
 
 

  
KVIETIMAS  

Suvalkų apskritis bei projekto „Pacų giminės paveldas kaip bendros turizmo plėtros abipus sienų pagrindas” 
partneriai kviečia į tarptautinę konferenciją „Lenkų-lietuvių keitimasis patirtimi apie turistinių trasų vaidmenį 
ir žymėjimo sistemas”, kuri vyks 2021 m. birželio 22 d. (antradienį) tiesiogai internetu (per programą „Zoom“). 
 

Planuojama programa: 
9:00 PL / 10:00 LT laiku Sveikinimo žodžiai (Suvalkų apskrities atstovų) 
9:05 – 9:50 1 prezentacija PL: Lenkijos turistinių trasų žymėjimo sistema, ypatingą dėmesį skiriant dviračių  
ir automobilių trasoms, pranešėjas Krzysztof Jakubowski, Lenkijos turizmo ir kraštotyros draugijos Balstogėje 
regioninio skyriaus atstovas /PL 
9:50 – 10:35 1 prezentacija LT: Turistinių trasų kūrimo ir žymėjimo sistemos Lietuvoje, pranešėja Lina Baublienė, 
vietinio turizmo ekspertė,  “Surink Lietuvą” projekto koordinatorė 
10:35 – 10:50 klausimai ir diskusija (15 min.) 
10:50 – 11:05 pertrauka (15 min.) 

11:05 – 11:50 2 prezentacija PL: Istorinis takas „Wielki Gościniec Litewski” (Didysis Lietuvos kelias) Varšuva – 
Vilnius: prielaidos ir funkcionavimas, pranešėja Milena Kurdzińska, vietinės turizmo organizacijos „Wielki Gościniec 
Litewski” atstovė iš Palenkės Sokoluvo apskritis 
11:50 – 12:35 2 prezentacija LT: Istorinio paveldo panaudojimo, kuriant turistinius maršrutus Lietuvoje, pavyzdžiai 
– Kauno miesto pavyzdys, pranešėjas Linas Daubaras, kelionių gidas, viešosios įstaigos „Kaunas IN“ atstovas 
(Kaunas) 
12:35 – 12:50 pertrauka (15 min.) 

12:50 – 13:50 Turistinių takų pavyzdžiai projekto naudos gavėjų vietovėse: 
15 min. Turistinių automobilių ir dviračių trasų Suvalkų apskrityje pavyzdžiai /PL 
15 min. Turistinių takų pavyzdžiai Vilkaviškio rajone /LT 
15 min. Turistinių takų pavyzdžiai Prienų rajone /LT 
15 min. Tarpvalstybinio (Lenkijos ir Lietuvos) istorinio tako „Pacų giminės paveldas“ prielaidos  
13:50 – 14:10 Klausimai, diskusija (20 min.) 
14:15 Konferencijos uždarymas 

Pristatymo laikas taip pat apima tiesioginį vertimą į lietuvių ir lenkų kalbas  

 

Dalyvavimas nemokamas. Vietų skaičius ribotas. Pirmenybė teikiama subjektams iš projekto partnerystės teritorijos 
ir kitų vietų, susijusių su Pacų šeimos paveldu, ar asmenims užsiimantiems šiuo paveldu, taip pat iš Lietuvos  
ir Lenkijos tarpvalstybinės funkcinės zonos. 

Paraiškas dalyvauti prašome teikti vėliausiai iki 2021 m. birželio 16 d. Paraiškos bus priimamos tik  
el. paštu: beata.bordzio@powiat.suwalski.pl (Suvalkų apskrities seniūnija/PL). Išsiuntę užpildytą formą gausite  
el. laišką su prieigos nuoroda. 
Paraiškos išsiuntimas prilygsta sutikimui tvarkyti asmens duomenis dokumentavimo ir renginio reklamavimo tikslais 
pagal asmens duomenų tvarkymo Suvalkų apskrities seniūnijoje taisykles ir atvaizdo viešinimo taisykles. 
Po konferencijos ribotas dalyvių skaičius gaus aksesuarus, susijusius su projektu. Projekto aksesuarų siuntimas 
dalyviams nėra numatytas - jų atsiėmimo būdas ir vieta bus paskelbta konferencijos metu.  
 
Konferencija yra projekto „Pacų giminės paveldas kaip bendros turizmo plėtros abipus sienų pagrindas” dalis (LT-
PL-4R-312). Projektas vykdomas pagal „Interreg V-A Lietuva – Lenkija 2014-2020“ programą, finansuojamą  
iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo. 
 
Projekto tikslas - bendro tarpvalstybinio turizmo produkto, pagrįsto bendru Pacų šeimos istoriniu paveldu Suvalkų, Prienų  
ir Vilkaviškio regionuose, sukūrimas, siekiant padidinti turistų srautą regione. 

 
Konferenciją organizuoja Suvalkų apskritis - Suvalkų apskrities seniūnija (pagrindinis naudos gavėjas), 
bendradarbiaudamas su Lietuvos projekto partneriais: Prienų rajono savivaldybės administracija (B2) bei 
Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centru (B3).  
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