
 
Reģ. Nr. 40203166243, Alberta iela 4, Rīga, LV-1010, tālr. +371 20025002, e-pasts: artplatz.office@gmail.com, www.platzkart.info 

 
 

Erudīcijas konkursa “Es zinu visu!”  

NOLIKUMS 

 

Rīgā          27.09.2021. 

 

1. Par konkursu 

1.1. Konkurss “Es zinu visu!” (turpmāk – Konkurss) ir galerijas “Art Platz” (turpmāk - 

Organizators) organizēta zināšanu un erudīcijas sacensība skolu 9.–12. klašu skolēniem.  

1.2. Konkursa nolikums un aktuālā informācija par konkursa norisi pieejama galerijas “Art 

Platz” tīmekļa vietnē www.platzkart.info sadaļā “Pasākumi”.  

1.3. Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu interesi par zinātni, mākslu, kultūru un norisēm 

sabiedrībā, izceļot tēmas, kas ir būtiskas zināšanu sabiedrības veidošanās procesā. 

1.4. Konkursā var piedalīties skolu 9.-12.klašu skolēni individuāli vai kopā ar ģimenēm 

(turpmāk – Dalībnieki). 

1.5. Dalība konkursā ir brīvprātīga.  

1.6. Konkursa darba valoda ir latviešu valoda. 

 

2. Konkursa tēmas  

2.1. Konkursa tēmas tiek izvēlētas vispārējās vidējās izglītības satura ietvaros (vēsture, 

literatūra, daba, kino, tehnoloģijas utt.). 

 

3. Norise un noteikumi 

3.1. Konkursa Dalībnieki ir Latvijas skolu 9.–12. klašu skolēni, kuri konkursā piedalās 

individuāli vai kopā ar ģimeni (līdz trīs dalībniekiem – piedaloties ceturtdaļfinālā). Ja skolēns 

piedalās kopā ar ģimeni, tad viņš/viņa ir komandas kapteinis/kapteine. 

3.2. Konkurss tiek īstenots 8 ceturtdaļfinālu, viena pusfināla un viena fināla formā. 

Ceturtdaļfinālu, pusfinālu un fināla ilgums ir viena astronomiskā stunda. 

3.3. Ceturtdaļfināli notiek galerijas “Art Platz” ZOOM vidē. Pusfināls un fināls tiek organizēts 

galerijas “Art Platz” telpās Alberta ielā 4, Rīgā. 

3.4. Konkursa ceturtdaļfinālos, pusfinālā un finālā tiks piedāvātas nejauši izvēlētu tēmu 

kombinācijas, jautājumu tēmas veido mācību satura temati. 

3.5. Konkurss sastāv no piecām kārtām, katra kārta no pieciem jautājumiem, kopā 25 jautājumi. 

Informācija par konkursa norisi tiks izsūtīta dalībniekiem uz pieteikuma anketā norādīto e-

pastu divas dienas pirms ceturtdaļfināla, pusfināla un fināla norises. 

3.6. Dalībnieki piesakās konkrētam ceturtdaļfinālam, aizpildot anketu.  

3.7. Konkursam ir šādi norises un pieteikšanās laiki: 

3.7.1. Pirmais ceturtdaļfināls- trešdien, š.g. 27. oktobrī, sākums plkst. 18.00, reģistrācija no 

plkst. 17.40, pieteikšanās līdz 24. oktobrim (ieskaitot); 
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3.7.2. Otrais ceturtdaļfināls - trešdien, š.g. 10. novembrī, sākums plkst. 18.00, reģistrācija no 

plkst. 17.40, pieteikšanās līdz 7. novembrim (ieskaitot); 

3.7.3. Trešais ceturtdaļfināls- trešdien, š.g. 24. novembrī, sākums plkst. 18.00, reģistrācija no 

plkst. 17.40, pieteikšanās līdz 21. novembrim (ieskaitot); 

3.7.4. Ceturtais ceturtdaļfināls - trešdien, š.g. 8. decembrī, sākums plkst. 18.00, reģistrācija 

no plkst. 17.40, pieteikšanās līdz 5. decembrim (ieskaitot); 

3.7.5. Piektais ceturtdaļfināls - trešdien, 2022. gada 12. janvārī, sākums plkst. 18.00, 

reģistrācija no plkst. 17.40, pieteikšanās līdz 9. janvārim (ieskaitot); 

3.7.6. Sestais ceturtdaļfināls - trešdien, 2022. gada 26. janvārī, sākums plkst. 18.00, 

reģistrācija no plkst. 17.40, pieteikšanās līdz 23. janvārim (ieskaitot); 

3.7.7. Septītais ceturtdaļfināls - trešdien, 2022. gada 9. februārī, sākums plkst. 18.00, 

reģistrācija no plkst. 17.40, pieteikšanās līdz 6. februārim (ieskaitot); 

3.7.8. Astotais ceturtdaļfināls- trešdien, 2022. gada 2.  martā, sākums plkst. 18.00, reģistrācija 

no plkst. 17.40, pieteikšanās līdz 27. februārim (ieskaitot); 

3.7.9. Pusfināls - sestdien, 2022. gada 26. martā, sākums plkst. 12.45, reģistrācija no plkst. 

12.00; 

3.7.10. Fināls - sestdien, 2022. gada 23. aprīlī, sākums plkst. 12.45, reģistrācija no plkst. 

12.00. 

3.8. Ja Dalībnieks nevar piedalīties izvēlētajā ceturtdaļfinālā, pusfinālā vai finālā, vismaz trīs 

dienas pirms konkursa norises laika rakstiski uz e-pastu artplatz.office@gmail.com jāinformē 

organizatori.  

3.9. Konkursa fināla nolikuma pielikums tiks publicēts atsevišķi un fināla dalībnieki tiks 

iepazīstināti ar to iepriekš.  

 

4. Pieteikšanās un dalībnieku atlases kārtība 

4.1. Dalībnieki var pieteikties uz vienu  vai vairākiem (līdz trīs) konkursa ceturtdaļfināliem.   

4.2. Katrā pusfinālā piedalās līdz 15 dalībniekiem.  

4.3. Dalībnieki piesakās dalībai konkursā, aizpildot elektronisko anketu. Anketu var aizpildīt 

uzreiz, piesakoties uz visiem vēlamajiem ceturtdaļfināliem  kopā, vai katram atsevišķi. 

4.4. Konkursā var piedalīties tikai, ja ir aizpildīta anketa un ir saņemts dalības apstiprinājums, 

kas tiek nosūtīts uz pieteikuma anketā norādīto e-pasta adresi. 

4.4. Dalībnieku atlasē tiek ņemti vērā šādi kritēriji: pieteikšanās laiks un motivācija piedalīties 

konkursā.  

4.5. Vienu dienu pirms konkursa norises ceturdaļfināla dalībnieki saņem instrukciju un pieeju 

konkursa norises vietai galerijas ZOOM vidē. 

 

5. Vērtēšana un apbalvošana 

5.1. Rezultāti tiek paziņoti katra ceturtdaļfināla, pusfināla un fināla beigās. 

5.2. Uzdevumu izstrādi, konkursa vadīšanu un vērtēšanas procesu īsteno galerijas “Art Platz” 

ekspertu komanda. 

5.3. Katrā ceturtdaļfinālā tiek noteikts viens uzvarētājs, kas piedalās pusfinālā.  
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5.4. Pusfinālā piedalās ceturtdaļfinālu pirmās vietas ieguvēji. Pirms pusfināla organizatoriem 

ir tiesības pievienot līdz pieciem ceturtdaļfināla otrās vietas ieguvējiem, kuri ieguvuši 

visaugstāko punktu skaitu (ja, dalība ņemta vairākos pusfinālos, tad punkti tiek summēti). 

5.5. Finālā piedalās pusfināla pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējs. Ja kāds no šiem 

dalībniekiem nevar ierasties uz fināla norisi klātienē galerijā “Art Platz”, Rīgā, Alberta ielā 4-

9, tad organizatoram ir tiesības pieaicināt pusfināla dalībnieku ar nākamo lielāko punktu skaitu.  

5.6. Konkursa dalībnieks, kas uzvar ceturdaļfināla, saņem galerijas “Art Platz” dāvanu karti 20 

eiro vērtībā.  

5.7. Ceturtdaļfinālu uzvarētāji piedalās pusfinālā. Pusfināla pirmo trīs vietu ieguvēji saņem 

galerijas “Art Platz” dāvanu kartes: 

5.7.1. Pirmā vieta – galerijas “Art Platz” dāvanu karte 100 eiro vērtībā; 

5.7.2. Otrā vieta – galerijas “Art Platz” dāvanu karte 75 eiro vērtībā; 

5.7.3. Trešā vieta – galerijas “Art Platz” dāvanu karte 50 eiro vērtībā. 

5.8. Pusfināla pirmo trīs vietu ieguvēji piedalās finālā un uzvarētājs saņem ievērojamu galveno 

balvu, kas tiks atklāta erudīcijas konkursa laikā.  
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