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Sanāksmes sākums: plkst. 18:00, Pāvilostas novada domes semināru un izstāžu zālē,
Dzintaru ielā 73
Sanāksmes vadītāja: Pāvilostas novada TIC vadītājas p. i. Anta Lībiete
Sanāksmi protokolē: Pāvilostas novada TIC konsultante Samanta Šēle
Sanāksmē piedalās:
Liene Zaļkalne „Laikas”
Oskars Glezers, „Laikas”
Zaiga Kuplā „Kaijas”
Edgars Kuplais „Kaijas”
Baiba Trautmane „Cardinalis house”
Inta Vīgante „Viga”
Valdis Freimanis „Miera osta”
Anita Krūma „Miera osta”
Nikolajs Pavlovskis
Vaira Kārkliņa, „Puerto VV”
Daiga Kadeģe „Ziemupes jūrmalas stāvlaukums”, biedrība „Ziemupīte”
Daina Vanaga „Ziemupes jūrmalas stāvlaukums”, biedrība „Ziemupīte”
Ilma Ruduša „Zariņi”
Uldis Kristapsons, Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs
Anta Lībiete, Pāvilostas novada TIC vadītājas p.i.
Daina Vītola Ziemupes/Vērgales TIC vadītāja
Samanta Šēle Pāvilostas novada TIC konsultante
Marita Kurčanova, Pāvilostas novada sabiedrisko attiecību speciāliste
Vizma Ģēģere, Pāvilostas novada projektu koordinatore
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Aktualitātes pašvaldībā un projekti – Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs
Uldis Kristapsons un Pāvilostas novada projektu koordinatore Vizma Ģēgere
2. Tūrisms Pāvilostā – Pāvilostas novada TIC vadītājas p.i. Anta Lībiete
3. Jautājumi un ierosinājumi
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Aktualitātes pašvaldībā un projekti
/ziņo Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons un Pāvilostas novada
projektu koordinatore Vizma Ģēģere/

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs un projektu koordinatore informēja
tūrisma uzņēmējus par svarīgākajiem projektiem Pāvilostas novadā:
•

„Pāvilostas ostas Ziemeļu un Dienvidu molu pagarināšana”, projektam radušās
problēmas saistībā ar darbu izpildītājiem, uz ziemas periodu darbi pie
pagarināšanas ir apturēti, termiņi kavējas, taču plānots, ka darbus pie mola
atsāks 2018.gada martā. Nākošajā gadā, kad atsāksies darbi pie molu
pagarināšanas domes priekšsēdētājs izvērtējot šī gada situācija lūdza pievērst
tūrisma uzņēmēju uzmanību viesstrādniekiem, kas vēlies uzturēties
naktsmītnēs. Drošības pēc, ja šādi strādnieki vēlēsies palikt attiecīgajās
naktsmītnēs slēgt nopietnus līgumus par uzturēšanos naktsmītnē.

•

“Lauku ceļu infrastruktūras sakārtošana Pāvilostas novadā uzņēmējdarbības
atbalstam lauku apvidos”, “Kapsētas ceļš” pārbūve, “Ķuķu ceļš” pārbūve,
“Vernāti - Baltiņi” pārbūve, “Ventspils ceļš - Silmači” pārbūve, “Jūrnieki –
Kuplie - Saldenieki” pārbūve. Šis projekts jau veiksmīgi ir pabeigts.

•

Veicot ieguldījumu infrastruktūras sakārtošanā atbilstoši vietējo uzņēmēju
vajadzībām, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Pāvilostas novadā”,tiks
sakārtota pilsētas ūdenssaimniecība. Šis projekts arī nedaudz kavējas laika
apstākļu dēļ, termiņš projektam pagarināts līdz šī gada 9.decembrim.

•

“Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” kas sastāv no
divām daļām - “Vērgales muižas kompleksa atjaunošana un teritorijas
labiekārtošana”. Objekts sastāv no divām Vērgales muižas kompleksa ēkām –
Pagasta pārvaldes un kultūras nama – fasādes darbi un muzejam – fasādes
atjaunošana un jumta nomaiņa. Pie šīs projekta daļas jau sākti darbi.
Un otrā daļa - “Pretplūdu aizsargbūves - promenādes izbūvei, lai novērstu
plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja
ēkai un moliem.”, paredzēts sakārtot muzeja apkārtni, izvietot dažādus vides

elementus promenādes posmā. Tika izsludināts iepirkums šim projektam, bet
tas tika pārsūdzēts, ieplānots sludināt iepirkumu otrreiz.
•

“Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas
novadpētniecības muzejam”, vecā muzeja malkas šķūņa vietā ir uzbūvēta
jauna ēka, kurā paredzēts izvietot lielgabarīta ekspozīciju par zvejniecības
tēmu, kā arī interaktīvu ekspozīciju, daļu ēkas atstājot malkas šķūnim, kā arī ir
ierīkota publiski pieejama invalīdu tualete.

•

“Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludmales”,
projekta ietvaros atjaunotas dēļu klājuma laipas, sklandu žogi, baļķu apmales
ap stāvlaukumiem, uzstādīts rotaļu elements - kuģis bērniem, kāju skalotāji ar
pieslēgumiem un apgaismojuma stabi, piknika nojumes - laivas ar galdu un
soliem Kalna ielas stāvlaukumā, skatu platforma cilvēkiem un kustību
traucējumiem, atkritumu urnas. Izvietoti kāju skalotāji. Pārģērbšanas kabīnes
un tualetes kā arī pārējie soliņi, kas vēl nav izvietoti, tiks izvietoti sākoties
tūrisma sezonai. Atjaunots skatu tornītis, kas atrodas tuvāk moliem. Projekta
noslēguma termiņš tika no Lauku atbalsta dienesta puses pagarināts līdz 2018.
gada 1. janvārim, jo radušās problēmas ar apgaismes stabu pievienošanu.

•

Eiropas Reģionālā fonda Interreg Latvija- Lietuva projekts “Palanga.
Pavilosta: Maritime inspired history” jeb “Palanga. Pāvilosta: jūras
iedvesmota vēsture”, Projekta mērķis ir saglabāt Baltijas jūras kultūrvēsturisko
mantojumu. Projekts vērsts uz Lielgabarīta ēkas aprīkošanu, pagaidām tiek
strādāts pie dokumentācijas sakārtošanu. Projekta ietvaros plānota fotoizstāde
– par jūras tēmu un kā arī būs iespēja muzejam nodot vēsturiskos eksponātus.
Paredzēts arī interaktīvs smilšu pulkstenis ar Pāvilostas simts svarīgākajiem
notikumiem uz Latvijas simtgadi.

•

Eiropas Reģionālā fonda Interreg Latvija- Lietuva projekts “Koordinācijas
attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” , jeb
“Coordination development and capacity building of rescuers along Baltic
seashore”, “Safety First”. Projekts vērsts uz dažāda veida apmācībām, bet kā

paliekošās vērtības būs novērošanas kameras Jūras un Kalna ielas
stāvlaukumos.
•

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei
Pāvilostas novadā”, projekta ietvaros pirmo reizi sadarbojās ar TIC pasākumā
Senās uguns naktis. Vērgalē un Pāvilostā katru pirmdienu notiek bezmaksas
vingrošanas nodarbības. Dažādi veselības veicināšanas pasākumi notiks līdz
pat 2019. gadam. Projektu koordinatore aicina tūrisma uzņēmējus izmantot šos
pasākumus un sekot līdzi informācijai par turpmāk notiekošajām aktivitātēm.

Projektu koordinatore informēja par projektiem, kuros Pāvilostas novada
pašvaldība piedalās kā partneris:


SAM 8.4.1. ESF projekts “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo
kompetenci”, realizē Valsts izglītības un attīstības aģentūra;



SAM 8.3.2. ESF “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”,
realizē Valsts izglītības satura centrs;



SAM 8.3.4. ESF “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai”, realizē Izglītības kvalitātes valsts dienests;



Projekts “Pašvaldības klientu informācijas pārvaldības risinājums”, realizē
Rīgas domes informācijas tehnoloģiju centrs;



Baltic sea reagion programmas projekts “Aprites ekonomikas attīstības
sekmēšana caur inovatīvu iepirkumu un kapacitātes celšanas aktivitātēm”,
realizē SIA Vides investīciju fonds un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamera.

Projektu koordinatore pastāstīja par atbalstītajiem projektiem no EJZF, tiek
strādāts pie projektu tehniskās izstrādes:


“Senlietu krātuves “Jūras māja”” izveide Ziemupē,



“Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa “Pāvilostas apmetnes
labiekārtošana””, paredzēts labiekārtot Piecdesmitgades parku,



“Robežsargu skatu torņa, kā padomju laika kultūrvēsturiskā mantojuma
atjaunošana un izmantošana tūrismam”

Projektu koordinatore informēja par iesniegtajiem projektiem Lietuvas – Latvijas
pārrobežu programmā:


“Amber Coast: traditions and tourism”,



‘’Neringa and Pavilosta municipalities` cooperation in developing sustainable
and clean enviromnment”. Projektā paredzēta Upesmuižas parka sakārtošana.

V. Ģēgere pastāstīja par plānoto projektu, kuru jau iepriekš bija iesniegusi, taču
tas bija jāpārstrādā - pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta- pulksteņa
izveide Pāvilostas pilsētas centrā, pulksteni plānots novietot pretī TIC, kur jau atrodas
apskates objekts - Miera zīme.
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Tūrisms Pāvilostā
/ziņo Pāvilostas novada TIC vadītājas p.i. Anta Lībiete/

Pāvilostas novada TIC vadītājas p.i. informē par projektu “Pārgājienu maršruts
gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” tiek īstenots Igaunijas - Latvijas
Programmas no Eiropas Reģionālā attīstības fonda ietvaros. Maršruts sākas no Nidas
un beidzas Tallinā, tā garums būs ap 1230km. Projektā iekļauta informācijas stendu
izvietošana, informatīvo materiālu druka. "Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras
piekrasti Latvijā un Igaunijā" partneri ir nonākuši pie jaunveidojamā maršruta
nosaukuma - „Jūrtaka” un grafiskās zīmes.
A. Lībiete informēja tūrisma uzņēmējus par paveikto 2017.gadā:


20.- 22. janvāris Viļņa “Adventur 2017”, kurā TIC vadītāja Mairita
Tumpele pārstāvēja Pāvilostas novadu,



3.- 5. februāris ‘’Balttour 2017‘’,



20. maijs Pāvilostas pilsētas svētki, tūrisma sezonas atklāšana- „Mini
maratons” bērniem, orientēšanās „Iepazīsti Pāvilostu”,



3.- 4. jūnijs Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja gadatirgus,



8. jūlijs Zvejnieksvētki - laivu sacensības “Kurjers” sadarbībā ar kanoe
laivu nomu „Redzēt debesis”,



26. augusts Senās uguns nakts, Sakas upes regate “Pāvilostas asaka”,



Zaļā Stara biļešu pārdošana Pāvilostas novada TIC,



Kafijas aparāts,



Velo noma,



Jahtu osta,



Fotokonkurss ‘’Pāvilostas novads 2017’’ 16 dalībnieki, iesūtītas 238
fotogrāfijas (1.07.-30.09.),



Informācija par autobusu izmaiņām svētkos, izmaiņām kustību sarakstos,
cenā, kā arī saskaņojam informāciju par slēgtajām ielām pasākumu laikā.



Statistikas pārvaldei ziņas par naktsmītnēm novadā,



Statistikas apkopošana TIC un jahtu ostai,



Informācija un darbs Facebook lapai “Upes oga”,



Informācija un darbs Facebook lapai ‘’Pāvilostas novada tūrisma
informācijas centrs’’,



www.pavilosta.lv - tūrisma sadaļa (LV,EN, LT),



Darbs ar apmeklētājiem (personīgi ienākušajiem, pa telefonu, e-pastu),



Interaktīvā karte mājas lapai.

25. oktobrī tūrisma uzņēmēji devās tūrisma uzņēmēju pieredzes apmaiņas braucienā
uz Aizputes un Skrundas pusi, kur apskatīja - Piena muižu un Piena muzeju, Skrundas
muiža, ‘’Cita Abra’’ Cīravā, Vitalitātes akadēmiju, Ideju māju Aizputē, Kazdangas
pili, Aizputes vīna darītavu.
Jauni sadarbības līgumi ar “Piemare”, “Viļņi”, “Dvēseles veldzes dārzs”, bet
pārtraukti sadarbības līgumi ’Vēju paradīze ‘’, ‘’Laiva”, Vizināšanās ar koka laivām,
„Martas māja’’, ‘’Suvenieki’’.
A. Lībiete, M. Tumpele un D.Vītola 1. novembrī apmeklēja Lauku ceļotāja semināru
‘’Garīkās”, kurā Lauku ceļotājs informēja par jaunumiem gan likumdošanā, gan jaunu
maršrutu izstrādē, gan statistikā. A. Lībiete informēja par turpmākajiem semināriem
,kas notiks 5.decembrī viesu namā “Kalnmuiža”, Kandavas novadā un 12.decembrī
Latvijas tūrisma forums no 10:00- 21:00 Durbes ielā 4, Rīgā.
Informēja par statistikas datiem Pāvilostas novada TIC un jahtu ostā. Kā arī aicināja
tūrisma uzņēmējus līdz 5.janvārim iesniegt izmitināšanas anketas par naktsmītnēm un
samaksāt gada maksu par 2017.gadu, tiem, kas to vēl nav izdarījuši.
A. Lībiete informēja tūrisma uzņēmējus par izmaiņām Pāvilostas novada TIC
darbinieku sastāvā – no 9.novembra A. Lībiete aizstās Pāvilostas novada TIC
vadītājas vietu, līdz ar šīm izmaiņām, darbā pieņemta jauna tūrisma konsultante Anta

Podziņa, bet no 29. novembra TIC atgriežas Biruta Pīraga kā tūrisma
konsultante/sētniece – apkopēja.
Pāvilostas novada TIC vadītājas p.i. sniedza nelielu ieskatu 2018.gadam:
 26.- 28. janvāris Viļņa “Adventur 2018”,
 2. – 4. februārim “Balttour 2018”,
 Maijā - Tūrisma sezonas atklāšana,
 14. jūlijs Zvejnieksvētki,
 20. - 21. jūlijs Zaļais Stars,
 25. augusts Tūrisma sezonas noslēgums.
A. Lībiete informē, ka ir iesākts darbs pie jaunā Pāvilostas novada tūrisma
bukleta izveides 2018.gadam, sadarbībā ar Jāņa sētas kartēm ir atjaunota informācija
Pāvilostas un novada kartei. TIC vadītājas p.i. aicina tūrisma uzņēmējus sekot līdzi epastiem, jo drīzumā uz tiem tiks sūtīti bukleta maketi informācijas pārbaudei. Kā arī
aicinājums pārbaudīt informāciju par tūrisma uzņēmēju piedāvājumiem mājas lapā
www.pavilosta.lv.
Pāvilostas novada TIC vadītājas

p.i. iepazīstināja ar Liepājas Reģiona

Tūrisma informācijas biroja informācijas izvietošanu www.liepaja.travel. Ka arī
nākošgad informācija par tūrisma pakalpojumu sniedzējiem vietnē www.liepaja.travel
un tūrisma ceļvedī tiks izvietota bez maksas. Uzņēmumam ir jāatbilst noteiktiem
kritērijiem, ar kuriem var iepazīties www.liepaja.travel sadaļā Par mums/Mūsu
pakalpojumi. Galvenie nosacījumi:

ka ir jābūt oficiāli reģistrētam kā tūrisma

pakalpojumu sniedzējam, nav nodokļu parādu. Izmaiņas nolikumā ir saistībā ar
nakšņošanas pakalpojumu sniedzējiem. Kā obligāts nosacījums, lai informācija par
konkrēto naktsmītni tiktu izvietota, ir statistikas datu iesniegšana reizi mēnesī.
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Jautājumi un ierosinājumi

Biedrības „Ziemupīte” pārstāves D. Vanaga un D. Kadeģe pastāstīja par
gaidāmajiem notikumiem Ziemupes jūrmalas stāvlaukumā, kad tas pārvēršas par
Rūķupi:


10.decembrī plkst. 14:00 Rūķupes atklāšana



No 11. – 15. decembrī un 18. – 22. decembrī grupu apmeklējumi iepriekš
piesakotie pie Rūķa Plānotāja pa telefonu +371 29400470



16. un 17. decembrī ģimeņu dienas plkst. 11:00 un 14:00



25.decembrī plkst. 17:00 Sajūtu tekstūra

Rūķupe apmeklētājiem būs atvērta līdz 26.decembrim.
Biedrības pārstāves vērsās pie tūrisma uzņēmējiem ar aicinājumu pārskatīt mājas vai
neglabājas tukšas 5L dzeramas ūdens pudeles, un ja tādas ir būtu vēlams tās nogādāt
līdz Ziemupes jūrmalas stāvlaukumam, lai pēc tam 25.decembrī pārvērstu par
gaismas lukturiem. Aicinājums arī pašiem tūrisma uzņēmējiem piedalīties
25.decembra pasākumā lukturu tapšanas procesā. Informēja par akciju „Piepildi lielo
dāvanu maisu”, kurā pēc tam tiek apdāvinātas Kurzemes reģiona ģimenes.
V. Kārkliņa jautā par Dzintara ielas peļķēm, vai tiek plānots kā risināt šo
problēmu. U. Kristapsons atbild, ka par šo problēmu tiek domāts un, cer, ka nākotnē
būs iespēja sakārtot šo posmu.
Ar diskusijas jautājumu pie tūrisma uzņēmējiem vērsās Pāvilostas novada
domes priekšsēdētājs U. Kristapsons. Vai tūrisma uzņēmēji būtu gatavi pieņemt un kā
vislabāk ieviest tūrisma nodokli jeb tā saukto „spilvena nodokli” Pāvilostas novada
naktsmītnēm. Ieviešot šādu modeli, nodokļa naudu būtu iespējams ieguldīt Pāvilostas
novada attīstībā.
Diskusija par laivotāju biļetēm, A. Lībiete izstāstīja par palielinājušos
laivotāju aktivitāti Pāvilostas novada upēs, līdz ar to palielinājušās problēmas ar
laivotāju apmetņu vietu atkritumu daudzumu. Šajā sezonā cenšoties risināt šo
problēmu notikušas jau divas sapulces kopā ar laivu nomas operatoriem, kurā
izskanēja viedoklis ieviest laivotāju biļetes par nelielu samaksu laivojot pa upēm U.
Kristapsons un A. Lībiete vērsās pie tūrisma uzņēmējiem izteikt savu viedokli kā
varētu risināt šādu problēmu.
Diskusija par Jūras ielas un Kalna ielas stāvlaukuma maksas ieviešanu
kemperiem, U. Kristapsons informē, ka Pāvilostas novada domē saņemts iesniegums
par Kalna ielas stāvlaukuma apsaimniekošanu, kas tiks izskatīts decembra domes

sēdē. Pēc pagājušā gada tūrisma uzņēmēju sapulces, kad jau tika apspriests šāds
jautājums U. Kristapsons un A. Lībiete jautāja tūrisma uzņēmēju viedokli par
kemperu samaksas ieviešanu nakšņojot šajos stāvlaukumos. Vairums izteica domu
vispār aizliegt šiem kemperiem nakšņot stāvlaukumos.
Diskusija par TIC un tūrisma uzņēmēju turpmāko sadarbības formu. Jārod
risinājums kā cīnīties ar šiem tā saucamajiem „pagrīdes” tūrisma uzņēmējiem, kuri
neuzrāda saimniecisko darbību.
Ierosinājums L. Zaļkalne ierosina pavasarī vai rudenī, kad tūrisma uzņēmēji
nav tik noslogoti vajadzētu ekskursijas veidā apskatīt citu tūrisma uzņēmēju
naktsmītnes Pāvilostas novadā, lai labāk izprastu, pārzinātu tūrisma uzņēmēju
piedāvājumu, kas var noderēt darbam vasaras sezonā.

Sanāksme beidzas: plkst. 20:09
Sanāksmes vadītājas p.i.

/Anta Lībiete/

Sanāksmes protokolētāja

/Samanta Šēle/

