
Nolikums 

Mērķis 

Noskaidrot Latvijas erudītāko ģimeni. 

 

Turnīra norises laiks 

24.07 - 24.09.2022. 

 

Dalībnieki  

Turnīrā var piedalīties ikviena ģimene. Komandu sastāvu un nosaukumu izvēlas komandas 

dalībnieki. Komandas sastāvā turnīra laikā var būt izmaiņas, kuras veic komanda pēc 

saviem ieskatiem. Komandas nosaukumu turnīra laikā nav ieteicams mainīt, jo pēc katras 

spēles punkti tiks summēti. 

Dalībnieku vecums nav ierobežots.  

 

Reģistrācija 

Komandu iepriekš pieteikt nav nepieciešams. Lai piedalītos spēlē katru svētdienu laika 

posmā no 24.07. – 18.09. ir jāatver vietne facebook.com/prataspeles/events un jāatver 

aktuālais pasākums. Lai nepalaistu garām pasākumu, aicinām jau laikus atzīmēt pasākumu 

ar atzīmi došos, tādā gadījumā, arī Facebook vietne Jums atgādinās par tuvojošos 

pasākumu.  

Dalība turnīrā ir bez maksas. 

 

Turnīra apraksts 

Katra komanda spēlē no mājām vai jebkuras vietas, kur pieejams internets.  

Lai piedalītos spēlē ir nepieciešamas divas iekārtas:  

1. dators vai kāda cita ierīce, kurā var atvērt facebook pasākumu un skatīties to 

(nepieciešams arī nodrošināt skaņu),  

2. iekārta atbilžu iesniegšanai (visērtāk izmantojot viedtālruni vai planšeti, tomēr var izmantot 

arī datoru). Iekārtā būs jāatver vietne buzzerpad.eu 

Atbilžu iesniegšanas iekārtas reģistrēšana. 

Spēles sākumā būs jāatver vietne buzzerpad.eu atbilžu iesniegšanas ierīcē. Atverot vietni 

būs jāaizpilda divi lauki: lietotājvārds (jānorāda savs komandas nosaukums) un pinkods 

(spēles sākumā, tas būs redzams ekrānā, kā arī to nosauks spēles vadītājs). Aizpildot šos 

laukus, zemāk būs jānospiež apstiprinājuma poga aiziet vai Go. Parādīsies spēles ekrāns ar 

krāsainiem taustiņiem (A,B,C,D,E,F) šie lauki jānospiež (secībai nav nozīmes), lai noslēgtu 

reģistrāciju.  

Turnīra norises laiks: 



1. Spēle: 24.07.2022. (svētdiena plkst. 19:00) 

2. Spēle: 31.07.2022. (svētdiena plkst. 19:00) 

3. Spēle: 07.08.2022. (svētdiena plkst. 19:00) 

4. Spēle: 14.08.2022. (svētdiena plkst. 19:00) 

5. Spēle: 21.08.2022. (svētdiena plkst. 19:00) 

6. Spēle: 28.08.2022. (svētdiena plkst. 19:00) 

7. Spēle: 04.09.2022. (svētdiena plkst. 19:00) 

8. Spēle: 11.09.2022. (svētdiena plkst. 19:00) 

9. Spēle: 18.09.2022. (svētdiena plkst. 19:00) 

10. Spēle: 24.09.2022. (sestdiena plkst. 14:00) Fināls klātienē. 

Turnīra laikā komandas sakārtojas pēc turnīrā iegūtajiem punktiem. Komandas ar lielāko 

punktu skaitu tabulas augšgalā, ar mazāko skaitu – apakšgalā. 

Finālā tiekas 30 rezultatīvākās komandas. Komandas, kuras ir ieguvušas mazāk punktu par 

nepieciešamo daudzumu, lai tiktu uz Fināla spēli tālāk nekvalificējas, izņemot gadījumu, ja 

kāda komanda nevar ierasties uz Fināla izspēli un organizators nosūta atsevišķu aicinājumu. 

Fināla norisināsies klātienē Apollo Kino Akropole Rīga Maskavas iela 257, Latgales 

priekšpilsēta, Rīga. 

 

Spēles norise 

Katrā spēlē tiks uzdoti 50 jautājumi reālā laikā Facebook tiešraides laikā.  

Spēle ir sadalīta 10 kārtās pa 5 jautājumiem katrā. 

Par katru pareizu atbildi komanda saņem desmit punktus, par nepareizu vai laikā 

neiesniegtu – 0. 

Uzvar komanda ar augstāko punktu skaitu. 

Atbildes tiek iesniegtas, izmantojot viedierīci. Katram jautājumam tiks sniegtas 30 sekundes 

apdomas laika, pēc kura beigām tiks paziņota pareizā atbilde. Pēc katras kārtas (5 

jautājumi) tiks paziņoti aizvadītās kārtas punkti un parādīts kopvērtējums. 

Vienāda rezultāta gadījumā, sistēma skaita arī patērēto apdomas laiku, un komanda, kurai 

apdomas laiks mazāks, būs augstākā vietā.  

Katra spēle ilgst aptuveni 1:20 (stunda un 20 minūtes) 

Fināla spēlē, klātienes spēlē būs nepieciešama tikai viena iekārta atbilžu iesniegšanai.  

 

Informācija par Fināla norises vietu, adresi un laiku tiks izsūtīta komandas kapteiņiem, kā arī 

publicēta mājaslapā www.prataspeles.lv un mūsu Facebook kontā. 

Pēc visām turnīra spēlēm punkti tiks apkopoti kopējā rezultātu tabulā. Ja komanda 

kvalificējas Finālam, tad komandai, saņemot uzaicinājumu, tas jāapstiprina 2 darba dienu 

laikā.  

 

 


