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Lietuvos kaimo turizmas
svečius pakeri autentiškumu
Mantas ČESONIS
Neseniai Lietuvoje viešėjęs Europos ūkio ir kaimo turizmo federacijos generalinis sekretorius Klaus
Ehrlich nepataikaudamas sakė, kad kaimo turizmas Lietuvoje turi puikių galimybių. Poilsiautojai iš
Vakarų ir Rytų Lietuvoje randa tai, ką jie jau prarado – autentiškus dalykus. Lietuvoje išliko senieji
kaimai, sodybos ir labai svetingi bei nuoširdūs žmonės. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m.
programos priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ didelis dėmesys skiriamas kaimo turizmo
paslaugų kokybei gerinti, jų įvairovei didinti, taip pat inovacijoms kaimo turizmo versle diegti. Apie
kaimo turizmą kalbamės su Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentu Linu ŽABALIŪNU.
– Kokios kaimo turizmo tendencijos Lietuvoje?
– Apie jas galime spręsti stebėdami, kas vyksta didesnę patirtį turinčiose šalyse. Pavyzdžiui, seniausias kaimo turizmo tradicijas turinčioje Prancūzijoje prieš 2–3
metus kaimo turizmas pradėjo keistis iš esmės, įvyko
savotiškas lūžis. Dėl kaimo turizmo veiklos specifikos,
kai klientai akis į akį bendrauja su sodybų šeimininkais,
atvyksta pas jį į svečius, paslaugą imta vadinti „asmeninio bendravimo“ apgyvendinimo paslauga.

– Sugrįžtama prie to, ko buvo kažkada atsisakyta?
Mums sugrįžti lyg ir nereikia, nes dar nespėjome prarasti tokio bendravimo.
– Taip. Dabar, vis labiau susvetimėjusiame pasaulyje,
būtent toks bendravimas labai vertinamas, ir tai yra labai svarbus lietuviško kaimo turizmo bruožas.

– Taigi, kaimo turizmas – ne tik nakvynė vaizdingoje
vietoje?
– Užsiimantys kaimo turizmu Lietuvoje supranta, kad
kaimo turizmas – ne paprastas apgyvendinimo verslas.
Jis reikalauja daug daugiau. Poilsiautojui galime pasiūlyti ne tik nakvynę, bet ir veiklos programą. Svečiai gali
pamatyti ar net pajausti kažką naujo, iki tol nepatirto.
Toks poilsiautojas mato, kaip gyvena šeimininkas, kokia

Linas Žabaliūnas: „Kiekvienas Lietuvos regionas kaimo
turizmo sodybose turi, ką parodyti. Tai – skirtingos tradicijos,
etnografiniai dalykai, architektūra.“

jo kasdienybė, kokia buitis, ir gali pats visa tai patirti,
taigi tapti lyg ir šeimos nariu. Pavyzdžiui, jis valgo ne
tik ekologišką arba sveikesnį maistą, bet ir turi galimybę pamatyti visą procesą, kaip tie produktai patenka
ant stalo, t. y. kaip šiame ūkyje arba artimiausiuose
ūkiuose auginami grūdai, kaip melžiamos karvės, kaip
gaminami patiekalai. Pasirinkimas tikrai didelis. Vieni
gali džiaugtis ramybe, ankstyvą rytą grožėtis virš ežero kylančiu rūku, klausytis paukščių čiulbėjimo ir nieko
daugiau neveikti. Kiti gali laiką leisti ir aktyviau: sportuoti, lankytis pirtyse, išbandyti, kaip jų sveikatą taiso
vaistinės žolelės.
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Lietuvos kaimo turizmas svečius pakeri autentiškumu

– Ar kaimo turizmo sodybos išnaudoja tik Aukštaitijai, Žemaitijai, Dzūkijai ir Suvalkijai būdingus savitumus?
– Kiekvienas regionas tikrai turi, ką parodyti. Tai skirtingos tradicijos, etnografiniai dalykai, architektūra.
Štai Aukštaitijoje kaimo turizmas labiausiai paplitęs,
tačiau žmones traukia ne tik ežerai. Pavyzdžiui, Birutės
Šeškauskienės sodyboje svečiai supažindinami su keramika.
Žemaitija vilioja Nacionaliniu parku, nepakartojama pajūrio specifika. Pavyzdžiui, šio krašto Virgio ir Gitanos Leliūgų sodyboje „Po ąžuolais“ prie Platelių propaguojamas
kulinarinis paveldas – poilsiautojai gamina raugą, kepa
duoną. G. Leliūgienė 2011 m. pagal KPP priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ gavo maksimalią – 690
560 litų – ES ir nacionalinio biudžeto paramą.
Dzūkija sėkmingai išnaudoja savo miškus ir grikių auginimą. Pastarąją galimybę, pavyzdžiui, sėkmingai naudoja Laimos Mačionienės ir Linos Černiauskienės sodybos Marcinkonyse. Poilsiautojai mato arba patys dalyvauja raunant grikius, malant juos girnomis ir galiausiai
iš grikių kepant dzūkišką grikinę „babką“.
Kiekvienas regionas turi skirtingų bruožų, tačiau lyginti
ar lenktyniauti šioje srityje neįmanoma.

– 2011 m. apdovanojant kaimo turizmo sodybas
daugelis atkreipė dėmesį į retas nominacijas, pavyzdžiui, „Sveikatingumo sodyba“.
– Ši nominacija – ne atsitiktinė. Pasirinkome prioritetą
– plėtoti darnų, tvarų turizmą. Norime, kad veikla būtų
nevienadienė, atsakinga, kad būtų tausojama gamta ir
aplinka, kad turistinis produktas nepakenktų gamtai.
Vakaruose tai labai vertinama.
Štai „Sveikatingumo sodyba“ pripažinta Zofijos Tikuišienės sodyba „Gandrų dvaras“, Klaipėdos r. Ši moteris augina vaistines žoleles, kurias naudoja ir sveikatos
stiprinimo procedūroms. Sodyboje pabuvojus savaitę,
poilsiautojai gauna visą kompleksą paslaugų – nuo arbatų iki edukacinių užsiėmimų. Įdomi Vido Silvestravičiaus sodyba, pavadinta „Medžiotojų sostine“. Ji specializuojasi medžioklės srityje, pristato įvairias medžioklės

formas. Poilsiautojai gali šaudyti į taikinius iš lankų, arbaletų. Tačiau ji pripažinta tausojančia gamtą – šaudoma ne į žvėris ar paukščius, bet į skraidančias lėkšteles.
Beje, V. Silvestravičius (Kėdainių r.) du kartus gavo ES
ir nacionalinio biudžeto paramą pagal KPP priemonę
„Kaimo turizmo veiklos skatinimas“. 2010 m. – 38 836
litus, o 2011 m. – 149 481 litą.
Nuostabi Romos ir Eimanto Zalensų sodyba, Kauno r.
2009 m. Zalensai pagal KPP priemonės „Kaimo turizmo
veiklos skatinimas“ veiklos sritį „Kaimo turizmo skatinimas, įskaitant amatų plėtrą kaimo turizmo sodybose“,
kaip ir kėdainiškis V. Silvestravičius, gavo maksimalią –
690 560 litų – ES ir nacionalinio biudžeto paramą. Už
šias lėšas Zalensai įrengė pažintinį taką ir amatų kiemą.

– Ar kaimo turizmas jau pakilo iš ekonominės krizės
duobės?
– Pastaraisiais metais jaučiame atsigavimą. 2011 m. atvykstamasis turizmas sudarė 8 proc. (prieš metus – tik
5 proc.). Oficialiai kaimo turizmo sektorius pernai ūgtelėjo 11 proc. Tačiau kaimo turizmo paslaugomis kol kas
daugiau naudojasi vietiniai gyventojai (90 proc.). Beje,
toks santykis būdingas daugeliui ES valstybių, žinoma,
išskyrus tokias, kaip Austrija, kur net apie 60 proc. poilsiaujančių kaimo turizmo sodybose sudaro užsieniečiai.

– Iš kurių valstybių sulaukiame daugiausia svečių?
– Dominuoja kaimyninės valstybės: Lenkija, Latvija, Rusija, Vokietija, Švedija, Danija, Suomija, šiek tiek turistų
iš Didžiosios Britanijos ir kitų. Pernai rusai buvo aktyvesni už vokiečius, kurie dažniausiai pasirenka pajūrio
regioną. Įdomu, kad ilgai rusai nesuprato mūsų pasiūlymų pasinaudoti Lietuvos kaimo turizmo paslaugomis.
Dabar padėtis pasikeitė iš esmės. Mums padėjo Suomija, kur kaimo turizmas labai paplitęs ir rusai pirmiausia
šioje šalyje sužinojo apie kaimo turizmo malonumus.
Taigi jie pradeda atrasti kaimo turizmą ir Lietuvoje.
Gamta – panaši, sąlygos Lietuvoje yra net palankesnės,
o kainos – mažesnės. Be to, Lietuvoje galima susikalbėti rusiškai, nesunku atvykti, taip pat dar neišblėsusi
nostalgija.
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2011 m., palyginti su 2010 m., Lietuvos kaimo turizmo sodybose ilsėjosi 11,1 proc. daugiau poilsiautojų

2011 m. sulaukta daugiau poilsiautojų
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2011 m. kaimo turizmo sodybose apsilankė 252,8
tūkst. poilsiautojų, iš jų – 20,6 tūkst., arba 8 proc., užsieniečių. Daugiausia poilsiautojų sulaukė Vilniaus (62,3 tūkst., arba 20,1 proc.), Kauno (44,1 tūkst., arba 18,4 proc.) ir Alytaus (40,8 tūkst., arba
16,6 proc.) apskritys.
2011 m., palyginti su 2010 m., kaimo turizmo sodybose ilsėjosi 11,1 proc. daugiau poilsiautojų. 92 proc. visų
poilsiautojų buvo Lietuvos gyventojai. Daugiausia užsieniečių atvyko iš Lenkijos, Rusijos, Vokietijos ir Latvijos. 2011 m. vidutinė poilsio kaimo turizmo sodyboje
trukmė – 1,79 nakvynės (2010 m. – 1,67). Vidutinė
nakvynės kaimo turizmo sodyboje kaina vienam asmeniui apskrityse svyravo nuo 31 iki 48 litų. Lietuvos
gyventojas už nakvynę kaimo turizmo sodyboje vidutiniškai mokėjo 36 litus, užsienietis – 53 litus. Dauguma
poilsiautojų atvykdavo tik savaitgaliais. Populiariausi
mėnesiai poilsiauti kaimo turizmo sodybose buvo liepa
ir rugpjūtis.

2011 m. poilsiautojus priėmė 615
kaimo turizmo sodybų
2011 m. apgyvendinimo paslaugas teikė 615 kaimo turizmo sodybų, tai 4,2 proc., arba 25 sodybomis, daugiau
nei 2010 m., vietų skaičius jose padidėjo 7,3 proc. – iki
13,3 tūkst. Daugiausia kaimo turizmo sodybų įsikūrusios Trakų, Zarasų, Lazdijų, Utenos, Ignalinos, Molėtų
rajonų savivaldybėse. Apgyvendinimo paslaugas Trakų
ir Zarasų rajonų savivaldybėse teikė po 42 kaimo turizmo sodybas, Lazdijų ir Utenos – po 41, Ignalinos – 39,
Molėtų – 38, Plungės – 33, Varėnos – 31, Klaipėdos rajono savivaldybėje – 28 sodybos. Poilsiautojai labiausiai
mėgo prie ežerų įsikūrusias sodybas.
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2011 m. sulaukta daugiau poilsiautojų

1 lentelė. Poilsiautojų, nakvynių skaičius kaimo turizmo sodybose pagal apskritis
Apskritys

Poilsiautojų skaičius,
tūkst.

2011

Nakvynių skaičius, tūkst. Palyginti su ankstesniais metais,
padidėjimas, sumažėjimas (-), %
Poilsiautojų
Nakvynių
skaičius
skaičius
2010
2011
2011

2010
Iš viso
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus

227,5
37,8
41,8
15,4
11,1
12,3
5,7
4,3
15,0
38,6
45,7

2010

2011

252,8
40,8
44,1
17,1
8,8
12,4
8,2
4,3
15,0
39,6
62,3

379,8
58,5
70,3
23,4
17,7
23,0
8,5
12,4
21,4
71,4
73,3

1,67
1,55
1,68
1,52
1,59
1,87
1,49
2,90
1,40
1,85
1,61

1,79
1,52
1,67
1,85
2,16
1,97
1,56
2,90
1,40
2,15
1,78

453,4
62,0
73,8
31,6
19,1
24,5
12,8
12,5
21,1
85,1
110,8

11,1
8,1
5,5
11,3
-20,2
1,4
44,1
1,1
0,5
2,8
36,3

19,5
6,1
4,9
35,1
8,3
6,6
51,0
1,0
0,4
19,4
51,1

Vidutinis vieno
poilsiautojo nakvynių
skaičius

Pastaba. Kai kuriose skiltyse dėl apvalinimo stulpelių suma gali nesutapti su duomenimis „iš viso“.

2 lentelė. Kaimo turizmo sodybų ir vietų jose skaičius pagal apskritis
Apskritys
Iš viso
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus

Kaimo turizmo sodybų skaičius
2010
2011
590
615
95
94
65
70
37
46
20
22
22
23
13
16
19
17
41
41
193
184
85
102

Kambarių skaičius
2010
2011
3878
4231
593
591
549
587
279
310
128
139
194
208
126
132
151
132
302
312
901
866
655
954

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m.
programos priemonės „Kaimo turizmo veiklos
skatinimas“ įgyvendinimas
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP)
priemone „Kaimo turizmo veiklos skatinimas” remiamos
šios veiklos sritys: „Kaimo turizmo skatinimas, įskaitant amatų plėtrą kaimo turizmo sodybose“, „Turistinių stovyklų turistams kaimo vietovėse įkūrimas ir plėtra (išskyrus miško vietoves)“. Iš viso šiai KPP priemonei 2007–2013 m. skirta 161
mln. 430 tūkst. Lt, iki 2011 m. pabaigos išmokėta 29 mln. Lt.
Jau pradėjus įgyvendinti Specialiąją žemės ūkio ir kaimo
plėtros (SAPARD) ir Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) programas, šios priemonės
populiarumas tarp pareiškėjų labai išaugo. Atsižvelgiant į
tai, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos
priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ didelis dėmesys skiriamas kaimo turizmo paslaugų kokybei gerinti, jų
įvairovei didinti, taip pat inovacijoms kaimo turizmo versle
diegti. Siekiant padidinti kaimo turizmo paslaugų įvairovę,
skatinama jungti tradicines žemės ūkio veiklas su paslaugomis turistams, pavyzdžiui, tiekti poilsiautojams šviežius, ūky-

Vietų skaičius
2010
12421
2010
1871
874
570
618
381
332
878
2835
2052

2011
13332
2018
1943
973
613
630
425
306
885
2688
2851

je užaugintus produktus, teikti rekreacines paslaugas (vandens sportas, jodinėjimas, įvadinis kursas į tradicinę žemdirbystę ir t. t.). Taip kaimo gyventojai gali užsitikrinti ilgalaikių
darbo vietų ir papildomų pajamų. Atsižvelgiant į padidėjusį
poilsio kaime populiarumą ir siekiant rekreacinių paslaugų
kaime įvairovės, parama taip pat teikiama trumpalaikėms
stovyklų ir (ar) nakvynės vietoms arba stovyklavietėms
kaime kurti, išskyrus miško vietoves, kadangi jos remiamos
pagal KPP priemonę „Ne pelno siekiančios investicijos miškuose“. Siekiant, kad KPP priemonė „Kaimo turizmo veiklos
skatinimas“ prisidėtų prie kultūros paveldo puoselėjimo,
skatinama laikytis lietuviškųjų tradicijų kuriant naują kaimo turizmo sodybą. Parama pagal šią priemonę teikiama
fiziniams asmenims, t. y. ūkininkams ar kaimo gyventojams.
Lietuvos rekreacinis potencialas, tinkamas kaimo turizmo
plėtrai, yra itin įvairus – jį sudaro miškai (32 proc. šalies teritorijos), tankus vidaus vandenų tinklas (2 850 ežerų ir 758
upės), kultūros paveldo objektai ir tradiciniai amatai, kurių
išsidėstymas išskiria prioritetinius teritorinius kaimo turizmo plėtros regionus – Rytų Aukštaitijos ežerų ir miškų, Dzūkijos miškų, upių ir ežerų, Žemaitijos aukštumų ir Pamario.
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Kuo ne Šveicarija?

„Kirkšnovė“ — rojaus sodo kampelis
Milda MEDŽIOKALNYTĖ
Raseinių rajone, tarp Ariogalos ir Betygalos, kur įspūdingų krantų Kirkšnovė įteka į poetų apdainuotąją Dubysą, yra lopinėlis tikro rojaus, kurį nei žodžiais apibūdinsi, nei raštu aprašysi. Tik ilgėliau čia pabuvęs suprasi, kokius stebuklus Lietuvos žmonės, pasinaudoję Europos Sąjungos (ES) ir
nacionalinio biudžeto lėšomis, sugeba sukurti.
Pirmiausia – SAPARD parama
„Kirkšnovės“ sodybos savininkas Romanas Aniulis neslepia, jog buvo dienų, kai rankos žemyn sviro, savęs
klausė, kuriems galams jam viso to reikia, jei Kaišiadoryse turi puikų darbą ir uždarbį. Klausė savęs ir ką veiks
atsiėmęs tėvų žemę, dėl kurios vaikystė Igarkoje prabėgo. Vidinius prieštaravimus didino ir beveik pačiame
jų žemės viduryje stūksanti dabar apleista, o kadaise
buvusi puiki vadinamoji melioratorių vila. Kažkada gražūs tvenkiniai ir kaskados, didžiulis pagrindinis pastatas
(gimtoji troba, vos juos išvežus į Sibirą, buvo nugriauta), sovietinei santvarkai žlugus, griuvo ir nyko. Ir pirtis

buvo sudegusi. Bala žino, kiek R. Aniulio abejonės būtų
trukusios, jei ne atsitiktinai atklydusi žinia, jog vienas
anų laikų veikėjas jau ir projektus tų pastatų rekonstrukcijai yra parengęs. „Štai tada ir užvirė „sibiriako“
kraujas – daugiau mano žemėje nebešeimininkausite.
O jei jums tie pastatai yra reikalingi, tai neškitės juos,
bet patys iš mano žemės – lauk...“, – prisimena „Kirkšnovės“ sodybos savininkas.
R. Aniulis neslepia, jog daug įvairiausių peripetijų patyrė, kol buvusi sovietinių funkcionierių pasilinksminimo
vietelė tapo jo nuosavybe. Liūdniausia buvę tuomet, kai
įsigytą poilsiavietę ėmėsi tvarkyti – prireikė daug, labai
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„Kirkšnovė“ – ROJAUS sodo kampelis

daug pinigų. Bet neveltui, matyt, yra sakoma: „Stenkis ir

vanojo R. Aniulį už sėkmingas investicijas į kaimo turiz-

Dievas tau padės.“ „Kaip tik tada išgirdau apie SAPARD

mo sodybą.

paramą. Su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės
ūkio ministerijos (NMA) 2002 m. pasirašiau sutartį pro-

Ir nauda, ir puošmena

jektui „Investicijos į kaimo turizmo paslaugas R. Aniulio

„Netrukus, kai pinigų vėl ėmė stigti, atsirado Lietuvos kai-

sodyboje“ pagal SAPARD krypties „Ekonominės veiklos

mo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonė

plėtra ir alternatyvių pajamų skatinimas“ sektorių „Kai-

„Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, itin didelį dėmesį ski-

mo turizmo ir poilsio paslaugos“, – pasakoja šeimininkas.

rianti tautiniam paveldui, lietuviškoms tradicijoms puose-

Šiam projektui įgyvendinti skirta 57 230 litų.

lėti. 2008 m. parengiau esamo pastato Betygalos seniūnijos

R. Aniulis sako, jog už šiuos pinigus įsigijo kaimo turizmo sodybai būtiniausios buitinės įrangos: šaldymo
spintą, šaldiklių, gruzdintuvę, mėsmalę, pjaustyklę, oro
nutraukimo gaubtą, skalbyklę, indaplovę, elektrinę viryklę, mikrobangų krosnelių... Dar įsigijo poilsio ir paslaugų inventoriaus: vandens ir žeme riedančių dviračių,
palapinių, valčių ir kanojų, bilijardo ir stalo teniso stalų,
treniruoklių. Užteko pinigų ir baldams: lovoms, stalams
ir staliukams, kabykloms, lauko baldams...
2006 m. NMA, įvertinusi Lietuvos 2004–2006 m. ben-

Darbutų kaime rekonstrukcijos techninį projektą. Jo vertė
– per 120 tūkst. litų. Įgyvendinus projektą, atsirado galimybė sodyboje apnakvindinti didesnes žmonių grupes,
– pasakoja R. Aniulis. – Už Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto paramą rekonstruotas namas tenkina kaimo
poilsio išsiilgusių žmonių poreikius ir puošia kraštovaizdį.“
R. Aniulis atkreipia dėmesį į naujai asfaltuotą kelią, į
trinkelėmis grįstas automobilių stovėjimo aikšteles: „Šie
keliukai, likę nuo sovietmečio, buvo tiesiog baisūs: jų asfaltas – duobėtas, suaižėjęs. Teko vėl prašyti paramos.
2011 m. pagal KPP priemonę „Kaimo turizmo veiklos

drojo programavimo dokumento (BPD) ketvirtosios

skatinimas“ parengiau projektą „Privažiavimo kelio prie

prioriteto priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir

kaimo turizmo sodybos „Kirkšnovė“ rekonstravimas ir

plėtros skatinimas“ veiklos sričiai „Kaimo turizmo ir

automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas“. Gavau 123

amatų skatinimas“ pateiktas paraiškas pagal idėjos

581 litą paramos ir nuo praėjusių metų mūsų svečiai

originalumą, pareiškėjų aktyvumą, siekiant paramos

džiaugiasi nauju keliu, puikia automobilių stovėjimo

keliose kryptyse, tvarkingą dokumentų užpildymą ir

aikštele. Šios rekonstrukcijos labai pagerino ir paslaugų

pateikimą laiku, pasiektą realų tikslą ir rezultatą, apdo-

kokybę.“

Birutė ir Romanas Aniuliai, „Kirkšnovės“ savininkai

Taip varvinama sula...

Gražiausios Lietuvos kaimo turizmo sodybos

Pagrindinis sodybos pastatas – aukštai ant šlaito

Priima visus
35-erius metus pedagoge dirbusi Birutė Aniulienė pasakoja: „Krikšnovė“ priima visus: ir „baliauninkus“, ir vestuvininkus, ir tiesiog vienumos išsiilgusius poilsiautojus,
kuriems norisi pabūti gamtos prieglobstyje. Svečiai gali
žvejoti, plaukioti valtimis, kanojomis, baidarėmis, vandens dviračiais, kopti kalnų takais, lynu praskrieti virš
„bedugnės“, pereiti du šlaitus jungiančiu „beždžiontilčiu“,
paskraidyti oro balionu. Yra lauko baseinas ir pirtis su
natūraliomis lauko kaskadomis. Žiemą galima slidinėti,

Jaunavedžių namelis

prasimanyti kitokių pramogų: žaisti biliardą, stalo tenisą,
šaudyti iš lanko. Sodyboje apskritus metus galima rengti
ir verslo susitikimus, konferencijas, seminarus.“
„Kirkšnovėje“ gražiai įrengti gyvenamieji kambariai su
dušais ir kitais patogumais. Sudarytos visos sąlygos ir
tiems, kurie mėgsta poilsiauti palapinėse. Šioje sodyboje apskritus metus svečiai gali paragauti sulos, kurios
šeimininkai kiekvieną pavasarį apie pusę tonos privarvina. O tie poilsiautojai, kurie atvyksta šeimininkui
medų kopinėjant, ir patys tame procese gali dalyvauti.

Vienas iš daugelio sodybos šaltinėlių
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Raimondos ir Gedimino Meidų turizmo sodyba Molėtų rajone

Sėkmės paukštę prijaukino
Labanoro girioje
Vidas VENSLAVIŠKIS
Raimonda ir Gediminas Meidai 4 gandrų kategorijos kaimo turizmo sodybai „Stirnelės viensėdis“
Molėtų rajone, Mindūnų seniūnijoje, sukurti investavo daugiau nei 0,5 mln. litų. 2005 m. jie pasinaudojo Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir
žuvininkystės prioriteto priemone „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos sritimi
,,Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“ ir gavo 260 tūkst. litų paramą.
Vieni pirmųjų šalyje išbandžiusi Europos Sąjungos (ES) ir nacionalinio biudžeto paramą kaimo turizmo srityje, molėtiškių šeima nuostabiame ežerų krašto kampelyje sukūrė ramaus poilsio oazę.
Vizija pasiteisino

patogesnę vietą mėgstantiems laisvalaikiu grybauti, uo-

Labanoro girios apsupta istorinė sodyba, šalia tekanti
vandens turistams gerai žinoma Stirnelė – galimybė
bet kurio sezono metu priimti gamtos tylos pasiilgusius
lankytojus. Tokia Meidų šeimos kaimo turizmo vizija,
įgyvendinta 2006 m., visiškai pasiteisino.

gauti, žvejoti ar medžioti. Čia pat driekiasi populiarus

Dabar „Stirnelės viensėdžio“ sodybą per metus aplanko per 500 žmonių. Jiems skirti trys rąstiniai namukai ir
atskiras namas su pobūvių sale bei pirtimi. Sunku rasti

tumas 10 ha teritorijoje, besiribojančioje su Stirnių eže-

baidarių ir valčių maršrutas. Galima iškylauti dviračiais
ar pėsčiomis, aplankant 4 km spinduliu išsimėčiusius
ežeriukus.
Gamtos grožis, ramybė, patogumas ir išskirtinis privaru, sužavi ne tik lietuvius. Kelią čia surado ir svečiai iš
Maskvos, Sankt Peterburgo ir kitų miestų.

Sėkmės paukštę prijaukino Labanoro girioje

„Stirnelės viensėdžio“ įkūrėjai įsitikinę, kad sėkmės paukštės galėjo nepagauti, jei 2005 m. nebūtų ryžęsi pasinaudoti BPD Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“
veiklos sritimi ,,Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“.
„Susiklostė labai palankios aplinkybės. Įsigijome sklypą,
kaimo turizmo niša Lietuvoje buvo laisva, atsirado ES ir
nacionalinio biudžeto parama. Didelių pinigų investicijoms neturėjome, o bankas pusės milijono litų nebūtų
mums skolinęs. Todėl bene pirmieji Lietuvoje kaimo turizmo srityje ilgai nesvarstydami pateikėme paraišką“, –
pasakoja Meidai.

Buvusioje dvarvietėje
Molėtiškiai sklypą už savo lėšas buvo nusipirkę dar
2002 m. Viensėdis kažkada priklausė dabar jau sunykusiam garsiam Čiulų dvarui. Dalyje jo žemių vėliau įsikūrė Lietuvos kariuomenės savanoriai. Romantiško pavadinimo „Stirnelės viensėdis“ net neteko rinkti, reikėjo
tik rasti archyvinius dokumentus.
Išlikę istorinių pastatų pamatai Meidams suteikė teisę
kurti kaimo turizmo sodybą Labanoro regioniniame parke, tačiau ji turėjo atitikti saugomo kraštovaizdžio ypatumus. Taigi 4 nauji namai, kuriuose vienu metu gali apsigyventi apie 30 žmonių, buvo pastatyti pagal senąsias
kaimo tradicijas, naudojant tašytus rąstus, sijas, lentas ir
kt. Čia buvo įrengtos virtuvėlės, dušai, kiti patogumai.

Raimondos ir Gedimino Meidų šeima, auginanti sūnų Roką,
džiaugiasi pasirinkusi gyvenimą kaime ir sukūrusi sėkmingą
kaimo turizmo verslą

ES ir nacionalinio biudžeto lėšos buvo panaudotos ir
baldams, turizmo inventoriui įsigyti. Didžioji investicijų dalis teko komunikacijoms įrengti: išgręžtas artezinis šulinys, nutiestas vandentiekis, pastatytas nuotekų
valymo įrenginys. Elektros energija paskirstyta požeminiais kabeliais. Įrengtas suskystintųjų dujų rezervuaras,
kurio atsargų pakanka ir pastatams šildyti.
„Toks požeminių komunikacijų tinklas užtikrina sodybos darbą ištisus metus. Todėl mūsų šeimos verslas turi
nuolatinių pajamų ir visą dėmesį galime skirti gerindami paslaugų kokybę. Konkurencingą sodybą, skirtą
ramiam poilsiui, galėjome sukurti tik turėdami ES ir
nacionalinio biudžeto paramą, kuri kompensavo pusę
investicijų“, – pastebi G. Meidus.

Poilsiautojams – ekologiški produktai
Dirbta labai sunkiai, bet dabar pajamų pakanka ne tik
sėkmingai padengti paskolą. Sodyboje jau baigiamas
įrengti ir šeimininkų namas, iškilęs atokiau svečių zonos. Meidų šeima, auginanti sūnų, džiaugiasi pasirinkusi gyvenimą kaime.
„Vilniuje būname kelis kartus per savaitę, tad nuo didmiesčio labai nenutolome. Bet, sugrįžę į savo sodybą,
visada džiaugiamės ramybe ir švariu oru. Čia auginame
daržoves, turime sodą, naminių ir laukinių paukščių.
Ekologiškus produktus galime pasiūlyti ir sodybos svečiams“, – džiaugiasi R. Meiduvienė.

Gamtos grožis, ramybė, komfortas ir išskirtinis privatumas žavi
„Stirnelės viensėdžio“ sodybos lankytojus
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Šimtametį sodybos ąžuolą tėvas su sūnumi rankomis neapjuosia, tam reikėtų visų šeimos narių pagalbos

Šeimos svajonės jau tampa realybe
Violeta SEREDŽIUVIENĖ
„Mieste gyvendamas, niekada akių nepakeldavau į dangų, nes reikėdavo pirmiausia žiūrėti tik į priekį
ir po kojomis. Dabar savo sodyboje aš vakarais, pakėlęs galvą, žiūriu į dangų, rytais galiu braidžioti
po rasotą pievą. Tai yra nepakartojama... Visa mūsų šeima trokšta kuo greičiau įsikurti šiame nuostabiame gamtos kampelyje, miškų apsuptyje esančioje kaimo sodyboje, šimtamečių lietuviškų ąžuolų kaimynystėje“, – sako būsimos kaimo turizmo sodybos Jančiuose (Šakių r.) „Laurynė“ šeimininkas
Arvydas Laurinaitis. Akivaizdu, kad kaimo turizmo sodybos vizija jau tampa realybe.
Ryžosi imtis ES remiamo projekto
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos
(KPP) priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“
ūkininkas Arvydas Laurinaitis įgyvendina projektą
„Ūkininko sodybos įkūrimas kaimo turizmo paslaugai
teikti“. Bendra projekto vertė – 1 mln. 275 tūkst. litų. Iš
ES ir nacionalinio biudžeto finansuojama 65 proc. projekto išlaidų. „Labai džiaugiuosi galėdamas įgyvendinti savo planus naudodamasis teikiama parama. Be jos
mūsų šeimos svajonėms nebūtų buvę lemta išsipildyti.
Be abejo, teko imti ir paskolą iš banko, nes projekto lėšos sugrįš tik atlikus pagal projektą numatytus darbus“,
– pasakoja sodybos šeimininkas A. Laurinaitis.

Seną sodybą su apgriuvusiu ūkiniu pastatu A. Laurinaitis
nusipirko 2010 m. Jo vietoje pastatė naują namą

Šeimos svajonės jau tampa realybe

Sodyba pradėta rekonstruoti 2010 m., kada buvo patvirtintas investicinis projektas. Išaušus 2012 m. pavasariui,
darbai sodyboje virte verda. Ūkinio pastato rekonstrukcija, pritaikant jį kaimo turizmo reikmėms, jau eina į pabaigą. Jau atlikti pagrindiniai vidaus ir išorės statybų darbai:
pastatas apšiltintas, uždengtas stogas, įrengta nuotekų sistema, šildymas, išvedžioti elektros laidai. Artimiausiu metu
laukia jau lengvesni ir malonesni rūpesčiai ir darbai: vidinė
ir išorinė pastato apdaila. Visus projekto darbus A. Laurinaitis planuoja užbaigti maždaug po mėnesio ir pateikti
visas reikalingas ataskaitas projektą administruojančiai
Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos. Statybos darbus prižiūri tiek sodybos šeimininkas
Arvydas, tiek pagrindinis jo pagalbininkas sūnus Povilas.
Sodybos šeimininko žmona Ilona, turinti ekonomisto išsilavinimą, taip pat negaili patarimų, visada tėvui į pagalbą
ateina ir vyresnysis sūnus Ramūnas, su šeima gyvenantis
Kaune. Jauniausias būsimasis „Laurynės“ šeimininkas –
keturmetis anūkas Lukas. „Kadangi mūsų šeimoje esame
jau net keturi rimti vyrai Laurinaičiai, tad ir sodybos pavadinimą sugalvojome būtent tokį – „Laurynė“. Taigi, buvę
tikri miestiečiai Arvydas ir Ilona Laurinaičiai, Kaune pragyvenę ne vieną dešimtmetį, dabar taps kaimo gyventojais,
ūkininkais, nuosavos žemės ir sodybos šeimininkais, besidžiaugiančiais juos supančia gamtos ramybe.

Pravers sukaupta ilgametė patirtis
Paklaustas, kaip gimė idėja imtis nelengvo kaimo turizmo
verslo, A. Laurinaitis prisipažino, kad trisdešimties metų
įvairiapusė darbinė patirtis ir noras įgyvendinti susikaupusias idėjas būtent ir pastūmėjo šiam žingsniui. „Nors pagal
išsilavinimą esu inžinierius-mechanikas, ilgą laiką teko dirbti maitinimo ir aptarnavimo sferoje, vadovauti nemažam
restoranų tinklui, organizuoti įvairius pramoginius ir užimtumo projektus. Palikus šį darbą norėjosi save realizuoti, panaudoti sukauptas žinias. Be to, visada mūsų šeimą
traukė gamta, turizmas, lietuviškas kaimas. Kaimo turizmo
veikloje aš matau labai daug galimybių ne vien teikiant
kokybiškas poilsio kaime paslaugas, bet ir vykdant įvairias
turizmo ir edukacines programas“, – apie savo ateities planus pasakojo A. Laurinaitis. Sodybos šeimininkas planuoja
įrengti gamybines patalpas, skirtas maistui ruošti. Sodybos
svečiams bus pasiūlytas maitinimas pagal lietuvišką kuli-

narinį paveldą. Pagrindinėje 200 kv. m salėje, kurioje telpa
apie 100 žmonių, ketinama organizuoti ne tik pobūvius,
bet ir konferencijas, kitus renginius. Planuojama išnaudoti
palankų istorinį ir kultūrinį Zanavykijos regiono paveldą,
organizuoti turistinius maršrutus po Zanavykijos kraštą,
turtingą garsiais praėjusių šimtmečių Lietuvos rašytojais,
poetais, politikais. „Pastato fasadas turėtų būti savotiška
aliuzija į senąjį lietuviška dvarą, todėl pagrindinėje sodybos
teritorijoje ketiname įrengti parką, rožynus, tolėliau – sceną, kurioje galėtų vykti folkloro festivaliai, koncertai, „vakaruškos“. Sodyboje esantį tvenkinį išvalysime ir pagilinsime.
Tikiuosi savo senų bičiulių, profesionalių atlikėjų pagalbos,
su kuriais ne kartą teko organizuoti įvairius kultūrinius
renginius. Pats esu 36 metus šokęs lietuvių liaudies šokių
kolektyve, todėl lietuviško meno tradicijos yra man prie širdies. Taip pat esu ir sveikuoliško gyvenimo būdo šalininkas,
jaunystėje žiemą išbandęs ne vienos eketės gylį. Ir dabar
stengiuosi laikytis sveiko gyvenimo principų, todėl ir sodybos svečiams siūlysiu sveikuoliškus užsiėmimus“, – apie
savo ateities planus pasakojo ponas Arvydas. Sodybos svečiams ketinama pasiūlyti po vaizdingas Lekėčių apylinkes ir
kvepiančius pušynus pasivažinėti dviračiais, išbandyti šiaurietiško vaikščiojimo su lazdomis privalumus. Kaip pastebi
sodybos šeimininkas, vaikščiojimas su lazdomis nėra toks
paprastas dalykas – čia reikalingos specialios žinios, kaip
teisingai vaikščioti, kvėpuoti. Profesionalus instruktorius
padės visa tai išmokti. Bus teikiamos ir pirties paslaugos,
įrengtas kubilas su vandeniu. „Mes įrengsime tikrą lietuvišką pirtį, pagal visas pirtininkų, „Pirčių akademijos“ specialistų, rekomendacijas. Pirties krosnis bus ypatinga: vanduo
ant akmenų bus pilamas iš vidaus, o ne iš išorės, todėl ir
garas bus kitoks“, – sakė ponas Arvydas.

Pabaigtuvių belaukiant...
Sodybos šeimininkas ponas Arvydas jau baigia įgyvendinti ES ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamą kaimo turizmo sodybos įkūrimo projektą, buvusio ūkinio
pastato rekonstrukciją, tačiau jo laukia ir kiti daugiau
nei hektarą ploto turinčios sodybos tvarkymo darbai:
sodybos aplinkos ir želdinimo darbai, o vėliau ir numatyti reklaminiai, kultūriniai, edukaciniai projektai. „Laurynės“ šeimininko galvoje knibžda daugybė originalių
idėjų ir sumanymų.
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Kaimo turizmo sodyba „Bukonys“

Gyvenimas verda ir žiemą, ir vasarą
Violeta SEREDŽIUVIENĖ
„Tikrų sūduviečių, tikra sodyba, tikroje Sūduvoje! Čia bet kuriuo metų laiku galima turiningai ir romantiškai pailsėti, smagiai atšvęsti vestuves ar kitas asmenines šventes. Visos kūrybinės, materialinės, intelektualinės ir fizinės jėgos investuotos tam, kad visi čia apsilankę svečiai jaustųsi pakylėti,
pailsėtų, mėgautųsi ir tyrinėtų“, – rašoma kaimo turizmo sodybos „Bukonys“ (Marijampolės sav.)
spalvingame interneto puslapyje. Iš tiesų viena pirmųjų kaimo turizmo sodybų Suvalkijoje šiuo
metu gali savo svečius nudžiuginti itin plačia ir kokybiška paslaugų pasiūla visais metų laikais.
Marijampolietis Zenonas Naumavičius pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę
„Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ pagal supaprastintas įgyvendinimo taisykles 2011 m. įgyvendino projektą
„Sodybos pritaikymas kokybiškoms ir įvairioms kaimo
turizmo paslaugoms teikti Marijampolės savivaldybėje“. Projektas, kurio bendra vertė siekė 161 394 litus, jau
sėkmingai užbaigtas. Įsigytas reikalingas inventorius,
statybinės medžiagos, atlikti visi numatyti statybos,
rekonstrukcijos darbai – kaimo turizmo sodyboje užtikrintos dar kokybiškesnės ir platesnės paslaugos.

Pradžia – noras būti arčiau gamtos
Kaimo turizmo sodyba „Bukonys“ yra pirmoji oficiali kaimo turizmo sodyba Marijampolės savivaldybėje, savo veiklą pradėjusi nuo 2008 m. Bukonių kaime.
Sodybos teritorija užima beveik 8 ha. Čia tyvuliuoja
du įžuvinti tvenkiniai, užimantys 17 ir 35 arų plotą.
Sodybos pagrindą sudaro raudonų plytų gyvenamasis
namas, poilsio pastatas su pirtimi, pavėsinės, ūkiniai
pastatai, sporto, poilsio ir stovyklavietės erdvės. Sodyba įsikūrusi itin patogioje vietoje – 2 km nuo magistra-

Gyvenimas verda ir žiemą, ir vasarą

linio kelio Marijampolė–Prienai–Vilnius, 8 km – nuo
Marijampolės. Netoliese Amalvo botaninis-zoologinis
draustinis, kuris įeina į Žuvinto biosferos rezervatą, už
kelių kilometrų – Varnupių piliakalnis.
Sodybą Bukonių kaime dar 1936 m. įkūrė vienas stambus ūkininkas, valdęs apie 200 ha ūkį. Sovietmečiu sodybos šeimininkas buvo ištremtas į Sibirą. Karo metu
čia buvo įsikūrusi mokyklėlė, vėliau – kolūkio kontora.
Apleista senoji sodyba pradėta puoselėti ir restauruoti
nuo 2005 m., kai ją nusipirko Naumavičių šeima. Sodybos savininkas – Zenonas Naumavičius, tikras sūduvis,
sukaupęs nemenką patirtį tiek verslo, tiek statybų srityse, mėgstantis bendrauti su žmonėmis, tad niekada
nesigailėjo ir nesigaili pradėjęs kaimo turizmo verslą.
„Norėjosi būti arčiau gamtos. Iš pradžių pasistatėme
pirtelę. Sulaukdavome nemažai draugų, giminių, pažįstamų. Visiems labai patikdavo pailsėti gamtos prieglobstyje. Po vieno triukšmingo vakarėlio, deja, sudegė pirtis.
Teko iš naujo atstatyti. Atsirado noras labiau išplėsti sodybą, pritaikyti ją poilsiui, turizmui. Ir taip atsirado kambariai nakvynei, pokylių salė, virtuvė“, – prisimena sodybos šeimininkas. Pagrindinis jo pagalbininkas – sūnus
Žydrūnas, pastebi, kad, kuriant kaimo turizmo sodybą,
sunkiausia buvo nuspėti klientų poreikius ir suplanuoti
sodybos infrastruktūrą taip, kad 8 ha teritorijoje tilptų
ir tvenkiniai, ir vaikų žaidimų bei automobilių stovėjimo

Sodyboje įrengta šaudykla šaudyti iš lankų, primenančių
viduramžių lankininkų naudotus ginklus

aikštelės ir takeliai bei kiti traukos objektai. Viskas turėjo
tarpusavyje derėti, įsikomponuoti į puikų kraštovaizdį.
„Tačiau dar daug idėjų yra ir neįgyvendinta. Džiaugiamės,
kad su Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto parama įgyvendintas projektas leido iš esmės pagerinti poilsiautojų aptarnavimo lygį, išplėsti paslaugas. Stengiamės,
kad kiekvienais metais sodyboje atsirastų kažkas naujo,
įdomaus ir patrauklaus poilsiautojams“, – pasakojo Žydrūnas Naumavičius.

Nuo viduramžių lankų iki pirties paslaugų
Populiariausias sodyboje yra vasaros sezonas, tačiau
svečiai čia laukiami visais metų laikais. Per metus apsilanko vidutiniškai apie 1000 svečių. Klientams siūlomos
pirties paslaugos, kubilas, nakvynė, pokylių ir konferencijų salės, vaikų žaidimų aikštelės. Siūloma pažvejoti, paplaukioti tvenkinyje vandens dviračiu. Sodybos
šeimininkai svečiams pagal jų pageidavimus ir galimybes pasiruošę suorganizuoti ir bet kokią kitą pramogą.
Sodyboje jau tradiciškai organizuojami gyvos muzikos
festivaliai „Dainos prie laužo“.
„Bukonys“ – pati žinomiausia ir lankomiausia kaimo
turizmo sodyba Marijampolės savivaldybėje, įvertinta
3–4 gandrais. „Mūsų, šeimininkų, vizija – jauki, funkcionali, įdomi ir gražiai sutvarkyta kaimo turizmo sodyba,
nuolat besikeičianti, propaguojanti aktyvų ir sveiką po-

Visiems labai patinka ilsėtis gamtos prieglobstyje
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Gyvenimas verda ir žiemą, ir vasarą

fiziškai ir dvasiškai sustiprėti, čia apsilanko ir apsistoja
daug užsieniečių“, – pasakoja Žydrūnas Naumavičius.
Poilsiautojai ypač mėgsta pirties teikiamus malonumus,
nes iš pirties galima šokti tiesiai į tvenkinį arba žiemos
metu – į eketę. Pirtis kūrenama malkomis ir įrengta pagal
visus reikalavimus su reguliuojamu vėdinimu. Kas nori,
mėgaujasi karštu vandeniu kubile. Svečiams siūloma
nakvynė jaukiuose kambariuose, kurių kiekvienas turi
ypatingą pavadinimą: „Rugių“, „Žolės“, „Saulės“, „Pieno“,
„Debesų“ ir „Rasos“. Sodyboje gali apsigyvendinti iki 30
asmenų, o pobūvių salėje tilpti iki 60 svečių. Salė yra jauki, funkcionali, su gera akustika, o iš jos galima patekti
tiesiai į didžiulę terasą, esančią ant tvenkinio kranto.

Zenono Naumavičiaus vizija – jauki, funkcionali, įdomi ir
gražiai sutvarkyta kaimo turizmo sodyba, nuolat besikeičianti,
propaguojanti aktyvų ir sveiką poilsį visais metų laikais

ilsį visais metų laikais. Čia teikiamos ne tik apgyvendinimo, bet ir maitinimo paslaugos. Sodyboje vyksta įvairūs
kultūriniai ir kitokie renginiai. Poilsiautojai atvažiuoja

Sodyboje įrengta šaudykla šaudyti iš lankų, primenančių viduramžių lankininkų naudotus ginklus. Erdvioje
sodyboje ant pievelės ar medžių paunksmėje bus patogu pasistatyti palapinę, kemperį ar automobilį. Netoliese įrengta didžiulė laužavietė, kur galima sukurti
šventinį laužą, išsivirti žuvienės ar išsikepti kvepiančių
šonkauliukų. Šeimininkai, kaip išties taupūs, tvarkingi
ir vaišingi suvalkiečiai, visus įspėja: „Malkų atsivežti nereikia, bet būtina turėti gerą nuotaiką ir gerų draugų!“

Sodyboje jau tradiciškai organizuojami gyvos muzikos festivaliai „Dainos prie laužo“

Gražiausios Lietuvos kaimo turizmo sodybos

Šiuo metu Sabaliauskų pora beveik visą laiką praleidžia sodyboje ir retai kada prisimena kelią į sostinę – per daug darbo, laiko ir širdies
įdėta kuriant naujus namus

Šimtametės liepos lydi į sėkmę
Vidas VENSLAVIŠKIS
Reprezentacinės anykštėnų kaimo turizmo sodybos „Tarp liepų“ lankytojų trauką sustiprino vaizdingas, mažam ežerui prilygstantis tvenkinys, kuriam įrengti buvo skirta Europos Sąjungos (ES) ir
nacionalinio biudžeto parama.
Linos ir Rimanto Sabaliauskų 4 gandrų kategorijos kaimo turizmo sodyba Anykščių rajone, Debeikių seniūnijoje, sėkmingai pasinaudojo Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP)
priemone „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ (supaprastinta tvarka). 2010 m. tvenkinio kasimo ir
sklypo sutvarkymo projektui buvo skirta didesnė nei 100 tūkst. litų parama.
Paramos nauda

Atviri vartai turistams su palapinėmis ir kemperiais. Per

Miškų apsuptame Ragaišių kaime ramybe alsuoja er-

metus čia apsilanko apie 500 žmonių.

dvi Sabaliauskų kaimo turizmo sodyba. Čia galima

Didžiulėje 13 ha teritorijoje sukurta daug rekreacinių

ne tik gardžiai pavalgyti, pasikaitinti pirtyje ar kubile.

zonų. Tačiau svarbiausias akcentas – pusės hektaro

Svečiams siūloma pažaisti sporto aikštelėse, pamąstyti

plote išsivinguriavęs tvenkinys, kurio išpuoselėtos pa-

bibliotekoje, pasivažinėti po įstabias Anykščių krašto

krantės ir salelė yra papuošti medžio skulptūromis. Šis

apylinkes dviračiais, paplaukioti baidarėmis vaizdingąja

projektas Sabaliauskams suteikė progą įsitikinti KPP

Šventąja ir srauniąja Jara.

priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ nauda.

Sodyboje, kurią sudaro du pastatai, 9 kambariuose vie-

„Esame įsikūrę vos už 700 metrų nuo dviejų upių san-

nu metu gali jaukiai apsigyventi apie 33–35 lankytojai.

takos, bet žmonės nori ilsėtis prie pat vandens telkinio.
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Šimtametės liepos lydi į sėkmę

Todėl tvenkinys, kuriam įrengti gavome Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto paramą, mūsų sodybai suteikė kur kas daugiau patrauklumo ir gerokai padidino
lankytojų srautą“, – džiaugiasi Sabaliauskai.
Tvenkinio kasimo ir teritorijos sutvarkymo projekto
vertė – per 216 tūkst. litų. ES ir nacionalinio biudžeto lėšomis šeimininkams buvo kompensuota 65 proc.
projekto sumos. Įrengus tvenkinį, dar labiau pagražėjo
sodybos kraštovaizdis. Čia pat galima maudytis, o žiemą – čiuožti pačiūžomis. Žvejybos mėgėjai turi progą
įmerkti meškeres ir pasigirti lynų, ešerių ar lydekų laimikiu.

Pateikė antrąją paraišką
Įkvėpti sėkmingos patirties, Sabaliauskai 2011 m. viduryje pateikė antrą paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 m. programos priemonę „Kaimo turizmo
veiklos skatinimas“ (supaprastinta tvarka). Projektui
„Kaimo turizmo plėtra sodyboje“ prašoma beveik 150
tūkst. litų paramos. Šios lėšos turėtų padengti daugiau
nei pusę ant tvenkinio kranto pastatyto naujo namo su
4 kambariais ir pirtimi statybų kainos. Paramos lėšos
taip pat būtų skiriamos danielių ir muflonų aptvarui
pamiškėje įrengti.

našta ir priklausomybė. Šiandien džiaugiamės, kad KPP
priemonė suteikė galimybę plėstis ir efektyviau panaudoti savo lėšas“, – tvirtina L. Sabaliauskienė.

Sodyba tarp liepų
Kai 2001 m. atsitiktinai įsigijo sodybą, abu sutuoktiniai
net negalvojo apie kaimo turizmo verslą. Techninių
specialybių vilniečiai tiesiog ketino sutvarkyti seną sodybvietę, kurioje galėtų vasaroti.
„Čia buvo tokia netvarka, tiek viskas apleista ir apaugę
brūzgynais, kad atrodė beviltiška sukurti ką nors gražaus.
Bet optimizmas, noras įsikurti nugalėjo. Ši vieta pakerėjo. Aplink – seni medžiai, beveik kieme prasideda miškas. Baravykai auga vos už 80 metrų nuo namo. Aplink
– nuostabios kraštovaizdžio draustinio apylinkės, žymių
istorinių įvykių vietos. Kaip sako žmonės, čia gera aura“, –
kūrimosi pradžią prisimena R. Sabaliauskas.
Tačiau sodybai atstatyti ir jai prižiūrėti prireikė nemažai
lėšų. Naujakurių mintys pradėjo suktis apie kaimo turizmo verslą. 2003 m. jie atkėlė svečiams vartus.
„Sodybai prireikė pavadinimo. Gražų rytą išėjome į kiemą, pasižiūrėjome į mėlyną dangų, po to žvilgsnį patraukė čia pat žaliuojančios dvi šimtametės liepos. Tada

„Iki tol labai skeptiškai ir nepatikliai žiūrėjome į bet kokią paramą, nes gyvenome išskirtinai tik iš savo uždirbtų pajamų. Galvojome, kad skolinti pinigai gali būti tik

ir nusprendėme – čia bus sodyba „Tarp liepų“. Juolab

Poilsio akimirkos

Linos ir Rimanto Sabaliauskų sodybai „Tarp liepų“ konkurse
„Sėkmingiausias 2011 m. turizmo projektas“, kurį surengė
Valstybinis turizmo departamentas, skirta trečioji vieta

kad kaip liepaites išauginome dvi dukras... Tai sutapimas ar likimas?“ – šypsosi šeimininkai.

Gražiausios Lietuvos kaimo turizmo sodybos

Profesionali šaudykla įrengta pasinaudojus KPP priemone „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“

Medžiotojo svajonei suteikė
tvirtą atspirtį
Vidas VENSLAVIŠKIS
Kėdainių rajone, Josvainių seniūnijoje, 4 gandrų kategorijos kaimo turizmo sodybos „Medžiotojų
sostinė“ savininkui Vidui Silvestravičiui parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ (supaprastinta tvarka) padėjo užsitikrinti konkurencinį pranašumą.
Lietuvos viduryje įkurtos kaimo turizmo sodybos „Me-

klės romantika alsuojanti aplinka dabar per metus pri-

džiotojų sostinė“ šeimininkas net sunkmečiu sugebėjo

traukia apie 5000 svečių.

iššauti taiklų šūvį – pasinaudojęs Europos Sąjungos (ES)

Patogi geografinė padėtis taip pat prisidėjo, kad į kon-

ir nacionalinio biudžeto parama sukūrė vieną patrau-

ferencijas čia pamėgo rinktis valstybės institucijų, soli-

kliausių šalyje pramoginių šaudyklų. 2010 m. sodybos

džių bendrovių atstovai. Tačiau viena svarbiausių sody-

pagalbiniam pastatui iš dalies atnaujinti ir aplinkai su-

bos traukos priežasčių tapo išskirtinė pramogų pasiūla.

tvarkyti skirta apie 40 tūkst. litų paramos, o 2011 m. –
beveik 150 tūkst. litų paramos sodybos veiklai skatinti.

Išskirtinė pramogų pasiūla
Įsimintino grožio Šušvės draustinyje, Kunioniuose, 2006
m. įkurta kaimo turizmo sodyba „Medžiotojų sostinė“

Sodybos įkūrėjas ir prisiekęs medžiotojas V. Silvestravičius
svečiams sudarė puikias sąlygas išmėginti rankos taiklumą
šaudant į taikinius iš šautuvų, lankų ir arbaletų. Azartiškiausias potyris – šaudymas į skriejančias lėkšteles.

Modernizavo sodybą

per trumpą laiką pelnė lankytojų pripažinimą. Kokybiš-

„Kaimo turizmo sodyba sėkmingai išsilaiko, jei be na-

kos poilsio, maitinimo ir nakvynės paslaugos, medžio-

kvynės ir maitinimo paslaugų pasiūlo daug įdomių pra-
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mogų. Tai patvirtino ir tai, kad ekonominės krizės metu

pyti padeda ir moderni apšvietimo sistema. Prieš inves-

nusprendžiau modernizuoti sodybą. Efektyvią naudą

ticijas sodybai apšviesti buvo sunaudojama 50 kilovat

galėjo duoti tik gana didelės investicijos, todėl ryžausi

valandžių elektros energijos per naktį, o dabar – net

pasinaudoti KPP priemone „Kaimo turizmo veiklos ska-

100 kartų mažiau.

tinimas“, – sako V. Silvestravičius.

„Visi šie projektai labai padidino sodybos konkurencin-

Pirmoji parama pagal šios priemonės supaprastintą

gumą, padėjo išsaugoti lankytojų srautą. Galėjome dirbti

tvarką 2010 m. kompensavo dalį išlaidų, skirtų darbo

pelningai nebrangindami paslaugų. ES ir nacionalinio

sąlygoms pagerinti ir sodybos patrauklumui didinti.

biudžeto parama suteikė tvirtą pradžią mano svajonei

Moderniam klientų registracijos skyriui įrengti, pagal-

– įkurti pirmąjį Lietuvoje pramoginio šaudymo parką

binėms patalpoms ir aplinkai sutvarkyti buvo išleista

kaimo turizmo sodyboje“, – tvirtina sodybos savininkas.

apie 180 tūkst. litų.
2011 m. V. Silvestravičius vėl paprašė paramos 300

Pasiektas rekordas

tūkst. litų vertės projektui. Pagal KPP priemonę „Kaimo

V. Silvestravičius kaimo turizmo verslo ėmėsi netikėtai.

turizmo veiklos skatinimas“ buvo kompensuota pusė

Dar besimokydamas tuometiniame Kauno miškų tech-

investicijų.

nikume, jis aukcione pigiai nusipirko sklypą su kolūkio

„Pirmiausia parama leido sodyboje sukurti profesionalią pramoginę šaudyklą, kurią pamėgo daugybė me-

apleista statybviete. Tuomet tikėjosi, kad su žmona Jovita galės ateityje čia sukurti savo namus.

džiotojų ir šaudymo sporto entuziastų. Čia įrengta 10

Bet daugiau nei prieš dešimtmetį iškilus pastatams, šei-

skraidančių taikinių leidimo aparatų, organizuojamos

ma suprato, kad vežioti tris atžalas į mokyklą bus gana

Lietuvos medžioklinio šaudymo federacijos varžybos,

sudėtinga. Pradėjo suktis mintys, kad Lietuvos viduryje

tradicinėmis tapo jau penktus metus iš eilės vykstan-

gali gimti kaimo turizmo sodyba – šeimų ir medžiotojų

čios varžybos Medžiotojų sostinės taurei laimėti“, –

susibūrimo vieta.

džiaugiasi V. Silvestravičius.

„Medžiotojų sostinė“ greitai patvirtino savo iškalbingą

Be to, ES ir nacionalinio biudžeto paramos lėšos inves-

pavadinimą. Praėjus beveik pusantrų metų nuo įkurtu-

tuotos ir į sodybos priežiūrą. Buvo atnaujinta vandens

vių čia pasiektas Lietuvos rekordas: į šventę 4 ha sody-

valymo įranga. Įrengtos automatinės laistymo sistemos

bos teritorijoje susirinko apie 2500 dalyvių, iš jų – 650

sumažino 60 arų dydžio vejos priežiūros išlaidas. Tau-

medžiotojų.

Sodybos įkūrėjas V. Silvestravičius – prisiekęs medžiotojas ir
sportinio šaudymo gerbėjas

„Medžiotojų sodybos“ salėje gali susėsti 80 pobūvio dalyvių

Gražiausios Lietuvos kaimo turizmo sodybos

Sodyba „Dzūkijos perlas“

Dzūkijos perlas prie Nemuno
Jurgita BRIEDIENĖ
Vieni perlų ieško Kinijoje, kiti – Filipinuose, o bene patį gražiausią lietuvišką (dzūkišką) perlą rasite
Varėnos rajone, šalia Merkinės esančiame Dubaklonio kaime. Kaimo turizmo sodybos „Dzūkijos perlas“ šeimininkė garliaviškė Birutė Stepankevičienė šią stebuklingąją gamtos karaliją atrado
prieš 9 metus.
Pasak Birutės, „atvykau, pamačiau ir supratau, kad nie-

Pasak Birutės, „šios lėšos buvo didžiulė parama, statant

kur iš čia neisiu“. Nė akimirkos nedvejodama moteris

ir įsirengiant poilsio kompleksą, ypač daug lėšų reika-

sumokėjo rankpinigius ir įsigijo tuomet apleistą 11 ha

laujančius kanalizacijos valymo įrengimus“. Įsisavinus

sodybą. Iš pradžių Birutė galvojo, kad ši vieta bus skirta

gautą paramą, buvo išgrįsti sodybos takai, įrengti sau-

tik šeimos poilsiui, laisvalaikiui. Vėliau energingoji so-

lės kolektoriai, modernūs teniso kortai, lauko baseinas,

dybos šeimininkė, pamačiusi, kaip į jos sodybą tiesiog

pastatyta erdvi didelė virtuvė su visa reikiama įranga,

veržte veržiasi draugai ir pažįstami, 2010 m. sumanė

įsigytas sodybai reikalingas traktoriukas. „Savo lėšomis

kreiptis paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–

niekaip nebūčiau viso to sukūrusi“, – teigia Birutė, var-

2013 m. programos (KPP) priemonę „Kaimo turizmo

dan savo kaimo turizmo sodybos puoselėjimo pasiė-

veiklos skatinimas“.

musi ir banko paskolą. Šeimininkei talkina ir jos sūnus.

Be paramos būtų neišsivertusi
B. Stepankevičienė kreipėsi į Nacionalinę mokėjimo
agentūrą (NMA). Buvo parengtas projektas „Birutės

„Be jo prapulčiau tuose savo hektaruose“, – juokauja
Birutė.

Ir antrasis projektas sėkmingas

Stepankevičienės kaimo turizmo sodyba“, kuris buvo

2012 m. pradžioje sodybos šeimininkė nusprendė „štur-

įgyvendinamas keliais etapais. Bendra projekto vertė

muoti“ mišką. Birutė vėl pateikė paraišką NMA ir pagal

– 364 604 litai. Projektas įgyvendintas 2010–2011 m.

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos prie-
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laukiu tik tinkamo laiko sodinti.“ Dar viena didžiosios
entuziastės svajonė – vėjo jėgainės. „Jos tikrai bus, bet
kiek vėliau, – tikina Birutė. – Pirmiausia įgyvendinsime
esamą projektą, o vėliau žingsniuosime toliau.“

Poilsiautojų netrūksta
Pasak Birutės, „žiemą sodyba miega, atbunda ji drauge
su gamta“. Pats didžiausias svečių antplūdis prasideda
nuo gegužės mėnesio ir trunka iki pat vėlyvo rudens.
Tada į sodybą užplūsta būriai stovyklautojų, rengiami
vestuvių pokyliai. Per vasarą kaimo turizmo sodyboje
apsilanko per 850 svečių. Labai populiarios teniso, rankinio, karatė vasaros stovyklos. Bene pats geriausias
Birutė Stepankevičienė laiminga, pasirinkusi kaimo turizmo verslą

įvertinimas, pasak Birutės, „kad daugelis ne tik sugrįžta
čia, bet dar ir draugų atsiveža, o tai – pati geriausia re-

monę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ 2011
m. parengė projektą „Birutės Stepankevičienės miško
sklypo prie Dubaklonio kaimo sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai“ paramai gauti. Pagal šią priemonę
Birutei suteikta 188 496 litų parama. Iš šių lėšų sodybos
šeimininkė planuoja įrengti keturias lauko pavėsines,
žaidimo aikšteles, sveikatingumo takus (apie 1,7 km),
apžvalgos aikštelę, leisiančią grožėtis nuostabiais vaizdais, ir automobilių stovėjimo aikštelę. Dar sodybos
šeimininkės ateities planuose – šilauogių plantacija. Kai
Birutė apie tai kalba, net akys žiba. „Ji bus ten, šalia vandens telkinio, – parodo moteris. – Bus ne tik šilauogių
pieva, bet ir vaismedžių sodas. Sodinukai jau nupirkti,

klama. Vienu metu sodyboje gali gyventi iki 50 svečių,

Už gautą ES ir nacionalinio biudžeto paramą buvo išgįsti takai

Žaviausia šioje sodyboje – vasarą

bet tada jau ir savo namą turiu užleisti“. Ši iš pažiūros
mažytė, prekybininke save įvardinanti moteris, spinduliuoja nepaprastu gerumu ir širdies šviesa. Moka ji
viską: ir valgį gaminti, ir eiles deklamuoti, ir vilnas velti.
Sodyboje dar gyvena ir svečių akis džiugina arkliukas
ponis, pulkelis garbanių avių ir vištų. „Noriu, kad mano
svečiai būtų maitinami ekologišku ir sveiku maistu, –
sako Birutė. – Pokylius surengiame prie lauko baseino,
įžiebus visus žibintus ir žvakes, kad net pačios širdžiai
miela. Soliariumą pirtelėje įrengiau, kad mielosios ponios ir panelės galėtų pasilepinti.“
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Šalia Bielinių kaimo turizmo sodybos – Navos ežeras

Išnaudoti gamtos turtai Aukštadvaryje
Jurgita BRIEDIENĖ
Į Viktorijos ir Antano Bielinių keturiais gandrais pažymėtą kaimo turizmo sodybą niekaip kitaip
nepateksi, kaip tik pro Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčios šventorių. Sunku net įsivaizduoti, kad pačioje gyvenvietės širdyje galima plėtoti kaimo turizmo verslą, bet pamatęs vaizdus,
atsiveriančius nuo gyvenamojo Viktorijos ir Antano namo, supranti vieną, – tarsi patekai į rojų...
Tyvuliuojantis Navos ežeras užburia ramybe, o rąstiniai
namukai, pūpsantys papėdėje, tai lyg šviesios angelų
buveinės. Jaukią turizmo oazę Aukštadvaryje Bieliniams
padėjo sukurti Europos Sąjungos (ES) ir nacionalinio biudžeto parama, gauta pagal Specialiąją žemės ūkio ir kaimo plėtros programą (SAPARD), Lietuvos 2004–2006 m.
bendrojo programavimo dokumento (BPD) ir Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones.

Įkvėpė netikėti svečiai
Kokia gi buvo Aukštadvario kaimo turizmo sodybos šeimininkų verslo pradžia? Pasirodo, ne tokia ir paprasta,
akmenimis grįsta. Viskas prasidėjo jau prieš gerus 15 metų,
1997 m., kai po Lietuvą keliaujanti šeima iš Kaukazo vieną vakarą pasibeldė į Viktorijos ir Antano sodybos duris.
Prašė tik vieno: leisti apsistoti jų namuose bent keletą dienų, mat, pasak jų, gražesnės sodybos ir mielesnių širdžiai
vaizdų neradę visose apylinkėse. Sutriko tada šeimininkai,
nelabai turėjo, ką pasiūlyti, bet negi atsakysi pakeleiviams.
Atvėrė savo namų duris, apglėbė svečius šiluma ir svetingumu, apgyvendino dukrų kambariuose. Svečiai išvyko

tik po gero mėnesio... Jau tada, pasak Antano, blykstelėjo mintis kažką su tuo grožiu daryti, juolab kad ir svečiai
taip juos išgyrė, įkvėpė. Po to, kai buvo patvirtinta Kaimo
turizmo plėtros programa, idėja plėtoti turizmo paslaugas
dar labiau sustiprėjo. Jų sodyboje lankėsi ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, ir Lietuvos ūkininkų sąjungos atstovai, ragindami išnaudoti turimus gamtos turtus.
Taip ledai ir pajudėjo. Pasak Viktorijos, „visada gyvenome
mintimi, kad norime dalintis su kitais, norime bendrauti,
skleisti šilumą ir senatvėje nelikti vieni“.

Pirmieji – SAPARD pinigai
Pradėjo viską Bieliniai nuo technikos, padargų ir viso turimo ūkio išpardavimo, kad tik greičiau galėtų pradėti
statyti pirmuosius trobesius. Šeimininkė Viktorija pradėjo lankyti kaimo turizmo organizavimo kursus, mokėsi
rengti verslo planą. 2002 m. pateikė paraišką Nacionalinei
mokėjimo agentūrai (NMA) pagal specialiąją žemės ūkio
ir kaimo plėtros programą. Jų paraiška buvo registruota
pirmuoju numeriu. Antanas Bielinis SAPARD paramą panaudojo kaimo turizmo verslo plėtrai – Aukštadvario regi-
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skatinimas“. Parama buvo skirta 2006 m. vasario 3 d., projektas įvykdytas 2007 m. Pagal šį projektą šeimininkams
buvo suteikta per 143 tūkst. litų parama. Bieliniai už šias
lėšas pastatė ir įrengė dar vieną gyvenamąjį pastatą, skirtą
apgyvendinti 12–17 svečių, ūkinį pastatą su 2 miegamaisiais (iki 8 žmonių), išplėtė pobūvių salę (iki 15 žmonių).

Viktorija ir Antanas Bieliniai Aukštadvaryje sukūrė jaukią kaimo
turizmo sodybą poilsiautojams

oniniame parke prie Navos ežero įrengė jaukius svečių namus, pobūvių ir konferencijų salę, įsigijo poilsio ir sporto
inventorių. Sodybos šeimininkai pagal parengtą projektą
gavo per 52 tūkst. litų. „Juokingi tada atrodė pinigai, tačiau
mes išsitekome“, – šypsosi skrupulingoji Viktorija. Tačiau
to, žinoma, neužteko, kaip sakoma, apetitas atsiranda
bevalgant, reikėjo plėstis. Įsirengę salę, skirtą pobūviams,
sodybos šeimininkai nebeišsiteko su miegamaisiais... Taip
ir įsisuko darbštieji Bieliniai į savo kaimo turizmo verslą.
Kadangi poilsiautojų netrūko, sutuoktiniai pradėjo kurti
planus, kaip išplėsti ir pagerinti verslą – apsistoti po vienu stogu svečiams ir šeimininkams buvo nepatogu. Savo
sodyboje Bieliniai turėjo pagalbinių pastatų, tad pagal
SAPARD paramos lėšomis finansuojamą projektą juos rekonstravo. Vietoj garažo ir daržinės sumanūs verslininkai
įrengė svečiams salę, poilsio kambarius bei pastatė dar vieną nedidelį namuką.

Nesustojo pusiaukelėje
Verslas sekėsi, bet sodyboje vėl pasidarė ankšta, labai trūko
miegamųjų poilsiautojams. Būtinai reikėjo statyti naujus
pastatus, kuriuose būtų galima apgyvendinti daugiau svečių. Tačiau pakankamai lėšų sodybos plėtrai Bieliniai neturėjo. Tada sodybos šeimininkas nutarė siekti ES ir nacionalinio biudžeto paramos. 2005 m. Bieliniai savarankiškai
parengė projektą pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo
programavimo dokumento „Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ priemonės veiklos sritį „Kaimo turizmo ir amatų

Bieliniai ir toliau plėtojo kaimo turizmo verslą. 2009 m.
vėl kreipėsi į NMA. Šįkart – pagal Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 m. programos priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“. Ir pagal projektą „Kaimo turizmo ir poilsio paslaugų plėtra“ pateiktą paraišką 2009 m. gavo per
115 tūkst. litų. Šie pinigai pagelbėjo rekonstruojant didžiąją pobūvių salę ir visą virtuvę bei pagalbines patalpas. Taip
pat buvo įrengta 2 kanalizacijos, valymo sistemos, išgrįsti
takai, supirkta moderni virtuvės įranga, pastatyta malkinė.

Poilsiautojų netrūksta
Šiandien Bielinių kaimo turizmo sodyboje svečių poilsiui įrengti 6 rąstiniai pastatai su visais patogumais.
Juose yra virtuvėlės, židiniai. Prie ežero įrengta rąstinė
garinė pirtis, kurioje išsivanojus, galima iškart šokti į
vandenį. Sodyboje yra dvi pokylių salės: 40 ir 18 vietų.
Prie abiejų salių – virtuvės. Aplinka gražiai sutvarkyta:
yra asfaltuota automobilių stovėjimo aikštelė, jaukios
lauko pavėsinės su židiniais. Sodyboje taip pat įrengtos
vaikų žaidimo aikštelės, sūpuoklės, smėlio dėžės. Aktyviam poilsiui yra krepšinio, tinklinio aikštelės, dviračiai,
baidarės, kanojos, valtys, vandens dviračiai. Žiemą galima pasivažinėti nuo kalno rogėmis, slidinėti.
Sodybos lankomumą akivaizdžiai demonstruoja skaičiai,
pateikti Lietuvos Respublikos statistikos departamentui:
2011 m. sodyboje svečiavosi 2 700 lietuvių ir 200 svečių
iš svetur. „Darbo daug, tai tik spėk suktis“, – sako darbščioji sodybos šeimininkė, didžioji finansininkė Viktorija.
Viktorija baigė Žemės ūkio akademiją, kurioje įgijo ekonomisto organizatoriaus specialybę. Aukštadvaris – Viktorijos gimtinė. Sodybos šeimininkas – garbaus amžiaus
kuklusis ignalinietis Antanas taip pat nė kiek žmonai nenusileidžia. Antanas – kvalifikuotas agronomas, didžiąją
profesinės veiklos dalį ėjęs vadovo pareigas (dirbo pirmininku, Aukštadvario tarybinio ūkio direktoriumi). Abu
drauge per gyvenimą žingsniuoja jau 48 metus.
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Poilsiautojus žavi senovinė XIX a. pabaigos etnografinė sodyba, su dideliu kiemu ir sodu

„Suvalkiečio sodyba“ — dalelė
etnografinės Lietuvos
Violeta SEREDŽIUVIENĖ
Šakių rajone, Sudargo seniūnijos Pervazninkų kaime, jau dešimtmetis kaip plėtojamas kaimo turizmas „Suvalkiečio sodyboje“, kurios šeimininkai – Vydas ir Aurelija Rutkai. Tai – senovinė XIX a.
pabaigos etnografinė sodyba, su dideliu kiemu ir sodu. Čia išlikusi autentiška klėtis su senoviniais
ūkiniais pastatais, yra pirtis, tvenkinys.
Šalia sodybos – miškas ir Nemuno vingis. Tolėliau stūkso Sudargo piliakalniai. Kiekvienas sodybos kampelis
primena tuos laikus, kai čia su savo senaisiais papročiais
ir kalba gyveno mūsų proseneliai. Itin sėkmingai kaimo
turizmo verslą Rutkams padeda plėtoti Lietuvos kaimo
plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonės
„Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ parama.

moje ir 2012 m. pagal priemonę „Kaimo turizmo veiklos

ES projekto lėšos investuojamos į istorinį paveldą

ta erdvi 80 vietų pobūvių salė, o antrajame – miegamieji

„Didėjant turistų srautams, supratome, kad reikia gerinti
svečiams teikiamų paslaugų kokybę, įrengti miegamuosius,
suremontuoti senus pastatus, kluoną ir tvartą uždengti
naujais stogais. Kadangi savo lėšomis to nepajėgėme padaryti, nusprendėme prašyti Europos Sąjungos ir nacionalinio
biudžeto paramos. Ačiū Dievui, kad yra galimybė pasinaudoti tokia parama, nes kitaip savo planų mes nebūtume
galėję įgyvendinti. Puiku, kad paramos lėšos investuojamos
į ateitį, į istorinį ir kultūrinį paveldą. Jau daug darbų pagal
projektą atlikome, tačiau nemažai jų dar laukia“, – atvirai
kalbėjo sodybos šeimininkė Aurelija. Sodybos šeimininkai
dalyvauja Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. progra-

įrengti šildymo, vandentiekio sistemas, nuotekų valymo

skatinimas“ įgyvendina projektą „Kaimo turizmo sodybos
„Suvalkiečio sodyba“ plėtra“. Bendra projekto vertė – 960
tūkst. litų, iš jų ES ir nacionalinio biudžeto paramos lėšos –
apie 469 tūkst. litų. Vykdant projektą, jau pakeisti kluono
ir ūkinio pastato stogai, vyksta vidaus įrangos darbai. Atlikus kluono rekonstrukciją, pirmajame aukšte bus įrengkambariai. Čia bus galima priimti apie 50 svečių. Numatyta
įrenginius. Atsiras ne tik visi buitiniai patogumai, bet ir virtuvė maistui gaminti. Šiuolaikiniai patogumai bus įrengti
taip, kad nesumenkintų sodybos autentiškumo. Kiekvienas sodybos kampelis primins senuosius laikus, kai čia dar
gyveno mūsų seneliai ir proseneliai. Tai bus puiki vieta tradicinėms šeimos šventėms, vestuvėms ar jubiliejams švęsti,
laikantis visų senųjų papročių. „Suvalkiečio sodyba“ savotiškai reprezentuoja Lietuvą, jos istorinį paveldą, todėl mes
privalome stengtis, kad sodybos svečiai, ypač užsieniečiai,
pamatytų bent dalelę senosios autentiškos Lietuvos, pajus-
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tų darbščių ir išradingų kaimo žmonių dvasią“, – sakė sodybos šeimininkė Aurelija Rutkienė.

Pakerėjo ypatinga sodybos aura
Senąją sodybą šeima nusipirko prieš penkiolika metų.
Tikrą suvalkietį miškininką Vydą pakerėjo sodybos autentiškumas ir gera aura. Pervazninkų kaime ši sodyba
buvo įkurta dar 1890 m. Paskutiniai jos šeimininkai buvo
Juozas ir Marija Petkevičiai. Vienišai senolei mirus, apleistą sodybą Rutkai nusipirko gana nebrangiai. „Mums
labai patiko sodyba, tačiau supratome ir tai, kad į ją teks
įdėti daug darbo, lėšų ir širdies. Pastatų stogai buvo kiauri, sienos apgriuvusios, aplinka apleista. Nuo tada apie
jokias atostogas jau negalvojome – visą laiką triūsėme
savo sodyboje, – prisimena sodybos šeimininkė Aurelija Rutkienė. – Vieną kartą, mums besitvarkant, užsuka
į sodybą jauna pora ir sako, norintys čia atšokti vestuves. Nesvarbu, kad sodyboje nėra nei vandentiekio, nei
jokių kitų patogumų. Juos tiesiog pakerėjo natūralus
gamtovaizdis, senoji sodybos dvasia. Ir taip vis dažniau

Jaunimą domina protėvių gyvenimo būdas
Jau dešimt metų kaimo turizmu besiverčianti Aurelija
Rutkienė sakė, jog į jų šeimos sodybą poilsiautojų atvyksta
iš įvairių Lietuvos miestų ir užsienio. Nuo 2003 m. A. Rutkienė yra Lietuvos kaimo turizmo asociacijos (LKTA) narė.
„Suvalkiečio sodyboje“ poilsiautojai turi galimybę susipažinti su suvalkietiškos etnokultūros istorija, kurią įdomiai
pristato pati sodybos šeimininkė, lituanistė, 25 metus dirbusi pedagoginį darbą Aurelija Rutkienė. Dažnai sulaukiama ekskursijų iš Lietuvos mokyklų. Moteris prisiminė, kaip
prieš kelerius metus jai paskambino iš Vilniaus S. Nėries
gimnazijos mokytoja ir paprašė priimti ekskursiją. Į sodybą atvažiavo dviaukštis autobusas, pilnas moksleivių, jų
tėvelių ir pedagogų. Vilniečiai buvo sužavėti sodybos autentiškumu, eksponatų gausa ir jaukumu.
„Suvalkiečio sodyboje“ vyksta ir rajono etnokultūros
renginiai. Buvo varžomasi ne tik dėl gražiausių ir plačiausių pradalgių, bet ir gebėjimo tinkamai pagaląsti
(„išpustyti“) dalgį.

nė, labiau etnografinė.

„Visai neseniai mane nustebino, kai pro šalį ėjo močiutė
su anūkėle. Mergaitė labai troško apsilankyti senojoje
sodyboje. Yra kažkas, kas vaikus čia traukia. Mes, lietuviai, vis dar norime gyventi senoviniuose namuose“,
– džiaugėsi A. Rutkienė. Sodyboje besilankančiam jaunimui yra egzotika vakarais sėdėti po žvaigždėtu dangumi prie spragsinčio laužo, žiūrėti į žvaigždes, miegoti
ant pievelės pastatytose palapinėse. Sodyboje esančiose autentiškose senosiose bernų ar mergų klėtyse, dviejų galų stuboje šeimininkai gali suteikti nakvynę 10–15
svečių. Iki šiol sodyba svečius priiminėjo tik vasarą.

Pasak Aurelijos Rutkienės, į jų sodybą poilsiautojų atvyksta iš
įvairių Lietuvos miestų ir užsienio

Moksleiviai nuoširdžiai domisi savo senelių ir prosenelių
gyvenimo būdu, papročiais

ir dažniau atsirasdavo žmonių, norinčių čia pabūti, atšvęsti savo šeimos šventes, kelių kartų giminių suėjimus.
Supratau, kad džiaugtis šia unikalia sodyba turi turėti galimybę visi. Supratau ir tai, kad teks dėti visas pastangas,
kad būtų išsaugotas sodybos XIX a. autentiškumas.“ Taip
buvo pradėti rinkti nauji etnografiniai eksponatai, senoviniai ūkio, buities rakandai, baldai. Nemažai autentiškų
eksponatų padovanojo pažįstami, draugai, giminės. Su
kiekvienais metais sodyba darėsi vis jaukesnė, turtinges-
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Sodybos savininkas Gediminas su savo lėktuvu skraidina ir poilsiautojus

Rėžaliuose — penki sezonai
Nijolė PETROŠIŪTĖ
Kelmės rajono Tytuvėnų seniūnijos Rėžalių kaime esančioje kaimo turizmo sodyboje „5 sezonas“
iš tikrųjų pajusite penkis sezonus. Sako, visur kitur yra keturi metų laikai, t. y. sezonai, o Rėžaliuose
– penki. Netikite? Pagyvenkite čia ir įsitikinsite.
Trumpam stabtelėję sodyboje, pro langus pamatysite atsiveriantį nuostabų vaizdą, kūną ir dūšią pervers
nuostabi Padubysio panorama, kurios neužstoja jokie
pastatai ar medžiai. Vaizdu grožėtis galima ir nuo pagrindinio namo stogo, kuris, kaip ir kiti sodybos namelių stogai, dengtas norvegiškais želdiniais. Bet užburiančią sodybos aurą pajusite tik apsistoję ilgėliau.

to tuo susigundė, nes neįsivaizdavo, ką su tomis džiunglėmis, taip jam atrodė, veikti. Ir iš dirbamos žemės jokios
naudos – vėjų pustomas smėlis. Tačiau, kai savo lėktuvu paskraidė virš šių vietovių, suprato, jog tinkamesnės
vietos kaimo turizmo sodybai neras – toli nuo miesto
triukšmo, šiandienos gyvenimui įprasto gaudesio, pašalinių akių. Tikras Dievo užantis ir tiek.

Jei užlipsite ant kalno, ant kurio šlaito yra įsikūrusi
sodyba, atsidursite 30-ties metrų aukštyje. Tas svaiginantis aukštis veikiausiai ir lėmė, kad šioje vietoje, dar
taip neseniai apaugusioje šabakštynais, gavus Europos
Sąjungos (ES) ir nacionalinio biudžeto paramą, įsikurtų
kaimo turizmo sodyba „5 sezonas“.

Tačiau, neslepia sodybos savininkas, jei ne 2005 m.
suteikta ES ir nacionalinio biudžeto parama pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto
priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos sritį „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“, ko gero, viskas ir būtų pasibaigę pasižvalgymais
iš paukščio skrydžio. „Pradėti kurtis nuo nulio, kai net
elektros linija tik kitapus Dubysos teėjo, būtų buvę
pernelyg sunku, net neįmanoma. Todėl negaišdamas

Sodyba – buvusiame šabakštyne
Kai kauniečiui Gediminui Bagdonavičiui pažįstami žmonės pasiūlė pirkti Rėžaliuose 21 ha žemės, vyras ne iš kar-
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dar kainuos. Jis gali tiesiog ilsėtis ir grožėtis tuo, ką pats
Dievas sukūrė. Todėl aš su Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto parama prie to ir prisidėjau.“
Gediminas pasakoja, kad jo sodybos svečiams yra patiekiami pusryčiai bei vakarienė, kas, beje, kaimo turizmo sodybose pasitaiko gana retai. Maitinimas – taip
pat už tą patį mokestį.

Gediminas Bagdonavičius augina škotų hailendus

parengiau projektą „Gedimino Bagdonavičiaus kaimo
turizmo sodyba“, kurio bendra vertė – beveik 3 mln.
litų (su PVM). Remiama projekto dalis – 1,2 mln. litų.“
Gediminas pasakoja, kad, įgyvendindamas projektą
„Gedimino Bagdonavičiaus kaimo turizmo sodyba“,
pirmiausia nutiesė elektros kabelius, be kurios nebūtų
buvę įmanomi statybų darbai. Sodyboje įrengė vandens
gręžinį, sutvarkė infrastruktūrą, įrengė pirčių ir, žinoma,
surentė pačius pastatus. „Dar šiek tiek ir baldams atliko.
Tokią paramą gavęs, jau ir pats toliau gali suktis.“

Galima paskraidyti lėktuvu
Šiandien „5 sezono“ poilsio kompleksą sudaro pagrindinis namas ir trys atskiri šeiminiam poilsiui pritaikyti nameliai. Pagrindiniame name yra konferencijų ir pokylių
salė su visa tam reikalinga įranga. Čia yra ir penki poilsiui
pritaikyti numeriai su mini virtuvėlėmis bei kiekvienam
kambariui skirtais patogumais, kiekvienas kambarys turi
po atskirą terasą su lauko baldais. Visa tai yra įrengta ir
trijuose mažesniuose nameliuose. Sodyba suprojektuota
taip, kad jos svečiai turėtų kuo daugiau privatumo. Svečių paslaugoms yra pirtys, sūkurinė vonia, kubilas, bilijardo stalas. Aktyvaus sporto mėgėjai, pagal metų laiką, gali
pasiplaukioti baidarėmis, valtelėmis, važinėtis dviračiais,
leistis slidėmis ar rogutėmis nuo Dubysos skardžių, čiuožinėti. Gediminas sako, jog artimiausiu metu sodyboje
atsiras ir senovinė brička bei ją traukiantis žirgas. „Visa
tai yra įskaičiuota į bendrą poilsio kainą. Man nepriimtina, kai sodybos svečias, panorėjęs pasiirstyti baidare ar
pasivažinėti dviračiu, už kiekvieną paslaugą moka papildomai. Svečias, peržengęs mūsų sodybos slenkstį, turi
pamiršti visus rūpesčius, skaičiavimus, kiek tas ar anas

Bene didžiausias kaimo sodybos „5 sezonas“ išskirtinumas – galimybė paskraidyti lėktuvu. Gediminas
Bagdonavičius – profesionalus pilotas, dažnai iš Kauno
Dariaus ir Girėno aerodromo į savo sodybą Rėžaliuose
atskrenda savo lėktuvu ir paskraidina svečius. „Lėktuvu – ir greičiau, ir pigiau. Iš Kauno į sodybą atskrendu
per pusę valandos, sunaudodamas tik 8 l A98 benzino.
Tik pats lėktuvas ir jo išlaikymas brangiai kainuoja. Tačiau kiekvienas mūsų turime vienokią ar kitokią aistrą.
Mano aistra – skraidyti. Dar – keliauti.“

Patirties sėmėsi užsienyje
Gediminas Bagdonavičius neslepia, kad, prieš atidarydamas savąją kaimo turizmo sodybą, pats svečio teisėmis
pagyveno ne vienoje mūsiškėje ir užsienio kaimo turizmo
sodyboje, mokėsi, kaip neturėtų būti. „Tačiau jei lygintume
mūsų kaimo turizmo sodybas su užsienio, ypač su lenkiškomis ar tomis, kur toliau į pietus, tai mūsiškis aptarnavimo lygis tikrai aukštas. Teko buvoti ir tokiose sodybose,
kur tėra sulankstoma lovelė, o rankšluosčio net nėra.“
Gediminas sako, kad ateityje išliks tik ieškantys naujovių.
Todėl jo sodyboje jau 2012 m. atsirado besiganantys škotų hailendai. Kol kas jie, neįprastai gauruoti ir grėsmingais ragais, – tik atrakcija sodybos svečiams, bet ateityje
iš tos kaimenės tikimasi gauti ekologiškos mėsytės.
Žvelgdamas į ateitį, 2010 m. Gediminas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Pirmas
žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ daugiau kaip 7 ha savo valdų užsodino ąžuolynu. Iš pradžių
šią žemę vietos ūkininkams siūlė už dyką. Sakė, dirbkite,
naudokitės. Bet... norinčiųjų neatsirado. Dabar šiame plote suoš ąžuolynas. Gediminas prisipažįsta, kad kaip jaunasis ūkininkas turėjo ir daugiau galimybių pasinaudoti ES ir
nacionalinio biudžeto parama, bet vienur nesuspėjo, kitur
pražiopsojo. „Nieko, nėra ko norėti visus pinigus gauti, kitus reikia ir pačiam užsidirbti. Aš ir taip daug gavau.“
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Kaimo turizmo sodybos „Radailių dvaras“ panorama

Radailių dvare, ant tvenkinio kranto
Nijolė PETROŠIŪTĖ
Kaimo turizmo sodybos „Radailių dvaras“ (Klaipėdos r.) savininkė Vita Aušrienė yra laiminga
iškeitusi savo vaikystės miestą Klaipėdą į kaimą, į jo žalumą, į tyrą orą ir paukščių trėles. Ne, Vita
nesako, kad viskas jos gyvenime ėjo kaip per sviestą. Buvo visokių gyvenimo tarpsnių. „Visai kaip
jūroje: būna potvyniai ir būna atoslūgiai“, – sako pajūrio mergelė.
Būdama tikra žemaitė, žino ir kiek gruboką patarlę: ten,
kur nesmirdi, ten ir nekvepia. Taip ir su jų verslu buvę.
Daug ir nelabai mielų dalykų teko patirti, kol galėjo
džiaugtis klestinčiu šiandienos kaimo turizmo verslu.
Gal tik nuo vaikystės išliko ta pati svajonė turėti savo
paslaugų verslą. Jo imtis klaipėdietę 2006 m. liepos 18 d.
paskatino gauta 655 tūkst. litų parama pagal Lietuvos
2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės
„Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos sritį „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“.

Reikėjo didelių investicijų
Vita pasakoja, jog ji su broliu, kaip tikri pamario vaikai,
savarankišką verslą pradėjo nuo žuvies: Radailiuose įsigijo gabalą kemsynų ir čia atidarė žuvies rūkyklą. Išrūkytą žuvį pardavinėjo turguje. Bet po kurio laiko verslas

pradėjo prasčiau sektis: didėjo konkurencija, brango
žuvis, plonėjo pirkėjų piniginės, o ir ES reikalavimai
maisto įmonėms didėjo, kad juos atitiktų, reikėjo didelių investicijų.
Tačiau šiandienos akimis žiūrint, net pačias nesėkmingiausias verslo dienas reikėtų vadinti naujo verslo pradžia. Laisvomis nuo verslo valandėlėmis ėmę tvarkyti
aplinką, jie pamatė, kokią gamtos grožybę slepia sunkiai žmogui beįžengiami šabakštynai. „Viską išvalę, sutvarkę, net patys nusistebėjome, kaip čia gražu. Tada ir
kilo mintis, jog čia būtų galima įkurti kaimo turizmo sodybą, atidaryti pirčių kompleksą. Iš praeities vėl atplaukė vaikystės svajonė turėti restoraną ant jūros kranto.“
Vita šypteli: restorano ant tikros jūros kranto pastatyti
negalėjo, bet niekas netrukdė išsikasti tvenkinį ir pavadinti jį Radailių jūra.
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V. Aušrienė sako, jog ant tvenkinio kranto, dvaro svečių
vadinamo jūra, yra visos sąlygos, kad kiekvienas sodybos svečias galėtų jaustis tikru ponu, taigi čia siūloma
daug ir įvairių paslaugų. Be abejo, bene didžiausia vertybė yra pati gamta. Ilgam nepamirštamus įspūdžius
palieka pirčių kompleksas, kuris įrengtas išmoningai
išnaudojus retokai pajūrio krašte pasitaikančius reljefo nelygumus. Tai – originalios architektūros, iš senų
vokiškų plytų sumūrytas pirčių kompleksas ne tik ant
tvenkinio kranto, bet ir šiek tiek įsirausęs į žemę. Šiame
komplekse yra dvi visiškai atskiros garinės pirtys, kurių
priešpirčių salės kartais... gali būti sujungtos į vieną. Čia
– ir tvenkinio terasa, kurioje gali pūkštelėti į kubilą.
Rekonstruotame pastate

Tik viena „smulkmena“ – kad vaikystės svajonė išsipildytų, reikėjo labai didelių investicijų. Todėl su džiaugsmu buvo pasitikta Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo
programavimo dokumento kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos sritis „Kaimo turizmo
ir amatų skatinimas“.
Parengusi projektą „Žuvies perdirbimo cecho rekonstrukcija, pritaikant kaimo turizmo pastatui“, V. Aušrienė gavo 655 tūkst. litų paramos (tinkamos finansuoti
buvo pripažinta 1,3 mln. litų išlaidų). Vita sako, jog iš
senojo pastato buvo panaudoti tik „griaučiai“, o visa
kita pastatyta naujai ir moderniai. Įgyvendinus šį projektą, atsirado galimybė priimti didesnį svečių skaičių, į
kitą lygmenį pakilo jų teikiamos paslaugos kokybė.

Poilsiautojų daugėja
Tačiau, pasak Vitos, vis tiek jų teikiamų paslaugų pasiūla negalėjo tenkinti vis didėjančios paklausos. „Nuolat
didėjantis svečių skaičius vertė ieškoti galimybių priimti didesnius jų srautus. Todėl 2011 m. parengėme kitą
projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m.
programos priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“. Šįkart mūsų projektas vadinosi tiesiog „Kaimo turizmo pastatas“, kurio bendra vertė –1 mln. 110 tūkst.
litų. Šis projektas kol kas dar nėra Nacionalinės mokėjimo agentūros pasirašytas, bet jei viskas klostytųsi
sėkmingai, tai įrengtume dar šešis apartamentus, šešis
dviviečius ir keturviečius kambarius.“

Kur geriau po pirties rasi, jei ne tvenkinyje, pro kurį prateka upelis, kurio viduryje yra sala...
Maloniai nuteikia ir dviejų aukštų restoranas, įsikūręs ant
tvenkinio, t. y. Radailių jūros kranto. Aktyvesnio sporto
mėgėjams šeimininkai gali pasiūlyti krepšinio, tinklinio,
futbolo aikšteles, azartiškąjį dažasvydį, vaikų laukia žaidimų kambarys ir aikštelės, lauko pavėsinės ir kt.

Problemų dėl projekto nebuvo
V. Aušrienė nesiskundžia, kad gausybė rūpesčių gula ant
jos dailių moteriškų pečių. Sako, Radailiuose ponauti gali
tik svečiai, o šeimininkams reikiam mikliai suktis, kad visiems įtiktų. Ar tai pavyksta? „Kaip kada. Yra žmonių, kurie atvažiuoja su išankstine neigiama nuostata. Tokiems
niekada nebus gerai. Bet, laimei, tokių nėra daug.“ Juk yra
ir tokių, kurie net už gautą paramą pabamba. V. Aušrienė apie paramą sako: „Europos Sąjungos ir nacionalinio
biudžeto paramą vertinu labai teigiamai. Bet kokia parama yra labai gerai, reikia už ją padėkoti ir... sugebėti ja
pasinaudoti.“ V. Aušrienė džiaugiasi, kad jokių problemų
dėl projekto nebuvo: reikalavimai buvę labai griežti, bet
teisingi, nebuvo nieko, ko negalima būtų įvykdyti.
Ach tiesa, dar nepasakėme, kur tas Radailių dvaras yra.
Vos septyni km nuo Klaipėdos... Dar paklausite, o kuo
čia dėtas dvaras, jei kaimo turizmo sodyba kūrėsi šabakštyne? XX a. pradžioje buvo čia ir dvaras su 247 ha
žemės ir garsiu pieno ūkiu. Taigi, pasak V. Aušrienės,
jokio dviračio išradinėti nereikėjo, o tik prisiminti vietovės istoriją.
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Išsamesnę informaciją apie kaimo turizmą
galite rasti šiuose tinklalapiuose:
Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija –

www.zum.lt

Lietuvos kaimo turizmo asociacija –

www.atostogoskaime.lt

Nacionalinė mokėjimo agentūra
prie Žemės ūkio ministerijos –

www.nma.lt

