
Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs (turpmāk Krāslavas TIC) katru gadu rīko Krāslavas 

novada tūrisma uzņēmēju sanāksmi, kurā tiek analizēts aizvadītajā gadā padarītais darbs, apkopota statistika, 

prezentētas uz mārketingu vērstās aktivitātes un ieskicēti plānotie darbi nākamajai tūrisma sezonai.  

Ik gadu šo sanāksmi apmeklē aptuveni 40-50 tūrisma nozares pārstāvji. Tie ir gan Krāslavas novada 

naktsmītņu īpašnieki, amatnieki, gan aktīvā tūrisma pakalpojumu sniedzēji un Latgales kulinārā mantojuma 

tīkla biedri.  

2018. gada sezona ir bijusi darbīga, aktīva un tūrisma nozarei labvēlīga. Apkopotie statistikas dati 

liecina, ka Krāslavas novads kā galamērķis ir bijis daudzu ceļotāju prioritāte.  

Lai noskaidrotu labākos un pateiktos viņiem par Krāslavas novada attīstības labā paveikto darbu, 

Krāslavas TIC rīko akciju “Izvirzi Krāslavas novada favorītu!” sociālo tīklu vietnē facebook.com, kur 

pretendentus dažādās nominācijās izvirzīs facebook.com lietotāji. 
 

Akcijas “Izvirzi Krāslavas novada favorītu!” nolikums 
 

1. Akcijas apraksts 

1.1. Akciju rīko Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs (turpmāk Krāslavas TIC). 

1.2. Akcijas mērķi: 

1.2.1. novērtēt Krāslavas novada tūrisma uzņēmēju un citu tūrisma attīstībā iesaistīto pārstāvju 

darbu no pašu krāslaviešu un citu novadu/reģionu/valstu iedzīvotāju viedokļa;  

1.2.2. veicināt Krāslavas novada tūrisma objektu atpazīstamību un popularizēšanu; 

1.2.3. motivēt Krāslavas novada tūrisma nozares attīstību kopumā un pateikties par ieguldījumu 

attīstības sekmēšanā.   

1.3. Akcija norisināsies sociālo tīklu vietnē www.facebook.com  

1.4. Pretendenti tiks izvirzīti Krāslavas novada TIC kolektīva piedāvātajās 9 nominācijās (detalizēta 

informācija – nolikuma 4.punktā).  

1.5. Kontaktinformācija: tālr. +371 29376090 vai +371 656 22201, e-pasts: tic@kraslava.lv 
 

2. Akcijas dalībnieki, norises kārtība un uzvarētāju noteikšana 

2.1. Akcija norisināsies sociālo tīklu vietnē www.facebook.com no 1. decembra līdz 31.decembrim. 

2.2. Krāslavas TIC 1. decembrī savā www.facebook.com vietnē – Krāslavas novada tūrisma 

informācijas centrs publicē galeriju “Akcija – Izvirzi Krāslavas novada favorītu!” ar katrai 

nominācijai atbilstošu vizuālu attēlu, kas paredzēts kā aicinājums pieteikt pretendentus. Uz katra 

attēla ir attēlots nominācijas nosaukums un īsumā informācija par akciju. 

2.3. Akcijā piedalās un savus pretendentus atbilstoši noteiktajām nominācijām izvirza  

www.facebook.com reģistrētie lietotāji, ierakstot tos komentārā zem pretendentam atbilstošās 

nominācijas attēla. 

2.4.  Par pretendentu var kļūt jebkurš Krāslavas novada tūrisma uzņēmējs (naktsmītņu īpašnieki, 

ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, amatnieki, interesantas saimniecības, muzeji, apskates objekti 

un aktīvā tūrisma pakalpojumu sniedzēji un veicinātāji (laivu, plostu, velo iznomātāji u.c), par kuru 

ir publicēta informācija vietnē www.visitkraslava.com un kas darbojas Krāslavas novada teritorijā.  

2.5. Katrs dalībnieks var izvirzīt pretendentus vairākās nominācijās, vienu reizi katrā nominācijā. Ja 

dalībnieks veic vairākus ierakstus zem kādas no nominācijām, vērtējumā tiks ieskaitīts pirmais 

ieraksts.  

2.6. Uzvarētājus nosaka Krāslavas TIC darbinieki, apkopojot komentāros ierakstītos ierakstus. 

2.7. Par katras nominācijas uzvarētāju kļūst Krāslavas novada tūrisma 

uzņēmums/objekts/vieta/amatnieks, par kuru ir veikts visvairāk ierakstu zem attiecīgās 

nominācijas attēla.  

 

3. Akcijas noslēgums 

3.1. Akcijas noslēgums un uzvarētāju apbalvošana (ar diplomiem un piemiņas balvām) notiks 

2019.gada 11.janvārī Krāslavas pils kompleksa Amatu mājā, ikgadējā Krāslavas novada 

tūrisma uzņēmējiem paredzētā pasākuma ietvaros.  

3.2. Akcijas rezultātus Krāslavas TIC paziņos arī www.facebook.com vietnē – Krāslavas novada 

tūrisma informācijas centrs.  

 

4. Nominācijas un tām atbilstošie kritēriji: 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/


 

4.1. “Gada viesmīlīgākā tūrisma vieta” 

Viesmīlība ir noteicošais faktors tūrisma nozarē, tāpēc šajā nominācijā īpašs akcents likts uz viesmīlīgu 

klientu apkalpošanu. Šīs nominācijas pretendentam jāatbilst sekojošiem kritērijiem: 

➢ Tūrisma objektam piemīt pozitīvs tēls.  

➢ Personāla attieksme pret klientu ir laipna, draudzīga, pretimnākoša un profesionāla. 

➢ Tā ir tā vieta, kur gribas atgriezties tieši viesmīlības un laipnas apkalpošanas dēļ. 

➢ Pretendents atbilst nolikuma 2.4. punktā minētajiem kritērijiem. 
 

4.2.  “Krāslavas novada vizītkarte” 

Vairāki tūrisma objekti ir tik pazīstami, ka, tos nosaucot, cilvēkam uzreiz prātā nāk kāda konkrēta vieta. 

Nominācijā “Krāslavas novada vizītkarte” izvirzāmi tieši šādi objekti. Šīs nominācijas pretendentam 

jāatbilst sekojošiem kritērijiem: 

➢ Tūrisma objekts ir zināms visā Latvijas teritorijā (vai ārpus tās) un asociējas tikai ar Krāslavas 

novadu. 

➢ Tam piemīt tikai Krāslavas novadam raksturīgas iezīmes. 

➢ Pretendents atbilst nolikuma 2.4. punktā minētajiem kritērijiem. 
 

4.3. “Paēdis cilvēks - laimīgs cilvēks” 

Visiem ir zināms teiciens, kas vēsta, ka paēdis cilvēks ir laimīgs cilvēks. Tāpēc šajā nominācijā īpaša vērība 

tiek vērsta uz tiem, kas piedāvā ēdināšanas pakalpojumus. Šīs nominācijas pretendentam jāatbilst 

sekojošiem kritērijiem: 

➢ Pretendenta objektā tiek sniegts ēdināšanas pakalpojums. 

➢ Pakalpojums sasniedzams ikdienā vai iepriekš pasūtot. 

➢ Sniegtais pakalpojums ir kvalitatīvs un izceļ Krāslavas novada īpašās garšas nianses. 

➢ Pasniedzot ēdienu, tiek pievērsta uzmanība galda servējumam, ēdiena izskatam un pasniegšanas 

kultūrai. 

➢ Pretendents atbilst nolikuma 2.4. punktā minētajiem kritērijiem. 

 

4.4. “Svinam dzīvi!” 

Svētki ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa, tāpēc šajā nominācijā īpaši tiek izceltas vietas, kas 

piemērotas dažādu svinību rīkošanai (kāzas, jubilejas u.c. pasākumi). Šīs nominācijas pretendentam jāatbilst 

sekojošiem kritērijiem: 

➢ Vieta ir piemērota dažādu svinību rīkošanai (arī lielam cilvēku skaitam). 

➢ Tā ir mūsdienīgi aprīkota, ērti sasniedzama. 

➢ Pretendents atbilst nolikuma 2.4. punktā minētajiem kritērijiem. 
 

4.5. “Labākā sajūtu vieta” 

Sajūtas un piedzīvotās emocijas ir tas, ko tūristi atceras visilgāk. Ir vietas, par kurām atceroties, cilvēki 

atgriežas tur piedzīvoto sajūtu virpulī. Tādi tūrisma objekti noteikti ir arī Krāslavas novadā. Šīs nominācijas 

pretendentam jāatbilst sekojošiem kritērijiem: 

➢ Estētiski pievilcīga un baudāma vieta. 

➢ Tajā radītās sajūtas aicina šurp atgriezties vairākkārt. 

➢ Pretendents atbilst nolikuma 2.4. punktā minētajiem kritērijiem. 
 

4.6. “Par aktīvu dzīvesveidu!” 

Mūsdienās arvien lielāks skaits cilvēku pievēršas aktīvam dzīvesveidam. Arī ceļojot, tiek dota priekšroka 

aktīvai, sportiskai atpūtai. Nominācijā var izvirzīt tos Krāslavas novada pakalpojumu sniedzējus, kuri 

piedāvā aktīvu atpūtu Krāslavas novadā. Šīs nominācijas pretendentam jāatbilst sekojošiem kritērijiem: 

➢ Pakalpojuma sniedzējs piedāvā aktīvās atpūtās iespējas (laivu, plostu, velo noma, pārgājieni, šķēršļu 

trases, izjādes u.c. aktīva atpūta), kā arī veicina aktīvās atpūtas popularizēšanu, organizē pasākumus, 

iesaistot aktīvās atpūtas piekritējus.  

➢ Sniegtais pakalpojums ir kvalitatīvs un profesionāls. 

➢ Izpildot sniegto pakalpojumu, tiek ievēroti visi drošības līdzekļi. 

➢ Pakalpojuma izpildes laikā piedāvātais inventārs ir labā tehniskā stāvoklī. 

➢ Pretendents atbilst nolikuma 2.4. punktā minētajiem kritērijiem. 

 



4.7. “Pasaules redzējums caur mākslu” 

Krāslavas novadu var izjust arī caur mākslu, ciemojoties pie kāda no novadā esošajiem amatniekiem un 

māksliniekiem, kuri spēj pārsteigt ar savu radošumu un prasmi ikdienas steigā saredzēt smalkas un trauslas 

lietas; radīt priekšmetus no māla, koka, dzijas pavedieniem, audumiem u.c. materiāliem. Šīs nominācijas 

pretendentam jāatbilst sekojošiem kritērijiem: 

➢ Pretendents ir amatnieks vai mākslinieks, kas pats rada dažādus priekšmetus no māla, koka, dzijas, 

auduma u.c. materiāliem. 

➢ Amatnieku izstrādājumi ir nopērkami pie paša amatnieka vai tirdziņos un citās tirdzniecības vietās. 

➢ Apmeklētāji tiek iepazīstināti ar amatniecības preču radīšanas procesu kreatīvā un aizraujošā veidā. 

➢ Pretendents atbilst nolikuma 2.4. punktā minētajiem kritērijiem. 

 

4.8. “Gada atklājums” 

Krāslavas novada tūrisma objektu un pakalpojumu klāsts ar katru gadu palielinās un kļūst daudzveidīgāks. 

Katrs jaunais objekts tūristiem ir pārsteidzošs atklājums, taču arī jau esošie objekti spēj pārsteigt ceļotājus un 

radīt jaunu, nebijušu pārsteigumu un izbrīnu par Krāslavas novadu. Šajā nominācijā tiek izvirzīti Krāslavas 

novada tūrisma objekti un pakalpojumi, kas tūristiem radījuši atklājuma sajūtu, ļāvuši piedzīvot patīkamu 

izbrīnu un atklājuši Krāslavas novadu no jauna. Šīs nominācijas pretendentam jāatbilst sekojošiem 

kritērijiem: 

➢ Jauns vai jau esošs tūrisma objekts Krāslavas novadā, kas ir spējis sasniegt jaunu mērķa grupu un 

tūristos radījis jaunatklājuma sajūtu. 

➢ Pretendents atbilst nolikuma 2.4. punktā minētajiem kritērijiem. 

 

4.9. “Sociālo tīklu spečuks” 

Mūsdienās liela loma ir internetam, jo īpaši sociālajiem tīkliem. Tā ir iespēja bez maksas vai par simbolisku 

samaksu, sasniedzot lielu auditoriju, popularizēt savu uzņēmumu vai sniegto pakalpojumu. Šajā nominācijā 

tiek izvirzīti tie pretendenti, kas aktīvi darbojas tieši sociālo tīklu vidē. Šīs nominācijas pretendentam 

jāatbilst sekojošiem kritērijiem: 

➢ Pretendentam ir izveidoti pārstāvētā uzņēmuma profili lielākajos un atpazīstamākajos sociālajos 

tīklos, piemēram, facebook.com, Instagram, Twitter, draugiem.lv, Snapchat u.c. 

➢ Izveidotie profili ir aktīvi, tajos regulāri tiek publicēta jaunākā informācija (foto, video un teksta 

formātā). 

➢ Izmantojot sociālos tīklus, tiek rīkoti dažādi konkursi, akcijas un zibakcijas. 

➢ Pretendents atbilst nolikuma 2.4. punktā minētajiem kritērijiem. 

 

 

 


