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         Zemgales Tūrisma asociācijas virsuzdevums ir 
reklamēt un pārstāvēt Zemgali kā tūristiem pievilcīgu un 
vienotu galamērķi, apvienojot novadus, tūrisma objektus 

un pakalpojuma sniedzējus   

Galvenie 
uzdevumi  

veicināt ar 
tūrismu saistītās 
uzņēmējdarbības 

aktivizēšanos 
Zemgalē 

identificēt, 
izveidot un attīstīt 
Zemgales tūrisma 

produktus 

sekmēt ar tūrismu 
saistīto uzņēmumu 

sadarbību 
veikt Zemgales 

tūrisma 
mārketingu 

pārstāvēt Zemgales 
tūrisma intereses 

(padomēs, 
sanāksmēs, 
semināros, 
pasākumos) 



Liene Rulle 

Valdes priekšsēdētājs  

Daina Liepiņa 

Valdes locekle 

Inese Turkupole-
Zilpure 
Valdes locekle 

Anita Banziņa 

Valdes locekle 

Ruta 
Bemberga 

Valdes locekle 

Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kuru veido 5 pārstāvji un ko ievēl uz 2 gadiem. 

 

Valdes locekļi savus pienākumus pilda bez atlīdzības un pārstāv biedrību katrs atsevišķi.  



5 ir no 
Jelgavas 

apkārtnes 

11 ir no 
Dobeles/Tērvetes/
Auces apkārtnes 

6 ir no 
Jēkabpils 
apkārtnes 

7 ir no 
Aizkraukles/Jaunjelgavas

/Kokneses/ 
Pļaviņu apkārtnes 

15 ir no 
Bauskas 

apkārtnes 

4 ir no Pierīgas 
apkārtnes 

Asociācija uz 2014.gada novembri 
apvieno 48 biedrus.   



Rādītāji Vidzemes Zemgales Kurzemes Latgales 

Dibināšanas 
gads 

1997 2003 2001 ~1994 

Biedru skaits,  90 48 104 ~ 60 

t.sk. 
pašvaldības 

32 11 

22  
(ar 19 noslēgti 

sadarbības 
līgumi) 

5 

Valdes sastāvs 15 5 9 7 

Algoti 
darbinieki 

4  1 2 0 

Budžets 
veidojas no biedru naudām, ziedojumiem, līdzmaksājumiem, 

 dažādu projektu finansējumiem 



» Pārstāvētas Zemgales reģiona tūrisma intereses un piedāvājumi, sarunās un 
pasākumos ar TAVA, Konsultatīvajā padomē, Zemgales reģiona Tūrisma darba grupā, 
ALTU, reģionālajām asociācijām u.c. organizācijām; 

» Administrēta un uzturēta mājas lapa un sociālie tīkli; 

» Sadarbībā ar TAVA:  

˃ Izdota Zemgales tūrisma karte; 

˃ Sagatavoti piedāvājumi žurnālistiem, tūrisma operatoriem, delegācijām; 

˃ Sagatavots ekskursiju piedāvājums Baltic Connecting dalībniekiem; 

˃ Nodrošinātas reģiona piedāvājuma prezentācijas tūrisma operatoriem, 
žurnālistiem Maskavā, Minskā, Helsingos, Viļņā, Igaunijā;  

» Sadarbībā ar Zemgales pašvaldībām:  

˃ Nodrošināta reģiona tūrisma piedāvājuma prezentācija starptautiskās tūrisma 
izstādēs 

˃ Noorganizēta reģionālā tūrisma konference 

˃ Sagatavots un apkopots Zemgales pasākumu plāns  

˃ Un uzņēmējiem noorganizēta akcija «Brīvdienu maršruts uz Zemgales laukiem» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Balttour 2015 

• Sadarbībā ar ZPR, 
pašvaldībām un 
uzņēmējiem – 
sagatavot tūrisma 
materiālus (Jaunumu 
avīze; Tematiskie 
piedāvājumi; Lielāko 
pasākumu 
apkopojums) 

Apmācības, semināri 

• Sadarbībā ar TAVA 
plānotas 
apmācības/semināri: 
par viesmīlības un 
kvalitātes jautājumiem 
un klāsteru izveides 
pamatnosacījumiem  

Dalība starptautiskās 
izstādēs 

• „Matka”, Somija 

• „Adventur”, Lietuva 

• „Tourest”, Igaunija 

• „f.re.e”, Vācija 

• „MITT”, Krievija 

 

• Tiek nodrošināta 
sadarbībā ar TAVA un 
pašvaldībām 
nacionālajā stendā, 
2015.gada sākumā 

 



 

 

 

 

 

 

Mājas lapa/ 

sociālie tīkli 

• Informācijas 
aktualizācija, 
sagatavošana 

• Mājas lapas 
uzlabošana, 
administrēšana 

• Tulkošana  

Vizītes 

• Žurnālistu  

• Tūrisma operatoru 

• Uzņēmēju/biedru 
pieredzes apmaiņas 
braucieni 

Tūrisma mārketings 

• Informācijas 
pieejamības 
nodrošināšana 
publiskajā telpā 

• Reklāmas raksti 
vietējos un 
starptautiskos 
laikrakstos 

• Produktu prezentācijas  

 



 

 

 

 

 

 

Sadarbība 

• TAVA; 

• Reģionālām 
asociācijām, valsts 
institūcijām, 
sadarbības 
partneriem; 

• Interešu 
pārstāvniecība, 
padomēs, semināros 
utt. 

• Pašvaldībām, 
uzņēmējiem, 
organizācijām. 

Piedāvājumi/ 

akcijas 

 

• Akcijas; 

• Tematiskie 
piedāvājumi; 

• Reģionālie maršruti.  

 

Tūrisma materiāli 

• Tūrisma karte; 

• Tematiskie 
piedāvājumi; 

• Pasākuma plāns 2016; 

• Velo kartes. 





» Situācija apmeklētāju skaita ziņā ir stabila 
un atsevišķos objektos vērojams 
pieaugums 5 – 15 % robežās.  

» Palielinājusies ārvalstu tūristu interese par 
Zemgales piedāvājumu. 

» Ir radušies jauni tūrisma objekti un 
produkti: 

˃ Naktsmītnes un apskates objekti, 
apskates saimniecības Jelgavas, 
Bauskas, Tērvetes, Kokneses, Dobeles 
apkārtnēs; 

˃ Liellaiva «Nameisis»; 

˃ Uzlabota infrastruktūra tūrisma 
objektos un uzstādītas informatīvās 
zīmes un stendi; 

 

 



» Maizes ceptuve «Lāči» ieguvusi kultūras zīmi 
«Latviskais Mantojums».  

» Noorganizēts pirmais 
Latvijas tūrisma informācijas tirgus – Bauskā. 

» Nosvinēta apaļa jubileja Bauskas TIC – 15 gadi. 

» Noslēgusies apjomīga rekonstrukcija Bauskas 
pilī un Valdekas pilī. 

» Veidojas jauni sadarbības modeļi (nākotnē 
iespējamie klāsteri) starp pašvaldībām, 
uzņēmējiem, dabas pārvaldēm – virzībai .  
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Kokneses pilsdrupas iekļautas kā izņēmums, jo skaits ir tuvu 20 000 
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Liellaiva "Lāčplēsis" Amatu centrs „Mazā Kāpa” Latvijas Biškopības muzejs Safari parks „Zemitāni” 

 «Pudurī» ietilpst: Kokneses, Skrīveru, Aizkraukles un Pļaviņu novadi 



 «Pudurī» ietilpst: Dobeles, Tērvetes un Auces novadi 

5 785 

1 500 

9000 

1500 

645 

4 634 

1 500 

850 

Amatu māja
Dobelē

A. Brigaderes
muzejs

"Sprīdīši"

Pokaiņu mežš Tērvetes
alusdarītava

Vīnogu dārzs Piemiņas
muzejs "Pikšas"

E.Tones
orhidejas un

eksotiskie
dzīvnieki

Z/S "Rūķīšu
tējas"



«Pudurī» ietilpst: Jelgavas pilsēta, Jelgavas novads, Ozolnieku novads 
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16 839 

2 433 

10 286 

5 000 

1 345 1 760 320 1 058 



13 197 

4 900 

3 000 2 808 

Bauskas Motormuzejs Mežotnes pils Lauksaimniecības muzejs 
„Uzvara” 

Plūdoņa muzejs „Lejenieki” 

«Pudurī» ietilpst:  Bauskas, Rundāles, Vecumnieku un Iecavas novadi  



«Pudurī» ietilpst: Jēkabpils, Aknīstes, Neretas, Salas, Viesītes, Jaunjelgavas, Ilūkstes novadi  

2245 
2154 

200 

600 602 

Viesītes muzejs “Sēlija”  Vīgantes parka Kafejas “Alīda” ražotne Kempings “Pērlīte” Mazormaņi



«Pudurī» ietilpst: Jēkabpils pilsēta un Krustpils novads 

11320 
12000 

7200 

6160 

Krustpils pils Galerija "Mans" Sv.Gara klosteris Brīvdabas nodaļu „Sēļu sēta”  



17347 

1100 2591 3000 

Ceptve "Lāči" Baldones observatorija Daugmales
multifunkcionālais centrs

Mini Zoo "Ķekaviņas Līči"

Pierīgas apkārtnē ietilpst: Baldones, Ķekavas un Babītes novadi 





Bauskas TIC ieguvis jaunu web lapu www.tourism.bauska.lv   

 » Mājas lapa pieejama 5 valodās – 
latviešu, krievu, angļu vācu un 
lietuviešu; 

» Mājas lapā ir pieejams maršrutu 
veidotājs; 

» Ir apskatāma 360 grādu virtuālā 
tūre.  

 

http://www.tourism.bauska.lv/


Jelgavas Reģionālajā tūrisma centrā ir iespējams nosūtīt 
elektronisku pastkarti ar Jelgavas skatu un sveicienu no 
Jelgavas 

 » Apmeklējot Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas 
torni, tagad ikviens var nosūtīt saviem 
tuvajiem e-pastkarti. 

» E-pastkarte pieejama 9 valodās – latviešu, 
krievu, angļu, lietuviešu, igauņu, vācu, franču, 
itāļu un spāņu. 

» E-pastkarti iespējams nosūtīt ar dažādiem 
Jelgavas skatiem, kurus pats var izvēlēties. 

» E-pastkartes sūtīšana ir bezmaksas 



Baltijā lielākā slēpošanas sporta kompleksa «Riekstukalns» 
dāvanu kartes 2014/2015.gada sezonā būs iespējams 
iegādāties Biļešu servisa tirdzniecības vietās visā Latvijā un 
internetā.  

 

2014/2015 gada sezonā 
Riekstukalna 10 trasēm klāt nāk 
vēl 3 jaunas trases. 



Bauskas apkārtnē radīti Bauskas īpašie ēdieni 

  Bauskas dālderis ir pamatēdiens, kura pagatavošanā tiek 
izmantota dāldera formas cūkgaļa ar Bauskas alus mērci, 
ēdiens ir „kreptīgs” un sātīgs, raksturo Bauskas apkārtnes 
zemnieku pamatīgumu un nosvērtību.  

 

 Saldās pilsdrupas ir saldais ēdiens, kura receptūrā tiek 
izmantota „Saldā brunete” un Bauskas alus mērce, kura 
kopā ar ogu mērci saldajam piešķir īpašas garšas nianses.  

 

 Bauskas rātes dzira ir kokteilis kura pagatavošanā tiek 
izmantota „Bauskas alus” produkcija.  

Visus ēdienus nesteidzoties var nobaudīt: atpūtas kompleksā „Miķelis”, viesu nama 
„Bērzkalni” kafejnīcā un Mežotnes pils restorānā 



Jelgavas reģionālais tūrisma 
centrs sadarbībā ar Jelgavas 
un Jelgavas novada 
ēdināšanas uzņēmumiem šajā 
ziemas sezonā ir sagādājis 
īpašu piedāvājumu gardēžiem 
«Izgaršo vietējo!» 

 Piedāvājuma “Izgaršo vietējo!” ietvaros 
ir radīti vairāki jauni ēdieni, ko nobaudīt 
var no šī gada 1.decembra līdz nākamā 
gada  1.februārim.  



Jauna alus darītava Pļaviņu novadā: BURSH aluss darītava 

BURSH alus darītava ir viena 

no mazākajām Latvijā, kas 

atrodas starp Zemgales, 

Vidzemes, Latgales un Sēlijas 

novadiem. 

 

BURSH alus darītavā katru 

dienu no plkst. 10:00-17:00  

iespējams degustēt un 

iegādāties gaišo un tumšo 

BURSH alu un izzināt alus 

tapšanas stāstu. 

 Ekskursantu grupām vēlama iepriekšēja pieteikšanās.  



Maizes ceptuve «Sēļu zeme», Jaunjelgavas 
novadā 

Maizes ceptuve «Tērvetes maize» un 
maiznieks Jānis Kurpnieks, atrodas 

Tērvetes novadā  

 «Tērvetes vīns», Tērvetes novadā 



Pasta sala – nozīmīga atpūtas, pastaigu un izklaides vieta 
Jelgavā!  

 

 

Skulptūru festivālu norises vieta – 
Ledusskulptūru festivāls jau no 2015.gada 6. – 
8. februārim!  
 

Iespēja baudīt nesteidzīgu atpūtu Jelgavas centrā 
Pieejama publiskā slidotava 
Plaša brīvdabas estrāde 
Daudzveidīgas atpūtas iespējas bērniem 



Teiču rezervāta teritoriju iespējams apskatīt no 27 metrus 
augstā Krustakroga torņa!  

 
» Skatu tornis atrodas Krustpils 

novada Atašienes pagastā 

 

 

» Saskaņā ar Dabas aizsardzības 
pārvaldes datiem 2014.gadā 
apmeklētāju skaits pārsniedz 
60000 

 



Baldones Waterjump – ir unikāls aktīvās atpūtas objekts 
Latvijā vasaras sezonā!  

 

 

» Darbību sācis šī gada vasarā un 
kopējais apmeklēju skaits ir virs 2000 

» 11 m augsta slip'n'slide estakāde 

» Ieskrējiena estakāde un tramplīni ar 
piezemēšanos ūdenstilpnē slēpēm, 
snovbordam un velosipēdiem 

 

 

2015.gada vasarā plānoti jauni 
pakalpojumi, kā piemēram, 

profesionāls batuts 



Sūnu skulptūru sēta – z/s «Āmuri» Aknīstes novadā 

Saimniecībā ikviens var: 

» iepazīties ar netradicionāliem salātiem, 
garšvielām, mētrām; 

» apskatīt dažādus putnus un dzīvniekus; 

» iepazīties ar bioloģisko lauksaimniecību un 
tās ideoloģiju; 

» izgatavot sūnu skulptūras un floristikas 
darbus. 



Rīgas Motormuzeja Bauskas filiāle – līdz 2015.gada 
rudenim pildīs galvenā Motormuzeja statusu 
Latvijā, kur ir apskatāmi daudz un dažādi 
eksponāti. 

 

Lauku sētā «Kukšas» - iespēja 
satapt dažādus dzīvnieciņus.  
Saimniecība atrodas netālu no 
Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja 
“Pikšas”.  

Lielvircavas muižā – iespēja apskatīt pēc 
vēsturiskām piegrieztnēm izveidotu tērpu 
kolekciju atbilstoši 19. gs. 70.-80. gadu muižnieku 
modes tendencēm Kurzemes guberņā.  



Sniegavīru saiets jau 
piekto gadu Dobelē!   

Ikviens ir aicināts apmeklēt saietu no šī 
gada 13. decembra līdz nākamā 
gada 1. martam. 

Saieta laikā pilsētas laukumos un kultūras 
namā notiks dažādi pasākumi un koncerti, 
muzeji un Dobeles Amatu māja piedāvā 
vairākas ziemas programmas. 



Jelgavai 750 - kopš 1265.gada, kad uzcēla Mītavas pili. 

Ar šo notikumu saistīti pasākumi pilsētā notiks visa gada garumā, daži no tiem būs: 

» 6.-8.februāris: Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls 

» 16.maijs Tūrisma sezonas atklāšana  

» 23.-24.maijs: Smilšu skulptūru festivāls 

» 28.-31.maijs: Jelgavas pilsētas svētki 

» 20.jūnijs «Prāta vētras» festivāls «Jelgava 2015» 

» .......... 

 

 

 

Vairāk par svētku programmu var uzzināt mājas lapā: www.jelgava.lv  

http://www.jelgava.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.jelgava.lv/


AKCIJA „GARŠAS TŪRE JELGAVĀ” 

 

 

 

EKSKURSIJU 
PROGRAMMA  
„ROTAĻAS AR 

ZĪMĒM” 

NOBAUDI BAUSKAS ĪPAŠOS ĒDIENUS  

LAIVU MARŠRUTS PA MISU NO A7  
LĪDZ PLAKANCIEMAM 

Konkursā bija pieteikti 10 tūrisma produkti no Vidzemes, 
Kurzemes un Zemgales reģioniem  



Radošu, darbīgu un sekmīgu 
nākamo gadu....  


