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Vēsture
Biedrība „Zemgales Tūrisma Asociācija”(ZTA) ir
viena no jaunākajām reģionālajām tūrisma
asociācijām Latvijā - dibināta 2003.gada
30.decembrī.
Asociācijas dibinātāji - sabiedriskās organizācijas:
Dobeles rajona Tūrisma Asociācija, Bauskas rajona
Tūrisma Asociācija, biedrība „Koknesei” un
pašvaldības iestāde „Jēkabpils rajona tūrisma
informācijas centrs”.
2010.gada maijā Zemgales Tūrisma Asociācijai tiek
pievienota biedrība "Bauskas rajona Tūrisma
Asociācija" (reorganizējot to).
Šobrīd Asociācija apvieno 47biedrus.
2011.gadā ZTA ieguva Ekonomikas ministrijas un
TAVA atzinības rakstu.
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ZTA - Zemgales Tūrisma Asociācija biedrība
www.travelzemgale.lv
ž Ikgadējās Zemgales tūrisma konferences
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž

organizēšana;
Ikgadējs Zemgales pasākumu plāns interneta vidē un
Ziemassvētku pasākumu plāns;
Dalība tūrisma gadatirgos – Viļņa, Tallina, u.c.
Reģionāla līmeņa brošūras, žurnālistu vizītes;
Informācijas ievadīšana un precizēšana par Zemgali
www.latvia.travel
Biedru interešu aizstāvēšana EM, TAVA, pašvaldībās
utml.;
Dalība Baltic Connecting;
Biedru un Zemgales reģiona reklāma dažādos
pasākumos, konferences, masu mēdijos utml;
Pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana;
Tūrisma tendenču un statistikas apkopošana;

Sadarbojas ar novadu TIC un novadu tūrisma pakalpojumu
sniedzējiem, citām reģiona asociācijām, TAVA
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Zemgales Tūrisma Asociācijas biedri
Aizkraukles apkārtnē (6):
Kokneses TIC, Kokneses pilsdurpas www.koknese.lv
Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs „Kalna ziedi”
, kalnaziedi.aizkraukle.lv/
Mežmalas laivas www.mezmalaslaivas.lv
Viesu nams „Pilkane”, www.pilkalne.viss.lv
Pļaviņu TIC www.plavinunovads.lv
Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs “Riekstiņi”www.ltg.lv/riekstini

Viesītes muzejs “Sēlija” www.muzejsselija.lv
Krustpils novada dome www.krustpils.lv
Motelis “Ceļinieks” www.cbkrustpils.lv

Pierīgas apkārtnē (4):
Ķekavas TIC, www.kekava.lv
Sia „Lāči”, www.laci.lv
Baldones novada pašvaldība www.baldone.lv
Daugavas muzejs www.daugavasmuzejs.lv

Dobeles apkārtnē (10):
Dobeles novada TIC www.zemgaletourism.lv
Tērvetes novada TIC www.tervetesnov.lv
Bauskas apkārtnē (17):
Auces TIC www.auce.lv
Bauskas TIC www.tourism.bauska.lv
Latvijas valsts meži www.mammadaba.lv
Rundāles pils muzejs www.rundale.net
A.Brigaderes muzejs „Sprīdīši” www.spridisi.lv
Bauskas pils muzejs www.bauskaspils.lv
Pētera Upīša muzejs” www.lvai.lv
Bauskas novadpētniecības un mākslas
Dobeles novadpētniecības muzejs, dobeles.muzejs@navigator.lv,muzejs www.bauskasmuzejs.lv
K.Ulmaņa muzejs “Pikšas” www.piksas.lv
Viļa Plūdoņa muzejs, signe.samsone@tvnet.lv
A/s “Tērvete” alusdarītava, zirgaudzētava www.tervete.lv
Rīgas Motormuzejs Bauskā, www.motormuzejs.lv
Cīruļi, pirts, naktsmājas www.ciruli.lv
Viesu nams „Bērzkalni” www.berzkalni.lv
Viesu nams „Vecozolnieki” www.vecozolnieki.lv
Jelgavas apkārtnē (5):
Rundāles pils restorāns smillere@apollo.lv
Jelgavas TIC, Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas
Kempings „Arāji” arajikempings@inbox.lv
tornis www.tornis.jelgava.lv,
Motelis „Brencis” www.brencis.viss.lv
Jelgavas novada pašvaldība www.jelgavasnovads.lv
Viesu nams „Krāces” www.viesunamins.lv
Kafejnīca „Zemnieka cienasts” www.lici.lv
Atrakciju parks „Labirinti” www.labirinti.lv
Zemgales poniji www.poniji.lv
Mini zoo „Dobuļi” www.minizoo.lv
Tūrisma gids Milija Zīberte, t.29807078
Gids Agnese Haukaagnese.hauka@inbox.lv
Trušu pilsētiņa www.trusupilsetina.lv
Jēkabpils apkārtnē (5):
Atpūtas komplekss “Miķelis” www.lauks.lv/mikelis
Jēkabpils TIC www.jekabpils.lv
SPA centrs „Citruss” www.citrusspa.lv
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Mērķi un
uzdevumi

Mērķis
veicināt tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi un
sekmēt mūsdienīgas, vidi saaudzējošas tūrisma
nozares attīstību Zemgalē

Galvenie uzdevumi: identificēt, izveidot un attīstīt
Zemgales tūrisma produktu; veikt Zemgales tūrisma
mārketingu; veicināt ar tūrismu saistītās
uzņēmējdarbības aktivizēšanos Zemgalē; sekmēt ar
tūrismu saistīto uzņēmumu sadarbību;
Virsuzdevums : reklamēt un pārstāvēt Zemgali kā
tūristiem pievilcīgu un vienotu tūrisma galamērķi,
apvienojot novadus, tūrisma objektus un
pakalpojumu sniedzējus un speciālistus
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— Zemgales tūrisma interešu pārstāvniecība

Galvenie
darbības
virzieni (I)

—
—
—

—
—
—
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Ekonomikas ministrijas tūrisma konsultatīvajā
padomē, Tūrisma attīstības valsts aģentūrā (TAVA)
– dažādās sēdēs, komisijās un citās valsts un
reģiona darba grupās, komisijās utt.;
Latvijas tūrisma sadarbības padomes loceklis
(Kurzeme, Vidzeme, Latgales tūrisma asociācijas);
TAVA www.latvia.travel administrēšana,
TAVA Zemgales tūrisma kartes un citu izdevumu,
žurnālistu un tūroperatoru vizīšu koordinēšana
reģionā;
Dalība starptautiskajos tūrisma gadatirgos Lietuvā
un Igaunijā u.c. izstādēs;
Dalība Baltic Connecting darba seminārā;
Biedru un Zemgales reģiona reklāma dažādos
pasākumos, konferencēs, masu mēdijos (LR, TV,
laikrakstos utml.);

— Ikgadējās reģionālās Zemgales tūrisma

Galvenie
darbības
virzieni (II)

—

—

—

—

konferences organizēšana;
Aktuālo Zemgales pasākumu plāns interneta vidē
www.travelzemgale.lv kopš 2010.gada, kurā
kultūras iestādes pašas var ievadīt informāciju.
Zemgales tradicionālo pasākumu un citas tūrisma
informācijas apkopošana (2012.g. naktsmītnes,
interaktīvās programmas, pasākumi);
Informācija par TAVA un ZPR aktivitātēm novadu
un reģiona mēroga tūrisma darba semināros,
konferenecēs;
Tūrisma tendenču un statistikas datu apkopošana
par Zemgales reģionu un galvenajiem tūrisma
objektiem;

— Dalība reģionālos tūrisma projektos, pieredzes
apmaiņas braucienu organizēšana.
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Asociācijas biedra labumi:

Asociācijas
labumi:

—

1)kopā sanāk
lētāk, izdevīgāk
2) kopā var izbīdīt
politiskas un
likumdošanas
lietas

—
—
—

3) katrs atsevišķi
mēs esam mazi,
kopā lieli
- mazi bonusiņi
veido lielus
labumus
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—
—
—
—

Iespēja piedalīties Zemgales tūrisma mārketinga aktivitātēs vietējā un
starptautiskajā tirgū.
¡
Biedru tūrisma karte
http://bauskata.lv/faili/20110302162529299.pdf ; informācija
www.travelzemgale.lv ; witter.com/TravelZemgale
¡
TAVA Zemgales tūrisma karte - ZTA iesaka, maršrutos izcelti biedri
http://www.tava.gov.lv/sites/tava.gov.lv/files/e-kratuve/tavapublikacijas/tava-publikacijas-2012/pdfs/Zemgale_LV_Y12.pdf
¡
Žurnālistu un tūroperatoru vizīšu novirzīšana uz biedru objektiem;
¡
Pašiem braukt uz tūrisma tirgiem un sevi reklamēt;
Biedru īpašo piedāvājumu izsūtīšana ZTA sadarbības partneriem, tūrisma
profesionāļiem u.c. interesentiem (pa e-pastu).
Informācija par dažādiem tūrisma jaunumiem, finanšu piesaistes
iespējām, pasākumiem, projektiem, reklāmas iespējām (pa e-pastu).
Atsauksmes un ieteikuma vēstules ZTA biedriem projektu realizācijai u.c.
institūcijās.
Divi bezmaksas ielūgumi uz Balttour tūrisma izstādi Ķīpsalā.
Atlaides ZTA organizētajos semināros, pieredzes apmaiņas braucienos,
mācībās.
Bezmaksas tūrisma konsultācijas tūrisma uzņēmējiem.
Sadarbības veicināšana starp biedriem, veidojot reģionāla līmeņa tūrisma
produktus un maršrutus.
¡
Lielupes ielejas dārgumi, Ciemos uz Zemgales laukiem.

Paldies par uzmanību!
www.travelzemgale.lv
Biedrība “Zemgales Tūrisma Asociācija”
Rātslaukums 1, Bauska, LV3901
Tālr.639 23 797
info@travelzemgale.lv
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