“LATGALES TŪRISMA GADA BALVA 2019”
NOLIKUMS
1. “LATGALES TŪRISMA GADA BALVA 2019” (turpmāk – Gada balva) mērķis:
1.1. Izvērtēt tūrisma objektu attīstību Latgales reģionā.
1.2. Veicināt to darbības kvalitātes uzlabošanos.
1.3. Izcelt un apbalvot Latgales reģiona labākos tūrisma nozares pārstāvjus.
2. Gada balvas organizētājs – Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme”.
3. Pieteikšanās Gada balvai tiek izsludināta 2019. gada 11. oktobrī. Pieteikuma anketas tiek
pieņemtas līdz 2019. gada 30. oktobrim. Konkursa pretendentu vērtēšana notiks līdz
2019. gada 5. novembrim. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks Latgales Tūrisma
konferences laikā 2019. gada 8. novembrī Krāslavā, Pils ielā 10 (Krāslavas pils kompleksa
staļļos).
4. Uz Gada balvas pasniegšanu var pretendēt jebkurš tūrisma pakalpojumu sniedzējs, kas savu
saimniecisko darbību veic Latgales reģiona teritorijā.







4.1. Pretendentu vērtēšanu paredzēts veikt 6 kategorijās:
Tūrisma profesionālis 2019 (pasniedz Tūrisma informācijas centram vai individuālajam
komersantam)
Labākā tūristu mītne pilsētā 2019
Labākā tūristu mītne laukos 2019
Labākais jaunais tūrisma objekts 2019
Inovatīvākais tūrisma produkts Latgalē 2019
Lolitas Kozlovskas izcilības balva tūrismā 2019 (pasniedz tūrisma jomas profesionālim, kas
sniedzis vērā ņemamu ieguldījumu sava reģiona vai visas Latgales tūrisma jomas attīstībā).

4.2. Dalībnieku apbalvošana visās nominācijās ir atkarīga no pieteikušos dalībnieku skaita.
Gada balvas organizatori patur tiesības nepiešķirt kādu no konkrētas kategorijas nominācijām.
5. Pieteikšanās kārtība:
5.1. dalību Gada balvai piesaka uzņēmumu īpašnieki vai vadītāji, aizpildot dalībnieka anketu
(1. pielikums);
5.2. uzņēmumus dalībai konkursā var pieteikt arī sabiedriskas iestādes un organizācijas vai
individuālie komersanti;
5.3. dalībnieku anketas var lejupielādēt latgale.travel mājaslapā; saņemt sev tuvākajā
Tūrisma informācijas centrā vai aizpildīt tiešsaistes anktetu šeit: ej.uz/LatgalesGadaBalva2019;
5.4. aizpildītas papīra vai elektroniska formāta pieteikuma anketas ir jāiesniedz līdz 2019.
gada 30. oktobrim Latgales reģiona tūrisma asociācijai “Ezerzeme”:
 sūtot pa pastu (adrese: Ozolmuižas pagasts, Spundžāni, "Untumi 1", Rēzeknes novads,
LV-4633, ar norādi Latgales Tūrisma gada balvas pieteikums);
 uz e-pasta adresi – ezerzeme.latgale@gmail.com, ar norādi Latgales Tūrisma gada balvas
pieteikums vai aizpildot tiešsaistes anketu;
 personīgi kādā no Latgales reģiona Tūrisma centriem.
7. Gada balvas pretendentu vērtēšanas kārtība:
7.1. pretendentus izvērtē Gada balvas komisija, kas sastāv no Latgales pašvaldību
Tūrisma nozares speciālistiem.
7.2. Gada balvas komisija izstrādā un apstiprina vērtēšanas kritērijus;
7.3. Gada balva tiek organizēta vienā kārtā.
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7.4. Gada balvas komisija, balsojot pieņem lēmumu par Gada balvas saņēmējiem,
balstoties uz konkursa komisijas protokolu.
8. Informācija par Gada balvas rezultātiem un saņemtajām nominācijām tiks publicēta:
Latgales reģiona tūrisma mājaslapā www.latgale.travel un Latgales reģiona pilsētu/novadu
mājaslapās;
8.2. elektroniskajos masu medijos un sociālajos tīklos preses relīžu veidā;
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“LATGALES TŪRISMA GADA BALVA 2018” saņēmēji







Tūrisma informācijas centrs 2018 – Preiļu Tūrisma informācijas centrs (Preiļi)
Labākā tūristu mītne pilsētā 2018 – viesnīca “Restart” (Rēzekne)
Labākā tūristu mītne laukos 2018 – “Sventes muiža” (Daugavpils novads)
Labākais jaunais tūrisma objekts 2018 – Līvānu stikla pūšanas darbnīca
(Līvānos)
Inovatīvākais tūrisma produkts Latgalē 2018 – Laimes muzejs (Indra, Krāslavas
novads)
Simpātiju balva – travelnews.lv direktors un Latgales patriots Aivars Mackevičs.

