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Projektas „Ilgų atstumų tarpvalstybinis pėsčiųjų maršrutas „Miško takas“ iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos ir Europos 
regioninės plėtros fondo Centrinės Baltijos programos lėšomis.

BALTIC FOREST HIKING

Projektas LLI-448 „Miško maršrutų kūrimas Latvijoje ir Lietuvoje. Baltijos pajūrio pėsčiųjų maršruto plėtra Lietuvoje“ (Žygių projektas) 
įgyvendinamas naudojant Europos Sąjungos 2014–2020 m. „Interreg V-A“ Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos lėšas.
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Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos „Interreg V-A“ Latvijos ir Lietuvos tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
2014–2020 m. programos lėšomis. 

Projekto tikslas - sukurti ir populiarinti du bendrus tarpvalstybinius ilgų atstumų pėsčiųjų maršrutus, einančius 
per Latvijos ir Lietuvos teritoriją, kurie padidintų turistų skaičių regione. Tikimasi, kad sudarius abu pėsčiųjų 
maršrutus ir įgyvendinus rinkodaros priemones nakvynės kaimo vietovėse padidės mažiausiai 5% per metus.

Planuojami projekto rezultatai:
• Sukurti ir išpopuliarinti „Miško takas“  maršrutus Latvijoje ir Lietuvoje, o „Jūrų takas“  maršrutą - 

Lietuvoje. Abu maršrutai bus sujungti su esamais ilgų atstumų pėsčiųjų maršrutais Latvijoje ir Estijoje, 
naudojant tuos pačius pavadinimus ir ženklinimo schemas.

• Maršrutų populiarinimui bus kuriami žemėlapiai ir vadovai, kuriuos bus galima rasti bendroje maršrutų 
svetainėje.

Bendras projekto biudžetas yra 788 104,45 EUR.
Bendras projekto finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo 
siekia 669 888,76 EUR.

Šis vizualinio identiteto vadovas sukurtas tarpvalstybinio pėsčiųjų 
maršruto „Miško takas“  kūrimui.
Vizualinio identiteto vadovas tarpvalstybinio pėsčiųjų maršruto 
„Jūrų takas“  plėtrai yra parengtas atskiru leidiniu.
 
Abu vadovus galite rasti www.baltictrails.eu

PROJEKTAS LLI-448 „MIŠKO MARŠRUTŲ KŪRIMAS LATVIJOJE IR LIETUVOJE. BALTIJOS PAJŪRIO PĖSČIŲJŲ 
MARŠRUTO PLĖTRA LIETUVOJE“ (ŽYGIŲ PROJEKTAS)

Šiaurinė maršruto „Miško takas“ dalis (Ryga – Talinas) vystoma Centrinės Baltijos jūros regiono programos projektu Nr. 779 „Ilgų atstumų tarpvalstybinis pėsčiųjų 
maršrutas „Miško takas“, o pietinė dalis (nuo Lietuvos / Lenkijos sienos iki Rygos per Kuržemę) vystoma vykdant projektą Nr. LLI-448 „Miško maršrutų kūrimas Latvi-
joje ir Lietuvoje. Baltijos pajūrio pėsčiųjų maršruto plėtra Lietuvoje“. Abi maršruto „Miško takas“ dalys įsilies į Europos ilgų atstumų pėsčiųjų maršrutą E11. Bendras 
maršruto „Miško takas“ ilgis visose trijose Baltijos šalyse bus didesnis nei 2 000 km ir apims visus Baltijos šalių miškų tipus bei laukinės gamtos elementus.

Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Europos regioninės plėtros fondo 2014–2020 m. Centrinės Baltijos 
šalių bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis.

„Miško takas“ – tai ilgų atstumų pėsčiųjų maršrutas nuo Rygos iki Talino, kuris tęsiasi per miškingiausias abiejų 
šalių teritorijas ~ 1050 km. 
Maršrutas bus padalintas į ~ 50 vienos dienos žygio atkarpų, kurių kiekviena yra ~ 20 km ilgio. 
Skirtingose maršruto atkarpose bus skirtingo lygio trasos, todėl kiekvienas galės pasirinkti tinkamiausią.

Bendras projekto biudžetas yra 1 215 720,00 EUR.
Bendras projekto finansavimas iš Europos 
regioninės plėtros fondo siekia 
960 418,80 EUR.

PROJEKTAS CB779 „ILGŲ ATSTUMŲ TARPVALSTYBINIS PĖSČIŲJŲ MARŠRUTAS „MIŠKO TAKAS“ 
(„THE FOREST TRAIL“)

APIE PROJEKTĄ



LOGOTIPAS

Pavadinimas LT / LV / EE: 
MIŠKO TAKAS / MEŽTAKA / METSA MATKARADA

ILGIS: ~ 2100 km, ~99 dienos 
Lietuvoje – 751 km, ~35 dienos
Latvijoje – 627 km, ~29 dienos
Estijoje – 725 km, ~35 dienos

ATKARPOS: maršrutas yra suskirstytas į ~20 km ilgio atkarpas, 
nurodant apgyvendinimo ir transporto paslaugų teikėjus.

Žemėlapius ir daugiau informacijos rasite:  
WWW.BALTICTRAILS.EU

„Miško takas“ yra Europos ilgų atstumų pėsčiųjų maršruto E11 
dalis Baltijos šalyse, einanti per gražiausius Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos miškus, nacionalinius bei regioninius parkus.
Maršruto pradžia yra Lenkijos ir Lietuvos pasienyje nuo Lazdijų 
miestelio, tęsiasi Latvijoje per Rygą ir pasiekia Taliną Estijoje.

MARŠRUTO „MIŠKO TAKAS“ FAKTAI IR SKAIČIAI
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Projektas LLI-448 „Miško maršrutų kūrimas Latvijoje ir Lietuvoje. Baltijos pajūrio pėsčiųjų maršruto plėtra Lietuvoje“ (Žygių projektas) įgyvendinamas naudojant Europos Sąjungos 
2014–2020 m. „Interreg V-A“ Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos paramą.
Projekto tikslas – sukurti ir populiarinti du bendrus tarpvalstybinius ilgų atstumų pėsčiųjų maršrutus, einančius per Latvijos ir Lietuvos teritoriją, kurie padidintų turistų skaičių regione. 
Tikimasi, kad sudarius abu pėsčiųjų maršrutus ir įgyvendinus rinkodaros priemones nakvynės kaimo vietovėse padidės mažiausiai 5% per metus.

Planuojami projekto rezultatai:
•    Sukurti ir išpopuliarinti „Miško takas“  maršrutus Latvijoje ir Lietuvoje, o „Jūrų takas“  maršrutą - Lietuvoje. Abu maršrutai bus sujungti su esamais ilgų atstumų pėsčiųjų maršrutais 
Latvijoje ir Estijoje, naudojant tuos pačius pavadinimus ir ženklinimo schemas.
•    Maršrutų populiarinimui bus kuriami žemėlapiai ir vadovai, kuriuos bus galima rasti bendroje maršrutų svetainėje.

Bendras projekto biudžetas yra 788 104,45 EUR. Bendras projekto finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo siekia 669 888,76 EUR.



NAUDOJIMO PAVYZDYS

Naudojimas su CENTRINĖS BALTIJOS 2014–2020 m. PROGRAMOS logotipu
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NAUDOJIMO PAVYZDYS

MARŠKINĖLIAI KEPURĖ

GERTUVĖ

Naudojimas su INTERREG V-A LATVIJOS – LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ 2014–2020 m. PROGRAMOS logotipu
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INFORMACINIS STENDAS

Kairėje stendo pusėje pateikiama bendra informacija apie 
maršrutą „Miško takas“, kuris yra tarpvalstybinio ilgų atstumų 
pėsčiųjų E11  maršruto dalis, ir jo vieta Europos žemėlapyje.



PARODŲ STENDAS

Projektas LLI-448 „Miško maršrutų kūrimas Latvijoje ir Lietuvoje. Baltijos pajūrio pėsčiųjų maršruto plėtra Lietuvoje“ (Žygių projektas) įgyvendinamas naudojant Europos Sąjungos 
2014–2020 m. „Interreg V-A“ Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos paramą.
Projekto tikslas – sukurti ir populiarinti du bendrus tarpvalstybinius ilgų atstumų pėsčiųjų maršrutus, einančius per Latvijos ir Lietuvos teritoriją, kurie padidintų turistų skaičių regione. 
Tikimasi, kad sudarius abu pėsčiųjų maršrutus ir įgyvendinus rinkodaros priemones nakvynės kaimo vietovėse padidės mažiausiai 5% per metus.

Planuojami projekto rezultatai:
•    Sukurti ir išpopuliarinti „Miško takas“  maršrutus Latvijoje ir Lietuvoje, o „Jūrų takas“  maršrutą - Lietuvoje. Abu maršrutai bus sujungti su esamais ilgų atstumų pėsčiųjų maršrutais 
Latvijoje ir Estijoje, naudojant tuos pačius pavadinimus ir ženklinimo schemas.
•    Maršrutų populiarinimui bus kuriami žemėlapiai ir vadovai, kuriuos bus galima rasti bendroje maršrutų svetainėje.

Bendras projekto biudžetas yra 788 104,45 EUR. Bendras projekto finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo siekia 669 888,76 EUR.
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Latvijos kaimo turizmo asociacija 
„Lauku ceļotājs“

Kalnciema g. 40, Ryga, Latvija
Tel.: +371 67617600
El. paštas: lauku@celotajs.lv

         Web: www.countryholidays.lv

Estijos kaimo turizmo asociacija

Vilmsi 53 G, 10147 Talinas, Estija
Tel.: +372 600 9999
El. paštas: eesti@maaturism.ee
Web.: www.maaturism.ee

KONTAKTAI

Šis leidinys parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Šio leidinio turinys 
neatspindi Europos Sąjungos nuomonės. Už šios informacijos turinį atsako jos autorius.

Lietuvos kaimo turizmo asociacija

K. Donelaičio g. 2-201, Kaunas, LT-44213 
Tel.: +370 37400354
El. paštas: info@atostogoskaime.lt
Web.: www.atostogoskaime.lt



MIŠKO TAKAS, 2020


