
DAUGAVPILS NOVADA JAUNATNES INTELEKTUĀLĀ SPĒLE KALKŪNĒ 

 

16.aprīlī Kalkūnes pagasta aktu zālē pulcējās 15 pagastu jauniešu komandas, lai 

piedalītos kārtējā intelektuālajā spēlē, kas tika izspēlēta jaunā formātā jeb, runājot 

jauniešu valodā, – apgreidota. 

 

Spēle notika 5 tūrēs, kas pašiem spēlētājiem likās negaidīti spēles sākumā. Pirmajā 

tūrē tika izspēlēti 10 klasiski intelektuālās spēles jautājumi, lai jaunieši varētu 

iesildīties nākamajām tūrēm. Otrajā tūrē tika izspēlēti bilžu rēbusi, kur jauniešiem 

vajadzēja uzminēt, kādas pilsētas ir paslēpušās attēlos. Šajā uzdevumā jauniešiem gāja 

dažādi, jo dažos gadījumos vajadzēja atcerēties gan Latvijas ievērojamās vietas, 

piemēram, Ķemeru nacionālo parku. Spēles trešajā tūrē jauniešiem tika rādīti filmu un 

seriālu fragmenti, atskaņoti dziesmu fragmenti. Šeit spēlētājiem bija jāuzmin šo filmu, 

seriālu un dziesmu nosaukumus un izpildītājus. Patiess prieks, ka jaunieši zina tādas 

filmas kā “Emīla nedarbi” un atceras multfilmu “Kaķīša dzirnavas”. Spēles ceturtā 

tūre jauniešiem kļuva par īstu pārsteigumu, jo komandām tika iedoti 9 Latvijas 

ministru vārdi un uzvārdi, un viņiem vajadzēja pie katra vārda uzrakstīt atbilstošu 

attēla numuru, kur attiecīgais ministrs ir attēlots. Daži atzinās, ka minēja un mēs 

varam droši teikt, ka intuīcija viņus nepievīla un viņi parādīja diezgan labus 

rezultātus. Piekto tūri mēs nosaucām par tematisko, un tajā jauniešiem bija jāatbild uz 

5 jautājumiem. Sniedzot atbildi uz sesto jautājumu, bija jānosauc spēles tēma. Tikai 

vienai komandai izdevās uzminēt tūres tēmu – Prāta Vētra – jo visu piecu jautājumu 

atbildes sakrita ar mūsu pašmāju izpildītāju dziesmu nosaukumiem. 

 

Spēles rezultātā III vietā ierindojās Višķu pagasta komanda, godalgoto II vietu izcīnīja 

Naujenes pagasta jaunieši, savukārt godalgoto pirmo vietu - Skrudalienas pagasta 

jauniešu komanda. 

 

Paldies visām komandām par piedalīšanos un viņu atsauksmēm par spēli, Kalkūnes 

pagasta jaunatnes lietu atbildīgajai Natālijai par palīdzību spēles organizēšanā, viesu 

mājai un kafejnīcai “Rudzupuķes” par garšīgo linsēklu maizi, kas deva jauniešiem 

spēku spēles gaitā. 

 

Uz tikšanos kārtējā Daugavpils novada jaunatnes intelektuālajā spēlē jau šoruden! 

 

Sagatavoja: Daugavpils novada dome un Kalkūnes pagasta jaunatnes lietu atbildīgā 

 

Fotogalerija: http://kalkuni.lv/foto/jaunatnes-intelektualas-speles-16-04-2016/  
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