
Didelį vaidmenį atlieka “Mėlynasis 
karpis” restoranas – „Kintų“ 

žuvininkystės ūkio pažiba. Kadangi 
tai žuvininkystės ūkis, tai ir žuvies 

“Mėlynajame karpyje” galima gauti 
išties šviežios, tiesiai iš greta esančių 

tvenkinių. Pats restoranas užsiima 
karpių auginimų, o vėliau juos 

patiekia kaip gardų maistą 
klientams. O tiems, kuriems 

lietuviškų platumų žuvys ne prie 
širdies – ras ir egzotiškesnių 

pasirinkimų.

Pati UAB „Kintai“  užtikrina 
paslaugų atitiktį, 

deklaruoja, kad paslaugos 
atitinka dokumentuose. 

Taip pat, bendradarbiauja 
su Pamario turizmo 

klasteriu.

Didžioji dalis vartotojų 
sudaro lietuviai iš įvairių 
Lietuvos kraštų, žinoma, 

nepamirškime ir iš užsienio 
atvykstančių turistų, kurie 

mielai paragaus 
populiariausios naminės 

lietuviškos žuvies – karpio.

„Kintai“ yra unikalūs tuo, jog jų 
apgyvendinimo vietos išskirtinės: 

„Žvejų užeiga“ rekonstruota 
vandens pumpavimo stotis, , kuri 

aprūpina, visus žuvininkystės 
ūkio tvenkinius, vandeniu. Dar 

viena vieta, kurioje galima 
apsistoti yra barža „Pelikanas“, 

įsikūrusią ant Minijos upės 
kranto, todėl svečiai turi 

išskirtinę galimybę apsigyventi 
ant vandens. „Mėlynajame 

karpyje“ galima ne 
tik mėgautis šviežiu 

maistu, bet ir 
apsistoti svečių 

namuose!

Pirmo kurso Vytauto Didžiojo universiteto turizmo industrijų studentės Monika 

Davydovaitė, Evelina Morkevičiūtė,, Helmina Tinterytė:

◊ monika.davydovaite@vdu.lt

◊ evelina.morkeviciute@vdu.lt

◊ helmina.tinteryte@vdu.lt

UAB „Kintai“ gyvuoja ant Minijos upės kranto jau 

nuo 1993 m. Įmonė priklauso Nemuno Deltos 

regioniniam parkui, kurioje ne tik užsiima 

žuvininkyste, bet ir nuo 2002 metų siūlo turizmo 

paslaugas. 

Vietos produktų realizavimas UAB „KINTAI“ turizmo paslaugų komplekse 
Helmina Tinterytė, Evelina Morkevičiūtė, Monika Davydovaitė 

Rezultatas: UAB „Kintai“ praplėtę savo veiklą 

garsina Kintus, Nemuno Deltos regioninį parką, 

prisideda prie vietinio turizmo skatinimo bei 

pritraukia užsienio turistus, teikdami įvairias 

paslaugas.

Tikslas: Pristatyti UAB „KINTAI“ turizmo paslaugų
kompleksą ir jo poveikį Kintų miesteliui.

9-oji mokslinė – praktinė konferencija

„Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: 

trumpųjų maisto tiekimo grandinių valdymas ir vietos rinkų 

plėtra“

Paskatinti unikalios gamtos UAB 
„Kintai“ ne tik praplėtė savo verslą iš 
žuvininkystės į turizmą, bet ir garsina 

Kintų vardą tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje. Šis Pamario turizmo 

klasterio narys patraukia žmonių 
dėmesį siūlydamas įvairias paslaugas 
nuo apgyvendinimo ir maitinimo iki 

laivybos. „Kintų“ turizmo kompleksas 
yra įsikūręs Pamaryje ir garsina Kintus 
bei atneša finansinę naudą, suteikia 

galimybes Kintams judėti į priekį, 
tobulėti ir plėstis.

Be tradicinių paslaugų 
„Kiintai“ siūlo išbandyti save 
pramoginėje žvejyboje. Taip 

pat priklausančiuose 
tvenkiniuose galima stebėti 

paukščius. Be to, salėse 
galima organizuoti 

konferencija ir švęsti 
asmenines šventes.

Kintų turizmo kompleksas 

„Mėlynasis karpis“ yra 

įsikūręs Nemuno Deltos 

regioniniame parke. Šiame 

regione yra kitai Lietuvos 

vietai nebūdinga gamta: 

Rusnės sala, Krokų lanka, 

Ventės ragas ir šalia esantys 

kiti vandens telkiniai.

Apgyvendinimas

Maitinimas

Paslaugų teikėjai

Vartotojai

Ištekliai

Dėl unikalios gamtos „KINTŲ“ 
turizmo kompleksas „MĖLYNASIS 

KARPIS“ sukūrė išskirtinę paslaugą 
„Laivų nuomą“. Šis turizmo 

kompleksas organizuoja pažintines, 
poilsines, pramogines keliones 

laivais po Nemuno deltą ir Kuršių 
marias. Po Nemuno deltos 

regioninio parko vandenis galima 
pasižvalgyti su laivais „Perloja“ bei 

„Ventvėjas“, taip pat su keltu 
„Kuršių deltos ekspresas“ galima 

persikelti iš Šilutės į Nidą.

Laivyba

Reikšmė vietovei

Kitos paslaugos
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