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Metams baigiantis, Kretingos turizmo infor-
macijos centro darbuotojai rajono savivaldybės
Tarybos Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų bei
Svietimo komitetų narius, taip pat Svietimo sky-
riaus vedėjq Antanq Sungailq, Kretingos rajono
savivaldybės administracijos direktorių Virgi-
nijų Domarkq pakvietė aptarti turizmo veiklq
bei plėtros galimybes. Kaip paaiškėjo, turizmui
Kretingoje kartelė keliama vis aukščiau, tačiau
rezultatais visi liko patenkinti.

Susitikime, be Turizmo in-
formacijos centro vadovų ir va-
dybininkų, dalyvavo Kultūros,
sporto ir jaunimo reikalų komi-
teto pirmininkė Valerija Zalienė,
pavaduotoja Vilma Šalčiuvienė,
narys Antanas Kalnius; Švieti-
mo komiteto pirmininko pava-
duotoja Iūratė Sofija Laučiūtė ir
narys Darius Petreikis.

Kaip pristatė Kretingos ra-
jono pedagogų švietimo centro,
kuris kuruoja Turizmo informa-
cijos centrą, direktorė Adelė Ma-

zeliauskienė, prieš daugiau kaip
trejus metus Kretingos rajono
savivaldybės tarybos sprendi-
mu patvirtinus naujus nuosta-
tus, Pedagogų švietimo centras
pradėjo teikti turizmo infor-
mavimo paslaugas. Pagrindinis
tikslas buvo ir yra rinkti, kaup-
ti ir nemokamai turistams bei
Kretingos miesto svečiams teikti
informaciją apie lankytinas Kre-
tingos vietoves ir objektus.

(Nukelta į 7 p.)



Aptartos turizmo plėtros perspektyvos
(Atkelta iš 3 p.)

Nuo 2012 metų birželio tu-
rizmo informacijos paslaugos tei-
kiamos naujose patalpose miesto
centre, kurias lengvai gali rasti
turistai, 0 iki šių metų birželio
viena dirbusi turizmo vadybinin-
kė Valdonė Jocytė sulaukė kole-
gės - įsteigus dar vieną etatą, čia
pradėjo dirbti Rita Beržanskienė.

Nors kilo diskusijų, kodėl ir
žiemos metu nedirbama taip,
kaip vasarą, savaitgaliais, A. Ma-
zeliauskienė paaiškino, jog, va-
dovaujantis Valstybinio turizmo
departamento 2011 m. lapkričio
17 d. įsakymu patvirtinta "Turiz-
mo informacijos centro ženklo
naudojimo tvarka", jos 8 punktu,
nustatomas skirtingas turizmo
darbuotojų darbo laikas vasaros
ir žiemos sezono metu. Juolab,
kad Kretingoje dirba tik du turiz-
mo vadybininkai, kai tuo tarpu
kituose miestuose yra ir po pen-

kis darbuotojus.
Turizmo vadybininkė V.Iocy-

tė pristatė šių metų turistų srau-
tus. Kaip ir buvo galima tikėtis,
daugiausiai turistų sulaukta vasa-
ros metu, ypač liepą, kai apsilan-
kė 1300 turistų.

Domėtasi ir paruoštais že-
mėlapiais. Šiemet išleistas turis-
tinis Kretingos miesto ir rajono
žemėlapis (3 kalbomis) bei kiti
leidiniai: leidinys apie naujus tu-
ristinius maršrutus rajone "Kre-
tinga - kraštas, kuris žavi",lanks-
tinukas "Zydai Kretingos krašte".
Džiaugtasi, jog centre galima
įsigyti daug suvenyrų. Pristatyti
projektai, kuriuose aktyviai daly-
vaujama, turizmo parodos, ren-
giniai, kuriuose noriai dalyvauja
bendruomenė.

"Bendradarbiaudami su mu-
ziejumi kitais metais sieksime su-
kurti interaktyvų pažintinį turą
.Tiškevičių sodas". Tai turas po

Kretingos miestą, sujungiantis
mobilių technologijų panaudoji-
mą, viešąsias erdves ir vietos is-
toriją - grafų Tiškevičių epochos
kultūros paveldą Kretingoje. Tai
padės nauju rakursu pristatyti
Kretingos turistinius objektus
ir taip pritraukti jaunimą, už-
pildyti nišą Kretingos miesto
laisvalaikio veiklų spektre. Taip
pat planuojame didinti kaimo
plėtrą panaudojant rajono tradi-
cijas, gerinti Kretingos turizmo
įvaizdį - sukurti turistinį prekės
ženklą, plėsti patalpas kuriant
patrauklias erdves informacijos
skelbimui, dviračių ir pan. in-
ventoriaus nuomai, konferencijų
organizavimui", - ateities planais
pasidalino V.Jocytė pridūrusi, jog
ketinama didinti ir bendradar-
biavimo galimybes su kitais tu-
rizmo centrais.

Kartu visi aptarė ir didesnes
galimybes bendradarbiauti tar-

Turizmo informacijos centro direktorė Adelė Mazeliauskienė ir turiz-
mo vadybininkė Valdonė locytė susirinkusiems pristatė turizmo veiklos
ataskaitq bei plėtros perspektyvas. Nuotr. iš asmeninio albumo.

pusavyje, su švietimo, kultūros
darbuotojais. Taip pat aptarta
galimybė prie Turizmo informa-
cijos centro įrengti infoterrnina-

lą, kuris galėtų pasitarnauti pro
šalį einančiam turistui - sužinoti
norimą maršrutą net neužėjus
vidun.


