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Litewska agroturystyka oczarowuje
gości autentycznością
Mantas ČESONIS
Goszczący niedawno na Litwie Klaus Ehrlich, prezes Europejskiej Federacji Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej, bez chęci przypodobania się stwierdził, że przed agroturystyką na Litwie otwierają się obiecujące
perspektywy. Goście z Zachodu i Wschodu znajdują tutaj to, co tam zostało już utracone – autentyczność. Na Litwie zachowały się bowiem stare wsie, gospodarstwa rolne, ludzie zaś są bardzo gościnni i serdeczni. W trakcie realizacji programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013 „Promocja turystyki
wiejskiej” dużą uwagę zwraca się na polepszenie świadczonych usług agroturystycznych, na wdrażanie innowacji. O agroturystyce rozmawiamy z Linasem ŽABALIŪNASEM, Prezydentem Asocjacji Gospodarstw
Agroturystycznych na Litwie.
– Jakie są tendencje rozwoju agroturystyki na Litwie?
– O nich możemy sądzić na przykładzie krajów o większym doświadczeniu w tej dziedzinie. Na przykład,
we Francji, kraju o najstarszych tradycjach w agroturystycznych, w ciągu ostatnich 2-3 lat agroturystyka
zaczęła się zasadniczo zmieniać, nastąpił swoisty przełom. Ze względu na specyficzny charakter działalności
agroturystycznej polegający na tym, że wczasowicze
nawiązują z gospodarzami bezpośredni kontakt twarzą
w twarz, przyjeżdżają do nich w gościnę, toteż świadczone w gospodarstwie usługi zaczęto nazywać „komunikacją osobistą”.
– Zatem wraca się do tego, z czego kiedyś zrezygnowano? Chociaż my w zasadzie i nie musimy wracać,
ponieważ jeszcze nie zdążyliśmy utracić takiego bezpośredniego kontaktu.
– Tak. Zwłaszcza obecnie w coraz bardziej wyobcowanym świecie, taki kontakt jest bardzo ceniony i to jest
charakterystyczne dla agroturystyki na Litwie.
– A więc agroturystyka – to nie tylko nocleg w malowniczej miejscowości?
– Prowadzący działalność agroturystyczną na Litwie
zdają sobie sprawę z tego, że agroturystyka nie sprowadza się do zakwaterowania. Gościom możemy zaoferować nie tylko nocleg, lecz i program rekreacyjny. Mogą
oni wiele zobaczyć i doświadczyć nowych doznań. Tak
więc, urlopowicz ma okazję poznania życia w gospodarstwie rolnym, ma możliwość uczestniczenia w życiu gospodarzy i może być traktowany przez nich jak
członek rodziny. Na przykład, spożywa nie tylko eko-

Linas Žabaliūnas: „Każdy region naprawdę ma wiele do
zaoferowania. To różniące się między sobą tradycje, przedmioty
etnograficzne, architektura”.

logiczną lub zdrową żywność, lecz też może obserwować cały proces, jak te produkty trafiają na stół, tj. jak w
tym gospodarstwie lub w sąsiednich gospodarstwach
hoduje się zboże, jak doi się krowy, jak przygotowuje się
dania. Wybór jest naprawdę duży. Jedni mogą cieszyć
się spokojem, wczesnym rankiem napawać się widokiem wznoszącej się nad jeziorem mgły, słuchać świergotu ptaków i nic więcej nie robić. Inni zaś mogą czas
spędzać bardziej aktywnie: uprawiać sport, chodzić do
łaźni, wypróbować działanie ziół leczniczych.
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– Czy gospodarstwa agroturystyczne wykorzystują
tylko walory przyrodnicze Auksztoty, Żmudzi, Dzukii
i Suwalkii?
– Każdy region naprawdę ma wiele do zaoferowania. To
różniące się między sobą tradycje, przedmioty etnograficzne, architektura. Otóż najbardziej rozpowszechniona agroturystyka jest w Auksztocie, jednak ludzi przyciągają nie tylko jeziora. Na przykład, w gospodarstwie
Biruty Šeškauskienė goście mają możliwość zapoznania
się z wytwarzaniem wyrobów ceramicznych.
Żmudź wabi wczasowiczów Parkiem Narodowym, niepowtarzalne jest Pomorze. Na przykład, w tym regionie
w gospodarstwie Virgisa i Gitany Leliūgów „Po ąžuolais” („Pod dębami”) położonym nad jeziorem Plateliai
(Płatele) kultywowane jest dziedzictwo kulinarne – goście robią kwas, wypiekają chleb. Gitana Leliūgienė w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Promocja turystyki wiejskiej” otrzymała największą kwotę
pieniężną – 690 560 litów – z europejskich funduszy
strukturalnych i budżetu państwa.
Dzukija słynie nie tylko ze swoich wspaniałych lasów,
lecz również z uprawy gryki, którą pomyślnie uprawiają
Laima Mačionienė i Lina Černiauskienė ze wsi Marcinkonys. Wczasowicze widzą, jak się wyrywa grykę, mogą
też sami uczestniczyć w tym procesie, mielą grykę na
żarnach i w końcu wypiekają dzukijską gryczaną „babkę”.
Każdy region charakteryzuje się własną odrębnością, co
wyklucza ich porównywanie czy współzawodnictwo.
– W 2011 roku podczas przyznawania nagród gospodarstwom rolnym większość osób zwróciła uwagę na
nietypowe nominacje, na przykład „Gospodarstwo
zdrowia”.
– Ta nominacja – nieprzypadkowa. Przede wszystkim
promowaliśmy koncepcję harmonijnej i trwałej turystyki. Pragniemy, żeby działalność turystyczną prowadzono
w sposób ciągły, z wielkim poczuciem odpowiedzialności, żeby dbano o przyrodę i otoczenie, nie wyrządzano
szkody przyrodzie. Ceni się to zwłaszcza wieczorami.
Nominację „Gospodarstwo zdrowia” otrzymało gospodarstwo Zofii Tikiušienė „Gandrų dvaras” („Dwór bocianów”) w rejonie kłajpedzkim. Jego właścicielka zajmuje
się uprawą ziół leczniczych, których używa do procedur
wzmacniających zdrowie. Podczas tygodniowego pobytu w gospodarstwie, wczasowicze otrzymują cały zestaw
usług – od herbaty do zajęć edukacyjnych. Niezwykłe
jest gospodarstwo Vidasa Silvestravičiusa, noszące nazwę „Medžiotojų sostinė” („Stolica łowów”), specjalizu-

jące się w oferowaniu różnych atrakcji związanych z myślistwem. Wczasowicze mogą strzelać do celu z łuków,
arbaletów. Jednak gospodarstwo to należy zaliczyć do
gospodarstw dbających o przyrodę – strzela się bowiem
nie do zwierząt i ptaków, lecz do latających spodków. V.
Silvestravičius (rejon kiejdański) dwukrotnie otrzymał
wsparcie finansowe z europejskich funduszy strukturalnych i budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich „Promocja agroturystyki”: w 2010
roku – 38 836 litów, w 2011 roku – 149 481 litów.
Godne podziwu jest gospodarstwo Romy i Eimantasa
Zelensów w rejonie kowieńskim. W 2009 roku w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Promocja
agroturystyki” w dziedzinie działalności „Promocja agroturystyki wraz z rozwojem rzemiosł w gospodarstwach
rolnych”, Zalensowie i Vidas Silvestravičius (mieszkaniec
rejonu kiejdańskiego) z europejskich funduszy strukturalnych i budżetu państwa otrzymali największą kwotę
pieniężną – 690 560 litów. Za te pieniądze Zelensowie
urządzili ścieżkę poznawczą i pracownię rzemiosł.
– Czy agroturystyka ma już za sobą kryzys ekonomiczny?
– Ostatnio odczuwamy ożywienie w tej działalności.
W 2011 roku turystyka przyjazdowa wynosiła 8 proc.
(przed rokiem – tylko 5 proc.) Oficjalnie sektor agroturystyczny w ubiegłym roku wzrósł o 11 proc., lecz z
usług agroturystyki najczęściej korzystają miejscowi
mieszkańcy (90 proc.). A więc, taki stosunek charakterystyczny jest dla większości państw UE, oczywiście
wyłączając takie kraje, jak Austria, gdzie nawet około
60 proc. wczasowiczów w gospodarstwach agroturystycznych stanowią obcokrajowcy.
– Z jakich państw przyjeżdża najwięcej gości?
– Dominują sąsiednie kraje: Polska, Łotwa, Rosja, Niemcy, Szwecja, Dania, Finlandia, trochę turystów przyjeżdża z Wielkiej Brytanii i innych krajów. W ubiegłym
roku Rosjan było więcej niż Niemców, którzy najczęściej
wybierają Pomorze. Rosjanie dość długo nie korzystali
z ofert agroturystycznych na Litwie. Obecnie sytuacja
zasadniczo się zmieniła. W pewnym stopniu przyczyniła się ku temu Finlandia, gdzie agroturystyka jest bardzo
popularna i Rosjanie najpierw w tym kraju doświadczyli
przyjemności płynących z takiego wypoczynku. Obecnie zaczynają odkrywać agroturystykę na Litwie. Przyroda – podobna, warunki na Litwie są nawet dogodniejsze,
ceny zaś – niższe. Poza tym na Litwie można porozumiewać się po rosyjsku, nie ma większych problemów z przyjazdem i tli się jeszcze żar nostalgii.
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W 2011 roku w porównaniu z rokiem 2010 w gospodarstwach agroturystycznych odpoczywało o 11,1 proc. więcej osób.

W 2011 roku wczasowiczów
było więcej
Z danych Departamentu Statystyki Litwy wynika, że w 2011 roku w gospodarstwach agroturystycznych
odpoczywało 252,8 tys. osób, w tym – 20,6 tys., czyli 8 proc., stanowili goście zagraniczni. Najwięcej wczasowiczów wybrało okręg wileński (62,3 tys., czyli 20,1 proc.), kowieński (44,1 tys., czyli 18,4 proc.) i olicki
(40,8., czyli 16,6 proc.).
W 2011 roku w porównaniu z rokiem 2010 w gospodarstwach agroturystycznych odpoczywało o 11,1
proc. więcej osób. 92 proc. wszystkich odpoczywających stanowili mieszkańcy Litwy. Najwięcej obcokrajowców było z Polski, Rosji, Niemiec i Łotwy. W 2011
roku średnia długość pobytu w gospodarstwie agroturystycznym wynosiła – 1,79 noclegów (w 2010 r. –
1,67). Średnia cena jednego noclegu dla jednej osoby w
gospodarstwie agroturystycznym wahała się od 31 do
48 litów. Mieszkaniec Litwy za nocleg w gospodarstwie
płacił średnio 36 litów, obcokrajowiec – 53 lity. Większość osób przyjeżdżała tylko w weekendy. Najbardziej
popularne miesiące to lipiec i sierpień.

W 2011 roku wczasowicze odpoczywali w 615
gospodarstwach agroturystycznych.
W 2011 roku usługi noclegowe świadczyło 615 gospodarstw agroturystycznych, to jest 4,2 proc., czyli o 25 gospodarstw więcej niż w 2010 roku, liczba miejsc wzrosła
w nich o 7,3 proc. – do 13,3 tysięcy. Najwięcej gospodarstw agroturystycznych znajduje się w rejonie trockim,
zarasajskim, lazdijskim, uciańskim, ignalińskim. Usługi
zakwaterowania w rejonie trockim i jezioroskim świadczyły po 42 gospodarstwa agroturystyczne, w rejonie lazdijskim i uciańskim – po 41, ignalińskim – 39, molackim
– 38, wareńskim – 31, kłajpedzkim – 28. Wczasowicze
bardziej lubią gospodarstwa położone nad jeziorami.
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Tabela 1. Liczba wczasowiczów, noclegów w gospodarstwach agroturystycznych według okręgów
Okręg

Liczba wczasowiczów,

Liczba noclegów, tys.

2010

2011

2010

2011

W porównaniu z ubiegłymi latami,
zwiększyła się, zmniejszyła się (-), %
Liczba
Liczba noclegów
wczasowiczów
2011

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

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

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

tys.

Ogółem
Olicki
Kowieński
Kłajpedzki
Mariampolski
Poniewieski
Szawelski
Tauroski
Telszański
Uciański
Wileński

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

Średnia liczba
noclegów
na jednego
wczasowicza
2010
2011
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

Uwaga. Dane liczbowe w niektórych kolumnach w wyniku zaokrąglenia mogą się nie zgadzać z danymi w rubryce „Ogółem”.

Tabela 2. Liczba gospodarstw agroturystycznych i miejsc noclegowych według okręgów
Counties
Ogółem
Olicki
Kowieński
Kłajpedzki
Mariampolski
Poniewieski
Szawelski
Tauroski
Telszański
Uciański
Wileński

Number of rural tourism farmsteads
2010
2011
590
615
95
94
65
70
37
46
20
22
22
23
13
16
19
17
41
41
193
184
85
102

Realizacja Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na Litwie na lata 2007–2013
„Promocja agroturystyki”.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na Litwie na lata
2007–2013 „Promocja agroturystyki” wspiera następujące dziedziny działalności: „Wspieranie agroturystyki,
włącznie z rozwojem rzemiosł w gospodarstwach agroturystycznych”, „Organizowanie i rozwój obozów turystycznych w miejscowościach wiejskich (z wyjątkiem
obszarów leśnych). Ogółem na powyższe przedsięwzięcia na lata 2007–2013 przeznaczono 1,614,304,66 Lt, do
końca roku 2011 wypłacono 2,899,9256 Lt.
Po rozpoczęciu wdrażania Specjalnego Programu Akcesyjnego Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) i Jednolitego Dokumentu Programowania Litwy
na lata 2004–2006, zainteresowanie tą działalnością wzrosło. Zgodnie z realizacją Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na Litwie na lata 2007–2013 „Promocja agroturystyki”, wielką uwagę zwraca się na poprawę jakości
oferowanych usług agroturystycznych, zwiększa się ich
różnorodność, a także wdraża się innowacje. W celu rozszerzenia spektrum usług agroturystycznych zachęca się
do łączenia działalności rolniczej z usługami dla turystów,
na przykład, oferować dla odpoczywających gości wyhodowane w gospodarstwie świeże produkty, świadczyć

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

Number of places
2010
2011
12421
13332
2010
2018
1871
1943
874
973
570
613
618
630
381
425
332
306
878
885
2835
2688
2052
2851

usługi rekreacyjne (sporty wodne, jazda konno, wstępny
kurs tradycyjnego rolnictwa itd.). W taki sposób mieszkańcy wsi mogą zapewnić sobie długoterminowe miejsca
pracy i dodatkowy dochód. W związku z wzrastającą popularnością wypoczynku na wsi i różnorodnością usług
rekreacyjnych, wsparcia finansowego udziela się także na
zakładanie krótkoterminowych obozów i/albo tworzenie
miejsc noclegowych lub kempingów z wyjątkiem obszarów leśnych, które wspierane są przez Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na Litwie na lata 2007–2913 „Bezdochodowe inwestycje przestrzeni leśnych”. Realizacja
programu „Promocja agroturystyki” powinna w znacznym stopniu przyczynić się do pielęgnowania dziedzictwa
kulturowego, do kultywowania tradycji litewskich przez
zakładanie nowych gospodarstw agroturystycznych.
Wsparcia w ramach tego programu udziela się osobom
fizycznym, tj. rolnikom lub mieszkańcom wsi.
Potencjał rekreacyjny Litwy, stwarzający podstawy do
rozwoju turystyki wiejskiej, cechuje wielka różnorodność – są to lasy (32 proc. terytorium kraju), gęsta sieć
wód lądowych (2 850 jezior i 758 rzek), obiekty dziedzictwa kulturowego i tradycyjne rzemiosła, których
położenie geograficzne pozwala określić priorytetowe
regiony w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej – jeziora
i lasy Wschodniej Auksztoty, lasy, jeziora i rzeki Dzukii,
wyżyny Żmudzi i Pomorze.
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Czyż nie Szwajcaria?

Krikšnovė – zakątek rajskiego ogrodu
Milda MEDŽIOKALNYTĖ
W rejonie rosieńskim (Raseiniai) między miasteczkami Ariogala i Betygala, gdzie o imponujących brzegach Krikšnovė wpada do opiewanej przez poetów Dubisy, znajduje się skrawek prawdziwego raju, którego słowem nie da się określić ani piórem opisać, dopiero po dłuższym pobycie można pojąć, jakie
cudowne rzeczy można stworzyć dzięki wsparciu finansowemu z funduszy europejskich.
W pierwszej kolejności – wsparcie SAPARD
Właściciel gospodarstwa Krikšnovė Romas Aniulis nie
ukrywa, że były takie dni, kiedy ręce opadały, kiedy pytał
siebie, po co mu to wszystko potrzebne, jeżeli w mieście
Kaiszadoris ma świetną pracę i dobrą pensję? Nawet pytał siebie, co będzie robił ze zwróconą ojcowską ziemią, z
powodu której dzieciństwo spędził w tundrze nad Igarką? Opór wewnętrzny powiększał zbudowany na ojcowiźnie budynek, kiedyś nazywany willą melioratorów: z
pięknymi stawami i kaskadami (rodzinna chata została
zburzona po wywiezieniu gospodarzy na Syberię), który
lata świetności miał już za sobą, zaczynał niszczeć i walić
się wraz z całym systemem sowieckim. W czasie hulanki
pijani działacze jeszcze i byłą łaźnię spalili. I nie wiadomo, jak długo męczyłyby R. Aniulisa wątpliwości, gdyby

przypadkowo się nie dowiedział, że pewien działacz z
tamtych lat ma nawet już przygotowany projekt rekonstrukcji tego budynku. „Wówczas zagotowała się krew w
żyłach „sybiraka“ – nikt więcej na mojej ziemi nie będzie
gospodarzyć. Jeżeli komuś budynki te są potrzebne, to
niech je zabiera, lecz z mojej ziemi niech się wynosi“. R.
Aniulis nie ukrywa, że było mnóstwo różnych perypetii,
zanim dawne miejsce hulanek myśliwych stało się jego
własnością. Najsmutniejsze nastąpiło wówczas, kiedy
nabyte miejsce rekreacyjne należało uporządkować, a
na to były potrzebne wielkie pieniądze, bardzo wielkie
pieniądze. Lecz nie na darmo się mówi – staraj się i Bóg
ci pomoże. „Bach i przyjdzie SAPARD wsparcie. W Krajowej Agencji Płatniczej przy Ministerstwie Rolnictwa wypełniłem wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
„Inwestycje na usługi agroturystyczne w gospodarstwie
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Krikšnovė – zakątek rajskiego ogrodu

R. Aniulisa“ w ramach programu SAPARD „Promocja
rozwoju działalności ekonomicznej i alternatywnych
źródeł dochodów“ w sektorze „Agroturystyka i usługi
rekreacyjne“. Dzięki temu projektowi do gospodarstwa
R. Aniulisa „przyszły“ pieniądze – 57 230 litów.
R. Aniulis za te pieniądze nabył najpotrzebniejsze urządzenia: szafę chłodniczą, zamrażarki, frytkownicę, maszynkę do mielenia mięsa, krajalnicę, okap kuchenny,
pralkę, zmywarkę do naczyń, kuchnię elektryczną, kuchenkę mikrofalową i in. Kupił także inwentarz usługowo-wypoczynkowy: rowery lądowe i wodne, namioty,
łódki i kajaki, stoły tenisowe i biliardowe, sprzęt do ćwiczeń. Pozostało jeszcze pieniędzy na meble: łóżka, stoły,
stoliki, wieszaki, meble ogrodowe itd.

technicznej rekonstrukcji budynku znajdującego się we
wsi Darbutas w starostwie Betygala. Wartość tego projektu – ponad 120 tys. litów. Dzięki jego realizacji rozwiązałem problem zakwaterowania gości, ponieważ dotąd
nie mieliśmy możliwości zaproponowania noclegu dla
większej grupy turystów”. R. Aniulis opowiada, że za pieniądze uzyskane z europejskich funduszy strukturalnych
i z budżetu państwa dokonano rekonstrukcji domu,
który był w stanie rozpadu i stał jak widmo z zabitymi
oknami. Teraz zaś on służy ludzi stęsknionych za wypoczynkiem na wsi i upiększa krajobraz.

Narodowa Agencja Płatnicza po rozpatrzeniu wniosków
składanych w ramach Dokumentu Programowania Litwy na lata 2004–2006, biorąc pod uwagę oryginalność
pomysłu, aktywność petentów starających się o otrzymanie wsparcia finansowego w kilku kierunkach działalności, rzetelne wypełnianie dokumentów i oddawanie w
wyznaczonym czasie, osiągnięcie realnych celów i rezultatów, przyznało R. Anulisowi nagrodę za udane inwestycje w gospodarstwo agroturystyczne.

R. Aniulis zwraca uwagę na nowo asfaltowaną drogę, na
brukowany parking dla samochodów: „Te drogi pozostały z sowieckich czasów, były naprawdę rozbite, wyboiste.
Dlatego poprosiłem o wsparcie. W ramach programu
rozwoju obszarów wiejskich na Litwie na lata 2007–2913
„Promocja turystyki wiejskiej” przygotowałem projekt
„Rekonstrukcja drogi dojazdowej do gospodarstwa
agroturystycznego „Kirkšnovė“ i urządzenie parkingu
dla samochodów“. Otrzymałem wsparcie finansowe w
wysokości 123 581 litów i od ubiegłego roku nasi goście
cieszą się z dobrej drogi i świetnego parkingu, co w istotny sposób wpłynęło na jakość oferowanych usług“.

Służy ludziom i jest upiększeniem krajobrazu

Można i miód wybierać...

„Wkrótce, kiedy pieniążków znowu zaczęło brakować,
zaczęto wdrażać program rozwoju obszarów wiejskich
na Litwie na lata 2007–2013 „Promocja agroturystyki”, w
którym dużą wagę przywiązuje się do inwestycji związanych z ochroną naszego dziedzictwa, z kultywowaniem
tradycji litewskich. Wówczas przygotowałem projekt

Birutė Aniulienė, która 35 lat pracowała jako nauczycielka, nie ukrywa, że obecny okres dla rozwoju agroturystyki nie jest pomyślny. Były też i takie dni, kiedy nie było
żadnych turystów, chociaż gospodarstwo przyjmuje i
„balowników“, i weselników, i wczasowiczów poszukujących samotności, chcących być sam na sam z przyrodą.

Birutė i Romanas Aniuliowie właściciele „Kirkšnovė“.

Tak pozyskuje się sok...

Najpiękniejsze na Litwie gospodarstwa agroturystyczne

Podstawowy budynek gospodarstwa – wznosi się wysoko nad urwiskiem.

Stworzone są tutaj wszystkie warunki, aby organizować
spotkania biznesowe, konferencje, seminaria. I to można robić w ciągu całego roku. Goście mogą łowić ryby,
pływać łódkami, kanoe, kajakami, rowerami wodnymi,
wspinać się górskimi ścieżkami, mogą też jak Tarzan
przelecieć na linie nad „przepaścią“, przejść się „małpim
mostkiem“ łączącym strome brzegi, latać balonem. Jest
basen ogrodowy i łaźnia z naturalnymi polnymi kaskadami. Można rozgrzać się w łaźni i skoczyć w nurt stawu. W zimie można jeździć na nartach, wymyślać inne
zimowe rozrywki. Można grać w biliard, tenis stołowy,
strzelać z łuku. Przytulnie są urządzone pokoje mieszkalne z prysznicami i innymi wygodami. W ciągu całego
roku czeka tu na gości sok brzozowy, w który gospodarze zaopatrują się każdej wiosny i mają go około tony.
Żeby długo się przechowywał, pasteryzują go i rozlewają do pojemników. Jeżeli ktoś zaplanował wypoczynek
w okresie wybierania miodu, może też w tym procesie
wspólnie z gospodarzami uczestniczyć. Stworzone są
również wszystkie warunki dla amatorów wakacji pod
namiotem.
Aniuliowie twierdzą, że biznesu bez „jam“ nie bywa.
Chociaż z innej strony i wyjechać nie było dokąd, ponieważ tu – ojcowizna Romanasa, tu – jego korzenie, tu –
jego dom.

Domek dla nowożeńców.

Jedno z wielu źródełek gospodarstwa.
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Gospodarstwo Raimondy i Giedymina Meidusów w rejonie molackim.

Ptaka przynoszącego szczęście
oswojono w lesie Labanorų
Vidas VENSLAVIŠKIS
Raimonda i Giedyminas Meidusowie są właścicielami gospodarstwa „Stirnelės viensėdis“ oznaczonego 4
bocianami, które znajduje się w rejonie molackim w starostwie Mindūnų. W jego założenie gospodarze
inwestowali ponad 0,5 mln litów. W 2005 roku w procesie wdrażania Jednolitego Dokumentu Programowania Litwy na lata 2004–2006: Rozwój Wsi i Rybołówstwa w ramach osi priorytetowej „Promocja
rozwoju miejscowości wiejskich“ w dziedzinie „Promocja agroturystyki i rzemiosła“ otrzymali 260 tys. litów
pomocy finansowej. Rodzina z Molat stworzyła oazę spokojnego odpoczynku w cudownym zakątku
krainy jezior dzięki wsparciu finansowemu z europejskich funduszy strukturalnych i z budżetu państwa w
sferze turystyki, z której skorzystała jako jedna z pierwszych w kraju.
Wizja znalazła potwierdzenie
Położone wśród lasów labanorskich historyczne gospodarstwo, z toczącą obok swe wody dobrze znaną
turystom „Stirnelė” – może w dowolnym okresie sezonowym przyjąć stęsknionych spokoju gości. Taka wizja
agroturystyczna rodziny Meidusów, wcielona w życie w
2006 roku, znalazła całkowite potwierdzenie.
Obecnie w gospodarstwie turystycznym „Stirnelės viensėdis“ w ciągu roku gości ponad 500 osób. Mają oni do
dyspozycji trzy domki zbudowane z bierwion i osobny

dom wraz z łaźnią przeznaczony do urządzania przyjęć.
Trudno jest o znalezienie lepszego miejsca dla tych, którzy lubią zbierać grzyby, jagody, łowić ryby lub polować.
Obok rozpościerają się popularne trasy przystosowane
do spływów kajakami i łodziami. Można wyruszyć na rowerach lub pieszo, aby zwiedzić rozrzucone w promieniu
4 kilometrów jeziorka.
Piękno przyrody, spokój, wygoda i wyjątkowa prywatność
na obszarze o powierzchni o 10 ha, graniczącym z jeziorem Stirnų oczarowuje nie tylko Litwinów. Odpoczywają
tu goście z Moskwy, Sankt Pertersburga i innych miast.

Ptaka przynoszącego szczęście oswojono w lesie Labanorų

Założyciele „Stirnelės viensėdis“ są przekonani, że ptaka przynoszącego szczęście mogli nie oswoić, gdyby
w 2005 roku w procesie wdrażania Jednolitego Dokumentu Programowania Litwy na lata 2004–2006: Rozwój Wsi i Rybołówstwa w ramach osi priorytetowej
„Promocja rozwoju miejscowości wiejskich“ w dziedzinie „Promocja agroturystyki i rzemiosła“ nie otrzymali
pomocy finansowej w wysokości 260 tys. litów. „Złożyły się bardzo przychylne okoliczności. Kupiliśmy działkę, nisza agroturystyczna na Litwie była wolna, znalazło
się wsparcie finansowe z europejskich funduszy strukturalnych i z budżetu państwa. Dużych pieniędzy na
inwestycje nie mieliśmy, do banku złożyliśmy wniosek
o pożyczkę“ – opowiadają Meidusowie.

W miejscu, gdzie znajdował się dwór
Mieszkańcy Molat jeszcze w 2002 roku za własne
oszczędności nabyli działkę. Zaścianek należał kiedyś
do słynnego dworu Čiulų.W późniejszym okresie na
części ziemi dworskiej miał siedzibę Litewski Oddział
Ochotników. Nawet romantycznej nazwy gospodarstwa „Strinelės viensėdis“ nie trzeba było wybierać, należało tylko znaleźć w materiałach archiwalnych.
Dzięki pozostałościom fundamentów budynków historycznych Meidusowie mieli prawo budować gospodarstwo agroturystyczne w Regionalnym Parku Labanorų,
jednak musiało ono być wkomponowane w naturalny
chroniony krajobraz. Zatem 4 nowe domy, w których
jednocześnie może mieszkać 30 osób, były zbudowane
według starych wiejskich tradycji, z wykorzystaniem
ciosanych bali, belek, desek itd. Urządzono w nich
kuchnie, prysznice i inne wygody.

Państwo Raimonda i Giedymin Meidusowie wraz z
synem są zadowoleni z życia na wsi i z udanego biznesu
agroturystycznego.

Środki finansowe z europejskich funduszy strukturalnych i budżetu państwowego były wykorzystane do
nabycia mebli i inwentarza turystycznego. Dużą część
inwestycji zużyto na urządzenie komunikacji: studnia
artezyjska, wodociąg, oczyszczalnia ścieków. Elektryczność została doprowadzona kablem podziemnym.
Zbudowano zbiornik na gaz płynny, którego zapas wystarcza również do ogrzewania budynków.
„Taka sieć podziemnych komunikacji pozwala prowadzić
działalność w ciągu całego roku. Dlatego biznes rodzinny
zapewnia nam stałe środki utrzymania i teraz cała uwagę
skupiamy na podnoszeniu jakości świadczonych usług.
Konkurencyjne gospodarstwo oferujące spokojny wypoczynek mogliśmy stworzyć tylko dzięki wsparciu finansowemu z europejskich funduszy strukturalnych i z budżetu
państwa, które kompensowało połowę środków włożonych w realizację inwestycji“ – zauważa G. Meidus.

Dla gości – produkty ekologiczne
Wiele pracy i starań włożono w wymarzone gospodarstwo, lecz obecnie nie można narzekać na brak środków i z powodzeniem można spłacać pożyczkę. W gospodarstwie już jest na ukończeniu dom gospodarzy,
który wnosi się na ustroniu strefy turystycznej. Meidusowie wraz synem są zadowoleni z życia na wsi.
„W Wilnie bywamy kilka dni w tygodniu, więc oddaliliśmy się od dużego miasta. Po powrocie do swojego
gospodarstwa, zawsze cieszymy się z ciszy i świeżego
powietrza. Tu mamy ogród, hodujemy warzywa, ptactwo domowe i dzikie. Produkty ekologiczne oferujemy
również dla gości – cieszy się R. Meiduvienė.

Piękno przyrody, spokój, komfort i wyjątkowa prywatność
oczarowuje gości gospodarstwa „Stirnelės viensėdis“.
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Stuletniego dębu rosnącego w zagrodzie ojciec i syn nie mogą objąć rękami, potrzebują pomocy całej rodziny.

Marzenia rodziny stają się już
rzeczywistością
Violeta SEREDŽIUVIENĖ
Mieszkając w mieście, nigdy nie podnosiłem oczu do nieba, ponieważ przede wszystkim należało patrzeć
przed siebie, pod nogi. Teraz wieczorami, podniósłszy głowę, patrzę na niebo, rankiem mogę brodzić po
łące zroszonej rosą. To jest niepowtarzalne... Cała nasza rodzina pragnie jak najszybciej zamieszkać w
tym cudownym zakątku przyrody, w otoczeniu lasów, w sąsiedztwie stuletnich litewskich dębów“ – mówi
Arvydas Laurinaitis właściciel przyszłego gospodarstwa agroturystycznego w Jančiai (r. Šakiai). Wizja gospodarstwa agroturystycznego staje się już rzeczywistością.
Zdecydował się na wykorzystanie wsparcia
finansowego z europejskich funduszy
strukturalnych
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na Litwie na lata 2007–2013 „Promocja agroturystyki”
rolnik Arvydas Laurinaitis realizuje projekt „Założenie
gospodarstwa agroturystycznego w celu świadczenia
usług”. Ogólna wartość projektu – 1 mln 275 tys. litów.
Z europejskich funduszy strukturalnych i budżetu państwa finansuje się 65 proc. wydatków przewidzianych w
projekcie. „Bardzo się cieszę, że mogę zrealizować swoje
plany, korzystając z udzielanej pomocy, bez której marzenia naszej rodziny nie mogłyby się spełnić. Niestety,

Starą zagrodę z walącym się budynkiem gospodarczym A.
Laurinaitis kupił w 2010 roku. Na jej miejscu zbudował nowy dom.

Marzenia rodziny stają się już rzeczywistością

musieliśmy wziąć też pożyczkę w banku, ponieważ zwrot
środków finansowych nastąpi dopiero po wykonaniu
prac przewidzianych przez projekt” – opowiada właściciel gospodarstwa agroturystycznego A. Laurinaitis.
Prace rekonstrukcyjne w gospodarstwie rozpoczęto w
2010 roku, kiedy został zatwierdzony projekt inwestycyjny. Z nadejściem wiosny 2012 roku praca już kipiała.
Rekonstrukcja budynków gospodarczych polegająca na
dostosowaniu ich do potrzeb agroturystycznych jest na
ukończeniu. Wykonano podstawowe prace budowlane: budynek ocieplono, pokryto dach, jest już kanalizacja, ogrzewanie, elektryczność. Pozostały wewnętrzne i
zewnętrzne prace wykończeniowe budynku. Wszystkie
prace przewidziane w projekcie A. Laurinaitis ma zamiar
ukończyć mniej w ciągu miesiąca i przedstawić potrzebne
sprawozdania administrującej tym projektem Krajowej
Agencji Płatniczej przy Ministerstwie Rolnictwa. Prac przy
budowie dogląda zarówno sam właściciel gospodarstwa
agroturystycznego Arvydas, jak i jego pomocnik – syn Povilas. Ilona, żona gospodarza, która posiada wykształcenie
ekonomiczne, także nie skąpi porad, zawsze przychodzi
ojcu z pomocą również starszy syn Ramūnas, który z rodziną mieszka w Kownie. Najmłodszy przyszły właściciel
„Laurynės” to czteroletni wnuk Lukas. „Ponieważ w naszej
rodzinie mamy aż czterech poważnych mężczyzn Laurinaitisów, toteż i nazwę gospodarstwa wymyśliliśmy taką
– „Laurynė”. A więc, Arvydas i Ilona Laurinaitisowie, którzy
w Kownie mieszkali nie jedno dziesięciolecie, teraz zostaną mieszkańcami wsi, rolnikami, gospodarzami swojej ziemi, cieszący się bliskością i spokojem otaczającej przyrody.

Pomoże wieloletnie doświadczenie
Zapytany o to, jak zrodziła się idea prowadzenia niełatwego biznesu, jakim jest agroturystyka, A.Laurinaitis przyznał, że trzydziestoletnie doświadczenie pracy oraz chęć
zrealizowania zgromadzonych pomysłów popchnęły go
do uczynienia tego kroku. „Chociaż z wykształcenia jestem inżynierem-mechanikiem, przez długi czas pracowałem w sferze żywienia i obsługi, kierowałem niemałą siecią
restauracji, organizowałem różne projekty rekreacyjne i
dotyczące zatrudnienia. Kiedy porzuciłem tę pracę, zechciałem zrealizować siebie i swoje pomysły, wykorzystać
zgromadzoną wiedzę. Oprócz tego moją rodzinę zawsze
pociągała przyroda, turystyka, wieś litewska. W działalności agroturystycznej widzę bardzo wiele możliwości,
chodzi tu nie tylko o świadczenie usług na wysokim poziomie, lecz też o realizowanie różnych programów rekreacyjnych i edukacyjnych” – dzieli się swoimi planami na
przyszłość A. Laurinaitis. Właściciel gospodarstwa planuje

urządzenie pomieszczenia produkcyjnego, przeznaczonego do przygotowania żywności, wówczas goście będą
mogli zapoznać się z litewskim dziedzictwem kulinarnym.
W głównej sali o powierzchni 200 metrów kwadratowych,
w której może się zmieścić około 100 osób, będą organizowane nie tylko przyjęcia, lecz też konferencje i inne
imprezy. Planuje się wykorzystać bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe regionu Zanavykija, wytyczyć trasy
turystyczne po najciekawszych miejscach tego regionu,
który w ubiegłych stuleciach słynął ze znanych pisarzy,
poetów, polityków. „Fasada budynku powinna stwarzać
aluzję starego litewskiego dworu, dlatego też na terenie
gospodarstwa chcemy założyć park, rozarium, trochę dalej urządzić scenę, gdzie mogłyby się odbywać festiwale
folklorystyczne, koncerty „wieczorynki”. Znajdujący się
na terytorium gospodarstwa staw zostanie wyczyszczony
i pogłębiony. Liczę na pomoc moich starych przyjaciół,
zawodowych wykonawców, z którymi niejednokrotnie
organizowałem różne imprezy kulturalne. W ciągu 36 lat
tańczyłem w litewskim zespole ludowym, dlatego też litewskie tradycje artystyczne są mi bardzo bliskie. Jestem
także zwolennikiem zdrowego stylu życia, w młodości
sprawdziłem głębokość niejednej przerębli. I teraz staram
się przestrzegać zasad zdrowego trybu życia, więc i wśród
gości będę propagował” – o swoich planach na przyszłość
opowiada pan Arvydas. Ma zamiar proponować gościom
przejażdżkę na rowerach po malowniczych okolicach Lekėčių i pachnących lasach sosnowych, wypróbować zalety spaceru z kijkami. Jak zauważa właściciel gospodarstwa,
spacer z kijkami nie jest aż tak prosty – potrzebna jest tu
specjalna wiedza, jak należy prawidłowo spacerować, oddychać. Zawodowy instruktor pomoże tego wszystkiego
się nauczyć. Będzie też łaźnia i drewniana kadź z wodą.
„Urządzimy prawdziwą litewską łaźnię, według wszystkich zaleceń specjalistów „Akademii Łaźniowej”. Piec w
łaźni będzie szczególny: wodą będzie się go polewać od
wewnątrz, nie zaś od zewnątrz, dlatego i para będzie inna”.
– mówi pan Arvydas.

Czekając na zakończenie
Pan Arvydas w ramach realizacji projektu związanego z
promocją agroturystyki kończy rekonstrukcję byłego budynku gospodarczego dzięki wykorzystaniu europejskich
funduszy strukturalnych i budżetu państwa, jednak czekają na niego inne prace związane z urządzeniem terenu gospodarstwa o powierzchni powyżej hektara: prace związane z zadrzewieniem, potem zaś zaplanowane są projekty
reklamowe, kulturalne, edukacyjne. W głowie gospodarza
„Laurynės” kręci się wiele oryginalnych idei i pomysłów.
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Gospodarstwo agroturystyczne „Bukonys”.

Życie kipi i zimą, i latem
Violeta SEREDŽIUVIENĖ
„Prawdziwa zagroda, prawdziwych mieszkańców Suduvy, w prawdziwej Suduvie! Tutaj zawsze można
z korzyścią i romantycznie odpocząć. Przyjemnie świętować wesele i inne uroczystości. Zainwestowano
wszystkie siły twórcze, materialne, intelektualne i fizyczne po to, aby wszyscy goście czuli się dowartościowani, odpoczęli, rozkoszowali się i nabywali nowych doświadczeń” – taką informację o gospodarstwie
agroturystycznym „Bukonys” (samorząd mariampolski) możemy znaleźć na kolorowej stronie internetowej. Naprawdę jedno z pierwszych gospodarstw agroturystycznych w Suwalkii obecnie może cieszyć gości
szerokim spektrum i na wysokim poziomie świadczonych usług w dowolnej porze roku.
Mieszkaniec Mariampola Zenonas Naumavičius w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Litwie na lata 2007–2913 „Promocja agroturystyki turystyki”, na zasadach uproszczonych w 2011 roku realizował projekt „Przystosowanie zagrody do świadczeń różnorodnych wysokiej jakości usług agroturystycznych w
samorządzie mariampolskim”. Projekt, którego ogólna
wartość wynosiła 161 394 litów, jest już pomyślnie zakończony. Został nabyty potrzebny inwentarz, materiały budowlane, zakończono wszystkie zaplanowane
prace budowlane – gospodarstwo agroturystyczne
oferuje wysokiej jakości usługi.

Początek – chęć bycia bliżej natury
Gospodarstwo agroturystyczne „Bukonys” jest pierwszym gospodarstwem agroturystycznym w samorządzie mariampolskim, które swoją działalność rozpoczęło w 2008 roku we wsi Bukonys. Zajmuje powierzchnię
prawie 8 ha. Znajdują się tutaj dwa zarybione stawy,
zajmujące powierzchnię 17 i 35 arów. W skład gospodarstwa wchodzi dom mieszkalny z czerwonych cegieł,
budynek rekreacyjny z łaźnią, altany, budynki gospodarcze, miejsce na sport, odpoczynek i rozbicie obozu.
Zagroda położona jest w bardzo dogodnym miejscu
– w odległości 2 km od magistrali Mariampol–Prie-
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nai–Wilno i 8 km od Mariampola. W pobliżu znajduje
się botaniczno-zoologiczny rezerwat Amalvo, będący
częścią rezerwatu biosfery Žuvinto, w odległości kilku
kilometrów wznosi się góra zamkowa Varnupių.
Zagrodę we wsi Bukonys zbudował jeszcze w 1936 roku
pewien bogaty rolnik, który miał wielkie gospodarstwo
liczące około 200 ha ziemi. W latach władzy radzieckiej gospodarz został wywieziony na Syberię. W czasie
wojny znajdowała się tu szkółka, później zaś siedziba
kołchozu. Renowację opuszczonej starej zagrody rozpoczęto w roku 2005, kiedy kupili ją Naumavičiusowie.
Właściciel zagrody – Zenonas Naumavičius, rdzenny
mieszkaniec Suduvy, o niemałym doświadczeniu w
prowadzeniu biznesu i znający się na budownictwie,
lubiący kontakt z ludźmi, nigdy tego nie żałował i nie
żałuje, że zajął się działalnością agroturystyczną.
„Chciało się być bliżej przyrody. Najpierw zbudowaliśmy małą łaźnię. Przyjeżdżało niemało przyjaciół, krewnych, znajomych. Wszystkim bardzo się podobał odpoczynek na łonie przyrody. Po pewnym hucznym wieczorku, niestety, łaźnia spłonęła. Trzeba było budować
ją od nowa. Wówczas postanowił rozbudować zagrodę,
przystosować ją do wypoczynku, turystyki. I tak powstały pokoje noclegowe, sala bankietowa, kuchnia –
przypomina właściciel zagrody. Główny jego pomocnik
– syn Žydrūnas, zauważa, że zakładając gospodarstwo
agroturystyczne, najtrudniej było przewidzieć życzenia
klientów i zaplanować infrastrukturę gospodarstwa w
taki sposób, żeby na obszarze 8 ha zmieściły się i stawy,

W zagrodzie znajduje się strzelnica do strzelania z łuków,
przypominających broń używaną w średniowieczu.

i placyk zabaw, i parking, dróżki i inne obiekty. Wszystko musiało współgrać ze sobą, wkomponować się w
świetny krajobraz. „Jednak wiele pomysłów pozostało
niezrealizowanych. Cieszymy się, że projekt zrealizowany z europejskich funduszy strukturalnych i budżetu
państwa pozwolił w istocie polepszyć poziom obsługi,
rozszerzyć wachlarz świadczonych usług. Staramy się,
żeby każdego roku w zagrodzie pojawiło się coś nowego, ciekawego i pociągającego dla wczasowiczów.

Od średniowiecznych łuków do relaksu w łaźni
Najbardziej popularny jest sezon letni, jednak na gości
czeka się tutaj o każdej porze roku. Rocznie odpoczywa
w nim około 1000 osób. Do dyspozycji gości jest łaźnia, kąpiel w drewnianej kadzi, nocleg, sala bankietowa
i konferencyjna, placyk zabaw dla dzieci. Proponuje się
łowienie ryb, pływanie po stawie rowerami wodnymi.
Gospodarze w zależności od życzeń gości i możliwości
organizują też inne rozrywki. W zagrodzie tradycyjnie organizuje się festiwale żywej muzyki „Pieśni przy ognisku”.
„Bukonys” – najbardziej znane i najczęściej odwiedzane gospodarstwo agroturystyczne w samorządzie
mariampolskim oznaczone 3-4 bocianami. „Wizja gospodarzy – przytulne, funkcjonalne, ciekawie i pięknie
uporządkowane gospodarstwo agroturystyczne, stale
poszukujące nowych możliwości, propagujące aktywny i zdrowy wypoczynek o każdej porze roku. Świadczy
się tutaj nie tylko zakwaterowanie, lecz i usługi żywieniowe. W gospodarstwie odbywają się różne imprezy,

Wszyscy lubią odpoczywać na łonie przyrody.
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Goście szczególnie cenią przyjemności łaźni, ponieważ prosto z niej można skakać do stawu albo w czasie
zimy – do przerębli. Łaźnię pali się drewnem, jest urządzona według wszystkich wymagań z regulowanym
wietrzeniem. Kto chce, może się rozkoszować kąpielą
w kadzi z gorącą wodą. Gościom proponuje się nocleg w przytulnych pokojach, każdy z nich ma nazwę:
„Żytni” „Ziołowy”, „Słoneczny”, „Mleczny”, „Chmurny”,
„Rosa”. W gospodarstwie może być zakwaterowanych
do 30 osób, natomiast w sali bankietowej mieści się do
60 osób. Sala jest przytulna, funkcjonalna, z dobrą akustyką, można z niej wyjść na duży taras, znajdujący się
nad brzegiem stawu.

Wizja Zenonasa Naumavičiusa – przytulne, funkcjonalne,
ciekawie i pięknie urządzone gospodarstwo agroturystyczne,
stale poszukujące nowych możliwości, propagujące aktywny i
zdrowy wypoczynek o każdej porze roku

w tym kulturalne. Ludzie przyjeżdżają tu, aby odnowić
swoje siły duchowe i fizyczne, często odpoczywają tutaj
goście zagraniczni – opowiada Žydrūnas Naumavičius.

W zagrodzie znajduje się strzelnica do strzelania z łuków, przypominających broń używaną w średniowieczu. W rozległym gospodarstwie na łączce lub w cieniu drzew można wygodnie rozbić namiot, postawić
kamper lub samochód. W pobliżu znajduje się miejsce,
gdzie można rozpalić świąteczne ognisko, ugotować
rybną zupę lub upiec smakowite żeberka. Gospodarze,
jak przystało na zapobiegliwych, uczciwych i gościnnych mieszkańców Suwalkii, wszystkim napominają:
„Drewna proszę nie przywozić, lecz należy mieć dobry
nastrój i dobrych przyjaciół!”.

W zagrodzie tradycyjnie organizuje się festiwale żywej muzyki „Pieśni przy ognisku”.

Najpiękniejsze na Litwie gospodarstwa agroturystyczne

Obecnie Sabaliauskasowie prawie cały czas spędzają w gospodarstwie i rzadko myślą o stolicy – zbyt dużo wysiłku, czasu i serca
włożono w urządzenie nowego domu.

Stuletnie lipy przynoszą sukces
Vidas VENSLAVIŠKIS
Gości reprezentacyjnego gospodarstwa agroturystycznego w Anikščiai (Onikszty) „Tarp liepų” („Wśród
lip”) przyciąga nadzwyczaj malowniczy staw, dorównujący małemu jezioru, na którego urządzenie wykorzystano środki finansowe z europejskich funduszy strukturalnych i z budżetu państwa. Gospodarstwo
agroturystyczne Sabaliauskasów oznaczone 4 bocianami, które znajduje się w rejonie oniksztańskim, w
starostwie Debeikių, skorzystało z pomocy finansowej w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich
na Litwie na lata 2007–2913 „Promocja turystyki wiejskiej” (na zasadach uproszczonych). W 2010 roku
na wykopanie stawu i uporządkowanie działki przyznano im 100 tys. litów.
Korzyści z pomocy finansowej
W otoczonej lasami wsi Ragaišių znajduje się przestronne gospodarstwo agroturystyczne Sabaliauskasów. Można tutaj nie tylko smacznie zjeść, skorzystać
z rozkoszy łaźni lub zażyć kąpieli w drewnianej kadzi.
Goście mają do wyboru boisko, bibliotekę, przejażdżkę
rowerami po cudownych okolicach Onikszt, spływ kajakami malowniczą Švientoją i wartką Jarą.
W gospodarstwie, składającym się z dwóch budynków,
w 9 pokojach może jednocześnie wygodnie zamieszkać
około 33-35 osób. Oferuje się wypoczynek dla turystów

z namiotami i kamperami. W ciągu roku bywa tu około
500 osób.
Na dużym 13 hektarowym terytorium urządzono wiele
stref rekreacyjnych. Jednak najważniejszym akcentem
jest wijący się w skrętach staw o powierzchni pół hektara, którego wypielęgnowane brzegi i wysepkę upiększają figury z drewna. Projekt ten pozwolił Sabaliauskasom
przekonać się o korzyściach płynących z programu
„Promocja turystyki wiejskiej”.
„Gospodarstwo znajduje się w odległości zaledwie 700
m od delty dwóch rzek, lecz ludzie wolą odpoczywać
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nad stawem. Staw, na którego urządzenie otrzymaliśmy pieniądze z europejskich funduszy strukturalnych
i budżetu państwa, dodał naszemu gospodarstwu więcej wdzięku i w dużym stopniu przyczynił się do zwiększenia potoku turystów” – cieszą się Sabaliauskasowie.
Wartość projektu wykopania stawu i uporządkowania
terytorium wynosi ponad 216 tys. litów. Z europejskich
funduszy strukturalnych i budżetu państwa kompensowano 65 proc. sumy projektu. Staw przyczynił się do
urozmaicenia krajobrazu gospodarstwa. Tutaj można
także się kąpać, natomiast w zimie jeździć na łyżwach.
Amatorzy łowienia ryb mają możliwość zarzucić wędkę
i pochwalić się złowionym linem, okoniem lub szczupakiem.

Złożyli drugi wniosek
Podbudowani doświadczeniem Sabaliauskasowie w
połowie 2011 roku w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na Litwie na lata 2007–2013 „Promocja agroturystyki” złożyli drugi wniosek (w trybie
uproszczonym). Na realizację projektu „Rozwój gospodarstwa agroturystycznego” potrzebowali około 150
tysięcy litów. Środki te powinny pokryć więcej niż połowę ceny zbudowanego nad brzegiem stawu czteropokojowego domu i łaźni. Wsparcie finansowe byłoby
również przeznaczone na ogrodzenie na skraju lasu dla
danieli i muflonów.
„Dotąd bardzo sceptycznie i nieufnie patrzyliśmy na
jakąkolwiek pomoc, ponieważ żyliśmy wyłącznie ze
własnych oszczędności. Przedtem myśleliśmy, że pożyczanie pieniędzy jest tylko ciężarem i daje niepotrzeb-

Chwile odpoczynku.

ne poczucie zależności. Dzisiaj cieszymy się, że dzięki
udziałowi w programie rozwoju obszarów wiejskich
mieliśmy szansę rozwijać swoją działalności i efektywniej wykorzystać swoje środki” – twierdzi L.Sabaliauskienė.

Zagroda wśród lip
Kiedy w 2001 roku przypadkowo kupili starą zagrodę,
nie myśleli o działalnosci agroturystycznej. Wilnianie z
wykształceniem technicznym chcieli ją uporządkować,
żeby spędzać tutaj lato. „Panował tu bałagan, wszystko
było zapuszczone i zarośnięte gęstymi krzakami, wydawało się, że jest niemożliwością stworzenie czegoś
pięknego. Lecz optymizm i chęci zwyciężyły. Miejsce to
oczarowało nas. Wokół – stare drzewa, i las wchodzący prawie na podwórko. Borowiki rosną w odległości
30 metrów od domu. Wokół – rezerwat z wspaniałym
krajobrazem i miejsca związane ze znanymi historycznymi wydarzeniami. Ludzie mówią, że tutaj jest dobra
aura”,– przypomina o początkach R. Sabaliuskas.
Jednak na odbudowę zagrody i jej utrzymanie potrzebne były niemałe środki. Zaczęli się więc zastanawiać
nad działalnością agroturystyczną. W 2002 roku ona
otworzyła podwoje dla gości.
„Należało zagrodzie dać nazwę. Pięknym rankiem wyszliśmy na dwór i spojrzeliśmy na błękitne niebo, po
czym nasz wzrok przyciągnęły zieleniejące obok dwie
stuletnie lipy. Wtedy postanowiliśmy – będzie to zagroda „Tarp liepų”. Tym bardziej, że wychowaliśmy dwie
córki, które są jak lipki ... Przypadek to czy los?” – śmieją
się gospodarze.

W konkursie „Najbardziej udany projekt turystyczny 2011 roku”,
zorganizowanym przez Państwowy Departament Turystyki, zagroda
„Tarp liepų” Liny i Rimantasa Sabaliauskasów zajęła 3 miejsce.

Najpiękniejsze na Litwie gospodarstwa agroturystyczne

Zawodowa strzelnica została wybudowana ze środków pozyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Litwie na lata 2007–
2013 „Promocja agroturystyki.

Marzenia myśliwego znalazły
silne oparcie
Vidas VENSLAVIŠKIS
Gospodarstwo agroturystyczne Vidasa Silvestravičiusa, oznaczone 4 bocianami, znajduje się w rejonie
kiejdańskim w starostwie Josvainių. Pomoc finansowa uzyskana w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na Litwie na lata 2007–2013 „Promocja agroturystyki” (tryb uproszczony) pomogła zapewnić
konkurencyjność gospodarstwa.
Właściciel położonego w centrum Litwy gospodarstwa agroturystycznego „Medžiotojų sostinė“ („Stolica
łowów“) nawet w trudnych czasach kryzysu potrafił
celnie wystrzelić – skorzystał z europejskich funduszy
strukturalnych i budżetu państwa, aby urządzić jedną
z najlepszych strzelnic w kraju. W 2010 r. na częściową
renowację budynku pomocniczego oraz na uporządkowanie terenu uzyskał wsparcie w wysokości około 40
tys. litów, zaś w roku 2011 – około 150 tys. litów na
rozwój działalności gospodarstwa.

Niezwykła propozycja rozrywkowa
Gospodarstwo agroturystyczne „Medžiotojų sostinė“
założone w 2006 roku w malowniczym rezerwacie Šušvės (wieś Kunioniai) w krótkim czasie zyskało uznanie
gości. Wysoka jakość oferowanych usług w zakresie
wypoczynku, żywienia i zakwaterowania, jak również

romantycznością łowów tchnące otoczenie sprawia, że
obecnie w ciągu roku przyjeżdża tu około 5000 gości.
Dzięki dogodnemu położeniu geograficznemu instytucje
państwowe i solidne firmy często organizują tu konferencje. Jednakże jedną z najważniejszych przyczyn takiej popularności gospodarstwa jest jego niezwykła oferta.
Założyciel gospodarstwa i zapalony myśliwy V. Silvestravičius stworzył swoim gościom świetne warunki do
wypróbowania celności ręki w strzelaniu z karabinów,
łuków, arbaletów. Największy hazard – strzelanie do latających spodków.

Modernizował gospodarstwo
„Gospodarstwo agroturystyczne świetnie prosperuje
wówczas, jeżeli oprócz usług zakwaterowania i wyżywienia oferuje się również wiele innych rozrywek. Potwierdzeniem takiego stanowiska był fakt, że w okresie kryzysu
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ekonomicznego postanowiłem modernizować gospodarstwo. Efektywną korzyść mogą zapewnić tylko dość wysokie inwestycje, dlatego skorzystałem z ofert Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na Litwie na lata 2007–2013
„Promocja agroturystyki – mówi Vidas Silvestravičius.
Dzięki pierwszej pomoc finansowej w 2010 r. (tryb
uproszczony) udało się kompensować część wydatków, przeznaczonych na polepszenie warunków oraz na
zwiększenie atrakcyjności gospodarstwa. Na urządzenie
nowoczesnej recepcji, na pomieszczenia pomocnicze i
uporządkowanie terenu wydano około 180 tys. litów.
W 2011 roku Vidas Silvestravičius znowu zwrócił się
o pomoc finansową w wysokości 300 tys. litów. W
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
Litwie na lata 2007–2013 „Promocja agroturystyki”
skompensowano mu połowę sumy inwestycji.
„Pomoc finansowa pomogła przede wszystkim urządzić w gospodarstwie prawdziwą zawodową strzelnicę,
z której korzysta wielu myśliwych, entuzjastów sportu
strzeleckiego. Zainstalowano 10 urządzeń do puszczania latających spodków, odbywają się tu zawody Litewskiej Federacji Strzelectwa Myśliwskiego, tradycją stały
organizowane już po raz piąty zawody na Kubek Stolicy
Łowów” – cieszy się Vidas Silvestravičius.
Poza tym, wsparcie z europejskich funduszy strukturalnych i budżetu państwa inwestowano w utrzymanie
gospodarstwa. Odnowiono oczyszczalnię ścieków. Dzięki urządzeniu automatycznego systemu nawadniania
zmniejszyły się koszty utrzymania trawnik o powierzchni 60 arów. W oszczędzaniu pomaga też nowoczesny

Vidas Silvestravičius, założyciel gospodarstwa
agroturystycznego – zapalony myśliwy i miłośnik strzelectwa
sportowego.

system oświetlenia. Przed inwestycjami na oświetlenie
gospodarstwa zużywano 50 kilowatogodzin energii elektrycznej w ciągu nocy, obecnie – nawet 100 razy mniej.
„Wszystkie te projekty w dużym stopniu przyczyniły się
do konkurencyjności gospodarstwa, pomogły zachować
potok turystów. Mogliśmy pracować z zyskiem bez podnoszenia cen. Pomoc finansowa z europejskich funduszy strukturalnych i budżetu państwa była dobrym początkiem do zrealizowania mojego marzenia – założyć
pierwszy na Litwie park rozrywkowego strzelectwa w
gospodarstwie agroturystycznym” – twierdzi właściciel.

Rekord został ustanowiony
Vidas Silvestravičius agroturystyką zajął się przypadkowo. Jeszcze w czasie nauki w Technikum Leśnictwa w
Kownie na aukcji za niewielkie pieniądze nabył działkę
z zapuszczonym kołchozowym placem budowlanym.
Wtedy miał nadzieję, że z żoną Jowitą w przyszłości
zbuduje tutaj dom.
Jednakże kiedy przed dziesięcioma latami zostały
wzniesione budynki, Silvestravičiusowie zrozumieli, że
dowożenie trojga dzieci do szkoły jest zajęciem dość
kłopotliwym. Zaczęli się więc zastanawiać nad tym,
żeby w centrum Litwy założyć gospodarstwo agroturystyczne – miejsce zgromadzeń rodzin i myśliwych.
„Medžiotojų sostinė“ w prędkim czasie obroniła swoją wymowną nazwę. Półtora roku po założenia ustanowiono rekord Litwy: święto urządzone na terenie
gospodarstwa o powierzchni 4 ha zebrało około 2500
uczestników, w tym – 650 myśliwych.

W sali gospodarstwa „Medžiotojų sostinė“ podczas imprezy
może się zmieścić 80 osób.

Najpiękniejsze na Litwie gospodarstwa agroturystyczne

Gospodarstwo agroturystyczne „Dzūkijos perlas”.

Nadniemeńska perła Dzukii
Jurgita BRIEDIENĖ
Jedni szukają pereł w Chinach, inni – na Filipinach, a chyba najpiękniejszą litewską (dzukijską) perłę
znaleźć można w rejonie wareńskim, we wsi Dubaklonio w pobliżu Merkinė. Właścicielka gospodarstwa
agroturystycznego Birutė Stepankevičienė odnalazła to cudowne królestwo natury 9 lat temu. „Przyjechałam zobaczyłam i zrozumiałam, że nigdzie się stąd nie ruszę” – mówi Birutė.
Nie zwlekając ani chwili kobieta wpłaciła wstępną
kwotę i nabyła zaniedbane wówczas gospodarstwo o
powierzchni 11 ha. Początkowo Birutė myślała, że to
miejsce przeznaczy na wypoczynek dla rodziny. Jednakże później, gdy zobaczyła, jak chętnie odwiedzają jej
gospodarstwo przyjaciele i znajomi, energiczna kobieta
w 2010 r. postanowiła zwrócić się o pomoc w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Litwie na
lata 2007–2013 „Promocja agroturystyki”.

Bez wsparcia nie dałaby rady.
B. Stepankevičienė zwróciła się do Narodowej Agencji
Płatnicza (NAP). Przygotowany został projekt „Gospodarstwo agroturystyczne Birutės Stepankevičienės”,

który realizowano w kilku etapach. Ogólna wartość
projektu – 364 604 Lt. Projekt został zrealizowany w latach 2010–2011. Jak twierdzi Birutė „pieniądze te były
ogromną pomocą niezbędną do budowy i wyposażenia
kompleksu wypoczynkowego, zainstalowania drogich
urządzeń oczyszczalni ścieków”. Po otrzymaniu funduszy wybrukowano ścieżki, zainstalowano kolektory słoneczne, zbudowano korty tenisowe, basen, dużą, przestronną kuchnię wraz z całym wyposażeniem, nabyto
tak potrzebny w gospodarstwie ciągnik. „Z własnych
środków nie zdołałabym tego dokonać” – mówi Birutė,
która na rzecz rozwoju swojego gospodarstwa agroturystycznego zaciągnęła też pożyczkę w banku. Właścicielce pomaga syn. „Bez niego zagubiłabym się na tych
swoich hektarach” – żartuje Birutė.
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Nadniemeńska perła Dzukii

Gdy Birutė mówi o tym, to aż oczy błyszczą. „Plantacja będzie tam, nad zbiornikiem wodnym, – pokazuje
kobieta. – Będzie nie tylko łąka jagód leśnych, ale też
sad owocowy. Sadzonki już kupiłam, czekam tylko na
odpowiedni do sadzenia czas”. Kolejnym marzeniem
wielkiej entuzjastki są siłownie wiatrowe. „One będą na
pewno, ale nieco później,– zapewnia Birutė.– W pierwszej kolejności wdrożymy obecny projekt, a następnie
będziemy kroczyć dalej”.

Wczasowiczów nie brakuje

Birutė Stepankevičienė jest szczęśliwa, że wybrała działalność
agroturystyczną.

I drugi projekt pomyślny
Na początku 2012 r. właścicielka gospodarstwa postanowiła „szturmować” las. Birutė ponownie złożyła
wniosek w NAP i w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Litwie na lata 2007–2013 „Bezdochodowe inwestycje przestrzeni leśnych” w 2011 r.
przygotowała projekt „Zagospodarowanie i dostosowanie do potrzeb rekreacyjnych działki lasu w pobliżu
wsi Dubakalnio”. Birutė otrzymała pomoc finansową
w wysokości 188 496 Lt. Za te pieniądze właścicielka
gospodarstwa planuje zbudować cztery altanki, boiska,
ścieżki zdrowia (ok. 1,7 km), plac widokowy, skąd można będzie podziwiać piękne krajobrazy, oraz parking.
W planach na przyszłość – plantacja jagód leśnych.

Z funduszy UE i krajowego budżetu wybrukowano ścieżki.

Według Birutė, „zimą gospodarstwo zasypia, a budzi się
wraz z przyrodą”. Największy napływ gości zaczyna się
od maja i trwa do późnej jesieni. Wówczas gospodarstwo zalewają wręcz wczasowicze, odbywają się przyjęcia weselne. W ciągu lata gospodarstwo agroturystyczne odwiedza ponad 850 gości. Popularnością cieszą się
letnie obozy sportowe – gry w tenisa, siatkówkę, także karate. Według Birutė, najlepszą oceną jest to, „że
większość gości nie tylko tu wraca, lecz także przyjaciół
przywozi, a to jest najlepszą reklamą. Jednocześnie gospodarstwo mieści do 50 osób, ale wówczas również
własny dom muszę ustąpić”. Ta drobna kobieta, nazywająca siebie handlowcem, emanuje niezwykłą dobrocią i ciepłem serca. Potrafi wszystko: i gotować, i wiersze
recytować, i wełnę filcować.
Oczy gości cieszy w gospodarstwie konik pony, gromadka owiec i kur. „Chcę, aby moi goście żywili się
ekologicznie i zdrowo, – mówi Birutė. – Przyjęcia organizujemy nad basenem, przy latarniach i świecach, by
się serce radowało. Nawet solarium urządziłam w łaźni,
aby miłe panie i panienki mogły się zrelaksować”.

Najbardziej uroczo w gospodarstwie – latem.

Najpiękniejsze na Litwie gospodarstwa agroturystyczne

Gospodarstwo agroturystyczne w pobliżu wsi Bielinių – Navos ežeras (Jezioro Navos).

Bogactwa przyrody w
Aukštadvarys (Wysoki dwór)
Jurgita BRIEDIENĖ
Do gospodarstwa agroturystycznego Viktorii i Antanasa Bielinisów oznakowanego czterema bocianami
nie da się dostać inaczej, jak tylko przez dziedziniec kościoła Przemienienia Chrystusa w Aukštadvarys.
Nawet trudno sobie wyobrazić, że w samym sercu miasteczka można rozwijać działalność agroturystyczną, jednakże wystarczy ujrzeć panoramę otwierającą się z domu Viktorii i Antanasa, a ma się wrażenie
prawdziwego raju...
Falujące jezioro Navos wręcz zaczarowuje spokojem, a
rozrzucone domki z bierwion wydają się niby świetliste
siedziby aniołów. Przytulną oazę w Aukštadvarys Bielinisom udało się stworzyć dzięki funduszom unijnym i
pomocy z krajowego budżetu, pozyskanych w ramach
Specjalnego Akcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i
Obszarów Wiejskich (SAPARD), Jednolitego Dokumentu
Programowania Litwy na lata 2004–2006 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Litwie na lata 2007–2013.

Natchnienie dali niespodziewani goście
Jakie więc były początki gospodarstwa agroturystycznego w Aukštadvarys? Okazuje się, że wcale niełatwe.
Wszystko się zaczęło 15 lat temu, w 1997 r., gdy podróżująca po Litwie rodzina z Kaukazu pewnego wieczora
zapukała do drzwi Viktorii i Antanasa Bielinisów. Przybysze prosili tylko o jedno: o pozwolenie na zatrzymanie
się przynajmniej na kilka dni w ich domu, gdyż, jak twierdzili, piękniejszego gospodarstwa i tak miłych dla serca
krajobrazów w żadnej z okolic nie spotkali. Gospodarze
byli zaskoczeni, niewiele mieli do zaoferowania, ale prze-

cież podróżnym się nie odmawia. Otworzyli drzwi swego
domu, przyjęli gości ciepło i gościnnie, zakwaterowali w
pokojach córek. Goście wyjechali dopiero po miesiącu...
Już wówczas, jak mówi Antanas, zaiskrzyła myśl, by coś
z tym zrobić. Później, po zatwierdzeniu Programu Rozwoju Agroturystyki, pomysł prowadzenia gospodarstwa
agroturystycznego jeszcze bardziej się ugruntował. Ich
gospodarstwo odwiedzali i przedstawiciele Ministerstwa
Rolnictwa LR, i Litewskiego Związku Rolników zachęcając do wykorzystania posiadanych bogactw przyrody. I
lody ruszyły. Według Viktorii, „zawsze żyliśmy z myślą, że
chcemy dzielić się z innymi, chcemy utrzymywać kontakty z ludźmi, obdarzać ich ciepłem i na stare lata nie
zostać w samotności”.

Jako pierwsze – pieniądze SAPARD
Bielinisowie zaczęli od wyprzedaży sprzętu, narzędzi i
innego wyposażenia, aby jak najszybciej zacząć budowę
pierwszych domków. Viktoria zaczęła uczęszczać kursy
organizacji agroturystyki, uczyła się jak przygotować biznesplan. W 2002 r. złożyła wniosek w Narodowej Agencji
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Bogactwa przyrody w Aukštadvarys (Wysoki dwór)

Rozwój Wsi i Rybołówstwa w ramach osi priorytetowej
„Promocja rozwoju miejscowości wiejskich“ w dziedzinie
„Promocja agroturystyki i rzemiosła“. Wsparcie finansowe przyznano 3 lutego 2006 r., w 2007 r. projekt został
zrealizowany. Na wdrożenie projektu Bielinisowie otrzymali ponad 142 tys. litów. Za te środki zbudowali i wyposażyli kolejny dom mieszkalny na zakwaterowanie 12-17
osób, budynek gospodarczy z 2 sypialniami (do 8 osób),
powiększyli salę przyjęć (do 15 osób).

Viktoria i Antanas Bielinisowie stworzyli w Aukštadvarys
przytulne gospodarstwo agroturystyczne.

Płatniczej. Wniosek został zarejestrowany pod numerem
1. Antanas Bielinis wykorzystał pomoc SAPARD na rozwój działalności agroturystycznej – w parku regionalnym Aukštadvarys nad jeziorem Navos zbudował i wyposażył przytulne domki dla gości, salę konferencyjną,
nabył sprzęt wypoczynkowo-sportowy. Właściciele gospodarstwa otrzymali 52 tys. litów na realizację projektu. „Śmieszna to była wówczas kwota, ale zmieściliśmy
się”, – uśmiecha się skrupulatna Viktoria. Oczywiście to
nie wystarczyło, przecież apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Po urządzeniu sali przeznaczonej na przyjęcia, gospodarzom zabrakło miejsc noclegowych...
W ten więc sposób pracowici Bielinisowie zanurzyli się
w działalność agroturystyczną. Ponieważ wczasowiczów nie brakowało, małżeństwo zaczęło planować rozszerzenie biznesu – przebywanie pod jednym dachem
gościom i gospodarzom było niewygodne. W swoim
gospodarstwie Bielinisowie mieli kilka budynków gospodarczych, więc z funduszy otrzymanych z SAPARD
zrekonstruowali je. Zamiast garażu i stodoły urządzili
salę dla gości, pokoje wypoczynkowe i zbudowali jeszcze
jeden nieduży domek.

Bielinisowie w dalszym ciągu rozwijali działalność agroturystyczną. W 2009 r. ponownie zwrócili się do NAP. Tym
razem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Litwie na lata 2007–2013 „Promocja agroturystyki”. Na wniosek złożony w ramach projektu „Rozwój
agroturystyki i usług rekreacyjnych” w 2009 r. otrzymali
ponad 115 tys. litów. Pieniądze te przydały się na przebudowę dużej sali przyjęć okolicznościowych, kuchni oraz
zaplecza. Zainstalowano także 2 kanalizacje, systemy
oczyszczania ścieków, wybrukowano ścieżki, zakupiono
nowy sprzęt do kuchni, zbudowano drwalnię.

Wczasowiczów nie brakuje
Dzisiaj Bielinisowie mają w swoim gospodarstwie 6
budynków z bierwion z wszystkimi wygodami. Są tam
kuchnie, kominki. Nad jeziorem znajduje się łaźnia parowa, z której można wprost skoczyć do wody. W gospodarstwie są dwie sale przeznaczone na przyjęcia: na 40 i
18 miejsc. Przy obu salach – kuchnie. Piękne otoczenie:
asfaltowany parking, przytulne altanki z paleniskiem. W
gospodarstwie urządzone zostały też place zabaw dla
dzieci, huśtawki, piaskownice. Dla aktywnego wypoczynku są boiska gry w koszykówkę, siatkówkę, rowery,
kajaki, kanoe, łodzie, rowery wodne. Zimą można z góry
zjeżdżać na sankach, na nartach.

Nie zatrzymali się w pół drogi

O popularności gospodarstwa świadczą liczby podane
przez Departament Statystyki: w 2011 r. gospodarstwo
odwiedziło 2 700 Litwinów i 200 gości zagranicznych.
„Pracy ogrom, ledwie nadążyć można” – mówi pracowita gospodyni, finansistka Viktoria. Viktoria ukończyła
Akademię Rolniczą, gdzie zdobyła dyplom ekonomisty.

Biznes prosperował, ale w gospodarstwie znów zrobiło
się ciasno, brakowało miejsc noclegowych dla gości. Konieczne były nowe budynki, gdzie można byłoby zakwaterować więcej osób. Jednakże środków na to Bielinisowie
nie mieli. Wówczas właściciel gospodarstwa postanowił
pozyskać pomoc UE i krajowego budżetu. W 2005 r. Bielinisowie samodzielnie przygotowali projekt w ramach
Jednolitego Programowania Litwy na lata 2004–2006 „

Aukštadvarys jest miejscem rodzinnym Viktorii. Właściciel gospodarstwa – skromny, w starszym wieku Antanas pochodzący z Ignaliny w niczym nie ustępuje żonie.
Antanas – wykwalifikowany agronom, przez większą
cześć życia zawodowego zajmował kierownicze stanowiska (był przewodniczącym, dyrektorem gospodarstwa
państwowego Aukštadvarys). Oboje już 48 lat wspólnie
kroczą przez życie.

Najpiękniejsze na Litwie gospodarstwa agroturystyczne

Wczasowicze zachwycają się starym etnograficznym gospodarstwem z końca XIX w., z dużym dziedzińcem i ogrodem.

„Suvalkiečio sodyba” – cząsteczka
etnograficznej Litwy
Violeta SEREDŽIUVIENĖ
We wsi Pervazninkų w rejonie szakiajskim, starostwo Sudargo już od dziesięciu lat funkcjonuje gospodarstwo agroturystyczne „Suvalkiečio sodyba”, którego właścicielami są Vydas i Aurelija Rytkusowie. Jest
to stare etnograficzne gospodarstwo z końca XIX w., z dużym dziedzińcem i ogrodem. Zachował się tu
autentyczny spichrz wraz z dawnymi budynkami gospodarczymi, jest łaźnia, staw.
W pobliżu gospodarstwa – las i zakole Niemna. Nieco
dalia widnieją wzgórza zamkowe Sudargo. Każdy zakątek w gospodarstwie przypomina czasy, gdy żyli tu
nasi pradziadowie wraz ze swymi obyczajami i gwarą.
Pomyślną działalność gospodarczą Rutkusowie prowadzą dzięki wsparciu finansowemu w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na Litwie na lata 2007–
2013 „Promocja agroturystyki”.

Środki projektu UE inwestowane są w
dziedzictwo historyczne
„Wraz ze wzrostem liczby turystów zrozumieliśmy, że
należy polepszyć jakość usług świadczonych dla gości,
wyposażyć sypialnie, wyremontować stare budynki,
położyć nowe dachy na stodole i oborze. Ponieważ
za własne środki nie mogliśmy tego zrobić, postanowiliśmy zwrócić się o pomoc unijną oraz z krajowego
budżetu. Dzięki Bogu, że istnieje możliwość skorzystania z z takiego wsparcia finansowego, gdyż inaczej
nie zdołalibyśmy zrealizować swoich planów. Świetnie,
że środki pomocowe inwestowane są w przyszłość,
w dziedzictwo historyczno-kulturowe. Już wiele prac
wykonaliśmy, ale sporo też przed nami”, – otwarcie

mówi właścicielka gospodarstwa Aurelija. Gospodarze
uczestniczą w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
na Litwie na lata 2007–2013 i w 2012 r. realizują projekt
„Rozwój gospodarstwa agroturystycznego „Suvalkiečio
sodyba” w ramach działania „Promocja agroturystyki”.
Wartość projektu – 960 tys. litów, w tym środki unijne i z krajowego budżetu wynoszą około 469 tys. litów.
Już wymienione zostały dachy stodoły i budynku gospodarczego, obecnie prowadzone wewnętrzne prace
wyposażeniowe. Po przebudowie stodoły, na parterze urządzona zostanie przestronna sala przyjęć okolicznościowych na 80 miejsc, a na piętrze – sypialnie.
Można tu będzie przyjąć około 50 gości. Przewidziana
jest instalacja systemów ogrzewania, wodociągu, urządzeń do oczyszczania ścieków. Pojawią się więc wszystkie niezbędne wygody, a także kuchnia do przygotowywania posiłków. Nowoczesne urządzenia zostaną
tak zainstalowane, by nie zaszkodzić autentyczności
gospodarstwa. „Każdy zakątek gospodarstwa będzie
przypominał dawne czasy, gdy żyli tu jeszcze nasi
dziadkowie i pradziadkowie. Będzie to świetne miejsce
na tradycyjne rodzinne święta, przyjęcia weselne i jubileuszowe. Gospodarstwo „Suvalkiečio sodyba” na swój
sposób reprezentuje Litwę, jej dziedzictwo historyczne,
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„Suvalkiečio sodyba” – cząsteczka etnograficznej Litwy

dlatego musimy się starać, by nasi goście, zwłaszcza
obcokrajowcy, zobaczyli przynajmniej cząsteczkę dawnej autentycznej Litwy, poczuli ducha pracowitych i
pomysłowych wieśniaków” - mówi gospodyni Aurelija
Rutkienė.

Zauroczyła niezwykła aura gospodarstwa
Stare gospodarstwo małżeństwo nabyło piętnaście lat
temu. Leśniczego Vydasa z Suwalkii zauroczyła autentyczność zagrody i dobra aura. We wsi Pervazninkų
gospodarstwo to założone zostało w 1890 r. Ostatnimi
jego właścicielami byli Juozas i Marija Petkevičiusowie.
Po śmierci samotnej już staruszki Rutkusowie dość tanio nabyli to gospodarstwo. „Nam się bardzo podobało
to gospodarstwo, ale wiedzieliśmy też, że wiele pracy,środków i serca będziemy musieli włożyć. Dachy były
dziurawe, ścian zmurszałe, otoczenia zaniedbane. Odtąd o żadnych wakacjach już ie myśleliśmy – cały czas
pracowaliśmy w swoim gospodarstwie, - przypomina
Aurelija Rutkienė. - pewnego razu zawitała do nas młoda para i mówią, że chcieliby tu przyjęcie weselne urządzić. Nieważne, że w gospodarstwie nie ma ani wodociągu, ani jakichkolwiek innych wygód. Młodych zauroczył naturalny krajobraz, duch starej zagrody. I tak coraz częściej i częściej pojawiali się ludzie, którzy chcieli
tu się zatrzymać, urządzić święto rodzinne, spotkanie
kilku pokoleń. Zrozumiałam, że możliwość cieszenia się
tą zagrodą powinni mieć wszyscy. Zrozumiałam też, że
przyjdzie nam dołożyć starań, aby zachować XIX wieczną autentyczność tego miejsca”. Gospodarze zaczęli
zbierać nowe etnograficzne eksponaty, stare sprzęty,
meble. Sporo autentycznych eksponatów otrzymali
od znajomych, przyjaciół, rodziny. Z każdym rokiem
gospodarstwo stawało się coraz bardziej przytulne, bogatsze, bardziej etnograficzne.

Według Aurelii Rutkienė, ich gospodarstwo odwiedzają
wczasowicze z różnych miast Litwy oraz z zagranicy.

Młodzież interesuje sposób życia przodków
Od dziesięciu lat prowadząca działalność agroturystyczną Aurelija Rutkienė mówi, że ich gospodarstwo
odwiedzają turyści z różnych miast Litwy i z zagranicy.
Od 2003 r. A. Rutkienė jest członkinią Litewskiego Stowarzyszenia Agroturystyki. W gospodarstwie „Suvalkiečio sodyba” wczasowicze mają możliwość zapoznania
się z historią kultury etnicznej Suwalkii, którą w interesujący sposób potrafi zaprezentować sama gospodyni,
lituanistka z 25 letnim stażem pedagogicznym. Często
przyjeżdżają wycieczki szkolne. Kobieta przypomina,
że przed kilkoma laty zadzwoniła do niej nauczycielka
z wileńskiego gimnazjum im. S.Nėris i poprosiła o przyjęcie wycieczki. Do gospodarstwa zajechał piętrowy autobus z uczniami, rodzicami i pedagogami. Wilnianie
byli zachwyceni autentycznością zagrody, mnogością
eksponatów i przytulnością tego miejsca.
W gospodarstwie „Suvalkiečio sodyba” odbywają się
również rejonowe przedsięwzięcia etnokulturowe. Organizowano konkurencje nie tylko na na najładniejszy i
najszerszy pokos, ale także na umiejętność właściwego
zaostrzenia kosy.
Całkiem niedawno zostałam zaskoczona, gdy przechodziła obok kobieta z wnuczką. Dziewczynka koniecznie
chciała odwiedzić starą zagrodę. Jest tu coś, co przyciąga dzieci. My, Litwini, wciąż jeszcze chcemy mieszkać w starych domach” - cieszy się A. Rutkienė. Dla
młodzieży odwiedzającej gospodarstwo egzotyką jest
siedzenie wieczorami przy ognisku pod gwiaździstym
niebem, patrzenie na gwiazdy, spanie w namiotach postawionych na łące. W dawnych spichrzach, w chacie
na dwa końce gospodarze mogą pomieścić 10-15 gości.
Dotychczas gospodarstwo przyjmowało gości wyłącznie latem.

Uczniowie szczerze interesują się sposobem życia swoich
dziadków i pradziadków, obyczajami.

Najpiękniejsze na Litwie gospodarstwa agroturystyczne

Właściciel gospodarstwa Gediminas własnym samolotem przewozi również wczasowiczów.

W Rėžaliai – pięć sezonów
Nijolė PETROŠIŪTĖ
W gospodarstwie agroturystycznym „5 sezonas” znajdującym się we wsi Rėžaliai w rejonie Kelmė, starostwo Tytuvėnai rzeczywiście można odczuć pięć sezonów. Podobno wszędzie są cztery pory roku, czyli
sezony, a w Rėžaliai – pięć. Nieprawdopodobne? Zapraszamy, żeby się przekonać.
Wystarczy na krótko zatrzymać się w gospodarstwie, a
przez okno zobaczymy przepiękny widok, ciało i duszę
przeszywającą panoramę Padubisy, której nie zasłaniają
żadne budowle czy drzewa. Widok ten podziwiać można również z dachu głównego budynku mieszkalnego,
który tak, jak inne dachy domków w gospodarstwie kryty jest norweskimi zieleńcami. Jednakże, aby poczuć czarującą aurę gospodarstwa, warto zatrzymać się na dłużej.
Wszedłszy na górę, na której zboczu położone jest gospodarstwo, znajdziemy się na wysokości 30 metrów. Z
pewnością właśnie ta upajająca wysokość przyczyniła
się do tego, że w tym miejscu, do niedawna zarośniętym
krzakami, dzięki pomocy unijnej i z krajowego budżetu
powstało gospodarstwo agroturystyczne „5 sezonas”.

Gospodarstwo – na miejscu byłych zarośli
Gdy kownianinowi Gediminasowi Bagdonavičiusowi
znajomi zaproponowali kupno 21 ha ziemi w Rėžaliai,

nie od razu się zgodził, gdyż nie wyobrażał sobie co z tą
dżunglą, jak mu się wydawało, robić? Z ziemi uprawnej
też żadna korzyść – jedynie piach roznoszony wiatrem.
Jednakże, gdy własnym samolotem przeleciał nad tą
miejscowością, zrozumiał, że nie znajdzie odpowiedniejszego miejsca na gospodarstwo agroturystyczne
– daleko od miejskiego gwaru, od zwyczajnego w dzisiejszym życiu huku, od postronnych oczu. Jak u Boga
za piecem – i tyle.
Jednakże właściciel gospodarstwa nie ukrywa, że gdyby nie pomoc unijna i z krajowego budżetu otrzymana w ramach Jednolitego Dokumentu Programowania
Litwy na lata 2004-2006 „Rozwój Wsi i Rybołówstwa
w ramach osi priorytetowej „Promocja rozwoju miejscowości wiejskich“ w dziedzinie „Promocja agroturystyki i rzemiosła“, to raczej wszystko by się zakończyło
oględzinami z lotu ptaka. „Zaczynać od zera, gdy nawet linia elektroenergetyczna przechodziła po drugiej
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gu naszego gospodarstwa gość powinien zapomnieć o
wszelkich troskach, liczeniu, ile to lub inne będzie go
kosztowało. Może po prostu wypoczywać i podziwiać
to, co Bóg stworzył. Dzięki pomocy unijnej i z krajowego budżetu do tego się właśnie przyczyniłem”.
Gediminas mówi, że gościom serwowane są śniadania
i kolacje, co w gospodarstwach agroturystycznych jest
rzadkością. Wyżywienie także wliczone jest w koszt
wypoczynku.

Gediminas Bagdonavičius zajmuje się hodowlą szkockich
Highlandów.

stronie rzeki Dubisy, byłoby rzeczą trudną, wręcz niemożliwą. Dlatego nie zwlekając przygotowałem projekt
„Gospodarstwo agroturystyczne Gediminasa Bagdonavičiusa”, którego wartość – blisko 3 mln litów (z VAT).
Pomocowa część projektu – 1,2 mln litów.
Gediminas mówi, że realizację projektu „Gospodarstwo agroturystyczne Gediminasa Bagdonavičiusa”
rozpoczął od układania kabli elektrycznych, bez czego
nie dałoby się prowadzić prac budowlanych. Wywiercił studnię, uporządkował infrastrukturę, zbudował i
wyposażył łaźnię i inne budynki. „Co nieco i na meble
zostało. Po otrzymaniu takiego wsparcia finansowego,
już i sam mogłem coś robić”.

Można polatać samolotem
Dzisiaj zespół wypoczynkowy składa się z głównego
domu mieszkalnego i trzech osobnych domków przystosowanych do wypoczynku z rodziną. W głównym
domu mieszkalnym jest też sala konferencyjna i sala
przyjęć okolicznościowych z całym niezbędnym wyposażeniem. Poza tym jest pięć pokoi dla gości z mini
kuchenkami i wygodami, a każdy pokój ma umeblowany taras. Tak samo wyposażone są też mniejsze domki.
Gospodarstwo zaprojektowane zostało tak, by goście
mieli jak najwięcej prywatności. Do usług gości jest łaźnia, wanna wirowa, kubeł do kąpieli, stół bilardowy. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą popływać kajakami, łodziami, jeździć na rowerach, a w zimie - na nartach lub sankach zjeżdżać ze stromych brzegów Dubisy,
jeździć na łyżwach. Gediminas mówi, że w najbliższym
czasie w gospodarstwie będzie bryczka z zaprzęgiem.
„Wszystko to jest w cenie wypoczynku. Wydaje mi się
nie do przyjęcia, gdy gość, który chce popływać kajakiem lub wybrać się na wycieczkę rowerową, za każdą
usługę musi płacić dodatkowo. Po przekroczeniu pro-

Najbardziej wyróżniającą cechą gospodarstwa „5 sezonas” jest możliwość lotu samolotem. Gediminas Bagdonavičius jest zawodowym pilotem, często z lotniska
Dariusa i Girėnasa w Kownie własnym samolotem leci
do gospodarstwa w Rėžaliai i zabiera gości. „Samolotem – szybciej i taniej. Z Kowna do gospodarstwa lecę
pół godziny i spalam zaledwie 8 l benzyny A98. Tylko
samolot i jego utrzymanie jest drogie. Ale przecież każdy z nas ma jakąś pasję. Moją pasją jest latanie. No i
podróże”.

Doświadczenia nabył zagranicą
Gediminas Bagdonavičius nie ukrywa, że przed założeniem własnego gospodarstwa jako gość bywał nie w
jednym gospodarstwie agroturystycznym na Litwie i
zagranicą, nabierał doświadczenia. „Jeżeli porównamy
nasze gospodarstwa agroturystyczne z zagranicznymi,
zwłaszcza z polskimi lub z tymi dalej na południe, to
poziom usług jest u nas naprawdę wysoki. Zdarzyło mi
się bywać w takich gospodarstwach, gdzie było jedynie
łóżko polowe, ale ręcznika już nie”.
Gediminas mówi, że przyszłość należy do osób szukających nowych rozwiązań. Dlatego w jego gospodarstwie
już w 2012 r. pojawiły się pasące się szkockie Highlandy.
Na razie te niezwykle kosmate i rogate owce są tylko
atrakcją dla gości, ale w przyszłości będzie z tego ekologiczne mięsko.
Myśląc o przyszłości i dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na Litwie na lata 2007–2013 „Pierwsze zasadzenie lasu na gruntach rolnych” Gediminas w
2010 r. na ponad 7 ha swojej posiadłości posadził dęby.
Początkowo tę ziemię za darmo proponował miejscowym rolnikom. Mówił, uprawiajcie, korzystajcie, Ale...
chętnych nie było. Teraz zaszumi tu dąbrowa. Gediminas przyznaje, że jako młody gospodarz miał więcej możliwości skorzystania z pomocy UE i krajowego
budżetu, jednakże gdzieś nie zdążył, coś przegapił. „To
nic, nie można chcieć wszystkich pieniędzy, pozostałe
trzeba samemu zarobić. I tak dużo otrzymałem”.

Najpiękniejsze na Litwie gospodarstwa agroturystyczne

Panorama gospodarstwa agroturystycznego „Radailių dvaras” (Dworek Radailių).

W Dworku Radailių nad
brzegiem stawu
Nijolė PETROŠIŪTĖ
Właścicielka gospodarstwa agroturystycznego „Radailių dvaras” (rejon kłajpedzki) Vita Aušrienė jest
szczęśliwa, że swoje rodzinne miasto Kłajpedę zamieniła na wieś, jego zieleń, czyste powietrze i trele ptaków. Vita nie twierdzi, że wszystko w jej życiu szło jak po maśle. Bywały różne okresy. „Tak, jak morze:
zdarzają się przypływy i odpływy”, – mówi dziewczyna z wybrzeża.
Jako prawdziwa Żmudzinka, zna też dość szorstkie
przysłowie: tam, gdzie nie śmierdzi, tam też nie pachnie. Tak już jest w biznesie. Sporo było i niezbyt miłych
doświadczeń zanim zaczęła się cieszyć z prosperującej
działalności agroturystycznej. Może tylko z dzieciństwa pozostało marzenie, by prowadzić własny interes
usługowy. Zachęciło ją do tego wsparcie finansowe w
wysokości 655 tys. litów otrzymane 18 lipca 2006 r. w
ramach Jednolitego Dokumentu Programowania Litwy na lata 2004–2006 „Rozwój Wsi i Rybołówstwa w
ramach osi priorytetowej „Promocja rozwoju miejscowości wiejskich“ w dziedzinie „Promocja agroturystyki
i rzemiosła“.

Niezbędne były duże inwestycje
Vita mówi, że wraz z bratem jako prawdziwe dzieci
z wybrzeża własny interes rozpoczęli od ryby: w Radailiai nabyła kępiastą działkę i tu założyła wędzarnię

ryby. Wędzoną rybę sprzedawała na targu. Jednakże po
pewnym czasie pogorszyło się w biznesie: konkurencja
rosła, ryba drożała, portmonetki klientów szczuplały,
zaś unijne wymagania względem przedsiębiorstw żywnościowych wzrastały i aby się do nich dostosować,
potrzeba było dużych inwestycji. Jednakże patrząc z
dzisiejszej perspektywy, nawet najtrudniejsze dni w
biznesie należy uważać za początek czegoś nowego. W
wolnych chwilach zaczęła zagospodarowywać działkę i wówczas dostrzegła, jakie piękno kryją trudne do
przebycia zarośla. „Gdy już wszystko uporządkowaliśmy, zdumieliśmy się, jak tu pięknie. Wówczas właśnie
powstał pomysł założenia tu gospodarstwa agroturystycznego, otwarcia kompleksu łaźni. Znowu odżyło
marzenie z dzieciństwa, by mieć własną restaurację
nad brzegiem morza”. Vita uśmiecha się: restauracji
nad brzegiem morza nie mogła wybudować, ale nic nie
stało na przeszkodzie, by wykopać staw i nazwać go
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ny przez NAP, jednakże jeśli wszystko pójdzie dobrze,
to moglibyśmy urządzić jeszcze sześć apartamentów,
sześć pokoi dwu- i czteroosobowych”.
V.Aušrienė mówi, że nad brzegiem stawu, nazywanego
przez gości morzem, są wszystkie warunki, aby każdy
gość mógł się czuć dobrze i wygodnie, oferta usług jest
bardzo różnorodna. Niewątpliwie największą wartością
jest sama przyroda. Niezapomniane wrażenia pozostawia kompleks łaźni zbudowany z umiejętnym wykorzystaniem rzadkiego nad morzem pofałdowanego
reliefu. Jest to zespół budynków murowanych ze starej
niemieckiej cegły o oryginalnej architekturze, położony
nad brzegiem stawu i nieco wkopany w ziemię. Dwie
osobno stojące łaźnie w razie potrzeby mogą zostać
połączone w jedną całość. Jest tu też taras nad stawem,
z którego można skoczyć do kubła do kąpieli. Co może
być lepsze po łaźni niż staw, przez który przepływa
rzeczka, a na środku jest wyspa...
W Zrekonstruowanym budynku.

Morzem Radailių. Pozostawał jeden „drobiazg” – żeby
się mogło spełnić marzenie z dzieciństwa, potrzebne
były znaczne inwestycje. Dlatego z radością przyjęła
wiadomość o Jednolitym Dokumencie Programowania
Litwy na lata 2004-–2006: „Rozwój Wsi i Rybołówstwa
w ramach osi priorytetowej „Promocja rozwoju miejscowości wiejskich“ w dziedzinie „Promocja agroturystyki i rzemiosła“.
Po przygotowaniu projektu „Rekonstrukcja hali przetwórstwa ryby dostosowując ją do potrzeb budynku
agroturystycznego” V.Aušrienė otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 655 tys. litów. Vita mówi, że ze
starego budynku pozostał tylko „szkielet”, resztę zbudowano od nowa. Po wdrożeniu projektu pojawiła się
możliwość przyjmowania większej liczby gości, polepszyła się jakość świadczonych usług.

Liczba wczasowiczów rośnie
Jednakże, według Vity, nadal oferta świadczonych
usług nie mogła zadowolić rosnącego popytu. „Stale
zwiększająca się liczba gości zmuszała do poszukiwania nowych możliwości rozszerzenia biznesu. Dlatego
przygotowaliśmy drugi projekt w ramach programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na Litwie na lata 2007–
2013 „Promocja agroturystyki”. Tym razem był to projekt „Budynek agroturystyczny”, którego wartość – 1
110 tys. litów. Projekt ten nie został jeszcze podpisa-

Miłe wrażenie robi piętrowa restauracja położona nad
brzegiem stawu, czyli Morza Radailių. Miłośnikom
sportu gospodarze mogą zaproponować boiska do gry
w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną, na dzieci czeka
pokój zabaw i place zabaw, altanki itp.

Problemów z projektem nie było
V.Aušrienė nie narzeka, że wiele problemów kładzie się
na jej kobiece barki. Mówi, w Radailiai panem jest tylko
gość, gospodarz zaś musi się uwijać, by wszystkim dogodzić. Czy to się udaje? „Różnie bywa. Zdarzają się ludzie, którzy przyjeżdżają z negatywnym nastawieniem.
Takim nigdy nie będzie dobrze. Ale na szczęście nie
jest ich tak wielu”. Przecież są tacy, którzy i z otrzymanej pomocy nie są zadowoleni. O pomocy finansowej
V.Aušrienė mówi: „Pomoc unijną i z budżetu krajowego
oceniam bardzo pozytywnie. Każda pomoc jest dobra,
należy za nią podziękować i ... potrafić skorzystać z
niej”. V.Aušrienė cieszy się, że nie miała żadnych problemów dotyczących projektu: wymagania były rygorystyczne, ale słuszne, nie było nic takiego, czego nie
dałoby się zrobić. Ach, nie powiedzieliśmy jeszcze gdzie
się znajduje dworek Radailių. Zaledwie w odległości 7
km od Kłajpedy... Może postać pytanie – jaki znowu
dworek, skoro gospodarstwo agroturystyczne powstawało wśród zarośli? Na początku XX w. był tu dwór z
247 ha ziemi, było też gospodarstwo słynące z produktów mlecznych. A więc, według V.Aušrienė, wynalezienia roweru nie byłopotrzeba, wystarczyło przypomnieć
historię tej miejscowości.
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Szczegółową informację o agroturystyce
znajdą Państwo na stronach internetowych:
Ministerstwa Rolnictwa Republiki Litewskiej -

www.zum.lt

Litewskiego Stowarzyszenia agroturystycznego -

www.atostogoskaime.lt

Narodowej Agencji Płatniczej
przy Ministerstwie Rolnictwa -

www.nma.lt

