
Mājturības un vizuālās 

mākslas MA 

 PĀRSKATS PAR DARBU  
 
 

                                       2012./13. m. g. 



MA  darbības mērķis:   Pilnveidot izglītības procesa organizāciju  

                                      mājturības un tehnoloģiju un vizuālās 
mākslas  

                                      priekšmetos, sekmēt radošas, emocionālas 

                                      personības veidošanos. 

Prioritātes:  

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

 Darbs ar spējīgiem un talantīgajiem skolēniem .  

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

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



Diagnosticējošā pārbaudes darba  

5.klasei kopsavilkums 

 

 

Uzdevums 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Maks. punktu skaits 6 3 2 3 6 1 8 

1 Asūnes pamatskola 1,0 0,86 1,0 0,81 0,83 0,86 0,64 0,83 8,29 

2. Dagdas vidusskola 0.93 0.71 0.8 0.91 0.16 0.53 0.72 0.66 6.57 

3 

Konsatntinovas psk.  1 0.7 1 1 0.5 1 0.75 0.75 7.5 

4 Andzeļu pamatskola 0.83 1.00 0.80 0.67 0.33 0.40 0.63 0.67 6.70 

5 

Šķaunes pamatskola 

0.72 1 1 1 0.39 1 0.54 0.7 7 

6 

Ezernieku vidusskola 0.79 0.8 0.8 0.9 0.52 0.55 0.56 0.7 6.73 

7 

 Vidējais koeficients: 0.85 0.8 0.9 0.9 0.38 0.7 0.64 0.695 6.9 
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Secinājumi: 

 Darbā tika pārbaudītas un novērtētas  vispārējās zināšanas, 
prasmju un iemaņu līmenis. Darbs veidots atbilstoši 
pamatskolas izglītības standartam vizuālajā mākslā. 

 

 Labāk veicās uzdevumi krāsu mācībā – skolēni zina 
pamatkrāsas, zina, kas rodas, ja tās sajauc, lielākā daļa spēj 
noteikt pretkrāsas, ahromatiskās krāsas. Grūtības sagādāja 
jēdzienu skaidrojumi. Uzcītības trūka radošajam darbam.  

 

 Turpmāk jāpievērš lielāka uzmanība mākslas valodas jēdzienu 
izmantošanai mācību procesā, skolēnu prasmei izmantot 
vizuālos izteiksmes līdzekļus. 

 

 Iepazīstināt ar kompozīcijas uzbūves principiem. 

 

 Radināt bērnus pie atbildības un patstāvības. 



Dagdas novada vizuālās mākslas olimpiādes nolikums  

 

Norises laiks:  2012. gada 22.novembris 

Olimpiādes sākums: plkst.10:00 

Vieta: Dagdas vidusskola 

Olimpiādes dalībnieki:    5. – 12.klases skolēni 

                           Katra skola novada olimpiādei izvirza pa 1skolēnam no klases. 

Darba ilgums:   4 astronomiskās stundas 

Olimpiādes mērķi un uzdevumi: 

 Padziļināt skolēnu zināšanas vizuālā mākslā un pilnveidot prasmes vitrāžas tehnikā; 

 Rosināt skolēnus iepazīt Annas Sakses „Pasakas par ziediem” un vizualizēt tos; 

 Attīstīt skolēnos iztēli,  fantāziju un radošās spējas. 

Olimpiādes tēma:   A.Sakses  „Pasaku par ziediem” ilustrācija. 

                            Iedvesmai – pasakas „Pienenīte”, „Narcise”, „Vijolīte”,  

                           „Saulgrieze”, „Puķu zirnītis”. 

                         

                            Olimpiādes dienā tiks izlozēta konkrēta pasaka (no dotajām)  

                            katrā klašu grupā (5. – 6.kl., 7. – 8.kl., 9. – 12.kl.). 

Tehnika:   Vitrāža 

Izmantojamie materiāli:  Materiālu izvēle ir brīva. 

Pamatnes izmērs:  A3 formāts 

Darba noformējums:  Rāmītis 1,5×1,5 cm/ 2×2 cm 

Vērtēšanas komisija: Dagdas novada vizuālās mākslas skolotāji:  

          Oksana Kosarevska, Anita Pauliņa, Diāna Kiseļova, Natālija Jermaka,    

          Vera Grizāne, Viktors Ivanovs 





Novada vizuālās mākslas olimpiādē piedalījās 21 skolēns no Dagdas vsk., 

Ezernieku vsk., Andrupenes psk., Andzeļu psk., Šķaunes psk. 

 

Pirms olimpiādes Iedvesmai skolēniem bija jāiepazīstas ar  pasakām 

„Pienenīte”, „Narcise”, „Vijolīte”, „Saulgrieze”, „Puķu zirnītis”. 

 

Olimpiādes dienā tika izlozēta konkrēta pasaka (no dotajām)  

katrā klašu grupā (5. – 6.kl., 7. – 8.kl., 9. – 12.kl.). 

 

Skolēni veiksmīgi, ar interesi veica praktisko uzdevumu. 

 

Pēc olimpiādes tika nolemts organizēt olimpiādes darbu izstāti pa skolām pēc  

noteikta grafika. 

 

 

2013./2014.m.g., organizējot MA darbu, ir jāieplāno vizuālās mākslas olimpiāde. 
Jāpanāk, lai radošo darbu vērtēšanā piedalās visi priekšmeta skolotāji. 

 



Dagdas novada mājturības un tehnoloģiju (meitenēm) olimpiādes nolikums  

 
Norises laiks:  2013. gada 28.februāris,  plkst. 9.00 

Vieta: Dagdas vidusskola 

Olimpiādes dalībnieki:    6. – 7.klases skolēni  

Katra skola izvirza pa 1 - 2 skolēniem no klases. 

Darba ilgums:   4 astronomiskās stundas 

Olimpiādes mērķi un uzdevumi: 

 Padziļināt un paplašināt zināšanas mājturībā un tehnoloģijās; 

 Izkopt radošo individualitāti, attīstīt praktiskās iemaņas; 

 Rosināt skolēnos prasmes un interesi izmantot mācību priekšmetā iegūtās zināšanas ikdienas dzīvē, 
praktiski pielietojamo priekšmetu pagatavošanā. 

Olimpiādes tēma:  „Saule” 

Tehnika:    

6.klase – tamborēšana + rotājošā tehnika pēc izvēles 

7.klase – adīšana + rotājošā tehnika pēc izvēles 

Izmantojamie materiāli:  atbilstoši izvēlētai tehnikai  

Darba noformēšanai: 

             A4 formāta lapa rakstāmpiederumi, flomāsteri/ krāsu zīmuļi, līme 

Darba uzdevums:   

 Veidot skici adatu spilventiņam, izvēloties vienu no piedāvātiem attēliem kā iedvesmas avotu; 

 Skices un tekstildarba izmērs ir 8 × 8cm; 

 Adatu spilventiņš var būt izgatavots apļa vai kvadrāta formā;  

 Skici noformē uz A4 lapas, tekstildarbu nepiestiprina. 

Vērtēšanas komisija:  

Dagdas novada mājturības skolotāji: Ināra Galilejeva, Sandra Kivko, Zita Gražule, Snežana Andžāne, Larisa 
Bartuša, Diāna Kiseļova. 



Dagdas novada mājturības un tehnoloģiju (zēniem) olimpiādes nolikums 

  
Norises laiks:  2013. gada 28.februāris, plkst. 9.00 

Vieta: Dagdas vidusskola 

Olimpiādes dalībnieki:    6. – 7.klašu skolēni 

Katra skola novada olimpiādei izvirza pa 1 – 2 skolēnam no klases. 

Darba ilgums:   4 astronomiskās stundas 

Olimpiādes mērķi un uzdevumi: 

 Padziļināt un paplašināt zināšanas mājturībā un tehnoloģijās; 

 Attīstīt praktiskās iemaņas, strādājot ar materiāliem; 

 Dot iespējas izmantot sadzīvē lietojamos instrumentus. 

Olimpiādes tēma:   Saule 

Tehnika:   Kokgriešana 

Izmantojamie materiāli:  Priedes dēlis 

 

Uz olimpiādi līdzi jāņem: 

Rasēšanas piederumi, zāģis, kalti, stūrenis, smilšpapīrs, koka āmurs,  līmspīles. 

 

Darba uzdevums:   

Pēc sagatavotiem darba nosacījumiem veikt praktisko darbu kokgriešanas tehnikā 

Vērtēšanas komisija:  

Dagdas novada mājturības skolotāji: Aigars Vigulis, Elmārs Jermaks, Viktors Ivanovs, Jānis Vaišļa, Anatolijs 
Sadovnikovs, Vladislavs Bartušs. 





Novada mājturības olimpiādē piedalījās   meitenes   un zēni no Dagdas vsk., 

Ezernieku vsk., Andrupenes psk., Andzeļu psk., Asūnes psk., Šķaunes psk. 

 

Atbilstoši olimpiādes nolikumam meitenēm un zēniem bija jāveic praktiskais  

darbs.  

Meitenēm jāveido skice adatu spilventiņam un jāizstrādā tas atbilstošā tehnikā: 

6.klase – tamborēšana + rotājošā tehnika pēc izvēles; 7.klase – adīšana +  

rotājošā tehnika pēc izvēles. 

Zēniem  pēc sagatavotiem darba nosacījumiem veikt praktisko darbu  

kokgriešanas tehnikā 

 

Skolēni veiksmīgi, prasmīgi un radoši veica praktisko uzdevumu. 

 

2013./2014.m.g., organizējot MA darbu, ir jāieplāno mājturības olimpiāde. 

Veidojot olimpiādes uzdevumus, rast iespēju piedāvāt skolēniem vienādus  

materiālus un piederumus. 

 



Valstī tika organizēta atklātā olimpiāde mājturībā un tehnoloģijās “Gaiss” 

un 1.atklātā mājsaimniecības olimiāde “Ilgspējība ikdienā”. 

No Dagdas novada 1.atklātā mājsaimniecības olimiādē piedalījas 

Ezernieku vidusskolas 10.klases skolniece Ludmila Kuzņecova un 

ieguva III.vietu. 



Latgales reģiona vizuālās un  

vizuāli plastiskās mākslas  

darbu konkurss  “Kur saulīte 

 rotājas” 

   

 Piedalījās skolēnu darbi no 

Ezernieku vidusskolas, 

Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, 

Šķaunes, Konstantinovas 

pamatskolas un Aleksandrovas 

speciālās internātpamatskolas. 

 
http://dagda.lv/index.php?id=8&tx_ttnews[tt_news]=2

622&tx_ttnews[year]=2013&tx_ttnews[month]=0

5&tx_ttnews[day]=14&cHash=8b54bf86c7 

http://dagda.lv/index.php?id=8&tx_ttnews%5btt_news%5d=2622&tx_ttnews%5byear%5d=2013&tx_ttnews%5bmonth%5d=05&tx_ttnews%5bday%5d=14&cHash=8b54bf86c7
http://dagda.lv/index.php?id=8&tx_ttnews%5btt_news%5d=2622&tx_ttnews%5byear%5d=2013&tx_ttnews%5bmonth%5d=05&tx_ttnews%5bday%5d=14&cHash=8b54bf86c7
http://dagda.lv/index.php?id=8&tx_ttnews%5btt_news%5d=2622&tx_ttnews%5byear%5d=2013&tx_ttnews%5bmonth%5d=05&tx_ttnews%5bday%5d=14&cHash=8b54bf86c7


 Radošā darbnīca 

mājturības un vizuālās 

mākslas skolotājiem 

„Konfekšu 

kompozīcijas” 

 

 
 

 

 

 http://dagda.lv/index.php?id=8&tx_ttnews[tt_new

s]=2253&tx_ttnews[year]=2012&tx_ttnews[mont

h]=12&tx_ttnews[day]=10&cHash=57caa2d934 

http://dagda.lv/index.php?id=8&tx_ttnews%5btt_news%5d=2253&tx_ttnews%5byear%5d=2012&tx_ttnews%5bmonth%5d=12&tx_ttnews%5bday%5d=10&cHash=57caa2d934
http://dagda.lv/index.php?id=8&tx_ttnews%5btt_news%5d=2253&tx_ttnews%5byear%5d=2012&tx_ttnews%5bmonth%5d=12&tx_ttnews%5bday%5d=10&cHash=57caa2d934
http://dagda.lv/index.php?id=8&tx_ttnews%5btt_news%5d=2253&tx_ttnews%5byear%5d=2012&tx_ttnews%5bmonth%5d=12&tx_ttnews%5bday%5d=10&cHash=57caa2d934
http://dagda.lv/index.php?id=8&tx_ttnews%5btt_news%5d=2253&tx_ttnews%5byear%5d=2012&tx_ttnews%5bmonth%5d=12&tx_ttnews%5bday%5d=10&cHash=57caa2d934
http://dagda.lv/index.php?id=8&tx_ttnews%5btt_news%5d=2253&tx_ttnews%5byear%5d=2012&tx_ttnews%5bmonth%5d=12&tx_ttnews%5bday%5d=10&cHash=57caa2d934
http://dagda.lv/index.php?id=8&tx_ttnews%5btt_news%5d=2253&tx_ttnews%5byear%5d=2012&tx_ttnews%5bmonth%5d=12&tx_ttnews%5bday%5d=10&cHash=57caa2d934


 Pieredzes apmaiņas seminārs mājturības un 

vizuālās mākslas skolotājiem Maltas 

2.vidusskolā. 

 

 

 

 

 

  
http://dagda.lv/index.php?id=8&tx_ttnews[tt_news]=2339&tx_ttnews[year]=2013&tx_ttnews[month]=01&tx_t

tnews[day]=25&cHash=6af4e5f003 

http://dagda.lv/index.php?id=8&tx_ttnews%5btt_news%5d=2339&tx_ttnews%5byear%5d=2013&tx_ttnews%5bmonth%5d=01&tx_ttnews%5bday%5d=25&cHash=6af4e5f003
http://dagda.lv/index.php?id=8&tx_ttnews%5btt_news%5d=2339&tx_ttnews%5byear%5d=2013&tx_ttnews%5bmonth%5d=01&tx_ttnews%5bday%5d=25&cHash=6af4e5f003


 Radošā darbnīca 

skolotājiem  

„Filcēšanas tehnikas 

pielietojums 

radošajos darbos”  



 Radošā darbnīca 

„Idejas iedvesmai – 

atklātņu veidošanā” 

 

 

 

 

 

 
 http://dagda.lv/index.php?id=8&tx_ttnews[tt_new

s]=2519&tx_ttnews[year]=2013&tx_ttnews[mont

h]=04&tx_ttnews[day]=03&cHash=7293e73c26 

http://dagda.lv/index.php?id=8&tx_ttnews%5btt_news%5d=2519&tx_ttnews%5byear%5d=2013&tx_ttnews%5bmonth%5d=04&tx_ttnews%5bday%5d=03&cHash=7293e73c26
http://dagda.lv/index.php?id=8&tx_ttnews%5btt_news%5d=2519&tx_ttnews%5byear%5d=2013&tx_ttnews%5bmonth%5d=04&tx_ttnews%5bday%5d=03&cHash=7293e73c26
http://dagda.lv/index.php?id=8&tx_ttnews%5btt_news%5d=2519&tx_ttnews%5byear%5d=2013&tx_ttnews%5bmonth%5d=04&tx_ttnews%5bday%5d=03&cHash=7293e73c26


IESPĒJAMĀ PIEREDZES APMAIŅA UN SEMINĀRI  
 

2012./13 .M.G. 

Plānojot darbu 2013./2014.m.g.:  

 Jāturpina skolotāju savstarpējās pieredzes apmaiņa, 
(radošās darbnīcas, semināri, apmeklējot  sava vai 
kaimiņu novada skolas. 

 

 



ATSAUKSMES UN NOVĒLĒJUMI (1): 

MA darbā izvirzītie uzdevumi ir izpildīti. 

 

Novada skolotāji ar interesi iesaistījās radošajā darbnīcā,  
izteica priekšlikumus, ierosinājumus darba plānošanā, 
piedalījās novada olimpiāžu uzdevumu sastādīšanā, 
diagnosticējošā darba vizuālā mākslā 5.klasei 
izstrādāšanā, darbu izvērtēšanā.  

 

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

 

 



Paldies Dagdas novada mājturības un vizuālās 

mākslas pedagogiem un Izglītības pārvaldes 

darbiniecēm Marijai Mickevičai un Irēnai 

Maļkevičai par ciešu sadarbību un atbalstu 

metodiskās apvienības darbā! 

 

 
Mājturības un vizuālās mākslas MA vadītāja: Diāna Kiseļova 

 


