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RĪGAS ZIEPNIEKKALNA VIDUSSKOLA 

Ozolciema iela 26, Rīga, LV-1058, tālrunis 67670723, 67474465, e-pasts: rzvs@riga.lv 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Rīgā  

 

15.12.2020.                                                                                        VSZ - 20  - 10  -nts 

VIENOTAS MĀJAS DARBU SISTĒMAS KĀRTĪBA 

     Vienotas mājas darbu sistēmas kārtība izstrādāta ar mērķi veicināt kvalitatīvas 

izglītības ieguves iespējas, nodrošinot skolā vienotu pieeju mājas darbu uzdošanā, 

labošanā un vērtēšanā, kuras uzdevumi ir paaugstināt mājas darbu izpildes kvalitāti un 

mērķtiecību, izmantojot diferencētus mājas darbus un individualizāciju, kontrolēt un 

regulēt mājas darbu slodzi, novēršot pārslodzi, un aktivizēt skolēnu prāta un izziņas 

darbību un attīstīt praktiskās darba iemaņas, veicot mājas darbus.  

1. Vispārīgie noteikumi 

   1.1.Mājas darbi visos mācību priekšmetos tiek organizēti ar mērķi nostiprināt stundās 

iegūtās zināšanas un prasmes, attīstīt patstāvīgā darba iemaņas, rosināt intereses 

veidošanos, kā arī veicināt atbildības paaugstināšanos par savu darbu.  

   1.2.Mājas darbu kopējais apjoms 1. – 3. klasē nedrīkst pārsniegt 2 stundas nedēļā, 4. 

– 6. klasē nedrīkst pārsniegt 4 stundas nedēlā, 7. -  9.klasē nedrīkst pārsniegt 6 stundas 

nedēļā, 10. - 12.klasē nedrīkst pārsniegt 6 stundas 30 minūtes. 

    1.3.Mājas darbiem iespējamas dažādas darba formas (mutiski, rakstiski vai 

praktiski): 

            1.3.1. Liela apjoma mājas darbi (referāti, pētījumi, projekti, radošie darbi, mājas 

lasīšana) saskaņojami vispirms izglītības jomu metodiskās grupās, bet līdz katra mācību 

gada 20. septembrim (1. sem. )/20.janvārim ( 2. sem.) pie direktores vietnieces  

izglītības jomā.  

             1.3.2. Liela apjoma mājas darbu daudzums 4. - 9.klasē nedrīkst pārsniegt 1 

darbu mēnesī, bet 10.-12.klasē 1- 2 darbus mēnesī. 

             1.3.3. Ieteicams veidot kompleksos mājas darbus, dažādu mācību priekšmetu 

skolotājiem savstarpēji saskaņojot uzdoto.  

     1.4. Mājas darbi skolēnu brīvlaikos netiek uzdoti.  

     1.5. Mājas darbu pārbaudi un vērtēšanu veic skolotājs vai skolēns pats, izmantojot 

daudzveidīgus pārbaudes paņēmienus.  
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     1.6. Mājas darbus vērtē ar ieskaitīts „i“, neieskaitīts „ni“, radošos darbus un liela 

apjoma mājas darbus vērtē 10 ballu sistēmā. Iespējams arī mutvārdu vērtējums un 

pašvērtējums.  

2. Mājas darbu mācību priekšmetos uzdevumu veidi un izpildes laiks 

       2.1. Latviešu valoda - rakstītprasmes, lasītprasmes, klausīšanās un runātprasmes 

vingrinājumi un uzdevumi, rakstveida uzdevumi, kļūdu labojumi  - izpildes laiks līdz 40 

minūtēm nedēļā. 

       2.2. Latviešu literatūra - radošie uzdevumi, daiļdarbu un to fragmentu lasīšana, 

mācīšanās no galvas,  lasīšana lomās, stāstījuma sagatavošana, teksta analīze -  

izpildes laiks līdz 30 minūtēm nedēļā. 

        2.3. Matemātika – rakstveida, praktiska satura un nestandarta uzdevumi,  radošie 

uzdevumi, referāti( 1x pusgadā), IT izmantošana datu apkopošanai un analīzei (1 x 

gadā) -  izpildes laiks līdz 60 minūtēm nedēļā. 

         2.4. Informātika - praktiski uzdevumi, liela apjoma mājas darbi sadarbībā ar 

citiem mācību priekšmetiem - izpildes laiks līdz 15 minūtēm nedēļā, 

         2.5. Svešvalodas - gramatikas vingrinājumi. leksikas uzdevumi, lasītprasmes 

attīstošie  uzdevumi, radošie uzdevumi, dialogu veidošana - izpildes laiks līdz 75 

minūtēm nedēļā. 

          2.6. Vēsture, sociālās zinības, ekonomika - praktiska satura uzdevumi, referāti, 

eksperimenti, radoši uzdevumi, materiālu vākšana par noteiktām tēmām, tabulu 

veidošana, aizpildīšana, zīmējumi, tekstu, avotu lasīšana - izpildes laiks līdz 20 

minūtēm ( katram mācību priekšmetam) nedēļā. 

          2.7.Dabaszinības (fizika, bioloģija, ķīmija, ģeogrāfija) - rakstveida , praktiska 

satura un nestandarta uzdevumi, radošie uzdevumi, IT izmantošana datu apkopošanai 

un analīzei, dabas materiālu vākšana, vērojumu veikšana, datu analīze -  izpildes laiks 

līdz 30 minūtēm nedēļā ( katram mācību priekšmetam);      

            2.8. Sports, sports un veselība – praktiski, radoši vai rakstveida uzdevumi -

izpildes laiks līdz 60 minūtēm nedēļā. 

            2.9.Mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģija - praktiski, radoši vai      

rakstveida uzdevumi - izpildes laiks līdz 30 minūtēm  ( katram mācību priekšmetam) 

nedēļā.  

3. Noslēguma jautājumi 

          3.1. Vienotas mājas darbu sistēmas kārtība stājas spēkā 2021. gada 4. janvārī. 

          3.2. Vienotas mājas darbu sistēmas kārtība ir saistoša visiem Rīgas Ziepniekkalna 

vidusskolas pedagoģiskajiem darbiniekiem un izglītojamajiem. 

Direktore                                                                                                   Astrīda Račkovska 

Sagatavoja A.Apsīte 67670723 

 


