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Projekto įgyvendinimo laikotarpis:
nuo 2013.03. 23 iki 2015.06.30

Bendras projekto biudžetas– 705397 EUR, iš kurių 90 % (634857,30 EUR) 
finansuoja Europos Sąjunga.

Projekto partneriai:

 Pareiškėjas – Birštono savivaldybės administracija (P1).

Partneriai:

 Alytaus turizmo informacijos centras (P2),

 Visuomeninės organizacijos „Respublikinė turizmo ir sporto sąjunga“
Gardino srities skyrius (Baltarusija) (P3),

 Ašmenos rajono vykdomasis komitetas (Baltarusija) (P4),

 Gardino srities vykdomojo komiteto kūno kultūros, sporto ir turizmo 
departamentas (Baltarusija) (P5).

Projektas Nr. LLB-2-210



 Prisidėti prie palankios aplinkai ir turizmui aplinkos kūrimo 
Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione bei didinti šio 
regiono patrauklumą, padaryti regioną patrauklesnį vietos 
gyventojams ir keliautojams.

Projekto tikslas



1. Parengti 3 bendrus leidinius (turisto gidas, dviračių 
maršrutai, žemėlapis dviratininkams); 

2. Dalyvauti turizmo parodose Gardine, Vilniuje ir Minske;

3. Pastatyti 22 stovus su rodyklėmis į lankytinas vietas, 15 
informacinių stendų ir žemėlapių Alytuje;

4. Pastatyti 52 kelio ženklus (nuorodas į įdomias vietas),43 
informacinius stendus ir žemėlapius Alytaus rajone;

5. Viešinti projektą.

Projekto Nr. LLB-2-210
veiklos



Alytaus mieste pastatyta:

• 22 stulpai su 73 rodyklėmis į lankytinas vietas; 

• 9 metaliniai stendai su informacija ir žemėlapiais; 

• 6 mediniai informaciniai stendai. 

Projekto veiklos



Stendai ir ženklai Alytuje



Alytaus rajone pastatyta:

• 52 Kelio ženklai Nr. 637 , Nr. 638 ir Nr.639;

• 19 vienstiebių metalinių stendų su informacija;

• 15 dvistiebių metalinių stendų su žemėlapiais; 

• 9 mediniai informaciniai stendai. 

Projekto veiklos



Ženklai ir stendai Alytaus 
rajone



Stendai Alytaus rajone



Išleisti bendri leidiniai lietuvių, rusų ir anglų kalbomis po regioną 
(Alytus, Birštonas, Gardinas, Ašmena)

• Turisto gidas „Abipus Nemuno“ (12000 egz.)
• Dviračių maršrutai (6000 egz.)
• Žemėlapis dviratininkams (6000 egz).

Leidinius galima įsigyti turizmo informacijos centruose bei interneto svetainėje 
www.alytus-tourism.lt (pdf formatu)

Projekto veiklos

http://www.alytus-tourism.lt/


Išleisti leidiniai

www.alytus-tourism.lt



Informacija apie projektą ir pasienio regiono turizmo galimybes 
pristatyta 3 parodose :

 Paroda-mugė “Euroregionas Nemunas”, 2013 m. rugsėjo 26-28 d. 
Gardine (Baltarusija);

 Tarptautinė turizmo laisvalaikio ir sporto paroda „ADVENTUR-
2014“, 2014 m. sausio 24-26 Vilniuje;

 XVII pavasarinė turizmo paslaugų mugė „Poilsis – 2014“, 2014 m. 
balandžio 9-12 d. Minske (Baltarusija).

Projekto pristatymas 
turizmo parodose



Parodoje ADVENTUR-2014
Vilniuje



Projektas pristatytas parodose 
Gardine ir Minske (Baltarusija)



Projekto partnerių susitikimai



 Plakatas Alytaus turizmo informacijos centre 
ir parodose; 

 Informacija apie projekto veiklas patalpinta 
internete www.alytus-tourism.lt;

 Parengti ir išplatinti 7 pranešimai spaudai.

Projekto viešinimas



Projekto viešinimas



 Organizuota pamoka moksleiviams apie saugų 
važiavimą dviračiais kartu su Alytaus policijos 
komisariatu;

 2014-09-26 Alytuje organizuotas saugaus 
važiavimo dviračiais žygis „Pažink Alytaus 
Panemunę” kartu su Alytaus visuomenės sveikatos 
biuru.

Projekto viešinimas



Projekto viešinimas



Dviračių žygis Alytuje



Dviračių žygis Alytuje 



Projekto metu išleisti leidiniai 
turizmo informacijos centre



Projekto viešinimas



Alytaus turizmo informacijos centras

www.alytus-tourism.lt

http://www.alytus-tourism.lt/

