
Mājturības un 

vizuālās mākslas MA

PĀRSKATS PAR DARBU

2017./18. m. g.



MA  darbības mērķis: Veicināt mājturībā un tehnoloģijās  un vizuālā 
mākslā nepieciešamu praktisko darba prasmju attīstību, garīgo, 
fizisko un sociālo spēju attīstību, veidot priekšstatu un sapratni par 
dažādu darbu procesiem un estētiskajām vērtībām; attīstīt 
saskarsmes un sadarbības spējas

Prioritātes: 

1. Mūsdienīga un kvalitatīva mācību procesa organizēšana, 
efektīvi izmantojot mācību stundu un IT iespējas. 

2. Valsts tradīciju izpratne un kultūras vērtību saglabāšana;

3. Darbs ar spējīgiem un talantīgajiem skolēniem . 

4. Piedalīties novada un valsts izvirzītos vizuālās mākslas un 
mājturības konkursos, izstādēs un olimpiādēs.

5. Veicināt un nostiprināt radošu savstarpējo mājturības un 
vizuālās mākslas pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu.



Dagdas novada vizuālās mākslas olimpiādes nolikums 

Norises laiks:  2017. gada 28.novembris

Olimpiādes sākums: plkst.9:00

Vieta: Dagdas vidusskola

Olimpiādes dalībnieki: 5. – 12.klases skolēni

Katra skola novada olimpiādei izvirza pa 1-2 skolēniem no klases.

Darba ilgums:   4 astronomiskās stundas

Olimpiādes mērķi un uzdevumi:

1. Padziļināt skolēnu zināšanas par fovisma, kubisma un impresionisma virzieniem;

2. Rosināt skolēnus iepazīt glezniecības tehniku un klusās dabas žanru;

3. Attīstīt skolēnos iztēli, fantāziju un radošās spējas.

Olimpiādes tēma:   Klusā daba

5. – 6.kl. – fovisms, 3 priekšmeti,

7. – 9.kl. – kubisms, 4 priekšmeti,

10. – 12.kl. – impresionisms, 5 priekšmeti 

Katras skolas skolotāji sagatavo katrai klašu grupai melnbaltus siluetu/kontūru attēlus ar klusās dabas 
priekšmetiem. Olimpiādes dienā notiek izloze.

Tehnika:  glezniecība 

Darba uzdevums: No dotiem priekšmetiem izveidot kluso dabu, ievērojot attiecīgā mākslas virziena principus.

Izmantojamie materiāli:   papīra lapa, zīmulis, guaša, otiņas, palete, trauciņš ūdenim, avīze vai plēve savas  darba 
vietas noklāšanai.

Pamatnes izmērs:  27×39 cm vai 26×38 cm

Darba noformējums:  Darbu pielīmē uz baltas A3 formāta lapas

Vērtēšanas komisija: Dagdas novada mākslas skolas  skolotāji.







Novada vizuālās mākslas olimpiādē piedalījās 39 skolēni no Dagdas 
vsk., Ezernieku vsk., Andrupenes psk., Andzeļu psk., Šķaunes psk., 
Asūnes psk.

Pirms olimpiādes skolēniem bija jāiepazīstas ar  klusās dabas 

gleznošanas principiem fovisma (5. – 6.kl., 3 priekšmeti), kubisma (7. 

– 9.kl., 4 priekšmeti), impresionisma (10. – 12.kl., 5 priekšmeti) 

manierē. 

Skolēni veiksmīgi un radoši veica praktisko uzdevumu.

2018./2019.m.g. jāturpina pilnveidot skolēnu radošo prasmju, iztēles un 
dažādu tehnisko paņēmienu attīstīšanos.



Dagdas novada mājturības un tehnoloģiju (zēniem) 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: iegūt padziļinātas zināšanas par koka detaļu savienojumiem, attīstīt kokapstrādes prasmes 
un iemaņas.

Olimpiādes tēma: Koka detaļu savienojumi amatniecībā.
Sešu siju mezgls. 

Tehnika: kokgriešana.

Izmantojamie materiāli: materiāli būs pieejami, līdzi nav jāņem.

Nepieciešamie instrumenti: rasēšanas piederumi, zāģis šķērszāģēšanai ar smalkiem zobiem, 8-12 mm kalts, 
16-20 mm kalts.

Darba uzdevums: izgatavot koka detaļu savienojumu.

Vērtēšanas komisija: 

Dagdas novada mājturības skolotāji



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





Krāslavas un Dagdas novadu apvienības mājturības 
un tehnoloģiju olimpiāde



Krāslavas un Dagdas novadu apvienības mājturības 
un tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiāde



Krāslavas un  Dagdas novadu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 8. –

9.kl.piedalījās   10 meitenes   un 11 zēni no  Dagdas vsk. un 

Ezernieku vsk.

Krāslavas un  Dagdas novadu mājturības un tehnoloģiju un 

mājsaimniecības olimpiādē piedalījās 2 skolnieces no Ezernieku 

vidusskolas.

Dagdas novada mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 6. – 7.kl. piedalījās   

13 meitenes   un 8 zēni no  Dagdas vsk. un Ezernieku vsk.

2018./2019.m.g. jāturpina organizēt novada mājturības olimpiāde un 

jāmudina skolēnus aktīvāk piedalīties valsts rīkotajās olimpiādēs.



Valstī notika mājturības un tehnoloģiju un 

mājsaimniecības 19.valsts olimpiāde

Piedalījās:

Dagdas vidusskolas 9.klases skolēns Nikodems Kartenko un 

ieguva 1.vietu.

Ezernieku vidusskolas 9.klases skolniece Jana Zlobina un 

11.klases skolniece Viola Daniela Kiseļova un ieguva 

1.vietu.

http://www.dagda.lv/otherpages/visas-zinas/backto/9/article/panakumi-majturibas-un-

tehnologiju-un-majsaimniecibas-19valsts-olimpiade.html

http://www.dagda.lv/otherpages/visas-zinas/backto/9/article/panakumi-majturibas-un-tehnologiju-un-majsaimniecibas-19valsts-olimpiade.html




 Pieredzes apmaiņa:

„Mana skola svētku rotā” (Latvijas 

simtgades kontekstā)

 Katras skolas vizuālās mākslas

un mājturības skolotāji sagatavoja

fotomateriālus, kuri tika apkopoti

vienotā prezentācijā



 Digitālā pieredzes apmaiņa: 

„Ziemassvētku telpu 

rotājumi skolā”

 Katrs skolotājs sagatavoja

foto prezentāciju ar

Ziemassvētku rotājumiem

savā skola. Tika izveidota

kopējā prezentācija.



 Pedagoģisko lasījumu konference Riebiņos



Dagdas novada skolēnu
radošās darbnīcas „Protu! 
Daru! Mācu!” 
 Katras skolas komanda (4-6 

skolēni) vadīja radošo 
darbnīcu (līdz 30 min.) citu 
skolu skolēniem. Pagatavoja 
reālu praktiski pielietojamu 
priekšmetu. 

 http://www.dagda.lv/otherpages/vis
as-zinas/backto/9/article/skolenu-
radosas-darbnicas-protu-daru-
macu.html

http://www.dagda.lv/otherpages/visas-zinas/backto/9/article/skolenu-radosas-darbnicas-protu-daru-macu.html


Plānojot darbu 2018./2019.m.g.: 

 Jāturpina olimpiāžu rīkošana, piedalīšanās skolēnu 
radošo darbu konkursos, izstādēs;

 Lielāku uzmanību jāvelta savstarpējās pieredzes 
apmaiņai, jaunu ideju un mūsdienīgu darba metožu 
apguvei, skolēnu iesaistīšanai radošajās 
meistarklasēs. 

 Aktīvāk iesaistīties novada un valsts rīkotajos 
pasākumos.



ATSAUKSMES UN NOVĒLĒJUMI:

MA darbā izvirzītie uzdevumi ir daļēji izpildīti. Nenotika 
skolotāju radošā darbnīca: „No profesijas līdz 
vaļaspriekam” Tā tika pārcelta uz nākamo mācību gadu.

Novada skolotāji izteica priekšlikumus darba plānošanā, 
piedalījās novada olimpiāžu uzdevumu sastādīšanā un 
izvērtēšanā, vizuālo materiālu apkopošanā. 

Nākamajā gadā jāturpina olimpiāžu rīkošana, piedalīšanās 
skolēnu radošo darbu konkursos, izstādēs, savstarpējās 
pieredzes apmaiņā.



Pateicos Dagdas novada mājturības un vizuālās 

mākslas pedagogiem, Izglītības pārvaldes vadītājai 

Marijai Micķevičai un izglītības darba speciālistei 

Regīnai Pauliņai par ciešu sadarbību un atbalstu 

metodiskās apvienības darbā!

Mājturības un vizuālās mākslas MA vadītāja: Diāna Kiseļova


