
Krāslavas novada dome, Reģ.Nr. 90001267487, Rīgas iela 51, Krāslava, izsludina 

pretendentu pieteikšanos uz Krāslavas novada Tūrisma informācijas centra tūrisma 

speciālista amatu (uz nenoteiktu laiku, pilna slodze).   
  

Prasības pretendentiem: 

 augstākā izglītība (var būt arī pēdējā kursu students). Izglītība tūrisma un viesmīlības 

nozarē, tūrisma uzņēmējdarbībā tiks uzskatīta par priekšrocību.  

 valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī; 

 izcilas krievu un angļu (vai vācu) valodu zināšanas. Latgaliešu un citu valodu 

zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību; 

 izpratne par mārketinga aktivitātēm tūrisma nozarē; 

 prasme strādāt ar mūsdienu informācijas tehnoloģijām un darboties sociālajos 

medijos; 

 izpratne par tūrisma maršrutu sastādīšanu, pasākumu organizēšanu;  

 prasme sagatavot un noformēt dokumentus; 

 teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes; 

 spēja prezentēt un aizstāvēt savu viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus; 

 pozitīva domāšana, augsta atbildības sajūta un precizitāte; 

 B kategorijas autovadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību; 

 Iepriekšējā darba pieredze tūrisma jomā tiks uzskatīta par priekšrocību. 

Galvenie darba pienākumi: 

 sniegt klientiem tūrisma informāciju par Krāslavu un Krāslavas novadu, par Latgali 

un Latviju (pa telefonu, e-pastu un klātienē); 

 vadīt ekskursijas par Krāslavu un Krāslavas novadu latviešu, krievu un angļu (vai 

vācu) valodās, vēlams arī latgaliešu valodā; 

 aktualizēt un labot informāciju, kā arī atjaunot fotomateriālus Krāslavas novada TIC 

mājas lapā www.visitkraslava.com, Latgales reģiona tūrisma mājas lapās 

www.visitlatgale.com, latgale.travel un Latvijas oficiālajā tūrisma portālā 

www.latvia.travel/lv utml.; 

 strādāt ar sociālajiem medijiem Facebook un citiem, ievietojot aktuālāko informāciju 

par Krāslavas novada tūrisma piedāvājumiem; 

 piedalīties dažādu Krāslavas novada un Latgales reģiona tūrisma izdevumu 

sagatavošanā, veidošanā un izplatīšanā;  

 uzskaitīt Krāslavas novada TIC apmeklētājus, kā arī apkopot Krāslavas novada 

tūrisma objektu un pakalpojumu statistikas datus; 

 piedalīties vietējās, starptautiskās tūrisma izstādēs un gadatirgos, reklamējot 

Krāslavas novada un apkārtnes tūrisma piedāvājumus; 

 izstrādāt Krāslavas novada tūrisma maršrutus, tai skaitā sadarbībā ar citu pašvaldību 

TIC; 

 veikt Krāslavas novada tūrisma objektu apsekošanu, veidot objektu fotomateriālu 

datu bāzi, aprakstus par tūrisma piedāvājumiem; 

 organizēt apmācības, informatīvas sanāksmes, pieredzes apmaiņas braucienus 

Krāslavas novada tūrisma uzņēmējiem un citiem interesentiem; 

 popularizēt Latgales kulināro mantojumu un sadarbībā ar biedrību “Latgales kulinārā 

mantojuma centrs” organizēt pasākumus un sekmēt vietējās virtuves attīstību 

Krāslavas novadā; 

 radīt un apkopot jaunas tūrisma projektu idejas, to tālākai izmantošanai dažādos 

projektos; 

 veikt citus pienākumus saskaņā ar Krāslavas novada Tūrisma informācijas centra 

vadītāja rīkojumiem.  

http://www.visitkraslava.com/
http://www.visitlatgale.com/
http://www.latvia.travel/lv


 

 

Piedāvājam: 

 interesantu un dinamisku darbu labiekārtotā darba vidē; 

 stabilu atalgojumu un sociālās garantijas; 

 profesionālās pilnveidošanās iespējas un personīgo izaugsmi. 

 

Darba specifika: saskaņā ar Krāslavas novada TIC apstiprināto darba laiku ir iespējams 

darbs brīvdienās un svētku dienās pēc iepriekš sastādīta un saskaņota darba grafika.  

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, vīziju par tūrisma nozares attīstību Krāslavas pilsētā un 

novadā (uz vienas A4 lapas), izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV) līdz 

2017.gada 12.decembrim, plkst.16.00, iesniegt Krāslavas novada domei, nosūtot uz e-pastu 

dome@kraslava.lv, ar pasta sūtījumu vai nogādājot personīgi – Krāslavas novada TIC, Pils 

iela 2, Krāslava, LV-5601  

Jautājumu gadījumā zvanīt Krāslavas novada TIC vadītājai Tatjanai Kozačukai pa tālr. 

26395176.  

mailto:dome@kraslava.lv

