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Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja

vadītāja

Marija Micķeviča 

2018.gada 19.janvārī

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 8.-9. klašu Mājturības un 

tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19. olimpiādes koka un metāla 

tehnoloģijās 2.posma norises kārtība 2017./2018.m.g.

Olimpiādes mērķi un uzdevumi:
1. Veicināt vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamajiem pašiniciatīvu un uzņēmējspējas, 

kā arī saskatīt karjeras izvēles iespējas.
2. Analizēt praktisko, radošo un pētniecisko prasmju attīstīšanas nozīmi personības 

veidošanas procesā.
3. Dot iespēju olimpiādes dalībniekiem veikt pašvērtējumu un vērtēt citu dalībnieku sniegumu, 

gūstot pieredzi materiālu, instrumentu tehnisko paņēmienu un māksliniecisko izteiksmes 
lietojumā.

Olimpiādes dalībnieki:
1. Dagdas novadu 8. un 9. klašu izglītojamie. Katrs izglītojamais drīkst piedalīties tikai vienā 

olimpiādes daļā.
2. Skolu dalībnieku pieteikumus iesniegt pēc noteiktas formas (pielikumā) līdz 2018. gada 26. 

janvārim Dagdas novadā IKSN izglītības speciālistei regina rutka@inbox.lv un MA 
vadītājai violadaniela@inbox.lv

Olimpiādes norises laiks un vieta: 2018. gada 1. februāris pīkst. 09:00
Dagdas vidusskolā, Dagdā

Olimpiādes rīcības komisija: M.Micķeviča, R.Pauliņa, D.Kiseļova

Olimpiādes žūrijas komisija: Dagdas novadu MA vadītāja un vismaz trīs mājturības un
tehnoloģiju un mājsaimniecības skolotāji

Olimpiādes tēma: "Mēs -  Latvijas simtgadei”

Olimpiādes norise:
1. Olimpiādes vadītājs pirms olimpiādes iepazīstina dalībniekus ar olimpiādes norisi.
2. Olimpiādes tēma: "Mēs -  Latvijas simtgadei”.
3. Olimpiādes rīcības komisija nodrošina izglītojamo darbu kodēšanu un anonīmu vērtēšanu 

vienā grupā pēc valsts olimpiādes vērtēšanas kritērijiem 100 punktu sistēmā (skat. 
2017 gada 27.septembra Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 
19.olimpiādes norises kārtības 8. punktu).

4. Darba ilgums -  ne vairāk kā 330 minūtes.
5. Uzdevumu saturs:
5.1. iepazīties ar darba zīmējumu;
5.2. novērtēt sagataves pēc kvalitātes un izmēriem konkrēto detaļu izgatavošanai;
5.3. veikt sagatavju bāzes virsmu apstrādi;
5.4. veikt mērījumus un aizzīmējumus;
5.5. izgatavot detaļas pēc izmēriem un veikt darba montāžu ar salīmēšanu;
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5.6. virsmu sagatavošana apdarei;
5.7. izstrādāt kompozīciju atbilstoši tēmai tam paredzētajā plaknē, pielietojot mākslinieciskās 

izteiksmes līdzekļus (līniju ritmi, krāsu laukumi), izmantot dažādas tehnikas (šabloni, 
otas, trafareti);

5.8. otru plakni izstrādāt ar tautisku ornamentu dzēluma tehnikā.
6. Materiāli - kokmateriāls sagatavēs, līme, papīrs, krāsa -  nodrošina olimpiādes rīkotāji.
7. Instrumenti -  ēvele, šķērszāģis (sīkiem zobiem), garenzāģis (sīkiem zobiem), rotzāģis, 

kalts (pl= 30±5mm), kalts kokgriezēja (zaķkāja), līmspīles 2 gab. (līdz 250mm), stūrenis, 
otas, zīmulis -  nodrošina paši dalībnieki (resp ņem līdzi).

8. Palīglīdzekļi -  smilšpapīrs, šabloni, trafareti, otas līmei, sūkļi, trauki krāsu sajaukšanai un 
ūdenim, salvetes -  nodrošina olimpiādes rīkotāji.

9. Ja izglītojamais nokavē olimpiādes sākumu, viņam ir tiesības iesaistīties tās norisē un pildīt
olimpiādes uzdevumus. Olimpiādes darba izpildes laiks šajā gadījumā netiek pagarināts.

10. Olimpiādes darbus novadu apvienības mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības 
žūrijas komisija labo un vērtē olimpiādes norises dienā Dagdā, noformē protokolu 
(tabulu), kuru ar parakstu apstiprina Dagdas novada mājturības un tehnoloģiju un 
mājsaimniecības MA vadītāja un vismaz trīs mājturības un tehnoloģiju un 
mājsaimniecības skolotāji, nosaka uzvarētājus.

11. Žūrijas komisija olimpiādes aizpildīto protokolu elektroniski nosūta Dagdas novada IKSN 
atbildīgajai personai un Krāslavas novada IP atbildīgajai personai vismaz divu darbdienu 
laikā pēc olimpiādes norises.

12. Novadu apvienības atbildīgā persona, triju darbdienu laikā pēc rezultātu saņemšanas, 
elektroniski nosūta rezultātus izglītības iestādēm.

13. Olimpiādes darbus, kuri ieguvuši vērtējumu virs 50 punktiem, fotogrāfē trīs skatos, 
noformē uz vienas A3 lapas un lapas labajā apakšējā ceturtdaļā noformē vizītkarti šādā 
secībā -  vārds, uzvārds, klase, skola, novads, skolotājs, un iesūta valsts olimpiādes 
rīcības komisijai līdz 2018. gada 10. februārim uz adresi:
Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19.olimpiāde, Rīgas mākslas un 
mediju tehnikums, Koka mākslas un metālmākslas nodala, Jūrmalas gatve 96, Rīga, LV- 
1029.

14. Otrā posma dalībnieku uzrādītos rezultātus analizē valsts olimpiādes rīcības komisija, kas 
nosaka valsts olimpiādes trešā posma dalībnieku kopskaitu un informē novadu 
apvienības pārvaldes par to, kuri izglītojamie uzaicināti piedalīties olimpiādes trešajā 
posmā. Uzaicināto izglītojamo saraksts tiek publicēts VISC mājās lapā www.visc.pov.lv

Olimpiādes 3.posms:
Norises laiks un vieta - 2018. gada 04. aprīlis, Latvijas Universitātes Pedagoģijas,
psiholoģijas un mākslas fakultāte, Jūrmalas gatve 76, Rīgā.

Apbalvošana: Olimpiādē piešķir I, II, III vietu un Atzinības rakstus, pamatojoties uz
olimpiādes rezultātiem.

Par neatļautu palīglīdzekļu un jebkādu komunikācijas līdzekļu lietošanu olimpiādes laikā
dalībnieks tiek diskvalificēts.

Sagatavojusi 
R Pauliņa 26569588 
regina_rutka@inbox.lv
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