
Nr Pavadinimas GPS Adresas Akcijos pasiūlymas Kontaktai

1 Vyno darykla "Vējkalnietis" 22.73932, 57.2306
"Mierkalni", Laucienes r., 

Talsu apyg.

Gegužės 4-6 d. lankytojai kviečiami į 

vynų ir stipriųjų gėrimų degustaciją.

Varis Baņģieris, 

+371 29457055

2 Sabilės sidras 22.5762, 57.04335
Rīgas iela 22, Sabile, 

Talsu apyg.

Gegužės 4-5 d. 12 val., 13 val., 14 val., 

15 val. lankytojų laukia ekskursija po 

daryklą ir sidro degustacija už 4 Eur.

Baiba Circene, 

+371 29470405

3
Naminių ir laukinių gyvūnų 

zoologijos sodas "Brieži"

24.336208105087, 

56.920395899287

"Brieži", Vālodzes, 

Stopiņu apyg.

Gegužės 4-6 d. lankytojai galės 

pamaitinti gyvūnus, mokiniams bus 

taikoma 50 proc. nuolaida (1 Eur).

Signe Utāne, +371 

22005519

4 Klėtis "Turaidas" 21.33892, 56.68364

"Turaidas", Dunalka, 

Dunalkas r., Durbes 

apyg.

Gegužės 4-6 d. lankytojai kviečiami į 

nemokamą ekskursiją, įsigyti produktų, 

sudalyvauti žiogrių tvoros pynimo 

demonstravime, pasimėgauti pirtimi.

Zigrīda ir Andris 

Manteji, +371 

29649900

5
Abavos šeimyninė vyno 

darykla

23.217926, 

56.908275

"Kalējkrāmi", Slampes r., 

Tukuma apyg.

 Gegužės 4-6 d. lankytojų laukia 

skirtingų gėrimų degustacija ir daryklos 

apžiūra su 25 proc. nuolaida.

Liene Šneidere, 

+371 26630022

6 Alaus darykla "IndieJānis"
25.0121099, 

56.9321282

"Katli", Upespils, Suntažu 

r., Ogres apyg.

Gegužės 4-6 d. lankytojai kviečiami į 

ekskursiją po daryklą ir degustaciją (5-8 

Eur/asm.), bus galimybė įsigyti alaus.

Jānis Rudzītis, 

+371 29760218

7
Medienos apdorojimo 

dirbtuvės "Amatnieki"
23.77628, 56.41881

"Amatnieki", Sesavas r., 

Jelgavas apyg.

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks ekskursija 

po dirbtuves, turgelis su 10 proc. 

nuolaida, medinių šūkų gamyba ir 

balanos darymo demonstravimas. 

Įėjimas nemokamas.

Gaļina Sirēviča, 

+371 26892959

8 Ekologinis ūkis “Rukši”
21.7278893, 

56.758918

"Malki", Kazdangas r., 

Azputes apyg.

Gegužės 4-6 d. lankytojai kviečiami 

pasimėgauti jautienos grilio dešrelėms, 

nemokama ekskursija ir degustacija.

Per Winge-

Petersen, +371 

29482685

9
Egzotinų gyvūnų parkas 

Dundagoje

22.354709740753, 

57.502797965806

Saules iela 14, Dundaga, 

Dundagas apyg.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami 

apžiūrėti ir pašerti gyvūnus. Yra vieta 

iškylai ir batutas.

Evita Laukšteine, 

+371 26378042

10
UAB "StarSpace" (Žvaigždžių 

avys)

24.958998084112, 

56.895308922383

"Kaltiņi", Suntažu r., 

Ogres apyg.

Gegužės 4-6 d. nuo 10 val. lankytojai 

kviečiami nemokamai apžiūrėti 

observatoriją ir pašerti gyvūnus. Po 22 

val. stebėti dangų (jeigu tinkamos oro 

sąlygos). 

Anna Gintere, 

+371 29120445

11 Puodžius Juris Krompans 27.4532, 56.51223

"Krompāni", Niperova, 

Griškānu r., Rēzeknes 

apyg.

Gegužės 4-6 d. lankytojai kviečiami 

apžiūrėti keramikos degimo krosnies 

atidarymą ir patiems išmėginti savo 

jėgas tekinimo darbuose. Nuolaida 

keramikos dirbiniams.

Juris Krompāns, 

+371 27529187

12 Klėtis "Jaunzemi"
26.4779509, 

56.7866946

"Jaunzemi", Praulienas 

r., Madonas apyg.

Akcijos dienomis lankytojai galės 

aplankyti ūkį ir jo gyventojus 

nemokamai, išmėginti jodinėjimą su 50 

proc. nuolaida, nakvoti nuosavose 

palapinėse su 20 proc. nuolaida.

Inga Enģele, +371 

29459432

13
Picerija po atviru dangumi 

"Vīnkalni"
25.44542, 57.47715

"Vīnkalni", Kauguru r., 

Beverīnas apyg.

Gegužės 4-5 d. lankytojų laukia picų 

kepimas (6 Eur/asm.), pasakojimai apie 

sendaikčius ir kolekcijos apžiūra (2 

Eur/asm.).

Zanda Žentiņa, 

+371 29491187

14 Kryvių klėtis-muziejus
24.296364, 

56.931946

"Krīvi", Riekstu iela, 

Ulbroka, Stopiņu apyg.

Akcijos dienomis lankytojų laukia 

senovinių buities daiktų apžiūra, 

ekskursija, maisto degustacija už pusę 

kainos.

Džuljeta Āboliņa, 

+371 29464547



15 Ūkis "Cīruļi"
26.999598741531, 

55.907867425854

"Cīruļi", Lielie muļķi, 

Ūdrīšu r., Krāslavas apyg.

Gegužės 5-6 d. lankytojų laukia 

ekskursija po ūkį ir maisto degustacija (2 

Eur), medaus produktams bus taikoma 

10 proc. nuolaida.

Pjotrs Babins, 

+371 29968900

16 "Kugrenu" vyninė
24.2514511, 

56.316638

Liepu iela 16, Uzvara, 

Gailīšu r., Bauskas apyg.

Akcijos dienomis lankytojų laukia vyno 

degustavimas su 50 proc. nuolaida (3 

Eur/asm.), o įsigyti vyno bus galima su 

10-15 proc. nuolaida.

Jānis Kugrēns, 

+371 29495776

17 "Teviniu" vyno darykla
22.835557960713, 

56.917928025356

"Tēviņi”, Zemītes r., 

Kandavas apyg.

Akcijos dienomis lankytojai galės 

nemokamai sudalyvauti vyno 

degustacijoje ir pienių talkoje. 

Apsipirkus virš 30 Eur laukia dovana.

Ivo Immermanis, 

+371 29106705

18 Kavinė "Alīda" 25.58134, 56.21531 
"Dzelmītes", Elkšņi, 

Elkšņu r., Viesītes apyg.

Gegužės 4-6 d. lankytojai kviečiami į 

kavos degustaciją, ekskursiją po fabriką 

su 66 proc. nuolaida, o specializuotos 

kavos malimui ir pakavimui bus taikoma 

20 proc. nuolaida.

Jolanta Kovnacka, 

+371 26582074

19 Svečių namai "Ārpus laika"
24.502719, 

56.890025

"Kairosa", Salaspils r., 

Salaspils apyg.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami į 

apvalaus namo pasakojimų programą ir 

namo su kupolu apžiūrą, naminių 

gerybių ragavimą (12 Eur suaugusiams, 

6 Eur vaikams).

Ilze Bērziņa, +371 

26543234

20 Draugija "IKS parks"
24.506960661085, 

56.841690312275

"Zemīši", Ikšķile, 

Smiltenāju iela 15.

Gegužės 4-5 d. lankytojų laukia 

dirbtuvės: papuošalų kalimas, muilo 

virimas, audeklų audimas (2 Eur). 

Aktyvus poilsis - mini golfas, mini 

futbolas, šaudymas iš lanko (1-2 Eur), 

mini zoo (0.5-1.5 Eur).

Anna Roddate, 

+371 28211757

21 Arklių ferma ''Dārziņi''
24.20803, 

56.838034

"Dārziņi", Ķekavas r., 

Ķekavas apyg.

Akcijos dienomis lankytojams tikoma 50 

proc. nuolaida jodinėjimui arkliais. 

Jodinėjimas poniu - 1 ratas/2 Eur.

Renāte Astahova, 

+371 28815944

22
Amatininkų dirbtuvės "Saules 

Koks"

21.9117494,57.0185

602

"Medulāji", Padures r., 

Kuldīgas apyg.

Akcijos dienomis lankytojų laukia 

sriubos virimas, medinių daiktų kūrimas, 

ekskursija, bičių muziejaus apžiūra.

Rinalds Dundurs, 

+371 28334619

23 Bitynas mokymams "Strops" 21.41135, 56.71682
"Cīravas Ķēniņi", Cīravas 

r., Aizputes apyg.

Akcijos dienomis apiterapijos 

produktams bus taikoma 40 proc. 

nuolaida, lankytojų lauks ekskursija, 

degustacija, relaksacija bičių namelyje.

Baiba Tikuma, 

+371 26446701

24
Keramikos dirbtuvė „Saules 

ceplis”

21.9117494, 

57.0185602

"Medulāji", Padures r., 

Kuldīgas apyg.

Akcijos dienomis lankytojų lauks 

demonstravimai, degimo krosnies 

kūrenimas, dirbtuvės kuriant "Jėgos 

indą".

Madara Atiķe, 

+371 26072594

25 Latvijos Žemės ūkio muziejus
22.5662917, 

57.2306364

Celtnieku iela 12, Talsi, 

Talsu apyg.

Akcijos dienomis prie baltai kloto stalo 

šeimininkai, kurie didžiuojasi muziejaus 

eksponatais, laukia svečių.

Anita Undreste, 

+371 29430183

26 Svečių namai "Jaunmārtiņi" 23.93928, 56.89561 

"Jaunmārtiņi", 

Jaunmārupe, Mārupes r., 

Mārupes apyg.

Ggeužės 4-6 d. lankytojams bus taikoma 

20 proc. nuolaida svečių namų 

paslaugoms.

Andris Lībers, 

+371 29142465

27 Zvartavos pilis 26.36855, 57.53735

"Zvārtavas pils", 

Zvārtava, Gaujienas r., 

Apes apyg.

Gegužės 4-6 d. lankytojams bus taikoma 

50 proc. nuolaida pilies apžiūrai.

Igors Dobičins, 

+371 26628302

28 Atostogų namelis "Sīpoli -1"
20.996311111111, 

56.386241666667

"Sīpoli", Bernāti, Nīcas r., 

Nīcas apyg.

Akcijos dienomis lankytojų lauks 

nemokama girnų kolekcijos apžiūra ir 

gido pasakojimai, drožybos darbų ir 

paveikslų galerijos apžiūra, namelių 

nuomai bus taikoma 20 proc. nuolaida.

Vecvagare Ņina, 

+371 29590033

29
Atostogų namelis "Meža 

Skuķi"
26.41742, 56.07472 

"Sēnītes", Inikši, Vaboles 

r., Daugavpils apyg.

Akcijos dienomis lankytojai galės su 20 

proc. nuolaida sudalyvauti ekskursijoje 

po bityną bei pirties dienoje kartu su 

profesionaliu pirtininku.

Aija Skuķe, +371 

26525648

30 Ūkis "Juri" 26.94745, 56.19363
"Juri", Lubāni, Rušonas 

r., Riebiņu apyg.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami 

apsilankyti klėtyje ir apžiūrėti jos 

gyventojus, nusipirkti sūrio ir pieno 

produktų, jų padegustuoti.

Lidija ir Juris 

Lubāni, + 371 

29182355



31
Beveryno ūkis, medinių 

skulptūrų parkas ir labirintai
25.5512, 57.49780 

"Arāji", Brenguļu r., 

Beverīnas apyg.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami 

išbandyti 60 skirtingų žaidimų, 5 

labirintus vaikams ir suaugusiesiems. 

Gegužės 5 d. bus verdama Beverinos 

sriuba iš avienos.

Inta Jākabsone, 

+371 20383303

32 Vyninė "Matilde" 25.36189, 57.48289 
"Bilderi", Kocēnu r., 

Kocēnu apygads

Gegužės 4-5 d. lankytojų lauks vyno ir 

vermuto degustacija, ekskursija ir 

pasakojimai apie daryklą (3 Eur).

Edmunds Bilders, 

+371 26457057

33 Ūkis "Obelisk"
26.840719, 

56.560441

"Gulbji'', Obeliškas, 

Dekšāres r., Viļānu apyg

Gegužės 4-6 d. lankytojai kviečiami į 

ekskursiją po ūkį, paragauti kanapių 

arbatos ir apsilankyti kanapių muziejuje 

(5 Eur).

Andris Višņevskis, 

+371 25123595

34 Švilpikų ūkis 21.62094, 56.99749 
"Jaunstuči", Reģi, 

Alsungas apyg.

Akcijos dienomis lankytojai galės 

sudalyvauti ekskursijoje po švilpikų 

fermą, susipažinti su gyvūnais, juos 

pašerti (2 Eur suaugusiems, 1 Eur 

vaikams).

Silvija Tetere, 

+371 26020002

35 Cecilų pažintiniai takai 25.1705, 57.2091
Kumadas iela 2, Ieriķi, 

Drabešu r., Amatas apyg.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami į 

pasivaikščiojimą su gidu Cecilių gamtos 

taku su įvairiais kūrybiniais žaidimais (3 

Eur).

Kristīne Sniedze, 

+371 28672126

36 Klėtis "Bandenieki" 22.44994, 57.40156 
"Bandenieki", Valdgales 

r., Talsu apyg.

Akcijos dienomis lankytojai apsipirkę 

bent už 30 Eur., dovanų gaus 

ekstremalią kelionę (iki 4 asm.) arba 

apsilankymą žvakių dirbtuvėse šeimai 

nemokamai.

Inga Zviedriņa, 

+371 29129832

37
Sodininkystės institutas ir 

Pėterio Upyčio alyvų sodas
23.29714, 56.61082

Dobele, Graudu iela 1, 

Dobeles apyg.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami į 

ekskursijas po žydinčius sodus ir įsigyti 

alyvų sodinukų su 20 proc. nuolaida.

Inese Šinta, +371 

26408655

38 Cesvainės alaus darykla 26.31327, 56.96831 
Pils iela 3, Cesvaine, 

Cesvaines apyg.

Gegužės 4d. Lankytojai kviečiami į 

Baltosios staltiesės šventę darykloje, o 

gegužės 4-5 d. į ekskursiją ir degustaciją.

Jurģis Zvirgzdiņš, 

+371 28625062

39 Sveikatos laboratorija 25.27226, 57.31163 
Kalna iela 5, Līvi, Drabešu 

r., Amatas apyg.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami į 

nemokamą ekskursiją po stipriųjų 

gėrimų gamyklą.

Guntis Kurmis, 

+371 26567007

40 Stovyklavietė "Melnsils"
22.581556, 

57.651028

Melnsils, Rojas r., Rojas 

apyg.

Visi, kas apsilankys stovyklavietėje 

akcijos dienomis, karštu kubilu arba 

pirtimi galės mėgautis su 50 proc. 

nuolaida.

Roberts Lagzdiņš,  

+371 28605606

41 Ūkis "Ūdensdzirnavas" 25.10666, 56.74663 
"Ūdensdzirnavas", 

Krapes r., Ogres apyg.

Gegužės 4-6 d. lauko žolelių eliksyrų 

degustacija, kūrybinės žvakių dirbtuvės, 

ekskursija po ūkį tik 3 Eur.

Jānis Baltačs, 

+371 29258675

42 Ūkis "Jaunļobas" 23.24898, 56.65888 
"Jaunļobas", Dobeles r., 

Dobeles apyg.

Gegužės 5-6 d. lankytojams bus suteikta 

30 proc. nuolaida suvenyrams ir žemės 

ūkio gerybėms.

Anita Gabraapyga, 

+371 26544007

43 Poilsio vieta "Buki" 21.55321, 57.33656 
"Buki", Vārves r., 

Ventspils apyg.

Akcijos dienomis lankytojų lauks mini 

zoo, žūklė, degustacija, atrakcijos 

vaikams, o nakvynei bus suteikta 10 

proc. nuolaida.

Vita Buka, +371 

25120357 

44 Ūkis "Zaļā daba" 26.52144, 56.32288 
"Latiņi", Krivoki, Sutru r., 

Līvānu apyg.

Gegužės 6 d. 13 val. lankytojai galės 

nemokamai apsilankyti Ziedares klėtyje. 

14 val. prasidės Ūsiņu šventė (tradicijos, 

receptai, skanėstai) - 30 Eur.

Gita Usāne, +371 

29425194

45 Ūkis "Garīkas" 21.87117, 56.70173
"Garīkas", Rudbāržu r., 

Skrundas apyg.

Akcijos dienomis lankytojai galės 

išmėginti savo jėgas sodinant grybus, 

sudalyvauti ekskursijoje ir degustacijoje 

(5 Eur).

Valda ir Andris 

Vjaksas, +371 

29134122

46 Ūkis "Baltiņi" 22.74815, 56.55011
"Baltiņi", Lielauces r., 

Auces apyg.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami į 

ekskursiją po ūkį, apžiūrėti žigulių ir 

tarybinės technikos kolekciją (2 Eur) bei 

pašerti gyvūnus.

Aigars Vernis, 

+371 29405425

47 Ūkis "Jēru Klubs" 25.06485, 57.82831
"Ķeiķi", Skaņkalnes r., 

Mazsalacas apyg.

Akcijos dienomis lankytojų lauks avienos 

sriubos degustacija, ekskursija, gyvūnų 

šėrimas, fotografavimasis.

Ilze Mitāne, +371 

22144936



48 Keramikė Linda Romanovska 22.76974, 57.04413 Dzeņu iela 2, Kandava

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks ekskursija 

po degimo krosnį, susitikimas su 

menininke Linda Romanovska 

(nemokamai), kūrybinės dirbtuvės (5 

Eur).

Linda 

Romanovska, 

+371 26369421

49 Ūkis "Jaunieviņas" 25.60756, 57.27836 
"Jaunieviņas", Raunas r., 

Raunas apyg.

Akcijos dienomis lankytojai galės 

sudalyvauti ekskursijoje pas laukinius 

žirgus nemokamai, paragauti ir 

nusipirkti ūkyje pagamintų produktų.

Uldis Rudzītis, 

+371 29495146

50 Namų ūkis "Zemturi" 21.80351, 56.77205 
"Zemturi", Laidu r., 

Kuldīgas apyg.

Akcijos dienomis 11-16 val. lankytojai 

galės įsigyti ūkyje pagamintų produktų, 

apžiūrėti gyvūnus ir juos pašerti.

Kristīne Ziemele, 

+371 28787683

51
Naminio vyno darykla "Saules 

Veltes"

24.393347, 

56.8603673
Fiziķu iela 30, Salaspils

Gegužės 4-6 d. vyks ekskursijos ir 

naminių vynų, degtinių, likerių 

degustacija (4 Eur).

Raitis Mačiņš, 

+371 29262729

52 Aucės apygarda miniatiūroje 22.88148, 56.51620 
“Krastiņi”, Lielauces r., 

Auces apyg.

Akcijos dienomis bus taikoma 50 proc. 

nuolaida apsilankymui ūkyje (1 Eur), o 

suvenyrus bus galima įsigyti su 20 proc. 

nuolaida.

Sanita ir Arnis 

Fišeri, +371 

26206582

53 Draugija "Rūsa vējā"
27.3600579, 

56.9058894

Krasta iela 3, Tilža, Tilžas 

r., Balvu apyg.

Akcijos dienomis lankytojai galės 

apžiūrėti retro motociklų, sendaikčių 

kolekcijas, o atnešus seną motociklo 

detalę, galės pasivažinėti motociklu arba 

dvirate priekaba.

Kaspars 

Romanovs, +371 

26425960

54 Skryverių maisto fabrikas
25.096900558197, 

56.629717749038

Daugavas iela 2, Skrīveri, 

Skrīveru apyg.

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks 

ekskursija, degustacija ir kūrybinės 

dirbtuvės, saldainių "Karvutė" 

edukacinė programa (3 Eur).

Baiba Lūse, +371 

28685600

55 Sodybos "Rogas"
22.8931221, 

56.7393646

"Rogas", Jaunpils r., 

Jaunpils apyg.

Akcijos dienomis lankytojų lauks 

ekskursija po ūkį, dalyvavimas pieno 

perdirbimo procese, pietūs, kartu 

verdant sriubą iš ūkio gerybių.

Veronika 

Smirapyga, + 371 

29199848

56 Cėsių duona 25.27212, 57.31204 Rīgas iela 18, Cēsis

Gegužės 4-6 d. lankytojai galės 

sudalyvauti nemokamoje įvairių rūšių 

duonos degustacijoje.

Agnis Elperis, 

+371 26412803

57 Ekologinis ūkis "BestBerry" 22.90333, 56.45308
Bērzu iela 3, Auce, Auces 

apyg.

Akcijos dienomis svečiai kviečiami į 

ekskursiją po putinų sodą, produktų 

degustaciją (3 Eur).

Māris Šermuks, 

+371 29164185

58 Bauskės Alus
24.2043262, 

56.396802

"Imantas", Īslīces r., 

Bauskas apyg.

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks ekskursija 

po alaus daryklą, galimybė paragauti 

visas alaus rūšis, sveikatos gėrimų ir 

arbatinio grybo ragavimas (6 

Eur/suaug., 3 Eur/vaikams).

Aelita 

Minkeviča,+371 

25770575

59 Ekologinis ūkis "Lienas medus" 24.90268, 56.70707 
"Puteņi", Lielvārdes r., 

Lielvārdes apyg.

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks produktų 

degustacija, ekskursija, meno dirbinių 

paroda, meditacija upės slėnyje (5 Eur), 

nuolaidos produkcijai.

Liena Muceniece,  

+371 22338082 

60 Svečių namai "Divas Upes"
25.410103, 

56.64024

“Jaunbilstiņi”, Bilstiņi, 

Kokneses r., Kokneses 

apyg.

Akcijos dienomis lankytojų lauks 

galimybė sudalyvauti produktų rūkymo 

procese, degustacija, apsilankymas 

ūkyje, įvairios nuolaidos.

Tomass Cīrulis, 

+371 29578899

61
Suitų amatininkystės ir menų 

erdvė "Rija"
21.56537, 56.98226

Ziedulejas iela 3, 

Alsunga, Alsungas apyg.

Akcijos dienomis lankytojams bus 

galimybė pasijusti suitų odoje, 

padegustuoti tradicinių patiekalų 

(nemokamai). Nuolaidos produktams ir 

amatininkų dirbiniams.

Inga Šēna-Laizāne, 

+ 371 29446594

62 Svečių namai "Caunītes" 23.79211, 56.72267 
"Caunītes", Cenu r., 

Ozolnieku apyg.

Gegužės 5 d. nuo 10 val. bus rengiamas 

duonos kepimo demonstravimas, 

ekskursija po ūkį, duonos ragavimas, 

kūrybinės dirbtuvės.

Santa Rubene, 

+371 26352395

63 Green Hive 22.40209, 57.14568
"Jākuļi", Laidzes r., Talsu 

apyg.

Akcijos dienomis lankytojų lauks 

produktų degustacija, galimybė sukurti 

receptą naujam produktui, žaidimai 

vyšnių sode.

Irita Dorbe, +371 

28311681

64 Poilsio namai "Piekūni" 25.94411, 56.86621 
“Dravēni”, Vestienas r., 

Madonas apyg.

Gegužės 5 d., 11 val. organizuojamas 

žygis po Gaizinio kalvas - "Šloviname 

VASARĄ!" (trukmė 4h, kaina 1 Eur).

Danuta Kiopa, 

+371 29453973



65
Kūrybinės dirbtuvės 

"RADADA"
25.11666, 56.64422 Daugavas iela 70, Skrīveri

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami 

apsilankyti dirbtuvėse, įsigyti naujo 

dizaino ir jau gerai žinomo dizaino 

drabužių palankiomis kainomis.

Monta Nāburga, 

+371 28386655

66 Straupės ūkio gerybių turgelis 24.92005, 57.32500 

Straupes zirgu pasts, 

Straupes r., Pārgaujas 

apyg.

Gegužės 5 d. 12 val. vyks valanda su 

vietiniu pasakoriumi "Kava, pyragas ir 

pasakojimas apie Straupės žirgų paštą", 

degustacijos, malonios nuolaidos (5 Eur)

Rudīte Vasile, 

+371 29464946

67
Blankenfeldo dvaro sulčių ir 

sirupų darykla
23.54725, 56.34427

Blankenfeldes muiža, 

Vilces r., Jelgavas apyg.

Gegužės 4-6 d. lankytojai galės įsigyti 

produktų palankiomis kainomis (20-30 

proc. nuolaida).

Valdis Jākobsons, 

+371 29210625

68
Amatininkų draugija ir dovanų 

parduotuvė “Pūralāde”
22.77585, 57.03702 Ūdens iela 2-2, Kandava

Akcijos dienomis 10-15 val. bus 

galimybė įsigyti vietinių produktų su 10 

proc. nuolaida, sudalyvauti vilnos 

verpimo pamokoje.

Aiva Valdmane, 

+371 26113310

69 Keramikos dirbtuvės "Cepļi" 24.4331, 57.39974
"Cepļi", Skultes r., 

Limbažu apyg.

Akcijos dienomis molio formavimo 

pamokoms bus taikoma 20 proc. 

nuolaida, 15 proc. nuolaida produktams 

galerijoje "Ligzda".

Ingrīda Žagata, 

+371 29234867

70 Žvejo namelis "Dieniņas" 23.17351, 57.24491
"Dieniņas", Bērzciems, 

Engures r., Engures apyg.

Ggužės 5 d. 12 val. lankytojai kviečiami į 

pasakojimą apie žvejų namelio istoriją, 

kasdienius darbus ir ne tik, o žuvies 

degustacija kaimnuos tik 3 Eur.

Iveta Celkarte, 

+371 26676283

71 Elkos kalno ūkis 25.58945, 57.08187 

Māles-3, Elkas kalns, 

Skujenes r., Amatas 

apyg.

Gegužės 6 d. 12-16 val. lankytojai 

kviečiami į žygį aplink Elkos kalną bei 

sriubos virimą, beržų sulčių degustaciją 

nemokamai, o ūkio produkcijai bus 

taikoma 20 proc. nuolaida.

Inese Stibe, +371 

29475811

72 "Tērvetes duona"
23.38905, 

56.447987

“Straumes”, Tērvetes r., 

Tērvetes apyg.

Akcijos dienomis lankytojų lauks 

nemokama ekskursija po kepyklą ir 

duonos degustacija, 05.06 d. 11 val. ir 

15 val. duonos kepimo pamoka (3,5 

Eur).

Jānis Kurpnieks, 

+371 29967553

73
Tyrelių vyno darykla / LV-

Distiliatai
23.59795, 56.83446

“Šinšilas”, Tīreļi, Jelgavas 

apygads

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami 

apsilankyti gamykloje, degustacijų 

salėje, arklidėse bei sudalyvauti 

degustacijoje ir nusifotografuoti su 

arkliais (3 Eur).

Jolanta Lapiņa, 

+371 26544243

74
Poilsio kompleksas "Usmas 

Meķi"

22.1916455, 

57.123178

"Usmas Meķi", Rendas r., 

Kuldīgas apyg.

Gegužės 5 d. lankytojų lauks nemokama 

kelionė katamaranais, pirtis ir 

šeimininko ant laužo virta sriuba. 

Rezervacijoms bus taikomos ypatingos 

nuolaidos.

Agnese Grasmane-

Laše, +371 

29166276

75 Poilsio bazė "Ods" 21.24953, 56.34408
"Ods", Bārtas r., 

Grobiņas apyg.

Gegužės 5 d. lankytojai kviečiami 

apžiūrėti naujai pastatytus ,,loftus” ir 

paragauti "Odo jėgos košės".

Katrīne Krūmiņa, 

+371 29877399

76 Ūkis "Droši vesels" 23.478, 56.42831
"Roņi", Vilces r., Jelgavas 

apyg.

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks ūkio 

apžiūra, lekcijos apie sveiką maistą ir 

gyvenimo būdą, galimybė įsigyti ūkio 

produktų ypatingomis kainomis.

Valentīna Uzare, 

+371 26534706

77 Poilsio parkas "Laumas" 22.52693, 57.37180 
"Laumas", Īves r., Talsu 

apyg.

Akcijos dienomis perkant šeimos bilietą 

lankytojai gaus dovanų - galimybę išlieti 

savo vaškinę žvakę.

Roberts ir Inga 

Riekstiņi, +371 

29477731

78 Namų ūkis "Rudā lapsa" 27.68247, 56.54477
“Pūpoli”, Cirmas r., 

Ludzas apyg.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami į 

kūrybines dirbtuves, sodinimą ir sėjimą, 

ūkyje yra vietos iškyloms ir laužui.

Āris Vidiņš, +371 

29226845

79 Medelynas "Liepas" 23.29443, 56.61997

"Ceriņi", Rožu iela 2, 

Krimūnu r., Dobeles 

apyg.

Akcijos dienomis lankytojų lauks 10 

proc. nuolaida sodiniams, kūrybinės 

dirbtuvės vaikams, konsultacijos ir 

galimybė susipažinti su sodinių 

auginimu.

Zaiga Apse, +371 

29507747

80
Žvakių dirbtuvės "Anima 

Candles"
24.921564, 56.9624

Kroņu iela 2, Sidgunda, 

Mālpils apyg.

Gegužės 4-5 d. lankytojai laukiami 

žvakių liejimo dirbtuvėse, kur sužinos 

kaip gaminti žvakes skirtingomis 

technikomis (8,5 Eur). 

Sirje Neimane, 

+371 29289214



81 Virkos dvaras 21.96234, 56.97953
"Virkas muiža", Virkas 

iela 27, Kuldīga

Akcijos dienomis lankytojai gaus 20 

porc. nuolaidą nakvynei, gegužės 5d. 

vyks Baltosios staltiesės šventė, tapybos 

kūrybinės dirbtuvės su menininkais Ieva 

ir Ole Lindqvist.

Evelīna Laškova, 

+371 20412851

82 Giraitė 25.70279, 57.38483
"Kainaiži", Brantu r., 

Smiltenes apyg.

Akcijos dienomis lankytojų lauks 

ekskursija po gamyklą, galimybė stebėti 

procesą, degustacija - stiklinė putojančio 

gėrimo. 

Ervins 

Labanovskis, +371 

29199982

83 Triušių ūkis "Mežiņi" 25.11776, 57.54729
"Mežiņi", Dikļu r., 

Kocēnu apyg.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami į 

ekskursiją po ūkį, kur susipažins su 

triušiais, viščiukais, ančiukais ir kitais 

gyvūnais (2 Eur).

Inguna Valdmane, 

+371 29198221

84 Ūkis "Karlīnas"
25.6139545, 

56.7516933

“Aivari”, Vietalvas r., 

Pļaviņu apyg.

Akcijos dienomis lankytojams bus 

taikoma 20 proc. nuolaida bilietui ir 

suvenyrams.

Silvars Dumpis ir 

Līga Lipenīte, 

+371 26108488

85 Kanapių ūkis "Lapka Hemp"
21.593981, 

56.721295
Liepājas iela 20, Aizpute

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks kanapių 

pluošto popieriaus gamybos pamoka, 

ekskursija po senąją Aizputes Pilsmuižas 

užeigą (3 Eur).

Artūrs Lapka, 

+371 26546561

86 Skryverių naminiai ledai 25.12071, 56.64891 Daugavas iela 96, Skrīveri

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks ekskursija 

po gamyklą, degustacija-maitinimas 

“tiek, kiek lenda” (7 Eur/suaugusiams, 

4Eur/vaikams).

 Emīls Sotnieks, + 

371 28361561

87 Mini zoo "Priedītes" 24.80969, 57.57682
“Priedītes”, Katvaru r., 

Limbažu apyg.,

Akcijos dienomis lankytojų lauks 

ekskursija po ūkį, galimybė apžiūrėti ir 

pašerti gyvūnus ir pajodinėti airių tinker 

veislės žirgu (1,5 Eur).

Zane Magone, 

+371 29287290

88 Sporto baze "Caunes" 25.07186, 56.78923
"Jauncaunes", Lauberes 

r., Ogres apyg.

Gegužės 4 d. lankytojai šaudykloje po 

atviru dangum galės sužinoti daugiau 

apie šaudymą iš lanko ir pasimokyti 

padedant instruktoriui.

Pēteris Gribulis, 

+371 29492239

89 UAB "Sarade"
22.579458, 

57.042918

Rīgas iela 34, Sabile, 

Talsu apyg.

Akcijos dienomis lankytojų lauks 

nuotaikingas pasivaikščiojimas po 

Sabilės senamiestį su konkursais, 

atrakcijomis ir vyno degustacija (~2h/10 

Eur).

Ziedīte Začeste, 

+371 29168161

90 Ūkis "Ošenieki" 22.84002, 56.90376
"Kannenieki", Zemītes r., 

Kandavas apyg.

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks 

pasakojimai apie ūkį ir jo galimybes, bus 

galimybė įsigyti produkcijos.

Aivars Ošenieks, 

+371 28775254

91 Ūkis "Cukuriņi"
22.603317, 

57.264559

"Cukuriņi", Miegūzes 

ciems, Laidzes r., Talsu 

apyg.

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks 

informacija apie šaltalankių auginimo 

ypatumus ir vertingas uogų savybes, 

sodo apžiūra ir degustacija (2 Eur).

Ivs Valdzers, +371 

29286437

92 Latgolys šmakovka 27.71797, 56.77808
Kļavu iela 11, Malnava, 

Kārsavas apyg.

Akcijos dienomis lankytojų lauks 

ekskursija po daryklą ir 3 rūšių gėrimų 

degustacija su užkandžiais (7 Eur).

Jānis Krivtežs, 

+371 28321856

93 Ūkis "Kalnbundas" 25.89972, 57.81917
"Kalnbundas", Pedele, 

Valkas r., Valkas apyg.

Akcijos dienomis lankytojai gaus 50 

proc. nuolaidą pramogoms su žirgais, o 

vietą palapinėms ir laužui nemokamai.

Laima Lāce, +371 

26543796

94 Valdo Paeglio ūkis
25.884266138164, 

57.415719717518
Raiņa iela 69, Smiltene

Gegužės 6 d. lankytojai kviečiami 

pasivaišinti medumi, išgirsti apie 

bitininkystę ir įsigyti produkcijos su 10 

proc. nuolaida. 

Valdis Paeglis, 

+371 29975297

95 Ūkis "Kurģi"
25.694088, 

57.882633

"Kurģi", Ērģemes r., 

Valkas apyg.

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks 

pramogos su arkliais, pasivažinėjimas 

arklių kinkiniu, fotografavimasis, 

jodinėjimo pamokos. 

Laura Krastiņa, 

+371 29417304

96 Dendrariumas "Vilki" 23.55239, 56.53212
"Vilki", Svētes r., Jelgavas 

apyg.

Gegužės 5 d. lankytojų lauks prizai, 

įėjimui bus steikta 10-20 proc. nuolaida, 

o sodiniams 20 proc. nuolaida.

Lauma Puriņa, 

+371 26153697

97
Kronvircavos dvaras / Dvaro 

kambariai

23.7758919, 

56.5595359

Beiku ceļš, Vircavas r., 

Jelgavas apyg.

Gegužės 4-5 d. lankytojų lauks 

ekskursijos po dvarą ir jo apylinkes, 

pažintis su sendaikčių kolekcionieriumi 

Artūru Laci ir jo kolekcijos dalies 

apžiūra.

Mārcis Zommers, 

+371 26133773

98 UAB "Zeltlejas" / ZELT
23.72282, 

56.607544

"Zeltlejas", Platones r., 

Jelgavas apyg.,

Akcijos dienomis lankytojų lauks 

pažintinis, kūrybinis ir skanus renginys 

AUKSAS Šaltalankių sode.

Elīna Cēsniece, 

+371 26499893



99 Medelynas "Bētras" 23.95127, 56.63732
"Bētras", Salgales r., 

Ozolnieku apyg.

Gegužės 5-6 d. lankytojai kviečiami 

apsilankyti ūkyje, pasikalbėti apie 

sodininkystę , pasimėgauti užkandžiais ir 

sudalyvauti  sodinių turgelyje ir 

mainuose.

Iveta Grosa, +371 

28662847

100
Embūtės TIC / Embūtės 

prieskoniai

21.81955575943, 

56.505423553188

Embūtes TIC, Embūte-1, 

Embūtes r., Vaiņodes 

apyg.

Gegužės 4-5 d. lankytojų lauks kūrybinės 

dirbtuvės ir degustacija (6 Eur), 

nemokamas pasivaikščiojimas su gidu 

Embūtės senvagės gamtos takais.

Dina Ziemele, 

+371 26632134

101 Jaunpilio amatų namai 23.02406, 56.73036
"Ērģelnieki", Jaunpils, 

Jaunpils r., Jaunpils apyg.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami į 

nemokamą ekskursiją, kūrybinės 

dirbtuvės (2 Eur).

Velga Pavlovska, 

+371 28301408

102 Ūkis "Vilciņi" 25.47198, 56.28086
"Vilciņi", Saukas r., 

Viesītes apyg.

Akcijos dienomis 10-17 val. bus 

galimybė sužinoti, kaip renkami 

kiaušiniai, kaip vyksta inkubavimas, 

apžiūrėti paukščius su 25 proc. nuolaida.

Sabīne Zupa, +371 

29607550

103 Ūkis "Vecumnieki" 25.55985, 56.29976
“Muižiņa”, Elkšņu r., 

Viesītes apyg.

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks pažintis 

su bičių "nameliu" ir "darbo kabinetu" 

bei ypatinga dovana kiekvienam svečiui.

Brigita Stepa, 

+371 22021097

104 Poilsio vieta "Tīreļu stallis"
23.5992195, 

56.8340455

Tīreļa iela 42, Tīreļi, 

Valgundes r., Jelgavas 

apyg.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami 

nemokamai apsilankyti arklidėse, 

pavaišinti ūkyje gyvenančius gyvūnus.

Jolanta Lapiņa, 

+371 26544243

105 "Dvasios ramybės sodas"
21.093123, 

56.727867

"Laivenieki", Ziemupe, 

Pāvilostas apyg.

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks ekskursija 

su gidu užrištomis akimis, kuri leidžia 

labiau suprasti žmonių su regos 

sutrikimais pasaulį.

Māris Ceirulis, 

+371 26544442

106 Mini zoo "Rančo" 22.65849, 57.19658
"Saules", Lībagu r., Talsu 

apyg.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami į 

mini zoologijos sodą, kuriame daugiau 

kaip 70 įdomių gyvūnų. Bilietams bus 

taikoma 50 proc. nuolaida.

Diāna Širokaja, 

+371 26479669

107 Ožkų ūkis "Līcīši Ltd" 23.81812, 56.71194
"Līcīši", Cenu r., 

Ozolnieku apyg.

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks ekskursija 

ir degustacija, galimybė pažinti 

ūkininkavimo sistemą, sužinoti daugiau 

apie pieno perdirbimą.

Līga 

Marcinkoniene, 

+371 29322860

108 Krimuldos dvaras 24.82996, 57.16778
Mednieku iela 3, Sigulda, 

Siguldas apyg.

Akcijos dienomis ekskursija po dvarą ir 

jo apylinkes su gidu kainuos 2 Eur, o 

dvaro kavinėje lauks ypatingas pietų 

pasiūlymas ir galimybė įsigyti vynų.

Dace Kursīte, Alla 

Šarakovska, +371 

29111619

109 Stovyklavietė "Leiputrija"
24.445143, 

57.089607

“Stirniņas”, Iļķene, Ādažu 

apyg.

Lankytojams, kurie rezervuos nakvynę 

gegužės 4 d. nakčiai bus siūloma skani 

sezoninė sriuba, o rezervavusiems 

nakvynę geugžės 5 d. nakčiai - latviška 

pirtelė.

Agris Perro, +371 

26405596

110 Ūkis "Kotiņi" 27.64391, 57.0244
"Kotiņi", Šķilbēnu r., 

Viļakas apyg.

Akcijos dienomis lankytojų lauks 

ekskursija su gidu, kurios metu 

susipažins su maisto, sėklų ir pašarų 

gamybos procesais (1,5 Eur).

Rolands Keišs, 

+371 25772223

111 Svečių namai "Ausmas" 25.75788, 57.86662
"Ausmas", Ērģemes r., 

Valkas apyg.

Gegužės 4-6 d. lankytojai kviečiami į 

Baltosios staltiesės šventę, labdaros 

turgelį, kiną po atviru dangumi, 

kūrybines dirbtuves, degustacijas, pirties 

procedūras.

Ilze ir Aldis 

Leicāni, +371 

29234102

112 Itkaču namai 27.38375, 56.29162

Jaunstašuli “Itkaču 

mājas”, Mākoņkalna r., 

Rēzeknes apyg.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami 

aplankyti triušius, juos paglostyti ir 

pašerti.

Jekaterina Itkača, 

+371 22074283

113 Svečių namai "Puteņi" 22.49277, 56.60637
"Puteņi", Zvārdes r., 

Saldus apyg.

Gegužės 6-7 d. vyks cukrinių runkelių 

sirupo gamyba pagal senovinius 

metodus, gydomųjų žolelių rinkimas, 

naminių gyvūnų šėrimas, ožkų 

melžimas, jodinėjimas.

Rasma Balode, 

+371 25915640

114 Netradicinis ūkis "Bieles"
26.216254, 

56.727244

"Bieles", Ļaudonas r., 

Madonas apyg.,

Akcijos dienomis lankytojų lauks 

nemokama auto ekskursija po 

Liaudonos rajoną, įvairios pramogos 

ūkyje.

Inese Biele, +371 

20211324

115 Imantas turgelis 24.03676, 56.95626
Kurzemes prospekts 3, 

Rīga

Gegužės 4 d. vyks Baltosios staltiesės 

šventė turgelyje, gegužės 5 d. pažintis su 

kulinariniu paveldu, kaimo gerybių 

ragavimas.

Irina Millere, +371 

29504040



116 Poilsio namai "Miķelis" 24.27612, 56.31137
"Miķelis", Uzvara, Gailīšu 

r., Bauskas apyg.

Gegužės 4-6 d. lankytojai kviečiami į 

Mikelio monetos kalimą kūju ir platuku.

Administratorius, 

+371 26443496

117 Ekologinis ūkis "Dižgaļi" 21.61169, 57.00519
"Dižgāli", Alsunga, 

Alsungas apyg.

Gegužės 5 d. lankytojai kviečiami į 

Didžiosios morkos šventės atidarymą, 

paskaitą apie taisyklingą morkų sėjimą, 

pasivažinėti arklių kinkiniu.

Sanita Fišere, 

+371 26016315

118 Sabilės valtys 22.56373, 57.04408
Lāčplēša iela 9, Sabile, 

Talsu apyg.

Akcijos dienomis lankytojų lauks 

nemokamas plaukimas valtimis Abavos 

upės maršrutais nuo "Plostkroga" iki 

Abavos Rumbos.

Gints Krauja, +371 

29880172

119 Ūkis "Eicēni" 24.9552, 57.34659
"Dārziņi", Straupes r., 

Pārgaujas apyg.

Gegužės 4-5 d. lankytojų lauks ekskursija 

po ūkį su galimybe sudaryti augalų 

kompoziciją inde arba balkono dėžėje su 

sodininko konsultacija.

Elita Reinharde, 

+371 29108512

120 Marcienos dvaras 26.08733, 56.78426

"Lejas Platmalnieki", 

Mārcienas r., Madonas 

apyg.

Gegužės 5 d. lankytojų lauks virtuvės 

šefo pamoka, nakties SPA poilsis, 

gegužės 6 d. ekskursija ir pasakojimas 

apie dvarą.

Edijs Lamberts, 

+371 26335000

121 Stovyklavietė "Miera osta" 21.12114, 56.84809
"Sunkuri", Saka, Sakas r., 

Pāvilostas apyg.

Gegužės 4-6 d. lankytojų laukia 

ypatingas stovyklavietės pasiūlymas su 

10 proc. nuolaida bei kūrybinės 

dirbtuvės.

Anita Krūma, 

+371 20203073

122 Klėtis "Ķeveiti" 25.68891, 57.38227
"Ķeveiti", Raunas r., 

Raunas apyg.

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks 

nemokamas apsilankymas ūkyje, 

restorano patiekalams ir ūkio 

produkcijai ypatingos kainos, kūrybinės 

dirbtuvės, gyva muzika.

Atis Riekstiņš, 

+371 29220390

123 Svečių namai "Rudzupuķes"
26.3824443, 

55.902894

"Rudzupuķes", Svente, 

Sventes r., Daugavpils 

apyg.

Akcijos dienomis lankytojai galės 

paragauti įvairių latviškų patiekalų bei 

gaus nuolaidų konditerijos gaminiams ir 

duonai.

Anna Čazova, 

+371 20045115

124 Jaunpils vandens malūnas
23.022526, 

56.730299

Jaunpils pils, Jaunpils, 

Jaunpils apyg.

Akcijos dienomis lankytojai kviečiami į 

ekskursiją po malūną bei duonos, blynų, 

sriubos ir arbatos degustaciją.

Pilies 

administracija, 

+371 26101458

125
 Viešbutis ir restoranas 

"Klidziņa"

25.085177261353, 

56.624874123742

"Klidziņa", Rīgas iela 10, 

Skrīveru apyg.

Gegužės 4-6 d. lankytojai gaus 10 proc. 

nuolaidą nakvynei.

Inga Beikule, +371 

26339971

126 Valmiermuižas alus 25.43125, 57.55575

Dzirnavu iela 2, 

Valmiermuiža, Burtnieku 

apyg.

Gegužės 5 d. lankytojų lauks ekskursija 

po arklides, kūrybinės dirbtuvės 

vaikams, mini zoo, jodinėjimas, 

balnojimo reikmenų turgelis, muzikinė 

staigmena, arklių pasirodymai.

Rufina Juraša, 

+371 26562703

127
"Piebalgas" Porceliano 

fabrikas

25.83308315312, 

57.018848861763

"Piensaimnieki", Ineši, 

Inešu r., Vecpiebalgas 

apyg.

Akcijos dienomis lankytojai galės 

apžiūrėti gamybines patalpas, 

susipažiniti su gamyba, tapymu ant 

porceliano, o pirkiniams virš 20 Eur - 

dovana.

Sanita Cimdiņa, + 

371 28451800

128
Kalvio Dainio Mežanco 

dirbtuvės ir salonas
24.95308, 57.35718

Bērzu iela 2, Straupe, 

Straupes r.,Pārgaujas 

apyg.

Gegužės 4-6 d. lankytojų lauks kalvio 

amato demonstravimas, galimybė 

išmėginti savo jėgas kalvystėje.

Dainis Mežancis,  

+371 26520523

129 Karlio dvaras
25.212093, 

57.240603

"Kārļamuiža", Kārļi, 

Drabešu r., Amatas apyg.

Gegužės 4 d. 9:30 val. lankytojų lauks 

žygis su šiaurietiškomis lazdomis palei 

Amatą, gegužės 5-6 d. ekskursija su gidu 

po obelų sodą, sodinukų pirkimas.

Baiba Stepiņa, 

+371 26165298




