
Transcript of records/ Sekmju izraksts 
 

Full name of student/ 
Skolēna vārds, uzvārds 

 

Official name of school/ 
Mācību iestādes oficiālais nosaukums 

 

Address of school/ 
Mācību iestādes adrese 

 

Telephone, e-mail of school/ 
Iestādes tālruņa nr., e-pasta adrese 

 

 

Subjects/ Mācību priekšmeti 
Year 1/ 

1. gads 

Year 2/ 

2. gads 

Year 3 (period 

grades)/ 

3. gads 

(1. semestris) 

Final grade/ 

Gala atzīme 

Acad. hours in 

curriculum*/ 

Akadēmisko stundu 

skaits izglītības 

programmā* 

Native language/ Dzimtā valoda 
(                                       ) 

     

English language/ Angļu valoda      

Secondary language/ Otra svešvaloda 
(                                       ) 

     

Mathematics/ Matemātika      

History/ Vēsture      

Biology/ Bioloģija      

Physics/ Fizika      

Chemistry/ Ķīmija      

Geography/ Ģeogrāfija      

Art/ Māksla      

Music/ Mūzika      

Physical education/ Fiziskā audzināšana      

      

      

      

      
 

  

   

 

Predicted average grade/ Paredzamā vidējā atzīme: …………………………. 

* Length of Academic hour is 40 minutes./ Akadēmiskās stundas garums ir 40 minūtes. 

 
I hereby certify that the information provided on this Transcript is correct and valid./ Ar šo es apliecinu, ka sekmju izrakstā sniegtā 
informācija ir pareiza. 
 

……………………………………………….……………………………………………………….……… 
Full name of the representative of the school/ Mācību iestādes pārstāvja vārds, uzvārds 
 

…………………………………… 
Signature/ Paraksts 
 

…………………………………… 
Date/ Datums        /Official school stamp/ Oficiālais skolas zīmogs/



UZMANĪBU! LŪDZU, NEPIEVIENO ŠO LAPU SAVAM PIETEIKUMAM! 

 

Sekmju izraksta aizpildīšanas vadlīnijas 

 

� Lūdzu, aizpildi veidlapu drukātiem burtiem. 

� Skolēna vārds, uzvārds – ieraksti vārdu tā, kā tas ir rakstīts pasē vai identifikācijas kartē. 

� Mācību iestādes oficiālais nosaukums – ieraksti skolas oficiālo nosaukumu. Tas nav jātulko angļu valodā. 

� Dzimtā valoda – ieraksti iekavās dzimtās valodas nosaukumu angļu valodā. 

� Otra svešvaloda – ieraksti iekavās otrās svešvalodas nosaukumu angļu valodā. 

� Papildu priekšmeti – ja ir apgūti citi priekšmeti, kas nav minēti šajā sekmju izrakstā, lūdzu, ieraksti tos tukšajās rindās 

mācību priekšmetu ailē angļu valodā. 

� Atzīmes – lūdzu, ieraksti vidusskolas 1. un 2. gada (10. un 11. klases) mācību priekšmetu gada atzīmes, kā arī 

vidusskolas 3. gada (12. klases) pirmā semestra atzīmes. Lūdzu, neraksti gada atzīmes priekšmetiem, kuriem jau ir 

zināmas gala atzīmes! 

� Gala atzīme – lūdzu, ieraksti atzīmes priekšmetiem, kas jau ir pabeigti. Tās ir atzīmes, kas tiks norādītas tavā 

vidusskolas atestāta sekmju izrakstā. Ja ir saņemta mācību priekšmeta gala atzīme, nav nepieciešams norādīt semestra 

atzīmi. 

� Akadēmisko stundu skaits izglītības programmā – norādi oficiālo akadēmisko stundu skaitu (visu vidusskolas mācību 

gadu laikā), kas ir atvēlēts šim priekšmetam tavā vidējās izglītības programmā. Šī informācija tev ir jāsaņem no savas 

vidusskolas. 

� Paredzamā vidējā atzīme – palūdz skolas pārstāvim ierakstīt, kāda vidējā atzīme tev tiek prognozēta, beidzot mācības 

vidusskolā. 

� Pārliecinies, ka skolas pārstāvis paraksta sekmju izrakstu, uzraksta datumu un uzliek oficiālo skolas zīmogu. 

 

Paldies! 

 

 

UZMANĪBU! LŪDZU, NEPIEVIENO ŠO LAPU SAVAM PIETEIKUMAM! 


