
Pielikums Nr 1. 

Vienotas runas un rakstu sistēmas normu ievērošanas un 

darbu labošanas kārtība Degumnieku pamatskolā                  

 

 

RAKSTU DARBU NOFORMĒŠANA 

 
BURTNĪCU VEIDI  

 

Lai nodrošinātu katram skolēnam optimālu rakstveida vingrinājumu iespēju, ieteicams iekārtot 

latviešu valodas un matemātikas rakstu darbu burtnīcas.  

Pārbaudes darbus matemātikā un latviešu valodā raksta burtnīcās vai uz darba lapām. Domrakstus 

raksta uz lapām vai rakstu darbu burtnīcā. 

1. un 2.klasē iekārtojamas katrā mācību priekšmetā 1 burtnīca:  

rakstu darbi latviešu valodā,  rakstu darbi matemātikā.  

Latviešu valodā rakstu darbiem tiek izmantotas trīslīniju sistēmas burtnīcas ar 7 mm atstarpi.  

Matemātikā rakstu darbiem tiek izmantotas burtnīcas ar 5 mm rūtiņu, matemātikā I semestrī raksta 

lielajās rūtiņās. 

3.klasē iekārtojamas burtnīcas: 

rakstu darbi latviešu valodā  

(vēlams 2 burtnīcas)  

pārbaudes darbi latviešu valodā 

(1burtnīca)  

rakstu darbi matemātikā  

(vēlams 2 burtnīcas)  

pārbaudes darbi matemātikā (1burtnīca)  

Latviešu valodā rakstu darbiem izmanto līniju burtnīcas ar 10 mm atstarpi ar vidū punktētu līniju. 

Pārbaudes darbus var rakstīt arī uz darba lapām. 

4. -9. klasē iekārtojamās burtnīcas: 

rakstu darbi latviešu valodā (vēlams 2 

burtnīcas)  

pārbaudes darbi latviešu valodā 

 (1burtnīca) 

       rakstu darbi matemātikā  

       (vēlams 2 burtnīcas)  

       pārbaudes darbi matemātikā 

        (1burtnīca) 

domraksti un atstāstījumi  

(1burtnīca) 

 

Latviešu valodā rakstu darbiem tiek izmantotas līniju burtnīcas ar 10 mm atstarpi. 

Domrakstu un atstāstījumu burtnīcā skolēni raksta arī citus radošus uzdevumus. 

Pārbaudes darbu burtnīcā norādāms katra pārbaudes darba veids. Pārbaudes darbus var rakstīt arī uz 

darba lapām. 

UZRAKSTI UZ BURTNĪCĀM 

 

1. klases skolēniem uz burtnīcas vāka raksta skolotājs, ievērojot šādas prasības:  

1.līnija – skolas nosaukums (ģenitīvā),  

2.līnija – norāde par klasi,  

3.līnija – skolēna vārds, uzvārds (ģenitīvā),  

4.līnija – burtnīcas veida un mācību priekšmeta norāde (lokatīvā),  

5.līnija – saīsināta norāde par mācību gadu. 

2. -9. klasēs uz burtnīcu vāka raksta skolēns, ievērojot tādas pašas prasības. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degumnieku pamatskolas  Degumnieku pamatskolas  

1.klases skolnieka (nieces)  1. klases skolnieka (nieces)  

Jāņa Kalniņa (Daigas Neļķes)  Jāņa Kalniņa (Daigas Neļķes)  

rakstu darbi latviešu valodā  rakstu darbi matemātikā  

201.../201.. . m.g.  201.../201... m.g.  



DARBU IEKĀRTOJUMS LATVIEŠU VALODAS UN MATEMĀTIKAS BURTNĪCĀS 
 

1. un 2.klasē - 

latviešu valodā skolēni raksta trīslīniju sistēmas burtnīcas pirmajā trīslīnijā, burtnīcas lapu aizpildot 

līdz pēdējai līnijai, bet burtnīcas 1.lapā – otrajā trīslīnijā. 

Burtnīcas ārējo malu apmēram 2,5 cm un iekšējo malu apmēram 1cm platumā atstāj brīvas. Starp 

darbiem atstāj vienu trīslīniju brīvu.  

Matemātikā skolēni raksta rūtiņu burtnīcas 3.rūtiņā no augšas, burtnīcas 1.lapā – 8.rūtiņā no augšas. 

Starp vienas dienas uzdevumiem atstāj 2 rūtiņas brīvas, starp iepriekšējās un nākamās dienas 

darbiem – brīvas 4 rūtiņas. 

Matemātikas burtnīcā no lapas iekšējās malas atstāj brīvas 2 rūtiņas, bet no ārējās malas 5 rūtiņas. 

Starp stabiņiem atstāj brīvas 2 rūtiņas. 

Starp datumu un virsrakstu vai uzdevuma numuru neatstāj brīvu līniju.  

Aiz virsraksta vai uzdevuma numura 1līniju vai 2rūtiņas atstāj brīvas un ar atkāpi raksta uzdevuma 

tekstu. 

 

Paraugs.



Darba kļūdu labojums 

Domrakstam, atstāstījumam, diktātam, pārbaudes darbam obligāts ir kļūdu labojums. 

To veic burtnīcā aiz konkrētā darba vai speciāli sagatavotas darba lapas pēc skolotāja 

ieskatiem, uzrakstot kļūdaino vietu, vārdu vai teikumu pareizi un izskaidrojot ar likumu. 

Rakstu darbos labo ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdas. Domrakstos un atstāstījumos labo 

arī stila kļūdas.  

Rakstu darbā skolotājs pasvītro kļūdaino vietu un lapas brīvajā malā parāda  

kļūdas veidu, izmantojot noteiktos apzīmējumus. 

Ortogrāfijas kļūdas  
Lai objektīvi novērtētu skolēna zināšanas un prasmes, summējot viņa pozitīvo sniegumu, 

ieteicams vairākas viena veida kļūdas vērtēt kā vienu kļūdu.  

Piemēram, ja pārbaudes darbā skolēns pieļauj vairāk nekā 4 garumzīmju kļūdas, tad tā 

uzskatāma par viena veida kļūdu.  

Par vienu kļūdu uzskatāma skolēna pieļautās vairāk nekā 4 viena veida pareizrakstības 

kļūdas  

 priedēkļa un saknes sadurā (izskriet, apģērbt),  

 vārdos, kuros nesaskan izruna un rakstība (balts, plats),  

 dubultoto līdzskaņu (lelle, ķemme utt.) rakstībā,  

 burtu izlaidumus, tad tā ir viena kļūda.  

Ortogrāfijas kļūdas labo, uzrakstot vārdu pareizi. Aiz svītras uzraksta, kā pārbaudīt vārda 

pareizrakstību, piemērs:  

balts – balti 

1.un 2.klasē ortogrāfijas (pareizrakstības) kļūdas domrakstos nevērtē.  

Vērtēšanas kritērijus skolotājs atkarībā no tā, ko māca un ko vēlas pārbaudīt, piemēram, 2. 

klasē mācās lietot pieturzīmes teikuma beigās. Skolotājs, izvirzot kritērijus, skolēnus 

brīdina, ka radošā darbā tiks vērtēti dažādi teikumi pēc izteikuma mērķa. Ja 3. klasē mācās 

par īpašības vārdu, tad skolotājs rosina tos iekļaut aprakstā. 

Interpunkcijas jeb pieturzīmju kļūdas labo, norakstot teikumu pareizi un pasvītrojot 

kļūdaino vietu, piemērs:  

Kāds sniegputenis plosās pagalmā! 

izskaidro ar interpunkcijas likumu atbilstoši skolēnu zināšanām, piemērs: 

Mežs, kas tik bieži stirniņai sniedza patvērumu,1tagad,2 rudenī,3 likās svešs un draudīgs. 

(1 –atdala palīgteikuma beigas no virsteikuma,utt.) 

Stila kļūdas labo, nepareizi veidoto teikumu pārrakstot stilistiski pareizi.  

Matemātikas rakstu darbos skolotājs pasvītro kļūdaino vietu, skolēns pareizo atbildi raksta 

virs tās.  

Regulāra, ar izpratni veikta rakstu darbu kļūdu labošana palīdz pilnīgāk apgūt un 

nostiprināt mācītās prasmes, bet tā nevar būt kā sods par skolēna neprasmi. 


