


Sociālais eksperiments Kurš Kuru atgriežas, lai turpinātu jautro un nebēdnīgo spēli, tikai šoreiz izaicinot 

viens otru ar dažādiem lauku darbiem. Kad daudz un dažādas pretējā dzimuma profesijas gan Ieva, gan 

Rihards izmēģinājuši uz savas ādas… laiks pārbaudīt savus spēkus Latvijas laukos. Atšķirībā no 

iepriekšējām sezonām – šosezon Rihards un Ieva dosies izaicinājumos kopā uz vienām un tām pašām 

lauku saimniecībām un pildīs vienus un tos pašus darba uzdevumus plecu pie pleca. 

  

Ja mēzt kūti mēs uz ātrumu liktu kā Ievai, tā Rihardam – kurš to izdarītu ātrāk un labāk? Ja grābt sienu 

vai stādīt kartupeļus mēs liktu vienā pļavā vai blakus vagās – kurš atstātu lielāku iespaidu uz kopīgo 

darba vadītāju?!  

 

Lai padarītu cīņu vēl interesantāku – mēs dosim iespēju iejaukties arī veiksmei – proti, darba uzdevumu 

laikā būs iespēja kā patraucēt viens otram, tā nozagt punktus, tā prasīt papildus palīdzību no darba 

vadītāja… Proti, dalībnieku veiksmīgā/neveiksmīgā roka metot kurš kuru spēles kauliņu un viņu 

personīgās spēles stratēģija ienesīs papildus spriedzi jau tā nokaitētajā un sviedriem lietajā darba 

dienā. Un tas viss, lai patiesi novērtētu dalībnieku veiklību un izveicību, personības šarmu, galējo spēku 

robežas, un noteiktu kurš kuru… 



Vai dauzonīgajam improvizatoram Rihardam Sniegam izdosies tik pat veikli kā līdz šim apburt un nošarmēt savus darba vadītājus, pat ja kājās 

ir ar mēsliem klāti gumijas zābaki?! Un talantīgajai Ievai Florencei – vai pietiks ar plato smaidu un milzīgo apņēmību, lai iekarotu lauku 

cilvēku sirdis un kārtīgi izdarītu uzdotos darba uzdevumus?! Ar ko vispār nāksies pilsētniekiem saskarties nonākot mūsu laukos un vai viņiem 

maz pietiks kam tādam spēka un izturības?!  

3. sezonā abi censoņi kopīgi dosies un vienām un tām pašām lauku saimniecībām. Nakšņos tur, kopīgi no rīta celsies un ieturēs brokastis ar 

saimniekiem un jau no agra rīta kopīgi metīsies iekšā lauku darbos.  

Savus spēkus tie izmēģinās tādās saimniecības, kā (provizoriski): 

• Lauku saimniecība, kas specializējas PUTNKOPĪBĀ (lauku vistas un/vai tītari, paipalas); 
• Lauku saimniecība, kas uztur lauku ZOO (eksotiskāki dzīvnieki) vai STRAUSU FERMA; 
• Lauku saimniecība, kas specializējas CŪKKOPĪBĀ; 
• Mājražotāji, kas nodarbojas ar KAZAS sieru/pienu; 
• Saimniecība, kurai pieder BRIEŽU DĀRZS (vai savvaļas zirgu, govju kopēji); 
• Saimniecība, kas nodarbojas ar AUGĻKOPĪBU (plūmes vai zemeņu lauki, vai dzērvenes); 
• Dosimies pie lauku saimniecības SIENA laikā, lai piedalītos talkā; 
• Dosimies pie saimniecības stādīt vai vākt KARTUPEĻUS 
• Dosimies uz kādu no Latvijas VĪNDARĪTAVĀM  
• Rezervē: ZVEJNIEKI, LABĪBA un GRAUDKOPJI, MEŽSTRADNIECĪBA, CELTNIECĪBA laukos. 



Atšķirīgais šajā sezonā (pret 1. un 2. sezonu):   

• Darbība visu sezonu notiks LAUKU saimniecībās ar dažādu profilu; 
• Saturā būs ieviesta daudz lielāka SPRIEDZE un ATTIECĪBAS, jo vadītāji darīs pienākumus kopā; 
• Šosezon būs daudz lielāks uzsvars uz SACENSĪBU, jo vērtēšana būs objektīva un pienākumi vienādi; 
• Lai pastiprinātu sacensības garu, tiks ienests SPĒLES elements – Kurš Kuru metamais kauliņš (ar lauciņiem: +1 punkts; 

-1 punkts; 30 sekunžu time out; palīdzība no darba vadītāja; iespēja patraucēt pretiniekam; improvizācija); 
• Vadītāji vēl vairāk piekops savus TĒLUS – Rihards kā švītiņš, kurš mēģina izbraukt uz emocijām un flirtu. Ieva – trausla 

pilsētas meitene, kas ir kā mazais cinītis, kas visus pārsteidz ar savu uzdrīkstēšanos un lielo darba sparu; 
• Bez darba pienākumu veikšanas, nāks klāt arī SADZĪVE laukos – celšanās, mazgāšanās, brokastošana visiem kopā; 
• Šajā sezonā tiks pievērsta uzmanība arī tēmai PILSĒTA vs LAUKI. Rihards ar Ievu mācīsies kārtīgi strādāt laukos, bet 

pretī saimniekiem mēģinās iemācīt arī kādu pilsētas paražu. Gatavos pusdienas pilsētnieku stilā, vai kopā ar 
saimniekiem sapucēsies svinīgākam mielastam vai iemācīs kādu jaunu pilsētnieku ieražu, spēli, aplikāciju vai 
žargonvārdu.  

• Un visam pāri – daudz vairāk SARUNU un IEPAZĪŠANĀS ar interesantām PERSONĪBĀM, kopā ravējot, kopā  mazgājot 
traukus, kopā  veroties  nakts zvaizgnēs un pārrunājot dzīvi laukos vs pilsētā. 

Grafiks: 

• Filmēšana 3 piegājienos: Viens Jūnijā,  otrs Jūlijā, Trešais Augustā – katrs 3 dienas no vietas. Tādejādi noklāta visa 
Latvijas lauku darbu sezonalitāte 

• Katra filmēšanas reize citā virzienā : Latgale, Kurzeme, Vidzeme 
 



Arī šoreiz galvenie varoņi, tāpat kā skatītāji, savus iknedēļas darbus un to, ar ko nodarbojas konkrētā saimniecība uzzinās tikai 

pāris minūtes pirms ierašanās norādītajā vietā. Arī šoreiz gan Ievas, gan Riharda uzraugi jeb darba vadītāji būs cilvēki, kuriem šī 

izvēlētā nozare ir sirdslieta. Arī šoreiz mēs centīsimies izjust un izmēģināt šo cilvēku darba ikdienu no visiem tās daudzajiem 

aspektiem un grūtības pakāpēm.  
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