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Saugomų teritorijų produkto ženklu žymimi darnūs produktai ir  
paslaugos. Jie: 

Įsigyk natūralius gaminius ir autentiškas paslaugas, paremk žmones, 
kurių dėka galime džiaugtis išpuoselėtomis saugomomis teritorijomis.

•  d r a u g i š k i  a p l i n k a i  i r  t r a d i c i n e i  k u lt ū r a i

•  p a g a m i n t i  s m u l k i ų  v i e t o s  g a m i n t o j ų

•  p r i s i d e d a  p r i e  s a u g o m ų  t e r i t o r i j ų  v y s t y m o s i

Parengta 2021 m. rugsėjį Baltijos aplinkos forumo 
įgyvendinant LIFE integruotąjį projektą  

„Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje”. 
 

Daugiau informacijos apie projektą – naturalit.lt.  
Dizaino autorė - Baltijos aplinkos forumo savanorė Goda Bujavičiūtė

Kiekviena saugoma teritorija turi savo ženklą. Saugomų teritorijų ženklo 
„antytės" viduje - konkrečios saugomos teritorijos logotipas.   

Rinkis produktus pagal kategoriją ar saugomą teritoriją. Visus  
gaminius ir paslaugas galite rasti ir www.gamtoje.org.  
Katalogas interaktyvus - jame daug tiesioginių nuorodų.

Kad saugomos teritorijos būtų gyvybingos!

T U R I N Y S
M a i s t o  p r o d u k t a i 4

R a n k ų  d a R b o  g a m i n i a i 30
E d u k a c i j o s  i r  

d i R b t u v ė s
50

a p g y v e n d i n i n i m a s 82
M a i t i n i M a s 104
t u r i s t i n i o  

i n v e n t o R i a u s  n u o m a
114

g i d a i  b e i  R e n g i n i ų  
o R g a n i z a v i m a s

64
p R a m o g o s 72

http://www.gamtoje.org
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M a i s t o  
p r o d u k t a i

Rinkis maisto produktus, kurie užauginti švariose ir industrijos nepaveiktuose 
Lietuvos kampeliuose - Lietuvos saugomose teritorijose. Medus, arbatos,  
įmantrūs žolelių gaminiai, džiovinti vaisai, kepiniai, pieno ir obuolių sūriai,  

tradiciniai gėrimai, žuvis - viskas kvepia tradiciniu paveldu.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1n3iGKghU5ooyqOn8fAIlyFSJlMSDQue8&usp=sharing
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 Medus ir kiti bičių produktai 

„Smagurio medutis”
ligita@ignalina.lt
+370 610 33168 

Turistų g. 49, Ignalina  
55.334723, 26.166546

 Medus ir kiti bičių produktai 

Alma Rančienė
alma.maz@gmail.com

+370 686 66922

Lelijų g. 17, Birštonas
54.607057, 24.020883

 Medus ir kiti bičių produktai 

Bitininkas Robertas Pilauskas
robertui.pilauskui@gmail.com

+370 687 76314

Žvėrinčiaus g. 57, Birštonas
54.60998, 24.024489

m e d u s  i R  k i t i  b i č i ų  p R o d u k t a i

 Medus ir kiti bičių produktai 

Vaitukaičių bitynas „Medūkis”
info@medukis.lt
+370 607 65674

Vasaknų g. 1-2, Šlapių k., Dusetų 
sen., Zarasų raj.  

55.72797, 25.82431

  Medus ir kiti bičių produktai 

Židrūno Japerto bitynas
zjmaklaudas@gmail.com

+370 602 13405

Kaimo g. 1, Kaunetiškiai,
Radviliškio raj.  

55.551878, 23.354987

 Medus ir kiti bičių produktai 

„Karnavyžių medus”
incius77@gmail.com 

+370 699 16751

Nemuno g. 11, Skirsnemunė, 
Jurbarko r. 

55.09052, 22.892501

http://smaguriomedutis.weebly.com
mailto:ligita@ignalina.lt
mailto:alma.maz@gmail.com
mailto:robertui.pilauskui@gmail.com
www.medukis.lt
mailto:info@medukis.lt
www.zidrunobitynas.lt
mailto:zjmaklaudas@gmail.com
mailto:incius77@gmail.com
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 Medus ir kiti bičių produktai 

Zemeckių šeimos bitynas 
info@zsb.lt

+370 655 17041

Piliakalnio g. 48, Pagramantis, 
Tauragės r.

55.37066, 22.231948

 Medus ir kiti bičių produktai 

Vidos Angelskienės bitininkystės 
ūkis

sauleangel@gmail.com
+370 688 10823

Liepkalnio g. 8, Pūčkorių k., 
Žem. Kalvarijos sen., Plungės r. 

56.104592, 21.8915

m e d u s  i R  k i t i  b i č i ų  p R o d u k t a i

  Medus ir kiti bičių produktai 

Donato Abručio bitininkystės ūkis  
„Medaus klėtelė”

d.abrutis@gmail.com
+370 612 69114

Barstyčių g. 1, Mačiūkių k., 
Plungės r. sav.

56.093681, 21.841935

Natūralus medus ir kiti bičių 
produktai

Bitininkai Radavičiai
albinas.radavicius@gmail.com

+370 688 12707

Birutės Nedzinskienės g. 1, 
Jurbarkas

 Medus, bičių duonelė

Gabrieliaus Kuliešiaus 
bitininkystės ūkis

dvarvieciai@gmail.com
+370 440 44233

Dvarviečių k. 5, Skuodo r. sav.

 Medus ir kiti bičių produktai 

Laima Gruzdienė
stogrysta@gmail.com

+370 671 25371

Malūno g. 9, Grendavės k., 
Grendavės sen., Trakų r. sav. 

54.502558, 24.669471

www.zsb.lt
mailto:info@zsb.lt
mailto:sauleangel@gmail.com 
https://www.facebook.com/medauskletele
mailto:d.abrutis@gmail.com
mailto:albinas.radavicius@gmail.com
mailto:dvarvieciai@gmail.com 
mailto:sauleangel@gmail.com 
mailto:stogrysta@gmail.com
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 Medus ir kiti bičių produktai 

Daliaus Skinulio bitynas
dalius.skinulis@gmail.com

+370 614 49166

J. Dembinskio g. 2, Dūkštos,  
Vilniaus r. sav.  

54.825208, 24.9701

 Medus ir kiti bičių produktai 

Janinos Milašienės ekologinis  
bitininkystės ūkis
+370 621 99194

Pagrandų kaimas, Salako sen., 
Zarasų raj.

55.638534, 26.162091

 Medus ir kiti bičių produktai 

Alvydo bičių ūkis
alvydas.duda@gmail.com

+370 610 33289

Šviesos 6, Kurkliai, Anykščių raj.
55.410849, 25.061495

m e d u s  i R  k i t i  b i č i ų  p R o d u k t a i

 Medus ir kiti bičių produktai 

Virginijaus Poškaus bitynas
virginija74@gmail.com 

+370 687 01470

Vyšnių g. 16,  Kunigiškių k. 
Šaukoto sen., Radviliškio raj. 

55.635958, 23.445898

 Medus ir kiti bičių produktai 

Broniaus Griežės Dzūkijos medus
angelija.grieziene@gmail.com

+370 615 66170

Bižų g. 3, Žiūrų k., Varėnos r.
54.144281, 24.402622

 Medus
 

UAB „Senasis Rambynas“
rambynos@gmail.com

+370 656 49020

 UAB Senasis Rambynas, Miško 
g. 1, Lumpėnų k., Pagėgių sav.

55.135278, 22.137691

mailto:dalius.skinulis@gmail.com
https://www.facebook.com/bitininkas.alvydas
mailto:alvydas.duda@gmail.com
mailto:virginija74@gmail.com
mailto:angelija.grieziene@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/Senasis-Rambynas-poilsis-kaime
mailto:rambynos@gmail.com
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 Medus

Platūkių šeimos bitynas
graziosvistos@gmail.com

+370 699 86434

Darželių g. 22, Benininkų k., 
Pagėgių sav.  

55.135278, 22.137691 

 Medus ir kiti bičių produktai

Monikos Valančienės bičių  
produktai

monikaspingyte@yahoo.com
+370 675 15316

Bardėnų k., Rambyno g. 4, 
Pagėgių sav.

55.135278, 22.137691

m e d u s  i R  k i t i  b i č i ų  p R o d u k t a i

 Medus ir natūralaus bičių vaško 
žvakės

Elenos Smulkienės bičių  
produktai

elytesmulkiene@gmail.com
+370 654 62117

Mažrimaičių k., 7-1, Vilkyškių 
sen., Pagėgių sav.  

55.135278, 22.137691 

Medus, medaus desertai ir kiti 
bičių produktai

Ūkininko Sigito Stonio produktai
mociskiupalivarkas@gmail.com

+370 699 85757

 Jūros g. 12, Mociškiai, 99249,
Pagėgių sav.

55.135278, 22.137691

 Medus ir kiti bičių produktai 

Bitininkas Povilas Piestinis
vpiestiniene@gmail.com

+370 614 32841

Biržų rajono savivaldybė, Kirkilų 
k. Mokyklos g. 30 

56.247352, 24.672114

 Medus ir kiti bičių produktai

Bitininkas Juozas Valackonis
virgisvalackonis@gmail.com

+370 686 70140

Biržų rajono savivaldybė, Pa-
biržės sen. Užubalių km. 
56.216616, 24.660553

https://www.facebook.com/egidijus.platukis
mailto:graziosvistos@gmail.com
https://www.facebook.com/Monikosmedus
https://www.facebook.com/Monikosmedus
mailto:monikaspingyte@yahoo.com
mailto:elytesmulkiene@gmail.com
https://mociskiupalivarkas.lt/
mailto:mociskiupalivarkas@gmail.com
mailto:vpiestiniene@gmail.com
mailto:virgisvalackonis@gmail.com
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a R b a t a  i R  k a v am e d u s  i R  k i t i  b i č i ų  p R o d u k t a i

Arbatos ir prieskoniai

Pilnų namų bendruomenė 
ekoukis@pnb.lt
+370 698 87006

Nemuno g. 1A 
Panaros k., Merkinės sen., 

Varėnos r. sav.
54.115880, 24.106010

Žolynai ir jų produktai - arbatos, 
prieskoniai

Ekologinis-biodinaminis ūkis 
„Miško sodai“ 

nijolemakiejeviene@gmail.com
+370 11 25692

Miškų g. 10, Visvainių k., Plungės 
r. 56.092446, 21.849743

Vaistažolinių arbatų mišiniai

„Lėlažolės”
rmalunaviciene@gmail.com

+370 652 23401

Gandrų g. 37, Musteikos km.,  
Marcinkonių sen., Varėnos r.

53.950885, 24.370072

 Medus ir kiti bičių produktai 

Bitininkas Vilius Krikščikas
Bitininkė Bronė Krikščikienė

+370 600 81960

 Biržai, Yčų g. 15 
56.194923, 24.739579

mailto:ekoukis@pnb.lt
https://www.facebook.com/miskosodai
mailto:nijolemakiejeviene@gmail.com
https://www.facebook.com/Lėlažolės-815602675154616
mailto:rmalunaviciene@gmail.com
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Vaistažolės arbatoms, lietuviškos  
kiaulpienių, gilių, varnalėšų, 

trūkažolių, gudobelių, morkų ir 
erškėtuogių kavos, maistažolės

„Arbatos magija“ 
ramusvanduo@gmail.com

+370 659 78361

Stoties g. 4B, Anykščiai
55.31556, 25.06269

Vaistinių augalų mišiniai, įvairių 
lapų fermentuotos arbatos, 

maistažolės žaliesiems  
kokteiliams, medžių pumpurai

Jūratės gamtos laboratorija
jurate.pusinskiene@gmail.com

+370 658 99129

Vasario 16-osios g. 12, Ignalina
55.3413276, 26.1627662

a R b a t a  i R  k a v a

Vaistažolių arbatos

Kaimo turizmo sodyba „Šilas”
laimamer@yahoo.com

+370 616 52606

Maksimonių 9, Maksimonių k., 
Merkinės sen., Varėnos r.

54.167794, 24.134618

Kriokiškių kaimo bendruomenės 
arbatų mišiniai „Senosios Prūsijos 

lobiai“

Ekologiškų žolelių arbatos
reda.kriokiskiai@gmail.com

+370 650 11445

Dvaro g. 1, Vilkyškiai,  
Pagėgių sav. 

55.135278, 22.137691

Vaistažolės ir jų gaminiai

Valentina Baužienė
virginijusbauza@gmail.com

+370 674 42171
 

Skirvytėlės g.16, Rusnė
55.297558, 21.349297

Kalėdinis žolelių ir uogų arbatų 
rinkinys – dėlionė  

„Vaikams ir jų tėveliams”

Jūratės gamtos laboratorija
jurate.pusinskiene@gmail.com

+370 658 99129

Vasario 16-osios g. 12, Ignalina
55.3413276, 26.1627662

www.ramunovaistazoles.lt
http://www.ramunovaistazoles.lt 
mailto:ramusvanduo@gmail.com
https://www.facebook.com/juratesgamtoslaboratorija
mailto:jurate.pusinskiene@gmail.com
www.sodybasilas.lt
mailto:laimamer@yahoo.com
https://www.facebook.com/SenosiosPrusijosLobiai
mailto:reda.kriokiskiai@gmail.com
https://www.facebook.com/valentina.bauziene.73
mailto:virginijusbauza@gmail.com
https://www.facebook.com/juratesgamtoslaboratorija
mailto:jurate.pusinskiene@gmail.com
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Ekologiška pluoštinių kanapių 
lapelių ir žiedynų arbata, kanapių 

sėklos

Kanapės galia
zebelys.gintas@gmail.com

+370 657 86212

Kelmynės k., Tauragės r.
55.299678, 22.270778 

a R b a t a  i R  k a v a

Ūkyje pagaminti prieskonių mišin-
iai „Vaivos prieskoniai“, arbatos

Ekologinis - biodinaminis ūkis - 
daržas ir sodas „Miško sodai”
biodinaminis.ukis@gmail.com

+370 698 33744

Miškų g. 5, Visvainių k., Platelių 
sen., Plungės raj., Plateliai

56.092446, 21.849743

Žolelių arbatos

„Dvaro sodnelio žolynai“ 
renavodvaras@gmail.com 

+370 615 46031

Dvaro g. 2, Renavo k., 
Sedos sen., Mažeikių raj.

56.228006, 22.05766

Parko pievose rinktų žolelių  
arbatos

Kaimų bendruomenė „Betygala”
bendruomenebetygala@gmail.

com
+370 615 26162

Dubysos g.8, Betygala Raseinių r. 
55.36219, 23.365871

Arbatžolės, gilių kava, mėtų 
cukrus

„Nemuno pievos”
enonava@gmail.com

+370 614 89695

J. Baltrušaičio g. 35,  
Skirsnemunė, Jurbarko r.
55.096900, 22.891493

https://www.facebook.com/Kanap%C4%97s-galiaHemp-power-1758744007679780/about
mailto:zebelys.gintas@gmail.com
https://www.facebook.com/miskosodai/
mailto:biodinaminis.ukis@gmail.com
mailto:renavodvaras@gmail.com
https://www.facebook.com/kaimubendruomene.betygala
mailto:bendruomenebetygala@gmail.com
mailto:bendruomenebetygala@gmail.com
https://www.facebook.com/Nemuno-pievos-193098337762538/
mailto:enonava@gmail.com
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Duona, pyragaičiai ir kiti 
konditeriniai kepiniai 

Naminės duonos kepyklėlė 
nemirux@gmail.com

+370 687 94472

Aušros g.8, Tytuvėnai, Kelmės 
raj. 55.594611, 23.206874

Tradicinė duona
 

„Po ąžuolais“
m.gitana@gmail.com

+370 614 74284

Plokštinės g. 20, Paplatelės k., 
Plungės r.

56.048521, 21.886168

Mielinis pyragas

S. Zabarausko įmonė
m.stasiuniene@gmail.com

+370 614 10952

Vilniaus g. 41, Aukštadvaris,  
Trakų r. sav.

54.579298, 24.532285

k o n d i t E r i j a  i r  d u o n a

Šakočiai

Vincas Vitkauskas
+370 685 75951

Zakavolių km. 17, Merkinės sen. 
Varėnos r.

54.175242, 24.158301

https://www.facebook.com/Nem-yra-Naminės-duonos-kepyklėlė-102049824658722
mailto:nemirux@gmail.com
www.sodybapoazuolais.lt
mailto:m.gitana@gmail.com
mailto:m.stasiuniene@gmail.com


22 23

Ožkų pieno sūriai

Aušros Pupkevičienės ožkų 
sūrių ūkis

vic21dom@gmail.com
+370 691 79173

Vidursodžio g.1, Stirbaičių k., 
Platelių sen., Plungės r.
56.006311, 21.780236

Sūriai

Jolita Bilinskienė
jbjolia@gmail.com
+370 600 98705

Taurakalnio g. 1, Merkinė
54.164486, 24.186369

s ū R i a i  i R  k i t i  p i e n o  p R o d u k t a i

Sūriai ir pieno produktai 

Jurga Stoškutė 
stoskute.jurga@gmail.com

+370 615 73194

Miškininkų g.10, Marcinkonys, 
Varėnos raj.

54.054949, 24.406711

Sūriai

Sūrinė „Varinis puodas” 
varinispuodas@gmail.com

+370 686 69935

Kabelių g. 12, Kabelių k.,  
Marcinkonių sen., Varėnos r.

53.949060, 24.290458

Obuolių sūris

„Marijos trobelė”
marijostrobele@gmail.com

+370 687 87826

Ulyčios g. 1, Padvarninkai,  
Anykščių raj.

55.626728, 25.015875

Ekologiški pieno produktai

Buliauskų ūkis
buliauskai@gmail.com

+370 650 23874

Prienų r., Gerulių k., Prienai
54.511223, 23.902223

mailto:vic21dom@gmail.com
mailto:jbjolia@gmail.com
https://www.facebook.com/DviGerveles 
mailto:stoskute.jurga@gmail.com
https://www.facebook.com/SurineVarinisPuodas
mailto:varinispuodas@gmail.com
www.marijostrobele.lt
mailto:marijostrobele@gmail.com
mailto:buliauskai@gmail.com
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s ū R i a i  i R  k i t i  p i e n o  p R o d u k t a i

„Memel“ sūrių linija

AB  „Vilkyškių pieninė”
info@vilvi.eu

+370 441 55330

P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, 
Pagėgių savivaldybė  

55.135278, 22.137691

d ž i o v i n t i  v a i s i a i  i R  u o g o s ,  d a R ž o v ė s

Džiovinti obuolių traškučiai, džio-
vintos kriaušės, moliūgų cukatos, 

džiovinti grybai ir prieskoniai, 
gaurometis, džiovintos mėlynės, 

spanguolės su medumi

„Marijos trobelė”
marijostrobele@gmail.com

+370 687 87826

Ulyčios g. 1, Padvarninkai,  
Anykščių raj.

55.626728, 25.015875

Produktai iš smidrų

„Enrikos smidrai“
enrikakarvele@gmail.com

+370 684 68406

Šaltinių g. 19, Marcinkonys
54.066168, 24.418172

www.vilvi.eu
mailto:info@vilvi.eu
www.marijostrobele.lt
mailto:marijostrobele@gmail.com
mailto:enrikakarvele@gmail.com
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v y n a s  i R  a l u s

„Alaus kelias”
Gido paslaugos 

Čygo-Kalkio TŪB Rinkuškiai
alauskelias@rinkuskiai.lt

+370 659 52526

Alyvų g. 8, Biržų k., Biržų r.
56.208388, 24.723685

Vynas iš vaisių ir uogų 

Danutė ir Aleksandras Laukučiai
+370 657 79853

S. Neries g. 3, Žagarė, Joniškio r.
56.361912, 23.24496

Vynas iš vaisių ir uogų 

Bronius Vasiliauskas
broniusvasiliauskas@gmail.com 

+370 426 56672 

P. Cvirkos g. 84, Žagarė, 
Joniškio r.  

56.362263, 23.24321

Vynas iš vaisių ir uogų 

Genovaitė Ramutienė
+370 612 95440 

Kalno g. 16, Žagarė, Joniškio r.
56.360389, 23.241222

www.rinkuskiai.lt
mailto:alauskelias@rinkuskiai.lt
mailto:broniusvasiliauskas@gmail.com
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ž u v i s

Šviežiai rūkyta ežerų žuvis,  
žuvienė

Valdas Gaidelis
sodybavaldas@gmail.com

+370 687 39339

Malūno g. 35, Ginučių k., 
Ignalinos r. 

55.386440, 25.996588

Rūkyta žuvis

Anitos žuvys
anitoszuvys@gmail.com

+370 687 36917

Skalvių g. 6, Rusnė
55.299076, 21.370086

www.gaideliusodyba.lt
mailto:sodybavaldas@gmail.com
https://www.facebook.com/anitoszuvyss
mailto:anitoszuvys@gmail.com
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Saugomose teritorijose galite rasti išskirtinių, gilias regiono tradicijas menančių, o 
gal - labai naujoviškų natūralių rankų darbo gaminių. Kosmetika, tekstilė,  
dirbiniai iš medžio, geležies, molio, vaško ir kitų medžiagų. Juk pabuvus  

saugomose teritorijose ko ne kiekvienam norisi kurti!

R a n k ų  d a R b o  
g a m i n i a i

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1MW7-5MA32AegLmkq9Vk2Fpx3VnBGE8k_&ll=55.17712079405621%2C23.70617745&z=8
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Kosmetika iš žolelių

„Lėlažolės”
rmalunaviciene@gmail.com

+370 652 23401

Gandrų g. 37, Musteikos km.,  
Marcinkonių sen., Varėnos r.

53.950885, 24.370072

Natūrali rankų darbo  
kosmetika ir muilai

„Odorata gamtos SPA”
info@gamtospilnatve.lt 

+370 615 98769

Parko g. 14 A, Anykščiai 
55.526283, 25.108569

Tradiciniu būdu gamintas muilas

„Nemuno pievos”
enonava@gmail.com

+370 614 89695

J. Baltrušaičio g. 35,  
Skirsnemunė, Jurbarko r.
55.096900, 22.891493

k o s m e t i k a  i R  h i g i e n a a p R a n g a  i R  a k s e s u a R a i

Bižuterija, natūralus vilnos  
dažymas, austi grindų takai ir kt.

Ekologinis-biodinaminis ūkis 
„Miško sodai“ 

vaivamiskoziedas@gmail.com
+370 611 66021

Miškų g. 5, Visvainių km.,  
Plungės r.

56.093192, 21.852486

Mezginiai ir nėriniai (pirštinės, 
riešinės, kojinės

Staselė Norvilienė

Raktuvės g. 3, Žagarė, Joniškio r.
56.359796, 23.251685

Vilnonės raštuotos kojnės ir 
pirštinės

Danutė Juškienė
hdanutejuskiene50@gmail.com

+370 674 32358

Aušros g. 33, Veisiejai
54,105705, 23.688705

https://www.facebook.com/Lėlažolės-815602675154616
mailto:rmalunaviciene@gmail.com
www.odorata.lt
mailto:info@gamtospilnatve.lt
https://www.facebook.com/Nemuno-pievos-193098337762538/
mailto:enonava@gmail.com
https://www.facebook.com/miskosodai
mailto:vaivamiskoziedas@gmail.com
https://www.facebook.com/Žagarės-amatų-miestelis
mailto:hdanutejuskiene50@gmail.com
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Mezginiai ir nėriniai (pirštinės, 
riešinės, kojinės

Kazimiera Gasparaitienė
+370 656 92600

Kęstučio g. 81, Žagarė, Joniškio 
r. 56.353511, 23.248409

Riešinės, tekstilė

Tautodailinikė, meno kūrėja  
Gertrūda Kauneckienė

+370 618 72597

Stonų g. 155, Raseiniai 
55.370532, 23.088497

a p R a n g a  i R  a k s e s u a R a i

Riešinės

Inijos Ambrozienės rankdarbiai
iambroziene@gmail.com

+370 671 64588 

Trumpoji g. 2, Bogušiškių k., 
Šiluvos sen., Raseinių raj.

55.491903, 23.176156

 Riešinės, pirštinės, „kutiniai“ takai, 
takeliai

Vilma Rečkauskienė
reckauskienevilma6@gmail.com

+370 618 10291

Vingio g. 12, Gilaičių k., Plungės r.

Tekstilės, bižuterijos dirbiniai

Tautodailininkė Jurgita 
Augustinavičienė

jurgitosgalerija@gmail.com
+370 656 45053

P. Kalpoko g.16, Biržai
56.20344, 24.726455

https://www.facebook.com/Žagarės-amatų-miestelis
https://www.facebook.com/Inijosrankdarbiai
mailto:iambroziene@gmail.com 
https://www.facebook.com/riesinesrankdarbiai/
mailto:reckauskienevilma6@gmail.com
mailto:jurgitosgalerija@gmail.com
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Medžio drožybos darbai

Medžio meistras Kazys Striaupa 
striauparemigijus@gmail.com

+370 448 49432

Vingio g. 34, Dovainių k.,  
Plungės r.

56.087109, 21.787041

Medžio dirbiniai: paukščiai, 
švilpynės, pjaustymo lentelės, 

dubenėliai ir kiti suvenyrai

Tautodailininkas Erikas Čypas
erikascypas@gmail.com

+370 610 26296

K. Būgos g. 1, Dusetos, Dusetų 
sen., Zarasų r. 

55.747129, 25.840248

Medžio drožybos darbai

Leonardas Černiauskas
leogalerija@inbox.lt

+370 685 69566

Malūno g. 14, Babrungėnų k., 
Plungės r.

55.999212, 21.863362

Tradiciniu būdu pagaminti med-
iniai šaukštai ir samčiai, lentiniai 
ir uoksiniai inkilai, malksnų-skie-

drų gamyba

Čekauskų etnografijos muziejus
cekauskumuziejus@gmail.com

+370 678 79545

Pušyno g. 14, Lekėčiai, Šakių 
raj. 54.985335, 23.504925

Medžio dribiniai: mediniai žaislai, 
švilpukai, magnetai, šaukštai, 
mentelės, pjaustymo lentelės, 

samčiai, verpstės ir kt.

Amatininkas Gedinimas Kairys
saukstumedis@gmail.com

+370 686 61174
 

Liepų 18, Degučiai,  
Zarasų rajonas  

55.656687, 26.063924

Mediniai suvenyrai, žaislai, 
mielos dovanos, baldai, tradicin-
iai medinės pastatų puošybos 

elementai

VšĮ „Lobių dirbtuvės”
lobiudirbtuves@gmail.com

+370 610 37172

Mozūriškių km., V.Jasinskio g.11, 
Mozūriškės

54.729966, 25.072685

m e d ž i o  d i R b i n i a i

mailto:striauparemigijus@gmail.com
https://www.facebook.com/dusetu.amatucentras.3
mailto:erikascypas@gmail.com
https://www.paveikslai.lt/lt/52_leonardas-cerniauskas; http://www.poilsiszemaitijoje.lt/gyvasis-paveldas/leonardo-cerniausko-meno-galerija-kurybines-dirbtuves
mailto:leogalerija@inbox.lt
https://www.facebook.com/pages/category/Civilization-Museum/Čekauskų-etnografijos-muziejus-146759419079130
mailto:cekauskumuziejus@gmail.com
mailto:saukstumedis@gmail.com
www.lobiudirbtuves.lt
mailto:lobiudirbtuves@gmail.com
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g a m i n i a i  i š  š i a u d ų

Medžio dirbiniai: vidaus ir lauko 
baldai, interjero detalės, suveny-

rai, puošybos elementai

Arvydas Jasas
jasasarvydas@gmail.com

+370 614 15736

Uolos g. 3, Žagarė, Joniškio r.
56.36246, 23.247544

m e d ž i o  d i R b i n i a i

Medžio dirbiniai: kryžiai, 
skulptūros, rankšluostinės, laz-
dos, kočėlai ir įvairūs suvenyrai

Dalius Udrakis
dalius.udrakis@gmail.com

+370 612 28471

P. Cvirkos g. 55, Žagarė,  
Joniškio r.

56.36229, 23.248181

Mediniai suvenyrai

Kūrybinė dirbtuvė-parduotuvė
„Viskas iš pirmų rankų“

info@raktines.lt
+370 686 89262

 Naujosios Rėvos g. 8, Naujosios 
Rėvos kaimas, Vilniaus raj.

54.736158, 25.025401

Medžio dirbiniai

Gediminas Jėčys
gediminas.meister@gmail.com

+370 612 42737 

Darbininkų g. 52, Kriūkai, Šakių r.
55.070114, 23.394479

Natūralūs medienos rašikliai 
„Šakotas“

Mindaugas Vaitonis
uzsakymai@sakotas.lt 

+370 650 39839

mailto:jasasarvydas@gmail.com
https://www.facebook.com/dalius.udrakis
mailto:dalius.udrakis@gmail.com
www.raktines.lt
mailto:info@raktines.lt
https://www.facebook.com/DailiujuMedzioDarbuDirbtuves/
mailto:gediminas.meister@gmail.com
www.sakotas.lt
mailto:uzsakymai@sakotas.lt
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Keraminiai buities ir puošybos 
gaminiai 

Irma Diminskienė
irmadiminskiene@gmail.com

+370 683 86059

Kelmės g. 4, Tytuvėnai, 
Kelmės raj.

55.596799, 23.196692

Keramikos gaminiai

„Vienaragių šilas“ 
www.vienaragiusilas.lt
merkine@yahoo.com 

+370 686 49360

Kauno g. 29, Merkinė, Varėnos r.
54.166258, 24.185682

Keramikos gaminiai

Algimantas Kazlauskas
kuzlee@gmail.com

+370 613 39776

Liškiava , Šv. Dominyko g. 11
54.084159, 24.054751

Juodosios keramikos gaminiai - 
indai, suvenyrai

„Senųjų Amatų Centras‘‘
juodojikeramika@gmail.com

+370 601 76686

Mosėdžio g. 57, Šauklių k.,  
Skuodo r. 

56.125738, 21.573498

k E r a M i k a

https://www.facebook.com/keramikos.dirbtuvele1
mailto:irmadiminskiene@gmail.com
www.vienaragiusilas.lt
http://www.vienaragiusilas.lt
mailto:merkine@yahoo.com
http://kazoo.lt
mailto:kuzlee@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/renatosjuodojikeramika
mailto:juodojikeramika@gmail.com
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Natūralaus vaško žvakės

Alvydo bičių ūkis
alvydas.duda@gmail.com

+370 610 33289

Šviesos 6, Kurkliai, Anykščių raj.
55.410849, 25.061495

Natūralaus vaško žvakės

Elenos Smulkienės bičių  
produktai

elytesmulkiene@gmail.com
+370 654 62117

Mažrimaičių k., 7-1, Vilkyškių 
sen., Pagėgių sav.  

55.135278, 22.137691 

Natūralaus vaško žvakės

Vaitukaičių bitynas „Medūkis”
info@medukis.lt
+370 607 65674

Vasaknų g. 1-2, Šlapių k., Dusetų 
sen., Zarasų raj.  

55.72797, 25.82431

ž v a k ė s

Natūralaus vaško žvakės

Kaimo turizmo sodyba „Šilas”
laimamer@yahoo.com

+370 616 52606

Maksimonių 9, Maksimonių k., 
Merkinės sen., Varėnos r.

54.167794, 24.134618

Natūralaus vaško žvakės

Donato Abručio bitininkystės ūkis  
„Medaus klėtelė”

d.abrutis@gmail.com
+370 612 69114

Barstyčių g. 1, Mačiūkių k., 
Plungės r. sav.

56.093681, 21.841935

https://www.facebook.com/bitininkas.alvydas
mailto:alvydas.duda@gmail.com
mailto:elytesmulkiene@gmail.com
www.medukis.lt
mailto:info@medukis.lt
www.sodybasilas.lt
mailto:laimamer@yahoo.com
https://www.facebook.com/medauskletele
mailto:d.abrutis@gmail.com
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Tapybos darbai

Tautodailininkė Elvyra Vaštakienė
elvyravastakiene@gmail.com

Paliepių g.3, Taurupio k., 
Ariogalos sen., Raseinių r.

55.270799, 23.474577

Tapybos darbai

Leonardas Černiauskas
leogalerija@inbox.lt

+370 685 69566

Malūno g. 14, Babrungėnų k., 
Plungės r.

55.999212, 21.863362

p a v e i k s l a i

Šiaudiniai sodai, žvaigždės ir 
žaisliukai

Kaimo turizmo sodyba „Šilas”
laimamer@yahoo.com

+370 616 52606

Maksimonių 9, Maksimonių k., 
Merkinės sen., Varėnos r.

54.167794, 24.134618

Šiaudiniai sodai

Inijos Ambrozienės rankdarbiai
iambroziene@gmail.com

+370 671 64588 

Trumpoji g. 2, Bogušiškių k., 
Šiluvos sen., Raseinių raj.

55.491903, 23.176156

Sodai, žaislai ir kiti gaminiai iš 
šiaudų 

Rimutis Brazinskas
+370 685 64692

Ringailių g. 11, Ringailių k., 
Nemaitonių sen., Kaišiadorių r.

54.673564, 24.40391

g a m i n i a i  i š  š i a u d ų

https://www.facebook.com/elvyratapyba
mailto:elvyravastakiene@gmail.com
https://www.paveikslai.lt/lt/52_leonardas-cerniauskas; http://www.poilsiszemaitijoje.lt/gyvasis-paveldas/leonardo-cerniausko-meno-galerija-kurybines-dirbtuves
mailto:leogalerija@inbox.lt
www.sodybasilas.lt
mailto:laimamer@yahoo.com
https://www.facebook.com/Inijosrankdarbiai
mailto:iambroziene@gmail.com 
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Suvenyrai ir baldai iš ragų

Vidas Sakalauskas
+370 611 44136

Rengių g. 15, Žvelgaičių k. 
Žagarės sen., Joniškio r.

Mažosios architektūros metalinės 
viršūnės ir kryžiai

„Poškučio kalvė“ 
mbreikstas@gmail.com

+370 618 28902

Lauko g. 29, Antaveršio k.,  
Stakliškių sen., Prienų r.
54.608634, 24.463014

k i t i  g a m i n i a i

Margučiai

Inijos Ambrozienės rankdarbiai
iambroziene@gmail.com

+370 671 64588 

Trumpoji g. 2, Bogušiškių k., 
Šiluvos sen., Raseinių raj.

55.491903, 23.176156

Popieriaus karpiniai

Tautodailininkė Vilija Visockienė
vilija6971@gmail.com

+370 684 32114

K. Būgos 24-5, Dusetos, Dusetų 
sen., Zarasų r. 

55.745127, 25.838516

Tautinės lėlės, turinčios tautinio 
paveldo ženklą, žaislai 

Žagarės lėlių namai
ausratoys@gmail.com

+370 612 85668

Vilniaus g. 6, Žagarės m., 
Žagarės sen., Joniškio r. sav.

56.21381, 23.15191

Linos Galminaitės-Blanchot siūti 
žaislai iš natūralių medžiagų

Lina Galminaitė-Blanchot
linarecreation2@gmail.com

+370 622 58418

Mokyklos g. 26, Šliktinės k.,  
Skuodo r.

https://www.facebook.com/poskuciokalve
mailto:mbreikstas@gmail.com
https://www.facebook.com/Inijosrankdarbiai
mailto:iambroziene@gmail.com 
https://www.facebook.com/artvilijavisockiene 
mailto:vilija6971@gmail.com
http://ausratoys.blogspot.com/p/apie.html
mailto:ausratoys@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005009778078
mailto:linarecreation2@gmail.com
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k i t i  g a m i n i a i

Žiogrių tvoros, skiedriniai stogai

„Skiedra“
skiedrustogai@gmail.com

+370 686 20749

Alijošiškės k., Mažonų sen., 
Tauragės r.  

55.391437, 22.231021

Nendriniai stogai

Alfonsas Edmundas 
Demereckas 

demereckas@one.lt
+370 699 53964

Skirvytėlės g. 13, Rusnės mstl., 
Rusnės sen., Šilutės r. sav.

55.17448, 21.21138

www.skiedrustogai.lt
www.skiedrustogai.lt
mailto:skiedrustogai@gmail.com
mailto:demereckas@one.lt
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E d u k a c i j o s  i r  
d i R b t u v ė s

Jie norite tikrai įsibūti, pajausti Lietuvos saugomas teritorijas, to krašto žavesį, 
išbandykite išskirtines edukacijas ir pramogas. Gal norėsis išskirtine pramoga 

pradžiuginti savo artimuosius?

https://www.google.com/maps/d/u/2/viewer?mid=1CDgVDC9XV0yKWoud4sodQdkXJL2rJfl_&ll=55.164515474180824%2C23.672937499999996&z=8
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Tautinio paveldo produkto – 
naminės duonos kepimas ir 

ragavimas
 

Rūtos Sakalienės kaimo turizmo 
sodyba

marcinkonyse@sakalai.lt
+ 370 615 34306

Naujalių g. 15, Marcinkonių k., 
Marcinkonių sen., Varėnos r.

54.062658, 24.387220

Tradicinės naminės duonos  
kepimo edukacija

UAB „Vilkokšnio vingis” 
Dalgedų sodyba

info@dalgedusodyba.lt
+370 698 17029

Piliakalnio g. 12, Žuklijų k., 
Grendavės sen., Trakų r. sav. 

54.511439, 24.698823

Edukacinės programos:
 „Duonos kelias” 
„Arbatos kelias” 
„Molio lipdymas”
Gido paslaugos

Kaimų bendruomenė „Betygala”
bendruomenebetygala@gmail.

com
+370 615 26162

Dubysos g.8, Betygala Raseinių r. 
55.36219, 23.365871

Edukacinė programa  
„Alaus kelias” 

Čygo-Kalkio TŪB Rinkuškiai
alauskelias@rinkuskiai.lt

+370 659 52526

Alyvų g. 8, Biržų k., 41180 Biržų r.
56.208388, 24.723685

Edukacinė žuvienės virimo pro-
grama

Valdas Gaidelis
sodybavaldas@gmail.com

+370 687 39339

Malūno g. 35, Ginučių k., 
Ignalinos r.  

55.386440, 25.996588

Rūkytos žuvies degustacijos, 
pažintis su tradiciniu žuvies ap-

dorojimu

Anitos žuvys
anitoszuvys@gmail.com

+370 687 36917

Skalvių g. 6, Rusnė
55.299076, 21.370086

e d u k a c i j o s  i R  d i R b t u v ė s

www.sakalai.lt 
www.sakalai.lt 
mailto:marcinkonyse@sakalai.lt
www.dalgedusodyba.lt
mailto:info@dalgedusodyba.lt
https://www.facebook.com/kaimubendruomene.betygala
mailto:bendruomenebetygala@gmail.com
mailto:bendruomenebetygala@gmail.com
www.rinkuskiai.lt
mailto:alauskelias@rinkuskiai.lt
www.gaideliusodyba.lt
mailto:sodybavaldas@gmail.com
https://www.facebook.com/anitoszuvyss
mailto:anitoszuvys@gmail.com
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Vaistažolių pažinimo mokymai

Kaimo turizmo sodyba „Šilas”
laimamer@yahoo.com

+370 616 52606

Maksimonių 9, Maksimonių k., 
Merkinės sen., Varėnos r.

54.167794, 24.134618

Edukacinės programos: 
„Arbatos kelias Anykščiuose” 
„Japonijos, Kinijos ir Lietuvos 

arbata” 
„Kiniška arbatos gėrimo ceremo-

nija”

„Arbatos magija“
ramusvanduo@gmail.com

+370 659 78361

Stoties g. 4B, Anykščiai
55.31556, 25.06269

Edukacinės programos: 
„Lietuvininkų valgių ypatumai“ 

„Bičių produktų degustacija 
Mažojoje Lietuvoje“

 
UAB „Agrūnė“

mociskiupalivarkas@gmail.com
+370 652 90229

Jūros g. 12, Mociškiai, 99249,  
Pagėgių sav. 

55.135278, 22.137691

Sviesto mušimas senoviniu būdu 

Laumės sodyba
laumessodyba@gmail.com

+370 682 30047

Joniškio r. sav., Bičiušių vs.  
56.200595, 23.321955

Tradicinės duonos kepimas
 

„Po ąžuolais“
m.gitana@gmail.com

+370 614 74284

Plokštinės g. 20, Paplatelės k., 
Plungės r.

56.048521, 21.886168

Tautinio paveldo produkto – grik-
inės „babkos“ kepimas ir ragavi-

mas, gido paslaugos

Linos ir Egidijaus Černiauskų 
sodyba

kapiniskes@gmail.com
+370 629 64868

Sodžiaus g. 12, Kapiniškių km., 
Varėnos raj.  

54.069369, 24.391472

e d u k a c i j o s  i R  d i R b t u v ė s

www.sodybasilas.lt
mailto:laimamer@yahoo.com
www.ramunovaistazoles.lt
http://www.ramunovaistazoles.lt 
mailto:ramusvanduo@gmail.com
www.mociskiupalivarkas.lt
mailto:mociskiupalivarkas@gmail.com
www.laumessodyba.lt
mailto:laumessodyba@gmail.com
www.sodybapoazuolais.lt
mailto:m.gitana@gmail.com
https://www.facebook.com/Linos-Černiauskienės-kaimo-turizmo-sodyba-482819571907526
https://www.facebook.com/Linos-Černiauskienės-kaimo-turizmo-sodyba-482819571907526
mailto:kapiniskes@gmail.com
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Edukacinės programos: 
„Medaus kelias“ 

„Vaško žvakių magija“

Alvydo bičių ūkis
alvydas.duda@gmail.com

+370 610 33289

Šviesos 6, Kurkliai, Anykščių raj.
55.410849, 25.061495

Edukacinės programos: 
„Medaus kelias” 

„Bitutės gyvenimas” 
„Medaus kopinėjimas” 

Namukas su bičių terapija

Židrūno Japerto bitynas
zjmaklaudas@gmail.com

+370 602 13405

Kaimo g. 1, Kaunetiškiai,
Radviliškio raj.  

55.551878, 23.354987

e d u k a c i j o s  i R  d i R b t u v ė s

Bitininkavimo, medaus sukimo 
edukacijos

Vaitukaičių bitynas „Medūkis”
info@medukis.lt
+370 607 65674

Vasaknų g. 1-2, Šlapių k., Dusetų 
sen., Zarasų raj.  

55.727429, 25.82427

Vaistažolių pažinimas, gydymasis 
liaudies medicinos priemonėmis

Valentina Baužienė
virginijusbauza@gmail.com

+370 674 42171
 

Skirvytėlės g.16, Rusnė
55.297558, 21.349297

Edukacija „Arbatos kelias“ 

Ekologiškų žolelių arbatos
reda.kriokiskiai@gmail.com

+370 650 11445

Dvaro g. 1, Vilkyškiai,
Pagėgių sav. 

55.135278, 22.137691

Edukacijos apie bites: 
„Nuo avilio iki puodynės“ 

„Bitelių špuosa“

„Medaus klėtelė“
d.abrutis@gmail.com

+370 612 69114

Barstyčių g. 1, Mačiūkių k., 
Plungės r. sav.

56.093681, 21.841935

https://www.facebook.com/bitininkas.alvydas
mailto:alvydas.duda@gmail.com
www.zidrunobitynas.lt 
mailto:zjmaklaudas@gmail.com
www.medukis.lt
mailto:info@medukis.lt
https://www.facebook.com/valentina.bauziene.73
mailto:virginijusbauza@gmail.com
https://www.facebook.com/SenosiosPrusijosLobiai
mailto:reda.kriokiskiai@gmail.com
https://www.facebook.com/medauskletele/ 
mailto:d.abrutis@gmail.com
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Šiaudinių sodų rišimas, margučių 
marginimas vašku

Inijos Ambrozienės rankdarbiai
iambroziene@gmail.com

+370 671 64588 

Trumpoji g. 2, Bogušiškių k., 
Šiluvos sen., Raseinių raj.

55.491903, 23.176156

Natūralaus vaško žvakių liejimas

Kaimo turizmo sodyba „Šilas”
laimamer@yahoo.com

+370 616 52606

Maksimonių 9, Maksimonių k., 
Merkinės sen., Varėnos r.

54.167794, 24.134618

e d u k a c i j o s  i R  d i R b t u v ė s

Šiaudinių sodų ir Kalėdinių 
žvaigždžių rišimas, dekoracijų 

gamybos pamokos

Kaimo turizmo sodyba „Šilas”
laimamer@yahoo.com

+370 616 52606

Maksimonių 9, Maksimonių k., 
Merkinės sen., Varėnos r.

54.167794, 24.134618

Žvakių liejimas

Virginija Pugačiauskienė
virginija.pugacia@gmail.com

+370 684 64960

Čepkelių kelias 2A, Marcinkonys
54.057478, 24.395958

Žvakių liejimo edukacija

Vaitukaičių bitynas „Medūkis”
info@medukis.lt
+370 607 65674

Vasaknų g. 1-2, Šlapių k., Dusetų 
sen., Zarasų raj.  

55.727429, 25.82427

Edukacinė programa:  
„Nuo avilio iki puodynės”  
(gegužės-spalio mėn.)

Donato Abručio bitininkystės ūkis  
„Medaus klėtelė”

d.abrutis@gmail.com
+370 612 69114

Barstyčių g. 1, Mačiūkių k., 
Plungės r. sav.

56.093681, 21.841935

https://www.facebook.com/Inijosrankdarbiai
mailto:iambroziene@gmail.com 
www.sodybasilas.lt
mailto:laimamer@yahoo.com
www.sodybasilas.lt
mailto:laimamer@yahoo.com
mailto:virginija.pugacia@gmail.com
www.medukis.lt
mailto:info@medukis.lt
https://www.facebook.com/medauskletele
mailto:d.abrutis@gmail.com
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Žaislų gamybos edukacijos

Žagarės lėlių namai
ausratoys@gmail.com

+370 612 85668

Vilniaus g. 6, Žagarės m., 
Žagarės sen., Joniškio r. sav.

56.21381, 23.15191

Siūlų dažymas augalais

Danutė Juškienė
hdanutejuskiene50@gmail.com

+370 674 32358

Aušros g. 33, Veisiejai
54,105705, 23.688705

e d u k a c i j o s  i R  d i R b t u v ė s

Edukacinė programa: 
„Keramikos dirbinių lipdymas”

Irma Diminskienė
irmadiminskiene@gmail.com

+370 683 86059

Kelmės g. 4, Tytuvėnai, 
Kelmės raj.

55.596799, 23.196692

Edukacinė programa: 
„Senieji amatai“

„Senųjų Amatų Centras‘‘
Renata Jankauskienė

juodojikeramika@gmail.com
+370 601 76686

Mosėdžio g. 57, Šauklių k.,  
Skuodo r. 

56.125738, 21.573498

Medžio drožėjo amato pristaty-
mas, medžio drožybos edukacijos 

Amatininkas Gedinimas Kairys
saukstumedis@gmail.com

+370 686 61174
 

Liepų 18, Degučiai, Zarasų raj.
55.656687, 26.063924

Lituanistinės, memorialinės eduk-
acinės programos

Raseinių krašto istorijos muziejus 
ir padaliniai 

muziejus@raseiniai.lt
8 428 51191

Muziejaus g. 3, Raseiniai, 
55.38589, 23.132907

http://ausratoys.blogspot.com/p/apie.html
mailto:ausratoys@gmail.com
mailto:hdanutejuskiene50@gmail.com
https://www.facebook.com/keramikos.dirbtuvele1
mailto:irmadiminskiene@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/renatosjuodojikeramika
mailto:juodojikeramika@gmail.com
mailto:saukstumedis@gmail.com
http://raseiniumuziejus.lt
http://raseiniumuziejus.lt
mailto:muziejus@raseiniai.lt
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e d u k a c i j o s  i R  d i R b t u v ė s

Edukacinė programa: 
„Sveikatinimosi kultūra pirtyje“

„Saulės slėnis”
loreta@palangossaulegraza.lt

+370 687 70 650

Bičių takas 3, Paplatelės k.,  
Žemaičių Kalvarijos sen., 

Plungės r.  
56.048267, 21.88978

Senosios stogdengystės  
edukacija

Čekauskų etnografijos muziejus
cekauskumuziejus@gmail.com

+370 678 79545

Pušyno g. 14, Lekėčiai, Šakių r.
54.985335, 23.504925

Tradicinių istorinių Kuršių marių  
laivų gamyba, laivybos tradicijų 
puoselėjimas, tradicinė laivadir-

bystė

Simas Knapkis
upeivis@yahoo.com

55.300508, 21.365345

Edukacinės programos: 
„Žygiai žirgais”

„Žygiai žirgais“
info@zygiaizirgais.lt

+370 609 62175

Kurorto g. 9, Birštonas,  
Alytaus Apskritis  

54.596139, 24.024348

Edukacinės programos: 
„Natūralių kvepalų kūryba”
„Natūralaus lūpų balzamo  

gamyba” 
„Pirties paslaptys”

„Odorata gamtos SPA”
info@gamtospilnatve.lt 

+370 615 98769

Parko g. 14 A, Anykščiai 
55.526283, 25.108569

Edukacinės programos, žygiai, 
žaidimai

Renavo Dvaras
renavodvaras@gmail.com

 +370 620 37506

Dvaro g. 2, Renavo k., 
Sedos sen., Mažeikių raj.

56.228006, 22.05766

www.saulesslenis.lt
mailto:loreta@palangossaulegraza.lt
www.cekauskumuziejus.lt
mailto:cekauskumuziejus@gmail.com
https://www.facebook.com/vytine.lt
mailto:upeivis@yahoo.com
https://www.facebook.com/ZygiaiZirgais
mailto:info@zygiaizirgais.lt
www.odorata.lt
mailto:info@gamtospilnatve.lt
https://renavodvaras.lt/edukacijos/ 
mailto:renavodvaras@gmail.com
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g i d a i  b e i  R e n g i n i ų  
o R g a n i z a v i m a s

Kas geriau papasakos apie regioną, jo įdomybes, netikėtas istorijas nei vietos 
gidas? Praturtinkite savo pažintį su saugoma teritorija susipažindami su ten  

gyvenančias žmonėmis.

https://www.google.com/maps/d/u/2/viewer?mid=1oxftgS-e4ZJKBc58Yc5LeZQ3ByLVUtF8&ll=55.175809923809965%2C24.037963481249978&z=8
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Gido ir kelionių organizatoriaus  
paslaugos

Keliauk Dzūkijoje 
keliaukdzukijoje@gmail.com

+370 686 46252

Lankytojų centras Marcinkonyse
54.061276, 24.398259

Aktyvaus poilsio (gamtos turų)  
organizavimas

MB Miško takeliais 
hello@litwildtravel.com

+370 696 23096

Vilties g. 5a-1, Visaginas
55.601619, 26.426876

Kelionės plaustu - plausto  
nuoma, gido paslaugos

Raft.lt kelionės plaustu
info@raft.lt

+370 678 82114

Trakų g. 23, Elektrėnai
54.786869, 24.668976

Kelionės plaustu - plausto  
nuoma, gido paslaugos

Plaustu Nerimi
plaustunerimi@gmail.com

+370 686 27032

Saidžių k., Trakų r. sav.
54.722226, 25.041601

Pažintinės pramoginės  
ekskursijos plaustu Navos ežere 

„Pušyno krantas”
Gražinos Ulevičienės sodyba

pusynas5@gmail.com
+370 616 82500

Pušyno g. 5, Aukštadvaris, Trakų 
r. 54.3442258, 24.325562

g i d a i  b e i  R e n g i n i ų  o R g a n i z a v i m a s

Pasiplaukiojimas katamaranu po 
Platelių ežerą

„Prie Žiedelio”
info@prieziedelio.lt

+370 686 09867

Laumalenkų km., Plungės g. 20
56.015470, 21.830619

www.keliaukdzukijoje.lt
mailto:keliaukdzukijoje@gmail.com
https://litwildtravel.com
mailto:hello@litwildtravel.com
https://www.facebook.com/raftlithuania/
mailto:info@raft.lt
www.plaustunerimi.lt
mailto:plaustunerimi@gmail.com
www.pusynokrantas.lt
mailto:pusynas5@gmail.com
www.prieziedelio.lt
mailto:info@prieziedelio.lt
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Gido paslaugos

Kaimo turizmo sodyba „Šilas”
laimamer@yahoo.com

+370 616 52606

Maksimonių 9, Maksimonių k., 
Merkinės sen., Varėnos r.

54.167794, 24.134618

Kelionių organizavimas, gido 
paslaugos

Dzūkijos sodyba
info@dzukijosbaidares.lt

+370 651 24155

Ūlos g. 21, Mardasavo km. Mar-
cinkonių sen.

53.9491998,  24.2908819

Gido paslaugos
 

Mūšos tyrelio laumė, 
Laumės sodyba

laumessodyba@gmail.com
+370 682 30047

Joniškio r. sav., Bičiušių vs.  
56.200595, 23.321955

Gido paslaugos, pažintinių  
kelionių organizavimas

„Keliauk su Dalia”
dalia.vaitukaitiene@gmail.com

+370 698 29669

Vasaknų g. 3, Šlapių k., Dusetų 
sen., Zarasų raj.  

55.72797, 25.82431

Kelionių organizavimas, gido 
paslaugos

Biržų turizmo informacijos centras
info@visitbirzai.lt
+370 450 33496

J. Janonio g. 2, Biržai
56.200588, 24.757512

g i d a i  b e i  R e n g i n i ų  o R g a n i z a v i m a s

Gido paslaugos

Eko žygiai
info@ekozygiai.lt
+370 685 87308

Draugystės g. 20, Ignalina 
55.3413276, 26.1627662

www.sodybasilas.lt
mailto:laimamer@yahoo.com
www.dzukijos-sodyba.lt
mailto:info@dzukijosbaidares.lt
www.laumessodyba.lt
mailto:laumessodyba@gmail.com
https://keliauksudalia.weebly.com
mailto:dalia.vaitukaitiene@gmail.com
www.visitbirzai.lt
mailto:info@visitbirzai.lt
www.ekozygiai.lt
mailto:info@ekozygiai.lt


70 71

Tradicinių švenčių organizavimas, 
gido paslaugos

Raseinių krašto istorijos muziejus 
ir padaliniai 

muziejus@raseiniai.lt
8 428 51191

Muziejaus g. 3, Raseiniai, 
55.38589, 23.132907

Komandos formavimo mokymai, 
vasaros stovyklos

 
UAB „Nuotykių akademija”
info@nuotykiuakademija.lt

+370 699 86767

Žalgirio kaimas. Vievio sen., 
Elektrėnų sav.  

54.802702, 24.94993

g i d a i  b e i  R e n g i n i ų  o R g a n i z a v i m a s

Žygiai:
„Juodkrantės sengirės takai ir 

promenados“
„Bundantys Nidos smėlynai“

Gidė Kuršių nerijoje
vita.seputyte@gmail.com

+370 698 49835

Kuršių nerijos nacionalinis  
parkas

55.442086, 21.087262

Gido paslaugos

Kaimų bendruomenė „Betygala”
bendruomenebetygala@gmail.

com
+370 615 26162

Dubysos g.8, Betygala Raseinių r. 
55.36219, 23.365871

Įmonės šventės, renginiai, 
ekskursijos

Sodyba „Pakalnė“
uzsakymai@pakalne.lt

+370 687 74147

Kušeliškės kaimas, Raseinių raj.
55.473939, 23.156777 

Renginių organizavimas 

Inovatorių slėnis
info@inovatoriuslenis.lt

+370 650 44194

Mokyklos g. 10, Antalieptė, 
Zarasų rajonas

55.661321, 25.867915

http://raseiniumuziejus.lt
http://raseiniumuziejus.lt
mailto:muziejus@raseiniai.lt
www.nuotykiuakademija.lt 
mailto:info@nuotykiuakademija.lt
mailto:https://www.facebook.com/Gid%25C4%2597-Kur%25C5%25A1i%25C5%25B3-nerijoje-100502392185160?subject=
mailto:vita.seputyte@gmail.com
https://www.facebook.com/kaimubendruomene.betygala
mailto:bendruomenebetygala@gmail.com
mailto:bendruomenebetygala@gmail.com
mailto:https://pakalne.lt?subject=
mailto:uzsakymai@pakalne.lt
http://inovatoriuslenis.lt
mailto:info@inovatoriuslenis.lt


72 73

p R a m o g o s

Visapusiam jūsų poilsiui saugomose teritorijose vietos gyventojai jums siūlo  
įvairiausių paslaugų. Patinkančią ras tiek ramaus, tiek aktyvaus poilsio mėgėjai.

https://www.google.com/maps/d/u/2/viewer?mid=1uUebGOx6C_cyGsFKy0-FBC3L_WXQF8e4&ll=55.17615792611714%2C24.03351962500004&z=8
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Nardymas, nardymo mokyklos ir 
stovyklos paslaugos

Asociacija „Nardymo akademija” 
info@nardymoakademija.lt

+370 614 74185

Plokštinės g. 9, Paplatelė,  
Plungės r. sav.  

56.050136, 21.882477

Ekskursijos parasparniu

Parasparniai.lt
rytis@parasparniai.lt

+370 610 32016

54.58552, 24.053373

Žygiai žirgais gamtoje, karietos 
nuoma, žirgų nuoma, žiemos 

pramogos su žirgais, treniruotės

„Žygiai žirgais“
info@zygiaizirgais.lt

+370 609 62175

Kurorto g. 9, Birštonas,  
Alytaus Apskritis  

54.596139, 24.024348

Pasivažinėjimai haskių  
kinkiniais, gyvenimas indėnų 

kaime ir ritualinis Taikos Pypkės 
rūkymas, dūminės pirties malo-
numai, komandos formavimo 

mokymai, ekspedicijos ir vasaros 
stovyklos su haskiais ir indėnais 

 
UAB „Nuotykių akademija”
info@nuotykiuakademija.lt

+370 699 86767

Žalgirio kaimas. Vievio sen., 
Elektrėnų sav.  

54.802702, 24.94993

p R a m o g o s

Jodinėjimo žirgais paslaugos

Sodyba - žirgynas „Virš ąžuolų“
simas.leliuga@gmail.com

+370 674 14120

Šilinės g.1, Paplatelės k., 
Plungės r.

Pramogos su žirgais, jodinėjimo 
pamokos, poilsio stovyklos su 
jojimo pamokomis ir užsienio 

kalbų mokymusi

Klubas „Žagarės Kentaurai“
vet.vidas@gmail.com

+370 694 58704

Liepų g. 14, Žagariškių k. 
Žagarė, Joniškio r. 

56.369448, 23.280232

www.nardymoakademija.lt
mailto:info@nardymoakademija.lt
www.parasparniai.lt 
mailto:rytis@parasparniai.lt
https://www.facebook.com/ZygiaiZirgais
mailto:info@zygiaizirgais.lt
www.nuotykiuakademija.lt 
mailto:info@nuotykiuakademija.lt
https://www.facebook.com/paplateleszirgai/
mailto:simas.leliuga@gmail.com
https://www.facebook.com/zagareskentaurai
mailto:vet.vidas@gmail.com


76 77

Tradicinė žvejyba Kuršių  
mariose

Karolis Tamulis
karolistamulis32@gmail.com

+370 696 08219

p R a m o g o s

Tradicinė žvejyba Kuršių  
mariose

Arvydas Bakevičius
bakevicius.arvydas@gmail.com

+370 687 39576

Paukščių stebėjimo ir gamtos 
pažinimo turai Kuršių Nerijoje

Boris Belchev 
boris.belchev@alcedowildlife.com

+370 638 01820

Kelionė laivu prie didžiųjų 
(Sklandytojų) kopų

Kapitono laivus „Aistį“ ir „Austėją“ 
rasite Nidos laivų uoste

info@mariulaivai.lt 
+370 639 31111
+370 698 88815

Naglių g. 9, Nida.

Plaukimas laivais Nemunu ir 
Kauno mariomis

I. R. Mažuknos įmonė 
laivaivisiems@gmail.com

+370 686 00829

T.Masiulio g. 21, Kaunas,  
Kauno HE prieplauka

 54.878063, 24.012594

Energetinių labirintų ir  
geometrinių figūrų parkas

Energetinių labirintų ir 
geometrinių figūrų parkas

energlabirintai@gmail.com
+370 675 45111

Likšai 5, Plungės r.
56.056084, 21.918087 

mailto:karolistamulis32@gmail.com
mailto:bakevicius.arvydas@gmail.com
mailto:https://www.blueskywildlife.com/operator/alcedo-wildlife-tours-lithuania/?subject=
mailto:boris.belchev@alcedowildlife.com
mailto:https://mariulaivai.lt/%20?subject=
mailto:info@mariulaivai.lt 
mailto:https://laivai.info/?subject=
http://www.energlabirintai.lt/
http://www.energlabirintai.lt/
mailto:energlabirintai@gmail.com
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Aukštaitijos folkloro ir Anykščių 
krašto tradicinės kultūros tęsti-
numo paslaugas, edukaciniai, 

renginiai, muzikiniai pasirodymai

Anykščių kultūros centro folkloro 
ansamblis „Valaukis“
akrumai@gmail.com

+370 600 94459

Antano Baranausko aikštė 2, 
Anykščiai  

55.525964, 25.104212

p R a m o g o s

Bičių avilio terapija ir bičių pro-
duktų degustacija

„Medaus klėtelė“
d.abrutis@gmail.com

+370 612 69114

Barstyčių g. 1, Mačiūkių k., 
Plungės r. sav.

56.093681, 21.841935

Pramoga vaikams  
„Nuotykių kalnas“ 

Sodyba „Pakalnė“
uzsakymai@pakalne.lt

+370 687 74147

Kušeliškės kaimas, Raseinių raj.
55.473939, 23.156777

Laipynės medžiuose

Pramogų - nuotykių parkas 
„Ąžuolynė” 

info@azuolyne.lt
+370 685 61665

Krakės vienkiemis,  
Aukštadvario sen., Trakų r.  

54.579146, 24.568148

Dūminė pirtis

UAB „Nuotykių akademija”
info@nuotykiuakademija.lt

+370 699 86767

Žalgirio kaimas. Vievio sen., 
Elektrėnų sav.  

54.802702, 24.94993

Baseinas ir pirtis

Viešbutis „Linelis”
info@linelis.lt

+370 655 77666

Plokštinės g. 3, Paplatelės k., 
Plungės r.  

56.05398, 21.880978

www.anyksciukc.lt
mailto:akrumai@gmail.com
https://www.facebook.com/medauskletele/ 
mailto:d.abrutis@gmail.com
mailto:https://youtu.be/jGnEVjVfAiE?subject=
mailto:https://pakalne.lt?subject=
mailto:uzsakymai@pakalne.lt
www.azuolyne.lt
mailto:info@azuolyne.lt
www.nuotykiuakademija.lt 
mailto:info@nuotykiuakademija.lt
www.linelis.lt
mailto:info@linelis.lt
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p R a m o g o s

Pirties ir kubilo paslauga

„Prie Žiedelio”
info@prieziedelio.lt

+370 686 09867

Laumalenkų km., Plungės g. 20
56.015470, 21.830619

Vandens pramogų centro  
paslaugos

Kaimo turizmo sodyba  
„Po ąžuolais“

m.gitana@gmail.com
+370 614 74284

Plokštinės g. 20, Paplatelės k., 
Plungės r.

56.048521, 21.886168

Pirtis 

Kaimo turizmo sodyba 
„Liepija“

liepijaplateliai@gmail.com
+370 624 36068

Liepijų g. 23, Plateliai, Plungės r.
56.043942, 21.805735

www.prieziedelio.lt
mailto:info@prieziedelio.lt
www.sodybapoazuolais.lt
mailto:m.gitana@gmail.com
http://liepija.lt
mailto:liepijaplateliai@gmail.com
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Geriausias poilsis gamtoje. Atrask savo mėgstamiausias vietas nakvynei  
saugomose teritorijose.

https://www.google.com/maps/d/u/2/viewer?mid=1DtYhdims2GN4Jirh9QwLZttJC4SjZxMG&ll=55.2014752538245%2C24.032780273437506&z=8
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Kaimo turizmo sodyba „Maldučių 
sodas“

irena.malakauskiene@gmail.
com

+370 612 15466

Maldučių g. 3, Virkšų k., Platelių 
sen., Plungės r.  

56.06948, 21.897243

Antano Razgaus kaimo turizmo 
sodyba

antanosodyba.plateliai@gmail.
com

+370 686 09873

Ežero g. 38, Plateliai, Plungės r.
56.044154, 21.823222

Kaimo turizmo sodyba „Beno 
sodyba”

petrikauskaivb@gmail.com
+370 600 08999

Naujoji g. 8, Plateliai, Plungės r.
56.04448, 21.820075

Kaimo turizmo sodyba „ 
paežerė“

info@plateliuezeras.lt
+370 698 88090

Miškų g. 2, Paežerės Rūdaičių 
k., Plungės r.  

56.071435, 21.832502

+ Maitinimas

Rimanto J. Dailidonio kaimo 
turizmo sodyba

info@berzorosodyba.lt
+370 611 74273

Plungės g. 25, Beržoro 
k.,Platelių sen., Plungės r. 

56.01295, 21.49042

Julijos ir Broniaus Staponkų 
kaimo turizmo sodyba

jbstaponkai@gmail.com
+370 617 03418

Ežero g. 38, Plateliai, Plungės r. 
56.043791, 21.822969

a p g y v e n d i n i m a s

https://www.facebook.com/malakauskosodyba
https://www.facebook.com/malakauskosodyba
mailto:irena.malakauskiene@gmail.com
mailto:irena.malakauskiene@gmail.com
https://www.facebook.com/Antano-Razgaus-kaimo-turizmo-sodyba-1567748563451663
https://www.facebook.com/Antano-Razgaus-kaimo-turizmo-sodyba-1567748563451663
mailto:antanosodyba.plateliai@gmail.com
mailto:antanosodyba.plateliai@gmail.com
http://sodyboskaime.lt/beno-pirtis
http://sodyboskaime.lt/beno-pirtis
mailto:petrikauskaivb@gmail.com
mailto:info@plateliuezeras.lt
http://www.ezerobangele.lt
http://www.ezerobangele.lt
mailto:info@berzorosodyba.lt
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/staponku-sodyba
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/staponku-sodyba
mailto:jbstaponkai@gmail.com
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Vila „Runa”
audronessodyba@gmail.com

+370 671 48794

Ežero g. 37, Plateliai, Plungės r.
56.047625, 21.823314

Vila „Plokštinė“
info@plokstine.lt
+370 687 92595

Plokštinės g. 4, Paplatelės k., 
Plungės r.

56.050725, 21.884624

Aldonos Serafinos Kondrata-
vičienės kaimo turizmo sodyba
aldona.kondrataviciene@gmail.

com
+370 698 53558

Didžioji g. 12, Plateliai,  
Plungės r.

56.041877, 21.815083

Katkų sodyba
katkuviene76@gmail.com

+370 611 74273

Vingio g. 55, Užpelkių k., Platelių 
sen., Plungės r.  

56.073283, 21.8099651

Kaimo turizmo sodyba „Žiogų 
sodyba“

ziogusodyba@gmail.com
+370 687 31886

Naujoji g. 6, Plateliai, Plungės r.
56.044476, 21.819147

a p g y v e n d i n i m a s

Kaimo turizmo sodyba  
„Grigaliaus sodyba“

vaidasip@hotmail.com
+370 685 38887

Paplatelės k., Platelių sen., 
Plungės r. 

56.050341, 21.882552

www.poilsisplateliuose.lt
mailto:audronessodyba@gmail.com
www.plokstine.lt
mailto:info@plokstine.lt 
www.poilsiszemaitijoje.lt/sodyba/aldonos-kondratavicienes-sodyba
www.poilsiszemaitijoje.lt/sodyba/aldonos-kondratavicienes-sodyba
mailto:aldona.kondrataviciene@gmail.com
mailto:aldona.kondrataviciene@gmail.com
https://www.facebook.com/people/Katkų-Sodyba/100006442021465
mailto:katkuviene76@gmail.com
http://www.atostogoskaime.lt/sodyba-ziogas 
http://www.atostogoskaime.lt/sodyba-ziogas 
mailto:ziogusodyba@gmail.com
https://www.prieezero.lt/lt/apgyvendinimas/grigaliaus-sodyba-prie-plateliu-ezero-633/
mailto:vaidasip@hotmail.com
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Kaimo turizmo sodyba „Žilių 
sodyba“

laimazi@aol.com
+370 610 77437

Šermukšnių g. 1, Plateliai, 
Plungės r.

56.052697, 21.810029

+ Turistinio inventoriaus nuoma

„Vila Morta“
mimorta@gmail.com

+370 448 49117

Ežero g. 33, Plateliai, Plungės r.
56.043478, 21.821489

+ Turistinio inventoriaus nuoma 
+ Maitinimas

Poilsio namai „Banga”
inforaska@gmail.com

+370 616 21164

Plokštinės g. 11, Paplatelės k., 
Žem. Kalvarijos sen, Plungės r. 

56.047173, 21.884898
 

+ Maitinimas

Dariaus Šilenskio svečių namai  
„Platelių parkas“

silenskisdarius@yahoo.com
+370 671 88819

Parko g. 4, Plateliai, Plungės r.
56.037154, 21.817421

a p g y v e n d i n i m a s

VšĮ „Platelių Žalgirio jachtų klu-
bas”

info@plateliuose.lt
+370 615 27350

Ežero g. 40, Plateliai, Plungės r.
56.046976, 21.831288

Poilsio namai „Šienainis”
info@sienainis.lt
+370 670 06279

Plokštinės g. 8, Paplatelės 
k., Žemaičių Kalvarijos sen., 

Plungės r. sav.
56.050386, 21.884905

https://www.facebook.com/ziliusodyba
https://www.facebook.com/ziliusodyba
mailto:laimazi@aol.com
http://www.atostogoskaime.lt/mortos-sodyba
mailto:mimorta@gmail.com
https://www.prieezero.lt/lt/apgyvendinimas/sveciu-namai-prie-plateliu-ezero-banga-2050
mailto:inforaska@gmail.com
http://www.poilsiszemaitijoje.lt/sodyba/plateliu-parkas
mailto:silenskisdarius@yahoo.com
www.plateliuose.lt
www.plateliuose.lt
mailto:info@plateliuose.lt
https://sienainis.lt
mailto:info@sienainis.lt
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Kaimo turizmo sodyba „Pas 
tėvukus”

info@pastevukus.lt
+370 698 03485

Plungės g. 42, Beržoro k., 
Platelių sen., Plungės r. 
56.024166, 21.822934

+ Turistinio inventoriaus nuoma 
+ Maitinimas

Apartamentų kompleksas 
„Saulės slėnis”

loreta@palangossaulegraza.lt
+370 687 70 650

Bičių takas 3, Paplatelės k.,  
Žemaičių Kalvarijos sen., 

Plungės r.
56.048267, 21.88978

+ Edukacinės programos

Jono Rimvydo Šečkaus kaimo 
turizmo sodyba

rseckuviene@gmail.com
+370 686 85270

Beržų g. 2, Plateliai, Plungės r.
56.047987, 21.82236

+ Turistinio inventoriaus nuoma

Kaimo turizmo sodyba  
„Po ąžuolais“

m.gitana@gmail.com
+370 614 74284

Plokštinės g. 20, Paplatelės k., 
Plungės r.

56.048521, 21.886168

+ Edukacinės programos  
+ Maitinimas

+ Vandens pramogų centras

Vytauto Zaburo kaimo turizmo 
sodyba

vytaz65@gmail.com
+370 687 98827

Žemaičių Kalvarijos g. 69, 
Paežerės Rūdaičių k., Platelių 

sen., Plungės r. 
56.071365, 21.840949

+ Turistinio inventoriaus nuoma 
+ Maitinimas

„Prie Žiedelio”
info@prieziedelio.lt

+370 686 09867

Laumalenkų km., Plungės g. 20
56.015470, 21.830619

+ Maitinimas
+ Pirties paslaugos

+ Kelionė laivu, gido paslaugos

a p g y v e n d i n i m a s

www.pastevukus.lt
www.pastevukus.lt
mailto:info@pastevukus.lt
www.saulesslenis.lt
mailto:loreta@palangossaulegraza.lt
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel/Poilsis-pas-Jon%C4%85-kaimo-turizmo-sodyba-1422873438039575/
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel/Poilsis-pas-Jon%C4%85-kaimo-turizmo-sodyba-1422873438039575/
mailto:rseckuviene@gmail.com
www.sodybapoazuolais.lt
mailto:m.gitana@gmail.com
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/vyto-sodyba
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/vyto-sodyba
mailto:vytaz65@gmail.com
www.prieziedelio.lt
mailto:info@prieziedelio.lt
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Vila „Auksinė gervė“
pranas.prezenta@gmail.com

 +370 698 27056

Gaso g. 10, Beržoro k., Plungės 
r.

+ Turistinio inventoriaus nuoma 
+ Maitinimas

Sodyba „Beržoro pakrantė“
berzoro.pakrante@gmail.com

+370 613 06300

Gaso g. 14, Beržoro k., Platelių 
sen., Plungės r.

+ Turistinio inventoriaus nuoma

Sodyba „Stirbaičių ąžuolas“
nijolerr@gmail.com

+370 640 27298

Papilių g. 1, Stirbaičių k., Platelių 
sen., Plungės r.

+ Turistinio inventoriaus nuoma 
+ Maitinimas

Kaimo turizmo sodyba „Liepija“
liepijaplateliai@gmail.com

+370 624 36068

Liepijų g. 23, Plateliai, Plungės r.
56.043942, 21.805735

+ Pirties paslaugos

Kaimo turizmo sodyba  
„Prie Beržoro ežero“ 

berzoroezeras@gmail.com
+370 690 00030

Gaso g. 12, Beržoro k., Platelių 
sen., Plungės r. sav.  

56.024343, 21.810906

+ Turistinio inventoriaus nuoma

Kaimo turizmo sodyba  
„Maudutis“

maudutis@gmail.com
+370 687 36864

Maldučių g. 4, Virkšų k., Plungės 
r. 56.070275, 21.890961

+ Turistinio inventoriaus nuoma 
+ Maitinimas

a p g y v e n d i n i m a s

www.auksinegerve.lt
mailto:pranas.prezenta@gmail.com
https://www.facebook.com/berzoro.pakrante/
mailto:berzoro.pakrante@gmail.com
https://www.facebook.com/SodybaZemaitijoje/
mailto:nijolerr@gmail.com
http://liepija.lt
mailto:liepijaplateliai@gmail.com
https://www.atostogoskaime.lt/apgyvendinimas/prie-berzoro-ezero
mailto:berzoroezeras@gmail.com
https://maudutis.lt
mailto:maudutis@gmail.com
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Viešbutis „Linelis”
info@linelis.lt

+370 655 77666

Plokštinės g. 3, Paplatelės k., 
Plungės r.

56.05398, 21.880978

+ Turistinio inventoriaus nuoma
+ Baseino ir pirties paslaugos 

+ Maitinimas

Poilsio namai „Šaltinėlis”
valiusw@gmail.com

+370 622 22005

Ežero g. 44, Plateliai, Plungės r. 
56.03040, 21.49296

+ Turistinio inventoriaus nuoma 
+ Maitinimas

Sodyba-žirgynas „Virš ąžuolų“
simas.leliuga@gmail.com

+370 674 14120

Šilinės g.1, Paplatelės k., 
Plungės r.

+ Turistinio inventoriaus nuoma
+ Jodinėjimas žirgais

a p g y v e n d i n i m a s

„Plokštinės pamiškė“
plokstine@gmail.com

+370 610 19614

Plokštinės g. 7, Plokščių 
k., Platelių sen., Plungės r. 

56.008081, 21.849733

+ Turistinio inventoriaus nuoma

Povilo Sukausko turistinė  
stovykla

+370 676 10129

Plungės g. 12, Beržoro k., 
Plungės r.

56.010885, 21.826937

Stovyklavietė „Juodupė“
+370 448 49407

Plokštinės g. 1, Paplatelės k., 
Plungės r.

56.055845, 21.880977

+ Turistinio inventoriaus nuoma

www.linelis.lt
mailto:info@linelis.lt
www.plateliunamai.lt  
mailto:valiusw@gmail.com
https://www.facebook.com/paplateleszirgai/
mailto:simas.leliuga@gmail.com
http://www.poilsiszemaitijoje.lt/sodyba/virgilijaus-razmos-sodyba-plokstines-pamiske
mailto:plokstine@gmail.com
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Turistinė stovykla „Atžalynas”
+370 617 78936

Žemaičių Kalvarijos g. 77, 
Paežerės Rūdaičių k., Platelių 

sen., Plungės r.sav.
56.063291, 21.867287

Stovyklavietė „Škilietai”
Laurynas Baltrūnas

mototurizmas.vilnius@gmail.com
+370 657 40633

Škilietų k. 1, Aukštadvario sen., 
Trakų r.

54.617134, 24.512405

Algirdo Plokščio turistinė 
stovykla

aurija11@gmail.com
+370 687 36864

Paplatelės k., Platelių sen., 
Plungės r. sav. 56.054858, 

21.881489

a p g y v e n d i n i m a s

Inovatorių slėnis
info@inovatoriuslenis.lt

+370 650 44194

Mokyklos g. 10, Antalieptė, 
Zarasų rajonas

55.661321, 25.867915

+ Renginių organizavimas

Jadvygos sodyba
jadvygos.sodyba@gmail.com

+370 688 16468

Ąžuolų g. 25, Nikronių k., 
Aukštadvario sen., Trakų r. sav. 

54.564734, 24.575012

Sodyba „Pakalnė“
uzsakymai@pakalne.lt

+370 687 74147

Kušeliškės kaimas, Raseinių raj.
55.473939, 23.156777 

+ Gido paslaugos
+ Renginių organizavimas 

+ Pramogos

www.bikercamp.lt
mailto:mototurizmas.vilnius@gmail.com
mailto:aurija11@gmail.com
http://inovatoriuslenis.lt
mailto:info@inovatoriuslenis.lt
https://www.facebook.com/jadvygos.sodyba
mailto:jadvygos.sodyba@gmail.com
mailto:https://pakalne.lt?subject=
mailto:uzsakymai@pakalne.lt
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Dzūkijos sodyba
info@dzukijosbaidares.lt

+370 651 24155

Ūlos g. 21, Mardasavo km. Mar-
cinkonių sen.

53.9491998,  24.2908819

+ Turistinio inventoriaus nuoma
+ Kelionių organizavimas 

+ Gido paslaugos

Dzūkijos uoga
info@dzukijosuoga.lt

+370 699 63565

Viršrodukio km., Varėnos raj.  
54.087036, 24.254379

Merkio dvaras
info@sup-board.lt
+370 698 16079

Merkio g. 5, Puvočiai, Varėnos 
raj.

54.114823, 24.307064

a p g y v e n d i n i m a s

Linos ir Egidijaus Černiauskų 
sodyba

kapiniskes@gmail.com
+370 629 64868

Sodžiaus g. 12, Kapiniškių 
km., Varėnos raj. 54.069369, 

24.391472

+ Edukacijos programa
+ Gido paslaugos

Kaimo turizmo sodyba „Šilas”
laimamer@yahoo.com

+370 616 52606

Maksimonių 9, Maksimonių k., 
Merkinės sen., Varėnos r.

54.167794, 24.134618

+ Gido paslaugos

„Tarp trijų ežrų” 
Valdas Ivanauskas

tarptrijuezeru@gmail.com
+370 615 22469

Skogalio g. 15, Tytuvėnai 
Kelmės raj. 

55.597858, 23.205356

www.dzukijos-sodyba.lt
mailto:info@dzukijosbaidares.lt
https://kaimoturizmosodyba.eu
mailto:info@dzukijosuoga.lt
www.merkiodvaras.lt
mailto:info@sup-board.lt
https://www.facebook.com/Linos-Černiauskienės-kaimo-turizmo-sodyba-482819571907526
https://www.facebook.com/Linos-Černiauskienės-kaimo-turizmo-sodyba-482819571907526
mailto:kapiniskes@gmail.com
www.sodybasilas.lt
mailto:laimamer@yahoo.com
https://www.facebook.com/TarpTrijuEzeru
mailto:tarptrijuezeru@gmail.com
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UAB „Senasis Rambynas”
rambynos@gmail.com

+370 656 49022

Miško g. 1, Lumpėnų k., Pagėgių 
sav. 55.135278, 22.137691

 
+ Maitinimas

„Medaus slėnis”
ovismedus@gmail.com

+370 640 32128

Raseinių g.19, Šilinė, Jurbarko 
raj.

55.091816, 22.963993

„Vila Bisena”
vila.bisena@gmail.com

+370 678 37650

Jurbarko r., Skirsnemunės 
sen., Kartupėnų k., Plento g. 4 

55.103057, 23.004305

+ Turistinio inventoriaus nuoma 
+ Maitinimas

Sodyba „Švedų kelias”
kropatatjana@gmail.com

+370 612 30091

Zajašiškių km , Dieveniškių sen., 
Šalčininkų r.

54.187514, 25.563129

+ Turistinio inventoriaus nuoma

„Po Vienu Rūmu”
povienurumu@gmail.com

+370 612 39811

Grybiškių k. 6, Poškonių sen., 
Šalčininkų r.

54.250206, 25.622972

+ Turistinio inventoriaus nuoma

a p g y v e n d i n i m a s

Sodyba „Žiogeliai“
žiogeliai@gmail.com

+370 600 23161

Žiogelių g. 6, Žiogelių k., 
Druskininkų sav.

54.064141, 24.115379 

https://www.facebook.com/pg/Senasis-Rambynas-poilsis-kaime
mailto:rambynos@gmail.com
www.medaus-slenis.lt
mailto:ovismedus@gmail.com
www.vilabisena.lt
mailto:vila.bisena@gmail.com
www.svedukelias.lt
mailto:kropatatjana@gmail.com
https://www.facebook.com/povienurumu
mailto:povienurumu@gmail.com
https://www.facebook.com/Ziogeliai/
mailto:žiogeliai@gmail.com
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Kaimo turizmo sodyba  
„Un Sartų“

info@unsartu.lt 
+370 698 43477

Pasartės k. 1, Antazavės sen., 
Zarasų r.

55.782791, 25.830422

Kaimo turizmo sodyba „Lapėnų 
sodyba“

lapenusodyba@gmail.com 
+370 614 33929

Hipodromo g. 3, Didžiadvario 
k., Dusetų sen., Zarasų r. 

55.753161, 25.828249

Kaimo turizmo sodyba  
„Sartakampis“

info@sartakampis.lt 
+370 610 18399

A. Strazdo g. 2C, Margėnų 
k., Kriaunų sen., Rokiškio r. 

55.839382, 25.751006

a p g y v e n d i n i m a s

Ėvė
eve.minge@gmail.com

+370 616 50640

Minijos k., Kintų sen., Šilutės r.
55.362930, 21.281703

www.unsartu.lt
mailto:info@unsartu.lt
www.lapenusodyba.lt
www.lapenusodyba.lt
mailto:lapenusodyba@gmail.com
www.sartakampis.lt
mailto:info@sartakampis.lt
www.mingeseve.lt
mailto:eve.minge@gmail.com
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M a i t i n i M a s

Tegu kiekvienai saugomai teritorijai būdingi skoniai praturtina jūsų poilsį. 
Ragaukite tradicinių ir naujoviškų patiekalų, užsisakykite juos sodybose.

https://www.google.com/maps/d/u/2/viewer?mid=1Z2uhk-pO2ZY8hOkZd1lGfHdIzNz8i_lx&ll=55.200026701947024%2C24.045318882812523&z=8
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Mažosios Lietuvos patiekalai
 

UAB „Agrūnė“
mociskiupalivarkas@gmail.com

+370 652 90229

Jūros g. 12, Mociškiai, 99249,  
Pagėgių sav.  

55.135278, 22.137691

„Vila Bisena”
vila.bisena@gmail.com

+370 678 37650

Jurbarko r., Skirsnemunės 
sen., Kartupėnų k., Plento g. 4 

55.103057, 23.004305

UAB „Senasis Rambynas”
rambynos@gmail.com

+370 656 49022

Miško g. 1, Lumpėnų k., Pagėgių 
sav. 55.135278, 22.137691

UAB „Aerodream”
info@aerodream.lt
+370 614 00040

Antakalnio g. 4, Antakalnio k., 
Grendavės sen., Trakų r. sav. 

54.498296, 24.720239

Kirkilų kaimo bendruomenė
bendruomene@kirkilai.lt 

+370 685 75567 

Biržų rajono savivaldybė, kirkilų 
km. Mokyklos g. 14  

56.241701, 24.685627

M a i t i n i M a s

Gediminas Bielskis 
„Žiemgalių krašto patiekalai“

bielskiux@gmail.com
+370 650 17038

Naujoji g. 4, Žagarė, Joniškio raj.
56.357831, 23.260757

www.mociskiupalivarkas.lt
mailto:mociskiupalivarkas@gmail.com
www.vilabisena.lt
mailto:vila.bisena@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/Senasis-Rambynas-poilsis-kaime
mailto:rambynos@gmail.com
www.aerodream.lt
mailto:info@aerodream.lt
mailto:bendruomene@kirkilai.lt
mailto:bielskiux@gmail.com
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Poilsio namai „Banga”
inforaska@gmail.com

+370 616 21164

Plokštinės g. 11, Paplatelės k., 
Žem. Kalvarijos sen, Plungės r. 

56.047173, 21.884898

Kaimo turizmo sodyba „Pas 
tėvukus”

info@pastevukus.lt
+370 698 03485

Plungės g. 42, Beržoro k., 
Platelių sen., Plungės r. 
56.024166, 21.822934

Poilsio namai „Šaltinėlis”
valiusw@gmail.com

+370 622 22005

Ežero g. 44, Plateliai, Plungės r. 
56.03040, 21.49296

M a i t i n i M a s

Kaimo turizmo sodyba „Po ąžuo-
lais“

m.gitana@gmail.com
+370 614 74284

Plokštinės g. 20, Paplatelės k., 
Plungės r.

56.048521, 21.886168

Vytauto Zaburo kaimo turizmo 
sodyba

vytaz65@gmail.com
+370 687 98827

Žemaičių Kalvarijos g. 69, 
Paežerės Rūdaičių k., Platelių 

sen., Plungės r. 
56.071365, 21.840949

„Prie Žiedelio”
info@prieziedelio.lt

+370 686 09867

Laumalenkų km., Plungės g. 20
56.015470, 21.830619

https://www.prieezero.lt/lt/apgyvendinimas/sveciu-namai-prie-plateliu-ezero-banga-2050
mailto:inforaska@gmail.com
www.pastevukus.lt
www.pastevukus.lt
mailto:info@pastevukus.lt
www.plateliunamai.lt  
mailto:valiusw@gmail.com
www.sodybapoazuolais.lt
www.sodybapoazuolais.lt
mailto:m.gitana@gmail.com
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/vyto-sodyba
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/vyto-sodyba
mailto:vytaz65@gmail.com
www.prieziedelio.lt
mailto:info@prieziedelio.lt
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„Vila Morta“
mimorta@gmail.com

+370 448 49117

Ežero g. 33, Plateliai, Plungės r.
56.043478, 21.821489

Sodyba „Stirbaičių ąžuolas“
nijolerr@gmail.com

+370 640 27298

Papilių g. 1, Stirbaičių k., Platelių 
sen., Plungės r.

UAB „Viltis” (kavinė „Burės”)
dalytebuivydiene@yahoo.com

+370 615 67354

Ežero g. 40, Plateliai, Plungės r.
56.047574, 21.832111

M a i t i n i M a s

Kaimo turizmo sodyba „Maudu-
tis“

maudutis@gmail.com
+370 687 36864

Maldučių g. 4, Virkšų k., Plungės 
r. 56.070275, 21.890961

Viešbutis „Linelis”
info@linelis.lt

+370 655 77666

Plokštinės g. 3, Paplatelės k., 
Plungės r.

56.05398, 21.880978

Vila „Auksinė gervė“
pranas.prezenta@gmail.com

 +370 698 27056

Gaso g. 10, Beržoro k., Plungės 
r.

http://www.atostogoskaime.lt/mortos-sodyba
mailto:mimorta@gmail.com
https://www.facebook.com/SodybaZemaitijoje/
mailto:nijolerr@gmail.com
www.plateliuose.lt
mailto:dalytebuivydiene@yahoo.com
https://maudutis.lt
https://maudutis.lt
mailto:maudutis@gmail.com
www.linelis.lt
mailto:info@linelis.lt
www.auksinegerve.lt
mailto:pranas.prezenta@gmail.com


112 113

M a i t i n i M a s

Itališkos virtuvės restoranas  
„Le le terasa“

info@plateliuezeras.lt
+370 698 88090

Miškų g. 2, Paežerės Rūdaičių 
k., Plungės r.  

56.071435, 21.832502

Užkandinė „Plate lyn“
+370 610 28753

Žemaičių Kalvarijos g. 36,  
Plateliai, Plungės r.

 https://www.facebook.com/leleterasa/
mailto:info@plateliuezeras.lt
https://www.facebook.com/pages/category/Diner/U%C5%BEkandin%C4%97-Plate-lyn-2134005360233289/
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t u r i s t i n i o  
i n v e n t o R i a u s 

n u o M a

Kai iki išsvajotos veiklos saugomoje teritorijoje trūksta tiek nedaug - tik reikiamo 
inventoriaus, vietos gyventojai jums padės. Atsakingi vietos tiekėjai jums pasiūlys 

įvairų priemonių.

https://www.google.com/maps/d/u/2/viewer?mid=1ajNynIXpoeRY1T35XXF_q6ysB4WQTQ_4&ll=55.20824786140933%2C24.045964843749985&z=8
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Baidarių, katamaranų, plaustų,  
poilsiavietės, kubilo nuoma, gido 

paslaugos

Lyduvėnų baidarės
info@lyduvenu-baidares.lt

+370 682 42584

Lyduvėnų mstl. Tilto g. 10 Šiluvos 
sen., Raseinių raj.

55.50622, 23.08830

Baidarių nuoma

Artūras Svirnelis 
svirneliai@gmail.com

+370 687 50826

Ūlos g. 44, Zervynų km., Varėnos 
raj. 54.107517, 24.497311

Baidarių nuoma

Dzūkijos sodyba
info@dzukijosbaidares.lt

+370 651 24155

Ūlos g. 21, Mardasavo km. Mar-
cinkonių sen.

53.9491998,  24.2908819

t u R i s t i n i o  i n v e n t o R i a u s  n u o m a

Turistinio inventoriaus nuoma

Sodyba „Švedų kelias”
kropatatjana@gmail.com

+370 612 30091

Zajašiškių km., Dieveniškių  
sen., Šalčininkų r. 

54.187514, 25.563129

Turistinio inventoriaus nuoma

„Po Vienu Rūmu”
povienurumu@gmail.com

+370 612 39811

Grybiškių k. 6, Poškonių sen., 
Šalčininkų r.

54.250206, 25.622972

Baidarių nuoma

Česlovas Žilionis 
eilionis@gmail.com

+370 618 68152

Derionių k., Onuškio sen., Trakų 
r. 54.554370, 24.619281

https://lyduvenu-baidares.lt
mailto:info@lyduvenu-baidares.lt
www.baidareszervynose.lt
mailto:svirneliai@gmail.com
www.dzukijos-sodyba.lt
mailto:info@dzukijosbaidares.lt
www.svedukelias.lt
mailto:kropatatjana@gmail.com
https://www.facebook.com/povienurumu
mailto:povienurumu@gmail.com
http://baidariu.com 
mailto:eilionis@gmail.com
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Turistinio inventoriaus nuoma

Viešbutis „Linelis”
info@linelis.lt

+370 655 77666

Plokštinės g. 3, Paplatelės k., 
Plungės r.

56.05398, 21.880978

Turistinio inventoriaus nuoma

Poilsio namai „Šaltinėlis”
valiusw@gmail.com

+370 622 22005

Ežero g. 44, Plateliai, Plungės r. 
56.03040, 21.49296

Turistinio inventoriaus nuoma

„Plokštinės pamiškė“
plokstine@gmail.com

+370 610 19614

Plokštinės g. 7, Plokščių 
k., Platelių sen., Plungės r. 

56.008081, 21.849733

t u R i s t i n i o  i n v e n t o R i a u s  n u o m a

Turistinio inventoriaus nuoma

Kaimo turizmo sodyba  
„Maudutis“

maudutis@gmail.com
+370 687 36864

Maldučių g. 4, Virkšų k., Plungės 
r. 56.070275, 21.890961

Dviračių nuoma

Dviračių nuoma
+370 614 40840 

 
Verkšionių k., Vilniaus r. sav.

54.811385, 24.915755

Dviračių nuoma

Gintaras Sadauskas
autosadas@gmail.com

+370 686 08621

Savanorių g. 22 - 39, Varėna

www.linelis.lt
mailto:info@linelis.lt
www.plateliunamai.lt  
mailto:valiusw@gmail.com
http://www.poilsiszemaitijoje.lt/sodyba/virgilijaus-razmos-sodyba-plokstines-pamiske
mailto:plokstine@gmail.com
https://maudutis.lt
mailto:maudutis@gmail.com
mailto:autosadas@gmail.com
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Turistinio inventoriaus nuoma

Stovyklavietė „Juodupė“
+370 448 49407

Plokštinės g. 1, Paplatelės k., 
Plungės r.

56.055845, 21.880977

Turistinio inventoriaus nuoma

Vytauto Zaburo kaimo turizmo 
sodyba

vytaz65@gmail.com
+370 687 98827

Žemaičių Kalvarijos g. 69, 
Paežerės Rūdaičių k., Platelių 

sen., Plungės r. 
56.071365, 21.840949

Turistinio inventoriaus nuoma

Jono Rimvydo Šečkaus kaimo 
turizmo sodyba

rseckuviene@gmail.com
+370 686 85270

Beržų g. 2, Plateliai, Plungės r.
56.047987, 21.82236

t u R i s t i n i o  i n v e n t o R i a u s  n u o m a

Turistinio inventoriaus nuoma

Kaimo turizmo sodyba „Žilių 
sodyba“

laimazi@aol.com
+370 610 77437

Šermukšnių g. 1, Plateliai, 
Plungės r.

56.052697, 21.810029

Turistinio inventoriaus nuoma

„Vila Morta“
mimorta@gmail.com

+370 448 49117

Ežero g. 33, Plateliai, Plungės r.
56.043478, 21.821489

Turistinio inventoriaus nuoma

Kaimo turizmo sodyba „Pas 
tėvukus”

info@pastevukus.lt
+370 698 03485

Plungės g. 42, Beržoro k., 
Platelių sen., Plungės r. 
56.024166, 21.822934

http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/vyto-sodyba
http://www.atostogoskaime.lt/lt/sodyba/vyto-sodyba
mailto:vytaz65@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel/Poilsis-pas-Jon%C4%85-kaimo-turizmo-sodyba-1422873438039575/
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel/Poilsis-pas-Jon%C4%85-kaimo-turizmo-sodyba-1422873438039575/
mailto:rseckuviene@gmail.com
https://www.facebook.com/ziliusodyba
https://www.facebook.com/ziliusodyba
mailto:laimazi@aol.com
http://www.atostogoskaime.lt/mortos-sodyba
mailto:mimorta@gmail.com
www.pastevukus.lt
www.pastevukus.lt
mailto:info@pastevukus.lt
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Turistinio inventoriaus nuoma

Sodyba-žirgynas „Virš ąžuolų“
simas.leliuga@gmail.com

+370 674 14120

Šilinės g.1, Paplatelės k., 
Plungės r.

Turistinio inventoriaus nuoma

Kaimo turizmo sodyba „Prie 
Beržoro ežero“ 

berzoroezeras@gmail.com
+370 690 00030

Gaso g. 12, Beržoro k., Platelių 
sen., Plungės r. sav. 56.024343, 

21.810906

t u R i s t i n i o  i n v e n t o R i a u s  n u o m a

Turistinio inventoriaus nuoma

Sodyba „Stirbaičių ąžuolas“
nijolerr@gmail.com

+370 640 27298

Papilių g. 1, Stirbaičių k., Platelių 
sen., Plungės r.

Turistinio inventoriaus nuoma

Sodyba „Beržoro pakrantė“
berzoro.pakrante@gmail.com

+370 613 06300

Gaso g. 14, Beržoro k., Platelių 
sen., Plungės r.

Turistinio inventoriaus nuoma

Vila „Auksinė gervė“
pranas.prezenta@gmail.com

 +370 698 27056

Gaso g. 10, Beržoro k., Plungės 
r.

Dviračių nuoma

Arūno Raudžio dviračių nuoma
dviratisnuomai@gmail.com

+370 670 75902

Didžioji g. 3, Plateliai, Plungės r.
56.042527, 21.815785

https://www.facebook.com/paplateleszirgai/
mailto:simas.leliuga@gmail.com
https://www.atostogoskaime.lt/apgyvendinimas/prie-berzoro-ezero
https://www.atostogoskaime.lt/apgyvendinimas/prie-berzoro-ezero
mailto:berzoroezeras@gmail.com
https://www.facebook.com/SodybaZemaitijoje/
mailto:nijolerr@gmail.com
https://www.facebook.com/berzoro.pakrante/
mailto:berzoro.pakrante@gmail.com
www.auksinegerve.lt
mailto:pranas.prezenta@gmail.com
https://www.facebook.com/people/Dvira%C4%8Di%C5%B3-Nuoma-Plateliuose/100009520207259
mailto:dviratisnuomai@gmail.com
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t u R i s t i n i o  i n v e n t o R i a u s  n u o m a

Nardymo reikmenys

Asociacija „Nardymo akademija” 
info@nardymoakademija.lt

+370 614 74185

Plokštinės g. 9, Paplatelė,  
Plungės r. sav. 56.050136, 

21.882477

Turistinio inventoriaus nuoma

„Vila Bisena”
vila.bisena@gmail.com

+370 678 37650

Jurbarko r., Skirsnemunės 
sen., Kartupėnų k., Plento g. 4 

55.103057, 23.004305

www.nardymoakademija.lt
mailto:info@nardymoakademija.lt
www.vilabisena.lt
mailto:vila.bisena@gmail.com
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Leidinys sukurtas įgyvendinant projektą  
„Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje”  
(LIFE IP PAF-NATURALIT ), Nr. LIFE16 IPE/LT/016.  

Jį finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa ir Lietuvos Respublika


