
1 
 

 

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

DEGUMNIEKU PAMATSKOLA 

Reģ. Nr. 4412900124 

Skolas iela 13,Ošupes pagasts,  Madonas novads, LV -4833,  

                           tālrunis: +37164829617;  e-pasts:  degumnieki.skola@tvnet.lv 

 

Madonas novada Ošupes pagastā  

APSTIPRINĀTS 

Degumnieku pamatskolas 

Direktore____________D.Rubene 

Rīkojuma Nr. 1-9/18/03., 09.01.18. 

 

   09.01.18.                                                                                                                           Nr.1-4/18/01 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
 

Vienotas runas un rakstu sistēmas normu ievērošanas un 

darbu labošanas kārtība Degumnieku pamatskolā                  

    Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

 72. panta pirmās daļas 2.punktu. 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 
1.1. Dokuments izstrādāts, lai nodrošinātu skolā vienotu pieeju skolēnu latviešu valodas prasmju 

vērtēšanai, burtnīcu iekārtošanai un darbu labošanai mācību procesā Degumnieku pamatskolā. 

1.2. Dokumenta uzdevums ir:  

1.2.1. attīstīt un nostiprināt skolēnu ieradumu strādāt sistemātiski un rūpīgi, veidot glītus un 

salasāmus rakstu darbus visos mācību priekšmetos; 

1.2.2. akcentēt rakstu darbu un runas kultūras nozīmi skolēna vispārējās kultūras kopainā, viņa 

personības veidošanā, estētiskās gaumes attīstīšanā; 

1.2.3. organizēt vienotas runas un rakstu normu ievērošanu, lai uzlabotu tās kvalitāti un 

galarezultātu. 

1.3. Dokuments adresēts Degumnieku pamatskolas pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem. 

1.4. Vienotas runas un rakstu normu ievērošanas un darbu labošanas kārtības izpildītāji ir 

Degumnieku pamatskolas pedagogi un skolēni. 

 

2. Vienotas runas un rakstu normu ievērošanas nosacījumi 
 

2.1. Oficiālā saskarsme skolēnu un pedagogu, skolotāju un vecāku starpā notiek literārajā valodā. 

2.2. Mācību priekšmetu apguvē tiek izmantota tam raksturīgā terminoloģija. 

2.3. Skolotājam ir tiesības izvēlēties rakstu darbu veidus un skaitu, un viņš ir atbildīgs par rakstu 

darbu un citu pārbaudes darbu veikšanas un labošanas galarezultātu saistībā ar visu atbilstošās 

klases mācību programmu priekšmetā kopumā. 

2.4. Mācību procesā par paraugu, apgūstot referāta, konspekta, iesnieguma, dažāda tipa vēstuļu u. c. 

skolas rakstu darbu formas, izmantojams IZM VISC ieteiktais izdevums “Lietišķie raksti 

pamatskolā” 
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3. Vienoti nosacījumi rakstu darbu burtnīcu un citu mācību materiālu 

noformēšanā 
 

3.1. Ikvienā mācību priekšmetā skolēniem jāizvirza nosacījums rakstīt glīti, salasāmi, atbilstoši 

skolas darba kultūras prasībām. Ja darbs nav salasāms, to nelabo, bet skolēns darbu pārraksta. 

3.2. Visu mācību priekšmetu skolotājiem skolēnu darbos vēlams labot arī gramatiskās kļūdas. 

3.3. Rakstīšanai skolēni izmanto pildspalvu ar zilu vai melnu pildījumu; skolotāji darbu labošanai – 

sarkanu vai zaļu pildījumu. 

3.4. Skolēni nedrīkst lietot korektoru, bet nepareizi uzrakstīto pārsvītro, ar pildspalvu velkot slīpu 

līniju; nepareizo vārdu, teikuma daļu, matemātikas darbību pārsvītro ar vieglu horizontālu līniju 

un virs svītrojuma uzraksta pareizi, bet garāku tekstu drīkst turpināt tālāk pēc nosvītrojuma lapas 

brīvajā daļā. Kļūdainās teksta daļas nedrīkst likt iekavās, lai nerastos pārpratumi. 

3.5. Burtnīcas un citi mācību materiāli noformējami atbilstoši skolas iekšējo noteikumu vienotām 

rakstu normu prasībām. 

3.6. Skolotājam ir tiesības pieprasīt iekārtot jaunu rakstu darbu burtnīcu, ja iepriekšējā ir sabojāta – 

saburzīta, sašvīkāta, saplēsta, ar izrautām lapām, saturs neatbilst mācāmajam priekšmetam vai ētikas 

normām.  

3.7. Skolēnu pienākums ir visus rakstu darbus pildīt salasāmā, saprotamā rokrakstā un rakstu darbus 

iesniegt noteiktajā termiņā.  

3.8. Pierakstu kladē titullapā skolas nosaukums rakstāms lapas vidusdaļā vai speciāli uz šim nolūkam 

tipogrāfiski paredzētām līnijām. 

3.9. 1.klasē uzrakstus uz burtnīcām raksta skolotājs vai vecāki; pārējās klasēs to veic skolēni paši.  

3.10. Datums, sākot jaunu burtnīcu, rakstāms uz 4. līnijas vai 8. rūtiņā. 

3.11. Rakstu darba virsrakstu / uzdevuma numuru izvieto lapas vidū. 

3.12. Uzdevuma numurs rakstāms nākamajā līnijā vai izlaižot 2 rūtiņas pēc datuma, tad 1līnija vai 2 

rūtiņas atstājamas brīvas un ar atkāpi jāsāk rakstīt uzdevuma teksts. 

3.13. Burtnīcā vai pierakstos starp dažādiem uzdevumiem dienas laikā atstāj 2 rūtiņas vai 1 līniju 

brīvu; starp dažādu dienu darbiem - 4 rūtiņas vai 2 līnijas. 

3.14. Burtnīcā no ārējās malas atstāt brīvas 5 rūtiņas (2,5 cm), iekšpusē 2 rūtiņas (1 cm),  

          apakšā ne mazāk kā 2 rūtiņas (1 cm).  

3.15. Svešvalodās burtnīcu uzraksti un pārējais noformējums ir atbilstošs šīs valodas prasībām. 

3.16. Ja skolēnam rakstu darbs nav izpildīts attaisnojoša iemesla dēļ, tas jāpaziņo skolotājam pirms 

attiecīgās mācību stundas un jāvienojas par darba iesniegšanas laiku.  

3.17. Tabulas zīmē ar zīmuli, pasvītrojumi vārdā, teikumā vai tekstā izdarāmi ar zīmuli( izņemot 

valsts diagnosticējošo darbus 3.un 6. klasēs, ja tajā tiek prasīts darbu veikt ar pildspalvu). 

3.18. Reizi semestrī ieteicams novērtēt pierakstu kvalitāti un atbilstību rakstu kultūras normām ar „ 

ieskaitīts” (i)/ „neieskaitīts” (ni) vai ballēs, pēc pedagoga ieskatiem. 

 

4. Skolas burtnīcu veidi 
 

4.1. Skolas metodiskajās komisijās tiek noteikti konkrēti burtnīcu veidi un pēc nepieciešamības 

precizēti noformēšanas nosacījumi. Rakstu darbu burtnīcu veidu nosaka skolotājs, motivējot 

savu izvēli. (Pielikums Nr.1). 

4.2. Mācību procesā var tikt izmantotas arī mācību komplektu darba burtnīcas un darba lapas. 

4.3. Ieteicamie skolas burtnīcu veidi mācību priekšmetos: 

      4.3.1. pārbaudes darbi; 

      4.3.2. mājas darbi; 

      4.3.3. domraksti un atstāstījumi; 

      4.3.4. pieraksti; 

      4.3.5. laboratorijas darbi; 

      4.3.5. darba burtnīcas; 

4.4. Pierakstiem skolēni drīkst izmantot arī kladi.  

4.5. Skolēna pieraksti ir viņa darba materiāls, tie iekārtoti pārskatāmi, atbilstoši vajadzībām un  
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      nepieciešamībai, ievērojot gramatikas likumus un rakstu darbu kultūru. 

 

5. Rakstu darbu labošana un vērtēšana 
 

5.1. Mēnesī skolotājs labo tik daudz skolēnu rakstu darbu, tai skaitā mājas darbus, cik mācību stundu 

šai priekšmetā ir nedēļā. 

5.2. Skolotājs ieraksta skolēna burtnīcā, pierakstos, darba burtnīcā vai darba lapā skolēna veikto 

rakstu darbu novērtējumu, fiksē to e-klases žurnālā. 

5.3. Mājas darbu vērtējumu e - klases žurnālā raksta atsevišķi ar vērtējumu –„i” vai „ni”, plašāka 

apjoma mājas darbus var vērtēt 10 ballu skalā. 

5.4. Mājas darbu skaitu, to motivējot, nosaka priekšmeta skolotājs saskaņā ar konkrētās klases 

mācību mērķu, uzdevumu un satura plānojumu un skolas noteiktajām prasībām.  

5.5. Katra mācību priekšmeta skolotājs, labojot skolēna rakstu darbus, novērtē ne tikai skolēna      

zināšanas un prasmes konkrētajā mācību priekšmetā, bet arī prasības rakstu darbu noformēšanā un 

izpildē. 

5.6. Atbilstoši mācību priekšmeta prasībām būtiskākās rakstu darbu kļūdas labojamas katrā       

mācību priekšmetā, lai veicinātu skolēnu mācību sasniegumu pilnveides dinamiku.  

5.7. Rakstu darbu vērtēšanā tiek izmantoti šādi apzīmējumi (pamatā latviešu valodas skolotāji, bet 

ieteicams lietot arī citiem): 

     / ortogrāfijas kļūdas 

   ( / ) atkārtota ortogrāfijas kļūda 

    V interpunkcijas kļūda 

   ( V ) atkārtota interpunkcijas kļūda 

 stila vai faktu kļūda, kad viļņoti pasvītro kļūdaino 

vietu 

      nepamatots vārdu atkārtojums 

     izlaists vārds teikumā 

 nav ievērota atkāpe 

    nav saistības starp teikumiem 

 

5.8. Kļūdas skolotājam ieteicams atzīmēt burtnīcas vai darba lapas malā. 

5.9. Pēc skolotāja ieskatiem var sniegt arī atsauksmi rakstiski zem skolēna veiktā darba vai to izdarīt 

mutiski. 

5.10. Latviešu valodas skolotāji obligāti norāda ortogrāfijas, interpunkcijas, stila kļūdu skaitu, tad 

izliek vērtējumu ballēs vai „ieskaitīts / neieskaitīts” un paraksta to ar iniciāļiem. 

                                                    Kļūdu pieraksts: 

                                    1/4/2/ (ortogr./interp./stila kļūdu skaits) 

5.11. Domraksta vērtējumu iekļauj latviešu valodā, vērtējot 10 ballu sistēmā pēc noteiktas kritēriju 

skalas. Atsevišķos gadījumos pēc skolotāja ieskatiem domrakstā par literāro tematu var izlikt 2 

vērtējumus – valodā un literatūrā. 

5.12. Runas prasmes vērtēšana notiek saskaņā ar šim nolūkam izstrādātiem IZM ISEC vērtēšanas 

kritērijiem valsts pārbaudes darbos latviešu valodā. 

 

6. Datuma pieraksta nosacījumi 
 

6.1. Rakstu darbos datumu raksta vienu reizi dienā. 

          6.2. Sākot darbu, skolēns datumu sāk rakstīt no lapas vidus tā, lai tas novietotos labajā pusē. 

          6.3. Datumu rakstu darbos noteikts rakstīt šādi: 

                           1. klasē datumu neraksta; 

                           2. klasē raksta datumu pēc parauga – 2. septembrī; 

                           3. klasē raksta datumu pēc parauga – Pirmdien, 2. septembrī; 

                           4.– 9. klasē raksta pēc parauga – 201.... gada 2. septembrī. 
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7. Sadarbība ar vecākiem 
 

7.1. Vecāki tiek informēti par vienotu runas un rakstu normu ievērošanu un darbu labošanas kārtību 

Degumnieku pamatskolā. 

7.2. Skolēnu vecāki var sekot līdzi savu bērnu ikdienas sasniegumiem e-klases žurnālā un viņu rakstu 

darbos. 

 

8. Noslēguma jautājumi 
 

8.1. Vienotas prasības skolēnu rakstu darbu kultūrai stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi. 

8.2. Grozījumus šajā kārtībā var izdarīt pēc:  

 8.2.1. Valsts izglītības satura centra ieteikumiem;  

 8.2.2. skolas pedagoģiskās padomes priekšlikumiem;  

 8.2.3. skolas metodisko komisiju priekšlikumiem.  

8.3. Grozījumus šajā kārtībā apstiprina skolas direktors un ar tiem tiek iepazīstināti skolotāji, skolēni 

un vecāki.  

                       

                    

 

 


