
                                                                        

KONKURSA „LATGALES TŪRISMA GADA BALVA 2016”
NOLIKUMS

1.  Konkursa  „ LATGALES  TŪRISMA  GADA  BALVA  2016”  (turpmāk-konkurss)
mērķis.

1.1. Izvērtēt tūrisma objektu attīstību Latgales reģionā.

1.2. Veicināt to darbības kvalitātes uzlabošanu.

1.3. Atzīmēt un apbalvot Latgales reģiona labākos uzņēmumus, kas darbojas tūrisma
nozarē.

2.  Konkursa  rīkotājs  –  Latgales  plānošanas  reģions,  Latgales  reģiona  attīstības
aģentūras, Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme” 

 3. Konkurss tiek izsludināts 2016. gada 9. oktobrī. Pieteikuma anketas tiek pieņemtas
līdz  2016.gada 30.  oktobrim.  Konkursa  pretendentu vērtēšana notiks  līdz  2016.gada 10.
novembrim.  Konkursa  uzvarētāju apbalvošana notiks  Latgales  tūrisma konferences  laikā
2016.gada 2.decembrī.   

4.  Piedalīties  konkursā  var  jebkurš  tūrisma  pakalpojumu  sniedzējs,  kas  savu
saimniecisko darbību veic Latgales plānošanas reģiona administratīvajā teritorijā.

4.1.pretendentu vērtēšanu paredzēts veikt, tās klasificējot 5 grupās:  

 Tūrisma informācijas centrs 2016

 Labākā tūristu mītne pilsētā 2016

 Labākā tūristu mītne laukos 2016

 Labākais jaunais tūrisma objekts 2016

 Inovatīvākais tūrisma produkts Latgalē 2016 

    4.2.  konkursantu apbalvošana visās nominācijās ir atkarīga no pieteikušos dalībnieku
skaita. Konkursa komisija patur tiesības arī nepiešķirt kādu no vietām konkrētā kategorijā. 

    5. Pieteikšanās kārtība:

     5.1. dalību konkursā piesaka  uzņēmumu īpašnieki vai vadītāji, aizpildot dalībnieka
anketu (1.pielikums);

    5.2.  uzņēmumus  dalībai  konkursā  var  pieteikt  arī  iestādes  un  sabiedriskās
organizācijas, iepriekš to saskaņojot ar izvirzīto uzņēmumu īpašniekiem; 

    5.3.  dalībnieku  anketas  var  lejupielādēt  Latgales  plānošanas  reģiona  mājas  lapā
www.visitlatgale.lv; 

http://www.visitlatgale.lv/
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    5.4. aizpildītas pieteikuma anketas ir jāiesniedz līdz 2016.gada 30.oktobrim plkst.16.00
Latgales  reģiona  tūrisma  asociācijai  Ezerzeme,  Baznīcas  iela  42,Ludza,  Ludzas  novads,
LV5701 

        5.5. uzziņām – LRTA Ezerzeme, 29467925 Līga.

     6. Piedalīšanās konkursā ir bez maksas.

     7. Konkursa vērtēšanas kārtība:

        7.1. pretendentus izvērtē konkursa komisija;

        7.2. konkursa komisija izstrādā un apstiprina vērtēšanas kritērijus ;

       7.3. konkurss tiek organizēts vienā kārtā. 

  7.4. konkursa komisija, balsojot pieņem lēmumu par konkursa uzvarētājiem, balstoties
uz konkursa komisijas protokolu.

   8. Informācija par konkursa rezultātiem un saņemtajām nominācijām tiks publicēta:

    8.1. Latgales reģiona portālā www.latgale.lv;

     8.2. elektroniskajos masu medijos un sociālajos tīklos preses relīžu veidā; 
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1. pielikums

KONKURSA „LATGALES TŪRISMA GADA BALVA 2016”

DALĪBNIEKA ANKETA

Uzņēmuma nosaukums ___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītājs  ______________________________________________________________

Tel. __________________________              E-pasts ____________________________________

Uz konkursu tiek virzīts sekojošs tūrisma objekts:

Nosaukums______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Adrese 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Kādā nominācijā tiek pieteikts objekts  (Tūrisma informācijas centrs 2016, Labākā tūristu
mītne pilsētā  2016,  Labākā tūristu  mītne laukos 2016,  Labākais  jaunais  tūrisma objekts
2016, Inovatīvākais tūrisma objekts Latgalē 2016 )

 ______________________________________________________________________________

Specializācija (lūdzu aprakstīt) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Struktūrvienības vadītājs (kontaktpersona ) ___________________________________________

Tel. ________________________                  E-pasts ____________________________________

Datums ________________________

_______________________Uzņēmuma vadītāja paraksts

 


