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Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 

vispārizglītojošo skolu 5. klašu viktorīnas  

”Esi gudrs-būsi vesels!” 

NOLIKUMS 
 

Mērķis 
Pievērst skolēnu uzmanību rūpēm par savu zobu veselību un pareizu uzturu. 

Celt skolēnu pašapziņu, apliecinot zināšanas un prasmes savstarpējā sadarbībā. 

Organizators 
• Tukuma novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar 

• Tukuma Kultūras namu; 

• Kontaktpersona zobu higiēniste Daiga Ļubarska mob. 29485297 

Dalībnieki 
Tukuma, Engures un Jaunpils novada vispārizglītojošo skolu 5. klases skolēni. 

Laiks 
Viktorīnas norises laiks: 2013.gada 18.aprīlis, plkst. 10:00 

Pieteikšanās viktorīnai: 

• Līdz 2013.gada 15.aprīlim; 

• Iesnieguma forma pielikumā; 

• Sūtīt uz e-adresi angelika.dembovska@tukums.lv   

Viktorīnas norises vieta: 

Tukuma Kultūras nams, Lielā iela -1, Tukums. 

Norise 
Viktorīnā piedalās komandas, kurās ietilpst: 

• 5 bērni; 

• skolotājs; 

• līdzjutēji. 

Komandām vēlams vienots noformējums. 

Mājas darbs: 

 Komanda sagatavo priekšnesumu (teatrāls uzvedums, dziesma, dzejolis, 

pantomīma u.c.)  

Priekšnesuma tēma „Veseli zobi tā ir vērtība!”  

Uzstāšanās laiks 3 minūtes. 

Viktorīnas laikā būs sagatavoti jautājumi par tēmām. 

Viktorīnas tēmas: 

• zobu uzbūve, zobu grupas un uzdevumi; 

• zobu kopšanas līdzekļi; 

• mutes veselība un uzturs; 

• kaitīgie ieradumi; 

• zobu traumas. 

Kapteiņa konkursā: 

 Komandas kapteinis mājās sagatavo vienu jautājumu, kuru vajadzēs uzdot par 

konkursa tēmām. 

Vērtēšana 
Konkursu vērtēs Tukuma novada Izglītības pārvaldes izveidota žūrija. 



Komandas iegūst punktus par: 

• pareizajām atbildēm uz tēmām; 

• Par mājas darbu-priekšnesumu; 

• Par mājas darbu-uzskates līdzekli; 

• Par komandas noformējumu; 

• Rezultāti kapteiņa konkursā; 

• Līdzjutēji. 

Apbalvošana 

 Komandas, kuras būs ieguvušas vislielāko punktu skaitu saņems godarakstus 

un balvas. 

Konkursa dalībnieki saņems balvas un pateicības rakstus.  

Finansējums 

• „Colgate - Palmolive” izplatītājs EUGESTA un Partneri SIA; 

• JOHNSON & JOHNSON LIMITED ( LISTERINE); 

• Tukuma novada Dome; 

• Tukuma novada Izglītības pārvalde. 

 

 

 

 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas metodiķe Angelika Dembovska 

Mob. 29180817; 25433432 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums  

Pieteikuma anketa 

 

 

 

 

5. klašu viktorīnas ”Esi gudrs-būsi vesels!” 
 

 Pieteikuma anketu lūdzam nogādāt līdz 2013.gada 15.aprīlim Tukuma novada 

Izglītības pārvaldē Talsu iela -4, Tukums LV-3101, 3. stāvā, 303. kabinetā, vai nosūtīt 

e-pasts: angelika.dembovska@tukums.lv   

 

Novads/pilsēta:  

Izglītības iestāde: 

Klase: 

Pedagogs: 

Komandas kapteinis: 

Dalībnieki: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Tehniskie līdzekļi ja tādi nepieciešami, priekšnesuma laikā. 

 

Tālrunis: 

  

e-pasts:                                                    

 

 

Datums:                                                  

 


