
 

Akcijos rezultatai 

Lietuvos kaimo turizmo asociacija kartu su Latvijos kaimo turizmo asociacija "Lauku ceļotājs", 

įgyvendinant projektą “Agroturizmo produktų vystymas, puoselėjant ūkininkavimo tradicijas”, 

antrus metus iš eilės surengė akciją „Atviros dienos kaime“. Ši akcija yra viena iš priemonių, 

skatinančių bendradarbiavimą ir komunikaciją tarp kaimo turizmo paslaugų teikėjų, ūkininkų, 

bendruomenių ir amatininkų. Taip pat ši akcija padeda atkreipti visuomenės dėmesį į kaimo 

turizmo paslaugų tiekėjus, įvairiausias nekasdienes veiklas. 

 

Šiais metais akcijos lankytojai Lietuvos ir Latvijos ūkius galėjo aplankyti skirtingais savaitgaliais 

(Latvijoje gegužės 4-6 d., Lietuvoje 11-13 d.). Kaimo turizmo paslaugų tiekėjai buvo labai aktyvūs ir 

noriai dalyvavo akcijoje, todėl ir objektų, kuriuos buvo galima aplankyti buvo daugiau nei praeitais 

metais. Šiais metais abiejose šalyse buvo galima aplankyti daugiau nei 200 ūkių ir sodybų: 125 

Latvijoje ir 79 Lietuvoje. 

 

 
Žemėlapis: „Atviros dienos kaime 2018“ Lietuvoje ir Latvijoje lankomi objektai 

 

 

 

 



 

 

 

Mūsų šalyje prie 2018 m. akcijos „Atviros dienos kaime“ prisijungė: 37 kaimo turizmo sodybos, 23 

ūkiai, iš kurių 15 gyvulininkystės ūkių, 6 augalininkystės ūkiai, 5 bendruomenių centrai, 4 

kulinarinio paveldo puoselėtojai, 3 pirties paslaugas teikiantys dalyviai, 3 muziejai, 2 mišrūs ūkiai, 2 

parkai, 1 lankytojų centras, 1 restoranas. 

 

Lankomi ūkiai ir sodybos buvo pasklidę po visą šalį. Lankytojai objektus galėjo rasti net 32 

skirtinguose Lietuvos rajonuose. Gausiausiai lankomų ūkių buvo Plungės rajone, čia buvo galima 

aplankyti 8 objektus, o Klaipėdos ir Rokiškio rajonuose po 5. 

 

72 dalyviai pateikė atsiliepimus apie praėjusią akciją ir pasiūlymus, ką galėtume tobulinti ateityje. 

 

Pateikiame apklausos rezultatus: 

Iš viso akcijos metu ūkiuose, sodybose, pas amatininkus, bendruomenių ir kultūros namuose 

viešėjo 2223 lankytojai (72 iš 79 lankytų objektų duomenimis). O tai net penktadaliu daugiau nei 

praėjusiais metais. Lankytojų skaičius svyravo nuo 0 iki 400. Vidutinis vieno ūkio ar sodybos 

lankytojų skaičius – 31. Didžioji dalis visų lankytojų buvo šeimos, draugų kompanijos ir moksleiviai. 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

Kaimyninėje Latvijoje buvo galima aplankyti 120 ūkių. Iš viso Latvijoje akcijos metu lankomuose 

objektuose viešėjo virš 6000 lankytojų, vidutiniškai 48 lankytojai viename objekte. 

 

Lankytojus žavėjo įvairios maisto gaminimo edukacijos ir degustacijos, galimybė visiems šeimos 

nariams kartu užsiimti kūrybine veikla, pasidžiaugti grynu oru, pažinti kaimo gyvenimo ypatybes, 

pabendrauti su ūkių ir sodybų šeimininkais. Lankytojai galėjo grožėtis auginamais gyvūnais, juos 

pamaitinti, paglostyti, pažaisti, pajodinėti bei įsiamžinti. Miestiečiai, pabėgę nuo miesto šurmulio 

mėgavosi skirtingomis pramogomis, edukacijomis ir degustacijomis. Puikus gegužės mėnesio oras 

leido džiaugtis saulės spinduliais ir pajausti artėjančią vasarą. Mažiesiems ūkių lankytojams 

smagiausios buvo aktyvios pramogos, įvairių patiekalų ar rankdarbių gamyba, nes jie patys galėjo 

prie visko prisidėti. Didžiulio dėmesio ir lankytojų skaičiaus susilaukė kai kurių bendruomenių 

organizuojamos šventės, kurios jau yra tapusios gražia tradicija. 

 

Apklausos duomenimis, kitais metais dalyvauti šioje akcijoje norėtų net 91 proc. apklausos dalyvių. 

 

 
 

Remiantis apklausos rezultatais, akcijos „Atviros dienos kaime“ trūkumas buvo per maža reklama ir 

nevisai tinkamas laiko pasirinkimas. Kai kurie dalyviai siūlo akciją organizuoti arba iškart po žiemos, 

kuomet žmonės išsiilgę gamtos, arba kelis kartus per metus – pavasarį ir rudenį. Taip pat 

pastebėta tendencija, jog nemaža dalis dalyvių rėmėsi tik asociacijos pastangomis reklamuoti 

akciją ir patys neviešino savo siūlomų paslaugų. Kai kurie lankytojai, kurie patys nesireklamavo 

nesulaukė lankytojų, o tai parodo, kad papildomai viešinti savo pasiūlymus privalo kiekvienas. 

 

Ačiū visiems dalyviams, kurie atvėrė savo duris lankytojams, kurie noriai padeda populiarinti kaimo 

turizmo paslaugas ir produktus pagamintus kaime. Dėkojame už jūsų pasiūlymus ir atsiliepimus. Ši 

akcija yra viena iš priemonių, skatinančių bendradarbiavimą ir komunikaciją tarp kaimo turizmo 

paslaugų teikėjų, ūkininkų, bendruomenių ir amatininkų. Taip pat ši akcija padeda atkreipti 

visuomenės dėmesį į kaimo turizmo paslaugų tiekėjus, įvairiausias nekasdienes veiklas. Mes 

tikimės, kad ir ateityje rasime finansinių galimybių organizuoti šią akciją. Jei turite įdomių idėjų ar 

pasiūlymų akcijos organizatoriams, pastebėjimų kaip galėtume akciją organizuoti dar kokybiškiau, 

rašykite komunikacija@atostogoskaime.lt.  

Mes džiaugsimės mūsų bendradarbiavimu ir ateityje! 

 

 

 



 

 

LKTA administracijos pastabos ir komentarai: 

Pastebėjome, kad daugiausiai komentarų ir pastabų sulaukėme dėl mažo akcijos viešinimo. 

Suprantame, kad reklamos niekada nebūna per daug, tačiau išnaudojome visas projektui skirtas 

lėšas. 

Viešinimas vyko šiais kanalais: 

 Buvo išleista 5 000 žemėlapių, kurie buvo dalinami didžiausiose Lietuvos Circle K 

degalinėse, Turizmo informaciniuose centruose, Laisvės alėjoje – Kaune, kai kuriose 

mokyklose.  

 Buvo išleisti akcijos plakatai, kurie išdalinti visiems dalyviams, Turizmo informaciniams 

centrams, kabinėjami miestų viešose erdvėse.  

 Buvo parašytas 64 Facebook įrašas, kuriuose viešinami visi akcijos dalyviai ir jų pasiūlymai. 

Buvo sukurtas Facebook renginys (event), kuriam užsakyta mokama Facebook reklama. Iš 

viso Facebook įrašai pasiekė 67 630 žmonių.  

 Buvo surengtas akcijos viešinimo turas, kurio metu įvyko spaudos konferencija bei buvo 

aplankyti dar 5 objektai, kurie sulaukė dėmesio iš daugiau nei 20 Lietuvos žiniasklaidos 

atstovų. 

 Po žurnalistų turo spaudoje pasirodė 27 straipsniai. Taip pat apie akciją rodė per LRT 

televizijos Panoramą.  

 LKTA prezidentas Linas Žabaliūnas davė daugybę interviu įvairiems žiniasklaidos atstovams. 

 Akcijos pristatymui buvo sukurtas stendas „Adventur 2018“ parodoje. 

 Taip pat LKTA administracija akciją viešino ir kituose renginiuose.  

 

Lankytojų skaičius akcijos „Atviros dienos kaime“ dienomis 

Sodybos ar ūkio pavadinimas Lankytojų skaičius 

Sodyba "Kliukai" 17 

Sveikos gyvensenos kaimo turizmo sodyba "Vabalynė" 16 

Monikos Šimonėlės ūkis - Sūrio kelias 32 

Sodyba "Antalakaja" 0 

Garsios Tylos Sodyba 0 

Sodyba "Tarp liepų" 32 

Saulės vartų Romuva 12 

Sodyba "Svajonių Dvaras" 0 

Molainių žirgynas 100 

Limuzinų ūkis 1 

Bendruomenė "Virbalio vartai" 157 

Birutės ir Virginijaus Dapkų ūkis 72 

Sodyba "Gandrų dvaras" 7 

Sodyba "Žalioji stotelė" 0 

"Levandų ūkis" 30 

Vilkų kitokie sūriai 3 

 



 

 

Aleksandravėlės kaimo bendruomenė 14 

Sodyba "Provansalis" 30 

Zelbukis 54 

E.A.Klimų kaimo turizmo sodyba"Iešnalė" 54 

Žygeivių slėnis 17 

Ekologinisbiodinaminis ūkis "Miško sodai" 13 

Vyndario kaimo turizmo sodyba "Roksala" 8 

Kaimo turizmo sodyba "Gervių giesmė" 150 

Kaimo turizmo sodyba ''Dalgedų sodyba" 10 

Vinetu kaimas 15 

Sodyba "Geras" 0 

Kaimo turizmo sodyba "Šušvė" 4 

Kaimo turizmo sodyba „Kukarskė“ 35 

Patyriminis muziejus "Vikingų kaimas" 40 

Kanapeckų ūkis 18 

Mokslininkų sodyba 10 

Survilų sodyba 40 

Levandų uostas 60 

Medaus klėtelė 6 

Kūrybos namai Druskos studija 6 

Valdo Vasiliausko sodyba ,,Akmenėlis" 30 

Gražinos Gaižauskienės ūkis 15 

VšĮ "Kūrybos ir užimtumo Stuba" 36 

Žolynų namai 5 

Sodeliškių dvaro sodyba 30 

Sodyba "Atostogos Grybiškėje" 2 

Sodyba "Ąžuolų giria" 50 

Lapių slėnio ūkis 6 

VšĮ LSMU Praktinio mokymo ir bandymų centras 15 

Zyplių dvaro virtuvė Restoranas "Kuchmistrai" 0 

Kaimo turizmo sodyba "Jurodis" 46 

MB "Spa pasaulis" 0 

Sraigių ūkis "ASPERSA" 10 

Senosios Gegužinės ūkis 0 

Sodyba "Pamario Burė" 100 

Prie Labanoro 17 

Žemaitės memorialinis muziejus 0 

Beržoro sodyba 0 

Aleksandros Riaukienės pieno ūkis 0 

Kaimo turizmo sodyba "Aukštupys" 0 

Highland.lt 50 

"Angelų malūnas" 0 

 

 

http://highland.lt/


 

 

Energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parkas 5 

Klubas "Ašvienių fanai" ir Viktorijos Jovarienės ekologinis ūkis 5 

Linos ir Egidijaus Černiauskų sodyba 0 

Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys Jono Basanavičiaus 

gimtinė 
400 

Arido pirtis 0 

Sodyba "Pasartėlė" 0 

Tamaros sodyba 40 

Ievos Šiurnės ūkis 8 

Veislinių triušių ferma 0 

Vilkaviškio r. sav. Virbalio kultūros namai 200 

L.Sadauskienės šakočiai 50 

Dinozaurų parkas - DINO.LT 10 

Buivydų eko ūkis 0 

Ilzenbergo dvaras ir ūkis 30 

 Iš viso: 2223 

 

Kas šeimininko nuomone, labiausiai patiko lankytojams? 

 Nekasdieniai patyrimai, kurie sukelia puikias emocijas ir gerą nuotaiką. 

 Patyrimai, edukacija pirtyje. 

 Nauji maisto skoniai, kitoks gyvenimo būdas. 

 Įvairių gyvulių bei paukščių stebėjimas, miesto žmogus juk nemato kaimo „gyventojų“ iš arto kiekvieną 

dieną. 

 Didelės erdvės žaidimams. 

 Skirtingų patiekalų degustacijos (sūrių, duonos, šakočių, žirgyno desertas, arbatų, žemaitiško maisto, 

midaus, sraigių ir t.t.) 

 Bendravimas su žirgais ir jodinėjimas. 

 Mėsiniai galvijai. 

 Galimybė patiems išsikepti duoną, išmėginti kitus amatus. 

 Gausus alyvų, sodų žydėjimas, išsami edukacija bei arbatų degustacija, dovanėlės. 

 Edukacija kaip iš grūdo tampama miltais, pasivažinėjimas traktoriumi. 

 Baltiški žaidimai. 

 Pažintas individualumas, gyvenimo būdas ir nuoširdumas. 

 Geras oras. 

 Kad akcija buvo nemokama. 

 Akcijos originalumas. 

 Apiterapijos namelis. 

 Netikėta šeimos veikla - kūryba iš druskos:) 

 Laisvas lankymasis kaime. 

 Parengta senųjų Zapyškio vaizdų nuotraukose paroda ir sutartinių vakaras. 

 Augalų kolekcija ir degustacijos. 

 

 

 



 

 

Šeimininkų komentarai ir pasiūlymai: 

 Siūlau akciją organizuoti tik savaitgalio dienomis. 

 Esate šaunuoliai, puiki idėja ir jos įgyvendinimas. 

 Kadangi mano edukacinė programa buvo susijusi su grybų, ar vaisių bei obuolių džiovinimu, 

specialiai įrengtoje džiovykloje, tai pavasarį džiovinimui nėra produkcijos ir mano pasiūlymas nieko 

nesudomino, nes netiko pavasarinis laikas.  

 Sėkmės ir iki kitų metų! 

 Norėčiau kitam kartui būtinai akcentuoti naminių paukščių edukacijas, ne tik baltiškus papročius. 

 Šiemet gavome tik du apvalius lipdukus, o jie pernai labai patiko lankytojams, todėl šiek tiek 

nusivylėme. 

 Ačiū už viešinimą ir jūsų pastangas.  

 Akcijos galėtų vykti dažniau. Taip pat reiktų didesnio vietinės žiniasklaidos įdirbio pristatant  

sodybas, ūkius, edukacijas lankytojams.  

 Dar daugiau viešinimo per TIC. 

 Kadangi galimi lankytojai yra specifinė grupė (dažniausiai miestų gyventojai, nemasinio vartotojo 

mąstymo), todėl verta būtų skirti daugiau dėmesio į akcijos viešinimą (per dalyvius ir kt.) per 

ūkininkų turgelius, ekologines kavines, renginių erdvės. 

 Kai kurie lankytojai atvyko neprisiregistravę iš anksto, ne lankymo laiku, kai negalėjome jų priimti, 

taigi liko nepatenkinti. Todėl reklamoje reiktų kažkaip griežčiau įrašyti, kad neprisiregistravusių 

nepriimsime :) 

 Reiktų renginį plačiau viešinti socialiniuose tinkluose, per tv ir dar broliams Latviams. 

 Nereikia žemėlapių ir plakatų, kurie buvo dabar dalinami sodybų šeimininkams. Plakatus kabinėti be 

konkrečios sodybos nėra prasmės, o svečiams dalinti žemėlapius su konkurentų sodybomis irgi 

nelogiška. Tokie žemėlapiai gali būti platinami mokyklose, ligoninėse ar kitose vietose. Mums reikia 

labiau asmeninės reklaminės medžiagos. Pvz lipdukai labai puiku išdalinti vaikams per šventę, tik jų 

reikia daaaaaug daugiau. Vietoje žemėlapių ir plakatų aš rinkčiausi daugiau lipdukų. 

 Organizuoti akcijas ankstyvą pavasarį arba rudenį. Nes gegužis - pats darbymetis. 

 Akcija labiau tinkanti priemonė ūkiams, o ne sodyboms. 

 Reiktų daug daugiau viešinimo 

 Visa organizacija veikia puikiai, tiek komunikavimas, tiek reklama buvo tikrai sklandūs. 

 Ačiū už įdėtą didelį darbą organizuojant tokio pobūdžio renginius. 

 Siūlyčiau akcijos laiką vėlinti, daryti sezono atidarymo savaitę ar net vėliau. 

 Viešinimo niekada nebūna per daug :)  

 Organizuoti tokias akcijas 2 kartus per metus. 

 Akcija turėtų būti organizuojama rudenį , kada yra ką parodyti, užauginta derlių, gyvulius.  

 Pakeisti akcijos plakatą, kuris labiau akcentuotų kaimą iš socialinės pusės (žmonių, veiklų vaizdai), 

bet ne žemės ūkį. 

 Pernai kažkaip akcija garsiau skambėjo internete, TV ir radijuje, šiemet tylokai. Gal buvo pamanyta, 

kad pernykščio įdirbio pakanka? 

 Mūsų manymu trūko marketingo iš organizatorių pusės. 

 Pasigedome platesnės informacijos sklaidos. 

 Ačiū už jūsų pastangas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį 

atsako Lietuvos kaimo turizmo asociacija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji 

atspindi Europos Sąjungos nuomonę. 

Akcija organizuojama įgyvendinant projektą “Agroturizmo produktų vystymas, puoselėjant 

ūkininkavimo tradicijas”. Projektą finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos 

programa.  

 

 

 


