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T-urizmo informacij o s centre
i dirbs dar vienas vadybininkas
i

I Netrukus Kretingos rajono tu- vauja tarptautiniuose projektuose,
I rizmo informacijos centre dirbs dar tad dar vienas vadybininkas yra bu, vienas vadybininkas - tam praeju- tinas.
I siame posedyje pritare Kretingos
Tatiau tarybos narys Vytautas
, rajono taryba, nusprendusi, lad Rotys, kuris yra Valstybines dar, dviem specialistems neimanoma bo inspekcijos Klaipedos skyriaus
: aprepti tokio didelio darbo
krtvio, vadovas, atkreipe demesi, kad
' kuris joms tenka.
darbuotojui privalo buti skirtos
' Kretingos rajono savivaldybes ne
2 i5eigines dienos per savai_
administracijos direktorius Virgi tg, o ne maZiau kaip 35 val. nenijus Domarkas paai5kino, kad la- pertraukiamo poilsio.
,,Tai yra
bai daZnai vienai vadybininkig tenpusantros paros. lei reikia dirbti
ka dalyvauti turizmo mugese, vykstaniiose ne tik Lietuvoje, bet ir uZsienyje, kur pristatomas mtsg rajonas. Taigi Turizmo informacijos
centre belieka vienas imogus ir, jei
jis suserga, nera kitos iieities, kaip

uZrakinti istaigos duris.
,,Gali dkbti 8 val per dienq
kaip bedeliotume, be tredio dar-

-

buotojo neiSsiversime, jei norime
vystyti turizmo paslaugas", - tarybos narius tqkart itikinejo V. Do-

markas.

fam pritare ir Kretingos rajono
meras ]uozas Maieika, patikings,
kad dar vienas etatas Tirrizmo informacijos centre papildomai nekainuos - jis bus isteigtas, perskirsdius vidinius resursus.

Vicemeres Danutes Skruibienes
pastebejimu, Turizmo informacijos
centras vykdo aktyviq veiklq, daly-

Seitadieni, galima gi iSeiging duo-

ti pirmadieniais, yra ivairig

dar-

bo organizavimo formg", - sake
V. Rodys, i5 esmes pritargs, kad,
jei rajono gyventojai patiria naudos del aktyvaus turizmo vadybininkg darbo, galima Sig darbuo-

ir didinti.
Siq savaitg ,,Paj0rio naujienoms" V. Domarkas teige, kad
naujam specialistui parinkti bus
tojr.J skaidig

skelbiamas konkursas.,,Tikimes
Zmogaus, kuris iSmanytg turizm4, butg susipaZings su m[sg rajono istorija ir lankomais objektais. Taip pat - kad moketg anglg
kalbq, nes stebima, kad i musg

ia-

jonq atvaZiuoja labai daug angliBkai kalbandig turistg, ypad - visara', - teige V. Domarkas.
-P. n." informaciia

