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Sēdes sākums: 15:00, kempingā „Ievlejas” Sakas pagastā, Pāvilostas novadā
Sēdes vadītājs: Pāvilostas novada TIC vadītāja Mairita Tumpele
Sēdi protokolē: Pāvilostas novada TIC vadītājas vietniece Marita Kurčanova
Sēdē piedalās:
Agita Pētersone, “Ievlejas”
Ģirts Vagotiņš – Vagulis, biedrība “Pāvilostas laivas”
Liene Zaļkalne-Pelnēna, “Laikas”
Vaira Kārkliņa, “Puerto VV”
Daiga Kadeģe, biedrība “Ziemupīte”
Marita Kalēja, “Kalēji”
Inta Vīgante, “Viga”
Dzidra Jance, „Zālītes”
Gita Jostmane, „Zālītes”
Zaiga Kuplā, „Kaijas”
Ilma Ruduša, „Zariņi”
Ignats Rudušs, ”Zariņi”
Anita Priedena, „Oši”
Marita Horna, „Aizvējā”
Jānis Laugalis „Divi Jāņi”
Ausma Laugale „Divi Jāņi”
Veronika Zamarīte, „Zvilnis”
Uldis Kristapsons, Pāvilostas novada pašvaldība
Daina Vītola, Ziemupes, Vērgales TIC
Mairita Tumpele, Pāvilostas novada TIC
Marita Kurčanova, Pāvilostas novada TIC
Sanita Krēsliņa
Ričards Liepiņš
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Liepājas reģiona Tūrisma informācijas biroja aktualitātes 2012.gada sezonai – Liepājas
reģiona tūrisma informācijas biroja vadītāja Ieva Hmieļevska;
2. Līdzekļu piesaiste tūrisma attīstībai un citas aktualitātes - Pāvilostas novada
domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons
3. Pāvilostas novada mājaslapa – Pāvilostas novada TIC vadītājas vietniece Marita
Kurčanova;
4. Jaunumi no TAVAs - Veiksmīgākais tūrisma produkts 2012, mobilo telefonu aplikācijas
un Booking.com informācija – Pāvilostas novada TIC vadītāja Mairita Tumpele;

5. Tūrisma uzņēmēju līguma 2.pielikuma uzlabotā versija– Pāvilostas novada TIC vadītāja
Mairita Tumpele;
6. Jaunais Pāvilostas novada buklets – Pāvilostas novada TIC vadītāja Mairita Tumpele;
7. Ierosinājumi un citi jautājumi.
1&
Liepājas reģiona Tūrisma informācijas biroja aktualitātes
2012.gada sezonai.
/ziņo Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja vadītāja Ieva Hmieļevska/
Liepājas reģiona TIB vadītāja iepazīstina ar LRTIB darbību iepriekšējā gadā un šogad,
izvirzītajiem mērķiem, statistikas datiem, pasākumu plānu 2012. gadam un jaunumiem Liepājā
un reģionā.
Tūrisma uzņēmēji tiek iepazīstināti ar jaunu (tūrisma tirgū Latvijā darbojas tikai otro
gadu) tūrisma uzņēmumu sertifikātu QLatvia. No dalībnieku puses rodas jautājums, ka notiek
sertificēšana? Tiek pastāstīts par noteikumiem pēc īpaši sagatavotas rokasgrāmatas, pēc kuras
tūrisma uzņēmējam ir jāvadās, lai saņemtu sertifikātu.
Biroja vadītāja plašāk iepazīstina ar mārketinga aktivitātēm Lietuvas un Krievijas
tūrisma tirgū.
Sadarbībā ar novadiem Liepājas reģiona TIB šogad “Novadu dienu” ietvaros piedāvā
katram novadam izvēlēties vienu savu konkrētu pasākumu, ko LRTIB plašāk apņemas
reklamēt. Tādā veidā popularizējot konkrētu novadu. Pāvilostas novads ir izvēlējies tūrisma
sezonas noslēguma pasākumu “Senās uguns nakts”, kas notiks 25. augustā.
Tikai sākot ar šo gadu TAVAs mājas lapā www.latvia.travel ievietot informāciju par
novada apskates objektiem, naktsmītnēm, pasākumiem un aktivitātēm varēs paši tūrisma centri.
Agrāk to darīja tikai TAVAs datorspeciālisti, kas ļoti bremzēja aktualitāšu ievietošanu katrā
novada sadaļā. Arī Pāvilostas novada TICam ir sava pieejas parole un ir ievietoti jau vairāki
apskates objekti. Pašreiz TAVAs mājas lapā ir ievietotas 13 mūsu novada naktsmītnes – par
ievietošanu atbild naktsmītņu īpašnieki.

2&
Līdzekļu piesaiste tūrisma attīstībai un citas aktualitātes
/ziņo Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons /
Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs iepazīstina sapulces dalībniekus ar lielākajiem
pasākumiem novadā. Jau tradicionālajiem svētkiem, kā Pāvilostas pilsētas svētki, Līgo diena,
Zvejnieku svētki, tūrisma sezonas noslēguma pasākums „Senās uguns nakts”, Vērgales pagasta
svētki un Smilšu skulptoru festivāls, kuram šogad klāt piepulcējušies vidējās paaudzes tautisko
deju dejotāju festivāls “Soļi smiltīs” un pludmales deju mūzikas pasākums. Organizatori, kas
Latvijā rīko nu jau ikgadējo pasākumu “Positivus”, ir piedāvājuši domei dienvidu pludmalē
rīkot līdzīgu pludmales deju mūzikas pasākumu ar mazāku apmeklētāju skaitu, lai gan viņu
plānotais skaits ap 3000 apmeklētāju arī Pāvilostai ir salīdzinoši daudz.
Priekšsēdētājs pastāsta par Latvijas - Igaunijas pārrobežu projektu, kā ietvaros
Pāvilostas pilsētā būs glābšanas inventārs un ekipējums. Vēl viena līdzīga projekta ietvaros, kas
saucas “Riverways”, Pāvilostas novads startē ar projektu, kas paredz Sakas upes tīrīšanu pie
Durbes un Tebras sateces.
Nu pat 10. aprīlī atvērās (un būs aktīvs līdz 10. maijam) Leader projekts “Teritorijas
attīstības stratēģiju īstenošana” šādā aktivitātē „Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības,
atjaunošana un attīstība”, tā sauktais zivju naudiņas projekts. Pāvilostas pilsētā ostas teritorijā
paredzēts izbūvēt nelielu laivu remontu un apkopes steķi, zivju tirgu Viļņu ielas galā, iegādāties
saldētavu un ledus ģeneratoru. Savukārt osta startē ar projektu, kas paredz piestatnes izveidi
mazajām zvejas laivām. Domes priekšsēdētājs aicina izmantot šo iespēju un projekta naudiņas,
jo arī tūrisma uzņēmējiem šī ir lieliska iespēja uzlabot savu tūrisma piedāvājumu.
Par turpmākiem plāniem no domes puses novadam – plānojas iznomāt no īpašniekiem
īpašumu “Beltes” Saraiķos, lai tur varētu izveidot labiekārtotu stāvlaukumu tuvu jūrai. Tāds

pats labiekārtots stāvlaukums paredzēts izveidot arī Ziemupes stāvlaukumā. Pašreiz tas ir
nodots apsaimniekošanā biedrībai “Ziemupīte”.
Jūnija vidū paredzēts nodot tā saucamo Akmeņraga ceļu , kas ved caur Sakas pagastam
uz Akmeņraga bāku no Pāvilostas puses.
Priekšsēdētājs paziņo, ka iespējams nākamgad tūrisma izstādē “Balttour” startēsim ar
savu stendu. Izskanēja arī doma, vairākiem (2-3) novadiem apvienoties un īrēt stendu. Šāds
solis sperts, jo piedaloties izstādē zem Kurzemes stenda Pāvilostas novads paliek nepamanīts un
neinteresants potenciālajiem apmeklētājiem.
Satiksmes ministrija ziņojusi Pāvilostas novada pašvaldībai, ka tuvākajā laikā tiks
pieņemts lēmums vai tiks piešķirti līdzekļi asfalta seguma šosejas Ventspils – Liepāja (Grobiņa)
daļēja posma noklāšanai.
Kā skumja ziņa nāk vēsts par to, ka pagaidām apturēts projekts sadarbībā ar Latvijas
Valsts Mežiem par slēpošanas, nūjošanas, skriešanas trases, vidusskolas Zaļās klases,
bērnudārzu aktivitātes laukuma un neliela stāvlaukuma pie esošās Kurzemes sētas izveidi
Zaļkalna mežā Pāvilostā. Tam par iemeslu ir dabas aktīvistu protests un aktivitātes.
Tiek plānots Pāvilostā vairākās vietās uzlikt novērošanas kameras, kas ļautu labāk
kontrolēt noziedzības un huligānisma izpausmes Pāvilostā.

3&
Pāvilostas novada mājaslapa
/ziņo Pāvilostas novada TIC vadītājas vietniece Marita Kurčanova/
Pāvilostas novada TIC vadītājas vietniece Marita Kurčanova amatu apvienošanas kārtībā
mazliet vairāk kā gadu pilda Pāvilostas novada mājas lapas administratora pienākumus.
Pāvilostas novada mājas lapai 14.aprīlī palika gads pēc uzlabojumu veikšanas un
palaišanas apritē. Tiek iepazīstināts ar nelielu statistiku un aktuālākajām mājas lapas sadaļām.
Mājas lapā kā jaunums izveidota atsevišķa Pāvilostas novada TIC sadaļa, zem kuras
tūristi un uzņēmēji atradīs tūrisma statistiku, “Pāvilostas novada Tūrisma Ziņas” 2012. gada
izdevumu, TIC nolikumu un budžetu, informāciju par gada maksu tūrisma uzņēmējiem, kā arī
sadarbības līgumu ar 2 pielikumiem, no kuriem 2. pielikums ir uzlabotā variantā un citus ar
tūrisma nozari saistītus dokumentus.
4&
Jaunumi no TAVAs, mobilo telefonu aplikācijas, Booking.com informācija
/ziņo Pāvilostas novada TIC vadītāja Mairita Tumpele /
TIC vadītāja iepazīstina sapulces dalībniekus ar jaunumiem no TAVAs, par izsludināto
jauno konkursu tūrisma uzņēmējiem “Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 2012”. Kā arī par
TAVAs izveidoto jauno programmu - aplikāciju mobilajiem telefoniem, kuri paredzēti iphone
un android operētājsistēmu. Šāda programma ļauj viegli orientēties vietā, kur atrodas tūrists,
atrast naktsmītnes, ēdināšanas iestādes, informācijas centrus, muzejus utt. Pieejamā informācija
būs bezmaksas. Tās datubāze būs www.latvia.travel mājas lapa, tādēļ uzņēmēji tiek aicināti
papildināt šo mājas lapu ar savu informāciju.
Tiek iepazīstināts ar naktsmītņu rezervācijas sistēmu Booking.com. Šajā sistēmā jau
darbojas daži mūsu novada tūrisma uzņēmēji.
5&
Tūrisma uzņēmēju līguma 2.pielikuma uzlabotā versija
/ziņo Pāvilostas novada TIC vadītāja Mairita Tumpele /
TIC vadītāja sīkāk pastāsta un iztirzā tūrisma uzņēmēja sadarbības līgumu un 2.
pielikumu - Tūrisma pakalpojumu sniedzēja piedāvājums. Tas ir uzlabots variants ar daudzām
jaunām sadaļām un informāciju, kas ikdienā strādājot ar tūristiem ir ļoti nepieciešama. Tas dos
iespēju arī saprast, kas ir mainījies tūrisma uzņēmumā, liekot informāciju jaunajā novada
bukletā, ko paredzēts izdot nākamā gada sākumā. Dalībniekiem tiek izdalītas 2.pielikuma
anketas. Tās aizpildītas jānogādā atpakaļ Pāvilostas novada TIC.
6&

Jaunais Pāvilostas novada buklets
/ziņo Pāvilostas novada TIC vadītāja Mairita Tumpele /
Pāvilostas novada TIC vadītāja iepazīstina sapulces dalībniekus par domu gatavot uz
nākamo gada sākumu jaunu Pāvilostas novada tūrisma bukletu. Tiek izteiktas versijas, kāds tas
varētu būt un izskatīties, piefiksētas kļūdas un mīnusi, kādi bija tagadējā bukletā. Seko
ierosinājumi un domu apmaiņa. Tiek nospriests, ka buklets katram mājās cītīgāk jāaplūko,
jāpiefiksē idejas, kļūdas un savs redzējums jāsūta uz TIC e-pastu tic@pavilosta.lv .
7&
Ierosinājumi un citi jautājumi
Ierosinājumi:
1. Saraiķos vajadzētu uzlikt novada karti. Bet kartei vajadzētu būt pārdomātākai, lai
nejauktos apskates objektu numerācija ar naktsmītņu numerāciju.
2. Pie pievadceļiem šosejai Grobiņa – Ventspils izvietot norādes zīmes vai aicinošas
reklāmas stendus, kas aicinātu nogriezties un aizbraukt uz Saraiķiem vai Ziemupi.
Līdzīgs piemērs bija ziemā, kad tika izlikti rūķi, kas aicināja apmeklēt Ziemassvētku
vecīti Ziemupē.
3. Novada mājražotājiem vajadzētu apvienoties grupiņās un vienā vietā vai telpā
piedāvāt savus ražojumus. Tā pat šajās telpās mājražotāji varētu apmācīt un dot
padomus jauniem uzņēmējiem, kas vēlas uzsākt līdzīgu mājražošanu.
4. Vajadzētu noorganizēt sapulci ar tūrisma uzņēmējiem, vides aizsardzības
speciālistiem un pašvaldības policiju. Šādā sapulcē varētu atrisināt jautājumus par
zemes īpašnieku tiesībām rīkoties savā īpašumā arī tad, ja tas atrodas aizsargzonā.
TIC vadītāja pasaka visiem paldies par aktīvu piedalīšanos sapulcē un izdevuma “Tūrisma
Ziņas” veidošanā. Vēl nobeigumā iepazīstina ar ikgadējo Kurzemes apceļošanas akciju “Apceļo
Kurzemi”. Pāvilostas novads šogad šajā akcijā startē ar Akmeņraga bāku. Akcija norisināsies no
28.aprīļa līdz 30.septembrim.Apbalvošana 30.novembrī Kuldīgā.
Visi tūrisma uzņēmēji tiek aicināti 26.aprīlī uz Kurzemes tūrisma asociācijas konferenci.
Konferences norises vieta Jaunmoku pils, Tukuma novads.
Arī šogad pilsētas svētku ietvaros 19. maijā paredzēts tūrisma sezonas atklāšana. Šogad
atklāsim ar fotomedībām pa pilsētu un bērnus aicināsim uz minimaratonu.
Sapulces dalībnieki vēl apmainās ar informāciju par pasākumiem, kurus viņi organizē – Inta
Vīgante aicina iesaistīties velo-moto orientēšanās sacensībās pilsētas svētkos 19. maijā, bet
Agita Pētersone uzaicina apmeklēt 27. jūlijā Sakaslejas baznīcas nakts koncertu, kas katru gadu
gūst arvien lielāku popularitāti.
Sapulces noslēgumā notiek apmaiņa ar jaunajiem Liepājas reģiona bukletiem un kartēm,
sadarbības līgumi ar pielikumiem un citi tūrisma materiāli.
Sēdes vadītāja _________________________ /Mairita Tumpele/
Sēdes protokoliste _________________________ /Marita Kurčanova/
Sēde beidzas plkst. 18:00

