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Izdota saskaņā ar  
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Nr. 281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu 

standartiem un izglītības programmu paraugiem”, 

Ministru kabineta 12.08.2014. noteikumiem  

Nr. 468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību 

priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”, 

Vaboles vidusskolas nolikuma 33.11. punktu 
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Vispārīgie noteikumi. 

1. Vaboles vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (turpmāk – 

Kārtība) nosaka pārbaudes darbu izveidi, to organizēšanu un izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanu Vaboles vidusskolā ( turpmāk – Skola). 

2. Šī Kārtība ir saistoša visiem Skolas  pedagogiem un  izglītojamiem.  

 

 

Mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un vadība 

3. Izglītības iestādes administrācija: 

3.1. Katra semestra sākumā direktors, pamatojoties uz pedagogu ieplānotajiem 

pārbaudes darbiem un ievērojot izglītības programmas noteikto valsts 

pārbaudes darbu laiku, saskaņo izglītojamo pārbaudes darbu grafiku 

semestrim, ievērojot maksimālo pārbaudes darbu skaitu - ne vairāk kā divus 

vienā dienā; 

3.2.  Informē pedagogus par izglītojamo sasniegumu vērtēšanu (tās formām, 

metodēm, paņēmieniem); 

3.3.  Veicina pedagogu tālākizglītību par vērtēšanas metodēm un vērtēšanā 

iegūtās informācijas izmantošanu; 

3.4.  Ne retāk kā reizi semestrī pārbauda, kā pedagogi izdara ierakstus par 

izglītojamo mācību sasniegumiem e- žurnālos. 

4. Pedagogi: 

 4.1. Ievēro vienotu pieeju izglītojamo vērtēšanā, ievērojot valstī noteikto 

un šo   Kārtību. 

  4.2. Izstrādā pārbaudes darbus un to vērtēšanas kritērijus, ievērojot 

metodiskos norādījumus pārbaudes darbu veidošanai ( 1.pielikums) 

  4.3. Nodrošina izglītojamiem iespēju iepazīties ar saviem pārbaudes 

darbiem; 

  4.4. Veic mērķtiecīgu pārbaudes darbu analīzi; 

  4.5. Vadās pēc skolā noteiktās vienotas Rakstu darbu iekārtošanas kārtības 

(2. pielikums)  

 

       4.6. Izglītojamiem, kuri apgūst speciālās izglītības programmu (kods  

21015811),veido pārbaudes darbus, vadoties pēc izglītojamā prasmēm un 

iemaņām vai pielieto vērtēšanas kritērijus ar lielāku punktu skaitu.  

 

   4.7. Pārbaudes darba vērtējumus ievada elektroniskajā žurnālā šādā kārtībā: 

   4.7.1. darbiem, kurus vērtē ar „ieskaitīts”, „neieskaitīts”- līdz 

nākošajai mācību stundai; 

    4.7.2.  pārbaudes darbus, kurus vērtē ar 10 ballēm- vēlams līdz 

nākošajai stundai, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā; 

   4.7.3. liela apjoma pārbaudes darbus (pētnieciskie darbi, referāti, 

projekti u.c.), kurus vērtē ar 10 ballēm – septiņu darba dienu laikā; 

    4.7.4. Pārbaudes darbu uzlabotos vērtējumus ievada 4.7.2. punktā 

minētajos termiņos, skaitot no labojumu veikšanas dienas. 
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Vērtēšanas organizēšana 

 

5. Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē: 

5.1. 1. klasē - aprakstoši visos mācību priekšmetos. 

5.2.    2. klasē - aprakstoši visos mācību priekšmetos, izņemot latviešu 

valodu un matemātiku,  kur vērtē 10 ballu skalā. 

5.3.    3.klasē vērtē aprakstoši visos mācību priekšmetos, izņemot latviešu 

valodu, matemātiku, svešvalodu, kur vērtē 10 ballu skalā. 

5.4.    4. - 12. klasēs vērtē l0 ballu skalā visos mācību priekšmetos. 

 

6. Centralizētajos eksāmenos vērtējums tiek izlikts procentos. 

7. Izglītojamā mācību sasniegumus mācību priekšmetā izsaka 10 ballu skalā (10 - 

"izcili", 9 - "teicami", 8 - "ļoti labi", 7 - "labi", 6 - "gandrīz labi", 5 - "viduvēji", 4 - 

"gandrīz viduvēji", 3 - "vāji", 2 - "ļoti vāji", 1 - "ļoti, ļoti vāji").  

8. Izglītojamā mācību sasniegumus mācību priekšmetā, vērtējot aprakstoši, izsaka ar 

vērtējumu „-” – vēl jāmācās, „/” – daļēji apgūts, „+” – apgūts.  

9. Izglītojamā, kurš apgūst speciālas izglītības programmas, mācību sasniegumus 

vērtē atbilstoši MK noteikumiem.   

     10. Vērtējumu 10 ballēs izliek pamatojoties uz  skolā izstrādāto tabulu (3. pielikums). 

     11. Kārtējā  vērtēšanā  mācību sasniegumus vērtē ar „i" un „ni". Izglītojamajiem, kuri 

apgūst speciālo izglītības programmu (kods 21015811), formatīvais vērtējums „i" tiek 

uzlikts, ja izglītojamais ir pareizi izpildījis 20% no paredzamā darba. 

     12. 2. – 12. klasēs izglītojamo zināšanu minimālais vērtējumu skaits mēnesī ir 

proporcionāls stundu skaitam attiecīgajā priekšmetā nedēļā.  

     13. Pārbaudes darba kavējuma gadījumā nokavētais darbs jānokārto laika posmā līdz 

nākošajam pārbaudes darbam attiecīgajā mācību priekšmetā (izņēmums - ilgstoša slimība). 

     14. Izpildītais pārbaudes darbs ir izsniedzams izglītojamajam (pēc darba analīzes). Pie 

pedagoga glabājas pārbaudes darbu paraugi. 

      15. Izglītojamajam ir tiesības semestra laikā katrā mācību priekšmetā labot viena pārbaudes 

darba vērtējumu, t.sk. „n/v”, atkārtoti veicot pārbaudes darbu ne vēlāk kā vienu nedēļu līdz 

semestra beigām. 

     16. Lai atkārtoti pildītu pārbaudes darbu, nepieciešams: 

 16.1. vienu nedēļu līdz pārbaudes darba veikšanas dienai to darīt zināmu attiecīgā 

priekšmeta pedagogam; 

 16. 2. vienoties ar pedagogu par darba izpildes datumu. 

    17. Ja izglītojamais ir ilgstoši slimojis, tad, saskaņojot ar pedagogu, attiecīgā perioda 

pārbaudes darbs var tikt nepildīts. 

   18. Ja ( 5.-12.kl.) izglītojamais nav bijis mācību stundā (1-2 stundu kavējums), tad viņa 

pienākums ir patstāvīgi iepazīties un iespēju robežās apgūt  stundas vielu līdz nākošajai  

attiecīgā mācību priekšmeta stundai : 

 18.1. izveidojot konspektu no mācību grāmatas vai www.uzdevumi.lv  

materiāliem; 

 18.2. vai  pārrakstot stundā veiktos ierakstus pierakstu kladē, sadarbojoties ar 

klases biedriem , kā arī  izmantojot viedierīces. (Ar izmaiņāma uz 19.02.2019) 

   19. Ja izglītojamais nav veicis iepriekšējā punktā noteikto, tad pedagogs izliek 

vērtējumu n/v, un attiecīgais darbs ir jāizpilda laika posmā līdz nākošajai ieskaitei. (Ar 

izmaiņāma uz 19.02.2019) 

   

 20. Ja izglītojamais ir ilgstoši slimojis (nedēļu un ilgāk),tad, ierodoties uz konsultāciju,  

http://www.uzdevumi.lv/


4 
 

 

 

izglītojamais vienojas ar priekšmeta skolotāju par turpmāko rīcību un laiku iekavētās 

vielas apguvei. Pretējā gadījumā pārbaudes darbā tiek izlikts vērtējums n/v. (Ar 

izmaiņāma uz 19.02.2019) 

   21. Klases žurnālā  atspoguļoto mājas darbu vērtējumu skaits(latviešu valodā, literatūrā, 

svešvalodā, matemātikā) mēnesī ir proporcionāls attiecīgā mācību priekšmeta stundu 

skaitam  nedēļā. 

   22. Mājasdarbi var tikt vērtēti gan formatīvi, gan summatīvi. Ieteicams neuzdot mājas 

darbu uz brīvdienām. 

   23. Apzīmējums “n/v” tiek lietots, ja  

             23.1. skolēns nav bijis pārbaudes darbā un nav ieguvis vērtējumu, 

             23.2. ja pārbaudes darbā izglītojamajam ir neapmierinoša uzvedība, nesalasāms  

rokraksts, tiek lietoti neatļauti palīglīdzekļi vai tiek lietoti cilvēku aizskaroši izteicieni. 

             23.3.Ja nav izpildīts mājasdrbs vai tas ir norakstīts. (Ar izmaiņām uz 01.12.2018.) 

 24. Ja pārbaudes darbs tiek izpildīts laika posmā līdz nākošajam pārbaudes darbam, tad 

“n/v” tiek aizstāts ar vērtējumu.(Ar izmaiņām no 02.04.2018.)  

 25. Mājadrbs ir jāizpilda līdz nākošajam pārbaudes darbam, kā rezultātā vērtējums n/v tiek 

labots. (Ar izmaiņām uz 01.12.2018.) 

26.Pretējā gadījumā izglītojamais netiek pielaists pie kārtējā pārbaudes darba izpildes. 

27.Ja mājasdarbs nav izpildīts attaisnojošu niemeslu dēļ , par to pirms stundas informē 

attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju. (Ar izmaiņām uz 01.12.2018.) 

 28. Novada mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto vietu ieguvējiem pedagogs  

klases žurnālā attiecīgā mācību priekšmetā izliek vērtējumu 10 balles. 

 29. Izglītojamo zinātniski pētnieciskos darbus vērtē pēc noteiktiem kritērijiem un iegūto 

vērtējumu uzliek attiecīgajā priekšmetā žurnālā, piezīmēs norādot  darba nosaukumu. (Ar 

izmaiņām no 02.04.2018.)      (4. pielikums) 

 30. Izglītojamo projektu  darbi, kas tiek izstrādāti projektu nedēļas laikā, tiek vērtēti  pēc 

noteiktiem kritērijiem. (5. pielikums) Izglītojamā  liecībā klases audzinātājs ieraksta 

projekta tēmu un iegūto vērtējumu.  

 31. Izliekot semestra un gada vērtējumu, pedagogs rīkojas šādi: 

 31.1. Semestra vērtējumu izliek, ņemot vērā visu semestra laikā ballēs vērtēto 

pārbaudes darbu vērtējumu, bet pārkārtota pārbaudes darba gadījumā – otro vērtējumu, 

atzīmi noapaļojot pēc matemātikas noapaļošanas likuma. (Ar izmaiņām no 02.04.2018.)      

 

 31.2. Vērtējot  izglītojamā attieksmi (ikdienas darba regularitāti un kvalitāti), tiek 

ņemti vērā arī tie vērtējumi, kas iegūti  kārtējos pārbaudes darbos(i/ni) un mājas darbos. 

              31.3.  Izglītojamajiem, kuri semestra beigās slimības dēļ nav nokārtojuši  

pārbaudes darbu, vērtējumu uzliek no  iepriekš iegūtajiem vērtējumiem.  

      31.4. Izliekot gada vērtējumu, ņem vērā 1. un 2. semestra vērtējumu un ievēro 

skolēnu mācību  sasniegumu dinamiku.  (Ar izmaiņām no 02.04.2018.)      

 

  31.5. Ja izglītojamais ir atbrīvots kādā no mācību priekšmetiem, semestra un gada 

vērtējumā raksta burtu „a”. 

  31.6. Semestra vērtējumu var uzlikt arī no viena vērtējuma, ja izglītojamais 

ilgstošas slimošanas (vismaz 2 nedēļas) rezultātā nav ieguvis citus vērtējumus. 

             31.7  Ja izliekot semestra vērtējumu vismaz 1pārbaudes darbā ir “n/v” , tad 

semestrī izglītojamajam nav vērtējuma, izņemot gadījumus, ja „ n/v” iegūts attaisnota 

kavējuma gadījumā vienu nedēļu līdz semestra beigām. (Ar izmaiņām no 02.04.2018.)      

32. Ar izglītojamā mācību sasniegumu dinamiku vecākus iepazīstina klases audzinātājs. 
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Grozījumu pieņemšanas kārtība 

33.Grozījumus Kārtībā veic pēc Skolas direktora, Pedagoģiskās padomes, Skolas padomes 

priekšlikuma. Tos apstiprina skolas direktors ar savu rīkojumu. 

 

Noslēguma jautājumi 

34. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Skolēnu mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību Nr. 1-26/4 (20.01.2010.) 

Kārtība stājas spēkā ar 23.11.2016. 

Projekts apspriests :  pedagoģiskās padomes sēdē 08.11.2016., skolas padomes sēdē  

09.11.2016. 

Skolas direktore                                            E.Skrupska
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1. pielikums 

Norādījumi pārbaudes darbu veidošanā un organizēšanā 

Veidojot un organizējot pārbaudes darbu, skolotājs ievēro, lai tas atbilstu šādiem 

kritērijiem: 

1) Pārbaudes darba, kurā izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti ballēs: 

Saturs: 1) atbilst standarta un mācību programmas prasībām, stundās apgūtajam, 

            2) veidots tā, lai dotu iespēju izglītojamajiem apliecināt savus  mācību       

sasniegumus atbilstoši visiem līmeņiem (no vāja līdz augstākajam), 

            3) skaidri un saprotami formulēti uzdevumi, jautājumi, noteikumi, 

            4) tas ir pamācošs (izpildot to, izglītojamie iegūst jaunu informāciju, pauž savu 

personisko viedokli, emocionālo attieksmi u. tml.), 

            5) darbā iekļauti dažāda veida uzdevumi (objektīvie – ievietošanas, 

savietošanas, atbildes izvēles, tukšo vietu aizpildīšanas, nepabeigto teikumu u.c., 

subjektīvie – esejas, izvērstās atbildes u.c.). 

Darba norise: 

1) darbam izvēlēts optimāls laiks (diena, stunda), 

2) darba izpildei atvēlētais laiks ir pietiekošs,  

3) izglītojamie iepazīstināti ar izpildes nosacījumiem, vērtēšanas kritērijiem, 

4) nodrošināti darba apstākļi un patstāvība (iespēja izmantot atļauto izziņas 

literatūru, kvalitatīvi darba materiāli). 

2) Pārbaudes darba, kurā izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti ar ,,i/ni”. 

Saturs: 1) atbilst standarta un mācību programmas prasībām, stundās apgūtajam, 

      2) veidots tā, ka nesatur radošus uzdevumus, bet dod iespēju izglītojamajiem, 

uzrādot faktiskās zināšanas un elementārās prasmes un iemaņas, apliecina 

sasniegumus atbilstoši ,,i” vai ,,ni” vērtējumam. 

      3) skaidri un saprotami formulēti uzdevumi, jautājumi, noteikumi. 

Darba norise: 

1) darbam izvēlēts optimālākais laiks mācību stundas laikā, 

2) darba izpildei atvēlētais laiks ir pietiekošs,  

3) izglītojamie iepazīstināti ar izpildes nosacījumiem, vērtēšanas kritērijiem, 

4) nodrošināti darba apstākļi un patstāvība (iespēja izmantot atļauto izziņas 

literatūru, kvalitatīvi darba materiāli, darbu ieteicams sastādīt divos variantos). 
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2. pielikums 

Rakstu darbu iekārtošana 

Mācību 

priekšmeti 

1.-4.klase 5.-9.klase 10.-12.klase 

Latviešu valoda o rakstu darbu 

o diktātu 

o domrakstu un 

atstāstījumu 

o pierakstu burtnīca 

lasīšanā 

o rakstu darbu – 2 

o kontroldarbu – 1 

o pierakstu 

burtnīca-1 

o pierakstu 

burtnīca-1 

o rakstu darbu -2 

o kontroldarbu -1   

Literatūra  o pierakstu 

burtnīca 

o pierakstu 

burtnīca 

Ķīmija  o pierakstu 

burtnīca 

o pierakstu 

burtnīca 

Vēsture, kultūras 

vēsture, 

kulturoloģija 

 o pierakstu 

burtnīca 

o pierakstu 

burtnīca 

Matemātika 

(algebra, 

ģeometrija) 

o rakstu darbu 

burtnīca 

o pierakstu burtnīca 

o kontroldarbu 

burtnīca 

o pierakstu 

burtnīca 

o mājasdarbu-2 

o kontroldarbu 

5.,6.kl. 

o pierakstu 

burtnīca 

o mājasdarbu-2 

Fizika  o pierakstu 

burtnīca 

 

o pierakstu 

burtnīca 

Angļu valoda o pierakstu burtnīca 

o rakstu darbu 

burtnīcas-2 

o darba burtnīca 

o pierakstu 

burtnīca 

o rakstu darbu 

burtnīcas-2 

o darba burtnīca 

o pierakstu 

burtnīca 

o rakstu darbu 

burtnīcas-2 

o darba burtnīca 

(10.kl.) 

Krievu valoda  o darba burtnīca o pierakstu 

burtnīca – 2 

o darba burtnīca 

Ģeogrāfija  o pierakstu 

burtnīca 

 

o pierakstu 

burtnīca 

Mūzika   o pierakstu 

burtnīca 

Informātika  o pierakstu 

burtnīca 

o pierakstu 

burtnīca 

Bioloģija  o pierakstu 

burtnīca 

o pierakstu 

burtnīca 

Veselības mācība   o pierakstu 

burtnīca (12.kl.) 

Ekonomika   o pierakstu 

burtnīca 



8 
 

 

Sociālās zinības  o pierakstu 

burtnīca 

(5.,6.,7.,8.kl.) 

o darba burtnīca 

(5.,6.,7.,9.kl.) 

o pierakstu 

burtnīca 

Mājturība un 

tehnoloģijas, 

mājsaimniecība 

 o pierakstu 

burtnīca 

o pierakstu 

burtnīca 

Kristīgā mācība o pierakstu burtnīca 

(1.,2.,3.kl.) 

o darba burtnīca 

(1.,2.kl.) 

  

Dabaszinības  o pierakstu 

burtnīca 

(5.,6.kl.) 

o darba burtnīca 

(5.kl.) 
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4. pielikums 

Projekta darba vērtēšanas kritēriji 

1. Projekta darbs izveidots atbilstoši mērķim            

 Tas atbilst projekta mērķim 

 tas daļēji atbilst projekta mērķim 

 Tas neatbilst projekta mērķim      

 

2. Teorētiskais pamatojums 

 Saturs atbilstmērķiem un uzdevumiem. Ir saprotams 

pamatojums praktiskajai daļai 

 Tas daļēji atbilst atspoguļo mērķus un uzdevumus 

 Tas neatbilst prasībām 

 

3. Praktiskā darbība 

 Veikta rūpīga, radoša, kvalitatīva mērķos un 

uzdevumos norādītā praktiskā darba izpilde 

 Tas daļēji atbilst prasībām 

 Tas neatbilst prasībām 

 

4. Secinājumi 

 Tos izlasot, kļūst skaidrs: 

 kāpēc bija vajadzīgs ir projekta darbs, 

 kas tika paveikts, 

 kas no iecerētā izdevās, 

 kas neizdevās un kāpēc, 

 ko varētu darīt citādāk. 

 Secinājumi daļēji atbilst prasībām 

 Secinājumi neatbilst prasībām 

 

5. Darba noformējums 

 Noformējums atbilst prasībām 

 Noformējums daļēji atbilst prasībām 

 Noformējums prasībām neatbilst 

 

6. Prezentācija 

 Uzskates materiāliem bagāta, interesanta prezentācija, 

kura atspoguļo projekta mērķi, dalībnieku veikto darbu 

un gūtas atziņas. Pareizi lietoti termiņi 

 Prezentācija daļēji atbilst prasībām 

 Prezentācija neatbilst prasībām

2 punkti 

1 punkts 

0 punktu 

 

 

2 punkti 

 

1 punkts 

0 punktu 

 

 

2 punkti 

 

1 punkts 

0 punktu 

 

 

 

 

 

 

2 punkti 

1 punkts 

0 punktu 

 

 

2 punkti 

1 punkts 

0 punktu 

 

 

 

 

2 punkti 

1 punkts 

0 punktu 
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5.pielikums 

Vaboles vidusskolas 

____. klases skolnieka(-ces) 

________________________________________________ 

zinātniski pētnieciskā darba vērtējums 

20_____./______.m.g. 

Darba tēma_______________________________________________________________________ 

Darba konsultants ________________________________ 

1. Domāšanas oriģinalitāte 

Ir(1) Nav(0) 

  

 

2. Radošums problēmas identificēšanā un pētījuma izstrādē 

Izcili(4) Lielā mērā(3) Vidēji(2) Maz(1) 

    

 

3. Pētniecības prasmes, pamatīgums pētījuma plānošanā un īstenošanā 

Izcili(4) Lielā mērā(3) Vidēji(2) Maz(1) 

    

 

4. Sistemātiskums pētījuma izstrādē un tā izklāstā no ieceres līdz secinājumiem 

Izcili(4) Lielā mērā(3) Vidēji(2) Maz(1) 

    

 

5. Domas skaidrība un loģiskums pētījuma rezultātu interpretācijā 

Izcili(4) Lielā mērā(3) Vidēji(2) Maz(1) 

    

 

6. Pētījuma apraksta atbilstība akadēmisko rakstu normām 
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Atbilst(2) Daļēji(1) Neatbilst(0) 

   

 

7. Prezentācijaas prasmes un spēja apspriest savu darbu ar komisijas locekļiem 

Tēmas izvēles pamatojums  

Valodas pielietojums  

Uzskates līdzekļu racionāls pielietojums  

Atbildes uz jautājumiem  

Tēmas kodolīgs izklāsts  

Kopā:  

 

8. Darba izstrādes laikā iegūtais vērtējums(0-4)  

 

Darba kopējais vērtējums punktos(max 28p.)  

 

 

Darba vērtējums ballēs:  
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3.pielikums 

Vaboles vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana 

Komponents Zināšanas Prasmes standartsituācijās Prasmes radošajā līmenī 

Izglītības mērķu pakāpe 

(Blūma 

taksonomijas kategorija) 

 

 

Zināšanas 

 

 

Izpratne 

 

 

Izmantošana 

 

 

Analīze 

 

 

Sintēze 

 

 

Izvērtēšana 

Izglītības 

mērķu 

pakāpes  

skaidrojums 

Izglītojamais atsauc atmiņā viņam jau 

zināmos faktus, terminus, pamatjēdzienus, 

definīcijas, likumus, uztver konkrētu 

informāciju 

Prasme 

demonstrēt, kā 

iegūtā informācija 

ir saprasta, 

salīdzinot, 

interpretējot, 

atklājot būtisko 

Prasme izmantot 

apgūtās zināšanas 

jaunā situācijā, 

problēmu risināšanā 

Prasme 

sadalīt 

informāciju 

daļās, 

nosakot 

cēloņus un 

motīvus, 

pierādot 

izpratni par 

sakarībām 

Prasme savienot 

priekšstatus vai 

informāciju, veidojot 

jaunus, oriģinālus 

spriedumus vai 

secinājumus, prasme 

risināt problēmas, 

izmantojot vairākus 

informācijas avotus 

Prasme veidot 

spriedumus, prasme 

izvērtēt pēc 

noteiktiem 

kritērijiem 

Procenti 1-11 12-23 24-34 35-45 46-55 56-65 66-75 76-85 86-94 95-100 

Mutvārdu 

vērtējums 

ļoti ļoti 

vāji 

ļoti 

vāji 

vāji gandrīz 

viduvēji 

viduvēji gandrīz 

labi 

labi ļoti labi teicami izcili 

Vērtējums līmeņos nepietiekams pietiekams optimāls augsts 

Balles 

(summārais 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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vērtējums) 

i/ni 

(formālais vērtējums) 

Neieskaitīts (ni) Ieskaitīts (i) 

Vērtēšana  

sākumskolā 

Vēl jāmācās (-) Daļēji apguvis (/) Apguvis (X) 

 

 


