
 

 

Pielikums 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai 

 

Skrundas vidusskolas mājas darbu kārtība 

 

1. Mājas darbu uzdošanas mērķis: 

1.1. veidot saikni ar izglītojamo; 

1.2. attīstīt patstāvīgās darbības plānošanas un veikšanas iemaņas; 

1.3. padziļināt un/vai nostiprināt stundās apgūtās zināšanas un prasmes; 

1.4. konstatēt veiktā darba izpildes kvalitāti; 

1.5. kontrolēt zināšanu, iegaumēšanas, izpratnes un lietošanas līmeni; 

1.6. izzināt, vai skolēni sapratuši, apguvuši stundā pārrunāto. 

2. Mājas darbu veids: 

2.1. rakstiski uzdevumi no mācību grāmatām skolēnu burtnīcās vai kladēs; 

2.2. rakstiski uzdevumi darba burtnīcās; 

2.3. rakstiski radoši uzdevumi (domraksti, esejas, jaunrades darbi u.c.) burtnīcās vai uz 

īpašām lapām; 

2.4. rakstiski pētnieciski uzdevumi (referāti, pētījumi, ziņojumi u.c.) īpašā noformējumā; 

2.5. praktiski veikti darbi (zīmējumi, kolāžas un izstrādājumi no dažādiem materiāliem 

mājturībā); 

2.6. mutiski sagatavojami uzdevumi. 

3. Rakstiski veicamo mājas darbu daudzums un apjoms 

3.1. izglītojamajiem uzdodamo patstāvīgi veicamo mājas darbu kopējais apjoms vienā 

nedēļā nedrīkst pārsniegt 6 mācību stundas.  

3.2. Ieteicamais mājas darbu sagatavošanas laiks nedēļā 

3.2.1. 1.-3.kl. izglītojamajiem – 2 līdz 3 stundas; 

3.2.2. 4.-6.kl. izglītojamajiem – 3 līdz 4 stundas; 

3.2.3. 7.-9.kl. izglītojamajiem – 4 līdz 5 stundas; 

3.2.4. 10.-12.kl. izglītojamajiem - līdz 7 stundas. 
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4. Mājas darbu labošana: 

4.1. mājas darbi jāizlabo līdz nākošajai stundai; lielāka apjoma mājas darbu (referāti, 

esejas, domraksti, u.c.) rezultātus skolotājs paziņo nedēļas laikā; 

4.2. e – klases žurnālā skolotājs ieraksta vērtējumus: 

4.2.1. latviešu valoda –  

4.-9.klasēm – 2 vērtējumi mēnesī,  

10.-12.klasēm – 1 vērtējums mēnesī; 

4.2.2. angļu valoda – 4.-9.klasēm – 2 vērtējumi mēnesī pie mācību stundas ar 

norādi – mājas darbs; 

4.2.3. krievu valoda – 6.-12.klasēm – 2 vērtējumi mēnesī; 

4.2.4. vācu valoda – 6.-12.klasēm – 2 vērtējumi mēnesī; 

4.2.5. matemātika – mājas darbus labo katrs skolotājs individuāli, bet žurnālā liek –  

5.-6.klasēm – 3 vērtējumus mēnesī, 

7.-9.klasēm – 2 vērtējumus mēnesī,  

10.-12.klasēm – 1 vērtējumu mēnesī; 

4.3. skolotājs var izvēlēties arī kādu citu mājas darbu pārbaudes formu (kopīgu analīzi 

klasē, pārrunas par darba saturu, problēmām, u.c.); 

4.4. mācību priekšmetu skolotāji (ne tikai latviešu val.) iespēju robežās labo skolēnu 

rakstu darbos arī gramatiskās kļūdas. Labojot rakstu darbus, skolotājs var 

samazināt vērtējumu par pieļautajām gramatiskajām kļūdām, darba izpildes 

kultūru, pārskatāmību, darba noformēšanas noteikumu neievērošanu. 

4.5. Ikvienā mācību priekšmetā izglītojamajam rakstu darbi jāveic glīti, salasāmi, 

atbilstoši darba kultūras prasībām. Ja darbs nav salasāms, skolotājam ir tiesības to 

nevērtēt, bet izglītojamajam darbs jāpārraksta līdz nākošajai tā paša mācību 

priekšmeta stundai. 

4.6. Vienu reizi semestrī skolotājs vērtē izglītojamo pierakstu burtnīcas, pierakstu 

kvalitāti un atbilstību rakstu kultūras normām ar „ieskaitīts”(i)/„neieskaitīts”(ni) vai 

ballēm (pēc skolotāja izvēles). Mājas darbu vidējo vērtējumu ņem vērā izliekot 

semestra vērtējumu mācību priekšmetā. 

5. Mājas darbu vērtēšana: 

5.1. 4.-12.klasei mājas darbus vērtē ar „ieskaitīts”(i)/„neieskaitīts”(ni); 

5.1.1. lielāka apjoma un darbietilpīgākus darbus skolotājs var vērtēt arī 10 ballu 

skalā, iepriekš informējot par to izglītojamos; 

5.1.2. nenodotos mājas darbus vērtē ar “n/v” (nav vērtējuma); 
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5.1.3. 1.-3.klasei skolotājs rakstu darbu izpildes kvalitāti izsaka īsa komentāra 

veidā mutiski vai rakstveidā. 

6. Noslēguma jautājumi. 

6.1. Mājas darbi ir darba turpinājums iesāktajam mācību darbam stundā (75% stundā, 

25% - mājās); 

6.2. Sākumskolā un pamatskolā mājas darbi nepieciešami, lai radinātu izglītojamos 

strādāt pie zināšanu, prasmju pilnveidošanas un attīstības; 

6.3. Mājas darbiem vidusskolā jāveido patstāvība, prasme strādāt ar dažādiem 

avotiem, IT, u.c., veicinot radošumu un kritisko domāšanu; 

6.4. Pedagogi visās klašu grupās strādā pie mājas darbu diferenciācijas, ņemot vērā  

katra izglītojamā mācību darba izaugsmes dinamiku. 

6.5. Neuzdot mājas darbus aizejot izglītojamo brīvdienās un pirms valsts svētku 

dienām. 


