
Tūrisms Pāvilostā 

21.11.2018. 



TIC-2018 
26.-28. janvāris Viļņa “Adventur 2018” 

 

2.- 4. februāris‘’Balttour  2018‘’ 

 

19. maijs Pāvilostas pilsētas svētki, sezonas 

atklāšana- Mini maratons, Iepazīsti Pāvilostu 

 

2.-3. jūnijs Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas 

muzeja gadatirgus 

 

18. augusts Rīgas svētki  

 

25. augusts Senās uguns nakts, Sakas upes 

regate “Pāvilostas asaka” 

 

25. novembris Nēģu diena Pāvilostā 

 

 



•Zaļā Stara biļetes 

•Kafija/ WC 

•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 

•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 , kuru 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.jūnijs-1. jūlijs orientēšanās pasākuma “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. 

 

 

 

 



Tūrisma uzņēmēju pieredzes apmaiņas diena 



2019. 

Buklets/ karte/ statistika 

 

25.-27. janvāris Viļņa “Adventur 2019” 

 

1. – 3. februārim “Balttour 2019” 

 

18. maijā - Tūrisma aktīvās sezonas  

atklāšana 

 

24. augusts Aktīvās sezonas noslēgums 
 

 



Jauni sadarbības līgumi 

Pārtrauktie sadarbības līgumi 

•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” 

•Apartamenti “Cardinalis house” 

 

 

•Viesnīca “Das Crocodill” 

•Telšu laukums “Kraujiņas” 

•Brīvdienu māja “Piemare” 



Statistika 

TIC apmeklētāju skaits līdz 18.11.2018 

 

10156 apmeklētāji no tiem: 

 

LV – 4893 

Vietējie iedzīvotāji - 3304 

DE - 930 

LT – 472 

RU – 172 

 

651 apkalpoti telefona zvani  
 

Jahtu ostās 
apkalpotas 295  jahtas  



TIC apmeklētāju skaits pa mēnešiem 
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Facebook.com statistika 

Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrs  

Sekotāji- 1113 

Lapa patīk- 1079 

365 dienās ievietoti 67 pasākumi, kuri kopā sasnieguši 

107,3 tūkstošus facebook lietotājus 

Pēdējās 90 dienās 19 pasākumi- 40,8 tūkstoši 

sasniegtie lietotāji 



Pāvilostas uzņēmēji, kuri nominēti šajā gadā: 

•Dvēseles veldzes dārzs 

•Vaira Kārkliņa 



Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrs 

pavilostastic 

Sociālie tīkli 



Statistika + tūrisma uzņēmēju gada maksa 

 

 

 

 

 

• Jautājumi 

• Ierosinājumi 

• Idejas 

 

 

Paldies par uzmanību! 


