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MA  darbības mērķis: Pilnveidot izglītības procesa organizāciju

mājturības un tehnoloģiju un vizuālās 

mākslas priekšmetos, sekmēt radošas, 

emocionālas personības veidošanos.

Prioritātes: 

 Veidot izpratni par mājturības un vizuālās mākslas stundās iegūto 
zināšanu un prasmju pielietojumu dzīvē un turpmākajā izglītībā;

 Darbs ar spējīgiem un talantīgajiem skolēniem;

 Veicināt skolēnu patriotisko audzināšanu, iepazīstot valsts tradīcijas un 
piedaloties novada un valsts vizuālās mākslas un mājturības konkursos, 
izstādēs un olimpiādēs;

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



Dagdas novada vizuālās mākslas olimpiādes nolikums 

Norises laiks:  2013. gada 21.novembris

Olimpiādes sākums: plkst.9:30

Vieta: Dagdas vidusskola

Olimpiādes dalībnieki: 5. – 11.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 gleznošanas tehnikā;

 Rosināt skolēnus iepazīt latviešu tautas nacionālos svētkus, tradīcijas, simbolus un vizualizēt tās;

 Attīstīt skolēnos iztēli,  fantāziju un radošās spējas.

Olimpiādes tēma:   Latviešu tautas tradīcijas

Iedvesmai – Lieldienas, Līgo svētki, Miķeļi, Ziemassvētki

Olimpiādes dienā tiks izlozētas konkrētas tradīcijas (no dotajām) katrā klašu grupā 

(5. – 6.kl., 7.8.kl., 9. – 12.kl.).

Tehnika:   Gleznošana 

Izmantojamie materiāli:   akrilkrāsas, guaša, akvareļi (pēc skolēna izvēles),otiņas, palete, trauciņš ūdenim 
avīze/plēve galda virsmas noklāšanai.

Pamatnes izmērs: A3 formāts

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

Vērtēšanas komisija: Dagdas mākslas skolas skolotāji.





Novada vizuālās mākslas olimpiādē piedalījās 29 skolēni no Dagdas vsk.,

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

Pirms olimpiādes skolēniem bija jāiepazīstas ar  latviešu tautas tradīcijām –

Lieldienām, Līgo svētkiem, Miķeļiem, Ziemassvētkiem.

Olimpiādes dienā tika izlozēta konkrētās tradīcijas (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.

2014./2015.m.g., organizējot MA darbu, ir jāieplāno vizuālās mākslas olimpiāde. 

Jāturpina pilnveidot skolēnu radošo prasmju, iztēles un dažādu tehnisko paņēmienu 
attīstīšanos.

Jāpanāk, lai radošo darbu vērtēšanā piedalās visi priekšmeta skolotāji.



Dagdas novada mājturības un tehnoloģiju (meitenēm) olimpiādes nolikums 
Norises laiks:  2014. gada 4.marts,  plkst. 9.00

Vieta: Dagdas vidusskola

Olimpiādes dalībnieki:    6. – 8.klases skolēni

Katra skola izvirza pa 1 skolēniem no klases.

Darba ilgums:   4 astronomiskās stundas

Olimpiādes mērķi un uzdevumi:

 Padziļināt un paplašināt zināšanas par latviešu etnogrāfiskām zīmēm 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: Latviešu etnogrāfiskās zīmes

Iedvesmai – saulīte, jumis, zvaigznīte, skujiņa

Olimpiādes dienā tiks izlozēta konkrēta rakstu zīme  (no 

dotajām) katrā klasē ( 6.kl., 7.kl., 8.kl.).

Tehnika:   Aplikācija + rotājošās tehnika/as pēc izvēles

Izmantojamie materiāli:  Par tekstilmateriāliem ir atbildīgas mājturības 

skolotājas – jāsagatavo noteikti materiāli, kas būs

pieejami visiem skolēniem.

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

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

Darba uzdevums:  

 Veidot skici un tekstildarbu, pielietojot izvēlēto raksta zīmi: 

6.kl. – grāmatzīme. Gatavu radošo darbu jāpielīmē uz atbilstoša izmēra kartona loksnes.

7.,8.kl. – rokassprādze. Jāpagatavo praktiski pielietojamu radošo darbu. 

 Skices un tekstildarba izmērs no 18×4 cm līdz 20×5 cm;

 Skici noformē uz A4 lapas, tekstildarbu nepielīmē.

Vērtēšanas komisija: 

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





Dagdas novada mājturības un tehnoloģiju (zēniem) olimpiādes nolikums

Norises laiks: 2014. gada 4.marts, plkst. 9.00

Vieta: Dagdas vidusskola

Olimpiādes dalībnieki: 6. – 8.klašu skolēni

Katra skola novada olimpiādei izvirza pa 1 skolēnam no klases.

Darba ilgums: 4 astronomiskās stundas

Olimpiādes mērķi un uzdevumi:

 Padziļināt un paplašināt zināšanas par latviešu etnogrāfiskām zīmēm mājturībā un tehnoloģijās;

 Attīstīt praktiskās iemaņas, strādājot ar materiāliem;

 Dot iespējas izmantot sadzīvē lietojamos instrumentus.

Olimpiādes tēma: Latviešu etnogrāfiskās zīmes 

Iedvesmai – jumis, auseklītis, zalktis

Olimpiādes dienā tiks izlozēta konkrēta rakstu zīme  (no dotajām) 

katrā klasē ( 6.kl., 7.kl., 8.kl.).

Tehnika: Kokapstrāde, kokgriešana 

Izmantojamie materiāli: Kokmateriāli (osis) – tiks nodrošināti olimpiādes dienā

Uz olimpiādi līdzi jāņem: Rasēšanas piederumi, dažādi smilšpapīri, zāģis precīzai 

zāģēšanai, kalts 14...18 mm plats, koka āmurs, stūrenis.

Darba uzdevums: Precīzi izgatavot izstrādājumu pēc dotā rasējuma.

Vērtēšanas komisija: 

Dagdas novada mājturības skolotāji: Aigars Vigulis, Viktors Ivanovs, neatkarīgais vērtētājs: Diāna Stikute



Novada mājturības olimpiādē piedalījās   12 meitenes   un 11 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 grāmatzīmei (6.kl.) un rokassprādzei (7., 8.kl) un 
jāizstrādā tās aplikācijas tehnikā, papildinot ar rotājošām tehnikām pēc izvēles, 
iekļaujot radošajā darbā etnogrāfiskās zīmes.

Zēniem  pēc sagatavotiem darba nosacījumiem veikt praktisko darbu 

kokgriešanas tehnikā

Skolēni veiksmīgi, prasmīgi un radoši veica praktisko uzdevumu.

2014./2015.m.g., organizējot MA darbu, ir jāieplāno mājturības olimpiāde.

Veidojot olimpiādes uzdevumus, rast iespēju piedāvāt skolēniem vienādus 

materiālus un piederumus.



Valstī tika organizēta 10.atklātā olimpiāde mājturībā un tehnoloģijās “Gadalaiki –

pavasaris” un 2.atklātā mājsaimniecības olimpiāde “Tradicionālās kultūras 

mantojums ”.

No Dagdas novada 10.atklātās mājturības olimpiādes 1.kārtā piedalījās Ezernieku 

vidusskolas 7.klases skolniece Viola Daniela Kiseļova, 2.atklātās 

mājsaimniecības olimiādes 1.un 2.kārtā piedalījas Ezernieku vidusskolas 

11.klases skolniece Ludmila Kuzņecova un ieguva Atzinību.



Latgales reģiona vizuālās un 

vizuāli plastiskās mākslas 

darbu konkurss  “Trejdeviņas 
saules lēca”

Piedalījās skolēnu darbi no 
Ezernieku vidusskolas, 
Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, 
Konstantinovas pamatskolas un 
Aleksandrovas 
internātpamatskolas. Iegūtas 
godalgotas vietas – II.vieta
Viktorijai Petrovai no 
Andrupenes psk., III.vieta 
Marinai Cvetkovai no 
Andzeļu psk.



 1.Starptautiskais 

bērnu un jauniešu 

festivāls „Apskauj 

mani, māmuliņa“
 Novadu skolas un pirmsskolas 

iestādes piedalās radošo darbu 

izstādē, kas atspoguļo ģimeni.



 Meistraklase „Tehniku 
daudzveidība vizuālās 
mākslas stundās”

 Dagdas vidusskolas vizuālās 
mākslas skolotāja Anita Pauliņa
dalījās pieredzē kaligrāfijas 
mācīšanas metodikā, iepazīstināja 
ar materiālu un piederumu 
daudzveidību un to pielietojumu.

 Andrupenes pamatskolas skolotājs 
Viktors Ivanovs demonstrēja savas 
prasmes akvareļtehnikā. 
Skolotājiem bija iespēja arī vērot 
un praktiski izmēģināt šīs tehnikas 
pielietojumu.



 Praktiska nodarbība 

mājturības skolotājām 

„Kompozīcijas 

veidošana”

Kompozīcijas veidošana

Diāna Kiseļova

Mājturības un vizuālās mākslas skolotāju 

MA vadītāja
violadaniela@inbox.lv



 Pieredzes apmaiņas seminārs 
Andzeļu pamatskolā „Batikas 
un citu rotājošo tehniku 
izmantošana skolēnu radošo 
spēju attīstīšanā ”.

 Mājturības skolotāja Larisa 
Bartuša iepazīstināja klātesošos ar 
batikas veidiem, neparasto ziedu 
pagatavošanu no dažādiem 
materiāliem.



 Radošā darbnīca „Fimo 
masas pielietojums dekoru un 
rotaslietu pagatavošanā”

 Andzeļu pamatskolas vizuālās 
mākslas skolotāja Oksana 
Kosarevska dalījās pieredzē par 
dažādu suvenīru pagatavošanas 
iespējām no Fimo masas.

 Ezernieku vidusskolas skolotāja 
Diāna Kiseļova vadīja meistarklasi 
rotaslietu pagatavošanā. 
Skolotājām bija iespēja praktiski 
izveidot dažādus rotājumus šajā 
tehnikā. 



Plānojot darbu 2014./2015.m.g.: 

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



ATSAUKSMES UN NOVĒLĒJUMI (1):

MA darbā izvirzītie uzdevumi ir izpildīti.

Novada skolotāji ar interesi iesaistījās radošajās darbnīcās,  
izteica priekšlikumus, ierosinājumus darba plānošanā, 
piedalījās novada olimpiāžu uzdevumu sastādīšanā, izvērtējot 
olimpiādes gaitu un rezultātus, izteica priekšlikumus 
nākamajam gadam, darbu izvērtēšanā. 

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



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


