PĀVILOSTAS NOVADA DOME

PĀVILOSTAS NOVADA TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS
Dzintaru iela 2, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, tālr./fakss 63498229, e-pasts tic@pavilosta.lv

PROTOKOLS
Pāvilostā
27.11.2014.

Nr.1

Sanāksmes sākums: plkst.18:00, Pāvilostas novada domes semināru un izstāžu zālē
Sanāksmes vadītāja: Pāvilostas novada TIC vadītāja p. i. Arita Brūkle
Sanāksmi protokolē: Pāvilostas novada TIC vadītājas vietniece Zaiga Uzare
Sanāksmē piedalās:
Tūrisma klubs Oga „Miera osta”
Ausma Laugale „Divi Jāņi”
Sanita Krēsliņa „Jūras sāga”
Iveta Arāja „Oši”
Vaira Kārkliņa „Puerto VV”
Artis Raibarts „Pāvilosta Marina”
Daina Vanaga „Ziemupīte”
Veronika Zamarīte „Zvilnis”
Agita Pētersone, “Ievlejas”
Liene Zaļkalne, “Laikas”
Inta Vīgante, “Viga”
Elvis Vīgants, “Ostgals”
Dzidra Jance, „Zālītes”
Gita Jostmane, „Zālītes”
Zaiga Kuplā, „Kaijas”
Edgars Kuplais, “Kaijas”
Ilma Ruduša, „Zariņi”
Marita Horna, „Aizvējā”
Elīna Horna „Aizvējā”
Juris Blaubārdis, “Zvejnieksēta”
Inguna Blaubārde, “Zvejnieksēta”
Baiba Blaubārde
Uldis Kristapsons, Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs
Arita Brūkle, Pāvilostas novada TIC vadītājas pienākumu izpildītāja
Zaiga Uzare, Pāvilostas novada TIC vadītājas vietniece
Daina Vītola, Ziemupes/Vērgales TIC vadītāja
Marita Kurčanova, Pāvilostas novada sabiedrisko attiecību speciāliste
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Aktualitātes Pāvilostas novadā - Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis
Kristapsons.
2. Padarītais 2014. gadā un plānotais 2015. gadā. – Pāvilostas novada TIC vadītājas
pienākumu izpildītāja Arita Brūkle.
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3. Pāvilostas novada TIC statistika – Pāvilostas novada TIC vadītājas vietniece Zaiga
Uzare.
4. Ierosinājumi un citi jautājumi.
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Aktualitātes Pāvilostas novadā.
/Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons/
Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs iepazīstina sapulces dalībniekus ar jau paveikto
novadā un jaunumiem, kuri darāmi šogad:
1) par pasākumiem vasaras periodā – Zvejnieku svētkiem un Zaļo staru. Jau ir noteikti
datumi Zvejnieku svētki notiks jūlija otrajā nedēļas nogalē un Zaļais stars jūlija pēdējā nedēļas
nogalē. Plānots Zaļā stara pasākumu programmu pilnveidot,
2) par Kalna ielas un Jūras ielas stāvlaukumu apsaimniekošanas iespējas,
3) plānots aktīvāk izmantot Upesmuižas parka estrādi vasaras periodā. Līdz 8.
decembrim kultūras nama vadītājai uzdots iesniegt pasākumu plānu nākamajam gadam,
4) ar Liepājas TIB vienošanās par līdzfinansējumu Liepājas tūrisma ceļvedim. Arita
Brūkle piedalīsies tūrisma izstādē Maskavā sadarbībā ar TAVA,
5) Pāvilostas novads starptautiskajā tūrisma izstādē „Balttour 2015” piedalīsies ar
atsevišķu stendu arī nākamgad.
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Padarītais 2014. gadā un plānotais 2015. gadā.
/ Pāvilostas novada TIC vadītājas p. i. Arita Brūkle/
Paveiktais 2014. gadā:
1) dalība starptautiskajā tūrisma izstādē „Balttour 2014” 7.-9. februārim Rīgā ar
atsevišķu stendu 9m2 jau otro gadu tika pārstāvēts Pāvilostas novads. Aptuvenais apmeklētāju
skaits Pāvilostas novada stendā apmēram 1000 apmeklētāju. L. Zaļkalne dalās pieredzē ar
iesaistīšanos izstādē un atzīst, ka ir vērts startēt, jo pašiem ir savs stends un, ka bukleti,
vizītkartes ir ļoti noderīgas uzrunājot cilvēkus, kas nodrošinās naktsmītnē apmeklētājus,
2) Pāvilostas novada pašvaldība ir realizējusi ELFLA projektu programmas pasākuma
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstība stratēģiju
īstenošanas teritorijā” atbalstītu projektu „Dabas un kultūrvēsturisko objektu apzināšana un
popularizēšana Pāvilostas novadā”.
Projekta mērķis: apzināt un popularizēt Pāvilostas novada kultūrvēsturisko un dabas mantojumu, sakopjot objektus un izvietojot norādes zīmes pie novada dabas un kultūrvēsturiskajiem objektiem. Projekta ietvaros tika uzstādīti 7 viendaļīgi, 15 divdaļīgi informatīvie karšu stendi, divas tūrisma norādes zīmes (virziena rādītājs), 24 virziena rādītāji tūristiem: vienpusēji un divpusēji. Tika veikta tūrisma informācijas zīmju maketēšana, izdruka ar Antigrafiti pārklājumu un
uzstādīšana pie dabas un kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem visā Pāvilostas novada teritorijā.
Novada teritorijā izvietoti informatīvie stendi un norādes zīmes:
 24 mazās brūnās norādes zīmes 8 vietās,
 Lielās brūnās apskates objektu zīmes Piecdesmitgades parkā un pie Māsku ozola,
 Mazie info stendi – Upesmuižas parkā 5 gb., E. Šneidera laukumā, pie Ziemupes
akmens krāvuma,
 Lielie info stendi pie objektiem – Jūrakmens un Pelēkā kāpa, Muzejs, laivu māja un
mols, Simtgades parks, Piecdesmitgades parks un baznīckalns, Kuģis “Dole”,
Upesmuižas parks, Māras svētnīca, Karaspēka daļa 904450P, Dabas liegums
“Ziemupe”, Vērgales muižas komplekss,
 Lielie info stendi ar karti – pie TIC, pie ostas, Vērgales centrā, Saraiķos un
Ziemupes centrā.
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3) ūdenstūrisma attīstība Riverways projekta ietvaros:
 iztīrītas Durbe, Tebra un Rīva. Rīva tiek uzskatīta par vienu no ainaviski
skaistākajām mazajām upēm Latvijā,
 upes padarītas piemērotas laivošanai ar kanoe u.tml. tipa laivām,
 izveidotas trīs atpūtas vietas – Sakā upju satekā, Stembrē un pie Rasaiņu mājām.
Atpūtas vietās ir galds, soli, ugunskura vietas. Sakā arī malkas novietne un tualete,
kā arī atjaunots trošu tilts pār Saku,
 uz upes izvietotas attāluma atzīmes.
 izveidoti un uzstādīti informatīvie stendi par upju maršrutiem latviešu un angļu
valodā pie TIC un Sakā upju satekā,
 sadarbībā ar Ventspils TIC top informatīvais stends, kas tiks uzstādīts pie Rīvas.
 pieredzes apmaiņas braucieni uz Igauniju maijā un uz Lietuvu septembrī. Zaiga
dalās iespaidos par Igauniju un Arita par Lietuvas pieredzi.
 publicitātes pasākumi, t.sk. balstoties uz ekspedīciju bāzes tiek veidotas upju kartes,
interneta platforma un mobilā aplikācija.
3) Pāvilostas pilsētas svētku ietvaros Pāvilostas novada TIC organizēja konkursu “Cik
labi tu pazīsti savu novadu?”. Konkurss bija trīs kārtās– krustvārdu mīkla, bilžu konkurss un
noslēguma viktorīna. Un interese bija diezgan liela, tāpēc nākamajā gadā pirms aktīvās sezonas
sākuma Pāvilostas novada TIC plāno vēlreiz rīkot konkursu,
4) Baltkrievijas tūroperatoru un žurnālistu vizīte Pāvilostā 29. maijā. Viesim tika
piedāvāta Dzintara Zamarīša kūpināto zivju degustācija un vizināšanās ar Pāvilostā gatavotām
koka laivām,
5) dalība pasākumā “Rīgas sporta nakts” sektorā “Rīga ceļo” 30. maijā. Kopējs
ekspozīcijas laukums ar Priekuli, Nīcu un Liepāju. Aktīvās atpūtas piedāvājuma prezentēšana
Pāvilostas novadā, SERF skola – sērfošana, aktīvā atpūta uz ūdens, makšķerēšana, nakšņošanas
iespējas. Nākamajā gadā plānojam vairāk orientēties uz aktīvās atpūtas prezentēšanu,
6) Novadu dienas Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā 28. augustā. Apmeklētājiem stāstījām
un rādījām par atpūtas iespējām, par pasākumiem un par gastronomisko tūrisma piedāvājumu.
7) Krievijas tūroperatoru un žurnālisu viesošanās Pāvilostā 28. septembrī. Prezentācija
par novadu, tūrisma piedāvājumu un degustācija viesu namā “Āķagals”. Degustācijā
piedāvājām zv/s “Kaija” kūpinātās zivis, “Ievleju” maizi, z/s “Pīlādzīši” sieru kolekciju un
medu,
8) Latgales reģiona Tūrisma informācijas centra pārstāvju viesošanās Pāvilostā
24.oktobrī. Iepazīstinājām ar kempingu un jahtu piestātni Pāvilosta Marina un Pāvilostas
novadpētniecības muzeju,
9) Izdoti ceļveži starptautiskajiem velomaršrutiem EuroVelo 10 (Baltic Sea Cycle
Route) un EuroVelo 13 (Iron Curtain Trail), kuros viens no posmiem iet caur Pāvilostas
novadu. Ceļvedī ievietota informācija par apskates objektiem, naktsmītnēm, aktivitātēm,
10) sagatavošanā ir jaunais buklets, kas šogad plānots 3 valodās – latviešu, krievu un
angļu,
11) Šajā gadā uz doto brīdi noslēgti līgumi ar 4 jauniem tūrisma uzņēmējiem –
kempings “Miera osta” Sakā, telšu laukums “Kareļi” Saraiķos, viesu nams Smilšu ielā 4
Pāvilostā, brīvdienu māja “Sunset house” Ulmalē. Sadarbība pārtraukta ar “Zaļo brīvdienu
māju”.
Plānotais 2015. gadā
1) starptautiskā tūrisma izstāde Balttour 2015 Rīgā, 6.-8.02. – jau trešo gadu pēc kārtas
piedalīsimies atsevišķi no KTA stenda,
2) starptautiskā tūrisma izstāde “Mitt” Maskavā 18.-21.03 – darbība kopējā TAVA stendā,
Kurzemes prezentācija,
3) tūrisma rallijs 1.08 – Viens no posmiem būs Pāvilostas novadā, saskaņoti 4 kontrolpunkti.
Plānotais dalībnieku skaits ~1000( ~200-250 automašīnu). Sākums Alsungā, noslēgums
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Priekulē. Izvēršas idejas par to, ko varētu darīt kontrolpunktos un daži no tūrisma uzņēmējiem ir
gatavi iesaistīties tūrisma rallija organizēšanā,
5) informatīvo materiālu izdošana:
 Pāvilostas novada buklets 2015, 6000 eks., trīs valodās (latviešu, angļu, krievu),
 tūrisma sadaļas izstrādāšana māja lapā krievu valodā.
6) Dalība LRTIB izdotajos materiālos:
 ceļvedis un karte “Liepāja un apkārtne” - 5 valodās,
 velomaršrutu ceļvedis Liepāja un apkārtne,
 biznesa ceļvedis Liepāja un apkārtne (vietas un telpas semināriem un
konferencēm),
 dalība kopējā Kurzemes kartē.
Nākošajā aktīvajā tūrisma sezonā no 25.06.-15.08. Pāvilostas novada TIC darba laiks būs tāpat
kā tas bija šajā gadā 7:30-21:00.
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Pāvilostas novada TIC statistika apkopotā statistika par 2014. gada janvāri oktobri
/Pāvilostas novada TIC vadītājas vietniece Zaiga Uzare/
Apkopojot statistikas datus par 2014. gada janvāri - oktobri, var secināt, ka apmeklētāju
skaits ir palielinājies. Šajā gadā apkalpoto tūristu skaits sasniedzis 14142 tūristu, kas ir par
10,3% jeb par 2094 viesiem vairāk nekā 2013. gadā.
Visvairāk tūristu bijuši tieši vasaras mēnešos, kas skaidrojams ar pateicīgajiem laika
apstākļiem un pasākumiem, kas norisinājās vasaras mēnešos. Kā arī aktivitāte novērota maijā
un septembrī.
Apmeklētāju skaita sadalījums, izdalot apmeklētājus no Pāvilostas novada un Latvijas ir
palielinājies par 36% jeb par 1800 cilvēkiem.
Visvairāk apmeklētāju šogad ir no Vācijas, Lietuvas, Krievijas, Lielbritānijas, Francijas,
Polijas, Somijas, Igaunijas, ASV un Nīderlandes. Viesi ieradušies arī no tādām valstīm kā
Brazīlija, Jaunzēlande, Japāna, Ungārija, Turcija, Spānija un citām valstīm.
Vidējais apmeklētāju skaits dienā sezonā (maijs-septembris) ir apmēram 71 viesis un
nesezonas laikā (oktobris-aprīlis) aptuveni 16 viesi.
Pēc tūrisma uzņēmēju ierosinājuma 2013. gadā tika izstrādāta aptaujas anketa latviešu
un angļu valodā un apkopojot respondentu viedokļu Pāvilostas novada TIC secina:
1) tūristi Pāvilostas novadu apmeklē gan pirmo reizi, gan pastāvīgi,
2) pieejamā informācija – izsmeļoša (norādes zīmes, bukleti, suvenīri, atsaucība),
3) gadalaiks, kurā apmeklē Pāvilostas novadu – vasara,
4) uzturēšanās ilgums novadā sākot no dažām dienām līdz divām nedēļām,
5) apmeklējuma mērķis – atpūta pie jūras, apskates objekti, pasākumi utt.
6) respondenti uzskata, ka novads ir sakopts un novērtē neskarto dabu, klusumu,
mieru un baltās smilšu pludmales,
7) vairums plāno atgriezties Pāvilostas novadā atkārtoti,
8) informācijas iegūšanas veids – elektroniski (sociālie tīkli utt.), draugi, paziņas,
9) respondenti vēlētos vairāk pasākumus Pāvilostas novadā vasaras periodā.
Ar sīkāku statistiku par 2014. gadu varēsiet lasīt novada mājas lapā www.pavilosta.lv
sadaļā Tūrisms.
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Ierosinājumi un citi jautājumi
Diskusija par atkritumiem: par atkritumu savākšanu vasaras periodā, arī pasākumos –
Zvejnieku svētkos un Zaļajā starā.
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U. Kristapsons atbild, ka Zvejnieku svētku apmeklētāju skaitam pašvaldība bija gatavojies, bet
Zaļais stars bija pārsteigums visiem – tādu apmeklētāju daudzumu pašvaldība nebija gaidījusi.
Tiek ierosināts izvietot vairāk konteinerus vasaras periodā Pāvilostas pilsētā.
A. Raibarts jautā par telefonu operatoru (LMT) pārklājumu jeb noslogojumu vasarā pasākumu
laikā.
Atbild U. Kristapsons, ka apņemas sazināties ar LMT vadību par tīklu noslogošanu un
vienoties par kapacitātes palielināšanu.
I. Vīgante uzdod jautājumu par pludmales iekārtošanu, laukumu bērniem.
U. Kristapsons atbild, ka pludmale nepieder pašvaldībai. Pašvaldība ir apņēmusies uzturēt
pludmali par saviem līdzekļiem. Kad legāli pludmales zona tiks nodota pašvaldībai, tad arī
varēs to iekārtot.
I. Vīgante jautā par tualetēm. Ko plānots ar tām darīt?
U. Kristapsons atbild, ka tās plānots demontēt un uzstādīt pārvietojamās tualetes.
I. Vīgante jautā par ielu laistīšanu vasarā un lielākajos pasākumos.
Atbild U. Kristapsons, ka iepriekš tas ir darīts, bet jau pēc neilga laika atkal ir putekļi un
nesaskata jēgu šādai laistīšanai.
V. Kārkliņa jautā vai ir izstrādātas jau laivošanas kartes?
Atbild A. Brūkle: vēl nav, bet tuvākajā laikā tās būs gatavas.
A. Raibarts jautā vai ir komunikācija un sadarbošanās ar laivošanas operatoriem „Jūras laivas“,
par attīstību un par pieredzes braucieniem „Riverway“ projekta ietvaros.
Atbild A. Brūkle, ka TIC sadarbojas ar laivošanas operatoru “Jūras laivas” un ka arī viņi
piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju.
M. Horna jautā par to kāpēc tika atcelts tūrisma pieredzes apmaiņas brauciens?
Atbild A. Brūkle, pievienojas U. Kristapsons, I. Blaubārde par to, ka pieredzes apmaiņas
brauciens atcelts, jo tūrisma uzņēmēji nav savlaicīgi samaksājuši gada maksas, tāpēc pieņemts
lēmums atcelt pieredzes apmaiņas braucienu. U. Kristapsons piebilst, ka gada maksa ir kā
uzņēmēju līdzdalības maksa un ja nav savlaicīgi samaksāts, tad nav iespējams organizēt
pieredzes braucienu, jo nav nepieciešamie līdzekļi. I. Blaubārde uzsver to, ka, ja tūrisma
uzņēmējiem nepieciešams rēķins, tad, lai to konkrēti pasaka, lai to var savlaicīgi sagatavot. A.
Brūkle atgādina, ka par 2015. gadu gada maksa jāsamaksā līdz 31. janvārim.
D. Vītola jautā, kas ir atbildīgs par atpūtas vietām pie upēm?
U. Kristapsons atbild, ka par to sakopšanu atbildīga Labiekārtošanas daļa.
D. Vītola jautā vai nav iespējams uzstādīt attālumu zīmes gar jūras krastu, lai tūristi varētu
orientēties kur atrodas.
Atbild U. Kristapsons ar projektu atbalstu nav iespējams uzstādīt šādas zīmes.
Diskusija par aptaujas anketu. Nepieciešamas vairāk aizpildītas anketas, aptaujāšana lielākā
līmenī, lai varētu kaut ko secināt no šīm anketām.
Atbild A. Brūkle, ka anketas saņēmuši tie tūrisma uzņēmēji, kas par to ir interesējušies un tie,
kas ir gatavi piedāvāt tās saviem viesiem.
Vienojas, turpināt darbu ar anketām, ja no tā ir kaut kāda vērtība. Vēlreiz norunā satikties
nākamajā gadā pirms sezonas un izrunāt anketas strukturētību un kādus jautājumus iekļaut
anketā.
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V. Kārkliņa jautā par vācu tūristiem. Kāda iemesla dēļ ir tik liels apmeklētāju skaits.
Atbild A. Brūkle, ka Vācija notiek divas tūrisma izstādes, iespējams pēc izstādes
apmeklējuma, vācu tūristi apmeklē novadu. Piebilst Ģ. Vagotiņš – Vagulis, ka informācija par
novadu iet „no mutes mutē”, ar paziņu, draugu stāstīto vācu tūristi raksta dažādus blogus, dalās
iespaidos sociālajos tīklos un tādējādi ir interese par Pāvilostas novadu.
D. Vanaga informē par aktualitātēm Ziemupē. Rūķupe Ziemupē ir vieta un laiks, kur notiek
brīnumi, tiek vairots labais un gaišais, kur ne tikai saņemt, bet arī dot. Šogad 20. un 21.
decembrī Ziemupes jūrmalā atdzīvosies „Rūķupes” ciematiņš. Lieliem un maziem būs iespēja
satikt Ziemassvētku vecīti, nosūtīt Ziemassvētku apsveikumu, darboties meistarotavās un radīt...
Darba laiki:
20. decembrī plkst. 13:00 - Ziemassvētki Rūķupē ar Ziemassvētku vecīti. Plānā – radošās
darbnīcas, Lielisko Darbu grāmatas veidošana, Pūķspārna ziemas skola, īpašie viesi Bunkas
bērnu deju kolektīvs „Sienāzītis”.
20. decembrī plkst. 17:00 – Sajūtu tekstūra jeb savādāki Ziemassvētki. Iespēja apstādināt laiku,
ieklausīties, ieskatīties un vienkārši baudīt. Cirka „Beztemata” uguns šovs.
21. decembrī plkst. 13:00 – Ziemassvētki Rūķupē ar Ziemassvētku vecīti. Plānā – radošās
darbnīcas, Lielisko Darbu grāmatas veidošana, Pūķspārna ziemas skola, īpašie viesi Latvijas
kinoloģiskā kluba AKO pārstāvji un četrkājanie draugi ar paraugdemonstrējumiem.
Ieejas maksa 2 EUR no cilvēka vai kopā 5 EUR no mašīnas, ja brauc bariņā. Plus 3 EUR, ja
vēlies saldu dāvanu no Ziemassvētku vecīša, to iepriekš piesaki līdz š.g. 14. decembrim pa t.
29400470 vai rakstot ziemupiite@inbox.lv.
50 centi no katras ieejas maksas tiks ziedoti fondam „Ziedot” ar mērķi „Palīdzība Lindai Silai”.
Ierosinājums. Satikties pirms sezonas uzsākšanās vēlreiz un pārrunāt aktualitātes tūrisma jomā.
Sanāksmes vadītāja _________________________ /Arita Brūkle/
Sanāksmes protokoliste _________________________ /Zaiga Uzare/
Sanāksme beidzas plkst. 19:30
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