
Nr. Pavadinimas Adresas Pasiūlymas Kontaktai

1

"Zemnieku 

saeima"/ 

"Ūkininkų 

seimas"

Zaļenieku pag, 

Jelgavas nov.

Gegužės 4 d. 11:00 ir 

14:00 val. bus galimybė 

susipažinti su aplinkai 

draugiškos melioracijos 

sistemos elementais prie 

Ailės upelio.

Inga Bērziņa.,           

+371 29282312

2 Ūkis "Lojas"

"Lojas", 

Mazsalacas pag., 

Mazsalacas nov.

Gegužės 4-5 d. 

nemokamas ūkio 

lankymas. Galvijų 

auginimas, 

grūdininkystė, granulių 

gaminimas.

Mareks Bērziņš,       

+371 22315544

3

"Lielopu izsoļu 

nams"/ "Galvijų 

aukciono 

namai"

Krasti, 

Mazzalves pag, 

Neretas nov.

Gegužės 4 d. 9:00-17:00 

val. ūkio lankymas, 

galvijų šukavimas, 

fotosesija su mažaisiais 

veršiukais.

Kaspars Ādams,      

+371 29400214

4

Laukinių 

gyvūnų parkas  

"Dimantu 

kalns"/ 

"Deimantų 

kalnas"

"Dimantu kalns", 

Rembates pag, 

Ķeguma nov.

Gegužės 4 d. 10:00, 

12:00, 14:00 val. gido 

vedamos ekskursijos. 

Naminių gyvūnų 

šėrimas. 5 € 

suaugusiems, 3 € 

vaikams.

Evita Dimante,        

+371 20388777

5 "Kalnbundas"

"Kalnbundas", 

Pedele, Valkas 

pag., Valkas nov.

Gegužės 4-5 d. 50 proc. 

nuolaida visoms su 

žirgais susijusioms 

pramogoms. Vieta 

palapinėms ir laužavietės 

nemokamai. 

Laima Lāce,             

+371 26543796

6 Ūkis "Eicēni"

"Dārziņi", 

Straupes pag., 

Pārgaujas nov.

Gegužės 4-5 d. 

nemokamas savininkų 

ekologinio ūkio ir jo 

veiklos pristatymas.

Elita Reinharde,       

+371 29108512



7 Ūkis "Liepas"

"Kraujēni", 

Aknīstes pag., 

Aknīstes nov.

Gegužės 4 d. ėriukų 

lankymas ir šėrimas. 

Vaišėms ūkio apylinkių 

žolelių arbata ar rytinio 

melžimo ekologiškas 

pienas su skanėstu. 

Apsilankymo kaina 1,50 

€ / asmeniui.

Santa Curikova,      

+371 25610752

8

Ūkis "Vilciņi"/ 

"Vilkeliai" 

(dejejputni.lv)

"Vilciņi", Saukas 

pag., Viesītes 

nov

Gegužės 4-5 d. 

lankytojai gali sužinoti, 

kaip renkami kiaušiniai 

ir kas atsitinka, kai 

viščiukas išsirita iš 

kiaušinio. Skirtingų rūšių 

ir veislių paukščių 

apžiūra. Apsilankymui 

25 proc. nuolaida.

Sabīne Zupa,              

+371 29607550

9

Viesytės 

muziejus 

“Sēlija” 

A. Brodeles iela 

7, Viesīte, 

Viesītes nov.

Gegužės 4-5 d. galimybė 

apžiūrėti medpunktą, 

kuriame pagal Stradinių 

giminės tradicijas galima 

pasmaguriauti 

tinktūromis ant cukraus 

gabalėlių, sužinoti savo 

svorį ir ūgį. 

Susipažinimas su 

augalais "Sveikatos 

pėda" nemokamai!

Ilma Svilāne, Jānis 

Dzimtais,                         

+371 27071996, 

28681126

10

Turizmo ir 

poilsio centras 

"Plosti"

Rēdnieki,  

Kandavas pag., 

Kandavas nov.

Gegužės 4-5 d. 

susipažinimas su 

atnaujintu turizmo ir 

poilsio centru ”Plosti”. 

Ypatingas vasaros 

kavinės pasiūlymas. 15 

proc. nuolaida nakvynei.

Kristīne Otmane, 

Lāsma Dreimane,          

+371 26699033

11
Ūkis "Rubuļi"/ 

"Rubliai"

"Rubuļi", Zaņas 

pag., Saldus nov.

Gegužės 4-5 d. gamybos 

proceso pažinimas ir 

kaimiškų rūkytų gaminių 

degustacija. Naminių 

koldūnų gaminimas 

kartu su šeimininke.

Benita Virta,                   

+371 26407759

12

Latvijas 

Ķiploks/ 

Latvijos 

česnakas

Cēsu iela 4, 

Rauna, Raunas 

pag, Raunas nov.

Gegužės 4 d. 9:00-17:00, 

gegužės 5 d. 10:00-16:00 

degustacija, laimės ratas, 

viktorina, vertingi 

patarimai apie česnakus. 

Sintija Rude,                  

+ 371 22471245



13 "Līcīši Ltd"

"Līcīši", Cenu 

pag., Ozolnieku 

nov.

Gegužės 4-5 d. ožkų 

ūkio lankymas ir ožkų 

pieno produktų 

degustacija (3 € 

suaugusiam, 2 € 

vaikams). Akcija perkant 

pieną "Pirk 3, gauk 4 

butelius".

Līga Marcinkoniene, 

+371 29322860

14

Keipenės 

pipiriniai 

sausainiai

"Kalnāji", 

Ķeipenes pag., 

Ogres nov.

Gegužės 4-5 d. 10 proc. 

nuolaida ekskursijoms ir 

visai produkcijai.

Ilze Andriksone,           

+ 371 22002115

15
Svečių namai 

"Jaunmārtiņi"

"Jaunmārtiņi", 

Jaunmārupe, 

Mārupes pag., 

Mārupes nov.

Gegužės 4-5 d. 20 proc. 

nuolaida iškylų vietoms 

vietoms, būtinas 

išankstinis užsakymas.

Andris Lībers,           

+371 29142465

16
Sodyba 

"Lejnieki"

"Lejnieki 1", 

Bērzes pag., 

Dobeles nov. 

Gegužės 4-5 d. 

nemokama ekskursija po 

nepaprastą sodą. Medinų 

skulptūrų ir pirštinių 

kolekcijos apžiūra.  

Skaidrīte Bauze,            

+371 22308565

17 Lienos medus

"Puteņi", 

Lielvārde, 

Lielvārdes pag, 

Lielvārdes nov.

Gegužės 4-5 d. 

lankytojai pamatys, kaip 

dirba bitės. Ūkyje 

pagamintos produkcijos 

degustacija. Visiems 

produktams 10 proc. 

nuolaida.

Liena un Edgars 

Mecenieki,               

+371 22338082, 

29892229

18 Sabilės sidras

Rīgas iela 22, 

Sabile, Talsu 

nov.

Gegužės 4-5 d. 12:00, 

13:00, 14:00, 15:00 val. 

ekskursija po daryklą už 

ypatingą 4 € kainą. Sidro 

degustacija.

Baiba Circene,          

+371 29470405

19
Svečių namai 

"Garīkas"

"Garīkas", 

Rudbāržu pag., 

Skrundas nov.

Gegužės 4-5 d. 

ekskursija šitaki grybų 

ūkyje ir šitaki grybų 

sriubos degustacija su 15 

proc. nuolaida. Galimybė 

įsigyti džiovintų šitaki 

grybų produkcijos su 10 

proc. nuolaida.

Andris Vjaksa,         

+371 29147778, 

29134122



20
Ūkis 

"Lielkalni"

"Lielkalni”, 

Ungurpils, Alojas 

pag., Alojas nov.

Gegužės 4-5 d. 

informacija apie 

netradicinius 

uogakrūmius. Sezono 

uogų, arbatos ir 

produkcijos degustacija 

1,50 €/asm. Produkcijos  

įsigijimas su 10 proc. 

nuolaida. 

Aija Paukšēna,         

+371 26362975

21

Rainio 

memorialinis 

muziejus 

"Jasmuiža"

"Jasmuiža", 

Aizkalne, Parka 

iela 2, Aizkalnes 

pag., Preiļu nov. 

Gegužės 5 d. 

ekspozicijos ir parodų 

lankymas su 50 proc. 

nuolaida – 1 €.  

Galimybė išmokti 

pagaminti naminį sūrį ir 

iškepti varškės 

pyragėlius su 25 proc. 

nuolaida – 2 €.

Solvita Brūvere,            

+ 371 29487589

22

Karlio Ulmanio 

istorijos 

muziejus 

"Pikšas"

“Pikšas” Bērzes 

pag., Dobeles 

nov.

Gegužės 4-5 d. 

nemokamos gido 

paslaugos ir arbata. 

Užduotys vaikštant 

piemenų takais ir 

padedant dirbti kieme bei 

sode.

Ilga Ķipsne,                   

+371 26670812

23

Edukacinis 

bitynas 

„Strops” 

(„Avilys“)

"Cīravas Ķēniņi", 

Cīrava, Cīravas 

pag., Aizputes 

nov.

Gegužės 4-5 d. vaidmenų 

žaidimas "Bičių avilys", 

bičių produktų įsigijimas 

ir degustacija su 20 proc. 

nuolaida.

Baiba Tikuma,         

+371 26446701

24
Svečių namai 

"Senlīči"

"Līči", 

Jaunsvirlaukas 

pag., Jelgavas 

nov., Rīgas 

–Šauļu šosejas 

43.km

Gegužės 4-5 d. vaikų 

koncertas Latvijos 100-

mečiui (išankstinis 

užsakymas) atrakcijos, 

iškylos vietos. 12:00-

15:00 val. "Pyragėlių 

dirbtuvės" vaikams.

Modris Jansons, Vita 

Šķiņķe,                     

+371 29204514, 

29193192

25

Sodai ir daigai  

"Krogzeme"/ 

"Karčemos 

žemė"

"Vīnkalniņi", 

Ķirbiži, Viļķenes 

pag., Limbažu 

nov.

Juodųjų serbentų 

auginimas 

komerciniuose soduose. 

Gegužės 5 d. 11:00, 

13:00, 15:00 val. 

galimybė nemokamai 

sužinoti apie juodųjų 

serbentų auginimo 

verslą.

Andris Krogzems,      

+371 29255443



26
Valmiermuižas 

alus

Dzirnavu iela 2, 

Valmiermuiža, 

Burtnieku nov.

Gegužės 4-5 d. alaus 

daryklos lankymas ir 

alaus degustacija.

 +371 20264269

27

Triušininkystės 

ūkis 

"Mežiņi"/"Mišk

eliai"

"Mežiņi", Dikļu 

pag., Kocēnu 

nov.

Gegužės 4-5 d. 

ekskursija triušininkystės 

ūkyje. Daugiau nei 15 

triušių veislių. Angoros 

vilnos verpimas, 

produktai iš triušių 

vilnos ir odos.

Inguna Valdmane, + 

371 29198221

28 Zvartavos pilis

Zvārtava, 

Gaujienas pag., 

Apes nov.

Gegužės 4-5 d. pilies ir 

ekspozicijų lankymas. 

Įėjimo mokestis su 40 

proc. nuolaida 2 €/asm.

Igors Dobičins,       

+371 26628302

29
Egzotinių 

gyvūnų parkas

Saules iela 14, 

Dundaga, 

Dundagas pag., 

Dundagas nov.

Gegužės 4-5 d. pažintis 

su gyvūnais. Piešinių 

konkursas vaikams 

"Nupiešk savo mieliausią 

gyvūną!". Staigmenos.

Evita Laukšteine,        

+371 26378042 

30

Kalvė po atviru 

dangum 

"DUDU 

ligzdas" / 

"DUDU lizdas"

"Dārznieki", 

Liepupes pag., 

Salacgrīvas nov.

Gegužės 5 d. nemokamas 

geležies kalimas pas 

kalvį ir namelio medyje 

apžiūra. Dviračių nuoma 

su 25 proc. nuolaida.

Gatis Pīpkalējs,        

+371 25149545

31

Beverynos 

medžio 

skulptūrų 

parkas ir 

labirintai

"Arāji", Brenguļu 

pag., Beverīnas 

nov.

Gegužės 4-5 d. 10 proc. 

nuolaida įėjimo 

mokesčiui. Įspūdingas 

orientavimosi žaidimas, 

kuriame galima 

susipažinti su laukiniais 

medžiais ir krūmais. 

Vilnos vėlimo edukacinė 

programa. Ėriukų mėsos 

mėsainiai.

Inta Jākabsone,       

+371 20383303

32

Turizmo ir 

poilsio 

kompleksas 

"Meža salas"/ 

"Miško salos"

"Meža Salas", 

Limbažu pag., 

Limbažu nov.

Gegužės 4-5 d. pažintinis 

žaidimas "Atrask 

nykštuką", 50 proc. 

nuolaida iškylų vietoms, 

valčių ir katamaranų, 

maudyklų nuomai. 

Kavinėje ypatinga 

šventinė staigmena. 

Poilsio namų nuomai 10 

proc. nuolaida. 

Roberts,                          

+371 29122133 



33

Memorialinis 

namas ir 

kūrybinės 

dirbtuvės 

"Rakstu 

raksti"/ "Raštų 

raštai"

"Zuši", Kaltene, 

Rojas nov.

Flamenko gitaristo, 

dainų autoriaus, poeto ir 

keliautojo po pasaulį 

Andrio Karklinio - 

Andres el Leton 

asmenybės prisiminimai 

veidrodžiuose. 

Nemokamas lankymas. 

Kaimo gėrybėms ir 

suvenyrams 10 proc. 

nuolaida.

Raimonda Kārkliņa, 

+371 26623781

34

Sendaikčių 

muziejus 

"Fazāni"/ 

"Fazanai"

"Fazāni", 

Trapene, 

Trapenes pag., 

Apes nov.

Gegužės 4-5 d. įėjimo į 

muziejų bilietui 50 proc. 

nuolaida. 

Sumaniausiems 

lankytojams staigmenos - 

prizai. Grupėms virš 20 

asm. ant laužo virtos 

košės degustacija.

Zigurds Safranovičs, 

+371 29498605

35 Ūkis "Jumari"

"Jumari", 

Valpene, 

Dundagas pag., 

Dundagas nov.

Ūkio istorija. Gegužės 4-

5 d., iš anksto susitarus, 

nemokamas ūkio 

lankymas.

Gunita Tropiņa,      

+371 29469425

36
Valdžio Paeglio 

ūkis

Raiņa iela 69, 

Smiltene, 

Smiltenes nov.

Beveik viskas apie bites 

ir bitininkystę. Gegužės 

4-5 d. galimybė įsigyti 

bičių produktų su 

nuolaida.

Valdis Paeglis,        

+371 29975297

37
Sodyba 

"Bandenieki"

"Bandenieki", 

Valdgales pag., 

Talsu nov.

Gegužės 4-5 d. ūkio 

lankymas, bitininkystės 

paslaptys. Nemokama 

bičių produktų 

degustacija. Žvakių 

liejimas. Ekstremalūs 

pasivažinėjimai su safari 

automobiliu.

Inga Zviedriņa,        

+371 29129832

38

Kalvio Dainio 

Mežancio 

dirbtuvės ir 

salonas 

Straupėje

Bērzu iela 2, 

Straupe, Straupes 

pag., Pārgaujas 

nov.

Gegužės 4-5 d. kalvystės 

amato demonstravimas. 

Lankytojai galės 

išbandyti jėgas kalvystės 

darbuose.

Dainis Mežancis,          

+ 371 26520523



39

Ūkis 

"Jaunzvirgzdiņi

"

"Jaunzvirgzdiņi", 

Ilzenes pag., 

Alūksnes nov.

Gegužės 4-5 d. 

pirtininkystės 

paslaugoms, žolelių 

arbatai ir sirupui 15 proc. 

nuolaida.

Santa Melece,           

+371 26368966

40
Poilsiavietė 

"Buki"

 "Buki", Vārves 

pag., Ventspils 

nov. 

Gegužės 4-5 d. 20 proc. 

nuolaida zoo lankymui, 

10 proc. nuolaida 

nakvynei. Naminių 

gaminių degustacija. 

Žvejyba kiemo 

tvenkinyje.

Vita Buka,                  

+371 25120357

41

Netradicinis 

gyvulininkystės 

ūkis "Ezerlejas"

"Ezerlejas", 

Launkalnes pag., 

Smiltenes nov.

Gegužės 4-5 d. 10:00-

18:00 val. ekskursija su 

gyvūnų šėrimu.

Evita Jākobsone,          

+ 371 26357959

42
Ūkis 

"Jaunieviņas"

"Jaunieviņas", 

Raunas pag., 

Raunas nov.

Gegužės 4-5 d. 

nemokama ekskursija 

pas laukinius žirgus 

nemokamai. Ūkyje 

pagamintos produkcijos 

degustacija ir įsigijimas.

Uldis Rudzītis,              

+ 371 29495146

43

Žvejų sodyba 

"Dieniņas"/ 

"Dienelės"

"Dieniņas", 

Bērzciems, 

Engures pag., 

Engures nov.

Gegužės 4-5 d. 14:00-

17:00 val. prekyba, 

žuvienė žvejų sodyboje - 

2 €/ asm.

Iveta un Oskars 

Celkarti,                           

+ 371 26676283, 

29297982

44
Ūkis 

"Kurzemnieki"

"Kurzemnieki", 

Sukturi, Lībagu 

pag., Talsu nov.

Gegužės 4-5 d. ūkio 

lankymas lydint 

šeimininkams, 

nemokama produkcijos 

degustacija. Produkcijos 

įsigijimas.

Egita Sudakova,            

+371 29279461

45

Žemdirbystės 

muziejus 

Talsuose

Celtnieku iela 12, 

Talsi, Talsu nov.

Gegužės 5 d. muziejaus 

ekspozicijos "Iš močiutės 

skrynios", skirtos 

rankdarbių tradicijoms 

Latvijoje, lankymas.

Sandra Vronovska

+371 63291343, +371 

29403183

46

Putojančios 

beržų sulos 

darykla "Birzī"

"Kainaiži", 

Brantu pag., 

Smiltenes nov.

Tradicinis ir modernusis 

natūralios sulos 

apdirbimas. Gegužės 4-5 

d. nemokama stiklinė 

sulos, galimybė pasodinti 

savo beržą ar klevą 

kuriamame sulos medžių 

parke.

Ervins Labanovskis, 

+371 29199982



47
Cecylių gamtos 

takas

Kumadas iela 2, 

Ieriķi, Drabešu 

pag., Amatas 

nov.

Gegužės 4-5 d. Cecylių 

gamtos tako lankymas 

lydint miško raganėlei. 

Po tako apžiūros - 

kūrybinės dirbtuvės (2 

€), užkandžiai kavinėje 

"Dzirnakmeņi”/ "Girnos 

akmenys"  su 10 proc. 

nuolaida. 

Ivita Kaņepe,           

+371 26457649

48
Mini zoo 

"Rančo"

"Saules", Lībagu 

pag., Talsu nov.

Gegužės 4-5 d. mini zoo 

lankymui nuolaidos: 30 

proc. suaugusiems (2 €/ 

asm.), 50 proc.  - 

vaikams (0.75 €/ asm.).

Diāna Širokaja,         

+371 26479669; 

26710583

49

Pasivaikščiojim

o ir poilsio 

parkas 

"Vienkoču 

parks"

"Vienkoči", 

Līgatnes pag., 

Līgatnes nov.

Gegužės 5 d. galimybė 

susipažinti su medinių 

indų, duonkubilių 

gamybos procesu bei 

nauja indų apdirbimo 

medžiaga, į kurios sudėtį 

įeina bičių vaškas, 

propolis ir sėmenų 

aliejus.

Rihards Vidzickis, 

+371 29329065

50 Pirtis "Elkšņi"
Brīvības 2c, 

Balvi, Balvu nov.

Lankytojai kviečiami 

mėgautis augalų jėga! 

Gegužės 4-5 d. pirties 

procedūroms 10 proc. 

nuolaida. Nemokama 

pačių keptos duonos ir 

vaisių sirupo degustacija.

 Arnita Melberga, 

+371 26361594

51
"Elkos kalno" 

ūkis

Elkaskalns, 

Māles 3, 

Skujenes pag., 

Amatas nov.

Gegužės 4 d. 12:00-

16:00 val. mėgavimasis 

vaizdu nuo Elkos kalno 

viršūnėje esančios 

terasos (nemokamai), 

arbatos, beržų sulos ir 

uogienių degustacija prie 

baltai dengto stalo. 

Iškylos vaišėmis prie 

arbatos svečiai 

pasirūpina patys.

Inese Stibe,              

+371 29475811



52

Svečių namai 

"Paradīzes"/ 

"Rojus" 

"Paradīzes", 

Brūklāji, 

Bērzkalnes pag., 

Balvu nov.

Pirties šventė "Rojus" 

kaip rojuje. Gegužės 4 d. 

nuo 11:00 val. ypatingas 

levandos pasiūlymas, 

galimybė surinkti 

paukščių narvus. Viskam 

20 proc. nuolaida.

Normunds Prūsis, 

+371 22009975

53
Kempingas 

"Leiputrija"

“Stirniņas”, 

Iļķene, Ādažu 

novads

Rūgštynių sriuba ir latvių 

pirtis. Nakvojantiems 

kempinge gegužės 4 d. 

popietę sriuba ir gegužės 

5 d. vakare pirtis 

nemokamai.

Agris Perro,                   

+371 26405596

54

Valčių nuoma 

"Kurzemes 

Laivinieks" 

/"Kuržemės 

valtininkas"

Abavas iela 6A, 

Kandava, 

Kandavas nov.

Gegužės 4-5 d. valčių ir 

irklenčių nuoma 

plaukimui Abavos upe. 

Ypatingos kainos ir 

palankios nuomos 

sąlygos.

Daina Toka, Ziedonis 

Pētersons,                     

+371 29222630

55
Sodyba "Baķi"

"Baķi", Rugāju 

pag., Rugāju 

nov.,

Gegužės 4-5 d. ūkio 

lankymas, pažintis su 

ūkio gyvūnais (avimis, 

ožkomis, triušiais), 

pokalbiai apie gyvenimą 

kaime, pietūs.

Aivars Baķis,                 

+ 371 22315544

56

Keramikos 

dirbtuvės 

„Saules ceplis”/ 

"Saulės 

krosnis"

"Margrietas", 

Smārdes pag., 

Engures nov.

Gegužės 4-5 d. 

nemokamas dirbtuvių 

lankymas, žolelių arbata. 

Galimybė pamatyti, kaip 

gaminamos Latvijos 100-

mečio dovanos, 

reprezentuojančios 

Latviją kitoms 

valstybėms. Galimybė 

nusilipdyti molinį indą ir 

įsigyti keramikos 

dirbinių.

Madara Bartkeviča,      

+ 371 26072594

57

Šiaudų muziejus 

- dirbtuvės 

"Salmu lietas"/ 

"Šiaudiniai 

daiktai"

Dārzniecības iela 

4a, Tukums, 

Tukuma nov.

Gegužės 4-5 d. 

muziejaus lankymas, 

nemokamas šeimininko 

pasakojimas. 

Suvenyrams 10 proc. 

nuolaida.

Kristīne Zihmane-

Rītiņa,                              

+ 371 29495746



58

Naminio vyno 

darykla 

"Tēviņi" 

"Tēviņi", Zemītes 

pag., Kandavas 

nov.

Gegužės 5 d. 11:00-

19:00 val. kas valandą 

ekskursija vyno 

darykloje su vyno 

degustacija už ypatingą 

2,50 €/asm. kainą. 

Nuolaidos produkcijai. 

Ivo Immermanis,        

+371 29106705

59 Ūkis "Ošenieki"

"Kannenieki", 

Zemītes pag., 

Kandavas nov.

Gegužės 4-5 d. vietos 

iškyloms, kaimo gėrybių 

degustacija, produktų 

įsigijimas, mėgavimasis 

užkandžiais "turgelyje", 

informacija 

ekologiškumo temomis.

Aivars Ošenieks,       

+371 2877525

60

Pirties ritualai 

ir latvių tautinė 

išmintis 

"Piekūni" 

/"Sakalai"

"Dravēni", 

Vestienas pag., 

Madonas nov.

Gegužės 6 d. 18:00-

22:00 val. vasaros 

sutikimas Saulės ryto 

beržyne. Dalyvavimas 

nemokamas. Pasiimti 

tinkamą aprangą, 

užkandžius prie laužo, 

lauko žvakių. 

Pēteris Ločmelis,       

+371 29416180

61
Stručių ferma 

"Nornieki"

"Nornieki", 

Snēpeles pag., 

Kuldīgas nov.

Gegužės 4-5 d. 

produkcijos įsigijimas su 

10 proc. nuolaida.

Pēteris Gobzemis,      

+371 29282032

62
Žirgininkystės 

ūkis ''Dārziņi''

Dārziņi, Ķekavas 

pag., Ķekavas 

nov.

Gegužės 4-5 d. nuolaidos 

jodinėjimui: 50 proc. 

jodinėjimui žirgais, 

jodinėjimui poniu - 1 

ratas 2 €.

Renāte Astahova, +371 

28815944

63 Ūkis "Dorītes"

“Dorītes”, 

Daugmales pag., 

Ķekavas nov.

Gegužės 4-5 d. 11:00, 

12:00, 13:00, 14:00, 

15:00 val. bityno 

lankymas, bičių 

stebėjimas, medaus 

ragavimas, laimės sagų 

gaminimas. Viskas 

nemokamai!

Jānis Sulutaurs,       

+371 29494234

64
Konfelado 

dirbtuvės

Nākotnes iela 1, 

Ķekava, Ķekavas 

nov.

Gegužės 4-5 d. 

nemokamos kūrybinės 

dirbtuvės ir degustacija 

marmelado darykloje. 

Nuolaidos produkcijai.

Ginta un Māris Logini, 

+ 371 29544372, 

29544307



65

Triušių ir 

gyvūnų ūkis 

"Sveķi"

"Sveķi", 

Bērzaune, 

Bērzaunes pag., 

Madonas nov.

Gegužės 4-5 d. gyvūnų 

apžiūra ir pasakojimas 

apie jų auginimą. 

Nemokama produkcijos 

degustacija. Ypatinga 

naujiena - vytinta anties 

krūtinėlė. Suaugusiems -  

2 €, vaikams - 1 €.  

Vita Kangare,                

+ 371 28353321

66
Bendruomenė 

"7 balles"

"Graudiņi", 

Strutele, Jaunpils 

pag., Jaunpils 

nov.

Gegužės 5 d. nemokamas 

vaikščiojimas po 

labirintą. Visoms 

kūrybinėms dirbtuvėms 

20 proc. nuolaida.

Kaspars Brikulis,     

+371 29211988

67

Kepykla 

''Dzīles''/ 

"Gyliai"

Zaļā iela 9, 

Malnava, 

Malnavas pag. 

Kārsavas nov.

Gegužės 4-5 d. sveteliai, 

kurie atvyks su savo 

lauktuvėmis, gaus iki 30 

proc. nuolaidą 

produkcijai.

Aina Barsukova,        

+371 26538016

68

Ūkis "Pie tēvoča 

Garika"/ "Pas 

dėdę Gariką"

"Kulbiņas", 

Valgundes pag., 

Jelgavas nov.

Gegužės 4-5 d. naminių 

ir egzotiškų gyvūnų 

apžiūra. Suaugusiems -  

2 €, vaikams - 1 €, 

senjorams - 1,50 €.

Viktorija Zaiceva,     

+371 22837247, 

29625229

69
Sodyba 

"Rogas"

"Rogas", Jaunpils 

pag., Jaunpils 

nov.

Gegužės 4-5 d. 

ekskursija po ūkį, 

gyvulių lankymas, 

galimybė dalyvauti pieno 

perdirbimo procese. 

Nuolaida kaimiškiems 

produktams.

Veronika Smirnova,       

+ 371 29199848

70
Jaunpils amatų 

namai

"Ērģelnieki", 

Jaunpils, Jaunpils 

pag., Jaunpils 

nov.

Gegužės 4-5 d. molinių 

indų dirbtuvės, galimybė 

susipažinti su visomis 

staklių rūšimis ir 

sudalyvauti audimo 

procese. Rankdarbių 

paroda.

Velga Pavlovska,        

+371 28301408



71

Sodyba 

"Caunītes"/ 

„Kiaunytės“

"Caunītes", Cenu 

pag., Ozolnieku 

nov.

Gegužės 5 d. 11:00-

15:00 val. programa su 

ekskursija, duonos 

degustacija, suvenyrų 

skrynia ir kūrybinėmis 

dirbtuvėmis. 

Dalyvavimas 

nemokamas. Užsisakę iš 

anksto, turės galimybę 

nusipirkti duonos 

kepaliuką.

Santa Rubene,         

+371 26352395

72
Sodyba 

"Turaidas"

"Turaidas", 

Dunalka, 

Dunalkas pag., 

Durbes nov.

Gegužės 5 d. nemokama 

ekskursija, žolelių arbatų 

degustacija, vytelių tvorų 

pynimas, latvių pirties 

tradicijų pristatymas. 

Nuolaidos produkcijai.

Zigrīda un Andris 

Manteji,                   

+371 29649900

73
Skryverų 

naminiai ledai

Daugavas iela 96, 

Skrīveri, 

Skrīveru nov.

Gegužės 4-5 d. 10:00-

18:00 val. kas 2 val. 

ekskursija gamykloje, 

ledų gaminimas ir 

degustavimas. Kaina 

priklauso nuo ūgio: iki 

90 cm nemokamai, 90-

140 cm - 3.50 €, nuo 140 

cm iki begalybės - 8.00 

€.  

Rihards Aņisimovs,     

+ 371 28361561

74
Skryverų maisto 

fabrikas

Daugavas iela 2, 

Skrīveri, 

Skrīveru nov.

Gegužės 4-5 d. 10:00-

17:00 val. kas valandą 

ekskursija ir saldainių 

"Karvutė" gaminimo 

edukacinė programa. 

Degustacija, gaminimas 

kartu ir kūrybinės 

dirbtuvėlės.

Baiba Lūse,              

+371 28685600

75

Medelynas 

"Liepas"/ 

"Liepos"

Rožu iela 2, 

"Ceriņi", 

Krimūnu pag., 

Dobeles nov.

Gegužės 4-5 d. minint 

medelyno 25-metį, 

klientams dovanojama 

25 proc. nuolaida vyšnių 

ir trešnių sodinukų 

įsigijimui.

Zaiga Apse,             

+371 29507747, 

27738505



76

Sodyba 

"Puteņi" 

/„Pūga“

"Puteņi", Zvārdes 

pag., Saldus nov.

Gegužės 4-5 d. sodybos 

lankymas, ekskursija po 

buvusį Zvardės poligoną. 

Važinėjimas 

federdroška , jodinėjimas 

žirgu, žirgininkystės 

reikmenų ekspozicija ir 

pasakojimai. Ant laužo 

virta sriuba. 

Rasma Balode,              

+371 25915640

77 Ūkis "Rēvici"

"Rēvici", 

Salgales pag., 

Ozolnieku nov.

Gegužės 4-5 d. gyvūnų 

lankymas, paaukojus 

gyvūnams.

Iveta Bidere,               

+371 29733601

78

Ludzos 

amatininkų 

centras

Tālavijas iela 

27a, Ludza, 

Ludzas nov.

Gegužės 4-5 d. galimybė 

sužinoti apie latgalių 

tautinį kostiumą, jo 

istoriją, pasirinkti 

tinkamiausią tautinį 

kostiumą ir išmokti 

gaminti kažkurią tautinio 

kostiumo detalę.

Līga un Ēriks 

Kondrāti,                              

+ 371 29467925

79
Žirgininkystės 

ūkis "Untumi"

"Untumi", 

Spundžāni, 

Ozolmuižas pag., 

Rēzeknes nov.

Gegužės 4-5 d. 10:00-

17:00 val. 20 proc. 

nuolaida jodinėjimui 

žirgais ir 50 proc. 

nuolaida poilsiui iškylų 

namelyje.

Ligita Harčevska,             

+ 371 26337449

80Puodžius Juris Krompans

"Krompāni'', 

Niperova, 

Griškānu pag., 

Rēzeknes nov.

Gegužės 4-5 d. 

keramikos krosnies 

atidarymas, galimybė 

išbandyti savo jėgas, 

kuriant molinius 

dirbinius žiedžiamuoju 

ratu. Nuolaidos 

keraminiams gaminiams.

Juris Krompāns,            

+371 27529187

81

Ūkis "Vilciņi 

1"/ "Vilkiukai 

1"

'Vilciņi'', 

Zaļenieku pag., 

Jelgavas nov.

Gegužės 4 d. ūkio 

lankymas, 

pasivažinėjimai 

traktoriais, estafetės, 

kūrybinės dirbtuvės, ūkio 

kaimiškų gėrybių 

degustacija.

Elīna Cēsniece,             

+ 371 26499893

82 Tervetės vynai

"Krāces", 

Zelmeņi, 

Tērvetes pag., 

Tērvetes nov.

Gegužės 4 d. galimybė 

susipažinti su vyno 

gaminimo procesu ir 

vynų degustacija. Kaina 

suaugusiajam 1 €/ asm.

Sandris Laizāns,            

+371 29454225



83

Ūkis "Droši 

vesels" / 

"Drąsiai 

sveikas"

"Roņi", Vilces 

pag., Jelgavas 

nov.

Gegužės 4-5 d. 12:00 

val. paskaita apie sveiką 

mitybą ir gyvenseną.

Valentīna Uzare,            

+371 26534706

84

Ūkis 

"Vaidelotes"/ 

„Vaidilutės“

"Vaidelotes", 

Jauncode, Codes 

pag., Bauskas 

nov.

Gegužės 4 d. šeimininkių 

ir šeimininkų šventė. 

10:00-16:00 val. turgelis, 

12:00 val. Baltosios 

staltiesės šventė, 14:00 

val. koncertas gamtoje.

Daira un Arnolds 

Jātnieki,                           

+371 29389993

85

Medžio 

dirbtuvės 

"Amatnieki"/ 

"Amatininkai"

"Amatnieki", Sesavas pag., Jelgavas nov.

Gegužės 4-5 d. 

nemokama ekskursija 

medžio dirbtuvėse. 

Nuolaida produkcijai 30 

proc.

Gaļina Sirēviča,             

+ 371 26892959

86 Bauskos alus

"Imantas", Īslīces 

pag., Bauskas 

nov.

Gegužės 4-5 d. 12:00 

val. ekskursija po 

daryklą. Akcijos metu 

visos produkcijos 

degustacija. Naujojo 

produkto, skirto Latvijos 

100-mečiui, degustacija.

Aelita Minkeviča, 

+371 25770575

87

Poilsio 

kompleksas 

„Rožmalas”/ 

„Rožių krantas“

Nameju iela 2, 

Ceraukste, 

Ceraukstes pag., 

Bauskas nov.

Gegužės 4-5 d. 

lankytojai kviečiami 

pažinti Ribbes vėjo 

malūno istoriją. 

Ekskursija nemokama. 

Šeimoms su vaikais 

loginės užduotys. Už 

nedidelę kainą galimybė 

išsikepti bandelių su 

lašinukais. Viešbučio 

užsakymams 15 proc. 

nuolaida.

Ingmārs Sniedze,           

+371 26564580

88

Poilsio 

kompleksas 

„Miķelis”

"Miķelis", 

Uzvara, Gailīšu 

pag., Bauskas 

nov.

Gegužės 4-5 d. 

lankytojai, sumokėję už 

muziejaus lankymą, 

žvangančią monetą galės 

nusikalti nemokamai. 

Lankytojai kviečiami 

sutikti vasarą, 

nusikaldami monetą 

Mikelio kalvėje! 

Jānis Strazdiņš,              

+ 371 26443496



89 Kafeja  „Alyda“

"Dzelmītes", 

Elkšņi, Elkšņu 

pag., Viesītes 

nov.

Gegužės 4-5 d. fabriko 

lankymas, kafejos 

istorija, degustacija, 

galimybė patiems 

pasigaminti savo 

suvenyrą - ąžuolo gilę. 

Apsilankymo kaina 1 €. 

Nuolaidos produkcijai.

Jolanta Kovnacka,       

+ 371 26582074

90 Ūkis "Juri"

"Juri", Lubāni, 

Rušonas pag., 

Riebiņu nov.

Gegužės 4-5 d. ūkio ir jo 

gyventojų lankymas. 

Sūrio ir pieno produktų 

degustavimas ir 

įsigijimas. 

Lidija un Juris Lubāni, 

+ 371  29182355

91

Ūkis, sėlių 

sodyba 

"Gulbji"/ 

"Gulbės"

„Gulbji“, Rubeņi, 

Rubenes pag., 

Jēkabpils nov.

Gegužės 4 d. 10:00-

12:00 ir 16:00-18:00 val. 

galimybė aplankyti sėlių 

sodybą nemokamai. Už 

mokestį - sėlių valgių 

degustacija. 

Dekoratyvinių ir 

vaistinių augalų 

sodinukų įsigijimas.

Rita Skrējāne,                

+ 371 26416231

92

Svečių namai 

"Aglonas 

cakuli"

Ezera iela 4, 

Aglona, Aglonas 

pag., Aglonas 

nov.

Gegužės 4-5 d. 

lankytojai kviečiami 

pasistiprinti už 5 €/ 

asmeniui!

Rolands Cakuls,            

+371 29333422

93
Sodyba "Meža 

skuķi"

"Sēnītes", Inikši, 

Vaboles pag., 

Daugavpils nov.

Gegužės 4-5 d. nakvynei, 

pirčiai ir ekskursijai 20 

proc. nuolaida.

Aija Skuķe,                    

+ 371 2652564

94

Žolelių arbatos 

"Kurmīši"/ 

"Kurmiukai"

"Kurmīši", 

Rakuti, Ūdrīšu 

pag., Krāslavas 

nov.

Gegužės 4-5 d. 

nemokama ekskursija ir 

arbatų degustacija. 

Amatininkų dirbtuvės - 5 

€/asm. Minimalus 

dalyvių skaičius -10 asm.

Ivars Geiba,                   

+ 371 26538824

95
Ūkis 

"Viestardi"

"Viestardi", 

Kroņauce, 

Tērvetes pag., 

Tērvetes nov.

Gegužės 4-5 d. ūkio ir 

gyvūnų lankymas. 

Kiekvienam ūkio 

lankytojui - 10 proc. 

nuolaida maitinimui 

kavinėje "Sprīdīši".

Gundars Lācis,            

+371 27570755



96

Retro moto 

klubas “Rūsa 

Vējā”/"Rūdis 

vėjyje"

Krasta iela 3, 

Tilža, Balvu nov.

Gegužės 4-5 d. atvykus 

su senųjų motociklų 

detale arba 

motoatributika, galimybė 

pasivažinėti retro 

mopedu. Jeigu tiktai 

pavyks užvesti...

Kaspars Romanovs, 

+371 26425960

97
Sodyba 

“Ķeveiti”

“Ķeveiti”, 

Raunas pag., 

Raunas nov.

Gegužės 4 d. 12:00-

18:00 val. nemokamas 

ūkio lankymas. 

Produkcijai ir namų 

restorano patiekalams 

akcijos kainos ir 

staigmenos.

Atis Riekstiņš,              

+371 29220390

98
Švilpikų ūkis 

“Jaunstuči”

Reģi, Alsungas 

nov.

Kiekvienam po švilpiką! 

Gegužės 4-5 d. 

kiekvienas lankytojas 

dovanų gaus nemokamą 

atvirutę su švilpikais.

Silvija Tetere,           

+371 26020002

99

UAB StarSpace 

(Zvaigžņu aitas/ 

Žvaigždžių 

avys)

Kaltiņi, Suntažu 

pag., Ogres nov.

Sugrįžimas į žemę. 

Gegužės 4-5 d. 

nemokamas ūkio ir 

observatorijos lankymas.

Anna Gintere, Arnis 

Ginters,                           

+371 29130472, 

29120445

100

Ožkų ūkis ir 

sūrio gamykla 

"Burkānciems"/ 

"Morkų 

kaimas"

“Lejas Ķunci 2”, 

Ļaudonas pag., 

Madonas nov.

Gegužės 4-5 d. 

ekskursija ir degustacija 

5 €/ asm.

Ruta Grauduža,             

+371 22188433

101 Kalnmuižas pilis

Kalnmuiža, 

Kandavas pag., 

Kandavas nov.

Gegužės 4-5 d. 12:00, 

15:00 val. nemokama 

ekskursija po dvarą, 

14:00 val. nemokamas 

pasivaikščiojimas po 

dvaro parką lydint 

miškininkui. 15 proc. 

nuolaida nakvynei.

Lāsma Dreimane, 

Kristīne Otmane,          

+371 26699033

102
"Pupuchi" 

darykla

Ievu iela 12, 

Dzirnieki, 

Jaunsvirlaukas 

pag., Jelgavas 

nov.

Smaguriauk su 

malonumu ir sveikai! 

Gegužės 4-5 d. 

"Pupuchi" produktai 

akcijos kainomis.

Zanda Ozola,                   

+371 29274008



103
Ūkis "Āmuri"/ 

"Plaktukai"

Āmuri, Asares 

pag., Aknīstes 

nov. 

Gegužės 4 d. skulptūrų 

ekspozicijos atidarymas. 

Latvijos 100-mečio 

sukakčiai mėgstamiausi 

ir populiariausi pasakų ir 

animacinių filmų herojai 

(1,50 € / asm.).

Gita Liepa,                      

+371 29148597

104

Žuvies 

produkcijos 

gamykla “Reinis-

B”

Gatera iela 6a, 

„Ķiršlejas”, 

Lapmežciems, 

Lapmežciema 

pag., Engures 

nov.

Gegužės 4-5 d. 11:00, 

13:00, 15:00 val. 

gamyklos lankymas  su 

degustacijomis ir 

edukacinėmis 

programomis (1 €/asm.).

Alla Bečere,                   

+371 29219491

105 Lavender Villa

"Mārsili", 

Grobiņas pag., 

Grobiņas nov.

Gegužės 4-5 d. "100 

levandų Latvijai" lysvės 

formavimas, 

supažindinant su levandų 

auginimo, istorijos ir 

praktinio taikymo 

ypatumais. Vaišėms - 

levandų arbata su 

skanėstais. Dalyvavimas 

nemokamas.

Zane Gusta,                     

+371 25608806

106
Ūkis "Lejas 

Varicēni"

"Lejas Varicēni", 

Smiltenes pag., 

Smiltenes nov.

Gegužės 4-5 d. 

susipažinimas su 

gamtinės žemdirbystės 

ūkiu ir sodu. Duonkepė 

krosnis. Maži pastatai iš 

natūralių medžiagų. 

Ožiukų ir asilų 

lankymas. 

Līga Krūmiņa-Krīgere, 

+371 26555539

107 Ūkis "Jundas"

"Jundas", 

Vecsaules pag., 

Bauskas nov.

Gegužės 4-5 d. jautienos 

perdirbimo proceso 

pristatymas, produkcijos 

degustacija ir įsigijimas.

Alma Bērziņa,                

+371 27027706



108
Ūkis "Kalniņi"/ 

"Kalneliai"

Jāņu iela 10, 

Mežvidu pag., 

Kārsavas nov.

Gegužės 4-5 d. 

pasakojimas apie bites. 

Dalyvavimui edukacinėje 

programoje 50 proc. 

nuolaida: 2.50 

€/suaug.,1.50 €/ 

vaikams. Dovanai - pačių 

išlieta žvakė. Bičių 

produkcijai ir vaško 

žvakėms 20 proc. 

nuolaida. Šilta arbata su 

medaus duona 

nemokamai. 

Vaira Šicāne,            

+371 26317693

109
Vaivės amatų 

namai

"Kaķukrogs", 

Vaives pag., 

Cēsu nov.

Gegužės 5 d. 12:00-

16:00 val. "Diena kaime" 

- kūrybinės dirbtuvės, 

amatų įgūdžių 

demonstravimas, 

savininkų patirties 

pasakojimai, vietinės 

produkcijos paroda ir 

degustacija.

Lāsma Dene,                  

+371 26433257

110
Siuvimo salonas 

"Iveta"

Kalna iela 2, 

Smiltene, 

Smiltenes nov.

Gegužės 4-5 d. galimybė 

padirbėti senoviniais 

kriaučių (siuvėjų) 

instrumentais, susimalti 

kavos su antikiniu kavos 

malūnėliu. 10 proc. 

nuolaida produkcijai.

Iveta Purmale, +371 

29138044

111 Ūkis "Kotiņi"

"Kotiņi", 

Šķilbēnu pag., 

Viļakas nov.

Gegužės 4-5 d. 

nemokamas ūkio 

lankymas lydint gidui ir 

produkcijos įsigijimas už 

draugiškas kainas. 

Rolands Keišs,               

+371 28636835

112 Pinti dirbiniai

Liepu iela 7, 

Bērvircava, 

Sesavas pag., 

Jelgavas nov.

Gegužės 4-5 d. 

nemokamas pynėjų 

dirbtuvių lankymas; 

amato demonstravimas ir 

savo krepšelio pynimas - 

3,50 €; 30 proc. nuolaida  

produkcijos įsigijimui.

Inta Bendrupa,              

+371 25943982 



113

Svečių namai 

"Dēseles 

dzirnavas"/ 

"Sielos 

malūnas"

Dēseles 

dzirnavas, 

Embūtes pag., 

Vaiņodes nov.

Gegužės 4-5 d. gamtos 

budimas mėlynių, 

braškių, aviečių, slyvų, 

vyšnių, vynuogių ir 

obuolių soduose. 10 

proc. nuolaida nakvynei 

svečių namuose. 10 proc. 

nuolaida pirčiai ir 

kubilui.

Sanda Ļaudāma,              

+371 29340662

114

Ūkis 

"Ūdensdzirnava

s"/ "Vandens 

malūnas"

"Ūdensdzirnavas", Krapes pag., Ogres nov.

Gegužės 4-5 d. 

susipažinimas su pievų 

augalų savybėmis ir jų 

panaudojimu. 

Užsiėmimas "Ištraukų 

gamyba ir jų 

panaudojimas žvakių bei 

muilų gamyboje". 5 

€/asm. Nuolaidos 

produkcijai. Šeimoms su 

vaikais papildomos 

nuolaidos. 

Jānis Baltačs,               

+371 29258675

115
Vyno darykla 

Matilde

"Bilderi", 

Kocēnu pag., 

Kocēnu nov.

Gegužės 4-5 d. grupėms 

iki 10 asm. vyno 

gaminimo užsiėmimas su 

užkandžiais 5-8 €/ asm. 

Didesnėms grupėms - 

vyno ir vermuto 

degustacija 5 €/asm. 

Nuolaida produkcijos 

įsigijimui.

Edmunds Bilders,         

+371 26457057

116
Straupės kaimo 

gėrybių turgelis

Straupes zirgu 

pasts, Straupes 

pag., Pārgaujas 

nov.

Gegužės 6 d. turgelis 

Straupėje su devizu 

"Atrask savo ūkininką!"

Astrīda Rozīte,        

+371 29491475

117
Ūkis "Alejas" 

/"Alėjos"

"Alejas", Rucava, 

Rucavas nov.

Gegužės 4-5 d. 

dalyvavimas duonos 

kepimo edukacinėje 

programoje, pasiimant 

kepaliuką namo - 5 

€/asm. Produkcijos 

įsigijimas ypatingomis 

kainomis.

Gunita Pričina,           

+371 29383994



118
UAB 

"Rožkalns"

"Cīrulīši", 

Kaltene, Rojas 

nov.

Gegužės 4-5 d. naminio 

vyno ir vietinės žuvų 

produkcijos degustacija 

(3 €/asm.). Susipažinimo 

kaina naminiams 

vynams.

Gunta Rožkalne,           

+371 28308124

119

Kūrybinės 

dirbtuvės 

"Radada"

Kūrybinės 

dirbtuvės 

Daugava, 

Daugavas iela 70, 

Skrīveri, 

Skrīveru nov.

Gegužės 4-5 d. 

ekskursija po dirbtuves ir 

pasakojimas apie spaudą 

ant rūbų. Rūbų įsigijimui 

nuolaidos iki 40 proc.

Monta Nāburga,         

+371 28386655

120
Peterio Upyšio 

alyvų sodas

Graudu iela 1, 

Ceriņi, Krimūnu 

pag., Dobeles 

nov.

Gegužės 4-5 d. 

ekskursija po 

Sodininkystės instituto 

sodus ir atnaujintą 

Peterio Upyšio 

muziejaus ekspoziciją. 

Daigų pardavimas. 

Alyvų daigams - 20 proc. 

nuolaida.

Inese Šinta,             

+371 26408655

121

Embūtės 

Turizmo 

informacijos 

centras

Embūtes TIC, 

Embūte-1, 

Embūtes pag., 

Vaiņodes nov.

Gegužės 4-5 d. 11:00-

12:30, 14:00-15:30 val. 

Embūtės prieskoninių 

augalų pristatymas ir 

degustacija. 12:30-14:00, 

15:30-17:00 val. 

pasivaikščiojimas su 

gido palyda Embūtės 

slėnio gamtos takais. 

 Dina Ziemele,          

+371 26632134

122
Annos medžio 

mokykla

"Gaitiņi", Klīves, 

Babītes pag., 

Babītes nov.

Gegužės 4-5 d. pažintinė 

ekskursija "Gerųjų 

medžių parke". 

Dirbtuvės "Gerieji 

medžiai konstruoja". 

Suvenyro iš medžio 

atminimui gamyba. 10 

proc. nuolaida patalpų 

nuomai. 

Vineta Vilde,            

+371 20278471

123

Igates pilies 

malūno 

karčema 

Igates pils, 

Vidridžu pag., 

Limbažu nov.

Gegužės 4-5 d. 12:00-

16:00 val. pietūs "Nuo 

malūno iki ponų stalo" 

patiekiant autentiškus 

latviškus patiekalus. 

Kaina - 10 €/asm. 

Malūnininko pasiūlymui - 

20 proc. nuolaida.

Dace Artemenkova, 

+371 25746889



124
Poilsio namai 

"Lejas Bitēni"

"Lejas Bitēni", 

Aizkraukles pag., 

Aizkraukles nov.

Gegužės 4-5 d. 

ekskursija sodyboje su 

gyvūnų lankymu. 

Pasivažinėjimas ponio 

tempiamu vežimaičiu 

nemokamai.

Roberts Jakubosvkis, 

+371 29268119

125
Cesvainės 

bravoras

Pils iela 3, 

Cesvaine

Gegužės 4-5 d. 3+1 bet 

kurio gėrimo degustacija; 

daryklos lankymas, 

pasakojimas apie 

alkoholio istoriją 

Cesvainėje ir Latvijoje.

Jurģis Zvirgzdiņš, 

+371 28625062

Akcija organizuojama įgyvendinant projektą “Agroturizmo produktų vystymas, 

puoselėjant ūkininkavimo tradicijas”. Projektą finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A 

Latvijos ir Lietuvos programa.


