, mais-
tinės avižos, spelta ir šilauogės. 
Tiesiogiai iš ūkio galima įsigyti 
ekologiškos šviežios ir brandin-
tos jautienos, šilauogių.

 Ūkyje auginami mėsiniai 
galvijai.

61. Buivydų Ekoūkis

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

   +370 68233872
   buivydu.ekoukis@gmail.com

www.buivyduekoukis.lt

Jadvygos Balvočiūtės ūkis - tai 
sertifikuotas ekologinis žolelių 
arbatų gamintojas.  Lankytojai 
priimami ištisus metus, tačiau 
geriausias laikas apsilankyti 
ūkyje yra pavasaris ir vasara. 
Ūkis veda 45 min. trukmės 
paskaitą apie žoleles, po kurios 
seka 30 min. žolelių kolekcijos 
apžiūra lauke. 

 Ūkyje auginami tradiciniai 
vaistiniai augalai

Prižiūrint šeimininkams, gyvū-
nus galima pašerti, paglostyti, 
kartu nusifotografuoti. Ūkis turi 
įsirengęs pavėsinių. Kavinėje 
galima pasivaišinti kava bei 
užkandžiais. Taip pat galima 
įsigyti suvenyrų bei alpakų 
vilnos gaminių. Didelių grupių 
ekskursijos priimamos visus 
metus.

 Ūkyje auginami alpakos, 
lamos, kupranugariai, asiliukai, 
stručiai, olandiški ožiukai, šinši-
los ir triušiai.

G 4

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

  +370 61961958
  monicasadauskaite@hotmail.com

www.sadauskusodyba.lt

G 4

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

    +370 61087886
   susvietis@gmail.com

www.sodybasusve.lt

G 3

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

    +37060610053
    arutkauskas@gmail.com
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Sodybos šeimininkė lankytojus 
priima apsirengusi tautiniais 
rūbais, edukacijas veda žemai-
čių kalba. Ji papasakoja apie 
arbatžoles, pasiūlo jų pasiskinti, 
patiems pasigaminti savo arba-
tą. Prie arbatos pasiūlo pačios 
gamintų sūrio, duonos, pyrago, 
medaus. Sodyba yra prie 
Beržoro ežero ir netoli Platelių 
ežero. Iš čia patogu keliauti po 
Žemaitijos nacionalinį parką 
pėsčiomis, dviračiais, plaukimo 
priemonėmis bei automobiliu.

 Ūkyje auginami tradiciniai 
vaistiniai augalai

E 2

Ūkyje vykdomos edukacijos, 
kurių metu lankytojai supažin-
dinami su ūkyje gyvenančiais 
gyvūnais, jų priežiūra, veislių 
kilme.. Yra galimybė lankyto-
jams patiems rinkti kiaušinius 
ar pasimokinti teisingai sėdėti 
balne bei pajodinėti. 

 Ūkyje galima susipažinti 
su Aberdinų angusų veislės 
mėsiniais galvijais, alpakomis, 
įvairiais paukščiais, žirgais, 
poniais, triušiais, ožiais.

F 6

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

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

Galvijų yra apie 50, jie visus 
metus ganosi lauke, todėl juos 
apžiūrėti galima bet kada. 
Esant galimybei, lankytojai gali 
pasivaišinti Hailendų mėsa. Taip 
pat lankytojai gali apžiūrėti 
žemaitukus ir ant jų pajodinėti. 
Ekskursijos labiau rekomenduo-
jamos suaugusiems.

 Ūkio šeimininkai propa-
guoja ekologinį ūkininkavimą, 
augina Hailendų veislės galvijus 
bei žemaitukus.

F 4

2018 metais planuojama įsigyti 
alpakų. Siūlomos ekskursijos 
vaikams. Vaikai gali pabendrau-
ti su žirgais, stebėti angusus, 
apžiūrėti pieninių galvijų ūkį. 
Po ūkį vaikai vežiojami specialiai 
pritaikytoje, prie traktoriuko 
prikabintoje priekaboje. 

 Ūkyje auginami penki 
žirgai, ponis, šunys, mėsiniai 
Angusų galvijai. 

F 6

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

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

www.jadvyga.lt

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

   +370 68643584
   info@alpakuauginimas.lt

http://alpakuauginimas.lt

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

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

Lapių slėnio ūkyje auginama 
daug įvairių gyvūnų: istorinė 
portugalų žirgų veislė Luzitanai, 
Šetlando poniai, kiti šiltakraujai 
Europos žirgai, Anglo Nubian 
veislės ožkos, Lietuvos geno-
fondinės šiurkščiavilnės avys bei 
nemažas pulkas įvairių naminių 
paukščių. 

 Šeimininkai lankytojams 
pasakoja apie gyvūnų veisles, jų 
kilmę, kviečia jodinėti žirgais bei 
poniais ir stebėti gyvūnus.
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Beržoro k., Platelių sen., Plungės r.
GPS N 56.0250150  E 21.8216349

   +370 68831715
   info@berzorosodyba.lt

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

    +370 69929939
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Gaminami žirgo balnojimo rei-
kmenys, diržai, juostos, odiniai 
maišeliai ir kt. Siūloma: eks-
kursijos su ekspozicijos apžiūra, 
susipažinimas su įvairiomis odos 
rūšimis, gaminių įsigijimas. 
Šeimininkė pasakoja apie latga-
lių gyvenimo būdą.

 Ekskursijos su pasako-
jimais apie Latgalės tradicinį 
gyvenimo būdą, odos dirbinių 
gaminimą, žirgininkystę ir kraš-
to amatininkų tradicijas.  

Amatų centre galima apžiūrėti 
ir įsigyti daugiau nei 40 Latgalės 
amatininkų darbų. Siūlomas 
senlatvių rūbais apsirengusio 
gido pasakojimas Suprādku 
kambaryje pasakojama apie 
senųjų baltų genčių gyvenimą, 
amatų atsiradimo ir vystymosi 
istoriją, senuosius etikos ir darbo 
įstatymus bei tradicijas. Centre 
demonstruojami senieji amatai, 
galima įgyti senųjų amatų 
įgūdžių.

 Pasakojama apie senųjų 
laikų latgalių gyvenimą, amati-
ninkystės svarbą šeimų ūkiuose, 
rodomi senųjų laikų ūkio darbai, 
lankytojai kviečiami dalyvauti 
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ūkio darbuose. Lankytojai turi galimy-
bę paragauti senųjų latgalių patiekalų.

Ūkio devizas: „Čia gaminamas 
tikras Latgalės alus!” Lankytojai 
gali dalyvauti alaus gaminimo 
procese, klausytis pasakojimo 
apie tradicijas ir degustuoti 
produkcijos. Užkandžiams šei-
mininkas siūlo latgalių kaimiškų 
gėrybių.

 Kaimo sodyboje da-
romas alus pagal tradicinius 
receptus. Svečiams rodomas 
gaminimo procesas ir siūlomos 
degustacijos.

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

    + 371 26452844, 26452695
    rdains@inbox.lv

Svečiams siūloma apžiūrėti di-
delę senų muzikos instrumentų 
kolekciją, pasiklausyti pasako-
jimo apie instrumentų istoriją 
ir gamybos procesą. Svečiai 
gali pagroti, taip pat užsisakyti 
ir įsigyti pačių pasigamintus 
instrumentus. 

 Ekspozicijoje yra daugiau 
nei 100 įvairių instrumentų, 
kuriais per paskutinius 120 metų 
buvo grota Latvijos teritorijoje - 
akordeonai, armonikos, armoni-
kėlės, bajanai, kanklės, citaros, 
cimbolai ir daug kitų.

50. GUNARO IGAUNIO SENŲ MUZIKOS 
INSTRUMENTŲ DIRBTUVĖ
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Poilsio namai “Zvejnieki” įsikūrę 
Lubano rytinėje pakrantėje 
su plačiu vaizdu į didžiausią 
Latvijos ežerą. Šeimininkai 
ruošia patiekalus iš šviežių gė-
lavandenių žuvų pagal senolių ir 
pačių sugalvotus receptus.

 Poilsio namai yra sename 
žvejų kaime, kur ir dabar žvejo-
jama ežere. Svečiai gali apžiū-
rėti tipiško žvejų kaimo aplinką, 
žvejybos tinklus ir paragauti 
paruoštos ežero žuvies. 
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Malnavos dvaro šmakovkos (na-
minės degtinės) varykla (1827 
m.) lankytojams siūlo ekskur-
siją, degustaciją, užkandžius. 
Siūloma ekskursija po dvarą ir 
parką, Hitlerio bunkerio apžiūra, 
turizmo informacija apie lanko-
mus objektus Latgalėje.

 Lankytojai supažindinami 
su Latgalės šmakovkos gamybos 
procesais nuo dvaro laikų iki šių 
dienų.

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

   +371 28321856
   latgalessmakovka@gmail.com

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

  + 371 26597635
  apkalnmajas@inbox.lv

www.apkalnmajas.lv

D 8

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

    + 371 29467925, 29123749
   ligakondrate@inbox.lv

www.ludzasamatnieki.lv

D 8 D 8
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Īdeņa, Nagļu pag.,
Rēzenes nov., Latvija
GPS Lat: 56.75039 Lon: 26.94838

   +371 28301143 
  zvejnieki-lubans@inbox.lv

www.zvejnieki.lv
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„Barono vila“ – rojaus kam-
pelis: platus ir gilus įžuvintas 
tvenkinys, aptvaruose besiga-
nantys elniai ir danieliai, avys, 
pilni grybų ir uogų miškai, 
skaidrūs ežerai bei turistų pa-
mėgti Šventosios upės vingiai. 
Sodybos restorane patiekiamas 
šviežias, skanus ir kokybiškas 
maistas, gurmaniški elnienos, 
danielienos ir avienos patieka-
lai, krosnyje kepta lietuviška 
ruginė duona ir ant laužo virtas 
firminis patiekalas - “Barono 
plovas”.

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

   +370 69840202
   info@baronovila.lt

www.baronovila.lt
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Kaimo turizmo sodyba įsikūrusi 
svajingame gamtos kampelyje 
geomorfologiniame draustiny-
je, apsupta giliojo Keršio ežero 
ir įžuvinto tvenkinio. Sodyboje 
galima paskanauti ir įsigyti net 
4 rūšių natūralaus raugo nami-
nės duonos, kuri kepama tikroje 
kaimiškoje molinėje krosnyje.

 Šeimininkai duonkepėje 
krosnyje kepa tradicinę duoną.

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

   +370 69988544
   info@svajoniudvaras.lt

www.svajoniudvaras.lt
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Jaukioje restorano aplinkoje 
galima paskanauti iš lietuviškų 
gamtos gėrybių pagamintų 
patiekalų. Čia taip pat galima 
pasigrožėti senųjų maisto gami-
nimo įrankių bei šakočių kepimo 
įrangos ekspozicija. Norintiems 
patiems išsikepti tradicinį šako-
tį, siūloma užsisakyti edukacinę 
programą „Parodomasis šakočio 
kepimas“.

 Šeimininkai vykdo šakočio 
kepimo edukacinę programą.

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

   + 370 60611315
   info@romnesa.lt

www.romnesa.lt
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Edukacinės žuvienės virimo 
programos metu verdama 
žuvienė pagal šimtametes Rytų 
Aukštaitijos krašto žvejų tradi-
cijas. Svečiai supažindinami su 
senovės rytų aukštaičių mitybos 
įpročiais, gyvenimo būdu ir 
tradicijomis nuo XIII a. Sodyboje 
taip pat galima žvejoti, grybau-
ti, uogauti. 

 Šeimininkai verda tradici-
nę žuvienę.

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

    +370 68739339
   sodybavaldas@gmail.com

www.gaideliusodyba.lt

G 7

Sodyba įkurta Senojoje 
Gegužinėje buvusios dvarvietės 
vietoje ant Neries upės kranto. 
Lankytojai kviečiami pasigrožėti 
kraštovaizdžiu plaukiant Nerimi 
ar važinėjant dviračiais.Sodybos 
šeimininkai architektai veda 
paskaitas apie etnoarchitektūrą.

 Šeimininkai lankytojus 
supažindina su ūkio istorija 
bei tradicinių lietuviškų avių ir 
arklių veislėmis.

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

   +370 69880517
   rolandas@senojigeguzine.lt

www.senojigeguzine.lt

G 5
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 Šeimininkai duonkepėje kros-
nyje kepa tradicinę duoną.
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12. POILSIO NAMAS 
„ZARIŅI” („Šakelės“)

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

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

Sodyba yra Saraikių centre, nutolusi nuo Liepojos 15 km ats-
tumu ir apie 1 km atstumu nuo Baltijos jūros. Sodyboje įrengti 
du poilsio nameliai (7 ir 6 asmenims), patalpos šventėms ir 
seminarams, talpinančios 15 ir 50 asmenų. Čia taip pat yra 
vieta piknikui, žaidimo aikštelė vaikams, minigolfas, pirtis bei 
sauna.

 Šeimininkė senoje klėtyje įrengusi kraštotyros muziejų, 
kur galima pamatyti įvairius su žvejyba ir jūra susijusius 
eksponatus.

V-IX
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17. PIENO MUZIEJUS „BERGHOF”

Kolkos rago artumas, jūros ir 
pušų kvapo prisotintas oras šiai 
vietai sukuria ypatingą Kolkos 
kraštui būdingą savitumą, o 
visą tai galima rasti „Ūši“ kieme. 
Sodyboje svečiai yra apgyven-
dinami atskirame bute su dušu 
ir tualetu.

Lankytojams siūloma 
ekskursija pėsčiomis – 
„Pasivaikščiojimas po industrinę 
Kolkos istoriją”. Ekskursija papil-
dyta teatralizuotais elementais 
ir Latvijos geriausių šprotų 
degustacija.

1. KEMPINGAS “ŪŠI”

VI-X

Poilsio ir kempingo name-
liai “Pie Andra Pitragā” yra 
Dundagos apskrityje, Pitrago 
kaime, “Krogu” sodyboje. 
Tiek poilsio namelis, tiek pats 
kempingas yra apsupti ramaus 
miško, o iki jūros pakrantės – tik 
800 metrų. Kempingo aikštelė 
talpina iki 50 palapinių ir 3 auto 
namelius.

 Lankytojai gali dalyvauti 
žuvies rūkyme, produkcijos 
degustavime bei gali išgirsti 
pasakojimų apie žvejybos jūroje 
tradicijas. Sodyboje galima 
apžiūrėti lyvių (tauta, gyvenusi 

2. POILSIO VIETA “PIE ANDRA PITRAGĀ”

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

   + 371 26493087
   andrisantmanis@inbox.lv

www.pieandrapitraga.lv
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Latvijos teritorijoje) sodyboms būdin-
gų 20 skirtingų tvorų rūšių.

„Ances“ dvaras buvo pastatytas, 
kaip tėvo dovana sūnui Ulrihui 
Johannui fon Berui. Šalia dvaro 
buvo įrengtas puošnus prancūzų 
sodas. Po 1766 metų pastatas 
buvo perstatytas ir prabangiai 
dekoruotas. Maždaug XIX 
amžiaus 10-aisiais metais dvare 
buvo apgyvendinti prancūzų 
kareiviai, kurie nuniokoja dvarą. 
Po kiek laiko antras aukštas buvo 
nugriautas ir po ilgų remonto 
darbų dvaras buvo pritaikytas 
seniūno ir kitų tarnautojų gy-
venamajai vietai. 1920 metais 
„Ances“ dvaras atiteko valstybės 
nuosavybėn.

 Lankytojai kartu su šeimi-
ninke gali dalyvauti sklandraušių 

3. ANCES DVARAS
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kepimo pažintinėje programoje, kurios 
metu gali sužinoti apie šio patiekalo 
istoriją. Amatininkų dirbtuvėje galima 
stebėti amatininkų darbą ir patiems 
pabandyti pameistrauti. 

Viešbutis įsikūręs 200 m nuo 
jūros kranto ir Roja upės. 
Svečiai gali užsisakyti kamba-
rius arba atskirus namelius. 
Viešbutyje rengiamos 1-3 dienų 
programos grupėms: sporto 
šventės, “Mielasts zvejnieka 
sētā” („Vaišės žvejo sodyboje“), 
dažasvydis, iškyla miške, golfas 
pievose.

 Grupėms siūlomos vaišės 
žvejybos tematika, kurių de-
gustacija papildyta dainomis 
ir šokiais. Svečiai gali stebėti 
žuvų rūkymo procesą, daugiau 
sužinoti apie žvejybinį darbą ir 
išmokti gaminti sklandraušius.

4. VAIŠĖS ŽVEJO SODYBOJE, VIEŠBUTIS “ROJA”

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

    + 371 29477602
   rojahotel@inbox.lv

www.rojahotel.lv

V-X

Laumių gamtos parkas įsikūręs 
20 km nuo Talsų. Svečių namas 
su židiniu talpina iki 80 asmenų, 
yra visa reikiama įranga semina-
rams, pristatymams. Kaimo pirtis 
su pirtininko paslaugomis pade-
da puoselėti  sveikatą ir palaikyti 
stiprią dvasią. Lankytojams siūlo-
ma pasivaikščioti Miško, Augalų, 
Minigolfo, Paukščių, Bičių, Sporto 
su kliūtimis takais ir siūloma ste-
bėti gyvas bites.

 Šeimininkai suteikia 
galimybę pasijusti tikrais biti-
ninkais – stebėti bičių gyvenimą 
bičių avilyje, apsirengus bitininko 
drabužiais, pasivaikščioti bičių 
taku ir įlipti į medį naudojantis 
nagėmis.

5. LAUMIŲ GAMTOS PARKAS

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

   +371 29477731
   info@laumas.lv

www.laumas.lv
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Muziejaus tikslas – skleisti 
žinią apie Latvijos kaimus, 
supažindinti su žemės ūkio šakų 
vystymosi istorija ir platinti 
žinias apie ūkininkavimą bei 
gyvenimą Latvijos kaimuose 
nuo XIX amžiaus pabaigos iki 
šiandienos. 

 Muziejus stengiasi sudo-
minti lankytojus įvairia žemės 
apdirbimo, priežiūros, derliaus 
nuėmimo ir apdirbimo technika, 
taip pat įvairiais darbo įrankiais. 
Muziejuje galima susipažinti 
su žemės ūkio šakų vystymosi 
raida, ūkininkavimu ir gyvenimo 

6. LATVIJOS ŽEMĖS ŪKIO MUZIEJUS

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

   +371 63291343, 29403183
  llm@llm.lv

www.llm.lv
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7. ŪKIS „BITNIEKI” („Bitininkai“)

apie bitininkystės vystymąsi Latvijoje 
ir dalijasi savo patirtimi.

Gražiame ūkyje, kuriame ūki-
ninkaujama laikantis aplinkai 
draugiškos filosofijos yra ~ 
300 bičių šeimų. Lankytojų 
poreikiams patenkinti veikia 
parduotuvė ir degustacijų salė. 
Ūkyje galima įsigyti įvairių žiedų 
medaus, žiedadulkių (atskiro 
produkto arba sumaišyto su 
medumi), propolio (atskiro 
produkto arba sumaišyto su 
medumi), bičių duonos, vaško 
žvakių ir kitų suvenyrų. Ūkyje 
vykdomos bičių produktų, tarp 
jų ir medaus vyno, degustacijos 
ir ekskursijos.

 Medaus gavimui naudoja-
mi tradiciniai ir senų laikų bičių 
aviliai. Šeimininkai pasakoja 

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

   +371 63630724, 29720288
   zsbitnieki@inbox.lv
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Šeimyniniame ūkyje, kaip 
senais laikais, auginami ir varto-
jimui gaminami grūdai, kanapės, 
mėsa, vaisiai, daržovės ir beveik 
60 vaistinių augalų, kurie virsta 
originaliais gaminiais. Padedant 
šeimininkei, lankytojai gali susi-
pažinti su augalais, degustuoti 
arbatas ir kepti duoną su priesko-
niais lauko židinyje.

 Be to, yra galimybė žolelių 
namelyje stebėti, kaip spau-
džiamas aliejus, garinami žiedų 
lapeliai ir gaminami natūralūs 
kremai ir tepalai pagal seno-
vinius receptus. Biologiniame 

8. SVEIKATINGUMO ŪKIS 
„UPMAĻI” („Upės krantas“)

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

   info@anna-bergmans.eu
www.anna-bergmans.eu
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Šeimininkė pagal senovinius re-
ceptus kepa duoną ir sklandrau-
šius ant klevo lapų. Sklandraušių 
sudėtyje yra ruginiai miltai, 
bulvės ir morkos. Kepykloje 
demonstruojamas duonos ir 
sklandraušių kepimo procesas, 
po kurio svečiams siūloma 
paragauti ir įsigyti produkcijos. 
Lankytojai gali stebėti suitų 
moters aprengimą, žaidimus, 
dainavimą.

 Šeimininkė demonstruoja 
ir pamoko duonos, sklandraušių 
kepimo tradicijų. Kol pyragai 
kepa, lankytojai gali pasiklausy-
ti pasakojimų apie suitų kraštą ir 
apžiūrėti suitų tautinius rūbus. 

9. DUONOS KEPYKLA „SUITU MAIZE”

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

   + 371 29411730
   rutasokolovska@inbox.lv

10. KAIMIŠKOS DUONOS KEPIMAS, 
„BĒRZIŅI” („Berželiai“)

Berzinių namuose pagal seno-
vinius receptus kepama nuos-
tabiai gardi kvietinė ir ruginė 
duona. Išskirtinį skonį ir kvapą 
duonai suteikia ypatinga kros-
nis, kuriai daugiau nei 70 metų. 
Duoną galima užsisakyti arba, 
iš anksto susitarus, patiems 
išsikepti savo kepalėlį.

 Šeimininkė moko duonos 
kepimo tradicijų pagal seno-
vinius receptus ir kepa duoną 
tikroje duonos krosnyje.

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

    + 371 29471655
    jurislastovskis@inbox.lv 

Kaimo turizmo sodyboje yra du 
nameliai, skirti ramiam poilsiui, 
bei kaimiška pirtis ant Sakas 
upės kranto netoli Paviluosto. 
Pirties pastate yra nedidelė salė 
su židiniu, talpinanti iki 20 as-
menų bei du kambariai nakvy-
nei. Tvenkinyje, tarp vandens 
lelijų – salelė su lauko židiniu. 
Vos už 8 km yra jūra ir tylus 
paplūdimys. Šioje vietoje taip 
pat organizuojamos ekskursijos 
po Sakas kraštą. 

Šeimininkė malkomis kū-
renamoje kluono krosnyje kepa 
tikrą Latvijos kaimišką ruginę 
duoną iš pačių išaugintų grūdų. 

11. KAIMO SODYBA „IEVLEJAS” 
(„Ievų pakalnė“)

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

   + 371 29124128
   ievlejasagita@inbox.lv

IV-XII

“Baļļas” ūkis turi jau daugiau 
nei 20 metų patirties bitinin-
kystės produkcijos gamyboje ir 
realizavime. Turistų grupėms 
čia siūlomos gido paslaugos 
ekskursijoms po bityną, kūrybi-
nės dirbtuvės vaikams, smagūs 
užsiėmimai komandoms, 
degustacijos, galimybė surengti 
pikniką ar užsisakyti pietus - ant 
laužo virtą sriubą bei medaus 
duoną.

 Ūkyje galima apžiūrėti 
bityną su tradiciniais Latvijos 
aviliais. Lankytojams pasako-
jamos ir rodomos bitininkystės 
tradicijos.

13. ŪKIS „BAĻĻAS”
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Bityne siūlomos įvairios pramo-
gos – čia galima pamatyti, išgirs-
ti ir susipažinti su bičių gyvenimu. 
Yra galimybė netgi pasijusti tikru 
bitininku – užsivilkti bitininko 
aprangą, uždegti dūminę, pa-
ruošti inventorių ir rūpintis bičių 
šeimomis. Taip pat galima mė-
gautis bitininkystės produktais 
ar dalyvauti medaus sukime. O 
ne sezono metu - tiesiog apsilan-
kyti bityne, padegustuoti įvairių 
bitininkystės produktų, iš bičių 
vaško pasigaminti žvakių.

 Edukaciniai užsiėmimai bi-
tyne supažindina su bitininkystės 
tradicijomis ir leidžia pasijusti ti-
kru bitininku. Bityno šeimininkai 

14. MOKYMO BITYNAS „STROPS” („Avilys“)
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dalinasi savo patirtimi, organizuodami 
mokymus.

Ūkyje iš melisos, aviečių, 
gysločių, bitkrėslių, rasakilos ir 
liepų žiedų gaminamos žolelių 
arbatos (galimi suvenyrams ir 
dovanoms), o bityne – medus. 
Šeimininkė veda edukacines 
ekskursijas po bityną, moko 
tverti žardines tvoras. Yra ga-
limybė įsigyti vietinės produk-
cijos ir dalyvauti degustacijoje.

 Šeimininkė skaito pas-
kaitas apie vaistinių augalų rin-
kimą, bitininkystės ir žardinių 
tvorų statymo tradicijas.

15. TURAIDAS

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

    +371 29649900
    zmanteja@inbox.lv

www.manteja.lv

Istorinis vėjo malūnas (pastaty-
tas 1885 m.) ir jo mechanizmas 
yra išsaugotas tik dabartinių 
šeimininkų dėka. Malūno pasta-
te siūlomos ekskursijos, taip pat 
vietinių konditerijos gaminių ir 
kaimiškos duonos degustacija.

 Šeimininkai prižiūri senąjį 
malūną bei svečiams siūlo ap-
žiūrėti jo mechanizmą.

16. PRENCLAVŲ MALŪNAS

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

    + 371 29779397, 26051129
    parsla1@inbox.lv
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Atnaujintame istoriniame dvaro 
komplekse yra viešbutis, turintis 
23 numerius, taip pat restoranas 
„Rožu krodziņš”, kurio virtuvėje 
gaminama iš vietinio dvaro 
daržo gėrybių. Poilsiui ir atsi-
palaidavimui įrengtas Pieno 
SPA salonas, kuriame galima 
mėgautis pieno voniomis bei 
masažais. Dvaro komplekse taip 
pat yra pirties pastatas su židi-
niu, nedideliu baseinu, garine 
aromatine pirtimi ir sauna.

 Dvaro klėtyje yra sūrių 
gaminimo vieta ir muziejus 
(veikiantis nuo 1985 m.), kuria-
me galima sužinoti pieno kelią 
nuo atsiradimo iki produkcijos. 
Lankytojai gali pamėginti melžti 
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Šeimininkai pasakoja ir 
demonstruoja, kaip iš molio 
atsiranda įvairūs dirbiniai, 
leidžia lankytojams pabandyti 
pasigaminti ir patiems. Čia su-
kurtus gaminius galima įsigyti 
arba užsisakyti naujų.

 Keramikos dirbtuvėse 
pasakojama apie keramikos 
tradicijas Latvijoje, lankytojams 
demonstruojamas molio gami-
nių kūrimo procesas. Lankytojai 
skatinami ir patys dalyvauti 
kūrimo procese.

18. KERAMIKOS DIRBTUVĖ „VILKI” („Vilkai“)

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

   +371 26194220
   vilki@inbox.lv
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būdu Latvijos kaime nuo XIX amžiaus 
pabaigos iki šių dienų.

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

   +371 63276507, 29475692
  dzenetam@gmail.com

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

    +371 26446701
   batiprojekti@gmail.com
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Skrundas nov., Rudbāržu pag., 
Sieksāte, Latvija
GPS Lat: 56.69011 Lon: 21.89061 

  piens@pienamuiza.lv
www.pienamuiza.lv
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Kaimo sodyboje „Puteņi” gali-
ma apžiūrėti Latvijai būdingus 
naminius paukščius ir gyvūnus. 
Šeimininkas lankytojams siūlo 
dalyvauti jo organizuotame 
žygyje „Pa barona fon Bēra 
taku” (Barono Fon Bero taku). 
Šeimininkė kviečia susipažinti 
su tradiciniais ritualais, sužinoti 
kmynų sūrio ar kito latviško 
patiekalo gaminimo paslaptis.

 Kaimo turizmo sodyboje 
„Puteņi“ latvišką gyvenimą gali-
ma pajusti paragavus tradicinių 
patiekalų ir sužinojus papročius. 
Sodyboje taip pat įrengta ir 
žirgininkystės ekspozicija.

19. KAIMO SODYBA „PUTEŅI” („Pūga“)

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

   +371 25915640
   rasmal@inbox.lv
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Šiame ūkyje bitininkas rūpinasi 
apie 300 bičių šeimų, o ūkyje 
surinktas medus yra gavęs daug 
įvairių apdovanojimų. Čia galima 
rasti Sosnovskio barščių medaus, 
vietinių uogų su medumi bei me-
daus šiaudelių vaikams. Lankytojai 
gali aplankyti bityną, degustuoti 
10 rūšių medų bei įsigyti bitinin-
kystės produkcijos. Taip pat orga-
nizuojama programa „Ekstremali 
bitininkystė”, kurios metu reikia 
užsivilkti bitininko drabužius, kad 
būtų galima iš arčiau susipažinti su 
darbščiais vabzdžiais. 

 Organizuojamos ekskursijos 
po avilyną, pasakojimai apie 
bitininkystės tradicijas ir bitininkų 
kasdieninį darbą.

20. MEDUSPILS („Medaus pilis“)

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

   +371 29497903
   meduspils@inbox.lv

www.meduspils.lv
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Ūkininko sodyba, kurioje galima 
susipažinti su įvairiais naminiais 
gyvūnais, senų darbo įrankių 
kolekcija, apie kurią papasakoja 
patys šeimininkai. Čia siūloma 
pasimėgauti kaimiška pirtimi su 
beržo ir kadagio vantomis bei žo-
lelių arbatomis. Svečių patogumui 
apgyvendinimas pirties pastate, 
vasaros metu ir klėtyje. Taip pat 
siūloma tinklinio aikštelė, jojimas 
žirgais, palapinių vieta, lauko 
virtuvė.

 Ūkyje galima susipažinti 
su senų darbo įrankių kolekcija 
ir išgirsti pasakojimą apie jų 
panaudojimą sodyboje. Šeimos 
su vaikais gali dalyvauti gyvulių 

21. SODYBA „INDĀNI“

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

   +371 29259272
   indani91@inbox.lv

 www.indani.lv
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Ekologinis pienininkystės ūkis. 
Moksleiviams ir kitiems suin-
teresuotiems svečiams siūloma 
edukacinė ekskursija “Pieno 
kelias”, kurios metu yra galimy-
bė „susimušti“ patiems sviestą 
ir susipažinti su pieno produktų 
gamyba.

 Ūkyje yra įkurtas muziejus 
su senais pieno apdirbimo darbo 
įrankiais, šeimininkai papasako-
ja apie jų paskirtį.

22. ŪKIS „GEIDAS“

Dzūkstes pag., Tukuma nov., Latvija
GPS Lat: 56.77715 Lon: 23.20296

   +371 26529657
   zsgeidas@gmail.com
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Skaidryte Bauze yra itin kruopšti 
pirštinių mezgėja. Jos kolekcijo-
je yra daugiau nei 185 porų pirš-
tinių – kumštinių, su latviškais 
raštais ir spalvų įvairove. Svečiai 
gali apžiūrėti pirštinių kolek-
ciją, pasiklausyti amatininkės 
pasakojimų. Sodyboje taip pat 
yra įvairių augalų daržas bei 
šeimininko – Haraldo Bauzes 
išdrožtos medžio skulptūros. 

 Viena žymiausių Latvijos 
liaudies amatų meistrė, prista-
tanti savo 185 porų pirštinių 
kolekciją.

23. PIRŠTINIŲ MEZGĖJA SKAIDRĪTE BAUZE

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

   +371 63754136, 22308565
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28. SODYBA CAUNYTĖS („Kiaunytės“)

Latvijos ministro pirmininko, o 
vėliau ir valstybės prezidento 
Karlio Ulmanio (1877 - 1942) 
gimtieji namai, kuriuose nuo 
1993 m. veikia muziejus. Karlis 
Ulmanis buvo ypač populiarus 
tarp ūkininkų, nes jo dėka Latvija 
pasiekė aukštą ekonominį lygį. 
Sodyboje išlikęs gyvenamasis ir 
ūkinis pastatas, tvartas – darži-
nė, klėtis. Pastatuose veikia me-
morialinė K. Ulmanio ekspozicija 
bei pristatoma gausi žemės ūkyje 
naudojamos įrangos ir padargų 
kolekcija. 

Memorialinėje sodyboje 
įrengta ekspozicija apie 

24. PIKŠAS

I-XII

Ūkis įkurtas 1992 metais, yra 
Jelgavos krašte, Lielupės upės 
baseine. Šiuo metu parodomasis 
ūkis vystomas 700 ha žemės 
plote, su 300 melžiamų karvių 
ferma ir šiltnamių kompleksu, 
kur auginamos salotos bei pries-
koniniai augalai. 

 Mišrus ūkis, kuriame 
svečiams pasakojama apie ūkio 
atsiradimo istoriją bei demons-
truojami žemės ūkio procesai.

25. ŪKIS „MEŽACĪRUĻI” („Miško vyturiai“)

I-XII

Malkomis kūrenamoje krosnyje, 
pagal senus receptus iš vietinių 
žaliavų (nėra GMO), kepama 
duona, sausainiai ir kiti gardu-
mynai. Nedidelėms grupėms 
siūlomos ekskursijos apie duo-
nos kepimo paslaptis, galima 
degustuoti ir įsigyti kepyklos 
gaminius.

 Nedidelėms lankytojų 
grupėms pasakojamas ir aiški-
namas duonos kelias nuo grūdo 
iki duonos kepalo.

26. SVETĖS DUONA

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

    + 371 29235332
    info@svetesmaize.lv

www.svetesmaize.lv

Vienas iš pirmųjų ir didžiausių 
ožkų ūkių Latvijoje. Ekskursijų 
metu šeimininkas pasakoja 
istoriją apie ožkų auginimą ir 
pieno produktų (sūrio, kefyro) 
gamybą. Vykdomos degusta-
cijos bei siūloma įsigyti ūkyje 
gaminamos produkcijos.

 Pasakojama ūkio atsira-
dimo istorija, ūkyje auginamų 
ožkų priežiūros bei perdirbamų 
produktų procesai ir ožkininkys-
tės tradicijos Latvijoje.

27. ŪKIS LĪCĪŠI („Įlankėlės“)

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

    +371 26537993
    licisimeister@gmail.com

www.licisi.lv
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Svečiai sodyboje pasitinkami 
su latviška nuotaika bei šiltu 
šeimininkų bendravimu. 
Kaimo turizmo sodyba įrengta 
derinant senosios sodybos 
autentiškumą su šiuolaikiniais 
elementais. Sodybos centrinėje 
dalyje yra klėtis su krosnimi 
duonos kepimui. Siūlomi įvairūs 
kalendorinių švenčių renginiai 
bei edukacijos.

 Šeimininkė supažindina 
su duonos kepimo tradicijomis ir 
rodo duonos kepimo edukacinę 
programą. 

I-XII

Patogi vieta keliaujant po 
Baltijos šalis (Ryga – Bauskė 
kelio 48 km). Žemdirbių ūkyje 
įrengta kempingo aikštelė, 
talpinanti 32 auto namelius ir 
veikianti visus metus. Kempingo 
aikštelė siūlo šiuos patogu-
mus - elektros jungtis, dušas, 
WC, virtuvė, skalbimo mašina, 
laužavietė, vieta griliui, žaidimų 
aikštelė vaikams, plaukiojimas 
valtele.

 Šeimininkai yra su-
rinkę senų darbo įrankių ir 
pieno perdirbimo įrangos 

29. ŪKIS „BĒRZIŅI” („Berželiai“)

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

   +371 26320336
   info@kempingslabirinti.lv

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

  +371 26670812
  piksas@piksas.lv

www.piksas.lv

D 4

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

    +371 26548948
   mezaciruli@gmail.com

D 4 D 4

Cenu pag., Ozolnieku nov., Latvija
GPS Lat: 56.72267 Lon: 23.79211

   +371  26352395 
  jscaunites@inbox.lv

www.caunites.lv
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Ūkis, populiarinantis latvišką 
gyvenimo būdą, pritaikant 
senovines tradicijas ir puoselė-
jant latvišką kulinarinį paveldą. 
Svečiai vaišinami kaimiškomis 
gėrybėmis - koše, virtiniais ir 
pyragais, kurie pagaminti iš pa-
čių išaugintų grūdų ir stambaus 
malimo miltų. Galima įsigyti 
arbatų, prieskonių ir kitų ūkyje 
gaminamų produktų.

 Svečiai gali apžiūrėti ūkį, 
kuriame puoselėjamos latviškos 
tradicijos, organizuojamos 
tradicinės šventės, ruošiamas 

30. ŪKIS „VAIDELOTES” („Vaidilutės“)

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

    +371 29389993
    vaidelotes@gmail.com

I-XII
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“Rožmalas” – poilsio komplek-
sas pačioje Žiemgalos širdyje. 
Komplekse esantis 1867 metų 
malūnas - šeimininkų duoklė 
protėvių paveldui. Rožmalas pa-
talpose organizuojami renginiai, 
seminarai, teikiamos nakvynės ir 
maitinimo paslaugos, taip pat yra 
pirtis su SPA kompleksu, sporto 
aikštelė aktyviam poilsiui, siūlo-
ma ekskursija į Ribbes malūną.

 Ekspozicija “Grūdo kelias”, 
kuri pristatoma sename malūne, 
parodo žemdirbystės vystymąsi 
bei procesus nuo žemės paruo-
šimo iki derliaus nuėmimo ir 
perdirbimo.

31. POILSIO KOMPLEKSAS „ROŽMALAS” 
(„Rožių krantas“)

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

   +371 26564580
   info@rozmalas.lv

www.rozmalas.lv

E 5
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Poilsio kompleksas „Miķelis“ 
įkurtas 2017 m. liepos 1 d. Jame 
yra 4 dviaukščiai keturviečiai 
šeimyniniai numeriai su tera-
somis, 7 dviviečiai numeriai su 
terasomis ir 7 dviviečiai numeriai. 
Netoliese yra Retro automobilių 
muziejus, ūkininko sodyba ir 
restoranas. Teritorijoje yra vieta 
palapinėms. 

 Muziejus po atviru dangu-
mi su Žiemgalių sodyba, kurioje 
atkuriamos XX a. pirmosios pusės 
Žiemgalos gyvenimo sąlygos. 
Lankytojai kviečiami apžiūrėti 
žemdirbystės ir senųjų automo-
bilių kolekciją.

32. POILSIO KOMPLEKSAS „MIĶELIS” E 5

Ūkyje gaminamas medus ir 
medaus produkcija – žiedadul-
kės, propolis, medaus vynas, 
alkoholinis gėrimas „Bites buča” 
(„Bitės bučkis“). Šeimininkas 
gali aprodyti bityną. Galima 
įsigyti produktų. 

 Šeimininkai supažindina 
su bitininkystės tradicijomis ir 
kasdieniniais darbais bityne.

33. DZINTARLĀSE („Gintaro lašas“)

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

   + 371 63914166, 29878819
   dzintarlase@inbox.lv
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Kieme ir sodybos pastatuose 
yra įrengta Latvijos kaimui 
būdinga darbo įrankių, žemės 
ūkyje naudojamų mašinų, 
mechanizmų ir buities apyvokos 
daiktų kolekcija. Lankytojai gali 
dalyvauti bandelių su lašinukais 
ir duonos kepaliuko paruošime, 
tai kepama tikroje kaimo kros-
nyje, taip pat, vadovaujant šei-
mininkui, galima  eiti į pažintinę 
ekskursiją. 

  Lankytojai gali apžiū-
rėti latvių kaimo sodybą su 
senų darbo įrankių kolekcija 
(mašinos, mechanizmai, namų 

34. AUSEKLIO MALŪNAS

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

   + 371 29197412, 26396878
   ausekludzirnavas@inbox.lv

www.ausekludzirnavas.lv

E 5

K.Ulmanio indėlį į žemės ūkio vystymo-
si procesą nuo 1918 iki 1940 metų. 
Edukaciniai duonos istorijos ir kasdieni-
nio kaimo sodybos gyvenimo renginiai. 

I-XII

kolekciją bei pasakoja apie ankstesnį 
jų panaudojimą.

naminis bei kulinarinio paveldo valgis 
iš pačių išaugintos produkcijos.

35. ŪKIS „SIDRABI” („Sidabrai“)

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

   +371 26593210
   ineta.sproge@koknese.lv

Ūkyje auginamos kanapės ir siūloma susipažinti su šio augalo 
istorija, naudojimu maiste ir pirtyje. Gaminamas kanapių 
sviestas ir pienas. Siūloma dalyvauti ekskursijoje ir įsigyti 
produktų.

 Auginama sena, iš šeimininkės senolių paveldėta 
kanapių rūšis, pasakojama apie kanapių perdirbimo procesą 
ir siūloma degustuoti kanapių pieną, ledus, kanapių sviestą 
ir arbatą.

V-IX
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apyvokos daiktai), taip pat atnaujintą 
malūno pastatą. Tikroje kaimo kros-
nyje galima iškepti duoną ar bandeles.

51. POILSIO NAMAI „ZVEJNIEKI” („Žvejai“)

Pagal senovinius receptus ga-
minama kvapni cikorijos kava. 
Visos sudėtinės dalys yra vieti-
nės kilmės, iš aplinkinių laukų 
ir miškų. Lankytojai ekskursijos 
metu gali degustuoti ir įsigyti 
kavos.

 Pagal senovinius recep-
tus kava gaminama iš miežių, 
cikorijų, ąžuolo gilių, kanapių ir 
morkų. Pasakojamas ir demons-
truojamas kavos gaminimo 
procesas, taip pat siūlomos 
degustacijos.

36. KAVA „ALYDA“

I-XII

Viena iš tų retų vietų, kur 
galima apžiūrėti ir susipažinti 
su istorinėmis Sėlijos kraštui 
būdinga “gyva” sodyba ir tam 
kraštui būdingais pastatais. 
Šeimininkai kolekcionuoja 
senus namų apyvokos ir ūkio 
daiktus. Siūlomos ekskursijos, 
galima pamatyti vaistinių au-
galų kolekciją, išbandyti dūminę 
pirtį ir paragauti sėlių patiekalų. 

 Regionui būdinga kaimo 
sodyba su tradiciniu pastatų iš-
dėstymu, kur galima susipažinti 
su kaimo kasdieniniais darbais ir 
apžiūrėti senus darbo įrankius.

37. SELIŲ SODYBA „GULBJI” („Gulbės“)

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

   + 371 26416231
  gulbjumajas@inbox.lv

IV-X

Jekabpilio krašte Kaldabrunios 
kaime, buvusiose Kaldabrunios 
pagrindinės mokyklos ūkinėse 
patalpose dabar šeimininkauja 
bendrovė  “Ūdenszīmes” 
(„Vandens ženklai“). Čia atida-
ryta Latvijoje dar neregėta vieta 
menui – Daržinės meno galerija.

 Įrengtas Plavas muziejus, 
kuris pasakoja apie aptarnavimą 
seniau ir dabar.

38. KALDABRUŅA

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

   +371 29548967; 26167960
www.udenszimes.lv

Siūloma pailsėti sodyboje, ap-
suptoje miško, ant Inikšių ežero 
kranto. Nedidelė kompanija gali 
mėgautis gamtos grožiu ir seno 
Latgalės vienkiemio ramybe. 
Svečiai gali naudotis atskiru po-
ilsio nameliu, kuriame yra svečių 
kambarys su židiniu, virtuvė su 
įranga, 2 miegamieji kambariai, 
WC, dušas, pirtis, balkonas ir 
terasa, su gražiu vaizdu į ežerą.

 Šeimininkė siūlo apžiūrėti 
bityną, paragauti medaus ir įsi-
gyti produkcijos. Organizuojami 
pirties ritualai sveikatai ir 
grožiui.

39. MEŽA SKUĶI („Miško mergelės“)

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

    +371 26525648
    mezaskuki@inbox.lv

www.mezaskuki.lv
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Ūkis “Cīruļi” yra įkurtas 
gamtos parke “Daugavas 
loki” („Dauguvos vingiai“), 
kaime “Lielie Muļķi” („Didieji 
Mulkiai“). Šeimininkai užsiima 
bitininkyste (turi daugiau 
nei 100 bičių šeimų), dalijasi 
patirtimi ir pasakoja apie bičių 
gyvenimą. Taip pat rengia de-
gustacijas ir siūlo įsigyti produk-
cijos. Galima apžiūrėti ir įsigyti 
šeimininko tapytus paveikslus, 
paklausyti pasakojimų apie 
kaimą “Lielie Muļķi”.

 Lankytojams pasakoja-
mos ir rodomos bitininkystės 
tradicijos Latgalėje.

40. ŪKIS „CĪRUĻI” („Vyturiai“)

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

   +371 29968900
   piligrimpb@gmail.com
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Svečiams siūlomas apgyvendinimas 
Agluonoje dviejuose sodybos kam-
barėliuose. Cirišo ežero pakrantėje 
yra vietų palapinėms. Sodybos sa-
lėje galima organizuoti seminarus ir 
šventes. Ruošiami pusryčiai, pietūs, 
vakarienė. Produktai gaunami iš 
sodybos ekologinio ūkio, kuriame 
gaminama pieno produkcija (sūris), 
daržovės, mėsa, kiaušiniai. Siūloma 
ekskursija po Cirišo ežerą ir jo salas.

 Ūkis, kuriame puoselėjamos 
latgalių tradicijos ir gaminami 
vietiniai patiekalai. Jame gaminama 
pieno produkcija (sūris), auginamos 
vietinės kultūros, kurių produktų 
galima įsigyti. Taip pat siūlomos 
latgalių dūminės pirties procedūros, 
kurias atlieka patys šeimininkai.

41. SODYBA „UPENĪTE” („Juodasis serbentėlis“)

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

   +371 26312465
   a.upenite@inbox.lv
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42. ŪKIS „JURI”

Paveldėtoje sodyboje, kurioje 
yra medinis gyvenamasis 
namas, šeimininkai iš karvių 
pieno gamina sūrius pagal se-
novinius ir šiandienos receptus. 
Lankytojai gali paragauti sūrio, 
pieno, rūgpienio, pasukų ir kitų 
pieno produktų, stebėti gami-
nimo procesą bei patys jame 
dalyvauti.

 Ūkis Latgalėje, kur iš šei-
mininkų laikomų karvių pieno 
gaminamas sūris pagal senovi-
nius receptus. Svečiai kviečiami 
dalyvauti gaminimo procese.

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

   + 371 29182355
   zsjuri@gmail.com
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Amatininkas Aivars Ušpelis 
yra vienas iš “Pūdnīku skūlas” 
puodžių, puoselėjančių senolių 
tradicijas. Lankytojai kviečiami 
stebėti, kaip iš molio gimsta 
įspūdingi keramikos dirbiniai. 
Dirbtuvėje “Malny Wylky” gali-
ma stebėti tradicinę keramikos 
gamybą nuo žiedimo proceso 
žiedžiamuoju ratu iki degimo 
duobės tipo krosnyje.

 Vesma Ušpele piešia alie-
jaus technika ir kviečia lankyto-
jus susipažinti su savo darbais.
Lankytojai kviečiami susipažinti 
ir su senų lygintuvų bei ūkio 
apyvokos daiktų kolekcija.

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

    +371 29466372
   puudniiks@inbox.lv

V-X
Puodžius Ēvalds Vasiļevskis yra 
bendrovės “Pudniku skūla” stei-
gėjas ir vadovas, kartu su savo 
bendraminčiais puoselėjantis 
senosios keramikos tradicijas 
ir deginantis indus deginimo 
krosnyje dūmine technika. 
Lankytojai gali apžiūrėti degini-
mo krosnį, lipdyti molį, dalyvau-
ti krosnies atidaryme bei įsigyti 
keramikos gaminių.

 Amatininkas lankyto-
jams demonstruoja senuosius 
keramikos metodus.  Dalijasi 
žiniomis ir sugebėjimais, sta-
tant degimo krosnis jauniems 
puodžiams.

45. PUODŽIUS ĒVALDS VASIĻEVSKIS

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

   + 371 26695877
  pudnikuskula@gmail.com

www.pudnikuskula.lv

V-X

47. APKALNMĀJAS 48. LUDZAS AMATININKŲ CENTRAS 49. LATGALĖS ALUS „KOLNASĒTA” 
(„Kalno sodyba“)

52. LATGOLYS ŠMAKOVKA

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

   + 371 26582074
   kafeja.alida@gmail.com

www.kafejaalida.lv

E 6 E 7 E 7 E 7 E 7 E 7 E 7

Puodžius Stanislavs Viliums puoselėja tradicinę juodąją ke-
ramiką, dirbdamas su Latgalėje iškastu moliu. Amatininkas 
nenaudoja pramoninės įrangos, degimo krosnį kūrena 
malkomis. Demonstruojamas indų žiedimas žiedžiamuoju 
ratu ir pasakojama apie degimo procesą. Lankytojai gali 
pabandyti padirbėti su moliu bei įsigyti keramikos dirbinių.

 Puodžiaus namuose žiedžiama pagal senas tradici-
jas, čia išlaikytos autentiškos sąlygos šiuolaikiškoje aplin-
koje. Dirbtuvės lankytojai gali klausytis pasakojimo apie 
puodininkystės istoriją ir tradicijas, lipdyti molį ir dalyvauti 
degimo krosnies atidaryme.

44. PUODŽIUS STANISLAVS VILIUMS E 8

V-IX

53. Sodyba “Barono vila” 54. Sodyba “Svajonių dvaras” 55. Restoranas, kepykla “Romnesa” 56. „Gaidelių sodyba“ 57. Sodyba „Senosios Gegužinės ūkis“

I-XII

43. PUODŽIUS AIVARS UŠPELIS, 
TAPYTOJA VESMA UŠPELE

E 8 46. ŽIRGININKYSTĖS ŪKIS
 „UNTUMI” („Užgaidos“)

Žirgininkystės ūkyje “Untumi” auginami žirgai, kurie atitinka 
istoriškai Latvijoje išvestos žirgų veislės kriterijus. Čia galima 
pajodinėti, padedant instruktoriui. Vasarą siūlomas pasivaži-
nėjimas vežimu, žiemą – rogėmis.

 Ūkyje “Untumi” laikomi ir veisiami Latvijoje išvestos 
veislės žirgai.

D 8

Spundžāni, Ozolmuižas pag.,
Rēzeknes nov., Latvija
GPS Lat: 56.53405 Lon: 27.25906

    + 371 26337449
   ligita@untumi.lv

www.untumi.lv

I-XII

58. L. ir S. Sadauskų sodyba 59. Sodyba „Šušvė“ 60. Limuzinų ūkis 62. Jadvygos Balvočiūtės ūkis 63. Ūkininko R. Neverdausko 
alpakų ūkis

64.  Lapių slėnio ūkis  65. Beržoro sodyba 66. Dapkų ūkis 67. Ievos Šiurnės ūkis

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

68.  Kanapeckų ūkis

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

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

www.facebook.com/
antaliepteszirgai 

IV-X

69. Ūkis „Kanapinė Šironija“

Čia galima išsivanoti dūminėje pirtyje; pamatyti karvių mel-
žimo procesą ir netgi pasimokyti pačiam; nusipirkti šviežiai 
keptos duonos, bandelių ir unikalios obuolių arbatos; išsinuo-
moti šeimyninę palapinę; dalyvauti įvairiuose ūkio darbuose ir 
jų pasimokyti; pažvejoti ir pasimaudyti tvenkinyje; pašaudyti 
tiek iš senovinių, tiek iš modernių lankų.  

 Ūkyje galima pamatyti, kaip kepama duona ir pačiam 
pamėginti ją kepti.

G 6

Papiškiai, Giedraičių sen., Molėtų r.
GPS N 55.155631  E 25.248037

    +370 64593311
   andrius@sironija.lt

www.sironija.lt 

I-XII

80. L. Sabaliauskienės danielių ūkis F 6

L. Sabaliauskienės ūkis įsikūręs miškų ir Šventosios upės 
apsuptyje. Šeimininkai pažintinės programos metu pasakoja 
apie šių gyvūnų auginimą ir priežiūrą. Lankytojai gali gyvūnus 
stebėti aptvaruose. Šeimininkai organizuoja žygius baidarė-
mis ir dviračiais. 

 Ūkyje auginamos 2 laukinių žvėrių šeimos: 16 danielių 
ir 8 dėmėtieji elniai.

I-XII

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

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

www.tarpliepu.lt

85. Sodyba „Prie Žiedelio“

Tai - ekologinis biodinaminis 
dviejų seserų vaistažolių ūkis, 
gaminantis žolelių arbatas ir 
prieskonius. Edukacinių užsiė-
mimų metu papasakojama apie 
auginamus augalus, supažindi-
nama su jais, jų vaistinėmis sa-
vybėmis. Taip pat ūkyje galima 
išsinuomoti dviračius ir važiuoti 
dviračių takais po Žemaitijos 
nacionalinį parką.

 Ūkyje auginami 48 tauti-
nio paveldo augalai, iš viso apie 
100 augalų rūšių.

73. Ūkis „Miško sodai“

Žirgyne kviečiami apsilankyti ne 
tik profesionalūs jojikai ar besi-
mokantys joti. Moksleiviams iki 
6 klasės siūlomos ekskursijos, 
kurių metu supažindinama su 
gyvūnais, juos leidžiama pamai-
tinti ir  pajodinėti. Vyresniesiems 
moksleiviams papasakojama 
apie arklių evoliuciją ir biologiją, 
darbą su žirgais. Taip pat siūlomi 
turistiniai žygiai po apylinkes 
nesudėtingais maršrutais.

 Ūkyje auginami žirgai, 
siūlomos jojimo pamokos.

74. Molainių žirgynas

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

   +370 61099880
  daivazavadskiene@gmail.com

www.molainiuzirgynas.lt

75. „Molio virtuvė“

Keramikė siūlo edukacinius už-
siėmus, kurių metu galima pa-
tiems lipdyti gaminius iš molio, 
juos išdegti. Studijoje laukiamos 
darželinukų ir moksleivių 
grupės, suaugusieji, senjorai. 
Keramikė turi patirties dirbant 
su neįgaliaisiais. Studijoje 
galima įsigyti jau pagamintų 
gaminių iš molio.

 „Molio virtuvės“ šeimi-
ninkė keramikė yra viena iš ne-
daugelio Lietuvoje naudojanti 
raugo keramikos tradicijas.

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

   +370 61549490
   moliovirtuve@gmail.com

www.facebook.com/KZkeramika/

Saulės vartų Romuvos šeimi-
ninkai užsiima apeigomis pagal 
gamtos virsmus. Taip pat skaito-
mos paskaitos apie senąjį baltų 
tikėjimą. Rengiamos šeimos ir 
kalendorinės šventės -  jungtu-
vės, mergvakaris, palaiminimas, 
pusiaužiemis, Užgavėnės. Ūkyje 
rengiamos pagonių šventės. 
Edukacijos labiau skirtos 
suaugusiems.

 Ūkyje auginami naminiai 
gyvūnai.

76. Saulės vartų Romuva

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

   +370 62398270
   info@romuva.lt

www.romuva.lt

Ekskursijos metu galima paska-
nauti naminės duonos, sūrių ir 
žvėrienos patiekalų, alaus. Taip 
pat galima apžiūrėti senovinį 
daržą, liepų alėją, ūkyje augina-
mus elnius, danielius, muflonus. 
Vaikus vilioja galimybė paglos-
tyti ožkas, triušius, asilą. 

 Sodyboje vedamos eks-
kursijos „Grūdo kelias“ metu 
siūloma apžiūrėti sodybą, eko-
loginį ūkį, vėjo malūną, senovi-
nių motociklų, mašinų, traktorių 
ir garo mašinų kolekciją.

77. Sodeliškių dvaro sodyba

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

   +370 61402160
   sodeliskiudvaras@gmail.com

www.sodeliskiudvaras.lt

78. Viktorijos Jovarienės ekologinis ūkis

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

    +370 61419339
    eglejov@gmail.com 

Taip pat galima apžiūrėti 
sodybos pasididžiavimą – rūsį 
su jame sukaupta didžiule 
ūkyje pagamintų vynų kolekcija. 
Ūkyje galima įsigyti obuolių, 
vynuogių, vyšnių, juodųjų 
serbentų, spanguolių, agrastų, 
rabarbarų vyno. 

 Sodyboje galima apžiūrėti 
šiauriausiai Lietuvoje esantį 
vynuogyną, paragauti įvairių 
vynų, susipažinti su gamybos 
subtilybėmis, užsisakyti eduka-
cinę programą.

79. Vyndario ūkis „Roksala“

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

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

www.roksala.lt

81. Zofijos Tikuišienės vaistažolių ūkis

Aludaris laukia lankytojų 
gražiame krašte, apsuptame 
miškų, ežerų ir piliakalnių, titu-
luojamame Lietuvos Šveicarija. 
“Čižo” alus, kuris yra lengvas, 
nefiltruotas ir gyvas, gamina-
mas pagal prosenelių tradicijas, 
su miško bičių medumi. Aludaris 
paveldėjo ne tik receptūrą, bet ir 
įrangą, tad savo sodyboje įkūrė 
senųjų alaus gaminimo įrankių 
ekspoziciją. 

 Aludaris kviečia lankyto-
jus į ekskursijas ir degustacijas.

82. „Čižo alus”

A. Budvyčio sodyba įsikūrusi 
didelėje teritorijoje su van-
dens telkiniu, licenzijuota 
lauko šaudykla, krepšinio bei 
tinklinio zonomis ir vaikų aikš-
tele. Sodyboje lankytojai gali 
išbandyti jojimą bei aplankyti 
ekologinės daržininkystės ūkį. 
Vedama bitininkystės edukaci-
nė programa.

 Sodyboje auginami spor-
tiniai žirgai ir vieninteliai regis-
truoti Lietuvoje miniatiūriniai 
amerikietiški arkliukai.

83. A. Budvyčio sodyba

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

    +370 61642828
    arunas@kaimopirtele.lt

www.kaimopirtele.lt

Pakruojo dvaro ūkyje lankytojai 
kviečiami susipažinti su XIX a. 
dvaro ūkio darbais: išbandyti 
seniausią amatą pasaulyje - 
puodininkystę, kirpti avį, velti 
gražiausius ir šilčiausius daiktus 
iš ką tik nukirptos vilnos, kalti 
laimės vinis ir pasagas. Čia ren-
giamos edukacinės programos 
įdomios tiek istorijos mėgėjams, 
tiek norintiems gerai praleisti 
laiką.

 Pakruojo dvaro ūkyje 

84. Pakruojo dvaro ūkis

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

    +370 65752693
    jovita@pilys-dvarai.lt

www.pakruojo-dvaras.lt

Kaimo turizmo sodyba „Prie 
Žiedelio“ įsikūrusi vienkie-
myje nuostabiame gamtos 
kampelyje ant Žiedelio ežero 
kranto. Lankytojai kviečiami 
paskanauti vietinių patiekalų ir 
gėrimų edukacinėje programoje 
„Paskanauk Žemaitijos“ bei pa-
siklausyti folklorinio ansamblio 
“Platelee” atliekamų dainų.

 Sodyboje gaminamas 
kastinys – sertifikuotas Lietuvos 
tautinio paveldo produktas.

Sertifikuoto kulinarinio paveldo 
patiekalų gamintoja Beržoro 
kaime yra sukaupusi didelį 
bagažą žinių ir didžiuojasi serti-
fikavusi populiarius žemaitiškus 
valgius. Čia rengiamos degusta-
cijos, kurių metu pristatomi įvai-
rūs žemaitiški ir lietuviški patie-
kalai. Kartu su dukra, gamintoja 
veda pažintinę programą apie 
žemaičių etnokultūros tradicijų 
puoselėjimą.

 16 sodybos patiekalų turi 
Lietuvos tautinio paveldo pro-
dukto sertifikatą.

86. Sodyba „Pas tėvukus“

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

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

www.pastevukus.lt

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

Rengiamose edukacijose ūkio 
šeimininkai supažindina su 
pluoštinių kanapių auginimo 
subtilybėmis, kanapių produk-
tais ir gaminiais. Užsiėmimo 
metu svečiai vaišinami ūkyje 
užaugintais ir pagamintais 
kanapių produktais.

 Ūkis iš užaugintų kanapių 
gamina ir parduoda aliejų, lukš-
tentas ir nelukštentas sėklas, 
kanapių pašarą žvejybai, kūno 
priežiūros priemones ir arbatą.

70. Kanapių ūkis G 5 71. VšĮ „Kūrybos ir užimtumo stuba“

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

    +370 67327274
    Info@stuba.lt

www.stuba.lt

Stuboje vyksta poilsio ir lais-
valaikio užsiėmimai įvairaus 
amžiaus žmonėms. Kūrybinės 
dirbtuvės ir įvairios paskaitos 
yra orientuotos į šeimas, skatina 
jų kūrybiškumą. Vaikams aitva-
rų paleidimo į dangų procesas 
yra ritualizuojamas – vaikai į 
dangų paleidžia savo svajones. 
Maksimalus žmonių skaičius 
užsiėmimuose – 20.

 Vaikams ir suaugusiems 
rengiami įvairūs tekstilės, 
keramikos užsiėmimai, aitvaro 
gamybos pamokėlės.

H 4

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

   +370 61166 021  
   vaivamiskoziedas@gmail.com 

F 2

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

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

F 6

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

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

www.cizoalus.lt

G 2 F 4

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

   +370 68609867
  info@prieziedelio.lt

www.prieziedelio.lt

E 2 E 2 87. Žilių šeimos ekologinis ūkis

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

    +370 61832040
    audrone.ziliene@gmail.com

www.ziliuukis.lt

G 4

Kaimo turizmo sodyba 
„Karpynė“ yra pačiame 
Lietuvos viduryje. Pavadinimas 
„Karpynė“ yra kilęs nuo žuvies 
„karpio“ pavadinimo. Kasmet 
sodyboje vyksta su žvejyba su-
siję renginiai. Svečiai patys gali 
sužvejoti ir pasigaminti savo 
pagautą žuvį. 

 Ši sodyba garsėja, kaip 
puiki vieta paskanauti įvairių 
žuvies patiekalų. Galima 
susipažinti su alaus gaminimo 
tradicijomis.

88. Sodyba „Karpynė“

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

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

www.karpyne.lt

G 4

Kaimo turizmo sodyba įsikūrusi 
vaizdingoje Žemaitijos vietovėje 
šalia Virvytės upės. Svečiams 
siūlomos pramogos: plaukio-
jimas baidarėmis, važinėjimas 
dviračiais, upėtakių žvejyba 
Virvytės upės senvagėje, eks-
kursijos į istorines Žemaitijos 
vietoves. Sodyboje įkurtas 
senovinių motociklų muziejus.

 Ūkyje aptvaruose augina-
mi elniai ir danieliai.

89. Auksinio elnio dvaro ūkis F 3

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

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

www.auksiniselnias.lt

“Ilzenbergas” – tai pirmasis, 
didžiausias Baltijos šalyse ūkis 
dvare. Harmonijoje su gamta 
dirbančiame ūkyje galima 
pamatyti ir įsigyti įvairių rūšių 
natūralaus raugo duonos, 
naminių paukščių ir jų kiauši-
nių, ekologiškose ganyklose 
užaugintų galvijų mėsos, pieno 
ir jo produktų, tvenkiniuose 
užaugintos žuvies, tradiciškai 
puoselėjamo sodo gėrybių, 
įvairių daržovių, maksimaliai 
ekologiškose dvaro apylinkėse 
surinkto bičių medaus, taip pat 
įvairiausių džiovintų, raugintų ir 
rūkytų produktų.

90. Ilzenbergo dvaro ūkis E 6

Rokiškio rajone įsikūrusiame 
konditerijos ceche gaminami 
tradiciniai lietuviški saldu-
mynai – šakočiai ir meduoliai 
„Grybukai“.

 Vykdoma edukacinė 
šakočių ir tradicinių meduolinių 
gybukų kepimo programa.

91. L. Sadauskienės šakočiai E 6

Sodyba įsikūrusi gražioje, 
ramioje vietoje, prie tvenkinio, 
kuris kiekvieną žvejį nudžiugins 
žuvų gausa. Svečiai apgyvendi-
nami 120 metų senumo klėtyje, 
kuriame yra miegamieji, virtuvė 
ir pirtis.

 

 Lankytojai gali apžiūrėti 
tradicinių lietuviškų paukščių 
ūkį. 

92. Broniaus Juzelskio sodyba

Vietovė, kurioje yra sodyba, sen-
buvių menama kaip Domantų 
kaimo centras. Sodybą sudaro 
4 atskiri pastatai, išlaikantys 
etninės architektūros tradicijas: 
karčiama, svirnas, pirtis, tradici-
nė dvigalė gryčia. 

 Šioje vietoje galima 
paskanauti įvairių tradicinių 
lietuviškų patiekalų. Vedama 
degustacinė programa. 

93. Kaimo turizmo sodyba „Girelė“

Sodyba įsikūrusi Rusnės saloje, 
ant Pakalnės upės kranto. 
Sodybos šeimininkai renka žole-
les, pagal liaudies žolininkystės 
receptus jas apdirba ir svečiams 
siūlo įvairių arbatų, antpilų 
bei kitokių gėrimų, kurie turi 
gydomąjį poveikį, kelia ūpą bei 
tonusą.

 Sodyboje vykdomos 
edukacinės programos apie 
vaistinių žolelių auginimą bei jų 
naudojimą sveikatos gerinimui.

94. Kaimo turizmo sodyba „Pakalnė“

Restauruota XIX amžiaus 
pabaigos etnografinė sodyba 
yra unikali vieta, kurioje 
susipina kultūrinis paveldas ir 
šiuolaikinis komfortas. Nemuno 
deltos regioninio parko gamta 
ir pamario krašto kultūrinis 
paveldas - atgaiva kūnui ir sielai, 
mėgstantiems žvejoti, stebėti 
paukščius, jaukiai pailsėti ištisus 
metus.

 Sodyboje galima susi-
pažinti ir išgirsti šeimininkų 
pasakojimą apie nedidelį senųjų 

95. Kaimo turizmo sodyba „Ėvė“

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

    +370 61650640
    Eve.minge@gmail.com
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Juodonių k., Kamajų sen., 
Rokiškio r. , LT-42290
GPS N 55.7422241  E 25.4479296      

  +370 69834137
  broniusj@gmail.com

F 4

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

    +370 41211043
    girele@atostogoskaime.lt

www.sodybagirele.lt

G 2

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

    +370 44153440
    zivileskirkeviciene@gmail.com

G 2

Tradicinių amatų centras, tęsda-
mas keramikos amato tradicijas, 
kasmet organizuoja kūrybines 
vaikų stovyklas, rengia kerami-
kos darbų parodas, veda edu-
kacines programas tradicinių 
švenčių temomis.  

 Centro kultūrinės ir moko-
mosios programos populiarina 
ne tik tradicinę keramiką, tačiau 
siūlo svečiams ir audimo, vilnos 
vėlimo, žvakių liejimo bei kitas 
edukacijas.

99. Meniškas kaimas

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

   +370 68627048
   meniskaskaimas@gmail.com

www.meniskaskaimas.lt

G 6

Šeimininkas - pirtininkas, 
žolininkas, masažuotojas, Reiki 
meistras - domisi etnokultūra 
ir svečiams siūlo protėvių pati-
krintus tikro poilsio, sveikatos 
stiprinimo būdus – pirties edu-
kacijas, žolininkystės paslaptis, 
ryšio su gamta atstatymą, 
vandens pramogas.

 Sodyboje galima išmėgin-
ti tikrąją pirtį pagal senovines 
lietuvių tradicijas su pirtininko 
atliekamais autentiškos pirties 
ritualais. 

100. Felikso Laivio sodyba

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

   +370 68236775
   laivys@gmail.com

www.laivys.puslapiai.lt

G 6

Sodybos šeimininkai šiltuoju 
metų laiku kviečia svečius 
ragauti lauko virtuvėje gami-
namus patiekalus (plovas, kiau-
šinienė, pyragai). Patiekalams 
gaminti naudojamos čia pat 
esančiame darže auginamos 
įvairios daržovės.

 

 Sodyboje auginamos 
senosios lietuviškos veislės avys 
– juodgalvės, taip pat yra būrys 
vištų ir triušių.

101. Sodyba „Pasartėlė“

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

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

www.pasartele.com
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102. HBH Juozo alaus bravoras

HBH Juozo alaus bravoras, siekdamas išsaugoti Lietuvos 
paveldą, puoselėja kaimo sodybos kultūrines ir ūkines tradi-
cijas. Sodyba visus metus siūlo: apgyvendinimo bei maitinimo 
paslaugas, banketines sales, pirtis, vaikų žaidimo aikšteles, 
krepšinio aikštelę, skulptūrų ir poilsio parką, įvairius sporto 
bei pramoginius renginius ir kitas pramogas geram poilsiui.

 Bravoras gamina daugybę Lietuvos tautinio paveldo 
produkto sertifikatą turinčių patiekalų.

F 2

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

   +370 610810 52
   info@kanapiuukis.lt

www.kanapiuukis.lt

V-IX I-XII

Ekskursijos metu supažindinama su levandų auginimu, 
pristatoma ūkyje gaminama produkcija, vaišinama ar-
bata. Svečiai turi progą pasivaikščioti ir nusifotografuoti 
levandų lauke, pailsėti jaukioje ir kvapnioje „Provanso 
stiliaus“ aplinkoje.  

 Ūkis siūlo pažintines – edukacines ekskursijas apie 
levandų auginimą.

72. Levandų ūkis E 5

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

    +370 68738636
   giedrejankuniene@gmail.com

www.facebook.com/levanduukis/

VII-IX V-IX I-XIII-XII I-XII I-XII

 Ūkyje auginami tradiciniai 
vaistiniai augalai.

I-XII I-XII

lankytojai kviečiami susipažinti su XIX 
a. dvaro ūkio darbais.

I-XII I-XII I-XII I-XII I-XII I-XII

 Dvaro ūkyje gaminama ir galima 
įsigyti įvairių žemės ūkio produktų.

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

   +370 69644004
   info@ilzenbergas.lt

www.ilzenbergas.lt

I-XII

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

    +370 65680373
   laimute.sadauskiene@gmail.com

I-XII

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

lietuviškų veislių avių ir vištų ūkį. 

96. Sodyba „Angelų malūnas“

„Angelų malūnas“ – senovinė 
sodyba ant upės kranto, kur nuo 
1851 m. veikė vandens malūnas. 

 Sodyboje galima išmėgin-
ti tikrąją pirtį pagal senovines 
lietuvių tradicijas su profesio-
nalaus pirtininko atliekamais 
autentiškos pirties ritualais.

97. P.Račkauskienės sodyba

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

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

www.rackauskusodyba.lt

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

   +370 65574447
  info@angelu-malunas.lt

www.angelumalunas.lt

F 3 F 2

I-XII

46. Viesu nams „Apynių namai”

Sodyboje siūloma pažintinė ekskursija Butautų dvaro 
bravore, žygiai dviračiais, vandens pramogos, žvejyba 
Lėvens upėje bei apyniuoti patiekalai. 

 Sodyboje rengiamos žolelių arbatų ir alaus de-
gustacijos, supažindinant su aludarystės tradicijomis.

98. Sodyba Apynių namai F 4

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

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

www.apyniunamai.lt

I-XII I-XII I-XII

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

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

www.hbh.lt

I-XII

I-XII

ūkyje organizuojamos demonstracijos, 
auginami vaistiniai augalai, dalijamasi 
jų vartojimo patirtimi senovėje ir dabar.

karvę, sukulti sviestą ir degustuoti 
pačių pagamintus pieno gaminius.

KAS YRA ŽEMĖLAPYJE IR KAIP JUO NAUDOTIS

Agroturizmo produktai – tradicijas puoselėjančių lankomų ūkių, sodybų ar mu-
ziejų teikiamos paslaugos, supažindinančios lankytojus su istoriniu ar kultūros 
paveldu. Tai gali būti ūkio, sodybos ar muziejaus pristatymas, ekskursijos ir eduka-
cinės programos, atskleidžiančios ūkininkavimo ir gamybos tradicines ir šiuolaiki-
nes veiklas (žuvų rūkymas, duonos kepimas, keramika ir t.t.); produktų degustaci-

jos; produktų ir suvenyrų pardavimas; interaktyvios pramogos ir kitos.

Tradicijas paveldėję iš protėvių ar mūsų krašto kitataučių, nuėjome ilgą vystymosi kelią nuo arklio 
traukiamo arklo ir sėjimo rankomis iki milžiniškų šiuolaikinių traktorių, apdirbančių laukus naviga-
cijos pagalba ir pateikiančių duomenis apie per dieną prikultą derlių. Nepaisant to, šiuolaikiniai 
ūkininkai ar amatininkai pagarbiai ir su padėka žiūri į praeitį - neišmeta senolio duonos kubilo 
ar neatiduoda į metalo laužą kuliamosios mašinos. Jis šias praeities relikvijas su malonumu rodo 
kitiems, pasakoja apie savo šeimos ūkininkavimo papročius.

Istorinio paveldo agroturizmo žemėlapyje pažymėtos 102 vietos Latvijoje (Latgalėje, Kuržemėje 
ir Žemgaloje) ir Lietuvoje (Aukštaitijoje, Mažojoje Lietuvoje ir Žemaitijoje), kur krašto tradicijos 
saugomos, puoselėjamos ir rodomos lankytojams. Istorinio paveldo agroturizmo sąvoka yra 
plati, todėl šis žemėlapis yra kvietimas aplankyti ūkininkus, amatininkus, tradicinių kulinarinio pa-
veldo patiekalų ir gėrimų gamintojus, žvejus ar kaimo turizmo sodybas, kuriose galima dalyvauti 
lauko darbuose, susipažinti su naminiais gyvuliais ar įvairiomis kolekcijomis. 

Pagrindinės leidinio dalys: Latvijos ir Lietuvos žemėlapis (mastelis 1 : 750 000), 102 objektų apra-
šymai, informacija apie kiekvienos vietos kultūros paveldą ir kontaktinė informacija.

LEGENDA 

Apsilankymas derinamas iš anksto

Vieta su konkrečiu darbo laiku, tikslinama iš anksto

Priimami pavieniai lankytojai

Priimamos lankytojų grupės

V-IX

Lankytojai priimami I-XII
(metų mėnesiais)

Apgyvendinimas

Telefonas | + 371, + 370 Latvijos ir Lietuvos telefono kodai

el-paštas

Istorinio paveldo agroturizmo pasiūlymas

Lankytojų laukiantys agroturizmo ūkiai

GPS Geografinės koordinatės

Daugiau: 

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

    + 371 29106193
   stass_v@inbox.lv

www.cukrasata.lv

102 agroturizmo ūkiai
10 maršrutų
SUSISIEKIMAS Latvijoje ir Lietuvoje

M 1 : 750 000

ŽEMĖLAPIS  LATVIJA | LIETUVA

www.atostogoskaime.lt

priežiūros darbuose (pašerti gyvulius, 
pamelžti ožką ir k.t.).

Lankytojai gali stebėti bei patys daly-
vauti duonos kepime.  

E 8

Žemėlapyje pažymėta 10 Agroturizmo turų su trumpais 
aprašymais.

Projekto tikslas
Projekto tikslas – viešinti agroturizmo produktus ir skatinti naujų atsiradimą visoje programos 
teritorijoje Latvijoje ir Lietuvoje, siekiant išsaugoti kultūros paveldą bei pritraukti daugiau turistų į 
regionus. Agroturizmo produktai kuriami ir pristatomi sodybose, ūkiuose ir muziejuose, kuriuose 
puoselėjamos žemės ūkio, žuvininkystės, amatų, maisto produktų gamybos ir perdirbimo tradi-
cijos.

Projekto rezultatai
1. 10 turistinių maršrutų, kurie apima lankomus ūkius ir sodybas, siūlančias agroturizmo 
produktus (po 50 ūkių ir/ar sodybų Lietuvoje ir Latvijoje);

2. Parengta metodinė medžiaga smulkiesiems verslininkams (3 knygų rinkinys apie agro-
turizmo produktų kriterijus, ūkio ar sodybos pritaikymą turistams ir rinkodarą, informaciniai 
seminarai, produktų akreditavimas);

3. Agroturizmo produktų rinkodaros kampanija.

Bendras projekto biudžetas yra 235 881 Eur, iš kurių 200 499 Eur finansuoja Europos regioninės 
plėtros fondas.

Programos svetainė: www.latlit.eu 
Oficiali ES svetainė: www.europa.eu
Projekto informacija: www.atostogoskaime.lt/agroturizmo-produktu-vystymas-  
    puoselejant-ukininkavimo-tradicijas-latvijoje---lietuvoje

PROJEKTO PARTNERIAI

Latvijos kaimo turizmo asociacija “Lauku ceļotājs” 
www.celotajs.lv
El.paštas: lauku@celotajs.lv, 
Tel. +371 67617600
Adresas: Kalnciema 40, Ryga, Latvija LV-1046
Facebook: Lauku celotajs, 
Twitter: laukucelotajs

Šis žemėlapis parengtas įgyvendinant projektą LLI-65 „Agroturizmo produktų vystymas, 
puoselėjant ūkininkavimo tradicijas Lietuvoje ir Latvijoje“. Projektą finansuoja 2014–2020 m. 
Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

PROJEKTO LLI65 “AGROTURIZMO PRODUKTŲ VYSTYMAS, PUOSELĖJANT 
ŪKININKAVIMO TRADICIJAS LATVIJOJE  LIETUVOJE ” AGRIHERITAGE

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

EUROPEAN UNION

Lietuvos kaimo turizmo asociacija
www.atostogoskaime.lt
El.paštas: administracija@atostogoskaime.lt, 
Tel. +370 37400354
Adresas: K. Donelaičio g. 2-201, Kaunas, Lietuva, LT-44213
Facebook: Atostogoskaime

AGROTURIZMO 
ŪKIAI IR SODYBOS
Paveldas agroturizme

Ance, Ances pag., 
Ventspils nov., Latvija
GPS Lat: 57.70175 Lon: 22.38601     

   +371 26307029
   ances.muiza@ventspilsnd.lv

Turlavas pag., Kuldīgas nov., Latvija 
GPS Lat: 56.81774 Lon: 21.71310  

  +371 29376385
  info@ballas

www.ballas.lv

Uzvara, Gailīšu pag.,
Bauskas nov., Latvia
GPS Lat: 56.31137 Lon: 24.27612

   +371 26443496
   info@mikelis.lv

www.mikelis.lv

Meža 2a, Gaigalava, Gaigalavas pag.,
Rēzeknes nov., Latvija
GPS Lat: 56.73707 Lon: 27.06778

    + 371 28728790, 26593441
    baltharmonia@inbox.lv

www.baltharmonia.lv


