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6 priedas  

                                                                                                         

                                                                                                    PATVIRTINTA 

                                                                                                    Šepetos Almos Adamkienės 

                                                                                                    pagrindinės mokyklos 

                                                                                                    direktoriaus  

                                                                                                    2017 m. birželio 9 d.   

                                                                                                    įsakymu Nr.V- 64 

 

 

 

KUPIŠKIO RAJONO ŠEPETOS ALMOS ADAMKIENĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

 

                                       BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Mokyklos  mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) yra parengtas, vadovaujantis Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308, Pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309, Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2016 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-325 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 

2015 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ , Bendrosiomis programomis, Nuosekliojo mokymosi 

pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija,  mokyklos administracijos, 

mokytojų, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) susitarimais.  

2. Apraše aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, vertinimo ir įsivertinimo principai 

ir nuostatos, vertinimo ir įsivertinimo planavimas, vertinimas ir įsivertinimas ugdymo procese bei 

baigus programą ar jos dalį, įvertinimų ir pažangos fiksavimas, vertinimo ir įsivertinimo 

informacijos analizė, namų darbų skyrimas ir vertinimas, kontrolinių darbų, diagnostinių testų, 

bandomojo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (toliau – PUPP)  vertinimas, kėlimas į 

aukštesnę klasę, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas.  

3. Apraše vartojamos sąvokos:  

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas – kriterijais grįstas ugdymosi ir 

mokymosi stebėjimas ir grįžtamasis ryšys, informacijos apie mokymosi procesus ir rezultatus 

rinkimas ir kaupimas, interpretavimas ir naudojimas mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti.  
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Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo išsiaiškinami mokinio pasiekimai ir 

tam tikru mokymosi metu padaryta pažanga, numatomos tolesnio mokymosi galimybės, pagalba 

sunkumams įveikti.  

Formuojamasis ugdomasis vertinimas – ugdymo(si) procese teikiamas abipusis 

atsakas, grįžtamasis ryšys, padedantis mokiniui gerinti mokymą(si), nukreipiantis, ką dar reikia 

išmokti, leidžiantis mokytojui pritaikyti mokymą, siekiant kuo geresnių rezultatų.  

Apibendrinamasis  vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio ugdymosi rezultatai, 

baigus programą ar kitą mokymosi etapą.  

Kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir 

pasiekimus kaupimas, kai mokinys vertinamas už per pamoką padarytą individualią pažangą ar 

namų darbus. Vertinimas fiksuojamas mokytojo nustatyta tvarka.  

        Signalinis pusmečio įvertinimas – kartą per pusmetį iš esamų pažymių vedamas 

aritmetinis vidurkis.  

      Įvertinimas – vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas dėl mokinio 

pasiekimų ir padarytos pažangos.  

                       Įsivertinimas – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimas, 

vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius.  

                      Vertinimo kriterijai – mokytojo pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiose 

programose pateiktus apibendrintus kokybinius mokinių žinių, supratimo ir gebėjimų vertinimo 

aprašus numatyti mokinių pasiekimų lygiai.  

                      Vertinimo aplankas – vertinimo proceso dalis, kuri padeda mokiniams išmokti 

įsivertinti ir pateikti savo darbus kitiems. Aplanke kaupiami mokinių darbai, parodantys pažangos 

kokybinę kompetenciją.  

 

II SKYRIUS 

VERTINIMO TIKSLAS, NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

4. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tikslas - padėti mokiniui 

mokytis, atsiskleisti jo individualybei ir siekti kūrybiškumo, bręsti kaip asmenybei; pateikti 

informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, priimti pagrįstus sprendimus.  

  5. Vertinimo nuostatos: 

     5.1. vertinama  mokinių žinios ir supratimas, žinių  taikymas, bendrieji ir dalyko 

gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, asmeninė pažanga, vertybinės nuostatos bei elgesys;  
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 5.2. vertinimas skirtas padėti mokytis - mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją 

apie savo pasiekimus ir pažangą, mokinys mokosi vertinti ir įsivertinti;  

 5.3. vertinama individuali mokinio pažanga (idiografinis vertinimas) – mokinio 

dabartiniai pasiekimai lyginami su ankstesniaisiais;  mokinių pasiekimai  tarpusavyje nelyginami. 

      6. Vertinimo principai:  

       6.1. tikslingumas – vertinimo metodai atitinka mokymo ir mokymosi tikslus ir turinį;  

                      6.2. atvirumas ir skaidrumas – su mokiniais tariamasi dėl vertinimo, į(si)vertinimo 

formų, laiko, aiškūs vertinimo kriterijai; mokiniai patys dalyvauja vertinimo planavime ir procese;  

    6.3. informatyvumas  – vertinimo informacija savalaikė, nurodoma, ką mokinys  

išmoko, kur spragos, kaip jas ištaisyti; tėvai (globėjai, rūpintojai) nuolat informuojami apie vaikų 

mokymąsi bei rezultatus. 

 

III SKYRIUS 

 

BENDROJI VERTINIMO TVARKA 

 

 

 Mokinių žinios, gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, pažanga vertinama pagal pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo bendrosiose programose pateiktus apibendrintus mokinių pasiekimų lygių 

požymių aprašus, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir  vertinimo instrukcijas, atskirų 

dalykų vertinimo tvarkos aprašus.  

  7. Mokytojas per pirmąją savo dalyko pamoką rugsėjo mėnesį mokinius supažindina 

su dalyko programa, mokymosi pasiekimų informacijos kaupimo ir jos fiksavimo sistema, aptaria 

vertinimo kriterijus, metodus ir formas. 

  8.  Administracija, klasių kuratorius, dalykų mokytojai supažindina mokinių tėvus 

(globėjus, rūpintojus) su mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu. 

  9. Rugsėjo mėnesį  5 klasės mokiniai ir naujai atėję mokiniai pažymiais nevertinami, 

jiems skiriamas vieno mėnesio adaptacinis laikotarpis.  

10.  Mokinių mokymosi pasiekimai fiksuojami įrašu arba taikant 10 balų vertinimo 

sistemą:  

 10.1. patenkinamas įvertinimas – įrašai: „įskaityta“ -  4 – 10  balų įvertinimas;  

 10.2. nepatenkinamas įvertinimas – įrašas „neįskaityta“, 1 – 3    balų įvertinimas.  

 10.3. vertinant mokinių pasiekimus orientuojamasi į mokinių pasiekimų lygius, 

apibrėžtus Bendrosiose programose: patenkinamą (atitinka įvertinimą 4-5 balai), pagrindinį (6-8 

balai) ir aukštesnįjį (9-10 balų).  

10.4. mokinių pasiekimai vertinami taikant 10 balų sistemą, laikantis  vertinimo 

normų, atsižvelgiant į pateikiamą balų aprašą:  
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10 – (puikiai), kai užduotis ar atsakinėjimas atliktas be klaidų.  

9 – (labai gerai), kai užduotis ar atsakinėjimas iš esmės yra atliktas labai gerai, tačiau yra neesminis 

netikslumas ar suklydimas.  

8 – (gerai), kai užduotis visiškai atlikta, tačiau yra keletas klaidų ar suklydimų.   

7 – (pakankamai gerai), kai atliktoje užduotyje yra keletas klaidų ar suklydimų.  

6 – (vidutiniškai gerai), kai padarytos klaidos ar suklydimai leidžia suprasti užduoties reikšmę.  

5 – ( patenkinamai), kai mokinys teisingai atliko pusę gautos užduoties.  

4 – (pakankamai patenkinamai), kai mokinys pusėje atliktos užduoties padarė klaidų.  

3 – (nepatenkinamai), kai nėra nė vieno teisingo atsakymo ar minties, o yra tik bandymai atlikti 

užduotį.  

2 – (blogai), kai nesuprantama, ką mokinys bandė užduotyje atlikti.  

1 – (labai blogai), nes mokinys atsisakė atsakinėti ar nebandė atlikti užduoties neturėdamas 

pateisinamos priežasties.  

 10.5. mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga vertinami sistemingai. 

Rekomenduojama pasiekimus vertinti tokiu dažnumu per pusmetį:  

- jei dalykui mokyti skirta 1 savaitinė pamoka, vertinama ne mažiau kaip 3 pažymiais;  

- jei dalykui mokyti skirtos 2 savaitinės pamokos, vertinama ne mažiau kaip 4 pažymiais;  

- jei dalykui mokyti skirtos 3 – 5  savaitinės pamokos, vertinama ne mažiau kaip 5 pažymiais.  

 10.6. kontrolinis darbas: 

 - darbas raštu, ne mažesnis kaip 30 minučių trukmės, skirtas patikrinti, kaip įvaldyta programos 

dalis (tema, kelios temos, skyrius, logiškai užbaigta dalis ir pan.);  

- apie kontrolinį darbą, testą mokiniai informuojami prieš savaitę, fiksuojant elektroniniame 

dienyne.  

- per vieną dieną klasei skiriamas tik 1 kontrolinis darbas; 

-  pirmą dieną po mokinių atostogų, po šventinių dienų, po mokinio ligos kontrolinis darbas 

nerašomas;  

- jei mokinys dėl ligos ar kitų, dokumentais patvirtintų pateisinamų priežasčių praleido daugiau kaip 

80 proc. vienos temos pamokų,  mokytojo ir mokinio sutarimu nuo kontrolinio darbo gali būti 

atleidžiamas;  

- mokiniai, praleidę kontrolinį darbą dėl pateisinamos priežasties, privalo atsiskaityti per 1 savaitę 

nuo atvykimo į mokykl.  Įvertinimas rašomas į tos dienos, kada buvo rašytas kontrolinis darbas, 

langelį šalia „n“.  

- kontrolinio darbo rezultatus dalyko mokytojas elektroniniame dienyne fiksuoja ne vėliau kaip per 

7 kalendorines dienas. 

- su ištaisytais ir įvertintais darbais supažindinami mokiniai, atliekama kontrolinio darbo analizė;  
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- kontrolinis darbas, mokiniui pageidaujant, gali būti perrašomas per savaitę nuo rezultatų 

paskelbimo dienos (fiksuojant elektroniniame dienyne perrašyto darbo įvertinimą). Tokia galimybe 

mokinys gali pasinaudoti vieną kartą per pusmetį;  

10.7. apklausa raštu -  darbas raštu trunkantis iki 15 min.  

- apklausa atliekama ne daugiau kaip iš vienos pamokos medžiagos;  

- darbai grąžinami ir su rezultatais mokiniai supažindinami ne vėliau kaip per savaitę;  

- iš anksto apie planuojamą apklausą mokiniai neinformuojami; 

  10.8.  savarankiškas darbas -  darbas raštu, kurio trukmė pamokoje planuojama 

mokytojo nuožiūra;  

- mokiniai atlieka mokytojo pateiktas užduotis iš jau išmoktų ar naujai išdėstytų temų; 

- savarankiško darbo metu mokiniai gali naudotis vadovėliais ar kita informacine medžiaga; 

-  apie savarankiško darbo rašymą mokinius iš anksto informuoti nebūtina (išskyrus atvejus, kai 

reikalingos priemonės: žinynai, žodynai, skaičiuotuvai ir kt.); 

  10.9.  rašinys, kūrybinis darbas - rašomieji darbai rašomi 1 – 2  pamokas, apie juos 

pranešama prieš mėnesį, data tikslinama prieš savaitę; darbai grąžinami ir įvertinimai paskelbiami 

per 2 savaites nuo parašymo dienos;  

 10.10. laboratorinis ir praktikos darbas - tikrinamasis darbas, trunkantis ne mažiau 

kaip 35 min., – tikrinami mokinių gebėjimai teorines žinias taikyti praktikoje; apie laboratorinį 

(praktikos) darbą pranešama ne vėliau kaip prieš vieną pamoką, fiksuojant elektroniniame dienyne; 

laboratorinis (praktikos) darbas chemijos, fizikos ir biologijos pamokose vertinamas pažymiu;  

 10.11. praktinis-kūrybinis darbas:  

- praktinis-kūrybinis darbas skiriamas ugdyti mokinių gebėjimus, teorines žinias pritaikyti 

praktikoje;  

- praktinės-kūrybinės užduoties atlikimo laikas priklauso nuo darbo sudėtingumo;  

- praktinis-kūrybinis darbas tikrinamas ir vertinamas pagal bendrus reikalavimus.  

 10.12.  projektinis darbas - rengiamas iš vienos temos, tačiau gali būti ir integruotas; 

apie projektinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę, fiksuojant elektroniniame 

dienyne; trumpalaikį projektą gali atlikti vienas mokinys arba mokinių grupė; galutinis įvertinimas 

skiriamas sudedant vertinimus, numatytus dalykų metodinių grupių vertinimo tvarkoje; įvertinimas 

fiksuojamas elektroniniame dienyne projekto pristatymo dieną; 

   10.13.  referatai - mokiniai pasirinkta ar nurodyta tema per pusmetį gali rašyti tik 

vieno mokomojo dalyko referatą (suderinus su dėstančiu mokytoju); pristačius referatą, jo 

įvertinimas įrašomas į elektroninį dienyną; 

 11. Kaupiamasis vertinimas:  
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 11.1. mokyklos  mokytojai mokinius kaupiamuoju vertinimu vertina   kiekvieną 

pamoką. Per pamoką mokinys yra įvertinamas 2 – 3  kaupiamaisiais pažymiais. Iš jų yra vedamas 

pamokos kaupiamojo įvertinimo vidurkis.  

11.2.  mokytojas gali vertinti ir  „+“ , „-“ už tokias veiklas: klasės ir namų darbus, 

trumpas apklausas, diktantus, dialogus, dalyvavimą diskusijose, savarankiškų darbų pristatymus, 

dalyvavimą olimpiadose, varžybose, renginiuose ir kt. Surinkti „+“ ir „-“ ar kiti ženklai mokytojo 

nustatyta tvarka konvertuojami į pažymį.  

11.3. apie kaupiamojo vertinimo taikymą mokytojas  informuoja mokinius mokslo 

metų pradžioje.  

12. mokiniai, laimėję prizines vietas miesto ar šalies olimpiadose, konkursuose, gauna 

10 balų  įvertinimą.  

13. Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas:  

13.1. siekiant apibendrinti turimas žinias, tinkamai pasirengti PUPP, 10 klasės 

mokiniams ne mažiau kaip kartą per mokslo metus organizuojami bandomieji PUPP. Darbai 

vertinami pažymiu. 

14.  Kartą per pusmetį (gruodžio pirmą savaitę ir balandžio paskutinę savaitę) iš 

esamų pažymių vedamas signalinis pusmetis, leidžiantis mokiniui įsivertinti pasiekimus ir pažangą 

(asmeninę ūgtį).  

15. Namų darbai tikrinami ir gali būti vertinami pažymiu arba kaupiamuoju balu.  

16. Namų darbai individualizuojami ir diferencijuojami.  

 

IV SKYRIUS 

 MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI) POREIKIŲ, PAŽANGOS 

IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS UGDYMO PROCESE IR BAIGUS PROGRAMĄ 

 

     17. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pažanga ir pasiekimai vertinami 

pagal Bendrosiose programose numatytus pasiekimus:  

 17.1. pradinio ugdymo koncentre vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas 

formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis vertinimas;  

 17.2. pagrindinio ugdymo koncentre mokinių žinios ir supratimas, žinių taikymo ir 

mąstymo gebėjimai įvertinami pažymiais (10 balų vertinimo sistema); 

   17.3. mokinio, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo dalykų programą, 

mokymosi pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal šioje programoje numatytus 

pasiekimus, vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo 

pagalbą teikiančiais specialistais, susitariama, kokiais aspektais bus pritaikomas mokinio pasiekimų 
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vertinimas ir patikrinimo būdai, kaip jie derės su Bendrosiose programose numatytais pasiekimų 

lygiais; 

  17.4.  mokinio, ugdomo pagal pradinio ugdymo bendrąją programą ar pritaikytą 

bendrąją programą, pasiekimai įrašomi nurodant ugdymo dalykų apibendrintą mokinio pasiekimų 

lygį (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, 

įrašoma „nepatenkinamas“; 

- dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje skiltyje, nurodoma padaryta arba nepadaryta 

pažanga: „pp“ arba „np“; 

- ugdomo pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą mokinio padaryta arba nepadaryta 

pažanga fiksuojama įrašant „pp“ arba „np“;  

 17.5. mokinio, ugdomo pagal pagrindinio ugdymo bendrąją programą ar pritaikytą 

bendrąją programą, pasiekimai vertinami pažymiu;  

- dorinio ugdymo, žmogaus saugos, ekonomikos ir pilietiškumo pagrindai  vertinami įrašu 

,,įskaityta“, ,,neįskaityta“; 

- mokinio, ugdomo pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, mokymosi pasiekimai 

vertinami įrašais „įskaityta“, „neįskaityta“. 

 

V SKYRIUS 

 

 VERTINIMAS BAIGUS PROGRAMĄ, JOS DALĮ 

 

 

18. Pusmečių ir metinių įvertinimai elektroniniame dienyne fiksuojami pažymiais 

arba rašoma „įskaityta“ („įsk.“), „neįskaityta“ („neįsk.“), „atleista“ („atl.“).  

18.1. Pusmečio įvertinimas vedamas pagal apvalinimo taisykles (pvz. jei vidurkis 6,5 

– 7,4 balo, vedama 7; jei vidurkis 5,5 – 6,4 balo, vedama 6).  

19. Metinis įvertinimas išvedamas iš pusmečių įvertinimų:  

19.1. pagal apvalinimo taisykles, jei yra patenkinamas antrojo pusmečio įvertinimas, 

metinis įvertinimas taip pat bus patenkinamas;  

19.2. mokiniui, turinčiam nepatenkinamą antrojo pusmečio įvertinimą arba 

neatestuotam nors vieną pusmetį, negali būti išvestas patenkinamas metinis įvertinimas. Išvedus 

nepatenkinamą metinį įvertinimą mokiniui skiriami papildomi darbai arba jis paliekamas kartoti 

klasės kursą; 

20. Jei pasibaigus ugdymo procesui mokiniui buvo skirtas papildomas darbas, 

papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu.  
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21. Mokinio, grįžusio iš sanatorijos (gydymo įstaigos) pažymius mokytojai perkelia į 

dienyną, pusmečio įvertinimą veda iš mokykloje bei sanatorijoje (gydymo įstaigos) gautų 

įvertinimų.  

22. Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius 

(papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimus, kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo 

programos ar papildomo darbo skyrimo svarstymas vyksta mokytojų tarybos posėdyje.  

23. Klasės kuratorius po mokytojų tarybos sprendimo informuoja mokinio tėvus 

(globėjus, rūpintojus) dėl papildomo darbo skyrimo, kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti 

kursą pasirašytinai (vieną užpildytą formos kopiją perduoda tėvams (globėjams, rūpintojams), kitą 

pasilieka sau).  

VI SKYRIUS 

 

 TĖVŲ (GLOBĖJŲ) INFORMAVIMO TVARKA 
 

24. Klasių kuratorius  kartą per mėnesį išspausdina įvertinimus iš elektroninio 

dienyno tėvams ar globėjams neturintiems prieigos prie interneto. Informuoja apie signalinių 

pusmečių,  pusmečių ir metinius rezultatus.  

25. Du kartus per metus  rengiamos tėvų dienos, kurių metu jie gali aptarti vaikų 

mokymosi pasiekimus ir spragas su dalykų mokytojais.  

26. Iškilus  mokymosi problemoms, mokinių tėvai  yra  informuojami: skambinant, 

individualiai kalbantis, rašant el. laiškus.  

 
VII SKYRIUS 

 

  MOKINIŲ PASIEKIMŲ ĮVERTINIMO OBJEKTYVUMO NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

 

27. Tėvai kreipiasi į klasės kuratorių  dėl neteisingo vaiko pasiekimų įvertinimo.  

28. Klasės kuratorius  kartu su tėvais raštu kreipiasi į mokyklos  administraciją dėl 

vertinimo objektyvumo nustatymo.  

29. Direktorius parašo įsakymą dėl komisijos sudarymo vertinimo objektyvumui 

nustatyti.  

30. Komisija per tris dienas įvertina ir raštu informuoja tėvus, klasės vadovą ir 

mokyklos  direktorių apie gautas išvadas.  

 

VIII SKYRIUS 

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
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31. Mokinių mokymasis namie organizuojamas ir pasiekimai vertinami 

vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405, ir Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus 

aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049.  

32. Aprašas bendru sutarimu, esant reikalui, gali būti koreguojamas ir tobulinamas.  

 

______________________________________ 


