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Jelgavas reģionālā tūrisma 
centra piemērs

 Iniciatīvas, pieredze, veiksmes, neveiksmes, risinājumi, plāni 

Vita Kindereviča
JPPI “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” 

Tūrisma informācijas nodaļas vadītāja

Publikācijas saturs atspoguļo autora uzskatus un Vadošā 
Iestāde nav atbildīga par projektu partneru publicēto informāciju.
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Par mums

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs – pašvaldības 
iestāde, izveidota 2010.gada septembrī

Tūrisma attīstības veicināšana Jelgavas pilsētā, 
Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā

Apsaimniekošanā - Sv. Trīsvienības baznīcas 
tornis, kopš atklāšanas 2010.gada novembrī

Izaicinājums – ieiet tūrisma apritē spēcīgas 
konkurences apstākļos, mainīt stereotipus



25.10.2012.

Mūsu pieredze

Sadarbība ar tūrisma pakalpojumu sniedzējiem
 Ikmēneša tikšanās
 Semināri
 Pieredzes braucieni
 Īpašie piedāvājumi, akcijas
 Objektu apsekojumi

Ekskursijas
 Jelgavas prezentācijas ekskursija “Izzini Jelgavu!”
 Regulārās ekskursijas vasaras sestdienās
 Vietējo gidu ekskursijas

Pasākumi
 Tūrisma sezonas atklāšanas un noslēguma pasākumi
 Tematiskie tūrisma vakari
 Aktivitātes lielajos svētkos
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Secinājumi par aizvadīto sezonu

 Pārejas posms starp iepriekšējo, nozīmīgiem jaunumiem pilno sezonu 
un nākamo gadu, kad gaidāmi daudzi jauni un pozitīvi pārsteigumi

 Kopumā sezona vērtējama pozitīvi, neskatoties uz ielu remontu ietekmi 
uz atsevišķu tūrisma objektu pieejamību un nelabvēlīgajiem laika 
apstākļiem atpūtai pie ūdens un dabā

 Pamazām palielinās interese par Jelgavas tūrisma piedāvājumu – nav 
viegli mainīt pastāvošos priekšstatus, bet pilsētas viesi ir patīkami 
pārsteigti

 Jelgavnieki kļūst aktīvāki, vairāk interesējas par savu apkārtni, apzinās 
un novērtē uzlabojumus

 Tūristi kļūst prasīgāki, vēlas aktivitātes objektos
 Tūrisma pakalpojumu sniedzējiem nepieciešama mērķtiecīgāka un 

pārdomātāka mārketinga un reklāmas aktivitāšu īstenošana
 TOP valstis – Lietuva, Krievija, Vācija, Igaunija, Zviedrija, Polija, 

Francija
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Sezonas veiksmes

Brīvdienu maršruts uz 
Zemgales laukiem

6 objekti – Sv. Trīsvienības 
baznīcas tornis, “Līcīši”, Mini 
zoo “Zemgales poniji”, “Viesu 
Līči”, kempings “Labirinti”, 
“Trušu pilsētiņa”

Akcija no 1.maija līdz 
31.oktobrim

Jāsakrāj zīmodziņi, iespēja 
laimēt balvu – lauku labumu 
komplektu



25.10.2012.

Vilces dabas parks

 Vilces muiža, 
Baroneses taka, 
Vilces pilskalns, Zaķu 
pļava

 Vilces Tūrisma 
informācijas punkts

 Vides gida 
pakalpojumi

 Ekskursijas, pasākumi
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 Izbraukumi ar kuģīti “Frīda”

90-gadus sens, 
restaurēts zviedru 
kuģītis

9 pasažieru vietas
Kapteinis Artis - ar gida 

sertifikātu
Maršruti: Zemnieka 

cienasts – Jelgava; 
apkārt Pils salai

Atvērts sadarbībai, 
piedalās pasākumos
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Svētes maize

Eko maize un 
konditoreja

Kliņģeri un citi gardumi 
pēc pasūtījuma

Saldais dzintars
Iespēja izcept maizi 

pašiem
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Autobusu rūpnīca “AMOPLANT”

Ekskursijas grupām pa rūpnīcu zinoša speciālista 
pavadībā

Prezentācija par autobūves vēsturi Latvijā un 
rūpnīcas darbību

Ir konferenču zāle, apspriežu telpa, kafejnīca, 
neliela viesnīca

Ir iedvesmojoši būt vietā, kur 
notiek mūsdienīga attīstība un 

atdzimst tradīcijas!
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Industriālā tūrisma potenciāls

RAF vintage mikroautobusu kolekcija – NP 
Properties Jelgavas biznesa parkā

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra 
Metālapstrādes parks

Jelgavas uzņēmumi – Jelgavas tipogrāfija, 
Evopipes, Latvijas piens, Larelini, Pet Baltija u.c.

Jelgavas novada uzņēmumi – biogāzes ražotnes, 
inovatīvas lauksaimniecības metodes
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Ekskursijas ar gidu
 No 5.maija līdz 22.septembrim - 21 Jelgavas reģionālā tūrisma centra 

organizētā ekskursija:
 8 ar autobusu
 12 ar kājām
 1 ar velosipēdu

 Kopā piedalījušies 749 cilvēki
 Populārākā ekskursija – “Ar arheologu pa Lielo ielu” (287 dalībnieki)
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Jelgavas pilsētas ekskursija “Izzini Jelgavu!”

Pilsētas apskates ekskursija, apvienots 
labākais, ko var redzēt Jelgavā:
 pilsēta no viena gala līdz otram - ievērojamākie 

tūrisma objekti un mazāk zināmas vietas;
 realizētie pilsētas attīstības projekti un nākotnes 

ieceres;
 ekskursijas laikā īpaši pārsteigumi
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Zīmētā Jelgavas karte

Vasaras sezonas 
jaunums -
sadarbībā ar karšu 
izdevniecību “Jāņa 
sētu” sagatavota un 
izdota Jelgavas 
pilsētas karte ar 
zīmētiem objektiem 
un maršrutu
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Jelgavas īpašie ēdieni

Pamatēdiens Hercoga bura un 
saldais ēdiens Šarlotes 
skūpsts - atgādinājums par 
kādreiz varenās Kurzemes 
hercogistes galvaspilsētas 
vēsturi

Ēdieni tapuši Jelgavas Amatu 
vidusskolas Ēdienu laboratorijā

Ēdienus piedāvā: ģimenes 
restorānā „Hercogs”, 
kafejnīcā „Tami Tami”, bistro 
„Silva” un kafejnīcā 
„Zemnieka cienasts”
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Labākās Latvijā radītās lietas – 
rokdarbi, amatniecības 
izstrādājumi, dabīga kosmētika 
un pārtikas produkti. 

Tautiski, praktiski pielietojami 
suvenīri ar latviešu rakstu 
zīmēm, tautastērpu 
elementiem, krāsu salikumiem

Suvenīri ar Jelgavas un 
Latvijas simboliku

 Veikals “Dbdaba”
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Aizvadītās sezonas TOP objekti
 Apmeklētāju skaits sezonā (1.05.-31.08.12.)
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Sv. Trīsvienības baznīcas tornis

Interaktīvas vēstures ekspozīcijas
Skatu laukums un izstāžu zāle
Franču restorāns “La Tour de Marie”
Radošās nodarbības cauri gadskārtām
Koncerti, dzejas vakari, izstādes, 

tikšanās ar radošiem cilvēkiem
Laulību ceremonijas, īpašas kāzu 

programmas
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 Ziemassvētku kauju muzejs “Mangaļi”

 Izstāde par leģendārajām 
Ziemassvētku kaujām Pirmā 
Pasaules kara laikā

Baltijā vienīgā rekonstruētā vācu 
armijas nocietinājuma līnija

Sadarbībā ar “Lāčiem” – ekskursiju 
programma skolēniem „Strēlnieku 
piedzīvojumi un īsta rudzu maize”
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Ozolnieku motosporta muzejs

Alfrēda Zamocka 
motociklu kolekcija ar 
eksponātiem no 
1925.gada

Sacensību trofejas, 
sporta ekipējums

Senu sadzīves 
priekšmetu kolekcija
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Ievērojamu novadnieku dzīves vietas

J. Čakstes mājas “Auči” Ģ. Eliasa mājas “Zīlēni”
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Jaunumi Jelgavā

 Rekonstruētas pilsētas centrālās ielas, kas būtiski uzlabos 
pilsētas pieejamību, papildinās pilsētvides elementus un 
izveidos jaunas atpūtas un pastaigu vietas. 

 Sakārtota Driksas upes krastmala un izveidota gājēju 
promenāde ar pieeju pie Driksas upes.

07.09.2012.

 Uzbūvēts gājēju tilts “Mītavas tilts” pāri Driksas upei uz Pasta salu.
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Pasta salas rekonstrukcija

07.09.2012.

 Paredzama labiekārtota Pasta sala ar gājēju un velo celiņiem, soliņiem, labierīcībām, 
apstādījumiem, apgaismojumu, pasākumu norises laukumiem, bērnu rotaļu laukumiem.

 Sakārtoti Lielupes upes un Driksas upes krasti, kas aptver Pasta salu.
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Tuvākie pasākumi
25.oktobrī – tūrisma vakars “Jelgava kinokadros” (Tornī)
31.oktobrī – Zemgales tūrisma konference (Zemgales 

Reģiona kompetenču attīstības centrs)
31.oktobrī – akcijas “Brīvdienu ceļvedis uz Zemgales 

laukiem” balvu izloze
9.novembrī - tikšanās ar rakstnieci, tulkotāju Annu Žīguri un 

žurnālistu, rakstnieku Juku Rislaki - „Es stāstu par Latviju” 
(Tornī)

10.novembrī - Radošā nodarbība „Tradīcijas Mārtiņdienu 
sagaidot” (Tornī)

10.novembrī – Gunāra Ezernieka jubilejas izstādes 
atklāšana “Tā reiz gleznoju” (Tornī)

16.novembrī – Torņa 2 gadu jubileja
29.novembrī – tūrisma vakars “Ārvalstu robežu apburtais 

loks” (Tornī)
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Plānotās aktivitātes

Jelgavas novada un Ozolnieku novada 
prezentācijas maršrutu veidošana

Veloprojekta “Centrālbaltijas velotīkls” aktivitāšu 
īstenošana 

Tūrisma materiālu izdošana – skolēnu ekskursiju 
piedāvājums, tūrisma bukletu aktualizēšana

Uzņēmēju piedāvājumi un akcijas rudens/ziemas 
sezonā

Gatavošanās potenciālajām tūrisma izstādēm 
2013.gadā – Rīga, Viļņa, Tallina, Maskava, 
Somija, Vācija, Zviedrija
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Veiksmīgu sadarbību!

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs
Akadēmijas iela 1, Jelgava

Tel. 63005447
tic@tornis.jelgava.lv
www.visit.jelgava.lv
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