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Pašvaldības informācija

Projekti:

•“Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot 

Pāvilostas pilsētas pludmales”
(dēļu klājuma laipas, sklandu žogi, baļķu apmales ap stāvlaukumiem, rotaļu 

elements- kuģis  bērniem, kāju skalotāji ar pieslēgumiem un apgaismojuma stabi, 

piknika nojumes- laivas ar galdu un soliem Kalna ielas stāvlaukuma, skatu 

platforma cilvēkiem un kustību traucējumiem, pārģērbšanas kabīnes un atkritumu 

urnas. Projekta noslēguma termiņš tika no Lauku atbalsta dienesta puses 

pagarināts līdz 2018. gada 1. janvārim.)

•“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.)

•Pāvilostas ostas Ziemeļu un Dienvidu

molu pagarināšana



•“Veicot ieguldījumu infrastruktūras 

sakārtošanā atbilstoši vietējo uzņēmēju 

vajadzībām, sekmēt uzņēmējdarbības 

attīstību Pāvilostas novadā” (Sakārtota pilsētas 

ūdenssaimniecība)

•“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)

•‘’Jūrtaka’’- kājāmgājēju maršruts gar 

Baltijas jūru (1230 km garš maršruts no Nidas līdz Tallinai. 

Projektā iekļauta informācijas stendu izvietošana, informatīvo materiālu 

druka)

Pašvaldības informācija

•“Vērgales muižas kompleksa atjaunošana 

un teritorijas labiekārtošana” (Objekts sastāv no divām 

Vērgales muižas kompleksa ēkām: “Pagasta valde un skola” un “Muzejs”)

•“Pretplūdu aizsargbūves - promenādes 

izbūvei, lai novērstu plūdu 

apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi 

Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un 

moliem” 



DISKUSIJA

Laivotāju biļetes

Jūras ielas un Kalna ielas stāvlaukumu maksas kemperiem



TIC-2017

• 20.-22. janvāris Viļņa “Adventur 2017”

•3.-5. februāris‘’Balttour 2017‘’

• 20. maijs Pāvilostas pilsētas svētki, sezonas 

atklāšana- Mini maratons, Iepazīsti Pāvilostu

• 3.-4. jūnijs Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas 

muzeja gadatirgus

• 8. jūlijs Zvejnieksvētki - laivu sacensības 

“Kurjers”

•26. augusts Senās uguns nakts, Sakas upes 

regate “Pāvilostas asaka”



•Zaļā Stara biļetes

•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

•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



2018

Buklets/ karte/ statistika

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 Sezonas noslēgums



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: oficiāli reģistrēts kā tūrisma pakalpojumu 

sniedzējs, 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!

Informācijas izvietošana www.liepaja.travel

http://www.liepaja.travel/
http://www.liepaja.travel/


Jauni sadarbības līgumi

Pārtrauktie sadarbības līgumi

• brīvdienu māja “Piemare”

• brīvdienu māja “Viļņi”

• brīvdienu māja “Dvēseles veldzes dārzs”

•‘’Vēju paradīze ‘’

•‘’Laiva’’

• Vizināšanās ar koka laivām

•‘’Martas māja’’

•‘’Suvenieki’’



Tūrisma uzņēmēju pieredzes 

apmaiņas brauciens

• Piena muiža un Piena muzejs

• Skrundas muiža

• ‘’Cita Abra’’

• Vitalitātes akadēmija

• Ideju māja

• Kazdangas pils

• Aizputes vīna darītava



Lauku ceļotāja seminārs 

‘’Garīkās”

Lauku ceļotājs informēja par jaunumiem gan likumdošanā, gan jaunu maršrutu 

izstrādē, gan statistikā.

• VID uzsākusi darbības, lai Airbnb naktsmītnes reģistrētos kā saimnieciskās 

darbības veicēji. Pašlaik izsūtītas 1200 vēstules naktsmītņu izīrētājiem ar 

brīdinājumu reģistrēties, no tiem jau 800 ir reģistrējušās un LC dod ziņas, lai 

kopīgi cīnītos ar negodprātīgiem uzņēmējiem.

• Tiek izstrādāts likums, ka tiem, kas piedāvā komplekso piedāvājumu, 

jādarbojas kā tūroperatoriem.  LC iebilst šādam likuma projektam, iestājas par 

to, ka  jābūt sadalītam pēc apgrozījuma.

• Statistika- aptaujājot lauku uzņēmējus- situācija šogad ir bijusi nemainīga 

(31%), vērojams pieaugums (44%), kritums (24%).

• 66% uzņēmēju neplāno celt cenu 2018. gadā.  Par +5% gatavojas celt 16%, 

par +10%  cels 10% uzņēmēji, vairāk par +20% plāno celt 2% lauku tūrisma 

uzņēmēji.



Semināri

Ar izaicinājumiem – kā veidot labāku tēlu, kā izmantot tehniskos un praktiskos jauninājumus 

zīmola veidošanai un mārketingam, kā produktīvi sasniegt auditoriju – ir saskāries ikviens 

tūrisma nozares pārstāvis. Par to šogad runās Latvijas Tūrisma forumā!

12.12.2017.  no 10:00- 21:00 Durbes ielā 4, Rīgā



Millennials jeb “tūkstošgades paaudze” ir sasniegusi 

pilngadību un līdz 2025. gadam pamazām kļūs par 

galvenajiem

patērētājiem, darbaspēku un ceļotājiem visā pasaulē, 

tostarp arī Latvijā.

Katru dienu mēs lasām virsrakstus par to, cik svarīgi ir 

zīmoliem jau tagad spēt uzrunāt un izprast 

“tūkstošgades paaudzi”,

taču realitātē daudzi mārketinga speciālisti vēl nespēj 

atrast pareizu pieeju zīmola komunikācijā ar tiem.

Iepazīsties ar “tūkstošgades paaudzi”– kas viņi ir? 

Kādēļ viņi ir unikāli? Kam viņi tic?

“tūkstošgades paaudzes” prāts– kādēļ viņi uzskata tā, 

kā uzskata? Ar ko savā dzīves uztverē viņi atšķiras no 

citām

paaudzēm?

“tūkstošgades paaudzes” patērētāji – ko viņi sagaida no 

zīmoliem? Kādas stratēģijas ir efektīvas šīs paaudzes

uzrunāšanā? Kā sociālie tīkli ietekmē šīs paaudzes 

pirkumu lēmumus?

Kā millenials maina tūrisma un viesmīlības industriju, 

un kā mēs varam būt tam gatavi, būt ieguvēji, nevis 

zaudētāji?

Veiksmes stāsti– kāda ir uzņēmumu pieredze 

komunikācijā ar šo auditoriju? Kas ir veiksmīgākie 

piemēri, no kuriem varam

iedvesmoties?

Semināri

5.12.2017.  

viesu namā “Kalnmuiža”, Kandavas novads



Statiska

TIC apmeklētāju skaits līdz 20.11.2017

8849 apmeklētāji no tiem:

LV – 4239

Vietējie iedzīvotāji - 2661

DE - 854

LT – 576

RU – 163

538 apkalpoti telefona zvani 

Jahtu ostā Dzintaru iela 2C

apkalpotas 111  jahtas 

363 jahtu ostas apmeklētāji
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Statistika + tūrisma uzņēmēju gada maksa

Sadarbības forma

• Jautājumi

• Ierosinājumi

• Idejas

Paldies par uzmanību!

JAUNUMI TIC DARBĀ


