
Mājturības un vizuālās 

mākslas MA

PĀRSKATS PAR DARBU

2015./16. 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 ērtībām; attīstīt saskarsmes un sadarbības 
spējas

Prioritātes: 
Izpratnes veidošana par mājturības un vizuālās mākslas stundās iegūto zināšanu 
un prasmju pielietojumu dzīvē un turpmākajā izglītībā;.
Lasītprasme mājturības un vizuālās mākslas stundās;
IKT pielietošana skolēnu radošo spēju attīstīšanā;
Valsts tradīciju izpratne un kultūras vērtību saglabāšana;
Piedalīšanās novada un valsts vizuālās mākslas un mājturības konkursos, 
izstādēs un olimpiādēs.
Savstarpējās pieredzes apmaiņas veicināšana starp skolēniem un skolotājiem.



Dagdas novada vizuālās mākslas olimpiādes nolikums 

Norises laiks:  2015. gada 24.novembris

Olimpiādes sākums: plkst.9:00
Vieta: Dagdas vidusskola

Olimpiādes dalībnieki: 5. – 12.klases skolēni
Katra skola novada olimpiādei izvirza pa 1 skolēnam no klases.
Darba ilgums:   4 astronomiskās stundas

Olimpiādes mērķi un uzdevumi:

1. Padziļināt skolēnu zināšanas par portreta žanru un attīstīt prasmi interpretēt mākslas darbus;

2. Rosināt skolēnus iepazīt vizuālās izteiksmes līdzekļus grafikā – līnija, punkts, laukums, apveids, 

tekstūra utt.;

3. Attīstīt skolēnos iztēli,  fantāziju un radošās spējas.

Olimpiādes tēma:   Portreta pārvērtības
Tehnika:   Melnbaltā grafika
Darba uzdevums: Iedvesmojoties no gleznota portreta, interpretēt to melnbaltā grafikā, pielietojot dažādus 
grafiskos izteiksmes līdzekļus.

Izmantojamie materiāli: A3 lapa, zīmulis, dzēšgumija, melna gēla/tušas/tintes pildspalva/ marķieris, 
flomasteris.  Avīze vai plēve savas  darba vietas noklāšanai.
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 32 skolēni no Dagdas vsk.,
Ezernieku vsk., Andrupenes psk., Andzeļu psk., Šķaunes psk., Asūnes psk.

Pirms olimpiādes skolēniem bija jāiepazīstas ar  portreta žanru, tā būtību, 
grafikas tehniku.

Olimpiādes dienā pa klašu grupām (5. – 6.kl., 7. – 8.kl., 9. – 12.kl.) tika izlozēti 
gleznoti mākslinieku portreti, kurus bija jāinterpretē melnbaltā grafikā, pielietojot 
dažādus grafiskos izteiksmes līdzekļus.

Skolēni veiksmīgi, ar interesi veica praktisko uzdevumu.

Pēc olimpiādes tika nolemts organizēt olimpiādes darbu izstāti pa skolām pēc 
noteikta grafika.

2016./2017.m.g. jāturpina pilnveidot skolēnu radošo prasmju, iztēles un dažādu 
tehnisko paņēmienu attīstīšanos.



Dagdas novada mājturības un tehnoloģiju (meitenēm) olimpiādes nolikums 

Norises laiks:  2016. gada 22.marts,  plkst. 9.00 Vieta: Dagdas vidusskola

Olimpiādes dalībnieki:    6. – 8.klases skolēni

Katra skola izvirza pa 1 – 2  skolēniem no klases.

Darba ilgums:   4 astronomiskās stundas

Olimpiādes mērķi un uzdevumi:

1. Padziļināt un paplašināt zināšanas par adīšanu un rokdarbu tehniku sintēzi;

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: Fantāzija

Tehnika: Adīšana + rotājošā tehnika pēc izvēles

6.klasei – labisko, kreilisko valdziņu raksti

7.klasei  - krāsainie raksti (ornamenti)

8.klasei – mežģīņraksti, pīņu raksti

Izmantojamie materiāli: Par tekstilmateriāliem ir atbildīgas mājturības skolotājas – jāsagatavo noteikti materiāli, kas būs

pieejami visiem skolēniem.

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

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

Darba uzdevums:  

Veidot skici un tekstildarbu: 

6. – 8.kl. – pulsa sildītājs. 

Skices/kompozīcijas (zīmē atvērtā veidā) un tekstildarba (apkārtmērā) izmērs no 18×4 – 20×8 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: 2016. gada 22.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:

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

2. Attīstīt praktiskās iemaņas, strādājot ar materiāliem;

3. 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 (saplāksnis 16mm) – 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





Novada mājturības olimpiādē piedalījās   16 meitenes   un 13 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 pulsa sildītājam, jāizstrādā tas adīšanas tehnikā ( 6.klasei –

labisko, kreilisko valdziņu rakstā, 7.klasei  - krāsainos rakstos (ornamenti),                   

8.klasei – mežģīņu rakstā/ pīņu rakstā – tie tika izlozēti olimpiādes dienā) un jārotā 

pēc skolēna ieskatiem. Visām meitenēm bija iedoti vienādi darba materiāli.

Zēniem  pēc dotā rasējuma bija jāizgatavo izstrādājumu. Olimpiādes dienā tika 
izlozēta konkrēta rakstu zīme katrā klašu grupā.

Skolēni veiksmīgi, prasmīgi un radoši veica praktisko uzdevumu.

2016./2017.m.g., jāturpina organizēt mājturības olimpiāde.



Valstī tika organizēta 12.atklātā olimpiāde mājturībā un 

tehnoloģijās “Gadalaiki – rudens” un 4.atklātā 

mājsaimniecības olimpiāde “Tradicionālās kultūras

mantojums - Iedvesmojies no sava meistara! ”.

No Dagdas novadu  12.atklātā mājturības  

olimpiādē 1.un 2.kārtā pārstāvēja Ezernieku 

vidusskolas 8.klases skolniece Aleksandra 

Orlova , iegūta pateicība .                            

3.atklātā mājsaimniecības olimpiādē piedalījās

Ezernieku vidusskolas 9.klases skolniece 

Viola Daniela Kiseļova un ieguva 2.pakāpi.



Dagdas novada vizuālās 

mākslas olimpiādes darbu 

izstāde skolās. 

Zīmējumu konkurss 

«Dagdas novads strādā»



Meistarklase skolotājiem „Foamirāna

(putugumijas) pielietošana radošajos 

darbos”

Skolotājas iepazinās ar jauno rokdarbu tehniku,

materiāliem un darba rīkiem. Lai ieinteresētu un radītu

izpratni par dotā rokdarba pielietojumu, darbnīcas

dalībnieces apskatījās nelielu izstādi ar gataviem

izstrādājumiem, saņēma informāciju par interneta

vietnēm, kur var iegūt informāciju un apgūt vēl daudz

dažādu priekšmetu pagatavošanu. Nodarbības laikā

bija iespējams arī pašām praktiski iepazīties ar dotās

tehnikas paņēmieniem un pagatavot dekoratīvu ziedu

(magoni).
http://www.dagda.lv/otherpages/visas-zinas/backto/9/article/meistarklase-
dagdas-novada-vizualas-makslas-majturibas-un-sakumskolas-skolotajam.html

http://www.dagda.lv/otherpages/visas-zinas/backto/9/article/meistarklase-dagdas-novada-vizualas-makslas-majturibas-un-sakumskolas-skolotajam.html


Radošo ideju darbnīca 

skolotājiem „Telpu 

rotājumi Lieldienām”

Pieredzes apmaiņa dažādu tehniku 

izmantošanā dekoratīvu 

rotājumu izgatavošanā. Notiek 

praktiska nodarbība apjomīgu 

papīra olu pagatavošanā.



IKT pielietošana skolēnu 

radošo spēju attīstīšanā 

vizuālajā mākslā un mājturībā. 
Skolotāji ir sagatavojuši vairākas 

prezentācijas dažādu tēmu apguvē, 

ar kuriem iepazīstināja klātesošos un 

apmainījās savā starpā. 

„Ziemassvētku telpu rotājumu 

daudzveidība” – ideju tirdziņš. 
Skolotāji dalījās pieredzē ar 

Ziemassvētku telpu rotājumu idejām.



Plānojot darbu 2016./2017.m.g.: 

 Jāturpina skolotāju savstarpējās pieredzes apmaiņa, (radošās 
darbnīcas, meistarklases,  semināri).

 Jāorganizē skolēnu savstarpējās sadarbības pasākumi starp 
novada skolām.



ATSAUKSMES UN NOVĒLĒJUMI:

MA darbā izvirzītie uzdevumi ir daļēji izpildīti. Nenotika skolēnu 
radošās darbnīcas „Protu! Daru! Mācu!”. Tās tika pārceltas uz 
nākamā mācību gada rudeni.

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


