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Lietuva – žalias žemės lopinėlis prie Baltijos jūros, tarp Latvijos, Estijos iš vienos pusės ir Kaliningrado srities (Rusi-
ja) iš kitos. Jos kranto linija pati trumpiausia – 91 km, lyginant su kitomis 8 Baltijos jūros šalimis. Nežiūrint to, Lie-
tuva yra viena žaliausių, natūralios gamtos, darbščių, kantrių, linksmų ir užsispyrusių žmonių šalis, besidalijanti į 5 
etnografinius regionus. Kiekvienas jų turi savo tarmę su patarmėmis, savo charakterį, skirtingus gamtos peizažus, 
puoselėjamus papročius, tradicijas ir skirtingą istoriją. Tarp žaliuojančių girių, vingiuojančių upių ir skaidrių smė-
lėtomis pakrantėmis ežerų, tarp toli akimis aprėpiamų lygumų ir žaliuojančių kalvų rasime, kas pavaišins senovine 
namine duona ir sūriu bei pakvies kartu pavakaroti. Šalia jų šurmuliuoja ir modernus gyvenimas su prabangiais 
viešbučiais, SPA centrais, adrenaliną pilstančiais nuotykių parkais. Jau nebestebina aukštos kokybės paslaugos, 
kaip ir vienas geriausių pasaulyje (trečioje vietoje po Pietų Korėjos ir Japonijos) interneto ryšys. Šalis garsėja la-
zerių, biotechnologijų ir IT technologijų kūrimo srityse. Visa įvairovė telpa į 65,286 kv. km teritoriją, o pasiekimai 
keliauja po visą pasaulį. Dalelė Lietuvos įvairovės – šiame leidinyje
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Gerbiami turizmo profesionalai, kelionių organizatoriai 
ir kelionių agentai,

dėkojame jums už nelengvą bendrą darbą populiarinant 
Lietuvą ir kartu džiaugiamės šio darbo vaisiais. Turizmo rin-
kodaros asociacija vienija dirbančius turizmo versle, o kar-
tu dirbant visada atsiveria daugiau verslo galimybių, idėjų, 
pažinčių. Džiugu, kad Lietuvos turizmo verslas turi puikių ga-
limybių veikti aktyviau, nes jam padeda gamta, kultūros iš-
skirtinumas ir technologijų sprendimai. Siekiame reklamuoti 
Lietuvą kaip naują ar jau pažįstamą turistinę vietovę, siūlan-
čią vis daugiau naujų turistinių produktų ir paslaugų. Belieka 
visiems palinkėti sėkmės dirbant savo šalies labui.

Danutė Mažeikaitė 
Turizmo rinkodaros asociacijos prezidentė

Turizmo rinkodaros asociacijos (TURA) veikla apima viešąjį ir privatųjį turizmo sektorius ir yra sėkminga, nes turi artimus ir ilgalaikius 
kontaktus su visais svarbiais turistinių paslaugų teikėjais, kelionių operatoriais ir kelionių agentūromis. Tai reiškia, kad asociacija yra 

pasirengusi teikti profesionalią pagalbą plėtojant turizmo prekės ženklo žinomumą Baltijos regione; taip pat konsultuoja ir moko apie 
turistinių paslaugų viešinimą ir pardavimą.

www.tura.lt

TURIZMO RINKODAROS ASOCIACIJA

2017 METŲ KONKURSO NOMINANTAI
 2017 METŲ

NAUJIENA –TURISTINĖ ATRAKCIJA
„Iliuzijų namas EUREKA“, Palanga
Tai ne šiaip muziejus, kur atėjai, pamatei ir išėjai. 
Čia reikia būti, pramogauti, dalyvauti, tapti ekspozicijos dalimi.

 2017 METŲ GERIAUSIAS TURISTINĖS
INFORMACIJOS SPECIALISTAS

Ieva Bernotaitė
Už Šakių regiono įvaizdžio kūrimą kviečiant į dialogą 
viešojo ir privataus turizmo sektorių atstovus. 

2017 METŲ
KELIONIŲ ORGANIZATORIUS

UAB „Udriaus projektai“
Už projektą „Kelionės bėginio ir miesto transporto entuziastams“,
skatinantiį keliauti traukiniais, tramvajais bei miesto 
visuomeniniu transportu.

2017 METŲ
MAITINIMO ĮMONĖ

UAB „Gulbelė“ 
Už edukaciją „Zanavykų ragaučius“ restorane „Kuchmistrai“-  
zanavykiškos virtuvės tradicijų puoselėjimą, garsinimą ir vaizdingą 
pristatymą per degustaciją.

2017 METŲ
TURIZMO NAUJOKAS

VšĮ „Kūrybos ir užimtumo stuba“
Už tekstilės edukacijas: siūlų dažymas augaliniais dažais, 
skiaučių lėlytės, kumštinių vilnonių pirštinių vėlimas, juostų ir 
audinio audimas.

2017 METŲ
TURIZMO MOKSLININKAS

Profesorė Brigita Žuromskaitė
Su bendraautoriais išleido vadovėlį „Turizmas: plėtra, 
iššūkiai, perspektyvos.“

2017
METŲ UNIKALUS TURIZMO PRODUKTAS

K. Čiurlionio namai
„Čiurlionio Vilnius“ – interaktyvūs edukaciniai užsiėmimai visai šeimai, 
su ekskursijomis po Vilniaus senamiestį Čiurlionio pėdomis, kūrybinės 
dirbtuvės ir parodos Čiurlionio namuose bei koncertai–susitikimai.

2017 METŲ
TURIZMO ENTUZIASTAS

gidas Raimundas Algirdas Šakalys, 
Už ekskursijų ciklą iš Lietuvos viduramžių: 
„Neįvertintas kunigaikštis Aleksandras Jogailaitis –
 miesto gynybinės sienos beieškant“



Aukštaitija mėlynuoja ežerų akimis, kurie tarsi karoliai suverti 
skaidrių upelių gyslomis, apjuosti išlakiais pušynais, tarp kurių pabirę 
senoviniai kaimai. Smėlėtos ežerų pakrantės vilioja pasinerti į šiltas 
bangas, plaukti valtimis, baidarėmis, burlentėmis ir kitais vandens 
pramogų instrumentais.  Ledynmetis paliko ir Aukštaičių aukštumą su 
įspūdingomis kalvomis ir piliakalniais. Čia pat ir legendinė Labanoro 
giria, apdainuotas Anykščių šilelis, į kurį galime žvalgytis iš medžių lajų 
tako,  ir seniausias Lietuvoje – Stelmužės ąžuolas. O už Nevėžio lygumos 
platybių – derlingiausios Lietuvos žemės, mūsų šalies aruodas. Dar 
kitokį peizažą išvysime palatvėje, kur plyti dolomito klodai, atveriantys 
karstines įgriuvas, pamėgusias Pasvalio–Biržų kraštą.

Gyvuoja jau 10 metų Molėtų rajone, Bebrusų kaime. 

Jo šeimininkai – juodosios keramikos meistrai Biru-
tė ir Vilius Šeškauskai, tęsdami šio amato tradicijas, 
organizuoja ir kitas kūrybines veiklas. Amatų centre 
buriasi aplinkinių kaimų gyventojai, Molėtų rajono 
amatininkai bei menininkai. Sodyboje esančios dvi 
juodkrosnės, raugo keramikos krosnis ir aukštakros-
nė skirta tradicinių amatų mokymui. 

„Meniškame kaime“ rengiamos stovyklos, parodos, 
kasmetinis „Tarptautinis juodosios ir raugo keramikos 
seminaras“, vyksta lipdymo iš molio ir kiti mokymai.

Ežerų ir aukštumų kraštas
AUKŠTAITIJA

TRADICINIŲ AMATŲ CENTRAS „MENIŠKAS KAIMAS“ 

DAUGIAU INFORMACIJOS:
WWW.ROMANTIC.LT
WWW.ETNOSPA.LT

Nesvarbu kiek dienų
 yra jūsų gyvenime,
svarbu kiek gyvenimo
 yra jūsų dienose.

KRANTO G. 24, PANEVĖŽYS
TEL. +370 616  16170

hotel@romantic.lt
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ROKIŠKIO DVARAS MUZIEJUS

ŽMONĖS
• Aukštaičiai ne tik dainingi, bet ir lyriški, santūrūs, artimai 

susiję su gamta, gero būdo, darbštūs ir atkaklūs, siekiant 
užsibrėžto tikslo.

• Aukštaitija garsi sutartinėmis, kurios yra įtrauktos į 
UNESCO nematerialaus pasaulio kultūros paveldo sąra-
šą. Tai savitos senovinės daugiabalsės giesmės, atlieka-
mos pritariant ragams, skudučiams, kanklėms.

APRANGA
• Aukštaitijos moterų drabužiai – archajiškiausi Lietuvoje. 

Aukštaites pažinsime iš nuometų, kuriuos moterys dar 
ryšėjo XX a. viduryje ir iš lino drabužių su įaustais raudonų 
siūlų geometriniais ornamentais.  Ypač puošnios lieme-
nės iš brangių – brokato, šilko, aksomo audinių. Merginos 
puošėsi karūnėlėmis ir galionais, sidabriniais karoliais. 
Moterys ir vyrai juosėjo juostomis. Šventadieniais vyrai 
po sermėga puošdavosi baltais lininiais marškiniais. Kel-
nės iš naminio vilnonio ar pusvilnonio tamsių spalvų au-
dinio. Labai svarbi vyro kostiumo dalis – skrybėlė. 

• Joniškio kraštui būdingi žiemgalių kostiumai. Žiemgala 
buvo paskutinis baltiškas regionas, prijungtas prie vo-
kiečių ordino XIII a. Po atkaklių kovų dalis žiemgalių pasi-
traukė gilyn į Lietuvos teritoriją.

ISTORIJA
• Pirmą kartą Aukštaitijos vardą paminėjo Petras Dusbur-

gietis Prūsijos žemės kronikoje, XIII a. pabaigoje.
 XV a. I pusėje Vytautas savo laiške paaiškina pavadinimo 

reikšmę, kad tai žemė, kuri yra aukščiau nei žemaičių.. 
• XVI–XIX a. Aukštaitija buvo suvokiama kaip viena iš dviejų 

tikrosios Lietuvos sudedamųjų dalių, ir vadinta Lietuva 
siauresne prasme. 

• XIII–XIX a. Aukštaitija smarkiai išsiplėtė. Baltų genčių pa-
likimas ir ankstyvi kultūriniai ryšiai su Rytų slavais lėmė 
šiandieninės Aukštaitijos savitumą, gyvensenos ir etni-
nės kultūros įvairovę.

KULTŪRA
• Aukštaičiams būdingi laisvai išsidėstę vienkiemiai arba 

gatviniai rėžiniai kaimai – ūlyčios, kur gyvenamieji na-
mai išsirikiavę palei kelią, o ūkiniai, iš kurių išsiskiria 
dideli, aukštomis stogų kupetomis kluonai, sustatyti 
kiemo gilumoje. Svirnai dažniausiai vienos patalpos, 
tradicinis gyvenamasis namas – gryčia yra 3–5 patalpų. 
Tačiau Vidurio ir Šiaurės Lietuvoje atsirasdavo ir dva-
reliams prilygstančių trobesių, o palatvėje – ir mūrinių 
statinių. Pirtis – neatskiriama aukštaičio sodybos ir gy-
venimo dalis.

RIMYDŽIŲ ŽUVIENĖ

Žuvienės receptą sukūrė vienas tituluočiausių Lietuvos 
virtuvės šefų, Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir 

konditerių asociacijos tarybos narys Tomas Rimydis, 
todėl ši žuvienė gavo firminės Rimydžių žuvienės vardą. 

Paskanauti šio sotaus patiekalo galima Mindūnuose 
esančiame Molėtų krašto tradicinių amatų centre.

RECEPTAS

ŽAGARĖS VYŠNIŲ FESTIVALIS
Idėja suorganizuoti pirmąjį Žagarės Vyšnių festivalį kilo bri-

tei Sarah Rabagliati, nes Žagarė nuo seno garsi savo vyšnio-
mis.  XX a. pradžioje Peterburgo turguje buvęs net atskiras 
žagarvyšnių skyrius, o vienas Rygos fabrikas iš žagarvyšnių 
gamino likerį.

Festivalis išsiskiria tradiciniu Vyšnių turgumi, įvairiomis 
sportinėmis varžybomis, kaliausėmis. Turinys keičiasi, tačiau 
stengiamasi išlaikyti protėvių tradicijų ir papročių dvasią, 
Šiaurės Lietuvos, buvusios žiemgalių teritorijos kultūrą.

Virtiniai – miltinės tešlos 
kukuliai su įdaru

RIMYDŽIŲ ŽUVŲ ŠUTINYS 
Tautinio paveldo sertifikuotas produktas 

Šutiniui reikia: stambesnių žuvų (lynų, lydekų, šamų, 
karšių, karpių), stambiau supjaustytų daržovių (mor-

kų, petražolių, pastarnokų, svogūnų). Viską sudedame 
į katilą, įpilame vandens, grietinėlės, įberiame drus-

kos, pipirų, krapų, svogūnų laiškų. Šutiname krosnyje 
arba lauko židinyje ant žarijų. Valgome su virtomis 

bulvėmis su lupenomis.

MAISTAS
• Aukštaitija garsėja blynais ir virtiniais, taip pat grybų, 

miško uogų ir žuvų valgiais. Šie ir kiti patiekalai skaninami 
daugybe dažinių.  

• Šiauriniai aukštaičiai garsūs giliomis miežinio salyklinio 
alaus gaminimo ir vartojimo tradicijomis. 

• Seniausi tradiciniai gėrimai – midus, gira ir alus, obuolių 
bei uogų vynas.



Dzūkija – piečiausia Lietuvos dalis, išraizgyta Nemuno, ramiai plukdančio 
savo vandenis tarp aukštų krantų, su srauniais upeliais, kalvelėmis, 
didžiuliais miškais, pilnais grybų, uogų, ir grikių laukais, pasklidusiais po 
smėlynus. Ledynmetis paliko ne tik žemynines smėlio kopas ir kalvynų 
ežerų, kurių virtinė nusidriekia nuo Lazdijų iki Trakų, bet ir suformavo 
požeminius mineralinius vandenis. Piečiau Merkio smėlingoje lygumoje 
stūkso Dzūkijos girios. Grybingieji pušynai juosia didžiausią Lietuvoje – 
Čepkelių raistą. Paupių smėlynuose kūrėsi seniausieji Lietuvos gyventojai, 
statė piliakalnius. Vienas iš jų – Alytaus krašte. XIII–XIV a. Punios piliakalnis 
išdidžiai dunkso Nemuno ir Punelės santakoje, nuo jo viršūnės atsiveria 
plati Nemuno juostos su Punios šilu panorama.

Pasak legendų, čia 1336 m. per 
garsųjį Pilėnų mūšį pilies gynėjai 
nutarę verčiau žūti liepsnose, 
negu pasiduoti kryžiuočiams. 

Kasmet Alytaus Dainų slėnyje 
vyksta viena didžiausių gyvosios 
istorijos švenčių Lietuvoje „Jo-
tvos vartai“. 

Inscenizuotos kovos metu at-
kuriama Pilėnų legenda.

Girių ir šilų žemė
DZŪKIJA



ISTORIJA
• Istorinė Dainavos žemė apėmė daug didesnį dainavių 

genties gyventą kraštą, negu šiandieninė Dzūkija. Teigia-
ma, kad tai buvo viena iš kelių jotvingių žemių.

• XII–XIII a. Dainavą įjungus į LDK sudėtį dainavių gentis su-
lietuvėjo. Pirmą kartą ji kaip „terra Deynowe“ (Dainavos 
žemė) paminėta 1253  m. karaliaus Mindaugo akte kry-
žiuočiams. Manoma, kad Dainavos žemės politinis cen-
tras XIII a. buvo Merkinė.

• XVI a. Merkinė išaugo ir buvo vienas svarbiausių ekono-
minių, dvasinių ir kultūrinių Dainavos krašto centrų.

• Per 1700–1721 m. Šiaurės karą Merkinė labai nukentėjo 
nuo Rusijos ir Švedijos kariuomenių.

• Dabartinė Dzūkijos sostinė – Alytus, apglėbtas Nemuno 
vingio, yra vienas žaliausių Lietuvos miestų. Pirmąkart ra-
šytiniuose šaltiniuose paminėtas 1377 m. 1581 m. mies-
tui buvo suteikta Magdeburgo teisė. Carinės okupacijos 
laikais XIX a. pabaigoje Alytus buvo paverstas gynybiniu 
miestu.

KULTŪRA
• Dzūkai pagal gyvensenos ypatumus, charakterio savybes 

skirstomi į šilų, laukų ir Užnemunės dzūkus. Žmonės čia 
nelabai pasiturintys, nes žemės prastos. Pagrindinės pa-
jamos buvo gaunamos iš miško. Išskirtiniai šio krašto au-
galai – grikiai nuo senų laikų dzūkams buvo kaip maistas 
ir vaistas. 

• Šilta ir vaizdinga Dzūkijos aplinka padėjo susiformuoti 
kompozitoriaus ir tapytojo M. K. Čiurlionio talentui. Jo 
gimtinė – iki šiol gerai išsilaikiusi sodyba Druskininkų 
miesto istorinėje dalyje. Joje menininkas gyveno, kūrė, 
mėgdavo atostogauti.

APRANGA
• Dzūkų tautiniai drabužiai pasižymi nepaprastu spalvų, 

dryžių ir langelių margumu. Audiniai marguoja lapeliais, 
gėlytėmis, tarsi dzūkės būtų norėjusios perkelti į audinius 
aplinkos grožį, o prabangą sukurdavo įvairiais būdais at-
likti nėriniai bei siuvinėjimai. Languotus sijonus dengda-
vo spalvotos prijuostės su įaustais spalvotais vilnoniais 
smulkiais ornamentais. Moterys galvas dengdavo balta, 
kai kur gijelėmis siuvinėta skepetaite, o vyrai – šiaudine 
skrybėle arba siūtine kepure. Jų marškiniai siuvami sta-
čia apykakle ir apvedžioti puošniomis juostelėmis, vilkė-
jo sermėgomis, kelnės buvo drobinės, įvairių atspalvių, 
smulkiai languotos.

MAISTAS
• Dzūkų valgiai: trintų bulvių sklindžiai (vadinami bando-

mis), kopūstų ar barščių sriuba su šutintomis bulvėmis, 
liesa sriuba su mėsa arba balinta. Dažnai vietoj mėsos 
valgomos įvairios bandutės, kiaušinienės. Iš grikių gami-
nami gardūs, kvapnūs patiekalai.

• Daug dzūkų valgių gaminama su miško gėrybėmis.Mėgs-
tamiausi grybai – baravykai ir voveraitės. Kasmet pa-
lenkyniauti grybavimo maratone dzūkai kviečia į Grybų 
šventę. Neįsivaizduojama dzūkų virtuvė ir be spanguolių, 
bruknių, mėlynių, kuriomis paskanina įvairius valgius.

RECEPTAS

DZŪKIŠKA GRIKINĖ BABKA
0,5 kg grikių miltų
1 l pieno
3 kiaušiniai
Dubenėlis spirgučių su svogūnais
1 šaukštelis sodos
2 šaukšteliai druskos 

Kiaušinio baltymus išplakti, pasūdyti, sumaišyti su miltais. 
Sodą nugesinti stikline karšto pieno ir supilti į masę. Tą patį 
daryti ir su likusiu pienu bei spirgučiais ir svogūnais. Viską 
išmaišyti, tešla turėtų būti kaip tiršta grietinė. Ją sukrėsti į 
riebalais išteptą skardą (ar į puodą storu dugnu) ir kepti įkai-
tintoje krosnyje 45–60 min. Miestiečiai orkaitę turėtų įkaitinti 
iki 180 laipsnių temperatūros. Babka patiekiama su pienu, 
grietine ar rūgpieniu.

ŽMONĖS
• Šioje teritorijoje gyvenantys žmonės nuo kitų lietuvių 

skiriasi ne tik dzūkavimu, bet dar ir savitais papročiais, 
tradicijomis, liaudies dainomis. Dzūkai labai mėgsta iš-
sipasakoti, jie šilti, mieli ir atlapaširdžiai pirmam sutik-
tam išklos visas savo paslaptis. Jiems būdingas savitas 
išdidumo, garbės suvokimas. Etnologų užfiksuota, kad 
patys dzūkai įsivaizduoja esantys nuoširdūs, draugiški ir 
vaišingi, darbštūs ir atviri, o vienas iš dažniausiai minimų 
neigiamų bruožų – lengvabūdiškumas.

• Sunku surasti didesnį „dūšios žmogų“ nei dzūkelis, o dzū-
kų dainos yra iškalbingiausias tos „dūšios” veidrodis.



Rytiniame regiono pakraštyje plyti didžiosios Smalininkų ir Viešvilės 
girios su senovinio gyvenimo, tradicinės laivininkystės pėdsakais. Ties 
Jūros upės žiotimis Nemuno slėnį perkerta Vilkyškių kalvagūbris su 
legendiniu Rambyno šventkalniu. Nuo tenykščių kalvų atsiveria gražiausi 
vaizdai į Nemuno ir Jūros slėnius. Žemiau Rambyno prasideda užliejamos 
Nemuno pievos su vešliais žolynais, paukščių ir kitokių gyvūnų gausa.  
Šilutės apylinkėse plyti didžiosios pelkės – durpynų ir buvusių pelkininkų 
gyvenviečių plotai. Nemuno deltą garsina kasmetiniai potvyniai, 
žuvingos upių protakos, pamario nendrynai ir Kuršių marios, vaizdingoji 
Rusnė ir gretimi kaimai. Vakaruose – Kuršių nerijos pusiasalis, sutvertas 
iš smėlio kopų ir pušynų, besidriekiančių iki pajūrio paplūdimių ir senųjų 
kaimų pamaryje. 

Vandenų ir paukščių kraštas
MAŽOJI LIETUVA

Mažojoje Lietuvoje, kur plyti užliejamos Nemuno pievos, 
gyvuoja Vilkyškių miestelis, kurio sūrininkai tęsia Tilžėje pra-
dėtas pieno produktų meistrų,  garsinusių kraštą Tilsit sūriu, 
tradicijas. Tuomet, prieš du šimtus metų, vokiečių sūrininkai 
norėjo pagaminti žymųjį šveicarų „Emental“, tačiau jie visiš-
kai atsitiktinai subrandino kitokio skonio sūrį, kuris ilgainiui 
tapo vienu iš populiariausių ir dažniausiai vartojamu kasdie-

VILKYŠKIŲ SENOSIOS SŪRININKYSTĖS 
TRADICIJOS MAŽOJOJE LIETUVOJE

niu sūriu Tilsit, kuris lietuviškai vadinasi „Tilžės“sūris. Nuosta-
bios gamtos įkvėpti, viename iš pastatų, menančių tarpuka-
rio nepriklausomą Lietuvą, Vilkyškių sūrių meistrai yra sukūrę 
daug gardžių, originalių pieno produktų. Sūrių meistrytės 
įrodymas – garsieji „Prussia”, „Žalgiris”, „Tilžės” bei „Olandų” 
sūriai. Dėl originalaus skonio ne tik lietuviai, bet ir skandina-
vai ypač pamėgo pelėsinį sūrį „Memel Blue“.

© LAMŲ SLĖNIS

RECEPTAS

PIKANTIŠKAS UŽKANDIS SU PELĖSINIU SŪRIU „MEMEL BLUE“, 
KARAMELIZUOTAIS SVOGŪNAIS IR KRIAUŠĖMIS

Vilkyškių pieninės“ sūriai ir sūrių užtepėlės – 
puikus pasirinkimas jaukioms gurmaniškoms išvykoms

Vilkyškių pieninė įsikūrusi istoriniame pastate, menančiame nepriklausomos 
Lietuvos laikus. Apie tai byloja ir skaičiai „1934“, užrašyti ant plytų mūro sienų.

4 riekės mėgstamos duonelės
1 šaukštas alyvuogių aliejaus 
tarkuoto „Vilkyškių pieninės“ mocarelos sūrio
karamelizuotų svogūnų
150 g „Vilkyškių pieninės“ mėlynojo 
pelėsinio sūrio „MemelBlue“
rozmarinų lapelių 
saujelė gražgarsčių
maža plonai pjaustyta žalioji kriaušė
žiupsnelis juodųjų pipirų

Įkaitinkite orkaitę iki 200°C. Duoneles apšlaks-
tykite alyvuogių aliejumi ir tolygiai pabarstykite 
mocarelos sūriu, paskirstykite karamelizuotus 
svogūnus, mėlynąjį sūrį ir rozmariną.
Kepimo skardą išklokite kepimo popieriumi ir 
kepkite užkandį 8–10 min, kol išsilydys sūris ir 
apskrus duonos krašteliai. Patiekite su kriaušė-
mis bei gražgarstėmis, pagardinkite žiupsneliu 
juodųjų pipirų ir trupintu sūriu „Memel Blue“.



ROKIŠKIO DVARAS MUZIEJUS

ISTORIJA
• Mažoji Lietuva vykstant kovoms tarp Lietuvos ir Ordino 

prarado didelę dalį savo gyventojų. Kraštas vėl pradėtas 
apgyvendinti po Melno taikos (1422 m.). Tada gyventojų 
pagrindą sudarė per karus likusieji vietiniai baltai, prūsai 
ir naujai atsikėlę lietuviai. 

• Iki 1525 m. Mažoji Lietuva buvo Vokiečių ordino valstybės 
sudėtyje, 1525–1701 m. – Prūsijos kunigaikštystė, nuo 
1701 m. – Prūsijos karalystės sudėtyje, 1871–1919 m. pri-
klausė Vokietijos imperijai.

• Tik dalis Mažosios Lietuvos (Klaipėdos kraštas) 1923 m. 
buvo prijungta prie Lietuvos. 1944 m. į ištuštėjusias Ma-
žosios Lietuvos žemes, kurios buvo prijungtos prie Lietu-
vos, atsikraustė žmonių iš kitų Lietuvos regionų. 

KULTŪRA 
• Žemė abipus Nemuno žemupio – istorinė baltų gen-

ties  – skalvių – tėvonija. Mažoji Lietuva, nusidriekusi 
palei Nemuną, marias ir jūrą, nuo XIII a. 600 metų buvo 
įtakojama prūsiškos ir vokiškos kultūros. Čia skirtingai, 
nei kitose Lietuvos dalyse, augo vokiško stiliaus rau-
donų plytų pastatai, buvo nutiesti geležinkeliai, iškilo 
evangelikų liuteronų bažnyčios, iš čia atėjo pirmieji lietu-
viško rašto žodžiai į visą Lietuvą. Nuo XIII a. šiame kraš-
te susiformavo savita lietuvių kultūra, kuri skyrėsi nuo 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės. Mažosios Lietuvos 
lietuviai save vadino lietuvininkais, taip pat šišioniškiais. 

APRANGA
• Puošniuosius išeiginius drabužius lietuvininkai pasisiū-

davo jaunystėje ir jų pakakdavo visam gyvenimui. Liute-
ronybės pietizmo kryptis ne tik persmelkė visą kultūrą, 
bet ir pakeitė moterų drabužius. Jie liko griežti, tamsūs, 
beveik juodi.  XIX  a. viduryje lietuvininkių sijonai buvo 
vienspalviai, tamsesnių spalvų, kol amžiaus pabaigo-
je paplito juodos ir rudos spalvos smulkiai klostyti ar 
plisuoti sijonai, vadinami kegeliais. Išskirtinė kostiumo 
dalis  – delmonas, aptinkamas tik Mažosios Lietuvos 
etnografiniame regione. Delmonas nešiojamas prie juos-
mens, dažniausiai dešinėje pusėje ir po prijuoste. Vyrų 
aprangoje vyravo tamsios spalvos.

ŽMONĖS
• Karai ir negandos išblaškė žmones ir šišioniškių kalbą, 

kurią moka vos kelios dešimtys vietinių, galima išgirsti 
H.  Šojaus vardo muziejuje Šilutėje. Nemažai gyventojų 
nelaikė savęs vokiečiais, nenorėjo tapatintis ir su Didžio-
sios Lietuvos lietuviais (žemaičiais), suvokdami savo savi-
tumą, save laikė „šišioniškiais .

• Dauguma Mažosios Lietuvos dainų apdainuoja jūrą, ma-
rias, pamario žvejų gyvenimą.

PAGĖGIŲ KRAŠTAS
Prieš 700–800 metų kraštas buvo ištisai apaugęs miškais ir 
tik palei upes, upelius kūrėsi gyvenvietės. Vėliau miškų su-
mažėjo, bet dėl kalvoto reljefo, kuris netiko žemės ūkiui, ir 
dėl to, kad greta nebuvo didžiųjų kelių ir miestų, žmogaus 
poveikis miškui buvo ribotas. 

Nuo XIII  iki XX  a. pradžios kraštas išliko vokiškos, prūsiškos 
valstybinės, ekonominės, kultūrinės įtakos sferoje. 
Važiuodami keliais, jau iš tolo pastebėsime raudonplyčių 
bažnyčių, anuometinių mokyklų, pašto agentūrų statinių. 
Laukuose pūpsančiuose medžių ir krūmų gojeliuose aptin-
kama senųjų evangelikų liuteronų kapinių.

MAISTAS
• Visa Rytprūsių teritorija nuo seniausių laikų garsėjo šiupi-

niu. Su šiupiniu valgyta rūkyta kiaulės galva, žandai ir ap-
atiniai žandikauliai, mėgta kaip garnyrą patiekti kukulius.

• Kafiją gamino iš spragintų ąžuolo gilių, miežių, kviečių, 
rugių. Šį gėrimą lietuvininkai pradėję gerti XIX  a pabai-
goje, gerdavo per pusryčius, priešpiečius, pavakarius, 
užgerdavo duoną su taukais, spirgais, XX a. kavą gerdavo 
ir su kvietinių miltų ar tarkuotų bulvių sklindžiais. Kava 
užsigerdavo šiupinį. 

ŠEIVAMEDŽIO ŽIEDŲ SIRUPAS
• Mažojoje Lietuvoje nuo seno ypatingai buvo vertinamas 

šeivamedis, iš kurio žiedų ir uogų buvo ruošiami sveikatai 
naudingi gėrimai bei kepami blynai.

• Šeivamedžio žiedų sirupo gėrimas puikiai atgaivins karš-
tą vasaros dieną ir pagydys šaltos žiemos vakarais. Šeiva-
medžio sirupas ne tik ypatingas savo išskirtiniu skoniu, 
bet ir naudingas sveikatai. Jis naudojamas peršalimo 
ligoms gydyti, užpuolus gripui bei kitiems virusams. 

• Birželio pradžia – šeivamedžio žydėjimo metas – geriau-
sias laikas gaminti sirupą. Šis procesas gali būti puiki 
atrakcija visai šeimai. Rudenį iš sunokusių juodųjų šei-
vamedžio uogų galima gaminti sulčių ekstraktą arba virti 
uogienę.

RECEPTAS

Jums reikės: 
30-40 šeivamedžio  žiedynų
1 kg cukraus
1 l vandens
1 citrinos sulčių arba 20 g citrinos rūgšties

Į puodą supilkite vandenį, suberkite cukrų ir užvirinkite. Mai-
šykite kol cukrus ištirps. Po to įspauskite citrinos sulčių.
Šiuo paruoštu karštu sirupu užpilkite paruoštus žiedelius 
(turi būti apsemti), uždenkite ir laikykite 2-3 dienas, kartą per 
dieną pamaišydami.
Paskui sirupą perkoškite, supilstykite į iškaitintus buteliukus 
ir laikykite šaldytuve. Jei norite sirupo ilgesniam laikui, reiktų 
jį užvirinti, supilstyti į iškaitintus buteliukus ir laikyti rūsyje.

ŠEIVAMEDŽIO ŽIEDŲ SIRUPO RECEPTAS
Geriausia šeivamedžio žiedų ieškoti pamiškėse ir rinkti saulėtą dieną. Žiedus skinkite atsargiai, nepurtydami, kad neprarastų 
vertingų žiedadulkių. Sirupą ruoškite tą pačią dieną, nes žiedai greitai vysta ir apkarsta.
Nuskabykite žiedynus, kad liktų kuo mažiau kotelių, nes jie priduoda kartumo, o visas aromatas ir vertingos medžiagos sle-
piasi žiedeliuose ir žiedadulkėse.



Suvalkija, arba Užnemunė, – lygumų kraštas, ramių upių užuoglauda 
su plačiais horizontais. Per šią lygumą srovena didžiausia Sūduvos upė 
Šešupė. Ir netikėtai pietvakariniame pakraštyje iškyla Vištyčio-Gražiškių 
aukštuma, iš kurios išteka Širvinta ir kitos krašto upės. Kraštovaizdį 
puošia senieji jotvingių piliakalniai, primenantys senųjų kovų laikus, 
Saudargo piliakalnis – didžiausias šiame Nemuno krante. Regiono 
teritoriją šiaurėje ir rytuose juosia Nemunas, ties Balbieriškiu ir Prienais 
išvingiuodamas didžiausias kilpas, kerinčiais vaizdais atsiveriančias 
nuo aukštų slėnio šlaitų. Šiaurės vakaruose įspūdingą kanjoną sukūrė 
sraunioji Jiesia. 

Pušynuose skendinčių kulinarinės Lekėčių krašto paslaptys 
atskleidžiamos jaukiuose miestelio bendruomenės Moterų 
klubo namuose. Čia rengiama kulinarinio paveldo edukacija 
„Autentiškas tradicinių duonos ir šakočio kepimas“. 

Čia galėsite duonkepėje krosnyje išsikepti tikrą ruginę duo-
ną, židinyje – šakotį (zanavykuose vadinamą raguoliu), pasi-
vaišinti sezoninėmis vietinėmis vaišėmis, susipažinti su nau-
dingomis laukuose ir miškuose augančių žolynų savybėmis, 
taip pat pasimėgauti rinktinėmis žolelių arbatomis.

Lygumų, derlingų žemių kraštas
SUVALKIJA

SPA ŽIRGYNAS

EKO VILOSVIEŠBUTIS



ISTORIJA
• Suvalkijos (Sūduvos) vardas minimas anksčiau nei bet 

kurios kitos istorinių laikų baltų genties, gyvenusios 
dabartinėje Lietuvos teritorijoje. Po Žalgirio mūšio ir 1422 
m. Melno taikos sutarties dalis etninių Sūduvos žemių 
buvo priskirta Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei. XVIII a. 
pab. – XX a. pradžioje Užnemunės ūkinė ir visuomeninė 
raida vyko kitaip nei likusioje Lietuvoje, nes šis kraštas 
nuo 1795 m. priklausė Prūsijai, nuo 1807 m. – Varšuvos 
kunigaikštystei, 1815–1915 m. – Lenkijos karalystei 

KULTŪRA 
• Suvalkijoje seniausiam klodui skirtini dainų žanrai ir 

vėlyvoji lyrika. Vienos iš seniausių yra ganymo dainos.
• Vakarinėje Suvalkijos dalyje vartojamų kapsų ir zanavykų 

šnektų pagrindu susiformavo dabartinė bendrinė 
(literatūrinė) lietuvių kalba. Šiame regione gimęs Jonas 
Jablonskis, lietuvių bendrinės kalbos kūrėjas, suvalkiečių 
šnektą pasirinko bendrinės kalbos pagrindu.

• Tvirtas tradicijas turi meno renginys, simpoziumas 
„Malonny: Marijampolė – Londonas – Niujorkas“ – sugrįžę 
iš užsienio lietuviai kuria paveikslus ant Marijampolės 
namų sienų.

MAISTAS
• Suvalkiečio stalas visada gausus. Skilandžiai, kumpiai, 

dešros, „ruletais“ vadinami mėsos vyniotiniai ir kiti 
burnoje tirpstantys mėsos gaminiai – tikras Suvalkijos 
pasididžiavimas. Išradingos Sūduvos šeimininkės 
iš bulvių verda sausienę, tarkę, košes, šaltanosius, 
didžkukulius, kepa švilpikus, blynus, vėdarus (bulvines 
dešras). Patiekalus gardina Šakiuose pasigamintais 
sėmenų, rapsų, kanapių aliejais. Tradicinis suvalkiečių 
patiekalas, neįprastas kitiems regionams, – duonkepė: 
tai mėsa, varškė ar daržovės, sueiliuotos su duonine 
tešla, ir kepama krosnyje.

• Suvalkiečių pasididžiavimas – nepaprastai kvapnus 
naminis juodųjų serbentų, pienių vynas.

APRANGA
• Suvalkiečių šventadieniniai XIX a. drabužiai itin puošnūs. 

Ryškių spalvų dryžuoti sijonai pridengti prijuostėmis, 
puoštomis vaivorykštės spalvomis žėrinčiais stilizuotų 
lelijų, žirnelių ir kitokių augalų žiedais. Jos yra išskirtinė 
kostiumo dalis.

• Zanavykų ir kapsų drabužiai skiriasi. Zanavykės mėgo 
trumpas, kapsės – ilgas liemenes. Zanavykės merginos 
puošė galvas karolinėmis, kapsės – galionais. 

• XIX a. suvalkiečių vyrai vasarą vilkėdavo baltus arba spal-
votus lininius įmantriai pasiūtus apsiaustus – trinyčius. 
Šviesias sermėgas per liemenį apjuosdavo puošniomis 
juostomis arba odiniais diržais.

ŽMONĖS
• Suvalkijoje iki šių dienų išlikusi stipri dviejų atskirų jos gy-

ventojų – zanavykų, gyvenančių netoli Novos upės ir tu-
rinčių daug bendro su žemaičiais, bei kapsų, gyvenančių 
apie Marijampolę, Vilkaviškį, tapatybė. 

• Suvalkiečiai – derlingo krašto gyventojai, yra praktiški, 
pragmatiški, linkę viską suskaičiuoti ir turėti iš to nau-
dos. Pasak etnologų, suvalkiečiai patys save laiko nuošir-
džiais, draugiškais, vaišingais ir darbščiais.

Važiuojant pro Jurbarką akį patraukia nuostabūs Nemuno 
krantai, o jei dar pasuktumėte automobiliu per tiltą, galėtu-
mėte iš aukštai stebėti galingą Lietuvos upių tėvo srovę, kuri 
neša savo vandenis pro šį gražų miestelį.

Pervažiavus Nemuno tiltą, verta stabtelėti Kidulių kaime, 
nes čia galima susipažinti su įdomiu, iš kartos į kartą perduo-
tu ir puoselėtu, lietuvišku paveldu – vyndaryste. Čia galima 
paragauti pienių vyno. Taip, to garsiai dainomis apdainuo-
tojo pienių vyno, kuris kvepia laukais, pievomis, pavasario 
dvelksmu. Jo paragavę pajusite švelnų vėjo šiurenimą ir 
mintimis nusikelsite į geltonais žiedais pasipuošusias pievas. 
Amerikiečių fantastas R. Bredberis rašė, kad šaltą, speiguotą 
žiemos vakarą, kai už langų pusnys sniego, gera sėdėti prie-
šais židinį su pienių vyno taure rankose ir staiga pajusti, kaip 
prieš tave atsiveria žydinti pieva, klega paukščiai, pilna gyvy-

bės. Ir mūsų tautos lyrika pienių vynui taip pat skiria pačius 
gražiausius ir šilčiausius žodžius: pienių vynas – saldesnis ir 
už mylimosios bučinį, lengvas kaip ryto sapnas, dieviško aro-
mato…

Kidulių kaime įsikūrusioje vyninėje „Vilkenta“spaudžiamas 
šis ir mūsų krašto dainininko Kastyčio Kerbedžio apdainuo-
tas gėrimas. Juozas Vilkenis, kavinės ir vyno daryklos savi-
ninkas, yra pasirengęs pakalbinti kiekvieną svečią ir jam pa-
pasakoti apie vyną. Galite ne tik paragauti ypatingo skonio 
pienių vyno, bet ir susipažinti su Juozo vyno filosofija.

Juozas gamina pienių, svarainių, dilgėlių baltąjį vyną, šešių 
rūšių uogų raudonąjį vyną, juodųjų serbentų raudonąjį vyną 
ir rožinį vyną su mėtomis, agrastų vyną, trijų uogų vyną, aro-
nijų vyną, tradicinio midaus ir karališkojo midaus vynus.

TAUTINIS PAVELDAS –„VILKENTOJE“



Vienas didžiausių turistų traukos centrų Šiaulių rajone yra Jurgaičių 
kaime esantis Kryžių kalnas.  XIX–XX a. sandūroje jis tapo gerai žinoma 
sakraline vieta, kur nuolat būdavo meldžiamasi. Ant šio kalno imta sta-
tyti kryžius prašant Dievo įvairiausių malonių ar jam atsidėkojant.

Rytų Žemaitijoje prie Kuršėnų yra molio, tinkančio dailiosios keramikos 
dirbiniams. Mieste amatininkų dėka nuo seno klesti puodininkystė, su-
kurtos gilios šio amato tradicijos. Neatsitiktinai vienas Kuršėnų miesto 
herbo elementų yra ąsotis.

Nuo Telšių į pietus banguoja kalvos su kloniuose tyvuliuojančiais 
Germanto, Lūksto ir kitais ežerais bei pelkutėmis. Protėvių dvasią saugo 
Žemaitijos piliakalniai Šatrija ir Medvėgalis. Šiaurinę ir Senąją Žemaitiją 
puošia įspūdingi Ventos ir Dubysos slėniai.

Nuo Platelių ežero kraštovaizdis žemėja pajūrio link ir peršokęs per 
smėlio kopas atsiremia į Baltijos jūrą.Šioje Žemaitijos dalyje tarp kalvų 
ir miškų akį pagauna išskirtiniai žmogaus kūriniai: Baltų mitologijos 
parkas, kurio skulptūros pasklidusios natūraliame miške, ir didžiausias 
Europoje japoniškas sodas.

Piliakalnių, riedulių ir pelkių kraštas

ŽEMAITIJA



ISTORIJA
• Žemaičiai pirmą kartą paminėti 1219 m. Livonijos kroni-

koje.
• XII ir XIII amžių sandūroje žemaičiai prisijungė prie besi-

kuriančios Lietuvos valstybės.
• Žemaičiai laimėjo prieš kalavijuočius Saulės (1236 m.), 

Skuodo (1259 m.) ir Durbės (1260 m.) mūšiuose. 
• Nors Lietuva priėmė krikštą 1387 m., Žemaitija buvo oficia-

liai apkrikštyta tik 1413 m. 
• Po Žalgirio mūšio 1422 m. Vokiečių ordinas Melno sutar-

timi galutinai ir visiems laikams žemaičių žemę pripažino 
LDK dalimi. 1441 m.Žemaitija tapo autonomiška LDK su-
dėtyje.

KULTŪRA 
• Kalvotąją Žemaitiją sunkiau pasiekdavo istorinės per-

mainos, ten ilgiau išliko senovinio gyvenimo ženklai: la-
bai erdvios ūkininkų sodybos, nuo žvarbių vėjų apsuptos 
eglių eilėmis.

• Žemaičių dainos nepasižymi didele žanrų įvairove, bet 
jie vieninteliai Lietuvoje turi Žemaičių Kalvarijos Kalnų 
giesmes – liaudiško pamaldumo tradiciją. Užgavėnės – 
esmingiausia senosios lietuvių religijos šventė, kasmet 
sukviečianti į Platelius daugybę dalyvių.

APRANGA
• Žemaičių kostiume dominuoja sodri ryški spalva, jo su-

dėtinės dalys: balti marškiniai, dryžuotas sijonas, trumpa 
liemenė, išilgadryžė prijuostė, galvos apdangalas, ginta-
ro karoliai ir apavas. Išeiginis žemaitės kostiumas neįsi-
vaizduojamas be skarų. Raudonlanges skareles žemaitės 
susirišdavo ypatingu būdu – su „ragiukais“ (mazgu suriš-
tais kampučiais virš kaktos). Vyrų kostiumas tamsus, ra-
mesnių spalvų.

ŽMONĖS
• Žemaičio charakterio bruožus suformavo istorinės aplin-

kybės: būtinybė gintis, nuolat atremti. Jie darbštūs, at-
kaklūs, kūrybingi, o kartais ir užsispyrę siekdami tikslo, 
kalba be užuolankų, santūrūs, orūs. Ambicingi ir galvoti 
žemaičiai laisvoje šalyje susikūrė savo pasą. Jį gali gau-
ti kiekvienas, atitinkantis tam tikrus kriterijus, pirmiau-
sia – mokantis žemaitiškai. Šis dokumentas yra paskata 
jaunimui mokytis tėvų kalbą ir puoselėti iš kartos į kartą 
perduodamas vertybes.

MAISTAS
• Rytą žemaičiai dažniausiai pradėdavo koše. Jos įvairios: 

marškonė, pusmarškonė, šilkinė, pusšilkinė. 
• Žemaičių kulinarinio paveldo įdomybė – kastinys, valgo-

mas su virtomis neluptomis bulvėmis. Populiariausi gėri-
mai: duonos gira ir rauginta beržų sula.

RECEPTAS

ŽEMAITIŠKAS KASTINIS
370 g grietinės
4 valgomieji šaukštai sviesto
1 valgomasis šaukštas nuplikytų kmynų
2 česnako skiltelės
1 žiupsnelis druskos

Į molinį indą, įstatytą į karštą vandenį, sudedamas išlydytas 
sviestas, šaukštas grietinės ir sukama mediniu šaukštu. Kiek 
pasukus, kol nėra gumuliukų ir pasukų, vėl dedamas šaukštas 
grietinės, taip sukama, kol sudedama visa grietinė. Išsukama 
iki vientisos purios, tirštos masės. Įmaišoma nuplikytų kmynų, 
smulkiai kapotų česnako skiltelių, įberiama druskos pagal sko-
nį. Paruoštas kastinys dedamas į indelius ir atvėsinamas.

BALTIŠKOSIOS TRADICIJOS ŠIAULIŲ KRAŠTE 
Senąją Naisių istoriją saugo grafui Platonui Zubovui priklau-
sęs (1822 m. statytas) akmeninis dvaro pastatas, kuriame 
įkurtas Šiaulių rajono literatūros muziejus, veikia Naisių kraš-
to istorijos, inkilų, Baltų žolynų muziejai. 
Rytų Žemaitijoje gyvuojanti Naisių bendruomenė didelį dė-
mesį skiria baltų kultūrai: senosios pasaulėžiūros tradicijas 
gaivina, puoselėja ir pristato ne tik naujai kuriamose erdvė-
se, bet ir bendruomenės organizuojamuose renginiuose. 

NAISIŲ ŽEMAITUKŲ ŽIRGYNAS 
Naisių žemaitukų žirgyno siekis – rūpintis vieno seniausių Europos arklių veislininkyste, užtikrinant jų išlikimą. 2010 m. žir-
gynas buvo pripažintas pažangiausiu šalies genofondiniu ūkiu. Kasmetiniame „Naisių vasaros“ festivalyje viena diena būna 
skiriama sportui. Tą dieną visada vyksta ir žemaitukų konkūrų varžybos.

IŠSKIRTINĖ ERDVĖ
Baltų dievų skulptūrų parkas, kurį apžiūri lankytojai, keliau-
dami 1,4 km pažintiniu taku, vingiuojančiu per kaimo terito-
riją. Parko skulptūros simbolizuoja senąją baltų pasaulėžiūrą, 
jos reikšmę tautos istorijai, išsaugant tęstinumą laiko tėkmė-
je. Pagal senąsias tradicijas Naisių bendruomenė organizuoja 
Užgavėnes, Žolinę, Baltų vienybės dieną bei kitas šventes.



Pr� Baltijos jūros


