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Skolēnu konkurss „Aizved klasi piedzīvojumā!”
1. Vispārīgie jautājumi
1.1.Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Mārupes, Babītes, Olaines, Ķekavas,
Ozolnieku un Jelgavas novadu (turpmāk – Projekta novadu) vispārējās izglītības iestāžu
skolēnu konkurss “Aizved klasi piedzīvojumā!” (turpmāk – Konkurss).
1.2. Konkurss ir viena no LEADER sadarbības projekta „Tūrisms kopā” (17-00-A019.332000005), ko īsteno vietējās rīcības grupas - biedrības „Pierīgas partnerība”,lauku
partnerība „Lielupe”, “Partnerība Daugavkrasts” kopā arBabītes, Mārupes, Olaines,
Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas novadu pašvaldībām Lauku attīstības programmas
2014.—2020. gadam pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros,
aktivitātēm.
1.3.Konkursa mērķi ir:
1.3.1. Popularizēt LEADER sadarbības projektu „Tūrisms kopā” (turpmāk – Projekts).
1.3.2. Veicināt Projekta novados esošo tūrisma objektu atpazīstamību.
1.3.3. Veicināt bērnu un jauniešu interesi par sava novada un kaimiņu novadu tūrisma
piedāvājumu, tādā veidā pamudinot pavadīt brīvdienas tuvāk savai dzīvesvietai
ģimenes un draugu pulkā.
1.3.4. Rosināt interesi aktīvi un jēgpilni pavadīt brīvo laiku.
1.3.5. Dot iespēju idejas īstenot realitātē.
1.4.Konkursa uzdevumi ir:
1.4.1. Informēt sabiedrību par Projekta norisi un tā aktivitātēm.
1.4.2. Individuāli vai grupā (klases biedru grupa vai visa klase) izstrādāt maršrutu, kas
būtu interesants un saistošs pašiem konkursa dalībniekiem un kuru tie vēlētos
apmeklēt 2020.gada pavasarī, izziņas un atpūtas nolūkos.
1.4.3. Izmantojot pieejamo informāciju par tūrisma piedāvājumu Projekta novados, t.sk.
Projekta ietvaros sagatavotos materiālus, atlasīt sev interesējošus objektus.
1.4.4. Sekmēt skolēnu radošās un praktiskā darba iemaņas, izstrādājotsavu ekskursijas
plānu.
1.5. Konkursu rīko Projektā iesaistītās vietējās rīcības grupas un pašvaldības.

1.6. Konkurss norisinās trīs klašu grupās: 1.-4.klase, 5.-9. klase un 10.-12.klase. Katrā no
klašu grupām viens Konkursa darbs iegūs „uzvarētāja statusu”, kas nozīmē, ka tā
iesūtītājs iegūs iespēju kopā ar citiem interesentiem, t.sk. klasesbiedriem doties pieredzes
apmaiņas braucienā – viesoties izvēlētajos tūrisma objektos un iepazīties ar tiem, izzināt
to darbību klātienē, iejusties gida lomā.

2.

Konkursa norises vieta un laiks

2.1.Konkurss norisinās Mārupes, Olaines, Babītes, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas novados.
2.2.Konkursa
nolikums
un
informācija
tiks
publicēta
interneta
vietnē
www.pierigaspartneriba.lv, aktualitātes sociālā tīkla Facebook kontā pieriga.travel, kā
arī pārējo partneru interneta vietnēs un sociālā tīkla Facebook kontā.
2.3.Konkursa laika grafiks:
2.3.1. Izsludināšana, pieteikumu iesūtīšana: no 2020.gada 18.februāra līdz
15.martam;
2.3.2. Iesūtīto darbu apkopošana un vērtēšana: no 2020.gada 16.marta līdz
27.martam;
2.3.3. Uzvarētāju statusu ieguvušo darbu paziņošana: 2020.gada 30.martā (vietnē
www.pierigaspartneriba.lv un Facebook kontā pieriga.travel, kā arī sazinoties
personīgi ar uzvarētāju darbu autoriem);
2.3.4. Pieredzes apmaiņas braucienu norise: no 2020.gada 1.aprīļa līdz 3.aprīlim, no
6.aprīļa līdz 10.aprīlim un no 13.aprīļa līdz 17.aprīlim;
2.3.5. Pieredzes apmaiņas dalībnieku dalīšanās iespaidos Projekta noslēguma
konferencē: 2020.gada 21.aprīlis (vieta tiks precizēta).

3.

Konkursa dalībnieki, darbu iesniegšana un dalības nosacījumi

3.1. Konkursā var piedalīties skolēni, kuri 2019./2020.m.g. mācās kādā no Projekta novadu
vispārējās izglītības iestāžu 1. līdz 12.klasei.
3.2. Lai piedalītos Konkursā, individuāli vai grupā (klasesbiedru grupa vai visa klase),
jāsagatavo un jāiesniedz vienas dienas tūrisma maršruts.
3.3. Maršrutam jābūt:
3.3.1. reālam, apmeklējamam vienas dienas laikā, ar sastādītu laika plānojumu;
3.3.2. maršrutā jāiekļauj Projekta novadu teritorijās esoši tūrisma objekti;
3.3.3. jāparedz pusdienu pārtraukums kādā no ēdināšanas pakalpojumu
uzņēmumiem Projekta novadu teritorijā.
3.4. Plānotie izdevumi vienai personai (izņemot transporta pakalpojumus) nedrīkst pārsniegt
20 EUR (divdesmit eiro un 00 centi), kas ietver ieejas maksu objektos, ēdināšanu un gida
pakalpojumus (ja tādi ir nepieciešami).
3.5. Minimālās prasības maršrutam:
3.5.1. Jāaptver vismaz 2 (divu) Projektā iesaistīto Projekta novadu teritorijas;
3.5.2. Jāiekļauj vismaz 3 (trīs) tūrisma objekti, 1 (viena) ēdināšanas vieta;
3.5.3. Maršruta aprakstam jāietver izbraukšanas, atgriešanās un objektu apmeklēšanas
laiki, maršruta objektu apraksti un pamatojums, kāpēc katrs objekts izvēlēts, kā

arī iespējamās izmaksas (ieejas maksas objektos, aptuvenās ēdināšanas izmaksas
un gida pakalpojumi, ja tādi nepieciešami);
3.5.4. Norādīt maršruta (brauciena) nosaukumu, kas vēstī par tā specifiku un ir kā
sauklis.
3.6. Papildus sagatavotajam maršrutam nepieciešams arī iesniegt pamatojumu, kāpēc tieši
šāds maršruts būtu interesants.
3.7. Lai Konkursam pieteiktos, nepieciešams aizpildīt Konkursa pieteikuma anketu
(Pielikums Nr.1) un tā jāiesniedz elektroniski laikā no 2020. gada 18.februāra līdz
15. martam, sūtot uz e-pastu turismskopa@pierigaspartneriba.lv.
3.8. No vienas Projekta novada vispārējās izglītības iestādes var iesniegt neierobežotu skaitu
Konkursa pieteikuma anketu, arī ikviens skolēns var iesniegt neierobežotu skaitu
Konkursa pieteikumu.
3.9. Konkursa žūrija noteiks pa vienam darbam katrā klašu grupā, kas iegūs „uzvārētāja
statusu” un tā iesniedzējam būs iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienā – apmeklēt
izvēlētos tūrisma objektus. Pavisam kopā Konkursa ietvaros tiks organizēti 3 (trīs)
pieredzes apmaiņas braucieni, pa vienam katrā klašu grupā.
3.10. Vienā pieredzes apmaiņas braucienā drīkst piedalīties 30 (trīsdesmit) cilvēku un tam ir
jānorisinās darba dienā, laikā no 2020.gada 1.aprīļa līdz 17.aprīlim.

4.

Konkursa žūrija un vērtēšanas kritēriji

4.1.Konkursa pieteikumu anketas vērtē projekta „Tūrisms kopā” īstenotāji – vietējo rīcības
grupu un pašvaldību pārstāvju žūrija:
4.1.1. biedrības „Pierīgas partnerība” pārstāvis;
4.1.2. biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” pārstāvis;
4.1.3. biedrības „Lauku partnerība „Lielupe” pārstāvis;
4.1.4. Mārupes novada domes pārstāvis;
4.1.5. Babītes novada pašvaldības pārstāvis;
4.1.6. Olaines novada domes pārstāvis;
4.1.7. Ķekavas novada pašvaldības pārstāvis;
4.1.8. Ozolnieku novada pašvaldības pārstāvis;
4.1.9. Jelgavas novada pašvaldības pārstāvis.
4.2.Konkursa darbu vērtēšanas kritēriji:
4.2.1. Iesniegta pilnībā aizpildīta Konkursa pieteikuma anketa (Pielikums Nr.1);
4.2.2. Atbilstība Konkursa tēmai un nolikumam;
4.2.3. Maršruta atbilstība faktiskai situācijai – tas ir īstenojams vienas dienas laikā,
izmaksu aprēķini ir reāli un atbilstoši;
4.2.4. Aktualitāte un pamatojums – pamatota vēlme doties tieši šādā braucienā un
apmeklēt konkrētos tūrisma objektus;
4.2.5. Maršruta oriģinalitāte – iekļauti arī jauni un mazāk pazīstami tūrisma objekti;
4.2.6. Konkursa pieteikuma anketa ir sagatavota latviešu, angļu vai krievu valodā
(atbilstoši valodai, kāda tiek lietota attiecīgajā vispārējās izglītības iestādē),
gramatiski korekti sastādīta un viegli uztverama;
4.2.7. Pieteikuma anketai pievienoti vizuālie materiāli (foto, zīmējumi u.tml.) nav
obligāti, bet dos papildus priekšrocību pretendēšanā uz „uzvarētāja statusu”;

4.2.8. Iesniedzamais formāts pieteikuma anketai un papildus pievienotajiem vizuālajiem
materiāliem (ja tādi ir): .doc, .jpg, .pdf.
4.3.Vērtēšanas komisijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams.
4.4.Vērtēšanas komisijai ir tiesības interesantākos maršrutus nodot publicēšanai Projekta
īstenotāju informācijas kanālos un Facebook kontā pieriga.travel.

5.

Rezultātu paziņošana

5.1. Konkursa rezultāti tiek izziņoti un publicēti vietnē www.pierigaspartneriba.lv un
Facebook kontā pieriga.travel 2020.gada 30.martā.
5.2. Ar darbu autoriem, kuri ieguvuši iespēju doties pieredzes apmaiņas braucienā, sazināsies
biedrības „Pierīgas partnerība” pārstāvis, lai vienotos par brauciena norises datumu.
5.3. Pēc pieredzes apmaiņas braucienu norises, kādam no katra brauciena dalībniekiem
jāpiedalās Projekta noslēguma konferencē š.g. 21.aprīlī (vieta tiks precizēta), lai dalītos
iespaidos par dalību Konkursā un piedzīvoto braucienā.

6.

Pieredzes apmaiņas braucienu norise

6.1. Iespēju doties bezmaksas pieredzes apmaiņas braucienā iegūst viens Konkursa
dalībnieks katrā klašu grupā.
6.2. Bezmaksas pieredzes apmaiņas braucienā var piedalīties maksimums 30 (trīsdesmit)
cilvēku – konkursa „uzvarētāja statusu” ieguvušo darbu autori un citi interesenti, t.sk.
klasesbiedri. Brauciena maršruts ir sagatavotais un Konkursam iesniegtais tūrisma
maršruts vienai dienai.
6.3. Iepriekš vienojoties par pieredzes apmaiņas brauciena norisi ar biedrības „Pierīgas
partnerība” pārstāvi, tam jānotiek darba dienā, laika posmā no 2020.gada 1.aprīļa līdz
17.aprīlim.
6.4. Pēc vienošanās par brauciena norisi, visus organizatoriskos darbus, kas saistīti ar
transporta rezervēšanu, grupas pieteikšanu tūrisma objektos un pusdienu pasūtīšanu, veic
biedrības „Pierīgas partnerība” pārstāvis.
6.5. Brauciena dalībniekiem, kas veido 30 (trīsdesmit) cilvēku grupu, nav obligāti jābūt
vienas klases skolēniem, bet tiem obligāti jābūt vienas vispārējās izglītības iestādes
pārstāvjiem.
6.6. Lai nodrošinātu Konkursa publicitāti, pieredzes apmaiņas brauciena laikā tiks
fotografēts un filmēts. Ar parakstu organizatora sagatavotā dalības lapā, tā dalībnieki
apliecina tam piekrišanu.
6.7. Brauciena laikā iegūtie audio un vizuālie materiāli tiks publicēti Projekta sadarbības
partneru informācijas kanālos un Facebook vietnē pieriga.travel.
6.8. Informāciju par Konkursa norisi iespējams iegūt pa tālr. +371 26191044 vai rakstot uz
e-pastu turismskopa@pierigaspartneriba.lv.

Nolikumu apstiprina:

Alīna Lukjanceva
Biedrība „Pierīgas partnerība”

Pielikums Nr.1
Konkursa pieteikuma anketai piešķirtais Nr. (aizpilda konkursa organizators) ________
Klašu grupa (aizpilda konkursa organizators) ________

Skolēnu konkurss „Aizved klasi piedzīvojumā!”
Konkursa pieteikuma anketa

Brauciena nosaukums

Pieteikuma iesniedzējs/ -i
Pārstāvētais novads
Pārstāvētā izglītības iestāde
Pārstāvētā klase
Kontaktpersonas vārds, uzvārds
Kontaktpersonas e-pasta
adrese
Kontaktpersonas tālruņa Nr.

Plānotie brauciena dalībnieki,
to skaits (max 30 cilvēki)

Maršrutā iekļautie vismaz 2
Projekta novadi (Babītes,
Mārupes, Olaines, Ķekavas,
Ozolnieku un Jelgavas novads),
(rindas var papildināt)

Maršrutā iekļautie vismaz 3
tūrisma objekti, to apraksts
un pamatojums
apmeklējumam (rindas var
papildināt)

1.
2.
…

1.
2.
3.

…

Maršrutā iekļautā
ēdināšanas vieta

Plānotais izbraukšanas/ objektu apmeklēšanas/ atgriešanās laiks:
Laiks
Objekts
(rindas var papildināt)
no
līdz
Izbraukšana no …
(objekts nr.1)
….
Pusdienas
(objekts nr. …)
…
Atgriešanās …

Pamatojums, kāpēc tieši šāds maršruts būtu interesants brauciena
dalībniekiem:

Maršruta izmaksas brauciena dalībniekiem (ieejas biļetes tūrisma objektos, pusdienu
izmaksas, u.c.) (rindas var papildināt)

Izmaksu pozīcija
1. …
2. …
….

KOPĀ

Izmaksas, eur

