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1983 m. baigė Vilniaus Gedimino technikos 
universitetą, įgyjo inžinieriaus – 
ekonomisto specialybę.  
Nuo 1992 metų turizmo srityje. 
Kryptis: įvežamasis turizmas. 
Valstybinio turizmo departamento 
apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo 
ekspertė. 
2004 m. – stažuotė Miunsterlandtouristik. 
2006 m. lankė kursus  Berlyno turizmo 
institute. 

Nuo 2003 metų Trakų turizmo informacijos 
centro direktorė 

 
Konferencijos tema –„ Transportas ir turizmas“ labai aktuali trakiečiams, nes Trakus kasmet aplanko 
apie 1,5 mln turistų, kai miesteltyje gyvena apie 6 tūkst. gyventojų, rajone virš 30 tūkst. gyventojų.  
21 % rajono teritorijos –  nacionalinis ir regioninis parkai. Visuose Lietuvos strateginio planavimo 
dokumentuose - rajonas patenka į svarbių Lietuvoje ir dideliu potencialu pasižyminčių rekreacinių arealų 
sąrašą. 

Trakai – yra ne tik Lietuvos, bet ir Baltijos šalių turizmo vizitinė kortelė. Turistų srautai kasmet auga            

5-8 %. Todėl Trakų rajono savivaldybei iššūkis – suvaldyti tokius turistų srautus, kurių apie 70 % atvyksta 

savo automobiliu. Trakų Salos pilį kasmet aplanko apie 370 tūkst. lankytojų, kurių apie 50 % yra 

organizuotos grupės, atvykstančios autobusais. Trakus supa miestų ir miestelių teritorija, kurioje  gyvena 

apie 1 mln. Lietuvos gyventojų ir  Trakus pasirenka  ilgesnio ar trumpesnio poilsio vieta.  
Eurostatas informuoja, kad vien praėjusiais metais apie pusė (51 %) visų Europos atostogautojų planavo 
praleisti atostogas savo šalyse. Lietuvoje gyvena apie 3 mln. gyventojų. Gera geografinė padėtis ir 
infrastruktūra leidžia per valandą Trakus pasiekti beveik pusei Lietuvos gyventojų. 
 
Kaip suvaldyti tokius turistų srautus,  kad ateities kartoms išsaugoti  unikalių istorijos ir gamtos paveldą? 
 
Trakai - sporto kurortas ir su tuo susijusios aktyvios pramogos, tarptautiniai ir pasauliniai renginiai.  
 
Trakų pirioritetas – šeimos poilsis, sveikatinimo paslaugos, pažintinis turizmas. 
Žmogus yra smalsus sutvėrimas, kurį masina pažinimo džiaugsmas, kelionės tampa neatsiejama daugelio 
iš mūsų gyvenimo dalimi.  Svarbu keliauti sąmoningai ir rinktis tokius būdus, kurie tausotų aplinką. Tik 
tuomet žmonių keliavimas galės vadintis tvariu ir ekologišku. 
 
 


