
Mūšos 
tyrel io  
Laumė  

 Pagal išvaizdą ją 
vargiai atskirsi nuo kitų 
moterų. Ji yra gana 
žemiška, pasižyminti 
žmonėms būdingais 
charakterio bruožais.  

 Todėl ir nevengia Laumė su žmonėmis 
bendrauti. Ji mielai kiekvienam atvykėliui 
aprodo laumių rakandus, nenuilsdama pasakoja 
apie jų papročius, o po kurio laiko, žiūrėk, jau ir 
vedasi į Mūšos tyrelio pažintinį taką, kur tik 
spėk klausytis istorijų, legendų,  padavimų apie 
pelkės augaliją, miško gyventojus ar kadaise čia 
paklydusius lankytojus... 
 Atvykite pas Laumę, pamatykite jos buities ir 
gamtos erdves, išgirskite laumės būgno garsus, 
maudykitės laumių tvenkinyje ir mėgaukitės 
ramiu miegu jos valdose.  

 Nepasididžiuokite paragauti gilių kavos ir 
pasimėgauti laužo liepsnos šiluma, dalyvaukite 
jos organizuojamose edukacijose, žygiuose, 
varžybose ir ekskursijose.  
 Išdrįskite pas Laumę pakeisti savo požiūrį į 
gyvenimą, pamildami save ir gamtą.  

 

Laumės sodyboje galite pabūti neskubėdami, 

visa širdimi išgyvendami gamtos grožį—

tylumoje prisėskite ant akmens ar suoliuko ir 

pajuskite vidinę harmoniją bei ramybę. 

Laumę rasite: 

Bičiušių k. 1, Rudiškių sen. Joniškio sav. 

Šiaulių apskritis. 

GPS koordinatės: 56.20046 23.32203  

Į sodybą atves ir QR kodas:  

 

 

 

 

 

 

Daugiau informacijos: 

Tel. +370 682 30047   

Facebook „Laumės sodyba prie Mūšos 

tyrelio“ ir „Mūšos tyrelio laumė“ 

Partneriai:  

Joniškio turizmo ir verslo  

informacijos centras  
 

Žemaičių g. 9, 84147 Joniškis 

Tel.: +370 426 52388, +370 646 25983  

El. p.: info@visitjoniskis.lt 

www.visitjoniskis.lt 

www.facebook.com/JoniskioTVIC/ 

Žagarės regioninio parko direkcija 
 

Malūno g. 1, Žagarė, LT-84331 Joniškio r. 

 Tel. (8-426) 60809 

el. paštas  modesta.bielskiene@zagaresrp.lt     

http://zagaresrp.am.lt 

www.facebook.com/ZagaresRegioninisParkas 

mailto:giedre.rakstiene@zagaresrp.lt


KELIAUKITE  8 km ilgio Mūšos tyrelio 

pažintiniu taku, kartu su Laume atskleisdami 
ne vieną gamtos paslaptį. Trukmė ~ 4 val. 

ŠVĘSKITE gimtadienį pelkėje – 

čia ne tik žygiuosite pažintiniu 
taku, bet ir būsite įtraukti į 
netikėtas, žaismingas bei 
linksmas Laumės atrakcijas. 
Trukmė ~ 4 val. 

Orientacinės varžybos  
„Pažink Mūšos tyrelio 
pažintinį taką kitaip“, 

skirtos 9–12 klasių 
mokiniams.  

Trukmė ~ 3 val. 

DALYVAUKITE orientacinėse varžybose 

Mūšos tyrelio pažintiniame take su mokiniais, 
šeimomis, kolektyvais. Aštrių pojūčių mėgėjai 

laukiami ir naktį—pasišviesdami Laumės 
žibintais atraskite visus punktus!  

Trukmė ~ 3 val. 

SVEČIUOKITĖS jaukioje 

Laumės klėtelėje ir pasirinkite 
vieną iš edukacijų:  

 sviesto mušimą senoviniu būdu,   
 tapymą ant puodelių,   
 taškavimą ant drobės, 

  bičių vaško magiją.  
Trukmė ~ 2 val. 

DOVANOKITE 

draugei, dukrai ar 
seseriai netradicinį 

mergvakarį, paremtą  senovės lietuvių 
tradicijomis ir papročiais. Po renginio 

būsimajai nuotakai įteiktos įamžintos šventės 
akimirkos dar ilgai primins šią dieną...  

Trukmė ~ 4 val. 

IŠGIRSKITE paslaptingą 
Laumės būgno skambėjimą, 
atpalaiduokite savo kūną bei 

mintis, pajuskite ypatingą garso 
galią.  

Trukmė ~ 1 val. 

NAKVOKITE Laumės palėpėje, Pelkinio 

namelyje ar palapinėse, prieš tai pasišildę prie 
laužo liepsnos ar pasimėgavę laukinės gamtos 

garsais... 

VARŽYKITĖS azartiškose Laumės rungtyse: 

priimkite gyvatėlių kelio iššūkį, pastatykite 
apžvalgos bokštą, pamėginkite išlikti sausi 

liūties atakos metu... 
Trukmė ~ 3 val. 

PARAGAUKITE stebuklingo patiekalo—

Žiemgališkos Laumės košės arba kitų žolelėmis 
bei slaptais prieskoniais pagardintų viralų. 
 


