
 
Komandu erudīcijas sacensību „Tukuma pavasaris” 

 
NOLIKUMS 

 
 

Vieta, laiks, pieteikšanās un dalības maksa 

Sacensību norises vieta: Tukuma bibliotēka, Šēseles iela 3, Tukums. 

Komandu erudīcijas sacensības notiek 2014. gada 29. martā, sākums plkst. 12.00. Dalībnieku 

reģistrācija no 11
30

 līdz 11
55

.  

Komandai sacensībai jāpiesakās, sūtot pieteikumu  

e-pastu: latvijas.eruditi@inbox.lv vai   dace.brakmane@inbox.lv  līdz 2014.gada 27. martam 

(ieskaitot). Pieteikuma formu skatīt pielikumā Nr.1 

Pasākums ir bezmaksas. 

 

Organizācija un vadība 

Sacensības organizē Latvijas Erudītu līga (LEL) sadarbībā ar Tukuma bibliotēku. Čempionāta 

rīcības komiteja: 

Dace Brakmane – Tukuma bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja, 

Anita Zaļaiskalne – Latvijas Erudītu līgas prezidente. 

Sacensību noteikumi 

Sacensībās piedalās komandas 4 dalībnieku sastāvā. Minimālais komandu skaits – 4 komandas, 

maksimālais – 12.  

Sacensības notiek divās kārtās. Pirmā kārta – rakstisks uzdevums, otrā kārta – komandu 

savstarpējās sacensības (sīkāks apraksts pie sacensību norises).  

Sacensību norises laikā komandām aizliegts izmantot jebkādus papildus uzziņu palīglīdzekļus 

(grāmatas, mobilos tālruņus, datorus, u.c.). Skatītājiem aizliegts skaļi apspriesties un sacīt 

pareizās atbildes. 

  

 Sacensību norise 

Pirmā kārta: no 12.00-12.40. Pārtraukums 12.40.-12.55. 

Otrās kārtas spēles no 13.00. Sacensību kopējais ilgums atkarīgs no pieteikušos komandu skaita. 

Orientējošais vienas spēles laiks 10 līdz15 minūtes un sacensību beigu laiks – ap 15.40.-16.00. 
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Pirmā kārta 

Pirmajā kārtā visas komandas fiksētā laikā – 40 minūtēs izpilda rakstveida testu (50 jautājumi), 

kura vienu eksemplāru iesniedz tiesnešiem. Maksimāli iegūstamais punktu skaits pirmajā kārtā ir 

50 punkti. Iegūtie punkti nosaka komandu vietu sadalījumu pēc pirmās kārtas. 

Otrā kārta 

 Otrajā kārtā sacensības turpinās pēc play-off principa; dueļa uzvarētāji iekļūst nākamajā kārtā, 

zaudētāji izstājas. Otrajā kārtā komandu duelī katram pārim ir jāatbild uz jautājumiem par 

noteiktu tēmu. Katrā tēmā ir 2 jautājumi. Lielākā daļa jautājumu sagatavoti ar vizuālu un/vai 

audiālu papildinformāciju. 

Tā komanda, kurai ir augstāka vieta pirmajā kārtā, izvēlas pirmo tēmu, pēc tam tēmu izvēle 

turpinās pārmaiņus.  

Katra jautājuma atbilde jāsniedz 30 sekunžu laikā pēc tiesnešu signāla. Atsevišķos gadījumos, 

pēc tiesnešu norādījumiem jautājuma sākumā, var būt cits atbildes formāts, piemēram, jautājums 

tiek uzdots pakāpeniski, un punktu iegūst komanda, kura ir atbildējusi ātrāk. Atbildes jāsniedz 

rakstiski. 

Par katru pareizu atbildi komanda iegūst vienu punktu. Nākamajā kārtā iekļūst komanda, kurai 

dueļa beigās ir lielāks punktu skaits. Neizšķirta rezultāta gadījumā tiek spēlēti papildjautājumi. 

Duelis var beigties ātrāk, ja atpaliekošā komanda vairs nespēj teorētiski panākt izlīdzinājumu. 

Otrās kārtas sacensību ilgums atkarīgs no komandu skaita. 

Ja piedalās 4 komandas, tiek izspēlētas 2 spēles (pusfināls un fināls). 

Ja piedalās 5 komandas, tiek izspēlētas 2 spēles (pusfināls un fināls). 5. vietu ieguvusī komanda 

otrajā kārtā nepiedalās. 

Ja piedalās 6 komandas, tad 1.vietas un 2.vietas ieguvēji uzreiz tiek ceturtdaļfinālā (izlaiž 

astotdaļfinālu). 3.vietu ieguvusī komanda sacenšas ar 6.vietu, bet 4.vietu ieguvusī - ar 5.vietu. 

Ja piedalās 7 komandas, tad 7. vietu ieguvusī komanda otrajā kārtā nepiedalās.  

Ja piedalās 8 komandas, astotdaļfinālā 1.vietas ieguvēji sacenšas ar 8. vietu, 2.vietas ieguvēji – ar 

7. vietu 3.vietu ieguvusī komanda sacenšas ar 6.vietu, bet 4.vietu ieguvusī - ar 5.vietu.  

Ja piedalās 9 komandas, 9. vietu ieguvusī komanda otrajā kārtā nepiedalās. 

Ja piedalās 10 komandas, ceturtdaļfinālā automātiski iekļūst 1. - 4. vietas ieguvēji. Astotdaļfinālā 

sacenšas 5. un 10. vietas ieguvēji., 6. un 9. vietas ieguvēji, 7. un 8. vietas ieguvēji.  Ja piedalās 11 

komandas, 11. vietu ieguvusī komanda otrajā kārtā nepiedalās. 

Ja piedalās 12 komandas, ceturtdaļfinālā automātiski iekļūst 1. - 4. vietas ieguvēji. Astotdaļfinālā 

sacenšas 5. un 12., 6. un 11., 7. un 10., 8. un 9. vietu ieguvušās komandas.  



Astotdaļfinālu uzvarētāji iekļūst ceturtdaļfinālā.  Zaudētāji sadala vietas pēc pirmās kārtas 

rezultātiem. Ceturtdaļfināla uzvarētāji iekļūst pusfinālā,  

       Pusfinālu zaudētāju savstarpējā sacensībā tiek noskaidroti 3. un 4. vietu ieguvušās 

komandas. Pusfinālu uzvarētāji sacenšas finālā. 

Otrās kārtas tēmas 

Astotdaļfinālā, ceturtdaļfinālā un pusfinālā komandas atbild uz 8 tēmu jautājumiem.  

Astotdaļfināla jautājumu tēmas (alfabētiskā secībā): 

 Arhitektūras brīnumi (īpatnējas, arī pasaulē slavenas ēkas, būves); dzīvā daba; klasika un klasiķi 

(slaveni literāti, mākslinieki, mūziķi un viņu darbi); pasaule, pasaulīt (interesanti fakti, kuriozi, 

pārpratumi, utt.); reiz bija (jautājumi par vēsturi); virsotnes un dzelmes (jautājumi par 

ģeogrāfiju); Tukuma novads; zinātnes pasaulē (izgudrojumi, atklājumi, to autori). 

   Ceturtdaļfināla jautājumu tēmas (alfabētiskā secībā): 

Dzīvā daba; klasika un klasiķi (slaveni literāti, mākslinieki, mūziķi un viņu darbi); Latvijas 

lepnums (Latvijas vietas un cilvēki); pasaule, pasaulīt (interesanti fakti, kuriozi, pārpratumi, 

utt.); reiz bija (jautājumi par vēsturi); virsotnes un dzelmes (jautājumi par ģeogrāfiju); Tukuma 

novads; zinātnes pasaulē (izgudrojumi, atklājumi, to autori). 

Pusfināla jautājumu tēmas (alfabētiskā secībā):  

Aizmirstie vārdi (dziesmu teksti, kas jāpapildina); Apollons un mūzas (jautājumi par mākslu, 

mūziku, teātri); dabas rekordi (unikālas vietas, dzīvā radība); pasaule, pasaulīt; reliģija un 

mitoloģija; sapņu fabrika (jautājumi par kino); sporta pasaule; Tukuma vēsture.  

Spēlē par 3. vietu un fināla spēlē komandas atbild uz 12 jautājumiem.  

Jautājumu tēmas (alfabētiskā secībā):  

Arhitektūras brīnumi; Citius, altius, fortius (jautājumi par sportu); Latvijas lepnums; lielā 

lasīšana (jautājumi par literatūru: darbi, autori); melnā kaste (te var būt dažnedažādi jautājumi); 

mūsu ikdiena (jautājumi par sadzīves tēmām); simboli; (jautājumi par reliģiju, mitoloģiju, arī 

valstu simboli, karogi, krāsas); skolas solā (jautājumi par vidusskolas tēmām) trešā planēta no 

Saules (jautājumi par astronomiju); Tukuma novads; vēstures līkloči; zinātnes pasaulē. 

  Apbalvošana 

 Pirmo trīs vietu ieguvēji saņem diplomus un LEL piemiņas balvas. 4., 5., un 6. vietas ieguvēji 

saņem LEL atzinības rakstus.  

 

LEL prezidente Anita Zaļaiskalne. 

 

 


