
 

 

 

Inčukalna pamatskolas noteikumi par mājas darbu sistēmu.  

 

 
I. Vispārīgie noteikumi 

Noteikumi par mājas darbu sistēmu izstrādāti balstoties uz Inčukalna pamatskolas vērtēšanas 

reglamentu. 

Mājas darbu uzdošanas mērķi: 

 veidot atgriezenisko saikni ar izglītojamiem; 

 attīstīt patstāvīgās darbības plānošanas un veikšanas iemaņas; 

 attīstīt skolēnu spējas; 

 padziļināt un nostiprināt stundā apgūto; 

 izzināt un konstatēt zināšanu iegaumēšanas, izpratnes un lietošanas līmeni. 

  
II. Mājas darbu veidi 

 Rakstiski uzdevumi no mācību grāmatām skolēnu burtnīcās. 

 Rakstiski uzdevumi darba burtnīcās. 

 Rakstiski radošie uzdevumi(domraksti, esejas, jaunrades darbi u.c.) 

 Rakstiski pētnieciskie uzdevumi (referāti, pētījumi, ziņojumi u.c.) 

 Praktiski veikti darbi (zīmējumi, kolāžas, izstrādājumi no dažādiem materiāliem u.c.) 

 Mutiski sagatavoti uzdevumi. 

 Projektu darbi 
              Skolotājs ir tiesīgs izvēlēties mājas darba veidu. Skolotājs uzdoto mājas darbu ieraksta e-

klases žurnālā.        

III. Mājas darbu daudzums un apjoms: 
Izglītojamiem uzdodamo patstāvīgi veicamo mājas darbu kopējais apjoms vienā nedēļā nedrīkst 

pārsniegt: 

 2 līdz 3 stundas  1. – 3.klasē; 

 3 līdz 4 stundas  4. - 5.klasē; 

 4 līdz 5 stundas  6. – 7.klasē; 

 5 līdz 6 stundas  8. – 9.klasē. 
Skolotājam pēc iespējas jācenšas samazināt uzdodamo mājas darbu skaitu pirms brīvdienām un 

svētku dienām. 

Ieteicams vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģijas stundu darbu plānot tā, lai izglītojamie 

maksimāli darbietilpīgus uzdevumus veiktu mācību stundu laikā. 
 

IV. Mājas darbu labošana 
Ieteicamie labošanas veidi: 

 Frontālā mājas darbu pārbaude klasē; 

 Pāra darbs; 

 Individuālā darbu labošana; 

 Pašvērtējums 
                  Skolotājs var izvēlēties arī kādu citu rakstiskā mājas darba pārbaudes veidu, piemēram, kopīgu 

analīzi klasē. 

                  Skolotājs norāda uz pieļautajām pareizrakstības kļūdām, izceļot tās, vajadzības gadījumā aizrāda par 

darba izpildes kultūru, darba noformēšanas noteikumu neievērošanu. 

                  Par lielāka apjoma darbu – domrakstu, referātu u.c.- vērtējumu, pēc iepriekš izstrādātajiem 

kritērijiem, paziņo 2 nedēļu laikā. 
 

V. Mājas darbu vērtēšana  



5. – 9. klasēs vērtējumu par mājas darbu izpildi un kvalitāti ieteicams ierakstīt e-klases žurnālā. 

 Mājas darbi tiek vērtēti ar vērtējumu „i” un „ni”; liela apjoma darbos (referāti, projekti, 
radošie darbi) 10 ballu skalā, var izmantot arī lietojumu – skatīts; 

 1.klasei skolotājs rakstu darbu kvalitāti izsaka komentāra veidā; 

 2.-3..klasei mājas darbi latviešu valodā un matemātikā tiek vērtēti ar vērtējumu „i” un „ni” 

vērtējumu izliekot skolēnu darba burtnīcās, pārējos priekšmetos tiek izteikts komentāru 

veidā aprakstoši vai mutiski; 

 4.klasē mājas darbi tiek vērtēti ar vērtējumu „i” un „ni”, radoša rakstura darbi 10 ballu 
skalā; 

 Ja izglītojamais vēlas uzlabot savus sasniegumus mājas darbos, tas pieļaujams līdz nākošai 
mācību stundai; 

 Ja izglītojamais nepilda mājas darbus, skolotājs ar ierakstu dienasgrāmatā informē vecākus. 

Ja izglītojamais regulāri nepilda mājas darbus, priekšmeta skolotājs ziņo klases 

audzinātājam, lai noskaidrotu cēloņus un veic pārrunas ar izglītojamo, nepieciešamības 

gadījumā iesaistot vecākus. 

 Vērtējumu „i” un „ni” īpatsvars var ietekmēt skolotāja lēmumu izliekot gala vērtējumus 
liecībā. 
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