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Kretingoje tobulins turizmo informavimo sistemą
Irena ŠEŠKEVIČIENĖ

>Rajono politikai pageidauja, kad Kretingos turizmo informacijos
centras technologijų šiuolaikiškumu nenuslleistų šalies kurortams -
kitąmet jo prieigose turėtų būti Įrengtas infoterminalas, kuriame bet
kuriuo paros metu interaktyviame ekrane lankytojas detaliai galėtų
pamatyti Kretingos rajono žernėlapį: sužinoti nakvynės vietas, kavi-
nių, restoranų išsidėstymą, turizmo objektus bei lankyti nas vietoves.

Toks infoterminalas Kretin-
gos mokesčių mokėtojams kai-
nuotų nuo 10 iki 20 tūkst. Lt.

"Juos Lietuvoje jau yra įdiegę
Palangos, Druskininkų ir Klai-
pėdos miestų turizmo infor-
mavimo centrai", - kalbėjo ra-
jono Pedagogų švietimo centro
(PŠC), kuriam pavaldus Turiz-
mo informacijos centras, direk-
torė Adelė Mazeliauskienė.

Pasiūlymas modernizuo-
ti miesto turizmo sistemą nu-
skambėjo praėjusį savaitgalį,
kai Kretingos rajono Pedago-
gų švietimo centro bei Švietimo
skyriaus iniciatyva į Turizmo in-

Šiemet Kretingos rajo-
no turizmo informacijos
centre apsilankė svečių
iš daugiau kaip 30 šalių:
JAV, Didžiosios Britanijos,
Švedijos, Prancūzijos, Ita-
lijos, Ispanijos, Suomijos,
Čekijos, Vokietijos, Rusi-
jos, Kazachstano ir kt.

formacijos centrą buvo pakvies-
tas Kretingos rajono savivaldy-
bės administracijos direktorius
Virginijus Domarkas bei rajono
tarybos Kultūros, sporto ir jau-
nimo bei Švietimo reikalų komi-
tetų nariai: Valerija Žalienė, Vil-
ma Šalčiuvienė, Antanas Kal-
nius, Iūratė Laučiūtė ir Darius
Petreikis.

Svečiai susipažino su šiemet
centre nuveiktais darbais, apžiū-
rinėjo naujus suvenyrus - puo-
delius, žvakes, maišelius, raši-
klius - su Kretingos miesto atri-
butika.

"Turizmo informacijos cen-
tras užsiima leidybine, projekti-
ne veikla, rengia maršrutus po
Kretingos rajoną. Iš viso yra pa-
rengti 7 turistiniai maršrutai: 3
- po miestą ir 4 - po rajono vie-
toves. Išleidome naują Kretingos
rajono žemėlapį, 5 naujus lanks-
tinukus, kalendorių", - naujus
produktus pristatė PŠC turiz-
mo vadybininkė Valdonė Iocytė.

Centre su lankytojais dirba 2
vadybininkės: be v.locytės, dar
- Rita Beržanskienė.
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• Kretingos rajono politikai, aptarę problemas, perspektyvoje nori matyti šiuolaikišką, modernų
turizmo centrą. Dariaus Šypalio nuotr.

Kretingos rajono savivaldy-
bė turizmo informacijos centro
veiklai šiemet skyrė 27 tūkst. Lt.

Kai kurie rajono tarybos na-
riai anksčiau buvo išsakę prie-
kaištų dėl to, kad centras nedir-
ba savaitgaliais. "Didžiausi lan-
kytojų srautai tebūna vasarą
- per 3 tūkst. svečių, 0 iš viso
per metus apsilanko apie 5 - 6

tūkst., todėl rajono politikai įsi-
tikino, kad nėra tikslinga dirbti
savaitgaliais žiemą. Dabar mū-
sų darbuotojos dirba iki 18 val.
vakaro ir be pietų pertraukos.
o dirbti savaitgaliais pagal Tu-
rizmo departamento direktyvas
privalome tik nuo birželio 15 iki
rugpjūčio 31 dienos", - pastebė-
jo A.Mazeliauskienė.

Jau trejus metus prie Kretin-
gos PŠC veikiantį Turizmo in-
formacijos centro pastatą admi-
nistruoja bendrovė "Kretingos
kornunalininkas", kurios vado-
vė Renata Surblytė šitų paslau-
gų norėtų atsisakyti. Todėl Kre-
tingos rajono politikai šią pro-
blemą ketina artimiausiu metu
svarstyti.


