Uzsākot gatavošanos Latvijas valsts simtgades svinībām, Biznesa augstskola Turība
sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroju
rīko konkursu Latvijas skolu 5. - 12. klašu skolēniem
„Latvijas 100gades spots”

Konkursa nolikums 5. - 12. klašu skolēniem
MĒRĶIS
Apzināt un atklāt jaunas tūrisma vietas, piesaistes, objektus, aktivitātes un izveidot
interaktīvus Latvijas valsts iepazīšanas maršrutus bērniem un jauniešiem, ko varētu
apmeklēt Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu ietvaros. Veicināt jauniešu ceļošanu
pa dzimto novadu, tuvāko un tālāko apkārtni, iepazīstot daudzveidīgus Latvijas valsts
vēstures un šodienas aspektus.
PAMATOJUMS
Latvijā ir daudz tūrisma objektu, vietu, maršrutu, kuri ir izstrādāti, balstoties uz tradicionāliem
tūrisma resursiem un kuri ir orientēti uz vidējās un vecākās paaudzes tūristiem. Līdz šim nav
apzinātas, izpētītas, novērtētas vietas, objekti un aktivitātes, kas ir saistošas jauniešiem,
ņemot vērā viņu intereses, vēlmes, aktivitātes, mūsdienu tehnoloģijas.
Ar šo projektu organizatori vēlas veicināt jaunu, radošu, inovatīvu netradicionālu tūrisma
produktu radīšanu, tādējādi sekmējot jauniešu ceļošanu un interesi par savu novadu un
Latviju un nostiprinot piederību savai valstij. Iesaistot pašus skolu jauniešus jaunu tūrisma
objektu un produktu veidošanā, tiek veicināts jauniešu radošums, iniciatīva, atbildība.
MĒRĶAUDITORIJA UN DALĪBNIEKI
Vispārizglītojošo un speciālo izglītības iestāžu 5. – 12. klašu skolēni
ĪSTENOŠANAS LAIKS
No 2016. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 1. martam
DARBA UZDEVUMS
Lai piedalītos konkursā, klasei jādefinē teritorija (savas skolas vai dzīvesvietas tuvākā
apkaime, ciems, pilsēta, lauku teritorija vai novads), kurā atrodas vēl neapzināti vai maz
izmantoti potenciālie tūrisma objekti, apskates vietas, pasākumi, aktivitātes u.c., (piemēram,
interaktīvās lauka spēles, trases utt.), kas būtu interesanti tieši jauniešu auditorijai un kas
varētu izvēlētajai teritorijai piesaistīt lielāku tūristu skaitu, t.sk., skolu mācību ekskursijas,
jauniešu un ģimeņu atpūtas un Latvijas izzināšanas braucienus.
Izvēlētā teritorija, objekts vai aktivitāte līdz 2016. gada 30. novembrim jāpiesaka konkursa
platformā 100gadespots.turiba.lv, iesniedzot:
1. Īsu teritorijas, objekta, pasākuma vai aktivitātes aprakstu (līdz 500 rakstzīmēm) ar
pamatojumu, kāpēc tas būtu interesants tieši jauniešu auditorijai.
2. Teritorijas, objekta, pasākuma vai aktivitātes GPS koordinātes un atrašanās vietu
kartē.
3. Foto vai video materiālu (pēc izvēles), kurā redzama pieteikumā minētā teritorija,
objekts, aktivitāte vai pasākums. (Pieļaujamie foto attēlu formāti: jpg, png, gif.
Pieļaujamie video formāti: mp4, avi, mpeg. Maksimālais faila izmērs: 50 MB)

Pieteikumu klases vārdā iesniedz klases audzinātājs vai skolas administrācijas pārstāvis,
norādot savu kontaktinformāciju: vārdu, uzvārdu, pārstāvēto skolu un klasi, e-pasta adresi un
telefona numuru.
Aizpildot pieteikumu, jānorāda, kādā kategorijā ietilpst pieteikumā norādītā teritorija, objekts,
aktivitāte vai pasākums:








Ekstrēmā pieredze (šķēršļu joslas, laivošanas maršruti, kvadriciklu tūres, pamestas
ēkas ar interesantu vēsturi, moto/auto tūre bezceļos, izdzīvošanas pārgājiens u.c.)
Apskates objekts (pamesti militārie objekti, ielu māksla, ievērojamu personu darbības
vietas, kultūrvēsturiski pieminekļi u.c.)
Dabas skats (neparasti dabas objekti, dabas takas, alas, skatu torņi, pakalni vai mežu
bunkuri, vietas, kas piemērotas dabas skatu fotografēšanai vai putnu/dzīvnieku
vērošanai u.c.)
Tradīcija (tradicionālā virtuve, rokdarbu meistarklases, mājas darbi viensētās u.c.)
Romantika (maršruti romantiskās pastaigām, netradicionālas piknika vietas u.c.)
Eko maršruts (dabas taka, pastaigu maršruts mežos, dārza darbi vai dzīvnieku
apkope zemnieku saimniecībās u.c.)

DARBU VĒRTĒŠANA
Darbu vērtēšana notiks no 2016. gada 1. novembra līdz 2017. gada 25. janvārim. Vērtēšanu
veiks žūrijas komisija, ko veido pieci pārstāvji no LR Kultūras ministrijas Latvijas valsts
simtgades biroja, Biznesa augstskolas Turība un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
(LIAA) Tūrisma departamenta.
Konkursam iesniegtie pieteikumi tiks vērtēti pēc četriem kritērijiem:
1.

2.
3.
4.

Teritorijas, objekta, pasākuma, aktivitātes nozīmīgums Latvijas valsts vērtību un
daudzveidības atklāšanā, piemērotība, pievilcība tūrismā (maksimālais punktu skaits:
20).
Teritorijas, objekta, pasākuma, aktivitātes radošums, oriģinalitāte, inovācija
(maksimālais punktu skaits: 35 ).
Ieteikuma piemērotība bērnu un jauniešu auditorijai (maksimālais punktu skaits: 25).
Vietējo vērtību izmantošana, pieteikuma iekļaušanās, kombinējums ar esošiem
tūrisma objektiem, maršrutiem, aktivitātēm (maksimālais punktu skaits: 20).

Maksimāli kopā iegūstamā punktu summa ir 100 punkti.
Žūrijas komisija nevērtē pieteikumus, kuros nav ievēroti nolikuma daļā „Darba uzdevums”
minētie nosacījumi.
REZULTĀTU PAZIŅOŠANA
Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2017. gada 26. janvārī. Uzvarējušo skolu un klašu saraksts
tiks publicēts konkursa platformā 100gadesspots.turiba.lv, kā arī Biznesa augstskolas Turība
mājaslapas www.turiba.lv sadaļā Aktualitātes.
BALVU FONDS
Visi konkursa dalībnieki saņems apliecinājumus par piedalīšanos. Klase, kura kopvērtējumā
no žūrijas komisijas būs saņēmusi vislielāko punktu skaitu, balvā iegūs iespēju apmeklēt
zinātnes centru AHHAA Tartu, Igaunijā. Klases, kas iegūs otro un trešo lielāku punktu skaitu,
saņems balvas no konkursa rīkotājiem un atbalstītājiem. Biznesa augstskola Turība vienai no

klasēm piešķirs 10% atlaidi studiju maksai pirmajam studiju gadam. Atbalstītāji piešķirs arī
savas simpātiju balvas interesantāko darbu iesniedzējiem.
KONKURSA DARBU TĀLĀKA VIRZĪBA UN IZMANTOŠANA
Labākie konkursa pieteikumi tiks izmantoti, veidojot informatīvu materiālu par jauniem
apskates objektiem, teritorijām, pasākumiem un aktivitātēm jauniešiem, ko veidos Biznesa
augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātes studenti un kas tiks prezentēts
starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatirgū Balttour 2017, kas notiks Rīgā no 2017. gada 3. līdz
5. februārim, un izglītības izstādē Skola 2017, kas notiks no 2017. gada 24. līdz 26.
februārim, kā arī izplatīts masu medijos.
Iesniedzot konkursam darbu, tā autori piekrīt tā publicēšanai un cita veida izmantošanai ar
konkursu saistītajiem mērķiem, neprasot par tiem autoratlīdzību. Visi konkursa dalībnieku
iesniegtie darbi paliek konkursa organizatoru īpašumā un var tikt izmantoti pēc organizatoru
ieskatiem, atsaucoties uz autoru.
ORGANIZATORI
Biznesa augstskola Turība, LR Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs.
INFORMATĪVAIS ATBALSTS
Biznesa augstskola Turība, Latvijas valsts simtgades birojs, Valsts Izglītības satura centrs
FINANSĒJUMS
Konkursa organizatoriskos izdevumus sedz Biznesa augstskola Turība.
PAPILDINFORMĀCIJA
Vaiva Ribaka
Projekta koordinatore:
Mob. tel.:+371 26622499
e-pasts: vaiva.ribaka@turiba.lv

Latvijas valsts simtgades svinības norisināsies piecu gadu periodā no 2017.gada aprīļa līdz
2021.gada janvārim, aptverot galvenos ar Latvijas valsts izveidi un nostiprināšanos saistītos
notikumus. Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vēstījums ir „Es esmu Latvija”,
akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās
tagadni un liek pamatus valsts rītdienai.

