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Noteikumi Nr.1 

Ludzā, 2019.gada 3.janvārī 

Noteikumi  par skolēnu mājas darbu skaitu un apjomu 

 Izdoti saskaņā ar 2018.gada 27.novembra noteikumiem. MK noteikumiem Nr. 

747„Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” un Ludzas Mūzikas pamatskolas 

Nolikuma 15.13. punktu. 

1. Vispārīgie jautājumi 

1. Noteikumu mērķis ir veicināt vienotu izpratni par mājas darbu veidiem un to 

novērtēšanas kārtību. 

2. Noteikumu uzdevumi ir: 

2.1. Novērst skolēnu pārslodzi, veicot mājas darbus. 

2.2. Popularizēt mērķtiecīgu mājas darbu uzdošanas izvēli; 

2.3. Panākt skolēnu ieinteresētību mājas darbu izpildē. 

 

2. Mājas darbu veidi 

 

3. Rakstiski uzdevumi burtnīcās.  

4. Pētnieciska rakstura uzdevumi (piem., projekti). 

5. Dažādi radoši darbi ( pasakas, domraksti, zīmējumi,  kolāžas  u.c.). 

6. Mutiski sagatavojami uzdevumi.  

3. Mājas darbu daudzums un apjoms 

7.  Skolēniem uzdodamo patstāvīgi veicamo mājas darbu kopējais apjoms vienā nedēļā 

nedrīkst pārsniegt: 

.7.1. 2-3 stundas 1.-3. klasē; 

.7.2. 3-4 stundas 4. klasē. 

8. Mājas darbiem paredzēto laiku nedēļā un mājas darbu biežumu katrā mācību 

priekšmetā nosaka atkarībā no konkrētā mācību priekšmeta stundu skaita nedēļā, 

nepārsniedzot kopējo mājas darbiem paredzēto laiku.  
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9. Skolotājam pēc iespējas jācenšas samazināt uzdodamo mājas darbu skaitu pirms 

brīvdienām vai svētku dienām, kā arī tajās dienās, kad skolā paredzēts liels pasākums.  

4. Rakstiski veikto mājas darbu pārbaude 

10. Mājas darbi jāpārbauda katru stundu, izvēloties piemērotāko pārbaudes veidu.  

11. Skolotājs var izvēlēties dažādas mājas darbu pārbaudes formas: 

.11.1. rakstu darbu burtnīcu labošana; 

.11.2. kopīga mājas darbu pārbaude klasē; 

.11.3. skolēnu savstarpēja mājas darbu labošana; 

.11.4. skolēnu patstāvīga darbu labošana. 

12. Lielāka apjoma mājas darbus, piem. projektus, domrakstus, skolotājs izlabo un informē 

par to skolēnus 5 darba dienu laikā.  

5. Mājas darbu vērtēšana 

13. 1.klasē latviešu valodā, matemātikā, dabaszinībās un angļu valodā skolotājs lieto ierakstu 

skatīts (saīsināti – skat.).    

14. 2. un 3.klasē dabaszinībās un 2.klasē angļu valodā  skolotājs lieto ierakstu skatīts.    

15. 2. – 3. klasē latviešu valodā un matemātikā, 3.klasē angļu valodā un 4.klasē latviešu 

valodā, matemātikā, dabaszinībās un angļu valodā mājas darbi vērtējami ar ieskaitīts 

/neieskaitīts ( i/ni).  

16. Minimālajam e-klases žurnālā fiksētajam mājas darbu skaitam mēnesī jāatbilst: 

.16.1. latviešu valodā un matemātikā 1 ieraksts mācību nedēļā; 

.16.2. dabaszinībās,  angļu valodā,  stundu skaitam mācību nedēļā; 

17. Ja izglītojamais mājas darbu nav veicis attaisnojošu iemeslu dēļ (slimības dēļ, 

piedalīšanās olimpiādēs, konkursos u.c.), tad mājas darbu žurnālā pedagogs ievada 

apzīmējumu „a”. 

6. Noslēguma jautājumi 

18. Noteikumi stājas spēkā ar 2019.gada 3.janvāri. 

19. Grozījumus Noteikumos var izdarīt pēc Skolas direktora vai Sākumklašu metodiskās 

komisijas priekšlikuma. 

20. Līdz ar to spēku zaudē 2011.gada 24.augustā apstiprinātie Noteikumi Nr. 5 “Noteikumi  

par skolēnu mājas darbu skaitu un apjomu”. 

 

Direktore      L.Greitāne 


