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2019./20. m. g.



MA  darbības mērķis: Veicināt mājturībā un tehnoloģijās un vizuālā mākslā 

nepieciešamo praktisko darba prasmju attīstību, veidot 

priekšstatu par dažādu darbu procesiem un   

estētiskajām  vērtībām, attīstīt saskarsmes un 

sadarbības spējas.

Prioritātes: 

 Mūsdienīga un kvalitatīva mācību procesa organizēšana. 

 Izglītojamo individuālo vajadzību ievērošana un veicināšana izglītības procesā.

 Piedalīties novada un valsts izvirzītos vizuālās mākslas un mājturības 

konkursos, izstādēs un olimpiādēs.

 Aktīvi pievērsties savstarpējās pieredzes apmaiņai, jaunu ideju un mūsdienīgu 

darba metožu apguvei, dalībai radošajās meistarklasēs. 



Dagdas novada vizuālās mākslas olimpiādes nolikums 



 Norises laiks: 2019. gada 29.novembris

 Olimpiādes sākums: plkst.9:30

 Vieta: Dagdas vidusskola

 Olimpiādes dalībnieki: 5. – 12.klases skolēni

 Katra skola novada olimpiādei izvirza pa 2 skolēniem no klases 
(pieteikums jāaizsūta Dagdas novada IKSN nedēļu pirms olimpiādes).

 Darba ilgums: 4 astronomiskās stundas

 Olimpiādes mērķi un uzdevumi:

 Veidot starpdisciplināro saikni ar mākslu jomas mācību priekšmetiem 
(mūzika, literatūra, vizuālā māksla).

 Veidot prasmi interpretēt, iedvesmojoties no mūzikas, folkloras, 
literatūras, dabas.

 Attīstīt tērpa dizaina veidošanas prasmes.

 Rosināt skolēnus iepazīt glezniecības, grafikas tehniku.

 Attīstīt skolēnos iztēli, fantāziju un radošās spējas.





Dagdas novada vizuālās mākslas olimpiādes nolikums 


 Olimpiādes tēma: „Tērpa dizains”

 Tehnika: 5.-6.kl. - plastilīns, 7.-9.kl. - glezniecība, 10.-12.kl. – krāsainā grafika

 Darba uzdevums:

 Iedvesmojoties no tēmām „Uguns māte’, „Meža māte”, „Vēja māte”, „Ziedu māte”, 
veidot tērpa dizainu klašu grupai atbilstošā tehnikā.

 Olimpiādes dienā notiks tēmu izloze.



 Izmantojamie materiāli:

 5.-6.kl. – plastilīns, zīmulis, dzēšgumija, olimpiādē tiks piedāvāta gatava darba 
pamatne, avīze vai plēve savas darba vietas noklāšanai.

 7. – 9.kl. – akvareļu papīrs, zīmulis, dzēšgumija, akrila krāsas, guaša, akvareļi (pēc 
skolēna izvēles), otiņas, palete, trauciņš ūdenim, avīze vai plēve savas darba vietas 
noklāšanai.

 10. – 12.kl. – zīmēšanas papīrs, zīmulis, dzēšgumija, tintes, gēla pildspalvas, krāsu 
zīmuļi, citi materiāli krāsainas grafikas veikšanai, avīze vai plēve savas darba vietas 
noklāšanai



 Pamatnes izmērs: 5. – 6.kl. – A4; 7. – 12.kl. – A3 formāts

 Darba noformējums: Nav

 Vērtēšanas komisija: Dagdas novada mākslas skolas pedagogi.









Novada vizuālās mākslas olimpiādē piedalījās 48 skolēni no Dagdas 
vsk., Ezernieku vsk., Andrupenes psk.

Pirms olimpiādes skolēniem bija jāiepazīstas ar tērpa dizaina 

veidošanu, interpretējot, iedvesmojoties no mūzikas, folkloras, 

literatūras un dabas.

Skolēni veiksmīgi un radoši veica praktisko uzdevumu.

2020./2021.m.g. jāturpina pilnveidot skolēnu radošo prasmju, iztēles un 
dažādu tehnisko paņēmienu attīstīšanos.



Dagdas novada mājturības un tehnoloģiju (tekstiltehnikas) olimpiādes 
nolikums 

 Norises laiks: 2020. gada 24.marts,  plkst. 9.00

 Vieta: Dagdas vidusskola

 Olimpiādes dalībnieki: 6. – 9.klases skolēni

 Katra skola izvirza pa 2 skolēniem no klases.



 Darba ilgums: 4 astronomiskās stundas



 Olimpiādes mērķi un uzdevumi:

 Veidot starpdisciplināro saikni ar tehnoloģiju, dabaszinību un mākslu jomas 

mācību priekšmetiem.

 Izkopt radošo individualitāti, attīstīt praktiskās iemaņas.

 Rosināt skolēnos prasmes un interesi izmantot mācību priekšmetā iegūtās 

zināšanas ikdienas dzīvē, praktiski pielietojamo priekšmetu pagatavošanā.





Olimpiādes tēma: Rota

Iedvesmai – gadalaiki – pavasaris, vasara, rudens, ziema

Olimpiādes dienā tiks veikta atbilstošā gadalaika izloze katrai klasei

Tehnika: 6. – 7.kl. – Pamattehnika aplikācija + izšūšana + viena rotājošā tehnika pēc izvēles

8. – 9.kl. – Pamattehnika aplikācija + izšūšana + tamborēšana + viena rotājošā tehnika 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  atbilstoši izvēlētai rokdarbu 

tehnikai.

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

Darba uzdevums:

Veidot piespraudes – saktas skici un tekstildarbu, pielietojot atbilstošo gadalaiku kā iedvesmas avotu.

Tekstildarba galvenās daļas izmērs 8cm (pieļaujamās izmēra izmaiņas ± 1 cm). 

Jāpagatavo praktiski pielietojams radošais darbs (piespraude - sakta). 

Darbu noformē uz A4 lapas, tekstildarbu nepielīmē.

Vērtēšanas komisija: 

Dagdas novada mājturības skolotāji

Dagdas novada mājturības un tehnoloģiju (tekstiltehnikas) olimpiādes 
nolikums 



Dagdas novada mājturības un tehnoloģiju (kokapstrāde) olimpiādes 
nolikums 

 Norises laiks: 2020. gada 24.marts,  plkst. 9.00

 Vieta: Dagdas vidusskola

 Olimpiādes dalībnieki: 6. – 9.klases skolēni

 Katra skola izvirza pa 2 skolēniem no klases.



 Darba ilgums: 4 astronomiskās stundas



 Olimpiādes mērķi un uzdevumi:

 Veidot starpdisciplināro saikni ar tehnoloģiju, dabaszinību un mākslu jomas 

mācību priekšmetiem.

 Izkopt radošo individualitāti, attīstīt praktiskās iemaņas.

 Rosināt skolēnos prasmes un interesi izmantot mācību priekšmetā iegūtās 

zināšanas ikdienas dzīvē, praktiski pielietojamo priekšmetu pagatavošanā.





Olimpiādes tēma: Rota

Iedvesmai – gadalaiki – pavasaris, vasara, rudens, ziema

Olimpiādes dienā tiks veikta atbilstošā gadalaika izloze katrai klasei

Tehnika: kokapstrāde, darbs ar kartonu.

Izmantojamie materiāli: materiāli būs pieejami olimpiādes norises vietā.

Nepieciešamie instrumenti: rasēšanas piederumi, zāģis šķērszāģēšanai ar smalkiem zobiem, 

8-12 mm kalts, 16-20 mm kalts PVA līme, šķēres, Kancelejas nazis kartona griešanai.

Darba uzdevums: izgatavot rotu .

Vērtēšanas komisija: 

Dagdas novada mājturības skolotāji

Dagdas novada mājturības un tehnoloģiju (tekstiltehnikas) 
olimpiādes nolikums 



Sakarā ar COVID -19 karantīnu valstī, Dagdas novada 

mājturības olimpiāde  6. – 9.kl.nenotika. 

2020./2021.m.g. jāturpina organizēt un jāmudina skolēnus aktīvi 

piedalīties novada mājturības/ dizaina un tehnoloģiju olimpiādē.



Valstī notika 7. atklātā Dizaina un tehnoloģiju olimpiāde 

“Dizaina domāšana: radošums vai loģika?”

Olimpiādes mērķis bija veicināt sabiedrībā aktuālu problēmu, vēlmju

un vajadzību apzināšanu un rast to iespējamos risinājumus, attīstīt

prasmi izgatavot dizaina risinājumu atbilstoši ilgtspējības aspektam

un atklātās problēmas risinājumam, aktualizēt praktiskās darbības

nozīmi personības veidošanās procesā un karjeras izvēlē. 

Atklātajā olimpiādē piedalījās 16 dalībnieki no visas Latvijas. 

Dalībniekiem bija javeic pētījums izvēlētajā tēmā un jādemonstrē paša

izgatavoto dizaina produktu. 

Darbu izvērtēšana notika attālināti.



Olimpiādē piedalījās

Ezernieku

vidusskolas

10. klases skolniece

Anna Marija Vaišļa,

iegūta 3.vieta.





 Dagdas novada  SZPD Dagdas vsk.8.kl.skolniece 

Aļona Pisarjonoka “Manā ģimenē iecienītākie 

ēdieni”, ieguva 3.vietu.

 Andrupenes pamatskolas (7) un Dagdas 

vidusskolas (1) skolēni piedalījās 47.starptautiskajā 

bērnu mākslas konkursā „Lidice 2020”



 Dagdas novada skolēni piedalījās Starpnovadu 

vizuālās mākslas konkursā „Mana Dzimtene – zilo 

ezeru zeme” 



 Lietišķās mākslas un vizuālās mākslas pulciņi piedalās 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursā 

„RADI ROTĀJOT”

Andrupenes pamatskola 



 „RADI ROTĀJOT”

Ezernieku vidusskola 



 „RADI ROTĀJOT”

Dagdas vidusskola 



„Mana skola svētku rotā” (Digitālā pieredzes apmaiņa).

Katra skola iesūtīja foto materiālus ar Ziemassvētku skolas 

dekoriem, kompozīcijām, u.c.



„Mana skola svētku rotā”

Andrupenes pamatskola:



„Mana skola svētku rotā”

Šķaunes pamatskola:



„Mana skola svētku rotā”

Asūnes pamatskola:



„Mana skola svētku rotā”

Dagdas vidusskola:



„Mana skola svētku rotā”

Ezernieku vidusskola:



 Dagdas novada skolas iesaistījās novada konkursā “PAŠTAISĪTO 

ZIEMASSVĒTKU EGLĪŠU PARĀDĒ”



 Dagdas novada skolas iesaistījās novada konkursā “Nāc 

nākdama, Lielā diena!”



“Pedagogu labā prakse caurviju kompetenču 

ieviešanā mācību procesā “

 Pedagogu labā prakse caurviju kompetenču 

ieviešanā mācību procesā notika attālināti. 

Skolotāji dalījās pieredzē, kas veikts šajā jomā 

skolā un attālinātās mācīšanās laikā, apskatītas 

problēmas, notika dalīšanās ar mācību 

materiāliem. Sniegta informācija no MJK kursiem, 

sniegts atbalsts mācību programmas izpratnē un 

tematiskā plānojuma veidošanā.



Plānojot darbu 2020./2021.m.g.: 

 Jāturpina mācību priekšmetu olimpiāžu rīkošana 
novadā;

 Aktīvi jāiesaistās valsts līmeņa dizaina un tehnoloģiju 
olimpiādēs;

 Mudināt skolēnus piedalīties radošo darbu konkursos 
un izstādēs;

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



ATSAUKSMES UN NOVĒLĒJUMI:

MA darbā izvirzītie uzdevumi ir izpildīti daļēji. Attālinātās 
mācīšanās procesa laikā nenotika novada mājturības 
olimpiāde un skolotāju/skolēnu radošā darbnīca: 
„Pavasara noskaņās”. Dotās aktivitātes tiks plānotas 
nākamajā mācību gadā. 

Novada skolotāji piedalījās MA darba plānošanā, novada 
olimpiāžu uzdevumu sastādīšanā un izvērtēšanā, 
pieredzes apmaiņas nodarbībās, vizuālo materiālu 
apkopošanā. 

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



Pateicos Dagdas novada mājturības un tehnoloģiju un 
vizuālās mākslas pedagogiem, Izglītības pārvaldes 

vadītājai Marijai Micķevičai un izglītības darba 
speciālistiem Regīnai Pauliņai un Valdim Orolam par 
ciešu sadarbību un atbalstu metodiskās apvienības 

darbā!

Mājturības un vizuālās mākslas MA vadītāja: Diāna Kiseļova


