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1. Vispārīgie jautājumi 
1.1. Konkursa “Latgales tūrisma gada balva” norises nolikums nosaka kārtību, kādā konkursa 
dalībniekiem piešķir “Tūrisma gada balvu” (turpmāk – Gada balva) piecās dažādās nominācijās 
ar dažādiem kritērijiem par veiksmīgu darbību tūrisma nozarē. 
1.2. Konkursu organizē Latgales Tūrisma asociācija. 
1.3. Pieteikšanās Gada balvai tiek izsludināta ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms pašreizējajā gadā 
noteiktā pasākuma datuma. Pieteikuma anketas tiek pieņemtas ne vēlāk kā divas dienas pirms 
pašreizējajā gadā noteiktā pasākuma datuma. 
1.4. Uz Gada balvas pasniegšanu var pretendēt jebkurš tūrisma pakalpojumu sniedzējs, kas savu 
saimniecisko darbību veic Latgales reģiona teritorijā. 
1.5. Pretendenti, kuri saņēmuši Gada balvu iepriekšējā balvas pasniegšanas reizē, nevar pretendēt 
uz pašreizējā gada balvas saņemšanu, ja vien pie esošā pakalpojuma (par kuru tika pasniegta Gada 
balva) nav izveidots jauns, nesaistīts piedāvājums. 
 
2. Gada balvas mērķis: 

1.1. Veicināt Latgales tūrisma objektu darbības kvalitātes uzlabošanos. 
1.2. Izcelt un apbalvot Latgales reģiona labākos tūrisma nozares pārstāvjus. 

 
3. Pretendentu vērtēšanu paredzēts veikt 7 kategorijās:  
 Tūrisma profesionālis (pasniedz Tūrisma informācijas centram vai individuālajam 

komersantam) 
 Labākā tūristu mītne pilsētā  
 Labākā tūristu mītne laukos  
 Labākais jaunais tūrisma objekts (pasniedz tūrisma objektam, kurš ir izveidots pēdējo divu 

gadu laikā) 
 Gada amatnieks/mājražotājs/uzņēmējs 
 Labākais tūrisma produkts (pasniedz kvalitāti pierādījušam tūrisma objektam neatkarīgi no 

tā izveides gada) 
 Lolitas Kozlovskas izcilības balva tūrismā (pasniedz tūrisma jomas profesionālim, kas 

sniedzis vērā ņemamu ieguldījumu sava reģiona vai visas Latgales tūrisma jomas attīstībā). 
 
4. 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 var pieteikt jebkurš interesents, gan uzņēmums, gan 
privātpersona vai NVO u.c. 
     5.3. Dalībnieku anketas var lejupielādēt latgale.travel mājaslapā; lūgt nosūtīt e-pastā (jautāt 
sava reģiona Tūrisma informācijas centrā vai rakstot uz – ezerzeme.latgale@gmail.com). 
Informācija par pieteikšanos ir izsūtīta lielākajiem masu mediju pārstāvjiem. 
         5.4. Anketas elektroniskā formātā ir jāiesniedz ne vēlāk kā nedēļu pirms esošā gada noteiktā 
pasākuma datuma, aizpildot tiešsaistes anketu (pieejama šeit). 

 
 

http://www.latgale.travel/


2 
 

 
 
 

6. Gada balvas pretendentu vērtēšanas kārtība 
          6.1. Pretendentus izvērtē Gada balvas komisija, kuras sastāvā ir Latgales pašvaldību Tūrisma 
nozares speciālisti, iepriekšējā gada balvas saņēmēji un Latvijas mēroga tūrisma speciālisti.  
          6.4. Balvas vērtēšana notiek vienā kārtā, pretendenti tiek vērtēti pēc iepriekš izstrādātiem un 
publiski pieejamiem kritērijiem. 

 
7. Informācija par Gada balvas rezultātiem un saņemtajām nominācijām tiks publicēta: 
Latgales reģiona tūrisma mājaslapā www.latgale.travel un Latgales reģiona pilsētu/novadu 
mājaslapās; masu medijos un sociālajos tīklos. 
 
8. Balvas pasniegšana norisinās Latgales Tūrisma gada balvas pasākumā, 2021. gada 02. 
decembrī Latgales vēstniecībā GORS (Rēzekne, Pils iela 4). 
      
        

 
 
 

LATGALES TŪRISMA GADA BALVA 2019 

Tūrisma profesionālis Aina Barsukova (Mājas restorāns Dzīles, Kārsavas novads, Malnava) 
Labākā tūristu mītne pilsētā Viesu māja «Dvinska» (Daugavpils) 
Labākā tūrisma mītne laukos Viesu māja Svilpaunieki (Rēzeknes novads) 
Labākais jaunais tūrisma objekts LOST IN LATGALE – kajaku tūres (Krāslavas novads) 
Inovatīvākais tūrisma objekts Moto & Metal NESTER CUSTOM mākslas galerija (Preiļi) 
Izcilības balva Latgales vēstniecība «GORS» (Rēzekne) 


