
 

 

“GREAT ROUTES IN THE 
MIDDLE AGE AND THEIR 
SYMBOLOGY” 
Nr. 2016-1-ES01-KA219-
025035_3 

 

 

 

KONKURSA NOLIKUMS 

"Pašreizējais viduslaiku maršrutu stāvoklis" 

 

 

 

1. Dalībnieki. 

Šajā konkursā var piedalīties visi skolēni no sešām skolām, kas piedalās 

Erasmus + projektā "Lielie tirdzniecības ceļi viduslaikos un to simbolika": 

- Lycèe Les Rimains - Saint Malo (Francija) 

- Jelgavas 4.vidusskola (Latvija) 

- Trikalas 1. licejs (Grieķija) 

- Istituto Tecnico Commerciale "Vitale Giordano" (Itālija) 

- IES Emilio Jimeno - Calatayud (Spānija) 

- Zespol Szkol nr 5 Jana Pawla II - Jastrzębie-Zrój (Polija) 

Var piedalīties vienas skolas skolēni individuāli un  grupās no 2 līdz 6 

skolēniem.  

 

 

2. Mērķis 

Mērķis ir veidot maršrutu starp pilsētām, kurās notikušas projekta sanāksmes: 

Saint-Malo, Jelgava, Trikala, Bitonto, Calatayud un Jastrzębie-Zrój.  

Skolēniem būs iespēja piedalīties divos veidos: izveidot visātrāko maršrutu  un 

izveidot lētāko maršrutu. 

 

 

3. Maršruta raksturojums 

✓ Maršrutiem jāietver visas sešas pilsētas tādā secībā, kādā tās ir nosauktas 

(rīkotās tikšanās). 

✓ Maršruta izstrāde ceļojumam, kas it kā notiks no 2018. gada 1. līdz 30. 

jūnijam ( nav obligāti ceļot visas 30 dienas). 

✓ "Lētākajā maršrutā", lai pabeigtu braucienu, skolēniem būs dotas ne vairāk 

kā 30 dienas. Maksimālā summa "ātrākajā maršrutā" ir 5000 eiro / personai, lai 

to pabeigtu. 

✓ Plānojot jāiekļauj izdevumi, kas saistīti ar braucienu biļetēm, izmitināšanas 

izmaksām un  ievērojamo vietu apmeklēšanas maksu. Pārtikas izdevumi nav 

jāiekļauj. 



✓ Katrā no sešām valstīm ir obligāti jābrauc ne tikai uz attiecīgo pilsētu, bet arī 

obligāti jāapmeklē vismaz trīs ar viduslaikiem saistītas vietas katrā valstī 

(maksājot par braucienu un, ja nepieciešams, ieejas biļetēm). 

✓ Obligāti jāiekļauj maksa par izmitināšanu (viesnīcas, hosteļi, viesu mājas, 

kempings, Airbnb,...). Nav dota iespēja palikt pie draugiem vai ģimenes. 

 

4.  Kā piedalīties un nosūtīt priekšlikumu 

Katram dalībniekam, kas piedalās sacensībās, jāiesniedz informācija par 

visiem ceļojuma parametriem, ieskaitot maksu par visām naktsmītnēm, 

braucieniem un biļetēm.  

Informācijas modelis iekļauj sekojošo: 

✓ Katrā pieteikumā skaidri jānorāda veids, kādā vēlas piedalīties (ātrākajā vai 

lētākajā). 

✓ Katrā no braucieniem ir jāiekļauj Google Maps momentuzņēmums, norādot 

attālumu. 

✓ Visās naktsmītnēs būs obligāti jāiekļauj izvēlētās vietas foto, tostarp tās 

raksturojumu. 

✓ Par katru no apmeklētajām vietām, jāiekļauj tās apraksts, biļetes cena, ja 

nepieciešams, kā arī ceļojuma izmaksas uz izvēlēto vietu. 

 

 

5.  Konkursa termiņš. 

Katrā no dalībvalstu skolām tiks organizēts skolas iekšējais konkurss, lai 

izvēlētos visātrāko un lētāko maršrutu. 

Darbs jāiesniedz elektroniski e- klasē skolotājai 

Abos maršrutu  veidos tiks noteikts uzvarētājs. 

Galīgais konkursa rezultātu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 16. aprīlis. 

 

 

6. Žūrija. 

Katrā no skolām tiks izveidota žūrija, lai atlasītu uzvarētāju darbus. 

Galīgajā konkursā žūriju veido projekta koordinatora skolas skolotāji. 

Žūrijas lēmums tiks publicēts sanāksmes laikā Jastrzębie-Zrój (Polija, 2018. 

gada 23.-27. Aprīlis). 

Lēmums par uzvarētājiem tiks paziņots projekta mājaslapā, un balvas tiks 

pasniegtas skolotājiem no uzvarētāju valstīm. 

 

 

7. Balvas. 

Katrā no komandas spēlētājiem katrā modalitātē tiks piešķirta  balva. 

 

 

  



8. Piezīmes. 

Visi transporta līdzekļi ir atļauti ne tikai autobusi un vilcieni. Arī citus transporta 

veidus var izmantot, piemēram, Blablacar, Interrail, ... 

Var ņemt vērā atlaides, piemēram, tās, kas pieejamas www.hihostels.com, 

www.interrail.eu, www.eyca.org (Eiropas jauniešu karte). 

 


