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Biedrība, kas apvieno fiziskas un 
juridiskas personas, Kurzemes 
tūrisma atpazīstamības veidošanai 
un pieejamības veicināšanai, 
produktu un pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanai un 
uzņēmēju izglītošanai.

Biedrībā ap 100-120 biedru

Sadarbības līgumi ar 21 Kurzemes 
tūrisma reģiona pašvaldību (kopā 
– 24 pašvaldības)

Galvenās aktivitātes vērstas uz 
Kurzemes tūrisma mārketingu un 
uzņēmēju izglītošanas 
pasākumiem

Budžetu veido biedru naudas, 
pašvaldību sadarbības līgumu 
finansējums mārketinga 
aktivitātēm u.c. piesaistītie avoti 
(projekti, LIAA u.c.)

Kurzemes tūrisma asociācija



Kurzemes tūrisma karte

Pamatmateriāls darbam visās tūrisma izstādēs 

un Kurzemes teritorijas mārketingam TICos

valodas: latviešu, krievu, angļu, vācu, 

igauņu, lietuviešu + zviedru, somu, poļu un 

holandiešu valodās

53 000 eksemplāru (kopējais (LIAA un KTA) metiens)

Kartē atrodama informācija par:

142 pašvaldību izvirzītajām tūrisma apskates vietām 
(no 2018.gada objekti tiks saskaņoti ar 
latvia.travel datu bāzi)

47 Tūrisma uzņēmumi (KTA biedri; skaits tiek 
precizēts saskaņā ar grāmatvedības datiem)

3 populārākiem maršrutiem pa Kurzemi



Mērķa tirgus – Kurzemes apceļotāji 

atkārtotam Kurzemes reģiona 

apmeklējumam

• brošūra latviešu valodā

• katra Kurzemes novada 3-5 

jaunumi tūrismā

• izplatīts «Balttour 2018» laikā

KURZEMEs jaunumi



Mērķa tirgus – Kurzemes apceļotāji atkārtotam Kurzemes reģiona apmeklējumam

• brošūra latviešu valodā 

• katra Kurzemes novada 3 lielākie pasākumi, kas būtu saistoši arī tūristiem

• izplatīts «Balttour 2018» laikā

• pieejams TICos

KURZEMEs pasākumi



Kopīgs Kurzemes reģiona mārketinga pasākums ar 

mērķi reklamēt jaunus un mazāk zināmus tūrisma 

objektus vai pakalpojumu sniedzējus.

2018.gadā akcijas moto - «Diženi Kurzemē» veltīta 

Latvijas 100gadei

• Akcijas avīzes metiens 10000 eksemplāru

• 37 akcijas objekti

• Lai piedalītos izlozē par balvām, obligāti 

apmeklējami vismaz  akcijas objekti

• Norises laiks – no 2018.gada 1.marta 

līdz 31.oktobrim 

• Akcijas dalībnieku loterija tūrisma gada balvā 

«Lielais Jēkabs 2018»

2019.gada apceļošanas akcija – mājražotāji un 

amatnieki Kurzemē

Apceļošanas akcija “Apceļo Kurzemi”



Mērķa tirgus – ģimenes ar bērniem 

– piesaistīšanai Kurzemes reģionam

• brošūra latviešu un krievu valodā

• 68 piesaistes objekti un 9

maršruti

• izplatīta «Balttour 2018» laikā

• pieejama TICos

• informatīvais atbalsts –

babyroom.lv

Nākotnes projekts – jaunieši / 

Millenial paaudze

KURZEME ģimenēm ar bērniem



Svarīgākais jaunās sezonas ieskaņas

mārketinga pasākums

• 2018.gada aktuālie tūrisma 

piedāvājumi klātienē: Kurzemes 

tūrisma karte un apceļošanas avīze

• Kurzemes kopstends– 36 m2 platībā

• tiek izcelti  nozīmīgākie Kurzemes 

galamērķi un lielākie pasākumi

• Kurzemes tūrisma jaunumu 

apkopojums

Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē 
«BALTTOUR 2018»



Dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs 

un darbsemināros ārvalstīs LIAA organizētajā 

Latvijas nacionālajā stendā 2018

Starptautiskajās tūrisma izstādēs:

• „Vakantiebeurs” Utrehtā, Nīderlandē 

• „Adventur” Viļņā, Lietuvā

• „MATKA” Helsinkos, Somijā 

• „Tourest” Tallinā, Igaunijā

• „f.re.e” Minhenē, Vācijā 

• „ITB” Berlīnē, Vācijā 

• «Otdih», Minskā, Baltkrievijā

• „Senior” Stokholmā, Zviedrijā

Darbseminārā:

• „Baltic Connecting 2018” (oktobra  pirmā vai otrā nedēļa, Lietuvā)



Citi atpazīstamības veicināšanas pasākumi 

2018.gadā

Kurzemes tūrisma materiālu izplatīšana un teritorijas mārketings brīvdabas pasākumos:

• 5. Latvijas tūrisma informācijas tirgū Preiļos 28.aprīlī

• Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Amatnieku gadatirgū 2.-3.jūnijā

• Rīgas pilsētas svētku ietvaros 17.-19.augustā



KTA iniciētas, sadarbībā ar LIAA un Kurzemes plānošanas reģionu un pēc žurnālistu

pieprasījuma

Uz doto brīdi zināmās:

• Polijas TV vizīte februāra sākumā 

• ASV mediju vizīte vasarā, kas tiek organizēta kopā ar EST un LT 

Labprāt uzklausīsim ieteikumus. 

Ja mums ir kādi izmeklēti žurnālisti, kurus vēlamies uzņemt, tad LIAA izskata iespēju finansēt 

viņu vizītes.

Žurnālistu un tūroperatoru vizītes Kurzemē 
2018.gadā



• 2018.gada 24.aprīlī, Liepājā

• Tēmas – viesmīlība, produktu 

pievienotā vērtība, mārketings, 

sociālie risinājumi  u.c.

• Semināri ( 1- 2 gab.) – rudens 

mēneši, norises vieta tiks 

precizēta

www.kurzeme.lv

FB VisitKurzeme

Kurzemes tūrisma konference 
un apmācības tūrisma nozares pārstāvjiem



• tradīcija kopš 2004.gada

• uzņēmumu izvirzīšana, apsekošana un 

vērtēšana 6 nominācijās + 1 nominācija 

(par dižo ieguldījumu Kurzemes tūrisma 

attīstībā)

• gada noslēguma pasākums Kurzemes 

tūrismā - “Lielais Jēkabs” 2018.gada 

30.novembrī Kuldīgā

Tūrisma gada balva «Lielais Jēkabs 2018»

Labāko Kurzemes tūrisma uzņēmumu sumināšana, piešķirot Kurzemes tūrisma 

kvalitātes balvu «Lielais Jēkabs 2018»

Labāko tūrisma uzņēmēju izcelšana un lepošanās, pašlepnums un prestižs



6 lauku partnerību projekts “Mājražotāju un 
amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma 
piedāvājuma “Ražots Kurzemē” izveide”
jeb zīmola «Ražots Kurzemē» attīstības 
2.etaps

Apmācības 7 tēmās, 6 pieredzes apmaiņas 
braucieni, žurnālistu tūre, apceļošanas 
akcija 2019.gadā, tūrisma 
maršruts/piedāvājums ar brošūru «Ražots 
Kurzemē», Kurzemes diena ar mājražotāju 
dižtirgu

www.kurzeme.lv

www.madeinkurzeme.lv

www.darisimpasi.lv

FB VisitKurzeme

Projekts RAŽOTS KURZEMĒ



Izdevums, kurā atspoguļota KTA darbība, 

paveiktais, jaunumi, intervijas ar uzņēmējiem un 

tūrisma nozares profesionāļiem.

Uzdevums: sniegt paplašinātu 

informāciju par KTA paveikto un 

plānoto, par aktualitātēm tūrisma 

nozarē Kurzemē.

Formāts: PDF (elektroniskā versija)

Plānots, ka tā izdošana būtu 2 reizes gadā 

(pirmais izdevums – š.g. februārī.)

www.kurzeme.lv

JAUNUMS - Kurzemes ziņu lapa



Virtuālā KURZEME

www.kurzeme.lv     www.velo.kurzeme.lv      www.madeinkurzeme.lv     FB VisitKurzeme



Kļūsti par KTA biedru!

Esmu daļa no KURZEMEs!

www.kurzeme.lv
Tālr.: 63122259

E-pasts: visitkurzeme@gmail.com

Seko FB VisitKurzeme !


