
Apie Projektą „Agroturizmo produktų vystymas,  puoselėjant ūkininkavimo tradicijas“: 

Projektas skirtas kultūrinio paveldo paslaugų bei produktų skatinimui, plėtojant agroturizmo produktus 

Programos teritorijoje Lietuve ir Latvijoje. Projektu siekiama išlaikyti senąsias tradicijos amatuose, statyboje 

ir architektūroje bei pristatyti jas turistams ūkiuose ar sodybose, ekskursijose, pažintinėse programose, 

muziejuose.  

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 agroturizmo 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 finansuojama Europos regioninės plėtros 

fondo lėšomis. 

Šis dokumentas 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. 

 

 

 

  

  

Nr.  Ūkis/ Sodyba Aprašymas Ikonos Adresas Nuoroda 

1.  Sodyba „Barono vila“ „Barono vila“ – rojaus kampelis: platus ir gilus 

įžuvintas tvenkinys, aptvaruose besiganantys 

elniai ir danieliai, avys, pilni grybų ir uogų 

miškai, skaidrūs ežerai bei turistų pamėgti 

Šventosios upės vingiai. Sodybos restorane 

patiekiamas šviežias, skanus ir kokybiškas 

maistas, gurmaniški elnienos, danielienos ir 

avienos patiekalai, krosnyje kepta lietuviška 

ruginė duona ir ant laužo virtas firminis 

patiekalas - "Barono plovas". 

 
Šeimininkai duonkepėje krosnyje kepa 

  I-XII 

Elnio g. 12, Butėnų k., 

Svėdasų sen., LT-29356 

Anykščių r. 

 

GPS  

N 55.6490985687 

E 25.3920101842 

 

+37069840202 

info@baronovila.lt 

www.baronovila.lt 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/so

dyba-baronovila 

Piktogramų paaiškinimai 

 Apsilankymas derinamas iš anksto/ Must register in 

advance 

 Vieta su konkrečiu darbo laiku, tikslinama iš anksto/ 

This destination has specific opening hours which you must 

determine in advance 

 Priimamos lankytojų grupės/ Accepts tourist groups 

 Priimami pavieniai lankytojai/ Accepts individual 

travellers 

 Lankytojai priimami I-XII (metų mėnesiais)/ Accepts 

guests from I- XII (months of the year) 

 Apgyvendinimas/ Accommodation 

 + 371, + 370 Latvijos ir Lietuvos telefono kodai 

5744.913 N, 2235.711 E – Geografinės koordinatės/ GPS 

  

mailto:info@baronovila.lt
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/sodyba-baronovila
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/sodyba-baronovila
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/sodyba-baronovila


tradicinę duoną. 

2.  Sodyba “Svajonių 

dvaras” 

Kaimo turizmo sodyba įsikūrusi svajingame 

gamtos kampelyje geomorfologiniame 

draustinyje, apsupta giliojo Keršio ežero ir 

įžuvinto tvenkinio. Sodyboje galima 

paskanauti ir įsigyti net 4 rūšių natūralaus 

raugo naminės duonos, kuri kepama tikroje 

kaimiškoje molinėje krosnyje. 

  
Šeimininkai duonkepėje krosnyje kepa 

tradicinę duoną. 

  I-XII 

Pakeršių k., Kurklių sen., 

LT-29243 Anykščių r. 

 

GPS  

N 55.3525456323 

E 25.0770951073 

 

+37069988544 

info@svajoniudvaras.lt 

www.svajoniudvaras.lt 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/so

dyba-svajoniudvaras 

 

3.  Restoranas, kepykla 

“Romnesa” 

Jaukioje restorano aplinkoje galima paskanauti 

iš lietuviškų gamtos gėrybių pagamintų 

patiekalų. Čia taip pat galima pasigrožėti 

senųjų maisto gaminimo įrankių bei šakočių 

kepimo įrangos ekspozicija. 

Norintiems patiems išsikepti tradicinį šakotį, 

siūloma užsisakyti edukacinę programą 

„Parodomasis šakočio kepimas“. 

 
Šeimininkai vykdo šakočio kepimo edukacinę 

programą. 

  I-XII 

Strigailiškio k., Palūšės pšt. 

Ignalinos r. LT-30200 

 

GPS  

N 55.340379 

E 26.134532 

 

+ 370606 11315 

info@romnesa.lt 

www.romnesa.lt 

 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/re

storanas-kepykla-

romnesa 

 

4.  „Gaidelių sodyba“ Edukacinės žuvienės virimo programos metu 

verdama žuvienė pagal šimtametes Rytų 

Aukštaitijos krašto žvejų tradicijas. Svečiai 

supažindinami su senovės rytų aukštaičių 

mitybos įpročiais, gyvenimo būdu ir 

tradicijomis nuo XIII a. Sodyboje taip pat 

galima žvejoti, grybauti, uogauti. 

 
Šeimininkai verda tradicinę žuvienę. 

  I-XII 

Malūno 35, Ginučių k., 

Linkmenų sen., LT-4740 

Ignalinos r. 

 

GPS  

N 55.386429 

E 25.996907 

 

+37068739339 

sodybavaldas@gmail.com 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/ga

ideliu-sodyba 

 

mailto:info@svajoniudvaras.lt
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/sodyba-svajoniudvaras
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/sodyba-svajoniudvaras
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/sodyba-svajoniudvaras
mailto:info@romnesa.lt
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/restoranas-kepykla-romnesa
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/restoranas-kepykla-romnesa
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/restoranas-kepykla-romnesa
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/restoranas-kepykla-romnesa
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/gaideliu-sodyba
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/gaideliu-sodyba
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/gaideliu-sodyba


www.gaideliusodyba.lt 

5.  Sodyba „Senosios 

Gegužinės ūkis“ 

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. 

  I-XII 

Beržės g.4, Gegužinės k., 

Palomenės sen.,  

Kaišiadorių r.  

 

GPS  

N 55.015381 

E 24.472318 

 

+370 698 80517 

rolandas@senojigeguzine.lt 

www.senojigeguzine.lt 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/se

nosios-geguzines-

ukis 

 

6.  L. ir S. Sadauskų 

sodyba 

Svečiai kviečiami apsilankyti sodybos 

tradiciniame, lietuviškame etnografiniame 

rūsyje. Čia siūloma degustuoti naminius 

sūdytus lašinius su raugintais ekologiškais 

agurkais, skanauti naminio sūrio su įvairiomis 

natūraliomis uogienėmis, ragauti sodyboje 

gaminto obuolių ar vynuogių vyno. Taip pat 

svečiai vaišinami šioje sodyboje gaminama 

putinų arbata. 

 
Šeimininkai gamina tradicinį putinų sirupą. 

  I-XII 

Jurbarko pl. 351, Antalkiai, 

Vilkijos apylinkių sen., 

Kauno r. sav. 

 

GPS  

N 55.022109 

E 23.626117 

 

+37061961958 

monicasadauskaite@hotmail

.com 

www.sadauskusodyba.lt 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/sa

dausku-sodyba 

 

7.  Sodyba „Šušvė“ Sodybos šeimininkas – bitininkas, 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 tradicinį lietuvišką gėrimą 

– midų. 

  I-XII 

Plinkaigalio k., Krakių sen., 

LT-58032 Kėdainių r. 

 

GPS  

N 55.4150039524 

E 23.6457625805 

 

+37061087886 

susvietis@gmail.com 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/so

dyba-susve 
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www.sodybasusve.lt 

8.  Limuzinų ūkis 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 mėsiniai galvijai. 

 
I-XII 

Žirnainių g. 16, Stulgiai, 

Kelmės r. LT-86306 

 

GPS  

N 55.488996 

E 22.668009 

 

+37060610053 

arutkauskas@gmail.com 

 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/li

munizu-ukis 

 

9.  Buivydų Ekoūkis Ekologinis mėsinių galvijų veislininkystės ūkis 

priima lankytojų grupes. Čia galima susipažinti 

su ūkio istorija bei dabartine veikla. Ūkyje 

auginama mėsinių galvijų veislė "Aubrakai", 

maistinės avižos, spelta ir šilauogės. Tiesiogiai 

iš ūkio galima įsigyti ekologiškos šviežios ir 

brandintos jautienos, šilauogių. 

 
Ūkyje auginami mėsiniai galvijai. 

 
I-XII 

Skardupės g. 9, Medsėdžių 

k., Klaipėdos r. 

 

GPS  

N 55.643484 

E 21.481624 

 

+37068233872 

buivydu.ekoukis@gmail.co

m 

www.buivyduekoukis.lt 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/bu

ivydu_ekoukis 

 

10.  Jadvygos Balvočiūtės 

ūkis 

 

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. 

 
I-XII 

Virvytės g.27, Gyvolių k., 

Mažeikių r. 

 

GPS 

N 56.220488 

E 22.555796 

 

+370 443 37118 

+370 670 26810 

info@jadvyga.lt 

http://www.jadvyga.l

t/kiti-gaminiai-

produktai-2 
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http://www.jadvyga.lt/ 

11.  Ūkininko R. 

Neverdausko alpakų 

ūkis  

 

Prižiūrint šeimininkams, gyvūnus 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, šinšilos ir triušiai. 

 
I-XII 

Dargaičių g. 28, Dargaičių 

k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. 

 

GPS 

N 56.136481 

E 23.255917 

 

+370 686 43584 

info@alpakuauginimas.lt 

http://alpakuauginimas.lt/  

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/ne

verdausko_alpaku_u

kis 

 

12.  Lapių slėnio ūkis  

 

Lapių slėnio ūkyje auginama daug įvairių 

gyvūnų: istorinė portugalų žirgų veislė 

Luzitanai, Šetlando poniai, kiti šiltakraujai 

Europos žirgai, Anglo Nubian veislės ožkos, 

Lietuvos genofondinės šiurkščiavilnės avys bei 

nemažas pulkas įvairių naminių paukščių.  

 
Šeimininkai lankytojams pasakoja apie gyvūnų 

veisles, jų kilmę, kviečia jodinėti žirgais bei 

poniais ir stebėti gyvūnus. 

 
I-XII 

Indrajos g. 10, Brogiškių k., 

Dusetų sen., LT-32311 

Zarasų r.  

 

GPS 

N 55.73111 

E 25.805376 

 

+370 699 47146 

+370 602 87147 

Retisa7@gmail.com 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/la

piu_slenio_ukis 

 

13.  Beržoro sodyba Sodybos šeimininkė lankytojus priima 

apsirengusi tautiniais rūbais, edukacijas veda 

žemaičių kalba. Ji papasakoja apie arbatžoles, 

pasiūlo jų pasiskinti, patiems pasigaminti savo 

arbatą. Prie arbatos pasiūlo pačios gamintų 

sūrio, duonos, pyrago, medaus. Sodyba yra 

  IV-X 

Beržoro k., Platelių sen., 

Plungės r. 

 

GPS 

N 56.0250150 

E 21.8216349 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/be

rzoro-sodyba 
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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. 

 

+370 688 31715 

 
www.berzorosodyba.lt 

 

14.  Dapkų ūkis Ūkyje vykdomos edukacijos, kurių metu 

lankytojai supažindinami su ūkyje 

gyvenančiais gyvūnais, jų priežiūra, veislių 

kilme.. Yra galimybė lankytojams 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 

 
VI-VIII 

Žeimiai, Kamajų sen., 

Rokiškio r. sav., 42280 

 

GPS 

N 55.834065 

E 25.480938 

 

+370 689 51279 

http://ukis.business.site/  

 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/da

pku-ukis 

 

15.  Ievos Šiurnės ūkis 

 

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 rekomenduojamos 

suaugusiems. 

 
Ūkio šeimininkai propaguoja ekologinį 

ūkininkavimą, augina Hailendų veislės 

galvijus bei žemaitukus. 

 
I-XII 

Eibariškių k., Aukštelkių 

sen., Radviliškio r.  

 

GPS 

N 55.832221 

E 23.548385 

 

+37069929939 

liepa26@gmail.com 

 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/ie

vos-siurnes-ukis 
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16.  Kanapeckų ūkis 2018 metais planuojama įsigyti alpakų.  

Siūlomos ekskursijos vaikams. Vaikai gali 

pabendrauti 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. 

IV-

X 

Indrajos g. 2, Zabičiūnų k., 

Antalieptės sen., Zarasų r.  

 

GPS 

N 55.662075 

E 25.793343 

 

+370 625 78726 

+370 628 06835 

ruta.puraite5@gmail.com 

www.facebook.com/antaliep

teszirgai  

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/ka

napecku-ukis 

 

 

17.  Ūkis „Kanapinė 

Šironija“ 

Šiame ūkyje yra galimybė išsivanoti dūminėje 

pirtyje, pamatyti karvių melžimo procesą ir 

netgi pasimokyti pačiam, nusipirkti šviežiai 

keptos duonos, bandelių ir unikalios obuolių 

arbatos, išsinuomoti 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. 

 
V-IX 

Papiškiai, Giedraičių sen. 

Molėtų r. 

 

GPS 

N 55.155631 

E25.248037 

 

+370 645 93311 

andrius@sironija.lt 

www.sironija.lt  

 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/ka

napine-sironija 

 

18.  Kanapių ūkis Rengiamose edukacijose ūkio šeimininkai 

supažindina su pluoštinių kanapių auginimo 

subtilybėmis, kanapių produktais ir gaminiais. 

Užsiėmimo metu svečiai vaišinami ūkyje 

užaugintais ir pagamintais kanapių produktais. 

 
V-IX 

Jakutiškių g. 16, Jakutiškiai, 

Ukmergės r. 

 

GPS 

N 55.223346 

E 24.586075 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/ka

napiu-ukis 

 

http://www.facebook.com/antaliepteszirgai
http://www.facebook.com/antaliepteszirgai
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/kanapecku-ukis
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/kanapecku-ukis
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/kanapecku-ukis
http://sironija.lt/
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/kanapine-sironija
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/kanapine-sironija
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/kanapine-sironija
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/kanapiu-ukis
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/kanapiu-ukis
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/kanapiu-ukis


 
Ūkis iš užaugintų kanapių gamina ir parduoda 

aliejų, lukštentas ir nelukštentas sėklas, 

kanapių pašarą žvejybai, kūno priežiūros 

priemones ir arbatą. 

 

+370 610 810 52 

info@kanapiuukis.lt. 

www.kanapiuukis.lt/ 

19.  VšĮ „Kūrybos ir 

užimtumo stuba“ 

Stuboje vyksta poilsio ir laisvalaikio 

užsiėmimai įvairaus amžiaus žmonėms. 

Kūrybinės dirbtuvės ir įvairios paskaitos yra 

orientuotos į šeimas, skatina jų kūrybiškumą. 

Vaikams aitvarų 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. 

 
I-XII 

Vytauto g. 77, Zapyškis, 

LT-53419 Kauno r. 

 

GPS 

N 54.927056 

E 23.655742 

 

+370 673 27274 

Info@stuba.lt 

www.stuba.lt 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/uz

imtumo_stuba 

 

20.  Levandų ūkis Ekskursijos metu supažindinama su levandų 

auginimu, pristatoma ūkyje gaminama 

produkcija, vaišinama arbata. Svečiai turi 

progą pasivaikščioti ir nusifotografuoti 

levandų lauke, pailsėti jaukioje ir kvapnioje 

„Provanso stiliaus“ aplinkoje. 

  
Ūkis siūlo pažintines – edukacines ekskursijas 

apie levandų auginimą. 

 

VII-IX 

Dvaro g. 10, Mockūnų k., 

Biržų r.  

 

GPS  

N 56.006239 

E 24.737192 

 

Tel.: +370 687 38636 

giedrejankuniene@gmail.co

m 

https://www.facebook.com/l

evanduukis/ 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/le

vandu-ukis 

 

mailto:info@kanapiuukis.lt
http://www.kanapiuukis.lt/
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/uzimtumo_stuba
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/uzimtumo_stuba
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/uzimtumo_stuba
mailto:giedrejankuniene@gmail.com
mailto:giedrejankuniene@gmail.com
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/levandu-ukis
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/levandu-ukis
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/levandu-ukis


21.  Ūkis „Miško sodai“ Tai - ekologinis biodinaminis dviejų seserų 

vaistažolių ūkis, gaminantis žolelių arbatas ir 

prieskonius. 

Edukacinių užsiėmimų metu papasakojama 

apie auginamus augalus, supažindinama su 

jais, jų vaistinėmis savybėmis. Taip pat ūkyje 

galima išsinuomoti dviračius ir važiuoti 

dviračių takais po Žemaitijos nacionalinį 

parką.  

 
Ūkyje auginami 48 tautinio paveldo augalai, iš 

viso apie 100 augalų rūšių. 

 
V-IX 

Miškų g. 5, Visvainių k., 

Platelių sen., Plungės r.   

 

GPS 

N 56.093342 

E 21.852557 

 

+370 611 66 021  

vaivamiskoziedas@gmail.co

m  

 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/mi

sko_sodai 

 

22.  Molainių žirgynas Žirgyne kviečiami apsilankyti ne tik 

profesionalūs jojikai ar besimokantys joti. 

Moksleiviams iki 6 klasės siūlomos 

ekskursijos, kurių metu supažindinama su 

gyvūnais, juos leidžiama pamaitinti 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. 

 
I-XII 

Molainių k., Panevėžio r. 

 

GPS 

N 55.702234 

E 24.296715 

 

+37061099880 

daivazavadskiene@gmail.co

m 

http://www.molainiuzirgyna

s.lt/  

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/m

olainiu-zirgynas 

 

23.  „Molio virtuvė“ Keramikė siūlo edukacinius užsiėmus, kurių 

metu galima patiems lipdyti gaminius iš molio, 

juos išdegti. Studijoje laukiamos darželinukų ir 

moksleivių grupės, suaugusieji, senjorai. 

 
I-XII 

Liepų 4, Lomenių k. 

Palomenės sen.  

Kaišiadorių r.  

 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/m

olio_virtuve 

 

tel:0037061166021
mailto:vaivamiskoziedas@gmail.com
mailto:vaivamiskoziedas@gmail.com
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/misko_sodai
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/misko_sodai
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/misko_sodai
mailto:daivazavadskiene@gmail.com
mailto:daivazavadskiene@gmail.com
http://www.molainiuzirgynas.lt/
http://www.molainiuzirgynas.lt/
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/molainiu-zirgynas
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/molainiu-zirgynas
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/molainiu-zirgynas
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/molio_virtuve
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/molio_virtuve
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/molio_virtuve


Keramikė turi patirties dirbant su 

neįgaliaisiais. Studijoje galima įsigyti jau 

pagamintų gaminių iš molio. 

 
„Molio virtuvės“ šeimininkė keramikė yra 

viena iš nedaugelio Lietuvoje naudojanti raugo 

keramikos tradicijas. 

GPS 

N 54.964587 

E 24.437718 

 

+37061549490 

moliovirtuve@gmail.com 

https://www.facebook.com/

KZkeramika/ 

24.  Saulės vartų Romuva Saulės vartų Romuvos šeimininkai užsiima 

apeigomis pagal gamtos virsmus. Taip pat 

skaitomos paskaitos apie senąjį baltų tikėjimą. 

Rengiamos šeimos ir kalendorinės šventės -  

jungtuvės, mergvakaris, palaiminimas, 

pusiaužiemis, Užgavėnės. Ūkyje rengiamos 

pagonių šventės. Edukacijos labiau skirtos 

suaugusiems.  

  
Ūkyje auginami naminiai gyvūnai. 

 
I-XII 

Dovainonių k.,  

Kaišiadorių r.  

 

GPS 

N 54.84155 

E 24.236632 

 

+37062398270 

info@romuva.lt 

www.romuva.lt 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/sa

ules-vartu-romuva 

 

25.  Sodeliškių dvaro 

sodyba 

Ekskursijos metu galima paskanauti naminės 

duonos, sūrių ir žvėrienos patiekalų, alaus. 

Taip pat galima apžiūrėti senovinį daržą, liepų 

alėją, ūkyje auginamus elnius, danielius, 

muflonus. Vaikus vilioja galimybė paglostyti 

ožkas, triušius, asilą. 

 
Sodyboje vedamos ekskursijos „Grūdo kelias“ 

metu siūloma apžiūrėti sodybą, ekologinį ūkį, 

vėjo malūną, senovinių motociklų, mašinų, 

traktorių ir garo mašinų kolekciją. 

  I-XII 

Sodeliškių g. 1A,  

Sodeliškių k., Biržų r.  

 

GPS 

N 56.290073 

E 24.642546 

 

Mob. tel.: +37061402160 

sodeliskiudvaras@gmail.co

m 

http://www.sodeliskiudvaras

.lt/ 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/so

deliskiu-dvaro-

sodyba 

 

mailto:moliovirtuve@gmail.com
mailto:moliovirtuve@gmail.com
mailto:info@romuva.lt
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/saules-vartu-romuva
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/saules-vartu-romuva
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/saules-vartu-romuva
mailto:sodeliskiudvaras@gmail.com
mailto:sodeliskiudvaras@gmail.com
http://www.sodeliskiudvaras.lt/
http://www.sodeliskiudvaras.lt/
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/sodeliskiu-dvaro-sodyba
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/sodeliskiu-dvaro-sodyba
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/sodeliskiu-dvaro-sodyba
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/sodeliskiu-dvaro-sodyba


26.  Viktorijos Jovarienės 

ekologinis ūkis 

Ūkio šeimininkė augina įvairias ekologiškas 

daržoves, turi vaismedžių 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. 

 

 V-

VIII 

Kazio Pakšto 31, Užpaliai, 

Utenos r.  

GPS 

N 55.650559 

E 25.580534  

 

+37061419339 

eglejov@gmail.com 

 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/jo

varienes_ukis 

 

27.  Vyndario ūkis 

„Roksala“ 

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 edukacinę programą. 

  
I-XII 

Taručių k. 8, Rokiškio r. 

LT–42421 

GPS 

N 56.146236 

E 25.27947 

 

+370 626 61510  

+370 686 11912  

info@roksala.lt 

https://www.roksala.lt/  

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/vy

ndario-kaimo-

turizmo-sodyba-

roksala 

 

28.  L. Sabaliauskienės 

danielių ūkis 

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 baidarėmis ir dviračiais. 

 
Ūkyje auginamos 2 laukinių žvėrių šeimos: 16 

  I-XII 

Ragaišių k. 3, Debeikių sen., 

LT-29360 Anykščių r.  

 

GPS 

N 55.642353°  

E 25.26613° 

 

+370 682 38142 

+370 686 89040 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/so

dyba-tarpliepu 

 

mailto:eglejov@gmail.com
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/jovarienes_ukis
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/jovarienes_ukis
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/jovarienes_ukis
tel:+37062661510
tel:+37068611912
mailto:info@roksala.lt
https://www.roksala.lt/
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/vyndario-kaimo-turizmo-sodyba-roksala
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/vyndario-kaimo-turizmo-sodyba-roksala
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/vyndario-kaimo-turizmo-sodyba-roksala
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/vyndario-kaimo-turizmo-sodyba-roksala
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/vyndario-kaimo-turizmo-sodyba-roksala
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/sodyba-tarpliepu
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/sodyba-tarpliepu
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/sodyba-tarpliepu


danielių ir 8 dėmėtieji elniai. sodyba@tarpliepu.lt 

www.tarpliepu.lt 

29.  Zofijos Tikuišienės 

vaistažolių ūkis 

Sodybos šeimininkė gydytoja-homeopatė-

fitoterapeutė ekologiškai augina vaistažoles ir 

kitus vaistinius augalus. Vaistažolių ūkyje 

vyksta edukacinės programos suaugusiems ir 

vaikams, yra turtinga biblioteka sveikatingumo 

klausimais. Kviečiami visi, norintys pasilepinti 

vaistažolių voniomis ir arbatomis, spalvų 

terapija, aromaterapija, dalyvauti sveikos 

mitybos ar vaistažolių rinkimo stovyklėlėse. 

Pirtyje-gydykloje vykdomos sveikatinimo ir 

grožio puoselėjimo procedūros. 

 
Ūkyje auginami tradiciniai vaistiniai augalai. 

  I-XII 

Kojelių k., Agluonėnų sen., 

LT-96020 Klaipėdos r. 

 

GPS 

N 55.6285423°  

E 21.3949260° 

 

+370 462 32356 

+370 612 96079 

algirdasliudas@gmail.com 

 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/so

dyba-gandrudvaras 

 

30.  „Čižo alus“ Aludaris laukia lankytojų gražiame krašte, 

apsuptame miškų, ežerų ir piliakalnių, 

tituluojamame Lietuvos Šveicarija. "Čižo" 

alus, kuris yra lengvas, nefiltruotas ir gyvas, 

gaminamas 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 lankytojus į ekskursijas ir 

degustacijas. 

 
I-XII 

Dusetų vienkiemis, Dusetų 

sen., LT-32029 Zarasų r. 

 

GPS 

N 55.7397309°  

E 25.8558528° 

 

+370 385 56653 

+370 686 48890 

cizoalus@gmail.com 

www.cizoalus.lt 

 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/ci

zo-alus 

 

31.  A. Budvyčio sodyba A. Budvyčio sodyba įsikūrusi didelėje 

teritorijoje su vandens telkiniu, licenzijuota 

lauko šaudykla, krepšinio bei tinklinio 

zonomis ir vaikų aikštele. Sodyboje lankytojai 

gali išbandyti jojimą bei aplankyti ekologinės 

daržininkystės ūkį. Vedama bitininkystės 

  I-XII 

Virkytų k., Švėkšnos sen., 

LT-99390 Šilutės r.  

 

GPS 

N 55.468266° 

E 21.543055° 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/ka

imo-pirtele 

 

http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/sodyba-gandrudvaras
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/sodyba-gandrudvaras
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http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/kaimo-pirtele
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/kaimo-pirtele
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/kaimo-pirtele


edukacinė programa. 

 
Sodyboje auginami sportiniai žirgai ir 

vieninteliai registruoti Lietuvoje miniatiūriniai 

amerikietiški arkliukai. 

 

+370 616 42828 

arunas@kaimopirtele.lt 

www.kaimopirtele.lt 

32.  Pakruojo dvaro ūkis 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 rengiamos 

edukacinės programos įdomios tiek istorijos 

mėgėjams, tiek norintiems gerai praleisti laiką. 

 Pakruojo dvaro ūkyje lankytojai kviečiami 

susipažinti su XIX a. dvaro ūkio darbais. 

  I-XII 

Parko g. 5, Pakruojo k.,  

Pakruojo r. 

 

GPS  

N 55.991093 

E 23.880423 

 

+37065752693 

jovita@pilys-dvarai.lt 

www.pakruojo-dvaras.lt 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/pa

kruojo-dvaras 

 

33.  Sodyba „Prie 

Žiedelio“ 

Kaimo turizmo sodyba „Prie Žiedelio“ 

įsikūrusi vienkiemyje nuostabiame gamtos 

kampelyje ant Žiedelio ežero kranto. 

Lankytojai kviečiami paskanauti vietinių 

patiekalų ir gėrimų edukacinėje programoje 

„Paskanauk Žemaitijos“ bei pasiklausyti 

folklorinio ansamblio “Platelee” atliekamų 

dainų. 

 
Sodyboje gaminamas kastinys – sertifikuotas 

Lietuvos tautinio paveldo produktas. 

  I-XII 

Beržoro k., Platelių sen., 

Plungės r. 

 

GPS  

N 56.0132772 

E 21.8316795 

 

+37068609867 

info@prieziedelio.lt 

www.prieziedelio.lt 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/so

dyba-prieziedelio 

 

34.  Sodyba „Pas tėvukus“ Sertifikuoto kulinarinio paveldo patiekalų 

gamintoja Beržoro kaime yra sukaupusi didelį 

bagažą žinių ir didžiuojasi sertifikavusi 

populiarius žemaitiškus valgius. Čia 

rengiamos degustacijos, kurių metu pristatomi 

  I-XII 

Plungės g. 42, Beržoro k., 

Platelių sen., Plungės r. 

 

GPS  

N 56.0241663 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/so

dyba-pastevukus 

 

http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/pakruojo-dvaras
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/pakruojo-dvaras
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įvairūs žemaitiški ir lietuviški patiekalai. Kartu 

su dukra, gamintoja veda pažintinę programą 

apie žemaičių etnokultūros tradicijų 

puoselėjimą. 

 
16 sodybos patiekalų turi Lietuvos tautinio 

paveldo produkto sertifikatą. 

E 21.8229342 

 

+37061529603 

+37069803485 

info@pastevukus.lt 

www.pastevukus.lt 

35.  Žilių šeimos ekologinis 

ūkis 

Žilių šeimos ūkis įkurtas, prižiūrimas ir 

puoselėjamas vienos šeimos. Smalsieji 

poilsiautojai gali vaikščiodami pamatyti kaip 

atrodo baltieji povai, fazanai, antys, vištos, 

poni arkliukai, Šarole veislės prancūziški 

galvijai, Lietuvos baltosios genofondinės 

kiaulės. 

 
Ūkininkai augina kiaules ir mėsinius gyvulius, 

o pats ūkis atitinka ES reikalavimus ir 

pripažintas kaip vienintelis Lietuvoje 

ekologinis ūkis nuo lauko iki stalo. 

  I-XII 

Algimantų k., Ariogalos 

sen., Raseinių r. 

 

GPS  

N 55.269632 

E 23.512493 

 

+37061832040 

audrone.ziliene@gmail.com 

www.ziliuukis.lt 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/zil

iu-seimos-

agroturizmas 

 

36.  Sodyba „Karpynė“ Kaimo turizmo sodyba „Karpynė“ yra pačiame 

Lietuvos viduryje. Pavadinimas „Karpynė“ yra 

kilęs nuo žuvies „karpio“ pavadinimo. Kasmet 

sodyboje vyksta su žvejyba susiję 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. 

  I-XII 

Karpynės g. 2, Gabšių k., 

Raseinių r. 

 

GPS  

N 55.3396291 

E 23.0962790 

 

+37065077437 

+37042870123 

info@karpyne.lt 

www.karpyne.lt 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/so

dyba-karpyne 
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37.  Auksinio elnio dvaro 

ūkis 

Kaimo turizmo sodyba įsikūrusi vaizdingoje 

Žemaitijos vietovėje šalia Virvytės upės. 

Svečiams siūlomos pramogos: plaukiojimas 

baidarėmis, važinėjimas dviračiais, upėtakių 

žvejyba Virvytės upės senvagėje, ekskursijos į 

istorines Žemaitijos vietoves. Sodyboje įkurtas 

senovinių motociklų muziejus. 

 
Ūkyje aptvaruose auginami elniai ir danieliai. 

  I-XII 

Rapalių k., Luokės sen., 

Telšių r. 

 

GPS 

N 55.880336 

E 22.450809 

 

+37064032163 

+37061649253 

auksiniselnias@gmail.com 

www.auksiniselnias.lt 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/au

ksinio-elnio-dvaras 

 

38.  Ilzenbergo dvaro ūkis “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 kiaušinių, 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. 

 
Dvaro ūkyje gaminama ir galima įsigyti įvairių 

žemės ūkio produktų. 

 
I-XII 

Ilzenbergo k. 4, Juodupės 

sen., Rokiškio r. 

 

GPS 

N 56.159738° 

E 25.524547° 

 

+370 696 44004 

info@ilzenbergas.lt 

www.ilzenbergas.lt 

 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/ilz

enbergo-dvaras-ir-

ukis 

 

39.  L. Sadauskienės 

šakočiai 

Rokiškio rajone įsikūrusiame konditerijos 

ceche gaminami tradiciniai lietuviški 

saldumynai – šakočiai ir meduoliai 

„Grybukai“.  

 
Vykdoma edukacinė šakočių ir tradicinių 

meduolinių grybukų kepimo programa. 

 
I-XII 

Pergalės g. 2, Juopdupės 

sen., Rokiškio r. 

 

GPS 

N 56.088347° 

E 25.606855° 

 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/l-

sadauskienes_sakoci

ai 
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+370 656 80373 

laimute.sadauskiene@gmail.

com 

40.  Broniaus Juzelskio 

sodyba 

Sodyba įsikūrusi gražioje, ramioje vietoje, prie 

tvenkinio, kuris kiekvieną žvejį nudžiugins 

žuvų gausa. Svečiai apgyvendinami 120 metų 

senumo klėtyje, kuriame yra miegamieji, 

virtuvė ir pirtis. 

 
Lankytojai gali apžiūrėti tradicinių lietuviškų 

paukščių ūkį. 

  I-XII 

Juodonių k., Kamajų sen., 

LT-42290 Rokiškio r. 

 

GPS N 55.7422241° E 

25.4479296° 

 

+370 69834137 

broniusj@gmail.com 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/ju

zelskio-sodyba 

 

41.  Kaimo turizmo sodyba 

„Girelė“ 

Vietovė, kurioje yra sodyba, senbuvių menama 

kaip Domantų kaimo centras. Sodybą sudaro 4 

atskiri pastatai, išlaikantys etninės 

architektūros tradicijas: karčiama, svirnas, 

pirtis, tradicinė dvigalė gryčia.  

 
Šioje vietoje galima paskanauti įvairių 

tradicinių lietuviškų patiekalų. Vedama 

degustacinė programa. 

  I-XII 

Domantų k. 1A, Meškuičių 

sen., Šiaulių raj. 

 

GPS 

N 56.0021648° 

E 23.3922217° 

 

+370 412 11043 

girele@atostogoskaime.lt 

www.sodybagirele.lt 

http://sodybagirele.lt/

media-

centras/nuotrauku-

galerija/ 

 

42.  Kaimo turizmo sodyba 

„Pakalnė“ 

Sodyba įsikūrusi Rusnės saloje, ant Pakalnės 

upės kranto. Sodybos šeimininkai renka 

žoleles, 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. 

  IV-X 

Pakalnės 48, Pakalnės k., 

Rusnės sen., Šilutės r. 

 

GPS 

N 55.3153871° 

E 21.3220568° 

 

+370 441 53440 

zivileskirkeviciene@gmail.c

om 

 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/so

dyba-prieupes 

 

http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/juzelskio-sodyba
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43.  Kaimo turizmo sodyba 

„Ėvė“ 

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 susipažinti ir išgirsti 

šeimininkų pasakojimą apie nedidelį senųjų 

lietuviškų veislių avių ir vištų ūkį. 

  I-XII 

Minijos k., Kintų sen., 

Šilutės r. 

 

GPS 

N 55.3629299° 

E 21.2817033° 

 

+370 616 50640 

Eve.minge@gmail.com 

 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/so

dyba-mingeseve 

 

44.  Sodyba „Angelų 

malūnas“ 

„Angelų malūnas“ – senovinė sodyba ant upės 

kranto, kur nuo 1851 m. veikė vandens 

malūnas.  

 
Sodyboje galima išmėginti tikrąją pirtį pagal 

senovines lietuvių tradicijas su profesionalaus 

pirtininko atliekamais autentiškos pirties 

ritualais. 

  I-XII 

Kūlio Daubos k., Luokės 

sen., Telšių r. 

 

GPS 

N 55.845804° 

E 22.407571° 

 

+370 655 74447 

info@angelu-malunas.lt 

www.angelumalunas.lt/ 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/an

gelumalunas 

 

45. P. Račkauskienės 

sodyba 

Sodyboje esančioje svetainėje „Agluona“ 

gaminama kafija, galima paragauti ir kitų 

mažosios Lietuvos bei Žemaitijos regiono 

valgių. Taip pat rengiamos degustacijos.  

 
Sodyboje kepama naminė duona, Mažosios 

Lietuvos naminiai pyragai, vofeliai. 

  I-XII 

Kantvainų k., Agluonėnų 

sen., Klaipėdos r. 

 

GPS 

N 55.5889486° 

E 21.3853796° 

 

+370 698 47208 

+370 699 80137 

rackauskusodyba@gmail.co

m 

http://www.rackauskusodyb

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/ra

ckausku-sodyba 
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a.lt/ 

46. Sodyba 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 

degustacijos, supažindinant su aludarystės 

tradicijomis 

  I-XII 

Stirniškių k., Subačiaus sen., 

Kupiškio r.  

 

GPS 

N 55.787829° 

E 24.831641° 

 

+370 699 37956 

+370 652 16454 

info@apyniunamai.lt 

www.apyniunamai.lt 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/ap

yniu_namai 

 

47. Meniškas kaimas Tradicinių amatų centras, tęsdamas keramikos 

amato tradicijas, kasmet organizuoja kūrybines 

vaikų stovyklas, rengia keramikos darbų 

parodas, veda edukacines programas tradicinių 

švenčių temomis.  

 
Centro kultūrinės ir mokomosios programos 

populiarina ne tik tradicinę keramiką, tačiau 

siūlo svečiams ir audimo, vilnos vėlimo, 

žvakių liejimo bei kitas edukacijas. 

 
I-XII 

Bebrusų k., Žvejų g. 2, 

Luokesos sen., Molėtų r.  

 

GPS  

N 55.183642 

E 25.434502 

 

+370 686 27048 

meniskaskaimas@gmail.co

m 

http://www.meniskaskaimas

.lt 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/m

eniskas-kaimas 

 

48. Felikso Laivio sodyba Šeimininkas - pirtininkas, žolininkas, 

masažuotojas, Reiki meistras - domisi 

etnokultūra ir svečiams siūlo protėvių 

patikrintus tikro poilsio, sveikatos stiprinimo 

būdus – pirties edukacijas, žolininkystės 

paslaptis, ryšio su gamta atstatymą, vandens 

pramogas. 

 
Sodyboje galima išmėginti tikrąją pirtį pagal 

  I-XII 

Piešiškių k., Alantos sen., 

Molėtų r. 

 

GPS 

N 55.33555° 

E 25.3703° 

 

+370 682 36775 

laivys@gmail.com 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/fel

ikso-laivio-sodyba 
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senovines lietuvių tradicijas su pirtininko 

atliekamais autentiškos pirties ritualais. 

www.laivys.puslapiai.lt 

49. Sodyba „Pasartėlė“ Sodybos šeimininkai šiltuoju metų laiku 

kviečia svečius ragauti lauko virtuvėje 

gaminamus patiekalus (plovas, kiaušinienė, 

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. 

  I-XII 

Hipodromo g. 4, 

Didžiadvaris, Dusetų sen., 

Zarasų r. 

 

GPS 

N 55.7543604° 

E 25.8197109° 

 

+370 611 43889 

+370 652 33232 

pasartele@gmail.com 

www.pasartele.com 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/so

dyba-pasartele 

 

50. HBH Juozo alaus 

bravoras 

HBH Juozo alaus bravoras, siekdamas 

išsaugoti Lietuvos paveldą, puoselėja kaimo 

sodybos kultūrines ir ūkines tradicijas. 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. 

  I-XII 

Žibininkų k., Kretingos r.  

 

GPS 

N 55.9583447°  

E 21.1437139° 

 +370 655 37777 

+370 445 44423 

hbh@atostogoskaime.lt 

www.hbh.lt 

http://www.atostogos

kaime.lt/lt/sodyba/so

dyba-hbh 
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