
Mājturības un vizuālās 

mākslas MA

PĀRSKATS PAR DARBU

2014./15. m. g.



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:  2014. gada 20.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:

 Padziļināt skolēnu zināšanas par impresionisma stilu mākslā un pilnveidot glezniecības  prasmes ;

 Rosināt skolēnus iepazīt vizuālās izteiksmes līdzekļus – triepienus, laukumus, tekstūras;

 Attīstīt skolēnos iztēli,  fantāziju un radošās spējas.

Olimpiādes tēma:   Dabas parādības - impresionisms

Tehnika:   Gleznošana 

Izmantojamie materiāli:   A3 lapa, zīmulis, dzēšgumija, materiāli, kas atbilst skolēna izvēlētai gleznošanas 

tehnikai (guaša, akvarelis, trauciņš ūdenim, otiņas, palete, salvetes/ virtuves dvielis).

Pamatnes izmērs: A3 formāts

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

Vērtēšanas komisija: Dagdas novada vizuālās mākslas skolotāji





Novada vizuālās mākslas olimpiādē piedalījās 41 skolēns no Dagdas vsk.,

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

Pirms olimpiādes skolēniem bija jāiepazīstas ar  impresionisma virzienu, tā būtību, 

gleznošanas tehniku.

Olimpiādes dienā pa klašu grupām (5. – 6.kl., 7. – 8.kl., 9. – 12.kl.) tika izlozēts 
dabas 

ainavas apraksts. Vadoties pēc tā, skolēni veic savu radošo darbu.

Skolēni veiksmīgi, ar interesi veica praktisko uzdevumu.

Pēc olimpiādes tika nolemts organizēt olimpiādes darbu izstāti pa skolām pēc 

noteikta grafika.

2015./2016.m.g. jāturpina pilnveidot skolēnu radošo prasmju, iztēles un dažādu 
tehnisko paņēmienu attīstīšanos.



Dagdas novada mājturības un tehnoloģiju (meitenēm) olimpiādes nolikums 

Norises laiks:  2015. gada 5.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 dažādām rokdarbu tehnikām un to sintēzi;

 Izkopt radošo individualitāti, attīstīt praktiskās iemaņas;

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

Olimpiādes tēma: Ziedi

Iedvesmai – darbs ar melnbaltiem attēliem, kuros ir attēloti ziedi. To 

realizēšana praktiskajā darbā, izmantojot siluetus un krāsu.

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.

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

Darba uzdevums:  

 Veidot skici un tekstildarbu: 

6.kl. – adatu grāmatiņa. Skices un tekstildarba izmērs no 8×10 cm (pieļaujamās izmēra izmaiņas ± 1 cm). Jāpagatavo praktiski 

pielietojamu radošo darbu.

7.kl. – telefona maciņš. Skices un tekstildarba izmērs no 8×12 cm (pieļaujamās izmēra izmaiņas ± 1 cm). Jāpagatavo praktiski

pielietojamu radošo darbu.

8.kl. – kosmētikas somiņa. Skices un tekstildarba izmērs no 8×14 cm (pieļaujamās izmēra izmaiņas ± 1 cm).. Jāpagatavo 

praktiski pielietojamu radošo darbu.

 Skici noformē uz A4 lapas, tekstildarbu nepielīmē. Savam darbam  izdomā nosaukumu.

Vērtēšanas komisija: 

Dagdas novada mājturības skolotāji





Dagdas novada mājturības un tehnoloģiju (zēniem) olimpiādes nolikums

Norises laiks: 2015. gada 5.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 rasēšanu, kokmateriālu īpašībām;

 Attīstīt praktiskās iemaņas, strādājot ar materiāliem;

 Dot iespējas izmantot sadzīvē lietojamos rokas kokapstrādes  instrumentus.

Olimpiādes tēma: Burts

Iedvesmai – burtu šrifti – H,F,E,U                         

Izmantojamie materiāli: Saplāksnis, ozola dēlis

Uz olimpiādi līdzi jāņem: rasēšanas piederumi, zāģis, kaltu komplekts (12 – 20 mm), smilšpapīrs, koka 
āmurs, stūrenis, 

lineāls.         

Darba uzdevums: Pēc dotā rasējuma izgatavot izstrādājumu no divām savstarpēji 

savienojamām detaļām.

Vērtēšanas komisija: Dagdas novada mājturības skolotāji





Novada mājturības olimpiādē piedalījās   14 meitenes   un 13 zēni no Dagdas vsk.,

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

Atbilstoši olimpiādes nolikumam meitenēm un zēniem bija jāveic praktiskais 

darbs. 

Meitenēm jāveido skice adatu grāmatiņai (6.kl.) un telefona maciņam (7.kl) un 
kosmētikas somiņai (8.kl.), jāizstrādā tās brīvā tehnikā pēc skolēna ieskatiem. 
Visām meitenēm bija iedoti vienādi darba materiāli.

 Zēniem  pēc dotā rasējuma bija jāizgatavo izstrādājumu no divām savstarpēji 

savienojamām detaļām.

Skolēni veiksmīgi, prasmīgi un radoši veica praktisko uzdevumu.

2015./2016.m.g., organizējot MA darbu, ir jāieplāno mājturības olimpiāde arī citās 
klašu grupās.



Valstī tika organizēta 11.atklātā olimpiāde mājturībā un tehnoloģijās “Gadalaiki –

vasara” un 3.atklātā mājsaimniecības olimpiāde “Manu senču 

(dzimtas/ģimenes) galda kultūras vērtības ”.

No Dagdas novada 3.atklātās mājsaimniecības

olimpiādes 1.un 2.kārtā piedalījas Ezernieku 

vidusskolas 12.klases skolniece Ludmila 

Kuzņecova ar darbu un ieguva Atzinību.
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Darba autors: Ludmila Kuzņecova 

Dagdas novads 

Ezernieku vidusskola 

12.klase 

Skolotāja: Diāna Kiseļova 

 

 
 

2015.gada janvāris 



Lidice 2015
2015.gada konkursa tēma bija 

„Gaisma”. Konkursam pirmajai 
kārtai Latvijā tika iesūtīti 1136 
darbi no 58 Latvijas novadiem un 
pilsētām. Latvijas kārtas laureātu 
izstādei tika izvirzīti 167 darbi. 
Laureātu darbu izstāde 
bija apskatāma Rīgas domē. 
Laureātu apbalvošana notika 
2015.gada 19.februārī Latviešu 
biedrības namā. Arī Andrupenes 
pamatskolas skolēni piedalījās 
konkursā, un 2.klases skolnieces 
Lizas Beinarovičas darbs „Gaismas 
princese” ieguva atzinību un 
iespēju pārstāvēt Latviju konkursā 
„Lidice 2015” Čehijā.



Latgales reģiona vizuālās

un vizuāli plastiskās 

mākslas darbu konkurss  
“Rakstu darbi”

Piedalījās skolēnu darbi no 
Dagdas, Ezernieku vidusskolas, 
Andrupenes pamatskolas 
Iegūtas godalgotas vietas –
I.vieta – Dagdas vsk., divas 
II.vietas Ezernieku vsk. 

Radošo darbnīcu konkursā 
Ezernieku vsk. Lietišķās 
mākslas pulciņam – III.vieta.



Dagdas novada skolu zīmējumu izstāde SPI „Dagda”



Radošā darbnīca „Aušana ar 
pērlītēm”

4.decembrī Dagdas vidusskolā notika 
radošā darbnīca „Aušana ar pērlītēm”. 
Skolotājām bija iespēja apgūt jaunu 
rokdarba tehniku, kuru var iekļaut gan 
mājturības mācību priekšmeta 
programmā, gan piedāvāt skolēniem 
izgatavot interesantus suvenīrus un 
rotaslietas pulciņa darbā. Skolotājas 
apskatīja sagatavotos rokassprādžu 
paraugus, starp kuriem bija arī skolēnu 
darbi. Izmēģinājušas doto tehniku 
praktiski, radošās darbnīcas dalībnieces 
atzina, ka tā ir vienkārša, ātra un 
dekoratīva, kā arī tā ir lieliska iespēja 
sevis pilnveidošanai un jauna ideja arī 
savam vaļaspriekam.



 Radošo ideju darbnīca 

skolotājiem 

„Piespraudes no 

dažādiem materiāliem”

Pieredzes apmaiņa dažādu tehniku 

izmantošanā dekoratīvu 

piespraužu gatavošanā. Notiek 

praktiska nodarbība lentīšu 

tehnikā.



Plānojot darbu 2015./2016.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 iesaistījās radošajās darbnīcās,  izteica 
priekšlikumus darba plānošanā, piedalījās novada olimpiāžu 
uzdevumu sastādīšanā un izvērtēšanā. Izteica priekšlikumus 
nākamajam mācību gadam.

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


