
Dagdas novada mājturības un tehnoloģiju (meitenēm) 

 olimpiādes nolikums  

 

Norises laiks:  2018. gada 7.marts,  plkst. 9.00 

Vieta: Dagdas vidusskola 

Olimpiādes dalībnieki:    6. – 7.klases skolēni 

                                        Katra skola izvirza pa 2 skolēniem no klases. 
 

Darba ilgums:   4 astronomiskās stundas 

 

Olimpiādes mērķi un uzdevumi: 

1. Padziļināt un paplašināt zināšanas par latviešu etnogrāfiskām zīmēm 

mājturībā un tehnoloģijās; 

2. Izkopt radošo individualitāti, attīstīt praktiskās iemaņas; 

3. Rosināt skolēnos prasmes un interesi izmantot mācību priekšmetā iegūtās 

zināšanas ikdienas dzīvē, praktiski pielietojamo priekšmetu pagatavošanā. 

Olimpiādes tēma:    

Latviešu etnogrāfiskās zīmes  

         Iedvesmai – saulīte, jumis, zvaigznīte, skujiņa 

                            Olimpiādes dienā tiks izlozēta konkrēta rakstu zīme (no  

                            dotajām)  

 

Tehnika:   Brīva 

 

Izmantojamie materiāli:  Par tekstilmateriāliem ir atbildīgas mājturības  

                                         skolotājas – jāsagatavo noteikti materiāli, kas būs 

                                         pieejami visiem skolēniem. 

Skolēniem: tamboradatas, adāmadatas, šujamadatas, u.c.darba piederumi  

                   atbilstoši izvēlētai rokdarbu tehnikai. 

Darba noformēšanai:   A4 formāta lapa, rakstāmpiederumi, flomāsteri/ krāsu  

                                    zīmuļi, līme 

Darba uzdevums:   

1. Veidot mobilā telefona maciņa kompozīciju un tekstildarbu, pielietojot 

doto raksta zīmi. 

2. Kompozīcijas un tekstildarba izmērs no 8×12 cm (pieļaujamās izmēra 

izmaiņas ± 1 cm).  

3. Jāpagatavo praktiski pielietojamu radošo darbu.  

4. Kompozīciju noformē uz A4 lapas, tekstildarbu nepielīmē. 

Vērtēšanas komisija:  

Dagdas novada mājturības skolotāji: Ināra Galilejeva, Zita Gražule, Larisa 

Bartuša, Diāna Kiseļova 

 



 

Novada mājturības olimpiādes  

vērtēšanas kritēriji 

Temats: Latviešu etnogrāfiskās zīmes 

6. - 7.klase 

2018.gada 7.marts 

 

Uzdevums Kritēriji Punktu sk. Maks.p.sk. 
1. o Ir izveidota priekšmeta kompozīcija 1 

 
1 

2. o Ir izmantota etnogrāfiskā zīme kā 

idejas avots  

o Daļēji atbilst -//- 

3 

1 

3 

3. o Kompozīcijas idejas oriģinalitāte  

o Idejas vienkāršība -//- 
5 

3/1 
5 

4. o Ir ievērots noteikts kompozīcijas 

izmērs 
1 1 

5. o Vizuāli tekstildarbs atbilst 

kompozīcijai  

o Daļēji atbilst -//- 

5 

3/1 

5 

6. o Materiāli un/ vai raksti un/ vai krāsas 

ir saskanīgas 

o Daļēji saskanīgas -//- 

 

5 

 

3/1 

5 

7. Tekstildarba tehniskā kvalitāte 

o Ievērots noteikts tekstildarba izmērs 

o Darba kvalitāte 

o Veikta tekstildarba apstrāde 

o Tekstildarba oriģinalitāte 

o Tekstildarba praktiskais pielietojums 

 

3/1 

10/8/6/4 

5/3/1 

3/1 

4/2/0 

25 

8. o Darba noformējums ir veikts 

kvalitatīvi 

Daļēji -//- 

3 

2/1 
3 

9. o Savam darbam ir izdomāts 

nosaukums 

 

2/1 2 

Kopā: 50 
 

 


