
 

Tūrisma galvenie rādītāji 
un potenciālie attīstības 

virzieni Zemgalē  
 

 

 

03.12.2014,Bauska 



Esošā situācija (1) 

 Kā Zemgales tūrisma vērtības, pamatojoties uz 
Zemgales Tūrisma koordinācijas darba grupas 
viedokli, tika definētas :  

 
• Zemgale kā bagāts un dižs kultūrvēsturiskais reģions  
• Ar tradicionālo Zemgales lauku sētu (maizes klēts)  
• Dabas vērtības Zemgalē ( Meži (takas), putnu vērošana, palienas, 

dižkoki, Zemgales ainavas (līdzenums), Sēlijas pakalni)  
•  Dižie Zemgalieši: (Namejs, Brigadere, Plūdonis, Ulmanis, 

Jaunsudrabiņš Rainis, u.c.)  
•  Atpūta nesteidzoties Zemgales ūdeņos (Lielupe, Daugava)  
•  Ražots Zemgalē – (Dobeles dzirnavnieks, Tērvetes alus, Nākotne, 

Keramika, Bauskas alus, u.c.)  
• Kulinārijas mantojums, amatniecība – virteni, maize, alus, putras  
•  Zemgales „rozīšu” raksts, tautiskie raksti, tradīcijas (kāzas)  
•  Pilis un muižas  
• Lielie pasākumi – Kantrī festivāls, Zemgaļu svētki, Ledus 

skulptūras, u.c.  



Esošā situācija (2) 

 
 Izvērtējot Zemgales pašvaldību sniegtos pieejamos 

datus par apmeklētāju skaitu to lielākajos tūrisma 
objektos 2013.gada apmeklētāko Zemgales tūrisma 
objektu vidū ir Rundāles pils muzejs, Tērvetes 
dabas parks un Jelgavas Sv. Trīsvienības 
baznīcas tornis, Bauskas pils muzejs. Visvairāk 
apmeklētāko objektu skaits ir Jelgavas pilsētā un 
Dobeles novadā – katrā pa 5, tālāk seko Jēkabpils 
pilsēta un Bauskas novads ar 4 objektiem katrā 
(Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs, 
Bauskas Motormuzejs, Atpūtas komplekss – viesu 
nams “Miķelis” Bauskas novadā).  



Esošā situācija (3) 

 Nr.p.k.  Objekts    Apmeklētāju skaits 
  

1.         Rundāles pils muzejs    222 053   
2.  Tērvetes dabas parks    115 000   
3.  Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis  37 659   
4.  Bauskas pils muzejs     37 171   
5.  P.Upīša muzejs un dārzs    22 000   
6.  Ūdens relaksācijas centrs „Citrus” Jēkabpilī  20 926  
7.  Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs  20 613   
8.  Kokneses pilsdrupas    19 642   
9.  Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs  16 839   
10.  Krustpils pils, Sēļu sēta    15 888   
11.  Bauskas Motormuzejs    13 197   
12.  LLU muzejs Jelgavas pilī    10 957   
13.  Ziemassvētku kauju muzejs (Jelgavas nov.)  10 286   
 



Esošā situācija (4) 

 



• Kopā Zemgalē tiek piedāvāti 150 dažāda veida aktīvās 
atpūtas piedāvājumi. Visvairāk aktīvās atpūtas 
iespējas tiek piedāvātas Jelgavas pilsētā (16), Kokneses 
novadā (16), kā arī Vecumnieku novadā (13).  
 

• Pēc Zemgales pašvaldību sniegtajiem datiem Zemgales 
reģionā apmeklētājiem pieejamas un tūrisma apritē ir 
78 baznīcas. Visvairāk baznīcu ir Jēkabpils pilsētā – 9, 
tālāk seko Neretas novads ar 8 baznīcām, Jelgavas 
novads ar 6, Jelgavas pilsēta un Jaunjelgavas novads ar 5 
baznīcām. 

 
• Vislielākais piļu un muižas kompleksu skaits ir 

Jelgavas novadā (9 objekti), Auces novadā (7), Kokneses 
(5) un Bauskas novadā (4).  

Esošā situācija (5) 



• Vislielākais piedāvājums ražojošo uzņēmumu 
apskatei ir Jelgavas pilsētā (8), kā arī Dobeles 
novadā un Bauskas novadā (4). Zemgalē kopā skaits 
sastāda 26 uzņēmumi. 

• Visvairāk apskates saimniecību ir Dobeles novadā 
– 8, Bauskas un Jelgavas novados – 6, Vecumnieku 
novadā – 5 un Aknīstes, Pļaviņu un Tērvetes 
novados – 4 saimniecības. Saskaņā ar Zemgales 
pašvaldību sniegto informāciju, 2014.gadā reģionā 
kopā ir 60 saimniecības, kuras piedāvā ekskursijas 
savā sētā.  

Esošā situācija (6) 



Nodarbināto skaita īpatsvars salīdzinājumā starp Zemgales 
plānošanas reģiona perspektīvajām nozarēm 2012.gadā. 

Nodarbināto skaita īpatsvars (%) ZPR prioritārajās nozarēs 2012.gadā 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde  



Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2012. gadā nozarē kopumā bija nodarbināti 
1,6 tūkstoši jeb 3,2% no kopējo reģionā strādājošo skaita. Salīdzinot ar 2008. gadu, strādājošo 
skaits nozarē ir samazinājies par 7,4%, kas daļēji skaidrojams ar ievērojamu nozares darbības 
samazinājumu ekonomiskās krīzes laikā 2009.gadā. Tomēr pēdējo gadu laikā (salīdzinot 
nodarbināto skaitu tūrisma nozarē Zemgales reģionā 2011.gadā ar 2012.gadu) vērojams 
nodarbināto skaita pieaugums – par 14%).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nodarbināto skaits tūrisma nozarē Zemgalē, tūkst., 2008.-2012.gads 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

 



• Saskaņā ar Lursoft datiem, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu 
nozarē Zemgales reģionā 2013. gadā bija reģistrēti 439 uzņēmumi, savukārt 
ceļojuma biroju un saistīto pakalpojumu nozarē – 46 uzņēmumi. Laikā no 
2007. līdz 2013.gadam nozarē vērojams uzņēmumu skaita pieaugums 
reģionā – par 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tūrisma nozares uzņēmumu skaits ZPR 2007.-2013.gadā. Avots: Lursoft 

 

 



TOP 50  pēc 2013.g. apgrozījuma 
(EUR), Lursoft dati  

• Visvairāk Izmitināšanas un ēdināšanas 
pakalpojumu jomā uzņēmumu Jelgavas (14)  un 
Jēkabpils (7)  pilsētā, tālāk seko Dobeles novadā 
(6), Jelgavas novads (5),Bauskas novadā (4), 
Pļaviņu, Ozolnieku novadā (2),u.c . 

• Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas 
pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumu jomā 
visvairāk uzņēmumu Jelgavas pilsētā (8), 
Aizkraukles novadā (2), Iecavas, Skrīveru, 
Bauskas, Dobeles, Vecumnieku novados un 
Jēkabpils pilsētā (1).      

   *Top25 



TOP 50 pēc 2013.g. nodarbināto 
skaita, Lursoft dati 

• Visvairāk Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu 
jomā uzņēmumu Jelgavas (15)  un Jēkabpils (6)  
pilsētā, tālāk seko Dobeles novadā (6),Bauskas 
novadā (5), Pļaviņu, Ozolnieku, Jelgavas novadā (3), 
Aizkraukles, Rundāles, Skrīveru novadā (2), Krustpils, 
Kokneses novadā (1). 

• Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas 
pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumu* jomā 
visvairāk uzņēmumu Jelgavas pilsētā (12),Jēkabpils 
pilsētā (3),  Iecavas, Aizkraukles, Skrīveru novadā (2), 
Bauskas, Vecumnieku, Dobeles, Jelgavas novadā 
novadā (1).       *Top25 

 



Vērtējot Zemgales pašvaldību attīstības programmas 
un pašvaldību sniegto informāciju par 
attīstāmajiem tūrisma viediem, visas pašvaldības ir 
noteikušas tūrismu kā specializācijas nozari. 
Visvairāk pašvaldību attīstības dokumentos dominē 
kultūrvēsturiskais tūrisms (t.sk., amatniecība, 
kulinārijas mantojums), dabas tūrisms, 
aktīvais tūrisms (t.sk. ūdens, velo, 
piedzīvojumu tūrisms), lauku tūrisms. Tāpat pie 
esošiem un attīstāmajiem tūrisma veidiem tiek 
minēti arī sporta, ekoloģiskais, medību, 
sakrālais, industriālais, darījumu, rekreatīvais 
un veselības tūrisms.  

Attīstāmie esošie un perspektīvie tūrisma veidi  



ETS finansēto reģionālo tūrisma projektu rezultāti 

 Projekts “Velomaršrutu tīkla attīstība un 
uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā” 

  - Izstrādi 18 dažādi velomaršruti Zemgalē, no kuriem 
8 ir nomarķēti (7 velonovietnes,  541 velozīmes) 

 - Nodrošināta dalība 6 tūrisma izstādēs (Somija – 
Matka un Go-Expo, Igaunija – Tourest, Latvija – 
Balttour, Vācija –  

  Reisen Hamburg,  

  Nīderlande  -  

  Vakantienbeurs) 

 



ETS finansēto reģionālo tūrisma projektu rezultāti 

 Projekts “Amatniecības un tradicionālās mākslas 
sadarbības tīkls kā Latvijas un Lietuvas pierobežas 
teritorijas konkurētspējas un pievilcības veicinātājs” 

Zemgalē izveidoti 8 Amatniecības un mākslas centri, 
kuri pašlaik aktīvi darbojas tūrismā.  

 



ETS finansēto reģionālo tūrisma projektu rezultāti 

 Projekts “Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā” 

 Zemgalē izveidoti 3 zaļie tirdziņi – Mājtirgus  

 



ETS finansēto reģionālo tūrisma projektu rezultāti 

• Projekts „Senās kulta vietas - Baltijas jūras 
piekrastes kopīgā identitāte“ 

• Projekts “Atraktīvu un pieejamu muzeju attīstība 
Zemgalē un Ziemeļlietuvā ( Museum access)” 

• Projekts “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
Zemgalē un Ziemļelietuvā apsaimniekošanas 
uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas 
teritoriju saudzīgai izmantošanai un dabas vērtību 
saglabāšanai (Protected areas)” 

• Projekts “Reģionālā sadarbība amantiecības 
attīstībai (Regio crafts)” – 4 videoklipi – “Latvija darina”, 
“Latvija veido”, “Latvija skan”, “Latvija garšo”. 

 

 

 





 



ZEMGALES ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS 
STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS 

APDZĪVOTAS ZEMGALES PILSĒTAS UN LAUKI 

Izglītots, radošs 
un uzņēmīgs 

Konkurēt-
spējīga un 
inovatīva 

Ilgtspējīga, 
kvalitatīva un 

iekļaujoša  

pilsētās & laukos 

CILVĒKS EKONOMIKA DZĪVES VIDE 



Zemgales plānošanas reģiona ekonomikas 
profils – galveno jomu  mijiedarbība 

«Maizes klēts» 

Lauksaimniecība 
un pārtikas 

ražošana 

Resursi 

Meži un derīgie 
izrakteņi 

Apstrādes 
rūpniecība 

Tūrisms un 
amatniecība 

Izglītoti, 
radoši un 
uzņēmīgi 

cilvēki laukos 
un pilsētās 



ZEMGALES ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES 

1. Zemgale – reģions ar attīstītu lauksaimniecību un uz 
vietējiem resursiem balstītu lauku saimniekošanu. 
Zemgale – intensīvās lauksaimniecības un 
ekosaimniekošanas „sadzīvošanas” modelis. 

2.Zemgales nacionālas un reģionālas nozīmes pilsētas – 
reģiona rūpniecības un pakalpojumu centri, kas dod 
attīstības starojumu lauku teritorijām.  

3.Apdzīvoti Zemgales lauku apvidi, kur attīstās mazā 
uzņēmējdarbība un ir saglabāta tradicionālā dzīves vide.  

4.Zemgale - izglītības, zinātnes un inovāciju reģions ar 
Latvijas lauksaimniecības universitāti kā intelektuālo 
potenciālu lauku attīstībai un spēcīgām profesionālās 
izglītības iespējām reģionam nozīmīgās kompetencēs. 

 



6+2: ZEMGALES VIDĒJA TERMIŅA 
ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES 

• Vidēja termiņa prioritātes:  
▫ P1 Uzņēmējdarbībai pievilcīga vide – bāze inovācijām ilgtermiņā  
▫ P2 Elastīga izglītība mūža garumā 
▫ P3 Efektīva transporta sistēma reģiona ārējai un iekšējai 

sasniedzamībai 
▫ P4 Vides un dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana un attīstība 
▫ P5 Efektīva pakalpojumu sistēma 
▫ P6 Zemgales kultūrvide un identitāte  

 
• Horizontālās prioritātes:  

▫ HP1 Apdzīvotības saglabāšana – kopienas un dzīves telpas 
ilgtspēja   

▫ HP2 Vieda pārvaldība 
 



P1 Uzņēmējdarbībai pievilcīga vide – bāze 
inovācijām ilgtermiņā 

 

• RV 1.4. Attīstīt Zemgales reģionam specifiskas 
tūrisma nišas un veicināt jaunu tūrisma produktu 
un pakalpojumu piedāvājumu 
▫   Veicināt konkurētspējīgo tūrisma nišu attīstību 

reģionā un tūrisma produktu un pakalpojumu 
mārketēšanu un virzīšanu tirgū 

 

▫      Sekmēt uz eksportu orientētu tūrisma produktu 
un pakalpojumu veidošanu un pieejamību 

 



P6 Zemgales kultūrvide un identitāte 

• RV 6.1. Saglabāt un popularizēt Zemgales kultūrvidi 
un tradīcijas 

 
    Veicināt materiālo un nemateriālo kultūras un dabas 

vērtību saglabāšanu, attīstību un izmantošanu 

kvalitatīvas dzīves vides veidošanā un iedzīvotāju 

piederības stiprināšanā 

 

    Sekmēt Zemgales reģiona atpazīstamību un identitāti 

caur kultūras pasākumu un tūrisma piedāvājumu 



RV 1.4. Attīstīt Zemgales reģionam specifiskas tūrisma nišas un 
veicināt jaunu tūrisma produktu un pakalpojumu piedāvājumu 

  

 Aktivitāte Iznākuma rādītāji 

Veicināt jaunu tūrisma produktu un 
pakalpojumu izveidi dažādām mērķa 
grupām, identificējot un koordinējot 
reģionāla līmeņa tūrisma iniciatīvas,  
kopīgus sadarbības un izpētes projektus 
reģiona tūrisma veicināšanai  

1. Identificēts Zemgales konkurētspējīga  
tūrisma potenciāls 
2.Izveidoti un realizēti kopīgi jauni 
produkti un pakalpojumi – t.sk. vairāku 
dienu maršrutu izveide, tematisko 
galamērķu kopu pozicionēšana u.c. 

Veicināt pašvaldību, NVO un 
uzņēmumu sadarbības stiprināšanu 
un attīstību un rīcības koordināciju 
tūrisma potenciāla stiprināšanai 
Zemgalē 

1.Noorganizētas tūrisma koordinācijas  
darba grupas, semināri, konferences, 
u.c. veicinošas aktivitātes 

Veicināt esošo tūrisma produktu un 
pakalpojumu pieejamību un 
konkurētspēju 

1.Uzlaboti kopīgi tūrisma produkti un 
pakalpojumi 
2.Nodrošināta un uzlabota objektu 
pieejamība 



RV 1.4. Attīstīt Zemgales reģionam specifiskas tūrisma nišas un 
veicināt jaunu tūrisma produktu un pakalpojumu piedāvājumu 

  

 Aktivitāte Iznākuma rādītāji 

Veicināt tūrisma produktu un 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos, 
koordinējot labās prakses pārņemšanas, 
apmācību, tirgus izpētes un mārketinga 
instrumentu uzlabošanas pasākumus 

1.Realizēti kvalitātes uzlabošanas 
projekti  (labās prakses izplatīšanas 
kampaņas, apmācības, semināri, 
veicināšanas akcijas, TIC, TIP tehniskās 
un profesionālās kapacitātes uzlabošana 
u.c. 

Palielināt Zemgales reģiona 
atpazīstamību un pozicionēt to kā 
tūrisma galamērķi 

1.Iztrādāta reģiona mārketinga stratēģija 
2. Izveidoti jauni un specializēti  
tematiskie piedāvājumu komplekti  
3. Nodrošināta informācijas pieejamība 
( informatīvie materiāli, GIS) 
4. Noorganizētas sadarbības un 
mārketinga kampaņas 
5. Noorganizētas tūroperatoru, 
žurnālistu vizītes, izstādes u.c. 



RV 6.1. Saglabāt un popularizēt Zemgales kultūrvidi un 
tradīcijas 

  

 

Aktivitāte Iznākuma rādītāji 

Izstrādāt dabas un kultūrvēsturiskā 
mantojuma un tradīciju saglabāšanas un 
attīstības koncepciju 

1.Izstrādāta dabas un kultūrvēsturiskā 
mantojuma koncepcija, definējot prioritāri 
attīstāmos objektus un kultūras tradīcijas, 
iekļaujot tos reģionālos (starpnovadu) un 
tematiskos tūrisma maršrutos, mantojuma 
aizsardzības pasākumos un attēlojot 
nozīmīgākos objektus un tradīciju 
saglabāšanas aktivitātes vienotā 
elektroniskajā sistēmā (uz ĢIS bāzes) 
2. Īstenoti prioritāri attīstāmie koncepcijas 
virzienu veicināšanas un pieejamības 
pasākumi 

Īstenot lauku tūrisma popularizēšanas 
un pieejamības nodrošināšanas 
pasākumus 

1.Apzināti  Zemgales reģionam raksturīgie 
lauku tūrisma resursi 
2.Nodrošināta un uzlabota objektu 
pieejamība. 
3. Izveidoti jauni vai pilnveidoti esošie 
maršruti 
4.Realizēti sadarbības, mārketinga, pieredzes 
apmaiņas pasākumi 



RV 6.1. Saglabāt un popularizēt Zemgales kultūrvidi un 
tradīcijas  

 Aktivitāte Iznākuma rādītāji 

Pilnveidot dabas un izzinošā 
piedāvājumu un pieejamību 

1.Izveidoti jauni vai iekļauti esošajos 
maršrutos dabas un izzinošā tūrisma 
objekti un aktivitātes 
2.Realizēti sadarbības, mārketinga, 
pieredzes apmaiņas pasākumi  
3 Nodrošināta un uzlabota objektu 
pieejamība 

Veicināt reģiona kulinārā tūrisma 
attīstību un konkurētspēju 

1.Izveidoti jauni vai pilnveidoti esošie 
maršruti 
2. Realizēti sadarbības, mārketinga, 
pieredzes apmaiņas pasākumi 
3.Nodrošināta un uzlabota objektu 
pieejamība. 



RV 6.1. Saglabāt un popularizēt Zemgales kultūrvidi un 
tradīcijas  

 Aktivitāte Iznākuma rādītāji 

Sekmēt kultūras un radošo pasākumu 
attīstību un jaunu pasākumu veidošanu, 
iesaistot vietējos iedzīvotājus (t.sk. 
amatniekus, mājražotājus, radošo 
industriju uzņēmējus u.c.) 

1.Izveidota pasākumu organizēšanas un 
plānošanas sistēma 
2.Pieaudzis kultūras un radošo 
pasākumu skaits (piemēram, 
meistarklases, amatniecības un mākslas 
dienas u.c 

Koordinēt un nodrošināt reģionāla 
līmeņa kultūras un identitātes 
stiprināšanas, piederības pasākumus 

1. Realizēti reģionāli mārketinga 
pasākumi – informatīvie materiāli, 
konferences, akcijas, u.c.pasākumi 



Zemgales Tūrisma perspektīvas  

 
Sasniedzamie rezultāti un rādītāji – viesnīcās 

un citās tūristu mītnēs pavadītās naktis  
 
Samazināt sezonalitāti 

 
Stiprināt mārketinga aktivitātes 
 
Paplašināt esošo tūrisma galamērķu areālu 

paplašināšanos 
 

 
 
 

 

  



Zemgales Tūrisma perspektīvas  

 
Definētie reģionālie tūrisma projekti 

- „Centrālbaltijas lauku reģioni –pievilcīgi tūrisma galamērķi ” 
- „ Industriālā mantojuma saglabāšana un izziņa” 
- „Muižas parku saglabāšana un attīstība” 
- „Kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšana, attīstība un 

pārvēršana kvalitatīvā tūrisma produktā” 
- U.c. projekti 
 

Jaunas ETS programmas  
– Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014. -

2020.gadam 
 - Latvijas - Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 

programma 2014. - 2020.gadam 
 
 
 

 

  



 

 

 

Paldies par uzmanību!  
 

 

 

 

 

Anna Builo-Hoļme, 63021245, 

27000470,anna.builo@zpr.gov.lv 
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