
KONFERENCIJOS TEMA

Konferencijoje bus akcentuojami pėsčiųjų žygių privalumai, pristatant juos ne tik kaip
aktyvų poilsį gamtoje ar alternatyvų keliavimo būdą, bet ir kaip priemonę, padedančią
pritraukti keliautojus, stiprinti bendruomenes, esančias greta maršrutų, ir skatinti vietos
verslininkus, taip prisidedant prie visuomenės gerovės.

Konferencijos diskusijoje bus kviečiama išklausyti žygeivių iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos,
kurie pasidalins savo patirtimi ir pasikeis nuomonėmis apie Miško ir Jūrų takus Latvijoje ir
Lietuvoje.

Po konferencijos dalyviai turės galimybę dalyvauti ekskursijoje po Kauną - 2022 m. Europos
kultūros sostinę.

2022 gegužės 20 d.

Viešbutis VICTORIA, 
Miško g. 11, Kaunas

PĖSČIŲJŲ MARŠRUTAI:
NAUDA KELIAUTOJAMS,

NAUDA
BENDRUOMENĖMS,

NAUDA EKONOMIKAI

Konferencija

 
Ši konferencija yra vienas iš projekto "Miško maršrutų kūrimas Latvijoje ir Lietuvoje.
Baltijos pajūrio pėsčiųjų maršruto plėtra Lietuvoje" (Žygių projektas, LLI-448)
baigiamųjų renginių, po kurio gegužės 21 d. vyks žygis Plateliuose (LT) (oficialus Miško
tako atidarymas Lietuvoje), o gegužės 22 d. - žygis Kuldygoje (LV) (oficialus Miško tako
atidarymas Kuržemės regione, Latvijoje).
 
Projekto metu sukurtas unikalus turizmo produktas - Baltijos pėsčiųjų maršrutai (Miško
takas ir Jūrų takas) - ilgų atstumų pėsčiųjų maršrutų tinklas, jungiantis Estiją, Latviją ir
Lietuvą. Šie takai Latviją, Lietuvą ir Estiją įtraukė į Europos pėsčiųjų žygių žemėlapį.

KAS DALYVAUS?

Konferencijoje dalyvaus įvairios suinteresuotosios šalys: turizmo produktų kūrėjai, maršrutų
planavimo specialistai, savivaldybės ir organizacijos, atsakingos už takų priežiūrą, turizmo
organizacijos ir žygių entuziastai.



DARBOTVARKĖ

 

09:00 – 10:00

10:00 – 10:10

10:10 – 10:25

10:25 – 10:40

10:40 – 11:10

11:10 – 11:40

11:40 – 12:00
 

Registracija ir kava

Kauno regiono atstovo sveikinimo žodis

Turizmo politikos iššūkiai: tobulėti ir prisitaikyti
Marius Gorochovskis, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Turizmo
politikos skyrius, Lietuva

Lietuvos gamtos maršrutų potencialas
Aušra Grikšaitė, VšĮ „Keliauk Lietuvoje“, Lietuva 

E-takai jungia Europą ir žmones 
Steen Kobberø-Hansen, Europos žygeivių asociacija (ERA), Danija

Nacionalinės pėsčiųjų takų sistemos kūrimas Švedijoje - 20 metų
patirtis 
Kenneth Joelsson, Tourism in Skåne AB, Švedija

Baltijos takai - patirtis, iššūkiai, sprendimai, ateities planai ir
lūkesčiai 
Asnāte Ziemele, Latvijos kaimo turizmo asociacija „Lauku celotajs”

12:00 – 13:00 Pietūs

13:00 – 14:30 Diskusija, moderuojama Lino Žabaliūno 

Diskusijos dalyviai: 
Merle Rallmann, žurnalistė, keliautoja, tinklaraštininkė, Estija 
Aija Neilande, Kuržemės planavimo regiono projektų vadovė,
keliautoja, Latvija 
Povilas Rudinskis, geologas, keliautojas, Lietuva 
Matas Toliušis, mokytojas, gidas, keliautojas, Lietuva 
Agnė Vaitkuvienė, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentė,
Lietuva

14:45 – 16:15 Ekskursija su gidu Miško tako maršrutu Kaune

2022 m. gegužės 20 d.Viešbutis VICTORIA, 
Miško g. 11, Kaunas

Konferencija vyks anglų kalba su
sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą.



AUŠRA GRIKŠAITĖ

MARIUS GOROCHOVSKIS

STEEN KOBBERØ-HANSEN

Produktų ir infrastruktūros vystymo projektų vadovė VšĮ "Keliauk Lietuvoje". VšĮ "Keliauk
Lietuvoje" yra nacionalinė turizmo plėtros agentūra, atsakinga už Lietuvos turizmo
rinkodarą ir skatinimą. Strateginis "Keliauk Lietuvoje" tikslas yra didinti Lietuvos, kaip
patrauklios turizmo krypties, žinomumą ir skatinti atvykstamąjį turizmą bei vietines
keliones. Daugiau informacijos - https://lithuania.travel/ 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Turizmo politikos skyriaus vyr.
specialistas, dirbantis su valstybės paramos projektais, strateginiu planavimu, inovacijomis ir
susisiekimo projektais. Jis yra įgijęs politikos ir komunikacijos magistro laipsnį, didžiąją
karjeros dalį dirbo viešųjų ryšių srityje Aplinkos ministerijoje, ryšių su visuomene
agentūroje, žmogaus teisių nevyriausybinėje organizacijoje. Marius yra atsidavęs žygeivis,
kuris tiki, kad tikras pažinimas įmanomas tik pasineriant į vietovę fiziškai bei emociškai.
Būtent tai ir yra turizmas.

Steen yra žygeivių bendruomenės nariu nuo 2011 m., kai prisijungė prie Danijos žygeivių
asociacijos. Dėl susidomėjimo takais jis tapo Danijos žygeivių asociacijos Danijos pėsčiųjų
takų komiteto pirmininku. Čia jis daug metų dirbo su E-takais ir kokybiškais pėsčiųjų
takais. Vėliau Steen prisijungė prie Europos žygeivių asociacijos (ERA) ir dabar yra ERA
valdybos narys. Jis yra atsakingas už 12 Europos E-takų. Be to, Steen ilgus metus dirbo su
"Leading Quality Trails - Best of Europe" ir yra atsakingas už "Leading Quality Trails -
Best of Europe", "DAY WALK", kurie bus įgyvendinami 2022 ir 2023 m.

KONFERENCIJOS PRANEŠĖJAI

KENNETH JOELSSON
Nuo XXI a. pradžios Kenneth tyrinėja takus visoje Europoje. Šis susižavėjimas įkvėpė jį
įsitraukti į Skåneleden tako, piečiausio Švedijoje ilgų atstumų pėsčiųjų tako, kūrimą ir
priežiūrą, dirbant Skåne apygardos tako vadovu. Jis taip pat dirbo konsultantu, vystydamas
takų maršrutus kitose Švedijos dalyse. Šiuo metu Kenneth dalyvauja nacionaliniame Švedijos
takų sistemos projekte. Be to, jis rašo gidus gamtos kelionių entuziastams ir veda ekskursijas
po savo gimtojo Dalbio kaimo apylinkes.

ASNĀTE  ZIEMELE
Latvijos kaimo turizmo asociacijos prezidentė ir įkūrėja (1993 m.). Jos patirtis apima
vadovavimą ir dalyvavimą daugiau kaip 40-yje projektų kaimo turizmo produktų, prekės
ženklų kūrimo ir rinkodaros srityse su partneriais Baltijos šalyse, Europoje ir Skandinavijoje.
Kaip asociacijos vadovė Asnate įdiegė nacionalinę kaimo turizmo ekologinio ženklinimo
sistemą (nuo 2000 m.) ir palaiko dialogą tarp turizmo ir gamtos apsaugos sektorių. Ji yra
Miško tako ir Jūrų tako iniciatorė Baltijos šalyse bei asmuo, atsakingas už šių maršrutų
įliejimą į Europos ilgų atstumų pėsčiųjų maršrutų tinklą.

https://lithuania.travel/


AGNĖ VAITKUVIENĖ

AIJA NEILANDE
Aija dalyvavo visuose trijuose projektuose kaip projekto partneris arba valdymo grupės narė bei
prisidėjo, kuriant abu maršrutus - Jūrų taką ir Miško taką. Maršrutų inspektavimo metu Kuržemės
regione ji pražygiavo abu maršrutus pilnai - daugiausiai kilometrų iš visų partnerių. Dalyvavo
ženklinant maršrutus ir įtraukė suinteresuotas vietos bendruomenes. Derino maršrutus su
savivaldybėmis, bendradarbiavo su turizmo informacijos centrais, aktyviai įtraukė verslininkus.

Lietuvos kaimo turizmo asociacijos vadovė nuo 2020 m. Daugiau nei 15 metų tyrinėja vietinį turizmą,
dėsto turizmą Vilniaus universitete ir nuolat dalyvauja įvairiuose vietinio turizmo skatinimo projektuose.
Nuo 2004 m. vadovauja šeimos ekologiniam ūkiui ir kaimo turizmo verslui. Lietuvoje Kaimo turizmo
asociacija yra atsakinga už Europos pėsčiųjų maršrutų (E-paths) ženklinimą, atstovauja Lietuvai Europos
žygeivių asociacijoje.

LINAS ŽABALIŪNAS 
Kelionės ir turizmas Linui - reikalingi kaip oras! Kelionių versle jis aktyviai dalyvauja nuo 2000 m.
Vadovauja atvykstamojo turizmo organizatoriui "Baltic Holidays", taip pat yra vienas iš kempingų
"Kaunas CampInn" ir "Natur Camp Birštonas" įkūrėjų. Aistringas kaimo turizmo gidas, pažįstantis
Baltijos šalis kaip savo delną, mėgstantis išsukti iš pramintų takų ir atrasti naujas vietas! Lietuvos kaimo
turizmo asociacijos, nepriklausomos ne pelno siekiančios organizacijos, vienijančios daugiau kaip 400
narių, užsiimančių kaimo turizmu Lietuvoje, valdybos pirmininkas. Pažindamas daugumą jų vardais, turi
galimybę reklamuoti Baltijos šalis kaip geriausią vietą gamtai, vietiniam maistui ar kultūrai pažinti,
patirti vietinį gyvenimą.

MATAS TOLIUŠIS
Arba Barzdotasis gidas yra istorijos mokytojas, kuris neįsivaizduoja savo laisvalaikio be žygių pėsčiomis,
bėgimo ir kitų užsiėmimų. Jis kasdien savo asmeniniu pavyzdžiu propaguoja sveiką gyvenimo būdą ir
fizinį aktyvumą, dalijasi juo savo "Instagram" paskyroje. Mokytojas vadovauja Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto gimnazijos žygių klubo veiklai. Ne kartą gyvenime jis įveikė 100 km naktinių
žygių, kelis maratonus, o pagrindinės žygių stotelės visada yra Lietuvoje. Gyvenimo šūkis - fizinis
aktyvumas ir žygiai pėsčiomis visada yra gera idėja!

MERLE RALLMANN
Dirba žurnaliste ir mokosi Estijos Luua miškininkystės mokykloje žygių vadybos magistrantūroje.
Nuo 2013 m. dalyvauja ilgų atstumų žygiuose. Per tą laiką ji įveikė beveik 7 500 km pėsčiųjų maršrutų
Estijoje, Latvijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje. Praėjusiais metais žiemą ji išbandė 1000 km ilgio Miško
tako (E11) atkarpą nuo Talino iki Rygos. Žygio metu ji nuolat teikė atsiliepimus Miško tako kūrėjams
ir pristatė jį įvairiuose žiniasklaidos kanaluose. Už tai Estijos pėsčiųjų žygių asociacija ją apdovanojo
"2021 metų pėsčiųjų žygių aktyvistės" apdovanojimu. Šiemet ji planuoja tęsti Miško taką iš Rygos į
Lietuvą.

POVILAS RUDINSKIS
Geologas, studentas. Povilas buvo Vilniaus universiteto žygeivių klubo vadovu ir pirmininku, dabar
aktyviai dalyvauja klubo veikloje. Taip pat savanoriškai veda įvairaus amžiaus žygeivius į žygius Pietų
ir Vakarų Lietuvoje. Žygiuoti pradėjo 2018 m. Domisi žygių kultūra, mėgsta tolimus žygius, kai yra
poreikis, žygiuoja ne vieną dieną su nakvyne palapinėje. Jis jau žygiavo visose Baltijos šalyse.
Laisvalaikiu kuria maršrutus, dalijasi žiniomis ir patarimais, plaukia baidarėmis ir ieško naujų nuotykių
takų.

- konferencijos moderatorius
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Latvija: @meztaka
              @jurtaka
Lietuva: @baltictrailsltmiskotakasjurutakas
Estija:    @metsamatkarada

SEKITE MUS

Latvija: @Meztaka / @jurtaka
Lietuva: @Miško takas - Jūrų takas
Estija:    @Metsa matkarada - Forest trail

@Coastal Hiking
@Forest Trail

Registracija į konferenciją iki 2022 m. gegužės 18 d. 

Daugiau informacijos: info@krda.lt

REGISTRACIJA:
https://forms.gle/k7s2iwbkn6ifBUvdA

www.baltictrails.eu

mailto:info@krda.lt
https://forms.gle/k7s2iwbkn6ifBUvdA
https://baltictrails.eu/


PAGRINDINIS PARTNERIS:

PROJEKTO PARTNERIAI:

VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra

LATVIJA

LIETUVA

PROJEKTO PARTNERIAI

Projektas "Miško maršrutų kūrimas Latvijoje ir Lietuvoje. Baltijos pajūrio
pėsčiųjų maršrutų kūrimas Lietuvoje" (Žygių projektas, LLI-448) įgyvendinamas

2014 - 2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną
programos lėšomis.

Bendras projekto biudžetas - 788 104 EUR. 
Iš jų Europos regioninės plėtros fondo bendrasis finansavimas - 669 888 Eur. 

Šis dokumentas parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio dokumento turinį atsako
VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos

Sąjungos nuomonę. 

Latvijos kaimo turizmo
asociacija "Lauku Celotajs"

Kuržemės planavimo
regionas

Kuldygos savivaldybė

Lietuvos kaimo turizmo
asociacija

Žemaitijos nacionalinio parko
direkcija

Kuršių nerijos nacionalinio
parko direkcija


