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Profesionālās viktorīnas „MEISTARSTIĶIS - ERUDĪTS” 

NOLIKUMS 

Profesionālās viktorīnas „ MEISTARSTIĶIS - ERUDĪTS” (turpmāk tekstā – viktorīna) mērķis: 

Veicināt izglītojamo padziļinātas intereses un izpratnes veidošanos par eksakto mācību 

priekšmetu zināšanu pielietošanu dažādās izglītības programmās (komerczinības, telemehānika un 

loģistika, restorānu pakalpojumi) apgūstamo profesionālo iemaņu un kompetenču attīstībai (reklāmas 

pakalpojumu komercdarbinieks, rūpniecības komercdarbinieks, restorānu pakalpojumu speciālists, 

komercdarbinieks, loģistikas darbinieks, restorāna pakalpojumu komercdarbinieks). 

Darba uzdevumi: 

1. Pēc iesniegtajiem pieteikumiem un saņemtā komandas numura, jaunizveidotajām komandām 

izdomāt nosaukumu un kopīgu izskatu(aksesuārs, vai apģērbs). 

2. Pēc komandas kapteiņu sapulces 2. martā plkst. 9.55 saņemt individuālo komandas maršrutu. 

3. Veikt “MEISTARSTIĶIS – ERUDĪTS” septiņu profesionālo staciju komandas uzdevumus, 

uzkrājot punktus. 

4. Radīt interesi par dažādām profesionālajām izglītības programmām.  

5. Iemācīt saskatīt starppriekšmetu saikni. 

6. Veicināt jauniešu radošumu, vizuālo un simbolisko uztveri. 

7. Veicināt interesi par profesionālo iemaņu un kompetences attīstību. 

8. Sekmēt sadarbību starp skolotājiem, izglītojamajiem. 

9. Iegūt pieredzi komunicēšanā un sava viedokļa aizstāvēšanā. 

Viktorīnas dalībnieki – visi 1. līdz 3. kursu un LG4 izglītojamie.  

Izglītojamie veidos noteiktu komandu skaitu kursa ietvaros pēc iepriekš noteikta plāna: 

1.D kurss izveidos 3 komandas; 

1.L kurss izveidos 4 komandas; 

1.P kurss izveidos 3 komandas; 

1.R kurss izveidos 2 komandas; 

1.S kurss izveidos 2 komandas; 

2.D kurss izveidos 2 komandas; 

2.L kurss izveidos 2 komandas; 

2.S kurss izveidos 2 komandas; 

3.D kurss izveidos 2 komandas; 



3.L kurss izveidos 2 komandas; 

3.P kurss izveidos 1 komandu; 

3.R kurss izveidos 1 komandu; 

3.S kurss izveidos 1 komandu; 

LG4 kurss izveidos 1 komandu.  

Skolotāju asistenti – visi 4.kursu, AC3 un LG3 kursa izglītojamie. 

Profesionālās stacijas: 

4.A kurss – A. Upmine (Restorāns), 2.auditorija; 

4.C un – S. Važa (Dokumentu pārvaldības birojs), bibliotēka; 

LG3 kurss – D. Kaparkalēja (Reklāmas aģentūra), 14.auditorija; 

4.F kurss – K.Dzenis (Kase), 15.auditorija; 

4.G kurss – K.Dzenis (Noliktava), 13.auditorija; 

AC3 kurss – N. Markina (Atjautības istaba), 11.auditorija; 

4.L – T. Džugleja (Foto orientēšanās), 5. auditorija. 

 

Viktorīnas norises vieta un laiks: 

 - norises vieta: 13., 2., 5., 8., 11., 14., 15. auditorijas, bibliotēka un aktu zāle. 

 - norises laiks: 2017. gada 2. marts no plkst. 12:10 līdz plkst. 15:25(ierēķināts arī rezultātu 

skaitīšanas laiks) 

Komandu reģistrēšana notiek līdz 28. februārim, kad jāiesniedz pieteikuma veidlapa. Katrai komandai 

tiks piešķirts kārtas numurs. Maršruta saņemšana notiks viktorīnas norises dienā plkst. 9.55, kad 

komandas kapteinim jāierodas uz sapulci 3.A auditorijā. Plkst. 12:30 komandas un arī līdzjutēji tiekas 

aktu zālē, kur tiks informēti par norises kārtību. 12:25 atskanēs skolas zvans un komandām būs jādodas 

uz savu pirmo staciju, kura tiks norādīta maršruta lapās.  

 

 

Stacijas 

kārtas 

numurs 

No 

Plkst. 

Līdz 

Plkst.  

I 12:30 12:40 

Starpbrīdis 5 min 

II 12:45 12:55 

Starpbrīdis 5 min 

III 13:00 13:10 

Starpbrīdis 5 min 

IV 13:15 13:25 



Starpbrīdis 5 min 

V 13:30 13:40 

Starpbrīdis 5 min 

VI 13:45 13:55 

Starpbrīdis 5 min 

VII 14:00 14:10 

 

Komandu darbs no plkst. 12:10 līdz plkst. 14:10. 

Noslēgums: no plkst. 14:20 līdz plkst. 15:25(rezultātu apkopošana) 

Vērtēšanas kritēriji 
Punkti 

(max) 

Izpildīts ar 

nelielām 

nepilnībām 

Izpildīts, 

bet ir 

vairākas 

kļūdas 

Daļēji 

izpildīts 

Ir uzsākts 

un ar 

būtiskām 

kļūdām 

paveikts 

Min. 

Par uzdevuma izpildi 

vienā stacijā 

10 8 6 4 2 0 

Par uzdevuma izpildi 

stacijā-foto orientēšanās  

43 - - - - 0 

 

 

Maksimāli iegūstamais punktu skaits par visām stacijām – 103 punkti. 

Uzvar komanda, kura kopsummā iegūst maksimālo punktu skaitu. 

Uzvarētāju apbalvošana – Pateicības dienā. 

 

Atbildīgie pedagogi: 

Kristers Dzenis 

Tatjana Daudiša 

Tatjana Džugleja 

Nadežda Markina 

Daina Kaparkalēja 

Sandra Važa 

Anita Upmine 

Iveta Dūmiņa 

Visi kursu audzinātāji. 

 

 

 Nolikumu sastādīja:______________/K.Dzenis/ 


