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Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas sistēmas ieviešanas posmi 

1. Izpētes posms (2005-2007) – analizētas citu valstu neformālās un
ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas sistēmas, metodes un to
piemērošanas iespējas salīdzinājumā ar Latvijas izglītības tradīcijām;

2. Normatīvā regulējuma izstrādes posms (2009-2011) – Izglītības un
zinātnes ministrijas (IZM) vadītajā darba grupā panākta vienošanās
par atzīšanas pamatprincipiem, iesaistīto pušu pienākumu un tiesību
noteikšana normatīvajos aktos, kā arī nepieciešamo normatīvo aktu
izstrāde;

3. Ieviešanas posms (2011-2016) – īstenotas aktivitātes normatīvajā
regulējumā noteikto procedūru nodrošināšanai un iesaistīto pušu
atbalstam, kā arī neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu
atzīšanas iespēju popularizēšana sabiedrībā.



Projekti, kas veicināja neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas ieviešanu

• IZM Profesionālās izglītības administrācijas īstenots Nacionālās programmas projekts 
„Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai 
un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai” (2005-2007) 

• VIAA īstenots ESF projekts „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un 
profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” (2010-2015)

• IZM īstenotā  Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un 
sporta jomā „Erasmus+” pamatdarbības KA3 „Atbalsts izglītības politikas reformām” 
projekts „Iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšana” (2015-2016) 

• VIAA īsteno ESF projektu „Nodarbināto personu profesionālās kompetences 
pilnveide” (2017 – 2022)

• Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenots pilotprojekts „Level Up!” 
(2015)

• Latvijas Nacionālā bibliotēkas, SIA Baltic Bright Mācību un konsultāciju centrs (projekta 
koordinators), VISC, Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības un Gulbenes bibliotēkas 
īstenots ES Mūžizglītības programmas KA1-ECETA2 projekts „Integrēta neformālās 
izglītības rezultātu atzīšanas sistēma: nacionālā sadarbības tīkla izveide” (VAL-
NET) (2012-2013) 



Metodiskais atbalsts īstenotājiem

• Buklets „Neformālās un informālās mācīšanās rezultātu atzīšana
Latvijā” (2013)

• Metodiskie ieteikumi izglītības iestādēm un eksaminācijas centriem
„Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās
kompetences novērtēšana” (2015)

• Informatīvais buklets pretendentiem „Ceļvedis ārpus formālās
izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā”
(2015)

• „Ieteikumi ārpus formālās izglītības apgūtajā vai profesionālajā
pieredzē sasniegto studiju rezultātu vērtēšanā un atzīšanā” (2016)

• Pētījuma par terminoloģiju un to specifisko lietojumu EKI un LKI
kontekstā ziņojums „Terminoloģija Eiropas un Latvijas kvalifikāciju
ietvarstruktūru kontekstā” (2016)

• IKVD, AIC un IZM informatīvie semināri pieredzes apmaiņai par
neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanu (2012-2018)



LKI 2.-4. līmenis LKI 5.-7. līmenis 

  



Izglītības likums (1998) 
Profesionālās izglītības likums (1999)

LKI 2.-4. līmenis

• MK noteikumi par kārtību 

• MK noteikumi par cenrādi

• IKVD iekšējie noteikumi un 
deleģēšanas līgums

LKI 5.-7. līmenis

• MK noteikumi (kārtība, kritēriji, 
lēmumu pieņemšana)

• AII nolikums par iepriekšējā izglītībā 
vai profesionālajā pieredzē sasniegtu 
mācīšanās rezultātu novērtēšanu un 
atzīšanu 

• AII iekšējie noteikumi (procedūras, 
komisijas izveide, reģistri komisijas 
pieņemtajiem lēmumiem, maksas 
pakalpojumu cenrādis)

Izglītības likums (1998) 
Augstskolu likums (1995)



AII aktuālais normatīvais regulējums Augstskolu likums (1995)

59.2 pants. Studijas ārpus studiju programmām

(1) Personai ir tiesības reģistrēties augstskolā vai koledžā
atsevišķu studiju moduļu vai studiju kursu apguvei.
Reģistrēšanās kārtību nosaka attiecīgā augstskola vai
koledža.

(2) Persona, kura reģistrējusies augstskolā vai koledžā
atsevišķa studiju moduļa un studiju kursa apguvei, ir
attiecīgās augstskolas vai koledžas klausītājs.

(3) Par augstskolā vai koledžā apgūtu studiju moduli vai
studiju kursu klausītājam izsniedz apliecību, kurā iekļauj
ziņas par tās saņēmēju, norāda koledžas vai augstskolas
nosaukumu, studiju kursa vai studiju moduļa nosaukumu un
apjomu kredītpunktos, studiju kursa vai studiju moduļa
docētāja vārdu, uzvārdu un kvalifikāciju, izpildītā darba
apjomu, studiju rezultātu vērtējumu. Augstskola vai koledža
ved izsniegto apliecību reģistru.

(4) Klausītājam ir tiesības uzkrāt ar apliecībām apstiprinātu
studiju darba apjomu un, ja viņam ir atbilstoša iepriekšējā
izglītība, pieprasīt, lai augstskola vai koledža izvērtē darba
apjoma atbilstību studiju programmām vai to posmiem,
piešķirot par to attiecīgus kredītpunktus.

(5) Iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas
kārtību un kritērijus nosaka Ministru kabinets.

59.3 pants. Ārpus formālās izglītības apgūto vai
profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un
kompetenču atzīšana

(1) Augstskola vai koledža izvērtē personas ārpus formālās
izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās
zināšanas, prasmes un kompetences un, ja tās atbilst
attiecīgajā studiju programmā sasniedzamajiem studiju
rezultātiem, atzīst tās, kā arī piešķir attiecīgus
kredītpunktus. Lēmumu par šādu ārpus formālās izglītības
apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu,
prasmju un kompetenču atzīšanu pieņem četru mēnešu
laikā no personas iesnieguma saņemšanas dienas.

(2) Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā
pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču
atzīšanas kārtību un kritērijus nosaka Ministru kabinets.
Par iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu vai
atteikumu tās atzīt tiek pieņemts individuāls lēmums.
Lēmumu un to pamatojošus dokumentus pievieno
attiecīgajai personas lietai. Augstskolas vai koledžas
pieņemto lēmumu var apstrīdēt tās rektoram vai
direktoram.



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AII aktuālais normatīvais regulējums - MK noteikumi !!!!!!!!!!!!!!!

MK 2018.gada 14.augusta noteikumi Nr.505 „Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā 
pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas 
noteikumi” 

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma

59.2 panta piekto daļu un 59.3 panta otro daļu

MK noteikumi Nr. 36 „Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu 
atzīšanas noteikumi”, 10.01.2012., zaudējuši spēku 17.08.2018

MK 2004.gada 16.novembra noteikumi Nr. 932 „ Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju
posmos” 

2. Studijas augstskolā vai koledžā vēlākos studiju posmos uzsākamas šādos gadījumos:

2.1. pārejot no vienas augstskolas vai koledžas uz citu augstskolu vai koledžu vai citu studiju programmu 
tajā pašā augstskolā vai koledžā vai atsākot studijas pēc pārtraukuma;

2.2. ja saskaņā ar noteikumiem par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto 
kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu ir atzītas ārpus formālās izglītības 
apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences vai iepriekšējā izglītībā 
sasniegtie studiju rezultāti. (MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 506 redakcijā)



Mācīšanās rezultātu noteikšana
LKI 2.-4. līmenis LKI 5.- 7. līmenis

Mācīšanās rezultātu noteikšana tiek nodrošināta pretendentam

paredzētajās bezmaksas konsultācijās par: 1) profesijas

standarta prasībām un 2) profesionālās kvalifikācijas

eksāmena norisi. Katras konsultācijas ilgums ir viena stunda.

Konsultācijas nodrošina speciālists izglītības iestādē, kurš

informē pretendentu par atzīšanas procedūru un izmaksām,

profesijas standartā iekļauto profesionālo kompetenču

aprakstu, profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturu, norisi

un vērtēšanas kritērijiem. Konsultāciju laikā dialogā tiek

konstatēti pretendenta profesionālajā pieredzē sasniegtie

mācīšanās rezultāti. Pretendentam nav dokumentāri

jāapliecina sava iepriekš iegūtā profesionālā kompetence, bet

attiecīgo mācīšanās rezultātu apliecināšanai var būt vajadzīga

vairāk nekā viena metode. Piemēram, var izmantot mutiskas

intervijas, debates, portfolio un praktiskās pieredzes analīzi, kā

arī deklaratīvo metodi, kas ir balstītas uz paša pretendenta

prasmju noteikšanu un pierakstīšanu, ko apstiprina trešā puse.

Praktiski visi pretendenti izmanto iespēju saņemt bezmaksas

konsultācijas.

Tā kā divas bezmaksas konsultācijas tiek nodrošinātas katram

profesionālo kvalifikāciju ieguvušajam pretendentam, var lēst,

ka kopumā laikā no 2011.gada līdz 2017.gadam personām

sniegtas vairāk nekā 11 916 konsultācijas.

AII iekšējā kārtība paredz pretendentu konsultēšanu par

vērtēšanas un atzīšanas procesu, par iespējamo rezultātu, kā

arī par komisijas lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības

procesu. Konsultēšana ietver divas daļas: 1) konsultēšana par

procesu un prasībām; 2) konsultēšana par saturu, ko parasti

veic par studiju programmu atbildīgā persona.

Konsultanta, kurš nevar būt vienlaicīgi arī vērtētājs,

pienākumus var veikt ar studiju procesu saistīta persona,

piemēram, AII studiju daļas pārstāvis vai studiju programmas

direktors. Augstskolai nav obligāti jāizveido šim nolūkam

atsevišķs amats.

Konsultants informē pretendentu par pašvērtējuma veikšanas

nosacījumiem, lai pretendents veiksmīgāk spētu izvērtēt

iepriekšējā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un

kompetences. Pretendents pašvērtējumā ne tikai apraksta

savu praktisko darbību, bet izanalizē to, un salīdzina

sasniegtos mācīšanās rezultātus ar attiecīgās studiju

programmas sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem.

AII nodrošina bezmaksas konsultācijas dokumentu

iesniegšanas sakarā. Pretendenta informēšana par atzīšanas

procedūru pārsvarā tiek nodrošināta e-vidē.



Mācīšanās rezultātu dokumentēšana

LKI 2.-4. līmenis LKI 5.-7. līmenis

Mācīšanās rezultātu dokumentēšanai, lai personas pieredzi

padarītu uzskatāmu, nav noteiktas prasības attiecībā uz

pretendenta iepriekšējo izglītību, nodarbinātību vai vecumu

(pretendentam ir jābūt sasniegušam 18 gadu vecumu).

Konsultācijās pretendentam tiek nodrošināta iespēja konstatēt

savas profesionālās kompetences, izmantojot deklaratīvo

metodi, ar kuras palīdzību konsultants pārrunās ar pretendentu

konstatē, cik lielā mērā ir attīstīta pretendenta konkrētā

profesionālā kompetence un kā profesionālās kompetences tiek

pielietotas darba vidē. Lai konstatētu pretendenta profesionālo

kompetenču pielietošanas intensitāti darba vidē un

profesionālās kompetences apguves veidu, tiek lietota

pašvērtējuma anketa.

Izmantojot pretendenta pašvērtējumu, tiek noteiktas darbā un

personiskajā pieredzē iegūtās profesionālās kompetences, kas

saistītas ar profesionālo kvalifikāciju.

Dokumentēšanas posms ietver neformālās un ikdienas

mācīšanās rezultātu dokumentāru apliecinājumu attiecībā pret

sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem, to uzskaitīšanu,

pierādījumu meklēšanu un dokumentu sakārtošanu

novērtēšanai.

AII nodrošina konsultācijas pretendentiem bez maksas un

palīdz noteikt, vai mācīšanās rezultāti, kurus viņi ir norādījuši, ir

pareizi atlasīti, atbilstoši dokumentēti, sakārtoti un ir pilnībā

sagatavoti novērtēšanai. Konsultants informē pretendentu par

nepieciešamajiem dokumentiem, lai uzsāktu atzīšanu.

Iesniegumam par atzīšanu pievieno dokumentus, kas apliecina

iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtos

mācīšanās rezultātus.

Pēc AII aptaujā 2016.gadā iegūtajiem datiem secināms, ka

augstskolas vai koledžas personu neformālās un ikdienas

mācīšanās rezultātu dokumentēšanai izmanto galvenokārt

portfolio metodi, retāk deklaratīvo metodi un spēju

demonstrēšanas darba vidē vai simulācijas metodi.



Mācīšanās rezultātu novērtēšana
LKI 2.-4.līmenis LKI 5.-7. līmenis

Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu novērtēšanai profesionālās

izglītības iestāde organizē profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, kura saturu

atbilstoši vienotai metodikai izstrādā pati izglītības iestāde. Persona pēc

bezmaksas konsultācijām iesniedz profesionālās izglītības iestādē

iesniegumu neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanai.

Iesniegumā persona izvēlas termiņu, kurā vēlas kārtot profesionālās

kvalifikācijas eksāmenu: 1) akreditētas profesionālās izglītības programmas

ietvaros vai 2) divu mēnešu laikā pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas

dienas.

Novērtēšanas process tiek organizēts līdzīgi formālās izglītības

eksaminējamām personām, kas atbilst Eiropas vadlīnijās par neformālās un

ikdienas mācīšanās atzīšanu definētajiem principiem par personas tiesībām,

iesaistīto pušu pienākumiem, savstarpējās uzticības un tiesiskuma

nodrošināšanu.

Eksāmens sastāv no teorētiskās daļas (parasti testa veidā), kurā pārbauda

personas zināšanas atbilstoši attiecīgajam profesijas standartam, un

praktiskās daļas ar uzdevumiem un pārbaudījumiem atbilstoši profesijas

standartā noteiktajām prasmēm un profesionālajām kompetencēm.

Eksāmena komisija sastāvu no attiecīgās nozares darba devēju pārstāvjiem

izveido profesionālās izglītības iestāde.

Ja pretendents nenokārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, tiek

piemēroti tādi paši noteikumi kā formālajā izglītībā – atkārtoti profesionālās

kvalifikācijas eksāmenu pretendents var kārtot ne ātrāk kā pēc 6 mēnešiem,

sedzot eksāmena izmaksas.

Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu novērtēšanai augstskola vai

koledža izveido vismaz vienu komisiju katrā studiju virzienā, ja AII īsteno šim

studiju virzienam atbilstošas studiju programmas.

AII komisija izvērtē iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem, pieņem

lēmumu un, ja nepieciešams, nosaka pārbaudījumus mācīšanās rezultātu

novērtēšanai. Lai neformālās un ikdienas mācīšanās rezultāti tiktu atzīti, ir

jābūt izpildītiem šādiem kritērijiem:

• uzrādītie dokumenti satur skaidru, nepārprotamu un pilnīgu informāciju par

sasniegtajiem mācīšanās rezultātiem,

• personas iepriekš iegūtā izglītība atbilst uzņemšanas prasībām attiecīgajā

studiju programmā;

• vienu kredītpunktu par ārpus formālās izglītības apgūtajā vai

profesionālajā pieredzē sasniegtiem mācīšanās rezultātiem var piešķirt, ja

tie sasniegti vismaz vienu nedēļu ilgā (40 akadēmiskās stundas)

izglītošanās procesā;

• pārbaudījumos, ja tādi ir noteikti, persona ir uzrādījusi attiecīgās studiju

programmas vai tās studiju kursu prasībām atbilstošas zināšanas,

prasmes un kompetences.

Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu pārbaudījumu veidus komisija

var noteikt atbilstoši mācīšanās rezultātu sasniegšanas veidam.

Ja tiek atzīta personas profesionālā pieredze, tas ir iespējams attiecīgās

studiju programmas daļā, kuru veido prakse. Personas profesionālo pieredzi

var atzīt automātiski vai arī nokārtojot komisijas noteiktus atbilstošus

pārbaudījumus.

Ja tiek atzīta personas profesionālā pieredze attiecīgā studiju programmas

studiju kursā vai studiju modulī, personai: 1) jākārto attiecīgajā studiju kursā

vai studiju modulī noteiktos pārbaudījumus vai 2) jākārto komisijas noteiktus

papildu pārbaudījumus.



Mācīšanās rezultātu apstiprināšana
LKI 2.-4. līmenis LKI 5.-7. līmenis

Personai, kura ir veiksmīgi nokārtojusi profesionālās kvalifikācijas

eksāmenu (vērtējums 10 ballu skalā ne zemāk par 5 – viduvēji),

profesionālās izglītības iestāde izsniedz valsts atzītu dokumentu –

profesionālās kvalifikācijas apliecību (LKI 2.-4. līmenis).

Laika posmā no 2011.gada līdz 2017.gadam neformālās un ikdienas

mācīšanās rezultātu novērtēšanas ceļā profesionālās kvalifikācijas

apliecību (LKI 2.-4. līmenis) ieguvušas 5543 personas. No tām 2316

personas ieguvušas LKI 3. līmeņa kvalifikāciju, bet 3227 persona – LKI 4.

līmeņa kvalifikāciju. Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu

atzīšanu ir veikta 77 profesionālajās kvalifikācijās, kas aptuveni ir puse no

izglītības iestāžu piedāvātajām iespējām.

Mācīšanās rezultātu atzīšana tiek fiksēta AII komisijas lēmumā. Tajā

norāda atzīto mācīšanās rezultātu apmēru kredītpunktu izteiksmē, kā arī

studiju programmas vai studiju kursa nosaukumu, kurā tiek ieskaitīti

atzīto mācīšanās rezultātu kredītpunkti. AII atzīšanas komisijas lēmumu

paziņo pretendentam. Pretendents atzīšanas komisijas lēmumu viena

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt pie augstskolas

rektora vai koledžas direktora, savukārt augstskolas rektora vai koledžas

direktora lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var

apstrīdēt Administratīvajā tiesā.

Persona, kura nestudē konkrētajā studiju programmā, pēc neformālās un

ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas var tikt imatrikulēta konkrētās

studiju programmas attiecīgajā studiju posmā, ja nepieciešams,

individuāli nosakot papildu apgūstamo studiju kursu vai studiju moduļu

apjomu un attiecīgos pārbaudījumus.

AII jāizskata iespējas, kādā veidā tiek piešķirti kredītpunkti, ja pretendenti

ir sasnieguši mācīšanās rezultātus citos mācīšanās apstākļos vai laika

periodos.

AII pieredze neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanā ir

atšķirīga, bet pārsvarā atzīšanas process ir uzsākts vismaz kopš

2012.gada. Statistika par atzīšanas rezultātiem atsevišķās augstskolās ir

apkopota dažādu projektu sasniedzamo mērķu raksturojumam,

prezentēta tematiskajos semināros un nesniedz kopējo raksturojumu par

neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas progresu.

Atsevišķām AII ir salīdzinoši lielāka pieredze neformālās un ikdienas

mācīšanās rezultātu atzīšanā – vidēji ap 40 personām gadā.



Secinājumi
LKI 2.-4. līmenis LKI 5.-7. līmenis 

Kopš 2011.gada profesionālajā izglītībā ir izveidota un 
normatīvajos aktos noteikta neformālās un ikdienas 
mācīšanās rezultātu atzīšanas, kas notiek atbilstoši profesijas 
standarta prasībām, sistēma. Vairāki neformālās un ikdienas 
mācīšanās rezultātu novērtēšanas aspekti ir saskaņoti ar 
formālo izglītību:

• atzīšanu veic profesionālās izglītības iestādes;

• profesionālās kvalifikācijas eksāmena (par maksu) norise 
un saturs;

• iegūtā kvalifikācija, tās LKI līmenis un mācīšanās rezultāti;

• mācīšanās rezultātu atbilstība kvalitātes prasībām.

Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanu valsts 
līmenī saskaņā ar normatīvo aktu prasībām koordinē IKVD, 
deleģējot tiesības akreditētām izglītības iestādēm veikt 
atzīšanu. 

Izglītības iestāžu pašnovērtējuma ziņojumos jāiekļauj 
informācija par neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu 
atzīšanas nodrošināšanu un rezultatīvajiem rādītājiem. 

Kopš 2012.gada augstākajā izglītībā ir ieviesta un 
normatīvajos aktos noteikta procedūra neformālās un 
ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanai, t.i., tiek atzīta 
kvalifikācijas daļa, kas pieder pie attiecīgā līmeņa 
kvalifikācijas. 

Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšana ir 
iespējama tikai akreditētās studiju programmās. 

Atzīšanas rezultātā tiek piešķirti kredītpunkti, kas nodrošina 
pretendentam imatrikulācijas iespējas atbilstošajā studiju 
programmā. 

Augstākajā izglītībā atzīšana netiek koordinēta valsts līmenī –
AII, pamatojoties uz normatīvo regulējumu un IZM 
izstrādātiem metodiskajiem ieteikumiem, veido savu pieeju 
un praksi, kā arī nosaka maksu par atzīšanu. Vienotas 
izpratnes un attieksmes veicināšanai par neformālās un 
ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas procesu, IZM un AIC 
organizēja seminārus AII pieredzes apmaiņai. 

AII pieredze neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu 
atzīšanas organizēšanā kalpoja par pamatu grozījumiem 
normatīvajos aktos – 2018.gadā tika atcelti ierobežojumi 
personas iepriekšējā pieredzē sasniegto mācīšanās rezultātu 
atzīšanai tikai 30% apmērā no attiecīgās studiju programmas 
sasniedzamajiem rezultātiem. 

Augstākās izglītības studiju virzienu akreditācijas normatīvajā 
regulējumā ir noteikti priekšnoteikumi neformālās un 
ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas procedūru aprakstam 
un rezultātu analīzei. 



Uz gudriem vīriem neatsaucies, 
Pats visā iegremdēties traucies, 

Kas pats zin atrast labu, ļaunu, 
Tas pasauli zin celt par jaunu.

(Rainis)


