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Sanāksmes sākums: plkst.16:00, Pāvilostas novads, Ziemupe, „Laikas”
Sanāksmes vadītāja: Pāvilostas novada TIC vadītājas pienākumu izpildītāja Marita Kurčanova
Sanāksmi protokolē: Pāvilostas novada TIC vadītājas vietniece Arita Brūkle
Sanāksmē piedalās:
Daina Vanaga biedrība „Ziemupīte”
Daiga Kadeģe biedrība „Ziemupīte”
Zaiga Kuplā „Kaijas”
Edgars Kuplais „Kaijas”
Liene Zaļkalne „Laikas”
Marita Kalēja „Kalēji
Aldis Trofimovs „Kalēji”
Jānis Vitrups, Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs
Andris Zaļkalns, Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Anita Sprudzāne, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede
Daina Vītola, Ziemupes TIC vadītāja
Marita Kurčanova, Pāvilostas novada TIC vadītājas p.i.
Arita Brūkle, Pāvilostas novada TIC vadītājas vietniece
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. TIC aktualitātes
• Vadītāja un vietnieka maiņa – Marita Kurčanova
• Buklets „Pāvilostas novads 2014” – Marita Kurčanova
• Dokumentācija – Marita Kurčanova
• Balttour 2014 – Marita Kurčanova
• Pieredzes apmaiņas braucieni – Marita Kurčanova
• Projekti – Marita Kurčanova
• Statistika par 2013.gada 10 mēnešiem – Arita Brūkle
2. Jautājumi, diskusijas un ierosinājumi
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Pāvilostas novada TIC Aktualitātes
/ziņo Pāvilostas novada domes TIC vadītājas p.i. Marita Kurčanova/
• Notikušas izmaiņa TIC darbinieku sastāvā.
Vadītājas pienākumus pildīs Marita Kuršanova un vadītājas vietnieka pienākumus pildīs Arita
Brūkle, līdz no atvaļinājuma atgriežas Mairita Tumpele.
• Par jauno bukletu

Visi tūrisma uzņēmēji aicināti apdomāt, vai nepieciešams par sevi izdarīt izmaiņas tūrisma
bukletā „Pāvilostas novads 2014”. Izmaiņas jāiesūta līdz 8. decembrim. Jaunie bukleti būs
pieejami janvārī, lai veiksmīgi varētu piedalīties izstādē Balttour.
• Dokumentācija pārejot uz eiro
Tūrisma uzņēmēju gada maksas tiks apstiprinātas domes sēdē. Līgumos gada maksas tiks
konvertētas automātiski pēc oficiālā kursa. Iespējams parakstīt līgumus, kur LVL vietā ir
norādīta gada maksa EUR, bet tas nav obligāti.
Ir iesniegts iesniegums domei apstiprināšanai par gada maksu. Maksa 14 EUR, netiks apaļots uz
augšu.
Ir bijušas situācijas, kad maksa par naktsmītnēm mājas lapā nesaskan ar faktiski piedāvāto cenu.
Tika nolemts, ka mājas lapā cenas tiks publicētas formātā - „sākot no ...”, nenorādot konkrēti.
Arī mājas lapā cenas tiks konvertētas automātiski pēc oficiālā kursa. Uzņēmējiem, lūgums,
pasekot līdzi, ja nepieciešams, paziņot par izmaiņām.
• Par Balttour
Izstādē Pāvilostas novads piedalīsies ar savu stendu. Izstāde būs 7-9.02.2014 Šāda prakse tiks
realizēta otro reizi, iepriekš šajā izstādē Pāvilostas novads piedalījās zem Liepājas TIB.
Stenda izmaksas 525.37 LVL, tiek aicināti interesenti pieteikties uz brīvprātīgo darbu stendā.
Vēlamais skaits būtu 8 cilvēki, tad varētu veiksmīgi uz maiņām novadīt izstādi, nenakšņojot
Rīgā, kas atkal radītu papildus izdevumus. Liene Zaļkalne dalās pieredzē par dalību izstādē
Balttour 2013. Dalība izstādē ir bijusi noderīga, sastapti daļa no klientiem, kas apmeklējuši
viesu māju vasarā. Bijusi vērtīga iespēja pastāstīt par savu novadu. Viennozīmīgi uz tām
dienām tie ir tēriņi, bet sezonas laikā tas noteikti atpelnās. Noteikti plāno piedalīties arī nākošajā
izstādē.
Tiek diskutēts par Balttour stenda noformējumu. Plānot noformējumu saglabāt iepriekšējā stilā,
pamainot tikai nedaudz kādas nianses. Ierosinātas idejas par virtenē sakarinātiem groziem, kā
bukletu stendiem. Ierosinājums izveidot baneri, pie kura būtu iespējams nofotografēties, un uz
kura būtu uzraksts Pāvilosta. Idejas arī par citiem zvejnieku aksesuāriem, ar kuriem būtu iespēja
nofotografēties. Stendam ir vajadzīga kāda „odziņa”, kas piesaistītu cilvēkus pienākt.
Ir uzrunāta Agita Pētersone no Ievlejām, par maizītes tirgošanu Balttourā. Zivju tirgotāji vēl nav
uzrunāti, bet tuvākajā laikā tas arī tiks izdarīts.
Decembrī noteikti būs sanāksme Balttour dalībniekiem
• Tiek ierosināts organizēt pieredzes apmaiņas braucienus uz apkārtnes novadiem. Jāizdomā,
kur doties. TIC nodrošina ar transportu, bet dalība iekļautajos pasākumos būtu jāsedz pašiem.
Ierosinājums doties uz Grobiņu, vai doties kaut kur tālāk, uz vairākām dienām, Grobiņu atstājot
kā pēdējo apskates objektu. Ja dodas kaut kur tālāk, ierosinājums braukt uz vairākām dienām.
Par brauciena laiku - ierosinājums septembrī. Labākais variants būtu piektdienas vakarā doties
promceļā, un svētdienas vakarā atpakaļ.
• Projekti
„Tūrisma informācijas norādes zīmju un informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana
Pāvilostas novadā”
Projekta ietvaros tiks izgatavotas un uzstādītas sekojošas zīmes:
24 virziena norādes zīmes
2 lielās apskates objektu zīmes
7 info stendi
10 lielie info stendi
5 lielie info stendi ar karti
Projekta kopējās izmaksas 8409.50 LVL, 90% ELFLA finansējums, 10% +PVN novada domes
finansējums.
Zīmes tiks uzstādītas pavasarī.
Diskusija par zīmes nepieciešamību uz Akmeņraga bāku. Nepieciešamas arī norādes zīmes,
braucot no Akmeņraga bākas, par Ziemupes un Sakas virzienu.

D. Vītola informē par zīmju atrašānās vietām Ziempuē.
D. Vanaga informē, ka Ziempues stāvlaukumā ir ļoti veca karte. Stends vēl ir lietojams, būtu
jānomaina karte. M. Kurčanova sola nosūtīt informāciju par karti stāvlaukumam.
Diskusija par kadiķu audzes sakārtošanu. Šobrīd ar to ir sarežģījumi, jo nav iespējams sazināties
ar jaunajiem īpašniekiem.
„Velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā“
Tiek izstrādāti 16 velomaršruti, projektā piedalās 24 pašvaldības.
Pāvilostas novadā būs divi maršruti.
Maršrutam tiks izstrādāta brošūra 8 valodās, velotūristiem ērtā formātā.
Projektam vajadzēja noslēgties 30.10.2013, taču tas ir pagarināts un šobrīd apstājies.
Pāvilostas novada izmaksas šim projektam ir ~2500 LVL
Statistika par 2013. gada 10 mēnešiem
/ziņo Pāvilostas novada TIC vadītājas vietniece Arita Brūkle/
• 2013.gada 10 mēnešos TIC apmeklējuši 10328 apmeklētāji.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu jau par ~600 tūrietiem vairāk. Līdz ar to uz gada beigām
šis skaitlis vēl pieaugs.
Aptuveni puse no šiem apmeklētājiem bijuši ārvalstu viesi.
•

Apmeklētāju skaitā pa mēnešiem arī vērojams pieaugums. Vislielākais, salīdzinot ar
iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, tas bija jūnijā – 44%.

•

Ārvalstu apmeklētāji visvairāk bijuši no Lietuvas – 718, Vācijas – 703 un Krievijas –
100. Kopumā Pāvilostu apmeklējuši tūristi no vairāk kā 18 valstīm. Jūtams
ievērojamāks pieplūdums no Skandināvijas valstīm, Krievijas un Polijas.

•

Trīs vadošās pozīcijas par kurām interesējušies apmeklētāji ir
 dažāda veida informācija par Pāvilostu, Kurzemi un Latviju kopumā ~3500
apmeklētāji, Interesentu skaits pieaudzis nedaudz mazāk kā uz pusi, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu.
 tualete ~1760 apmeklētāju. Skaits aptuveni tāds pats, kā 2012. gadā.
 suvenīri ~ 1500 apmeklētāju. Skaits nedaudz pieaudzis, salīdzinot ar 2012.
gadu.

Tiek informēts par ieteikumu no Pāvilostas sanāksmes, par anketu veidošanu tūristiem un
naktsmītņu iesaistīšanu aptaujas procesā.
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Jautājumi, ierosinājumi un diskusijas
Atgādinājums tūrisma uzņēmējiem iesniegt naktsmītņu nakšņotāju aptaujas anketas par
2013.gadu, kā arī veikt uzņēmēju gada maksu par 2013.gadu. Gada maksa samaksājama par
tekošo gadu līdz janvāra beigām. Piemēram, maksa par 2014.gadu samaksājama līdz 2014.gada
31.janvārim.
Sapulces dalībnieki, tiek informēti, ka Pāvilostas novada TIC darba laiks 2014.gada vasarā no
25.jūnija līdz 15.augustam būs atvērts no 8:30-21:00 katru dienu. Darbam šajā sezonas laikā
tiks pieņemts vēl viens darbinieks.

M. Kurčanova stāsta, kā vasaras sezonā tiek apzvanītas naktsmītnes par brīvajām vietām,
uzsverot, ka pirmajā vietā tiek liktas tūrista intereses un vajadzības.
M. Kurčanova stāsta par e-pastu lietošanu un izmantošanu, saziņai ar klientu. Atgādina, ka epasta adresei jāpauž lietišķums, kā arī jāpiedomā, kā tiek atbildēts uz telefona zvaniem, kā tādā
veidā prezentēt savu uzņēmumu. Aicina padomāt, vai nepieciešams e-pastu likt bukletā pie
kontaktiem, ja nav iespējams to pārbaudīt vismaz reizi dienā.
J. Vitrups informē, ka Saraiķu Saieta namam ir rasta nauda rekonstrukcijai, kā arī par gājēju
celiņa izveidi. Celiņa izveidei nepieciešama zemju īpašnieku piekrišana, ko tas šķērsotu, bet ir
īpašnieki, kas tam nepiekrīt. Sīkāka šo jautājumu apspriešana būs decembra sākumā sanāksmē
Saraiķos.
Diskusija: Par taciņas no līvāniem gar upīti sakārtošanu. Jādomā, kā to norobežot, lai gājēji
nešķērsotu volejbola laukumu un laukumu, kur tiek celtas teltis. Ierosinājums atjaunot laipiņu
uz kapiem, bet laukumu telšu celšanai norobežot ar brīdinājuma lenti.
Sanāksmes vadītāja pateicas par ierašanos un piedalīšanos.
Sanāksmes vadītāja _________________________ /Marita Kurčanova/
Sanāksmes protokoliste _________________________ /Arita Brūkle/
Sanāksme beidzas plkst. 18:30

