
OTRĀ PASAULES ČEMPIONĀTA ERUDĪCIJĀ JAUNIEŠIEM UN 

JUNIORIEM LATVIJAS SEKTORA KONKURSA  

NOLIKUMS 
Vispārējie noteikumi 

 

1. Latvijas sektora konkurss (turpmāk tekstā – Konkurss) ir Starptautiskās erudīcijas 

asociācijas (International Quizzing Association jeb IQA) organizēta pasaules čempionāta 

jauniešiem un junioriem sastāvdaļa un lielā mērā atbilst šī čempionāta vadlīnijām, 

noteikumiem un ieteikumiem, kas publicēti mājaslapās 

 http://juniorworldquizzingchampionships.com/;  

http://youthworldquizzingchampionships.com/. 

Čempionāts jauniešiem (19-22 g.v.) un junioriem (14-18 g.v.) faktiski notiek pēc 

vienādiem noteikumiem, atšķiras tikai rezultātu salīdzinošais vērtējums.    

2. Konkursa mērķis ir noskaidrot erudītākos jauniešus Latvijā, popularizēt vispārējas 

erudīcijas  konkursus jauniešu vidū, veicināt Latvijas starptautisko atpazīstamību, kā arī 

sekmēt starptautisko sadarbību. 

3. Konkursu organizē Latvijas erudītu līga (LEL) un Rīgas Stradiņa universitāte (RSU). 

Konkursu atbalsta SEB banka un IZM Valsts izglītības satura centrs (VISC).  

4. Konkursa jautājumus izstrādā IQA ar vienādu saturu visām dalībvalstīm, līdz ar to 

jautājumu saturs var neiekļaut ar Latviju saistīto tematiku. 

 

Dalībnieki 

 

5. Konkursa mērķa auditorija – abu dzimumu jaunieši, kas dzimuši 1995.gada 2.septembrī un 

jaunāki (aptuveni 14 līdz 22 gadus veci). Dalībnieki, kas dzimuši 1999.gada 2.septembrī 

un jaunāki, tiek vērtēti atsevišķā junioru kategorijā. Konkursā drīkst piedalīties arī skolēni 

jaunāki par 14 gadiem.  

6. Plānotais dalībnieku skaits - 100 skolēni un 15 studenti. Pieteikšanās līdz 13.februāra plkst. 

23:59. VISC nosūtīs attiecīgu informāciju uz Izglītības pārvaldēm. Pieteikšanos 

konkursam skolēniem veic SEB banka. Studentu pieteikšanos veic RSU studentu 

pašpārvalde.  

7. Dalība konkursā skolēniem  ir bez maksas, jo IQA gaidīto dalības maksu nosedz SEB 

banka. Studentiem dalības maksa 5 EUR. Studentu dalības maksa tiek nomaksāta konkursa 

norises dienā.  

8. Organizatori nekompensē dalībniekiem transporta un ēdināšanas izdevumus. 

 

Konkursa norise 

 

9. Konkursa norises laiks: 2019.gada 16.februāris. Konkursa sākums pulksten 13.00. 

10. Konkursa norises vieta:  

Rīgas Stradiņa universitāte Dzirciema ielā 16, Rīga (vispārizglītojošo skolu skolēni un 

RSU studenti). 

11. Dalībniekiem jāierodas konkursa vietā 30 minūtes pirms konkursa sākuma. Dalībnieki 

reģistrējoties uzrāda personu apliecinošu dokumentu, izlozē savu dalībnieka numuru un 

atbilstoši tam ieņem vietu auditorijā.  

http://juniorworldquizzingchampionships.com/
http://youthworldquizzingchampionships.com/


12. Konkurss notiek rakstiski, divos posmos. Katrā posmā jāsniedz atbildes uz 60 jautājumiem, 

kas sagrupēti 4 tēmās. Laika limits 60 jautājumu risināšanai ir 45 minūtes. Tiesnesis 

brīdinās par apdomas laika beigām mutiski 5 minūtes pirms beigām. Darba ātrāka 

pabeigšana ir atļauta, bet nedod priekšrocības vērtējumā.  

13. Katram dalībniekam tiek izsniegtas jautājumu un atbilžu lapas. Tās drīkst sākt aizpildīt 

tikai pēc tiesneša atļaujas.  Vispirms uz katras lapas jāuzraksta vārds, uzvārds, dalībnieka 

numurs.  

14. Konkursa norises laikā nav atļauts izmantot grāmatas, datorus, viedtelefonus, konspektus 

u.c. palīglīdzekļus informācijas iegūšanai.  

15. Mobilajiem tālruņiem jābūt izslēgtiem un novietotiem tiesnešu norādītā vietā.  

16. Konkursa laikā nav pieļaujamas sarunas starp dalībniekiem.  

17. Par konkursa norises noteikumu pārkāpumiem, citu dalībnieku traucēšanu u.c., atkarībā no 

pārkāpuma pakāpes, var piemērot: brīdinājumu, risināšanas pārtraukšanu ar iegūto punktu 

vērtēšanu vai risināšanas pārtraukšanu ar posma punktu anulēšanu.  

18. Neskaidrību gadījumā par uzdevuma saturu dalībnieks lapas ailē „Neskaidrības” sagatavo 

rakstiski jautājumu tiesnesim, tad paceļ roku, tādējādi pieaicinot tiesnesi.  

19. Atbildes  uz konkursa jautājumiem jāraksta lapas labajā pusē pretī jautājumam. Atbildes 

tiek gaidītas konkrētas. Ja atbilde ir vairāku vārdu garumā, tad jautājumam pretī var pielikt 

norādi un pilnu atbildi rakstīt lappuses lejā vai teksta beigās. Atbildes jāraksta saprotamā 

rokrakstā. Slikti salasāmas atbildes var tikt kvalificētas kā nepareizas. 

20. Ja atbildē jānosauc persona, pietiek ar pareizu uzvārdu, izņemot gadījumu, ja jautājumā 

ir skaidri prasīts citādi (uzvārds ar nepareizu priekšvārdu tiek skaitīta kā nepareiza atbilde). 

Karaļiem un pāvestiem jāraksta pieņemto vārdu un kārtas numuru. 

21. Ja atbildē jānosauc kinofilma, romāns vai tml., kam latviskā kultūrvidē esošais nosaukums 

nav precīzs tulkojums nosaukumam svešvalodā, par pareizu tiks uzskatītas vairākas 

atbildes - gan latviskā kultūrvidē esošais nosaukums, gan angļu nosaukuma mehānisks 

tulkojums, gan nosaukums angļu valodā, krievu valodā vai Eiropas oriģinālvalodā. 

Tiesnešiem ir tiesības šo paplašinājuma principu piemērot arī citiem sarežģīti tulkojamiem 

terminiem.        

22. Daļai jautājumu pievienoti attēli, kas redzami dalībnieka jautājumu komplektā melnbaltā 

kopijā. Šie jautājumi novietoti tēmas beigās.   

23. Ja atbilde ir personas uzvārds, vietas īpašvārds vai tml., atbilde skaitās pareiza arī ar 

fonētisku neprecizitāti vai novirzi rakstības-izrunas robežās. Tomēr tiesnešiem ir tiesības 

neieskaitīt vārdu, kas atšķiras no plānotās atbildes vairāk nekā par vienu burtu.  

24. Pēc apdomas laika beigām dalībnieks sakārto savas atbilžu  lapas norādītā kārtībā. 

25. Pēc tiesnešu norādījuma dalībnieki nodod savas atbildes labošanai tuvāk sēdošajam 

dalībniekam vai tiesneša asistentam. 

26. Tiesnesis tēmu secībā nolasa jautājumus, satura atslēgvārdus un pareizo atbildi (vai 

atbildes). Dalībnieki atbilstoši vērtē atbildes viņam uzticētajā cita dalībnieka darbā, pa labi 

no atbildes atzīmējot „+” pareizām atbildēm ; „0” nepareizām vai iztrūkstošām ; „?” 

neskaidriem vērtējumiem. Nav pieņemts daļēji pareizas atbildes vērtēt ar puspunktu. 

Dalībnieks-pārbaudītājs arī saskaita katras tēmas pareizās atbildes un uzraksta skaitu 

rezultātu tabulā.  

27. Pēc tiesneša norādījumiem izlabotās atbilžu lapas tiek atdotas atbilžu autoriem. Dalībnieki 

4 minūšu laikā pārskata vērtējumu un, ja piekrīt rezultātam, parakstās rezultātu tabulā. Ja 

dalībniekam ir pretenzijas par kādas atbildes novērtējumu, tās tēmu secībā tiek publiski 



izskatītas. Tiesnesis var paziņot galīgo lēmumu par konkrēto atbildi vai ielikt pagaidu 

vērtējumu, turpinot konkursu un ja iespējams, neatkarīgi turpinot problēmas izskatīšanu. 

Dalībnieki paraksta vērtējumus pēc izmaiņām, ja tādas ir. 

28. Katra  posma noslēgumā dalībnieku atbildes tiek nodotas tiesnesim.   

29. Pēc starpbrīža dalībniekiem tiek izsniegti 60 otrā posma jautājumi, kas sagrupēti 4 tēmās, 

arī ar laika limitu 45 minūtes. 

30.  Otrā posma atbilžu labošana notiek kā iepriekš aprakstīts, tikai 25. punktā minētā darbu 

nodošana labošanai blakus sēdošajam dalībniekam notiek atšķirīgā virzienā.  

 

Vērtēšana  

  

31. Tiesneši apkopo dalībnieku rezultātus katrā no 8 tēmām, un katram dalībniekam atrod 7 

labāko tēmu summu, kas ir dalībnieka pamatrezultāts šajā konkursā. Tiesneši vēlreiz 

pārbauda rezultātus, pirmkārt dalībniekiem ar augstiem rezultātiem. 

32. Ja diviem vai vairākiem dalībniekiem ir vienāds pamatrezultāts, rangā augstāk ir 

dalībnieks, kam vairāk punktu astotajā (vājākajā) tēmā.  

33.  Ja diviem vai vairākiem dalībniekiem ir vienāds pamatrezultāts un arī punkti 8. tēmā, 

rangā augstāk ir dalībnieks, kam vairāk punktu labākajā no tēmām. Ja arī šis rādītājs ir 

vienāds, tiek salīdzināti punkti otrajā labākajā tēmā. Ja arī šis rādītājs ir vienāds, tiek 

salīdzināti punkti trešajā labākajā tēmā, utt. Ja visi šie rādītāji izrādās vienādi, un šis rangs 

neattiecas uz godalgotām vietām, tad vispirms tiek minēts dalībnieks, kura uzvārds alfabētā 

atrodas augstāk. 

34. Ja 32. un 33. punktā minētie rādītāji ir pilnīgi vienādi un ranžēšana skar pirmās trīs vietas, 

katram diplomā tiek ierakstīta augstākā no dalītām vietām (piemēram, dalīta 2-3.vieta 

nozīmē diplomu par 2.vietu).  

 

Apbalvošana.  

 

35. Dalībnieku apbalvošana notiek konkursa norises dienā.  

36. Trīs labāko rezultātu ieguvēji junioru vecuma grupā saņem medaļas, diplomus un balvas. 

Trīs labāko rezultātu ieguvēji jauniešu vecuma grupā (19 - 22 gadi) saņem diplomus un 

balvas. Ranžēšana pie vienāda punktu skaita izskaidrota konkursa  sadaļā “Vērtēšana”. 

37. Šī gada medaļu ieguvējiem tiek garantēta dalība nākamā gada čempionātā, ja viņi atbildīs 

vecuma cenzam. 

38. Vispasaules saraksta kopsummas un katras tēmas trīs labāko risinātāju apbalvošana paliek 

starptautiskās organizācijas IQA kompetencē.  

39. Visu dalībnieku rezultāti (izņemot to, kuri neieguva punktus) tiks ievadīti vispasaules 

sarakstā un būs publiski pieejami  IQA mājaslapās 

 http://juniorworldquizzingchampionships.com/; 

http://youthworldquizzingchampionships.com/ . 

Latvijas sektora dalībnieku rezultāti būs pieejami konkursa organizatoru mājas lapās:     

http://www.eruditi.lv/; http://www.rsu.lv/ . 

 

2019.gada  4. februārī 

 

Latvijas Erudītu līgas prezidente      Anita Zaļaiskalne   

http://juniorworldquizzingchampionships.com/
http://youthworldquizzingchampionships.com/
http://www.eruditi.lv/
http://www.rsu.lv/

