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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 Anta Podziņa
Sanāksmē piedalās:
Anta Lībiete, Pāvilostas novada TIC vadītājas p.i.
Agita Pētersone, „Ievlejas”
Daiga Kadeģe, „Ziemupes jūrmalas stāvlaukums”, biedrība „Ziemupīte”
Zane Gaile, Kurzemes plānošanas reģions
Rolfs Jansons, „Redzēt debesis” un „Jūras rotas”
Agita Vucena, Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs
Inga Vītola, „Ostgals”
Liene Zaļkalne, „Laikas”
Ilma Ruduša, „Zariņi”
Jurģis Sedlenieks
Vizma Ģēģere, Pāvilostas novada projektu koordinatore
Uldis Kristapsons, Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs
Inta Šoriņa, Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs
Oskars Glezers, „Laikas”
Anta Podziņa, Pāvilostas novada TIC konsultante
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Informācija par Kurzemes plānošanas reģiona projektu ”Baltijas jūras reģions
kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga
pārvaldība” – Kurzemes plānošanas reģiona projektu speciāliste Zane Gaile
2. Tūrisms Liepājā un apkārtnē –LRTIB vadītāja Inta Šoriņa
3. Aktualitātes pašvaldībā un projekti – Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs
Uldis Kristapsons un Pāvilostas novada projektu koordinatore Vizma Ģēģere
4. Tūrisms Pāvilostā – Pāvilostas novada TIC vadītājas p.i. Anta Lībiete
5. Jautājumi un ierosinājumi
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Kurzemes plānošanas reģiona projekts „Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas
tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība”
/ziņo Kurzemes plānošanas reģiona projektu speciāliste Zane Gaile/
Kurzemes plānošanas reģiona projektu speciāliste informē par projektu un tā būtību.
Projekta ietvaros Rīvas upē tiks atjaunots un restaurēts zivju nārsta ceļš. Renovācijas darbus
veiks Ventspils novada dome un tehnisko dokumentāciju sagatavos Kurzemes plānošanas
reģions.
Kopējais projekta mērķis ir izveidot Kurzemi par atpūtas makšķerēšanas tūrisma galamērķi.
Šī niša Latvijas tūrismā ir maz attīstīta un tas būs liels izaicinājums izveidot konkurētspējīgu
makšķerēšanas tūrisma produktu, kuru varētu popularizēt nevis tikai vietējā, bet arī
starptautiskā līmenī. Projekta plāns ir 2020. gadā startēt makšķerēšanas tūrisma izstādēs ar
gataviem makšķerēšanas tūrisma piedāvājumiem.
Makšķerēšanas tūrisma piedāvājums ietver klienta sagaidīšanu, izmitināšanu, paēdināšanu un
galvenā daļa – makšķerēšana. Kā arī ir nepieciešams zinošs makšķerēšanas gids, kuram
klients var uzticēties. Attīstīt Kurzemi kā piekrastes makšķerēšanas tūrisma galamērķi ir liels
izaicinājums, un tieši tāpēc Kurzemes plānošanas reģions rīko semināru ciklu. Divi semināri
jau aizvadīti, četri vēl priekšā. Semināros tiks runāts par to, kā veidot makšķerēšanas
piedāvājumu, kādas ir specifika, likumdošana, kā izvēlēties mērķauditoriju.
Pašlaik Kurzemē makšķerēšanas tūrisma piedāvājumu ir maz, un tāpēc Z. Gaile aicina
uzņēmējus apmeklēt seminārus un sadarboties, lai kopā veidotu makšķerēšanas tūrisma
piedāvājumu.
L.Zaļkalne dalās pieredzē, ka rudenī viesu namā makšķerēt gribētāji ir daudz un katru gadu ir
nemainīgs klientu loks.
R. Jansons piebilst, ka papildus laivu nomai viņu piedāvājumā ir izstrādāts speciāls
makšķerēšanas maršruts un noslēgumā tiek piedāvāta arī loma nokūpināšana. Pats dodas līdzi
makšķerniekiem un rāda, kur vislabāk makšķerēt un kādu zivi var noķert konkrētā vietā.
Un makšķerniekiem tāpat kā sērfotājiem nepastāv sezona, bet gan labvēlīgā diena. Līdz ar to
makšķernieki tūrisma sezonu nepagarina.
Z. Gaile piebilst, ka ir ļoti svarīgi, lai klients ir apmierināts, nedrīkst viņu pievilt, tāpēc
makšķerēšanas gidam ir jāzina konkrētas vietas, kur makšķerēt.
R. Jansons dalās viedoklī par makšķerēšanu no moliem. Molu pagarināšanas darbu rezultātā
jūras dzelmē ir izveidojies mākslīgais rifs un akmeņu zona, kas padarītu Pāvilostu par
veiksmīgu vietu makšķerēšanai.
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Tūrisms Liepājā un apkārtnē
/ziņo LRTIB vadītāja Inta Šoriņa/
Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja vadītāja iepazīstināja klātesošos ar
Liepājas tūrisma brošūru, pastāstīja, kā buklets tiek veidots, iekļaujot arī Liepājas apkārtnes
novadus, ieskaitot Pāvilostas novadu. Tāpat pašlaik tiek uzlabota mājaslapa
www.liepaja.travel, kur tiks pārskatāmi izvietoti visi tūrisma objekti. Biroja vadītāja
atgādināja par pagājušajā gadā pieņemto lēmumu – Liepājas tūrisma datu bāzē var iekļūt visi
Liepājas un apkārtnes novadu tūrisma uzņēmēji bezmaksas, izpildot konkrētus kritērijus.
Kā arī tūrisma joma ir jāsaprot kā peļņu nesoša joma. Tāpēc tūrisma speciālistu loma ir
palīdzēt uzņēmējiem un strādāt tā, lai rezultātā uzņēmēji gūtu peļņu. Pēc šī kritērija vadās
Liepājas reģiona TIB speciālisti.
Nākamgad plānots veidot atsevišķas maršruta lapas, par katru novadu savu, lai tūristiem būtu
viegli un ērti atrast nepieciešamo informāciju.
Mārketinga virzība ir uz lielajiem Liepājas un novadu pasākumiem, jo pārsvarā tas ir iemesls,
kāpēc tūristi nesezonā apmeklē Liepāju un apkārtnes novadus. Tika atzinīgi novērtēta ideja
rīkot Nēģu dienu Pāvilostā, kas noteikti piesaistīs un pulcēs pilsētā daudz viesus.
Joprojām aktuāls un interesants tirgus ir Lietuva, jo daudziem Lietuvas tūristiem Liepājas
reģions ir iecienīts galamērķis, plaši apmeklē Liepāju un novadus. Turpinās strādāt un
koncentrēties uz maksātspējīgo Lietuvas auditoriju.
Liela ir ārvalstnieku interese. Par Liepāju un reģionu arvien vairāk interesējas ārvalstu
žurnālisti, tūroperatori un blogeri. Tādā veidā tiek iegūta publicitāte un tā informācija
sasniedz ārzemju tūristus.
Liepājas TIB vadītāja uzskata, ka mēs katrs, īpaši tūrisma speciālisti un apkalpojošajā jomā
strādājošie, maz zina par tūrisma piedāvājumu savā pilsētā. Tāpēc aicina visus iepazīties ar
tūrisma piedāvājumu savā dzīves vietā un apkārtnē, kā arī aicina tūrisma uzņēmējus informēt
pēc iespējas vairāk cilvēku par savu produktu un piedāvājumu. Jo nesezonā, laika posmā no
septembra līdz jūnijam, Liepāju un reģionu pārsvarā apmeklē Latvijas tūristi. Svarīgi ir
atcerēties, ka šajā digitalizācijas laikā, kad plaši tiek veidotas mārketinga kampaņas, izmantoti
sociālie tīkli, ir ļoti svarīgi neaizmirst par vienkāršo komunikāciju un sarunāšanās līmeni. Jo
savstarpējā komunikācija un ieteikumi nostrādā daudz efektīvāk nekā jebkura cita reklāma.
Kā arī atzinīgi novērtē Pāvilostas novada TIC rīkoto uzņēmēju pieredzes apmaiņas dienu,
kuras laikā tūrisma uzņēmēji devās viens pie otra apskatīt un iepazīties ar otra piedāvājumu.

J.Sedlenieks jautā , kādās tūrisma izstādēs, izņemot „Balttour”, Liepāja ar Pāvilostas novadu
plāno piedalīties?
I. Šoriņa atbild, ka Liepāja izstādē „Balttour” ar atsevišķu stendu nepiedalīsies, izmaksu ziņā
tas esot dārgi. Pievienosies Kurzemes tūrisma asociācijas stendam. Kā arī kopā ar Pāvilostas
novadu piedalīsies tūrisma izstāde „Adventur” Viļņā, kas norisināsies no 25. līdz 27.
janvārim. Nacionālā tūrisma izstāde, kurā Liepāja piedalīsies būs Berlīnē, „ITB” tūrisma
izstāde. Taču, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, nacionālās tūrisma izstādes tiek rīkotas
aizvien mazāk.
A. Lībiete piebilst, ka Pāvilostas novads tūrisma izstādē „Balttour” piedalās ar atsevišķu
stendu, tāpat arī tiek ņemta dalība tūrisma gadatirgū, kas norisinās Brīvdabas muzejā, kā arī
šovasar kopā ar Liepāju piedalījās Rīgas svētkos.
R. Jansons dalās pārdomās, ka vairāk novadā ir jārīko lieli pasākumi, piemēram, orientēšanās
sacensības „Kāpa 2018”, kas norisinājās šovasar, pulcēja lielu skaitu ļaužu. Ir jākontaktējas
ar lielajiem pasākumu rīkotājiem par iespējām rīkot dažādus pasākumus novadā.
U. Kristapsons piebilst, ka tāds ir pašvaldības mērķis, rīkot dažādus pasākumus, lai piesaistītu
tūristus. Ideja, kas bijusi jau ilgus gadus, ir pasākums Nēģu diena, kas šogad arī tiek realizēta.
Noslēgumā I.Šoriņa aicina būt aktīviem un sadarboties gan ar citiem tūrisma uzņēmējiem,
gan ar tūrisma informācijas centru.
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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”. Ziemeļu mols ir gandrīz
pabeigts, atliek tikai nojaukt piebraucamo ceļu, kā arī bāka jau ir uzstādīta. Dienvidu
molam norit vēl pēdējie darbi.
„Veicot ieguldījumu infrastruktūras sakārtošanā atbilstoši vietējo uzņēmēju

vajadzībām, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Pāvilostas novadā”. Projekts ir
veiksmīgi noslēdzies.

„Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”. Projekts ietver 2
daļas. Pirmā daļa ir pretplūdu aizsargbūves - promenādes izbūve, lai novērstu
plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja
ēkai un moliem. Šim projektam drīzumā tiks izsludināts iepirkums. Paredzēts
labiekārtot muzeja apkārtni, izveidot nelielu estrādi, uzbūvēt jaunas stāvvietas
laivām. Otrā projekta daļa ir „Vērgales muižas kompleksa atjaunošana un
teritorijas labiekārtošana.” Renovēta tiek Vērgales pagasta pārvaldes ēka un
Vērgales pagasta muzejs. Ir nomainīts jumta segums un ēkas fasāde, kā arī
labiekārtota apkārtne. Darbi pie šī projekta vēl turpinās
„Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludmales”.
Projekta ietvaros tika labiekārtota pludmale – atjaunotas gājēju laipas,
uzstādīti soliņi, tualetes, pārģērbšanās kabīnes, atkritumu urnas, kāju skalotāji
un uzstādīti tablo. Projekts šovasar sevi ļoti labi pierādīja, un cerams, ka visi
novada iedzīvotāji un tūrisma uzņēmēji ir apmierināti ar labiekārtoto
piekrastes infrastruktūru. Radās nelielas problēmas art tablo, taču tās tika
novērstas.
Eiropas Reģionālā fonda Interreg Latvija- Lietuva projekts “Palanga.
Pavilosta: Maritime inspired history” jeb “Palanga. Pāvilosta: jūras
iedvesmota vēsture”. Projekts realizēts sadarbībā ar Palangas muzeju. Tā
rezultātā vecā muzeja malkas šķūņa vietā ir uzbūvēta jauna ēka, kurā izvietota
lielgabarīta ekspozīcija par zvejniecības tēmu, kā arī interaktīvā ekspozīcija.
Tāpat muzejā ierīkots jauns kurināmais šķeldas katls.
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”. Projekta ietvaros piekrastē izvietotas kameras,
uzstādīti informācijas stendi. Projekts noslēdzies.
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei
Pāvilostas novadā”. Projekta ietvaros tiek rīkotas bezmaksas vingrošanas
nodarbības reizi nedēļā Pāvilostā un Vērgalē, bērniem pieejamas bezmaksas
peldēšanas nodarbības, tiek organizētas dažādas lekcijas un otro gadu tiek
rīkotas laivošanas sacensības. Projekta noslēgums 2019. gada beigās.

Senlietu krātuves „Jūras māja” izveide Ziemupē. Projekta ietvaros tiek
atjaunota bijusī pienotavas ēka Ziemupes centrā. „Juras mājā” plānots izvietot
ekspozīciju par Baltijas jūru, izveidot konferenču zāli, senlietu krātuvi un
paredzēts, ka tiks ierīkota dušas telpa un veļas mazgātava.
Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa „Pāvilostas apmetnes
labiekārtošana”. Projekts ir realizēts un tā rezultātā tika sakārtots Pāvilostas
Piecdesmitgades parks. Tika nobruģētas taciņas, uzstādīts apgaismojums,
soliņi, atkritumu urnas. Ir saņemtas nelielas sūdzības no iedzīvotāju puses, ka
netika atjaunota taciņu uz viesnīcas „Das Crocodill” pusi, taču projektam
nebija paredzēts tik liels finansējums, lai to paveiktu.
„Robežsargu skatu torņa, kā padomju laika kultūrvēsturiskā mantojuma
atjaunošana un izmantošana tūrismam”. Pāvilostas piekrastē esošais
robežsardzes skatu tornis ir viens no retajiem visā piekrastē, kurš vēl ir
saglabājies, tāpēc būtu vērtīgi to atjaunot. Tika izsludināts iepirkums, taču bez
rezultāta. Plānots to darīt vēlreiz. Skatu tornis pieder Aizsardzības ministrijai
nevis pašvaldībai, līdz ar to ir ilgāks saskaņošanas process.
Senlietu krātuves „Jūras māja” Ziemupē, apkārtnes labiekārtojums. Ir saņemts
papildus neliels finansējums, lai sakārotu un labiekārtotu apkārtni.
Igaunijas - Latvijas Programmas Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstīts
projekts “Pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un
Igaunijā”. 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. Jaunās norādes zīmes novadā jau ir veiksmīgi
uzstādītas.
Jūras krasta nostiprinājuma posma pagarināšana „Pāvilostas pilsētā”. Ar
gabioniem tika nostiprināts jūras krasts Viļņu ielas galā. Kā sevi ir pierādījuši
jau esošie posmi, tas aiztur krasta kāpu noskalojumus.
Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”. Vasaras sezonā
tika nodarbināti pieci sezonas strādnieki, kuri apsekoja Pāvilostas, Saraiķu,
Ulmales, Akmeņraga un Ziemupes pludmales. Tika savākti atkritumi,
izskalotās zivis tika savāktas un utilizētas. Pludmalē tika izvietoti jauni

informācijas stendi un Ziemupes pludmalē tika uzstādīti soliņi. Arī lielos
apjomos esošās automašīnu riepas tika savāktas.
„Pāvilostas mūzikas mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”.
Projekta rezultātā tika iegādāti jauni mūzikas instrumenti un darbagaldi.
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Tūrisms Pāvilostā
/ziņo Pāvilostas novada TIC vadītājas p.i./

A. Lībiete informēja tūrisma uzņēmējus par paveikto 2018.gadā:
26.- 28. janvāris Viļņa “Adventur 2018”
2.- 4. februāris ‘’Balttour 2018‘’,
19. maijs Pāvilostas pilsētas svētki, tūrisma sezonas atklāšana- „Mini
maratons” bērniem, orientēšanās „Iepazīsti Pāvilostu”,
2.- 3. jūnijs Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja gadatirgus,
18. augusts Rīgas svētki,
25. augusts Senās uguns nakts, Sakas upes regate “Pāvilostas asaka”,
Zaļā Stara biļešu pārdošana Pāvilostas novada TIC,
Kafijas aparāts,
Jahtu osta,
Fotokonkurss ‘’Pāvilostas novads 2018’’ 22 dalībnieki, iesūtītas 285
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),

Projekts “Putnu vērošana Pāvilostā” kopējais pašvaldības finansējums
700,00 EUR
Akcija “Apceļo Kurzemi” zīmodziņi- 152 cilvēki
Fotokonkursa apbalvošana Pāvilostā un Vērgalē (16. un 17. nov.)
Jaunais 2019. gada kalendārs
Maizes ceptuves “Ievlejas” atvērto durvju dienas
Apvienotais Baltijas Jūras un Latvijas Tūrisma forums 2018, Rīgā (14. un
15. nov.)
Igauņu tūroperatoru vizīte, organizēja LIAA
Seminārs “Saredzi citādāk” Pāvilostā (25. un 26. okt.)
Seminārs “Kuršu jūrasbraukšana” Grobiņā (25. okt.) (no Pāvilostas
iekļauta Zivju kūpināšana)
Seminārs makšķerēšanas tūrisms Kurzemē, Jūrkanē, Rīgā(16.okt., 15.okt.)
Industriālā mantojuma dienas Kurzemē- Akmeņraga bāka (12.-14. okt.)
Konference Kazdangā par dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu un
vides izglītību (12. okt.)
Konkurss sadarbībā ar Atpūtas Bāzes
Liepājas restorānu nedēļa (24.-30. sept.)
22. septembrī Sēņošanas pārgājiens ar R. Rekmani
15. septembrī Putnu vērošana Papes dabas parkā
10. septembrī Liepājas reģiona tūrisma centru pārstāvju tikšanās Pāvilostā
25. augusts Putnu vērošana Pāvilostā, Senās uguns nakts
4. augustā Brīvības ielas svētki Pāvilostā
30. jūlijs BalticCycle2018 dalībnieki Pāvilostā
29.jūnis-1.jūlijs orientēšanās pasākums “Kāpa 2018” ar 2000 dalībniekiem
15. jūnijs Pāvilostas novada tūrisma uzņēmēju diena – dalīšanās pieredzē
11. jūnijs Grieķu šova “Happy traveller” žurnālisti- 4h Pāvilostā
11. jūnijs Jūrtakas marķēšana
Seminārs “Par drošu jūru” Rojā (4. un 5. jūn.)
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Gadatirgus (2.,3. jūn.)
10. maijs UniGreen projekta lietuviešu tūrisma speciālisti vizītē Pāvilostā
24. aprīlis KTA konference Liepājā

21. aprīlis Lielā talka, sakopjot Upesmuižas parku un 100gades parku.
15. jūnijā Pāvilostas novada TIC organizēja uzņēmēju pieredzes apmaiņas dienu,
dodoties viens pie otra ciemos un iepazīstot citu tūrisma uzņēmēju piedāvājumu.
Darbs pie jaunās tūrisma brošūras jau ir sākts, un šogad buklets tiks izdots arī vācu
valodā.
Pāvilostas novada TIC vadītājas p.i. sniedza nelielu ieskatu 2019.gadam:
25.- 27. janvāris Viļņa “Adventur 2019”,
1. – 3. februārim “Balttour 2019”,
Maijā - Tūrisma sezonas atklāšana,
24. augusts Tūrisma sezonas noslēgums.
Jauni sadarbības līgumi ir noslēgti ar „Izdzīvošanas skola”, viesu nams „Stellas”, telšu
laukums „Dārdedži”, brīvdienu māja „Ziemupes Kaiju-3”, kempinga laukums un
vasaras kafejnīca „Wonderland”, kempings „Spāres”, brīvdienu māja „Ziemupes
Zaļkalni” un apartamenti „Cardinalis house”. Pārtraukti sadarbības līgumi ar viesnīcu
„Das Crocodill”, telšu laukums „Kraujiņas” un brīvdienu māja „Piemare”.
Informēja par Pāvilostas novada TIC un Jahtu ostas statistikas datiem, kā arī
iepazīstināja klātesošos ar Kurzemes tūrisma gada balvas „Lielais Jēkabs” pasākuma
programmu un iepazīstināja ar izvirzītajiem balvas nominantiem no Pāvilostas
novada. Interesentus aicināja pieteikties braucienam. Kā jaunums – Pāvilostas
novadam ir izveidots profils sociālajā tīklā „Instagram”. A.Lībiete aicina uzņēmējus
iesniegt statistikas anketas un samaksāt tūrisma uzņēmēju gada maksu par 2018. gadu.
TIC vadītājas p.i. prezentācijas noslēgumā informē, ka uz doto brīdi ir atlikta ideja par
tūrisma nodokļa jeb tā saukto „spilvena” nodokļa ieviešanu. Drīzumā šim jautājumam
plāno pievērsties, pirms tam apjautājot visus tūrisma uzņēmējus, lai noskaidrotu, kāds
ir viedoklis par tā nepieciešamību.

5&
Jautājumi un ierosinājumi

Biedrības „Ziemupīte” pārstāve D. Kadeģe pastāstīja par aizvadīto tūrisma sezonu,
cik daudz tūristu apciemojuši Ziemupi. Īpaši atzīmēja, ka šovasar esot bijuši daudz
vairāk tūristi no Polijas nekā iepriekšējos gadus.
Iepazīstināja ar gaidāmajiem notikumiem Rūķupē, pasākuma atklāšana 9.decembrī.
Informēja par gaidāmo pasākumu „Lietuviešu valodas diena” Rūķupes ietvaros. Šim
pasākuma finansējums tika saņemts projektu konkursā, kuru atbalstīja Kultūras
ministrija.
Kā jaunums ir izveidota un ir iespēja iegādāties „Rūķupes” dāvanu karti.
I. Šoriņa aicināja uzņēmējus padomāt par kvalitatīviem foto materiāliem. Aicināja
domāt par reklāmu un veidot savam piedāvājumam kvalitatīvus attēlus, jo mūsdienās
tas ir ļoti nepieciešams, tūristam ir svarīgi vizuāli redzēt attiecīgo tūrisma
piedāvājumu.
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