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Sanāksmes sākums: plkst.16:00, brīvdienu mājā „Līdumnieki” Vērgales pagastā,  Pāvilostas 
novadā
Sanāksmes vadītāja: Pāvilostas novada TIC vadītāja Mairita Tumpele 
Sanāksmi protokolē:  Pāvilostas novada TIC vadītājas vietniece Marita Kurčanova 
Sanāksmē piedalās:
Agita Pētersone, “Ievlejas”
Liene Zaļkalne- Pelnēna, “Laikas”
Marita Kalēja, “Kalēji”
Aldis Trofimovs, “Kalēji”
Inta Vīgante, “Viga”
Varis Vīgants, “Viga”
Dzidra Jance, „Zālītes”
Gita Jostmane, „Zālītes”
Zaiga Kuplā, „Kaijas”
Edgars Kuplais, “Kaijas”
Ilma Ruduša, „Zariņi”
Ignats Rudušs, ”Zariņi”
Marita Horna, „Aizvējā”
Sanita Krēsliņa, “Jūras sāga”
Juris Blaubārdis, “Zvejnieksēta”
Inguna Blaubārde, “Zvejnieksēta”
Anita Miltiņa, “Līdumnieki”
Uldis Kristapsons, Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs
Jānis Vitrups, Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Roberts Bērziņš, Valsts vides dienesta Liepājas Reģionālās vides pārvaldes direktora vietnieks
Andris Maisiņš, Dabas aizsardzības pārvaldes, Kurzemes reģionālās administrācijas vecākais 
valsts vides inspektors
Gunita Vērniece, Pāvilostas novada pašvaldības saimniecības pārzine
Aleksandrs Urtāns, pašvaldības policijas priekšnieks
Arnis Vītoliņš, pašvaldības policijas kārtībnieks
Irina Kurčanova, Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja
Daina Vītola, Ziemupes/Vērgales TIC vadītāja
Mairita Tumpele, Pāvilostas novada TIC vadītāja
Marita Kurčanova, Pāvilostas novada TIC vadītājas vietniece

mailto:tic@pavilosta.lv


DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Valsts vides dienesta Liepājas Reģionālās vides pārvaldes direktora vietnieka Roberta 

Bērziņa prezentācija par zemes īpašnieku tiesībām un pienākumiem, rīkojoties, ja viņu 
īpašums atrodas kāpu aizsargzonā; 

2. Dabas aizsardzības pārvaldes, Kurzemes reģionālās administrācijas vecākā valsts vides 
inspektora Andra Maisiņa prezentācija par DAP darbības principiem; 

3. Ziņojums  par  novadā  paveikto  un  citas  aktualitātes  -  Pāvilostas  novada 
domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons;

4. Pāvilostas  novada  pašvaldības  saimniecības  pārzines  Gunitas  Vērnieces  aktualitātes 
saimniecības nozarē;

5. Pāvilostas  novada  TIC  statistika  un  jaunumi  mājas  lapā  –  Pāvilostas  novada  TIC 
vadītājas vietniece Marita Kurčanova;

6. Jaunais Pāvilostas novada buklets, starptautiskā tūrisma izstāde “Balttour”, jaunumi no 
Liepājas reģionālā TIB – Pāvilostas novada TIC vadītāja Mairita Tumpele;

7. Ierosinājumi  un citi jautājumi.
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Valsts vides dienesta Liepājas Reģionālās vides pārvaldes direktora vietnieka Roberta 
Bērziņa prezentācija par zemes īpašnieku tiesībām un pienākumiem, rīkojoties, ja viņu 

īpašums atrodas kāpu aizsargzonā 
/ziņo Valsts vides dienesta Liepājas Reģionālās vides pārvaldes direktora 

vietnieks Roberts Bērziņš /
Roberts  Bērziņš iesaka aplūkot Aizsargjoslu likuma 36.pantu “Aprobežojumi Baltijas  

jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā”, kur minētas daudzas lietas, kā rīkoties zemes 
īpašniekiem, kuru zeme atrodas kāpu aizsargzonā vai aizsargājamā dabas teritorijā. 
Aizsargjoslu likuma 36.pants (uz 07.01.2013.):
I Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā ir šādi aprobežojumi:

1) pilsētās un ciemos jaunveidojamā zemes īpašuma platību nosaka vietējās pašvaldības 
saistošajos noteikumos, bet apbūves blīvumu - vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā;
2)  ārpus  pilsētām un ciemiem jaunveidojamā zemes  īpašuma platību,  uz  kuras  atļauts 
izvietot vienu viensētu ar saimniecības ēkām, bet ne mazāku par trim hektāriem, nosaka 
vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos, bet apbūves blīvumu - vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumā. Vietās, kur ir saglabājusies vēsturiskā viensētu apbūve, pašvaldība 
izstrādā saistošos noteikumus par arhitektūras prasībām jaunbūvējamām vai atjaunojamām 
ēkām atbilstoši vēsturiskajam apbūves raksturam;
3) ja, atsavinot vai iznomājot valsts vai pašvaldības īpašumā esošo zemi, tiek paredzēta 
zemes lietojuma veida maiņa,  kas nav paredzēta  teritorijas plānojumā,  ir  nepieciešams 
Ministru kabineta ikreizējs rīkojums;
4) aizliegts ierīkot meliorācijas būves bez saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi.

II Krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē papildus šā panta pirmajā daļā minētajam aizliegts celt 
jaunas un paplašināt esošās dzīvojamās ēkas, saimniecības, ražošanas vai atpūtnieku aprūpei 
paredzētās ēkas un būves, izņemot gadījumus, kad:

1) tiek rekonstruētas,  nepārsniedzot  esošo būvapjomu,  renovētas  vai  restaurētas  esošās 
ēkas un būves;
2) tiek attīstīta osta vai tiek attīstīti un rekonstruēti esošie zvejniecības un zivju pārstrādes 
uzņēmumi vai pie esošām dzīvojamām ēkām tiek izbūvētas saimniecības ēkas vai būves 
un ir:

a) veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums un saņemts 
Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts  biroja atzinums par noslēguma ziņojumu vai 
izdoti  tehniskie  noteikumi saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 
prasībām,
b) attiecīgā apbūve paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā;



3) ēku un būvju celtniecība vai paplašināšana ir paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumā un notiek pilsētas teritorijā, kā arī šīs darbības ir saskaņotas ar Vides ministriju 
vai tās pilnvarotu institūciju;
4) ēku un būvju celtniecība vai paplašināšana notiek šā likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā 
apstiprinātajās  un  vietējās  pašvaldības  teritorijas  plānojumā  noteiktajās  ciema  robežās 
vietās,  kur  bijusi  iepriekšējā  apbūve,  un  minētās  darbības  ir  paredzētas  vietējās 
pašvaldības  teritorijas  plānojumā,  kā  arī  tās  ir  saskaņotas  ar  Vides  ministriju  vai  tās 
pilnvarotu institūciju.

III  Krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē papildus šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajam 
aizliegts:

1)  atsavināt  valsts  īpašumā  esošo  zemi,  izņemot  gadījumus,  kad  likumos  noteiktajā 
kārtībā personai ir tiesības privatizēt zemi zem ēkas;
2) norobežot ar žogiem pieeju jūrai, kā arī traucēt kājāmgājēju brīvu pārvietošanos un 
atrašanos pludmalē un tauvas joslā. Lēmumi par nožogojumu nojaukšanu pieņemami un 
izpildāmi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
3)  izvietot  un  ierīkot  minerālmēslu,  augu  aizsardzības  līdzekļu,  degvielas,  eļļošanas 
materiālu,  bīstamo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu,  kokmateriālu,  kā arī  bīstamās 
ķīmiskās  vielas  vai  ķīmiskos  produktus  saturošu  materiālu  glabātavas  un  degvielas 
uzpildes stacijas, izņemot atbilstoši teritoriju plānojumiem - ostas teritorijā, kā arī būves 
lopbarības glabāšanai (izņemot siena šķūņus bez vienlaidu pamatiem);
4) iegūt un izmantot derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdeņu ieguvi ūdensapgādes vai 
rekreācijas vajadzībām;
5)ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves;
6)ar  mehāniskajiem  transportlīdzekļiem  pārvietoties  ārpus  vispārējās  lietošanas, 
uzņēmumu  un  māju  ceļiem,  pludmalē,  meža  un  lauksaimniecības  zemēs,  ja  tas  nav 
saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību;

Šajā sakarā R.Bērziņš aicina pašvaldību domāt par specifiskām atļaujām, ko uzrādīt vai ielikt  
logā, lai vides inspektori zinātu, ka transportlīdzekļa vadītājs ir zemes īpašnieks vai uzraugs.

7) rīkot publiskus sporta, izklaides vai atpūtas pasākumus, kas nav saskaņoti ar vietējo 
pašvaldību,  bet,  ja  aizsargjosla  atrodas  īpaši  aizsargājamā  dabas  teritorijā,  -  ar  šīs 
teritorijas administrāciju;
8) novietot speciālās dzīvojamās piekabes, jebkādas konstrukcijas, pagaidu un saliekamās 
būves,  izņemot  pludmales  labiekārtošanas  elementus,  ārpus  šim  nolūkam  vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētajām vietām;
9) pārveidot kāpu reljefu, bojāt un iznīcināt kāpu dabisko zemsedzi, izņemot gadījumus, 
kad  tas  saistīts  ar  teritorijas  apsaimniekošanu  saskaņā  ar  dabas  aizsardzības  plāniem 
atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam.

IV  Krasta  kāpu  aizsargjoslā  papildus  šā  panta  pirmajā,  otrajā  un  trešajā  daļā  minētajam 
aizliegts:

1) veikt galveno cirti;
2)  bez  Ministru  kabineta  ikreizēja  rīkojuma  veikt  meža  zemju  transformāciju.  Meža 
zemes transformācijas kārtību krasta kāpu aizsargjoslā, kā arī transformācijas pieteikuma 
iesniegšanas un izskatīšanas kārtību un pieļaujamo meža izciršanas apjomu reglamentē 
Ministru kabineta noteikumi;
3) kurt ugunskurus ārpus šim nolūkam iekārtotām vietām un māju pagalmiem (Atļauts 
kurt  ugunskurus  gadījumos,  kad   jāiznīcina  sausie,  vēja  izgāztie  vai  lauztie  koki  un 
slimību inficētie vai kaitēkļu invadētie materiāli);
4) novietot teltis ārpus šim nolūkam iekārtotām vai norādītām vietām bez saskaņošanas 
ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

A.Vītoliņš ierosina, ka vajadzētu izstrādāt pašvaldības saistošos noteikumus par ugunskuru un  
telšu celšanu kāpu aizsargjoslās un citur novadā.
M.Horna jautā,  ko  darīt  situācijā,  ja  zemes īpašnieks,  kam pieder  zeme kāpu aizsargjoslā,  
nolēmis draugiem  ierādīt uz savas zemes telšu celšanas vietu un atļāvis kurināt ugunskuru, vai  
arī paši nolēmuši nedēļas nogali pavadīt uz savas zemes ceļot teltis un kurinot ugunskuru?



R.Bērziņš atbild, ka zemes īpašniekiem jārīkojas saskaņā ar likumu un savu sirdsapziņu pret  
aizsargājamām teritorijām. Atļauts novietot teltis ārpus šim nolūkam  iekārtotām vai norādītām 
vietām pēc saskaņošanas ar  zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju.
V.  Pašvaldības  pienākums  ir  paredzēt  teritorijas  plānojumā  un  detālajā  plānojumā 
kājāmgājējiem iespēju piekļūt  pludmalei  un nodrošināt  gājēju celiņu ierīkošanu (pilsētās  un 
ciemos  tas  veicams,  ņemot  vērā  esošo  apbūvi  un  īpašumu  robežas,  bet  paredzot,  ka  celiņi 
nedrīkst  atrasties  tālāk  kā viena  kilometra  attālumā  viens  no  otra),  kā  arī  paredzēt  vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumā vietas automašīnu (transportlīdzekļu) stāvvietu ierīkošanai. Ja 
nepieciešams,  pašvaldība  var  noteikt  īpašuma  aprobežojumu  par  labu  sabiedrības  iespējai 
piekļūt  pludmalei  atbilstoši  vietējās  pašvaldības  teritorijas  plānojuma  un  detālā  plānojuma 
prasībām arī bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas. Zemes īpašniekiem ir tiesības uz 
zaudējumu atlīdzību, ja tādi radušies sakarā ar aprobežojuma noteikšanu.
VI. Īpaši  aizsargājamās  dabas  teritorijās,  kā  arī  kultūras  un  vēstures  pieminekļu  teritorijās 
kājāmgājēju pārvietošanos regulē šo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
VII. Ja ir paredzēts celt valsts nozīmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju objektus, kuri 
nav paredzēti  vietējās  pašvaldības  teritorijas  plānojumā,  apbūve krasta  kāpu aizsargjoslā  un 
pludmalē ir pieļaujama tikai ar Ministru kabineta ikreizēju rīkojumu.
VIII. Jūras  aizsargjoslā  ierīkotajās  peldvietās  aizliegts  braukt  ar  motorlaivām  un  ūdens 
motocikliem, ja tas nav saistīts ar specializēto dienestu darbību, šo teritoriju apsaimniekošanu 
vai  uzraudzību.  Vietējā  pašvaldība  nosaka  speciāli  iezīmētas  vietas,  kurās  atļauts  braukt  ar 
ūdens motocikliem.
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Dabas aizsardzības pārvaldes, Kurzemes reģionālās administrācijas vecākā valsts vides 

inspektora Andra Maisiņa prezentācija par DAP darbības principiem 
/ziņo DAP, Kurzemes reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektor Andris Maisiņš/
 

Dabas  aizsardzības  pārvalde  -  Vides  aizsardzības  un  reģionālās  attīstības  ministrijas 
pakļautībā  esoša  iestāde,  kuras  mērķis ir  sekmēt  vienotas  dabas  aizsardzības  politikas 
realizēšanu Latvijā,  veicot  efektīvu  Latvijas  īpaši  aizsargājamo  dabas  teritoriju 
apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. 

Latvijas  īpaši  aizsargājamās  dabas  teritorijas-  4  nacionālie  parki  (Slīteres,  Ķemeru, 
Gaujas  un  Rāznas),  1  Ziemeļvidzemes  biosfēras  rezervāts,  42  dabas  parki  (piemēram  – 
Gaiziņkalns,  Piejūra,  Abavas  senleja,  Ogres  ieleja,  Daugavas  loki,  Talsu  pauguraine),  9 
aizsargājamo  ainavu  apvidi  (piemēram,  Veclaicene,  Vestiena,  Ziemeļgauja,  Augšdaugava, 
Augšzeme,  Vecpiebalga),  4  dabas  rezervāti (Teiču,  Krustkalnu,  Grīņu  un  Moricsalas),  260 
dabas liegumi, 355 dabas pieminekļi, 7 aizsargājamās jūras teritorijas, mikroliegumi.

Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumi:
1)  organizēt  un  uzraudzīt dabas  aizsardzības  plānu  izstrādi  un  atjaunošanu  īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī veicināt un koordinēt minēto plānu ieviešanu;
2) organizēt augu un biotopu aizsardzības plānu izstrādi un atjaunošanu, kā arī veicināt minēto 
plānu ieviešanu;
3)  organizēt īpaši  aizsargājamo  sugu,  to  dzīvotņu,  kā  arī  aizsargājamo  biotopu  optimālus 
uzturēšanas un atjaunošanas, kā arī aizsardzības pasākumus;
4) plānot nepieciešamos dabas aizsardzības pasākumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās;
5)  izsniegt  normatīvajos  aktos  noteiktās  atļaujas  un  saskaņojumus,  tai  skaitā  Vašingtonas 
konvencijas  „Par  starptautisko  tirdzniecību  ar  apdraudētajām  savvaļas  dzīvnieku  un  augu 
sugām” (CITES) atļaujas un sertifikātus;
6) kontrolēt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, kā arī dabas aizsardzību regulējošo normatīvo 
aktu ievērošanu;
    Tūrisma attīstības  plāns -  novadam jādomā par   īpaši  aizsargājamo teritoriju  “Dabas 
aizsardzības  plānu” izstrādi,  kas  sevī  ietvertu  -  aizsargājamās  teritorijas  aprakstu,  teritorijas 
novērtējumu,  aizsargājamās  teritorijas  apsaimniekošanu.  Ir  pieejami  Eiropas  projekti,  plāna 
izstrādei.  Ziemupes  aizsargājamās  teritorijās  pietiktu  ar  3-  4  labiekārtotiem stāvlaukumiem. 



Klātesošajiem rodas  jautājums par  laukumu apsaimniekošanu.  A.Vītoliņš  norāda,  ka šobrīd, 
kamēr nav labiekārtotu laukumu, tiek piegružoti privātīpašumi, kurus tīra paši zemes īpašnieki. 
Ja tiktu ierīkoti labiekārtoti stāvlaukumi, vai tos apsaimniekotu pašvaldība?
         Uz ko U.Kristapsons atbild,  ka daudzus gadus pašvaldība pieturas pie metodes,  ka 
jaunizveidotus  un  labiekārtotus  stāvlaukumus  pašvaldība  ar  nomas  tiesībām  nodod 
privātīpašnieku apsaimniekošanā.
        A.Maisiņš norāda, ka viens no dabas tūrisma kavējošajiem faktoriem ir privātīpašumi, 
piemēram,   Dabas liegumā "Ziemupe" jau sen novietots dzīvojamais vagoniņš, kurš gadiem 
netiek apdzīvots, kā rezultātā vandāļi to ir izpostījuši. Skats ir drausmīgs.
        U.Kristapsons jautā, kā pareizi rīkoties, lai īpašniekam liktu aizvākt izdemolēto vagoniņu?
     A.Maisiņš norāda,  ka visām trim institūcijām - pašvaldībai,  Vides pārvaldei un  DAP 
„jāsanāk kopā” un jāatrisina radusies problēma.
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Ziņojums par novadā paveikto un citas aktualitātes 

/ziņo Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons/

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs iepazīstina sapulces dalībniekus ar jau paveikto 
novadā un jaunumiem, kuri darāmi šogad:

1) pēc vairākām apspriedēm un redakcijām drīz būs gatavi svarīgi novada dokumenti 
”Pāvilostas novada teritorijas plānojums 2012. - 2024.gadam” un “Pāvilostas novada attīstības 
programma 2012. - 2018. gadam”;

2) šogad tiks izdots jauns tūrisma buklets, par ko sīkāk pastāstīs TIC vadītāja;
3) Latvijas  -  Igaunijas  pārrobežu  projekta  ietvaros  Pāvilostas  pilsētā  būs  glābšanas 

inventārs un ekipējums. Bet projekta “Riverways” ietvaros  Pāvilostas novadā paredzēts Sakas 
upes tīrīšana un 3 labiekārtoti atpūtas laukumi Sakas upes krastos;

4) pagājušā  gadā  salabots  Akmensraga  ceļš,  kas  nesis  lielu  pieplūdumu Akmeņraga 
bākas apmeklējumam. Pagājušajā gadā  bākā pabijuši aptuveni 1500 tūristu. 

5) šogad lielas pārmaiņas sagaida Upesmuižas parka estrāde, tiks pilnībā nojaukta vecā 
konstrukcija un celta jauna, modernāka estrāde, jaunajā būvē paredzēta ne tikai nelielas telpas 
māksliniekiem un inventāram, bet arī civilizētas tualetes. Tiks salaboti soliņi;

6) šogad  visu  iecienītos  Zvejnieku  svētkus  neorganizēs  pašvaldība,  kā  tas  bijis 
iepriekšējos gadus, bet gan privāts uzņēmums;

7) katastrofāli  trūkst  naudas  ceļu  tīrīšanai  un  labošanai,  jo  novadam piešķirtās  ceļa 
naudas nepietiek, lai veiktu visus darbus. Daudz naudas aizgāja decembra mēnesī, kad tika tīrīti 
ceļi no sniega;

8) daudzviet  vajadzīgas  vēl  norādes  zīmes,  pirmkārt,  vajadzīgas  zīmes  ar  norādi  uz 
Akmeņraga bāku;

9) jāizmanto vēl padējās iespējas izmantot ES projektu naudas, jo līdz 2015. gadam būs 
ļoti  maz  projekti,  kur  iegūt  ES  finansējumu.  Piedaloties  “Leader”  izsludinātajā  projektu 
konkursā,  I.Raduša  ir  saņēmusi  naudu  savas  idejas  realizācijai.  Arī  visi  citi  tiek  aicināti 
izmantot iespējas. Par projektiem vairāk var uzzināt sazinoties ar lauku attīstības speciālistiem, 
novada projektu koordinatori, kā arī mājas lapā www.pavilosta.lv;

10) visi  tiek  aicināti  aktīvāk  līdzdarboties  novada  mājas  lapas  uzturēšanā  un 
papildināšanā, iesūtot informāciju, bildes vai padaloties ar kādiem jaunumiem;

11) joprojām  nav  atmesta  ideja  par  Latvijas  Valsts  mežu  projektu  “Zaļkalna  meža 
aktivitātes Pāvilostas novada iedzīvotājiem”, kas tika uzsāktas 2011. gada nogalē ar Latvijas 
Valsts mežu iniciatīvu. Diemžēl jāsaka, ka ir dabas aizstāvji, kas neļauj projektam virzīties uz 
priekšu un tas ir pagaidām apturēts;

12) Pāvilostā bīstamā stāvoklī ir skatu tornis Kalna ielas stāvlaukumā, tas ar steigu būtu 
jārekonstruē.

    Vēl nobeigumā priekšsēdētājs aicina attiecīgās institūcijas būt cilvēcīgākiem, aizrādot 
tūristiem par nepareizā vietā uzceltu telti, iekurtu ugunskuru, novietotu automašīnu. Vienreiz 
aizdzīts tūrists vietā, kur  gūta slikta pieredze, otrreiz vairs neatgriezīsies. 

http://www.pavilosta.lv/


4&
Aktualitātes saimniecības nozarē 

/ziņo Pāvilostas novada pašvaldības saimniecības pārzine Gunita Vērniece/

Pāvilostas  novada  saimniecības  pārzine  aicināja  klātesošos  domāt  par  atkritumu 
šķirošanu, kā arī mudināt savus viesus rūpēties par atkritumiem un atkritumu šķirošanu. Kā labu 
piemēru viņa min Pāvilostā izvietotos atkritumu šķirošanas konteinerus, kur iedzīvotāji var vest 
savus atkritumus un  uz vietas šķirot. Šādi konteineri tiks uzstādīti vasarā arī Vērgalē. Nereti 
gadās, ka tūristi savus atkritumus pēc viesošanās kādā naktsmītnē izmet pilsētas konteineros, 
kas pašvaldībai papildus pagājušajā gadā izmaksāja ap Ls 1300. 

M.Kalēja norāda, ka viņas kempingā ir novietoti šķirošanas konteineri, un viesi zina, ka 
savi atkritumi ir jāšķiro.

A.Maisiņš jautā, vai Ziemupē ir atkritumu konteineri? D.Vītola atbild, ka ir pie kapiem, 
pie tautas nama un stāvlaukumā. D.Vītola pastāsta, ka dažreiz ir ļāvusi cilvēkiem, kas nākuši no 
pludmales  ar  tur  salasītajiem  atkritumiem,  izmest  tos  pašvaldības  atkritumu  konteineros 
Ziemupē.  Lielu atkritumu daudzumu pieness daudzie makšķernieki,  kas makšķerē Ziemupes 
jūrmalā. Klātesošie izsaka ideju, ka vajadzētu pašvaldībai izsniegt savas makšķerēšanas licenzes 
un par iegūto naudiņu apsaimniekot makšķerētāju atstātos atkritumus. 

5&
Pāvilostas novada TIC statistika un jaunumi mājas lapā 

/ziņo  Pāvilostas novada TIC vadītājas vietniece Marita Kurčanova/

Apkopojot  statistikas  datus  par  2012.  gadu,  varam secināt,  ka  tūrisms  mūsu novadā 
virzās pozitīvi uz augšu. Pagājušajā gadā apkalpoto tūristu skaits sasniedzis 10300 tūristu, kas ir 
par 3176 viesiem vairāk kā pērn. Arī e-pastu skaits ir dubultojies. 

Visvairāk tūristu bijuši tieši jūlija mēnesī (2818), kas skaidrojams ar 2 lielu pasākumu 
norisi  novadā  –  zvejnieku  svētki  un  dejotāju  festivāls  “Soļi  smiltīs”,  kā  arī  ar  vasarai 
atbilstošiem laika apstākļiem. Maija mēnesī apmeklējumu bijis vairāk kā jūnijā, kas liek domāt 
par  papildus  pasākumu  un  aktivitāšu  organizēšanu  tieši  jūnija  un,  iespējams,  arī  augusta 
mēnešiem. 

Visbiežāk tūrisma informācijas centrā jautāta dažāda veida informācija (1868 tūristu), 
bet otrs lielākais pieprasījums bijis tieši tualetes apmeklējumam (1763 apmeklētāju). Augusi arī 
interese par suvenīru klāstu – 1213  tūristu.

 2012.gads zīmīgs ar to, ka procentuāli lielāko daļu no viesiem apmeklētājiem aizņem 
tieši  viesi no Latvijas (4436 viesi),  otrā vietā pirmo reizi atstājot vietējos Pāvilostas novada 
iedzīvotājus (3613 apmeklētāju), trešajā vietā nemainīgi paliek ārzemju viesi – 1666 tūristu.

Pieaugums vērojams arī novada naktsmītņu skaitā. 2012. gadā novadā darbojusies 41 
naktsmītne (2011.gadā – 37 naktsmītnes).  Lielāko daļu tās ir brīvdienu mājas (16 mājas),  8 
atpūtas mājas,  6 kempingi, 5 telšu laukumi, 4 viesu nami un 2 viesnīcas.

Ar sīkāku statistiku arī par nakšņotājiem un jahtām novadā par 2012. gadu varēsiet lasīt 
novada mājas lapā www.pavilosta.lv sadaļā Tūrisms.

Pāvilostas novada mājas  lapā  www.pavilosta.lv zem sadaļas  Tūrisms  atrodama mape 
Bukleti  un  brošūras,  kurā  elektroniskā  veidā  būs  pieejami  tūristiem saistoši  bukleti,  kā  arī 
jaunais novada tūrisma buklets.

6&
 Jaunais Pāvilostas novada buklets, starptautiskā tūrisma izstāde “Balttour”, 

jaunumi no Liepājas reģionālā TIB
/ziņo Pāvilostas novada TIC vadītāja Mairita Tumpele /

Pāvilostas  novada  TIC  vadītāja  iepazīstina  sanāksmes  dalībniekus  ar  jaunumiem  no 
Liepājas reģionālā TIB:

http://www.pavilosta.lv/
http://www.pavilosta.lv/


1) ar līdzmaksājumu Ls 2300 apmērā joprojām sadarbojamies  ar LRTIB.  Maksājums šogad 
pieaudzis par Ls 50. Šogad Pāvilostas novads nepiedalīsies ar līdzmaksājumu informācijas 
ievietošanai mājaslapā, kas maksājumu vēl sadārdzinātu par Ls 700.

2) tika sagatavota un aizsūtīta informācija LRTIB jaunā Liepājas reģiona bukleta izstrādei. Tika 
aicināti  arī  novada  tūrisma  uzņēmēji  piedalīties  bukletā  ar  savu informāciju,  tas  gan  ir 
maksas  pakalpojums.  No  mūsu  novada  pagaidām ir  2  uzņēmēji  -  “Kaijas”  un  “Kalēji” 
Ziemupē.

3) piedalāmies  arī  Kurzemes  kartē  ar  vienu  objektu  –  Pāvilostu,  jo  ir  augstas  cenas,  lai 
Kurzemes kartē saliktu vairākus objektus. Viena objekta cena Kurzemes kartē maksā Ls 
124,15.

      Gandrīz pabeigts ir jaunais novada tūrisma buklets,  kurš paredzēts vienam gadam un, 
cerams, netiks tirgots. Bukleta pēdējais makets tiks izsūtīts vēlreiz uzņēmējiem caurskatīšanai.
  Šogad  Pāvilostas  novada  TIC  starptautiskajā  tūrisma  izstādē  “Balttour”  startēs  ar  savu 
stendu, nevis zem Liepājas, kā tas bijis citus gadus. Stenda, kura izmēri ir 6m2 , augstums 2,5m, 
cena ir Ls 340. Pāvilostas novada TIC vadītāja ierosina diskutēt par noformējumu stendam. No 
idejām  iesākumam  tiek  izvirzīti  tīkli  un  zvejniecības  rīki,  A.Paipa  bildes  ar  jūras  un 
zvejniecības  moto,  kūpinātas  vai  kaltētas  zivis,  laiva.  Tiek  nolemts  savas  idejas  un 
ierosinājumus sūtīt vadītājai uz e-pastu: tic@pavilosta.lv. Par cik izstāde darbojas 3 dienas, no 
8. - 10. februārim, tiek aicināti līdzdalību ņemt arī pašiem uzņēmējiem. Piesakās L.Zaļkalne.

7&
Ierosinājumi  un citi jautājumi 

Jautājumi:
1. A. Maisiņš jautā, vai Akmeņraga bākas teritorijā ir domāts par teritorijas labiekārtošanu?
U. Kristapsons atbild,  ka  īpašnieki  domā par  teritorijas  labiekārtošanu  ar  viesu  maniem un 
labiekārtotiem atpūtas laukumiem.
2. I.Raduša jautā, vai nevajadzētu padomāt par kādām norādes zīmēm pludmalē, lai tūristi, kas 
iet gar jūrmalu uz Pāvilostu vai Saraiķiem, orientētos, kur viņi pašreiz atrodas?
M.Tumpele atbild, ka šādas informācija info stendiem sākta gatavot pagājušo gadu, sadarbībā ar 
A.Paipu, bet laika un līdzekļu trūkuma dēļ process nobremzējies. Tas būtu lielais darbs šogad.
3. E.Kuplais jautā, kādēļ tik sliktā stāvoklī ir ceļš uz Saraiķiem? Par posmu, par kuru atbildīgs 
Pāvilostas novads, nogrēderē 3 reizes, tad to posmu, par kuru atbildīgs Grobiņas novads labi, ja 
vienu reizi.
U. Kristapsons atbild, ka par ceļu stāvokli jāziņo J.Vitrupam un, skatoties pēc ceļu kategorijas, 
tas jāsalabo.

Ierosinājumi:
1.Teritorijā pie Akmensraga bākas vajadzētu izlikt norādes zīmes par to, uz kuru pusi un cik 
tālu ir Pāvilosta un Ziemupe, kas palīdzētu tūristam labāk orientēties, kā aizbraukt uz vienu vai 
otru pusi. Ar laiku derētu tur izlikt arī informatīvo karti ar tuvumā esošajām naktsmītnēm un 
citu informāciju.
2. Novadā  katastrofāli  pietrūkst  ēdināšanas  uzņēmumu.  Tiek  ierosināts  uzrunāt  Pāvilostas 
vidusskolas direktori, par iespēju vasarā tūristus ēdināt skolas ēdnīcā. 
3. A.Maisiņš  ierosina  (ņemot  vērā  statistikas  datus  novadā)  aprēķināt,  cik  lielu  pienesumu 
ekonomikai (naudas izteiksmē) dod mūsu novada tūrisma uzņēmēji. 

TIC vadītāja pasaka visiem paldies par aktīvu piedalīšanos sapulcē. 

Sanāksmes vadītāja  _________________________ /Mairita Tumpele/

Sanāksmes protokoliste  _________________________ /Marita Kurčanova/

Sanāksme beidzas plkst. 19:00

mailto:tic@pavilosta.lv

