Noskaidroti Kurzemes reģiona pārstāvji konkursa
”eXperiments” finālam

Tieši pirms Lieldienu brīvdienām, 2. aprīlī, Liepājā notika Latvenergo koncerna
erudīcijas konkursa ”eXperiments” otrā pusfināla kārta. Tajā tikās piecas fizikā
spēcīgākās komandas no Kurzemes puses skolām – Skrundas vidusskolas, Brocēnu
vidusskolas, Nīcas vidusskolas, Liepājas 15. vidusskolas un Liepājas Raiņa 6.
vidusskolas. Labāko rezultātu uzrādīja un cīņu par ceļojumu uz Rodas salu Grieķijā
turpina Skrundas novada komanda, spraigā cīņā tikai pēdējā uzdevumā spējot iegūt
izšķirošo punktu pārsvaru pār Brocēnu un Nīcas komandām. Atbalstīt ”eXperiments”
pusfināla kārtas dalībniekus un izvērtēt viņu sniegumu bija ieradies Kurzemes reģiona
mentors – RTU Elektroenerģijas fakultātes industriālās elektronikas un elektrotehnikas
institūta vadošais pētnieks, docents Pēteris Apse-Apsītis, kurš apbalvošanas
ceremonijas laikā uzmundrināja dalībniekus un aicināja tos turpināt apgūt tehniskās
zinātnes: „Apķērība, izpratne un liela vēlme gūt panākumus – tā ir veiksmes formula
gan dzīvē, gan šajā konkursā. Pasaule pieprasa tehniskos prātus, tādēļ ceru daudzus
no jums vēlāk redzēt jau studijās Rīgas Tehniskajā universitātē. Cīņa par uzvaru bija
spraiga un to apliecina līdera maiņa tikai pēdējā uzdevumā, tomēr nav šaubu, ka
ikviens no jums ir uzvarētājs kaut tādēļ, ka esat spējuši nokļūt tik tālu.” Konkursa
dalībnieku zināšanas pārbaudīja arī AS „Sadales tīkls” Rietumu Ekspluatācijas daļas
vadītājs Kristaps Kerve, Latvenergo fizikas portāla www.fizmix.lv eksperts Kārlis Kravis
un ”eXperiments” eksperts Raitis Streičs. Savukārt sveikt komandas un novēlēt

veiksmi uzvarētājiem bija ieradies Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības,
kultūras un sporta jautājumos Vilnis Vitkovskis. Konkursa pusfināla kārtā komandām
bija jāveic vairāki praktiski un āķīgi uzdevumi, kuru risināšanai jauniešiem nācās
atsaukt atmiņā fizikas formulas un arī likt lietā savu erudīciju. Piemēram, vienā no
uzdevumiem, ko bija sagatavojuši www.fizmix.lv eksperti, komandām bija
jānosaka dažādu šķidrumu – sīrupa, ziepju, iekrāsota ūdens, eļļas u.c. – blīvums. Pēc
tam šķidrumi bija jāiepilda mērcilindrā, sarindojot tos vienmērīgi pēc brīvuma. Visām
komandām izdevās pareizi noteikt šķidrumu blīvumus, kā rezultātā mērcilindros tika
izveidotas skaistas krāsu pārejas, ja komandas būtu kļūdījušās teorētiskajā uzdevuma
daļā, šķidrumi sajauktos savā starpā un komandas punktus nesaņemtu. Kurzemes
reģiona pusfināla kopvērtējums:
●
●
●
●
●

Skrundas vidusskolas komanda „Nos” –25 punkti.
Brocēnu vidusskolas komanda „Zvaigžņu komanda”– 19 punkti.
Nīcas vidusskolas komanda „Veterāni” –16 punkti.
Liepājas 15. vidusskolas komanda „Dzintari” –15 punkti.
Liepājas Raiņa 6. vidusskolas komanda „Dream team”– 12 punkti.

Plašāka informācija par komandām pieejama www.experiments.lv/komandu-tops
Kurzemes reģiona spēle bija otrā no sešām pusfināla kārtām, kurās tiks noskaidrotas
fizikā zinošākās skolēnu komandas no visas Latvijas – pa vienai no katra reģiona.
Komandu sniegumam pusfinālu kārtās varēs sekot līdzi arī ”eXperiments
dienasgrāmatās” no 9. aprīļa ceturtdienās 17.50 Kanālā 2 un TVPlay. Latvenergo
koncerns erudīcijas konkursu organizē jau 20 gadus. 2014./2015. mācību gada sezonā
”eXperiments” tiek rīkots kopā ar ceļojumu aģentūru „Jēkaba ceļojumi”, graudu
pārstrādes uzņēmumu „Dobeles dzirnavnieks”, žurnālu zinātkāriem lasītājiem
„Uzzini!”, izglītības uzņēmumu „Lielvārds”, skolēnu un studentu karti „ISIC”, mācību
portālu par fiziku „www.fizmix.lv”, unikālu un neparastu brīvā laika pavadīšanas
iespēju veidotāju „Quest Lab”, „Jauno Rīgas teātri”, radiostacijām „Kurzemes radio” un
„Divu krastu radio”, Latvijā lielāko jauniešu izklaides portālu „Spoki.lv”, „Latvijas
Nacionālo simfonisko orķestri”, kā arī līderi Latvijas čipsu tirgū „Ādažu īstie Čipsi”,
kinoteātri „Cinamon”, ūdens aktīvās atpūtas bāzi „Veikot.lv” un vienu no tautā
mīlētākajiem zīmoliem „Kārums”. Papildu informācija: Inga Cīrule, konkursa
”eXperiments” koordinatore
Tālr.: 67242503; 20279688 E-pasts: info@experiments.lv

