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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

Rezultāti

Aptauja 288738

Ierakstu skaits šajā vaicājumā: 245
Kopējais atbilžu skaits aptaujā: 245
Procenti no kopējā: 100.00%
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

Summary for G01Q01

Dzimums

Atbilde Skaits Procenti

Sieviete (AO12) 196 80.00%  
Vīrietis (AO22) 36 14.69%  
Nevēlos norādīt (AO32) 13 5.31%  
Nav atbildes 0 0.00%  

Summary for G01Q01

Dzimums
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

Summary for G01Q02

Kurā klašu grupā mācās Jūsu bērns/bērni?

Atbilde Skaits Procenti

1.-3. klase (SQ012) 114 46.53%  
4.-6. klase (SQ022) 67 27.35%  
7.-9. klase (SQ032) 76 31.02%  
10.-12.klase (SQ042) 36 14.69%  

Summary for G01Q02

Kurā klašu grupā mācās Jūsu bērns/bērni?
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

Summary for G01Q03

Kas, Jūsuprāt, ir skolēnu/audzēkņu labbūtības pamatā Jūsu bērna/bērnu skolā? (Labbūtība
(šeit arī labklājība) skolā ir stāvoklis, kurā: a) visiem iesaistītajiem (izglītojamajiem,

pedagogiem, administrācijai u.c.) ir pozitīvas emocijas un attieksme pret skolu kopumā; b)
ir pozitīvs pašvērtējums saistībā ar mācībām. Labbūtība un veiksmīga mācīšanās skolā ir

savstarpēji saistītas un ietekmē viena otru. (IKVD, 2021) ) *

Atbilde Skaits Procenti

Atbilde 245 100.00%  
Nav atbildes 0 0.00%  

ID Atbilde

4452 visiem iesaistītajiem (izglītojamajiem, pedagogiem, administrācijai u.c.) ir
pozitīvas emocijas un attieksme pret skolu kopumā

4454  bērns jūtas droši 
4455 Visa pamats ir kādas vertības ir ieaudzinātas ģimenē.
4458 A
4462 A
4463 a
4464 ir pozitīvas emocijas un attieksme pret skolu kopumā
4466 Draudzīgs kolektīvs, labsirdīgi, iejūtīgi skolotāji, disciplīna, interesanti

pasākumi, poļu kultūras un tradīciju veicināšana
4468 Labbūtība un veiksmīga mācīšanās skolā ir savstarpēji saistītas un ietekmē

viena otru.
4471 Vairāk B variants
4477 Labbūtība un veiksmīga mācīšanās skolā ir savstarpēji saistītas un ietekmē

viena otru. 
4478 visiem iesaistītajiem (izglītojamajiem, pedagogiem, administrācijai u.c
4481 a
4487 Laba, saprotoša attieksme
4489 b
4491 Labs labbūtības stāvoklis.Viss apmierina.
4492 visiem iesaistītajiem (izglītojamajiem, pedagogiem, administrācijai u.c.) ir

pozitīvas emocijas un attieksme pret skolu kopumā
4493 Mums ir lieliska skola, pedagoģi un atsaucīga administrācija
4494 Savstarpējā sadarbība starp skolēnu un skolotāju 
4495 а
4496 Pedagogu darbs ar skolēniem
4498 Pozitīvas emocijas un attieksme pret skolu
4500 Mūsi skola ir kā liela ģimene,kur ir tikai pozitivas emocijas
4501 Viss minētais 
4504 b
4506 pozitivs pavertējums saistībā ar mācībām
4507 Labi
4508 Labbūtības pamatā ir skolēnu un skolotāja pozitīvas savstarpējās attiecības, lai

vieni un otri nebūtu pārslogoti un jūstos skolā laimīgi.
4509 a variants
4511 а
4516 /
4517 Sabalansēts mācību režīms.
4518 a)
4521 Pamatā ir labvēlīga atmosfēra, pozitīvas emocijas un komandas gars
4523 A
4524 Atmosfēra skolā, saprotošie skolotāji
4528 Skolēni jūtas kā mājās.
4530 A
4531 Всё отлично 
4533 Pozitīvas emocijas,  individuala pieeja katram bērnam. 
4535 Skolotāju attieksme.
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

4538 Pozitivas emocijas in attieksme pret skolu kopuma
4539 labas attiecības ar klasesbiedriem, skolotājiem, savstarpējā cieņa
4540 B
4541 B
4542 pozitīvs
4544 a un b
4545 Individu@la pieeja katram bērnam, atbalsta sniegšana jebkurā brīdī
4547 Bērnam ir pozitīvas emocijas un attieksme pret skolu kopumā.
4548 a), b)
4550 pozitīvas emocijas un attieksme pret skolu kopumā
4551 Visiem skolēniem, pedagogiem, administrācijai u.c. ir pozitīvas emocijas un

attieksme pret skolu 
4552 Pozitivas emocijas .Pozitiva   attieksme.
4554 pozitīvs pašvērtējums saistībā ar mācībām
4555 pozitīvas atteiksmes pret skolu
4558 Laba atteiksme no skolotajiem un personala
4559 Nē īpaši bērnam patīk staigāt uz skolū
4562 B
4563 A
4564 Man nav atbildes uz šo jautājumu
4565 b
4566 A
4567 Attiecības ar pedagogiem un vienaudžiem
4568 Нормальная программа обучения. 
4569 A
4570 Pozitīva 
4571 Veiksmīga sadarbība starp skolēniem, pedagogiem, administrāciju un

vecākiem.
4572 A
4574 Добрая атмосфера 
4577 Pozitīvs pašvērtējums saistībā ar mācībām
4578 Pozitīva noskaņa uz mācībam
4579 Всё взаимосвязано
4580 Всё взаимосвязано
4581 Всё взаимосвязано
4583 a
4584 A
4585 Pozitīva attieksme pret skolēniem  mācību procesā. 
4586 pozitīva attieksme pret skolu, skolotājiem, mācību stundam, mācīšanai, skolas

tradīcijam.
4587 Visiem iesaistītajiem (izglītojamajiem, pedagogiem, administrācijai u.c.
4588 Skolā ir mājas sajūta, visi ir pozitīvi, izpalīdzīgi, draudzīgi...klases ir mazas,

tāpēc ir individuālā pieeja pie katra audzēkņa.
4589 Skolotāju pozitīva attieksme pret bērnu, skolotāju negatīvo  emociju

paškontrole
4590 Attieksme pret bērniem.
4592 Viss ir kārtība, bērnam ir pozitīvas emocijas un attieksme pret skolu kopumā un

pedagogiem!
4593 profesionāli pedagogi
4594 Attiecības ar skolotājiem un klasesbiedriem.
4595 Vis labi
4596 A
4597  Labbūtība un veiksmīga mācīšanās skolā ir savstarpēji saistītas un ietekmē

viena otru.
4598 a
4599 Gimenes atmosfēra,pozitivas emocijas,cienīga attieksme pret izglitojāmiem in

pasniedzējeMūsu skolam.
4601 b
4603 Labas attiecības ar skolenuem un skolotājiem un labas sekmes. 
4604 Nē
4605 Sajūta ka ģimenē 
4606 A
4607 А
4609 Skolotāju un bērnu draudzīga atmosfēra
4610 Mājas atmosfēra skolā.
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

4611 A
4612 a) visiem iesaistītajiem (izglītojamajiem, pedagogiem, administrācijai u.c.) ir

pozitīvas emocijas un attieksme pret skolu kopumā
4613 A), b)
4614 A
4615 JāSkola
4616 a un b
4617 a
4621 B
4625 a) un b)
4629 Желание ребенка ходить в школу, позитивный настрой
4630 A un B
4631 Draudzīga atmosfēra slolā
4633 veselīgas attiecības skolēnu starpā un saprotoši skolotāji
4634 Draudzīgas attiecības ar klasesbiedriem un skolotājiem.
4635 Skolēnu un skolotāju sadarbība, savstarpēja komunikācija un pozitīva

attieksme. 
4636 Labi
4637 B
4639 Klasesbiedru attieksme un skolotājas 
4640 C
4642 Visiem ir pozitīvas emocijas un attieksme pret skolu kopumā. 
4643 c
4644 b) ir pozitīvs pašvērtējums saistībā ar mācībām.
4647 Labbūtība
4651 Mūsu skola ir kā viena ģimene, visi ir draudzīgi un tas ir labturības pamatā,

manuprāt.
4653 b
4657 Ir pedagogu saprotoša, labvelīga attieksme pret skolēniem, ērta, sakartotā

skola un labas un draudzīgas skolēnu savstarpējās attiecības.
4658 a
4659 A
4660 Bnn
4662 C
4663 Draudzigas attiecibas klasesbiedru vidu! Saprotosi, zinosi skolotaji! 
4664 Pozitīvas emocijas 
4665 a,b,c
4667 Pozitīva atmosfera skolā.
4668 c.) ir pozitīvas emocijas un attieksme pret skolu kopumā
4670 a
4672 A
4673 B
4674  ir pozitīvs pašvērtējums saistībā ar mācībām. Labbūtība un veiksmīga

mācīšanās skolā ir savstarpēji saistītas un ietekmē viena otru
4675 Skolotāji
4677 Pozitīvas emocijas un attieksme pret skolu
4678 Attiecībā skolēnu un pedagogu starpā 
4682 Ir pozitīvas emocijas pret skolu un skolotājiem, ka arī skolas administrāciju.

Pozitīva attieksme mācības procesam.
4683 Mājiga attieksme 
4684 A
4686 B
4687 Viss kopā
4690 A,d
4691 pozitīvas emocijas, attiecības klasē,iesaiste,izpildito uzdevumu apzināšanas
4693 A
4696 a) b) 
4697 Ļoti draudzīga skola. Atsaucīgas skolotājas. Ļoti daudz dažādu pasākumu.
4698 b
4700 Atteiksme starp bērniem un skolotājiem
4704 uzticēties skolotājiem
4706 Labas, pozitīvas un cieņpilnas attiecības ar vienaudžiem un skolotājiem.

Pārliecība, ka nepieciešamības gadījumā saņemsi atbalstu un palīdzību.
Drošības sajūta.

4708 Pozitīva emocionālā atmosfera klasē un skolā.
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

4709 b)
4710 Pozitīva, draudzīgā atmosfērā
4713 visiem iesaistītajiem (izglītojamajiem, pedagogiem, administrācijai u.c.) ir

pozitīvas emocijas un attieksme pret skolu kopumā;
ir pozitīvs pašvērtējums saistībā ar mācībām

4715 -
4716 skolas atmosfera
4720 Adpusēji efektīva audzēknu,skolotāju un vecāku mijiedarbība
4722 a) visiem iesaistītajiem (izglītojamajiem, pedagogiem, administrācijai u.c.) ir

pozitīvas emocijas un attieksme pret skolu kopumā
4723 Labas atteksmes starp skolēniem un pedagogiem,ka arī starp klasesbiedriem.  
4724 Iespēja iegūt zināšanas bez emocionāla sprieduma
4726 piekrītutu
4727 visiem iesaistītajiem (izglītojamajiem, pedagogiem, administrācijai u.c.) ir

pozitīvas emocijas un attieksme pret skolu kopumā.ma
4728 a
4729 B
4730 a’
4732 Labas attiecības starp skolēniem un pedagogiem
4733 b
4734 Meitai ir pozitīvs pašvērtējums saistībā ar mācībām.
4735 Pozitīvas emocijas, pozitīvs pašvērtējums, motivācija un vēlme iet uz skolu, gūt

panākumus mācībās
4736 A
4738 Draudzīga un droša vide skolā.
4739 A
4740 Счастливая, крепкая семья. 
4741 b
4743 Labbūtība un veiksmīga mācīšanās ir savstarpēji saistītas.
4744 Saliedēta klase, izpalīdzīgas un laipnas skolotājas, interesanti, aktīvi un radoši

pasākumi skolā, garšīga un pietiekama ēdināšana, vispārīgi draudzīga un droša
atmosfēra skolā.

4745 Bērnam ir pozitīvas emocijas un attieksme pret skolu; patīk mācīties skolā,
labas attiecības ar pedagoģiem.

4746 b
4748 A
4749 mūsu skola ir ar skola ar ģimenes sajūtu, gan skolēni, gan mēs vecāki ir

parliecināti par to, kā mūsu skola cenšas padarīt mūsu bērnus laimīgus.
4750 b
4751 Omulīgā gaisotne, pedagogu, atbalsta personāla un administrācijas kvalitatīvs

darbs.
4752 Labs
4753 a)
4754 Bērns labrāt apmeklē skolu un nodarbības. 
4755 Draudzīga atmosfēra skolā 

A un B
4756 Bērns labprāt iet uz skolu
4758 А
4759 b
4760 A
4762 Man viss patik
4763 A
4765 ir pozitīva attieksme pret skolu kopumā;
4766 Laba attieksme bret skolēniem
4767 A, B
4768 Pozitīvas emocijas un attieksme pret skolu kopumā.
4769 Ir pozitīvs pašvērtējums saistībā ar mācībām.
4772 a,b
4776 skolas tradīcijas
4778 Emocionālā un fiziskā drošība, draudzīga attieksme starp skolēniem, atbalsts no

skolotājiem, piederības izjūta.
4779 a)
4780 B
4782 b
4783 A
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

4786 a) visiem iesaistītajiem (izglītojamajiem, pedagogiem, administrācijai u.c.) ir
pozitīvas emocijas un attieksme pret skolu kopumā

4787 Skolotāja 
4788 Manuprāt abi varianti der
4789 A
4790 savstarpēji saistīts
4791 А
4792 Tas, ka skolēns jūtas droši, mierīgi un stabili.
4793 Labsbūtība skolā ir, tad kad bērns vēlās iet uz skolu, pavadīt laiku ar saviem

klasesbiedriem
4794 Labas attiecības ar klasesbiedriem un skolotāju pietiekama un labsirdīga 

attieksme pret bērnu 
4796 Viss ir saistīts sava starpā un ietekmē viens otru. A un B.
4798  visiem iesaistītajiem (izglītojamajiem, pedagogiem, administrācijai u.c.) ir

pozitīvas emocijas un attieksme pret skolu kopumā
4799 C)
4800 a) visiem iesaistītajiem (izglītojamajiem, pedagogiem, administrācijai u.c.) ir

pozitīvas emocijas un attieksme pret skolu kopumā
4801 pozitīvas emocijas un attieksme
4802 visiem iesaistītajiem (izglītojamajiem, pedagogiem, administrācijai u.c.) ir

pozitīvas emocijas un attieksme pret skolu kopumā
ir pozitīvs pašvērtējums saistībā ar mācībām

4803 Skolā ir pozitīva gaisotne, kas izraisa pozitīvas emocijas gan man kā vecākam,
gan manam bērnam. 

4804 B
4807 labas attiecības skolēnu starpā, labs kontakts ar skolotājiem
4809 Pozitīva atmosfēra skolā.
4810 a) visiem iesaistītajiem (izglītojamajiem, pedagogiem, administrācijai 
4813 b
4814 a) visiem iesaistītajiem (izglītojamajiem, pedagogiem, administrācijai u.c.) ir

pozitīvas emocijas un attieksme pret skolu kopumā; 
4815 viss labi
4816 a
4817 b) variants
4819 A
4820 Skolotāju pozitīvā attieksme 
4821 Ir pozitīvs 
4824 a
4825 Mana bērna labbūtības pamatā ir profesionāli pedagogi un pozitīvs

pašvērtejums saistībā ar mācībām.
4826 Manuprāt , klasesbiedru kā ari skolotāju pozitivas emocijas dod manām bernam

pozitivas emocijas 
4828 ir pozitīvas emocijas un attieksme pret skolu kopumā
4829 A
4830 ir pozitīvs pašvērtējums saistībā ar mācībām. Labbūtība un veiksmīga

mācīšanās skolā ir savstarpēji saistītas un ietekmē viena otru.
4833 atmosfēra klasē,attiecības ar skolotājiem
4838 Viss ir labi 
4839 visiem iesaistītajiem ir pozitīvas emocijas un attieksme pret skolu kopumā
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

Summary for G01Q03

Kas, Jūsuprāt, ir skolēnu/audzēkņu labbūtības pamatā Jūsu bērna/bērnu skolā? (Labbūtība
(šeit arī labklājība) skolā ir stāvoklis, kurā: a) visiem iesaistītajiem (izglītojamajiem,

pedagogiem, administrācijai u.c.) ir pozitīvas emocijas un attieksme pret skolu kopumā; b)
ir pozitīvs pašvērtējums saistībā ar mācībām. Labbūtība un veiksmīga mācīšanās skolā ir

savstarpēji saistītas un ietekmē viena otru. (IKVD, 2021) ) *
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

Summary for G01Q04

Kas, Jūsuprāt, Jūsu bērna/bērnu skolā būtu jāpilnveido, lai palielinātu skolēnu/audzēkņu un
labbūtību?

Atbilde Skaits Procenti

Atbilde 245 100.00%  
Nav atbildes 0 0.00%  

ID Atbilde

4452 Skolā ir ļoti pozitīva gaisotne,  kurā skolēni jūtas ērti un droši.  Skolēniem ir 
daudz iespēju sevi pierādīt dažādās aktivitātēs un konkursos, tāpēc domāju, ka
jāturpina virzīties tajā pašā virzienā. 

4454 Vairāk iespēju piedalīties nometnēs
4455 Attieksme pret mācībām.
4458 A
4462 Nezinu.
4463 Viss ir labi skolā
4464 Man viss patik mūsu skolā 
4466 Iedrošināt audzēkņus dalīties savos pārdzīvojumos un rast risinājumus

problēmsituācijās
4468  Direktora psihoemocionālā attieksme pret skolu kopumā. 
4471 Kopumā viss apmierina.  Varbūt kādas ekskursijas/pasākumi kas netieši saistīti

ar mācībām. 
4477 Mūsu skolā viss ir kārtībā. 
4478 Vairāk rūpēties par bērniem
4481 Nezinu
4487 Viss kārtībā
4489 Neesmu speciālists 
4491 Viss kārtībā.
4492 Viss ir kārtībā 
4493 Grūti teikt, tāpēc ka mūsu skolā bērni jūtas, ka mājās. Mums ir ļoti laba skola.
4494 Kopējās ārpus klases nodarbības 
4495 Пока затрудняюсь ответить. 
4496 Nav ko uzlabot
4498 Jāpilveido materiālo-tehnisku bāze - jauni moderni mācības līdzekļi, datori,

interaktīvas tafeles, jaunas grāmatas (gan mācības grāmatras, gan interēšu
grāmatas), jaunas teplas ar laboratorijām un materiāku u tt

4500 Varbūt daudzāk kopigo pasākumu
4501 Nekas
4504 Neformālās izglītības piedāvājumi, projekti un brīvā laika aktivitātes. 

Interešu pulciņi skolās. 
Kultūras pasākumi. 

4506 vairāk mācību ekskursiju, dailrades konkursus ar balvam
4507 Viss labi
4508 Skolotājiem mazāku slodzi, lai nebūtu pārslogoti, un būtu morāli veseli un

vienmēr priecīgi un pozitīvi noskaņoti.
4509 Individuālā pieeja.
4511 Garšīgu pusdienu
4516 /
4517 Sekot, la skolotāji nebūtu pārstrādājušies.
4518 Lai vairāk nebūtu ekspedimentu ad attalinātām mācībām. Tas nebija labi ne

bērniem, ne skolotājiem, ne vecākiem.
4521 Vairāk neformālo salidējumu kopā ar skolotājām un skolēniem
4523 Viss kārtībā
4524 jaunas mācību grāmatas
4528 Viss ir kārtībā.
4530 Viss labi
4531 Всё отлично 
4533 Man viss apmierina mūsu skolā
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4535 Nevaru teikt, jo mani viss apmierina.
4538 Neko
4539 skolotājiem nedrīkst aizvert acis uz skolēnu savstarpējiem konfliktiem
4540 Viss ir labi.
4541 Neformālās piedāvājumi,projekti un kult. Pasākumi
4542 viss apmierina
4544 Kopīgas aktivititātes, lai saliedētu klasi un skolas audzekņus.
4545 Viss kārtība 
4547 Nekas nav jāpilnveido, viss labi.
4548 Mani bērni pietiekami labi jūtas skolā.
4550 Viss ir labi
4551 Nevajag neko mainīt vai pilnveidot - viss ir labi
4552 Viss apmierina .
4554 Psihologa darbs 
4555 viss apmierina
4558 Vairak kontrolet bernus starpbrižosk
4559 Vairāk pievērst uzmanību emocionālām stāvoklim 
4562 Esmu apmierināta ar skolu
4563 Viss labi 
4564 Skolā viss ir atbilstoši sakārtots
4565 viss ir labi
4566 -
4567 Nekas
4568 Успеваемость 
4569 Mani viss apmierina
4570 Ne kas
4571 Abi bērni skolā jūtas labi.
4572 Viss apmierina
4574 Всё хорошо 
4577 Dažiem skolotājiem vajadzētu kontrolēt savas emocijas
4578 Nezinu
4579 Ничего 
4580 Ничего 
4581 Ничего 
4583 Чаще делать встречи (классный час) учитель-ученики, разговаривать НЕ

на темы учебы. 
4584 Vairāk laika pavadīt 
4585 Viss ir lieliski. 
4586 attiecības starp klasi jāpilnveido
4587 Darudzīga atmosfēra
4588 Neko nevajag pilnveidot, jo mani viss apmierina, ka arī bērns uz skolu iet ar

prieku. Skolā mājo mājas sajūta.
4589 Skat.3.atbildi
4590 Klases audzinātājai redzēt skolēna panākumus.
4592 Mūsu skolā nekas. 
4593 zināšanu pasniegšanu
4594 Viss ir labi.
4595 Vis labi 
4596 Viss labi
4597 skolotājiem jābūt atbildīgākiem par savu darbu un atsaucīgākiem uz vecāku

vēlmēm un lūgumiem
4598 Mans bērns ir apmierināts ar skolu
4599 Mūsu skolā labbūtības jomā viss kartībā.Kopejie
4601 izglitības programmu Latvijā
4603 Jāuzlabo skolotāju kompetences, ļaujot viņiem pilnveidot sevi un pietiekami

atpūsties. 
4604 Ne
4605 Viss Ok 
4606 Не делать больше дистанционную учебу
4607 Jā 
4609 Vasaras nometnes tieši skolas audzēkņiem un braucienus
4610 Nezinu.
4611 Labas atteiksmes ar pedagogiem.
4612 es nezinum
4613 Viss labi
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4614 -
4615 Skolā viss kārtībā
4616 Viss apmierina
4617 Skolā viss ir kārtībā
4621 Latviešu valodas lietošana 
4625 Mūsu skolā 
4629 Второй комплект учебников, чтобы не носить домой тяжелые портфели
4630 Valsts finansējums kabinetu aprīkošanai (mājturības kabinets, aprīkojums

dabaszinību eksperimentiem mācību stundās u. c. 
4631 Viss apmierina
4633 atmosfēra klasē
4634 Grūti pateikt.
4635 Visās skolās jādod iespēja skolotājiem vairāk darboties kopā ar bērniem nevis

rakstīt atskaites.
4636 Labi
4637 Pavadīt laiku ārpus skolas ar klasesbiedriem.
4639 Vairāk saziņa lietot valsts valodu 
4640 Mazinat ar kontroldarbiem saistītos stresus. Vairāk dod radošus uzdevumus.
4642 Atpūtas stūrīši ar grāmatām , krāsojamām lapām, galda spēlēm . 

Ļoti maza psihologa slodze . Bērniem mūsu dzīve ir ļoti  nepieciešama sāruna 
ar psihologu , ar tādu cilvēku kur var padalīties ar savam problēmām. 

4643 vis labi.
4644 neko
4647 Viss labi
4651 Viss ir ļoti labi, varbūt vairāk kopīgo ekskursiju, pārgājienu
4653 vairāk paskajdrojumus par priekšmētu tēmatam skolā no skolotāju puses
4657 Organizēt mācību procesu konsekventi un saistībā ar citiem mācību

priekšmetiem.
4658 Viss apmierina
4659 Nezinu
4660 Neko, mani viss apmierina m
4662 Es uzskatu ka skolā nav nepieciešami pilnveidojumi.
4663 Manuprat, musu skola ir loti laba, attieksme ir individuala! Skolotaji atsaucigi!

Laba vide, kura atrasties!
4664 Nekas 
4665 Viss ir kārtība 
4667 Individuāla pieēja pie bērna.
4668 Atbilstoša alga skolotājiem
4670 viss ir kartība
4672 Lietderīgi izmantot konsultācijas. Jo dažreiz bērns ir neapmierināts. Jo skolotāja

saka, ka dari pats. Kā, lai dara, ja nesaprot vielu. 
4673 Tik un tā viss ir forši
4674 Vajag dod skolotājam iespēju paaugstināt savas prasmes
4675 Neko
4677 Viss ir ļoti laba līmenī
4678 Skolai jābūt kā ģimenei 
4682 Mūsu ģimene pilnīgi viss apmierina mūsu skolā.
4683 Uzlabot edinašanas kvalitāti
4684 Jāuzlabo mājrurības klasi 
4686 Attiecibas
4687 Pagaidām nevaru iedomāties. Viss ir kārtībā
4690 Все нравится
4691 sasniegumu un izpildīto uzdevumu apzināšanās, jēgas sajūta
4693 Вселёлое настроение 
4696 Viss ir labi
4697 Savstarpējas attiecības starp skolniekiem.
4698 Vairāk pasākumu
4700 Vairāk ārpusskolas pavadīta laika, pargājieni, ekskursijas
4704 katram skolēnam jāpievieno 2 mācību grāmatu komplekti, lai nenestu no

mājām
4706 ---
4708 Ja. Jāpilnveido uzticēšanās atmosfēru.
4709 Ārpusklases nodarbības skolā: pulciņi, dažādi pasākumi, ekskursijas
4710 Vairāk starptautiskās programmas lai bērniem būtu iespēja pilnveidoties
4713 nezinu

                                            lapa 13 / 82



Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

4715 -
4716 vairak skolu skapisus, lai berns varetu atstat gramatas
4720 Pilnveidot ēdināšanu, iztaisīt to daudzveidīgāku un pašas porcijas lielākas
4722 Man viss patīk
4723 Palielināt pasākuma daudzumu,kas nav saistīti ar macības procesu. 
4724 Viss kārtībā
4726 ārpusstundu pasākumi
4727 man viss apmierināJūtama.
4728 jāuzlabo ēdināšanas kvalitāte
4729 Man viss pietiek.
4730 Uzkārtu, ka mūsu skola viss nepieciešamais ir.
4732 Iecelšana dežurantiem no viņa mācekļiem, lai kontrolētu situāciju klasē laikā

starp nodarbībām
4733 Paldies, viss ir ļoti labi organizēts
4734 Vodu
4735 Individuālā pieeja pret skolēnu
4736 Man vis patik 
4738 Man patīk skolas prioritātes un darba mērķi. Vēlētos, lai skola turpina aktīvu

darbu un attīstību esošā virzienā.
4739 Viss labi
4740 Я очень довольна школой. Одним из главных критериев, когда отправляла

своих детей в нашу школу, была их безопасность, христианские ценности
и семейная атмосфера в школе.   

4741 Jau ir pietiekami labi.
4743 Ārpusstundu nodarbības
4744 Manuprāt, skola sniedz pietiekami daudz, lai skolēni jūtos labklājīgi.
4745 -
4746 Interaktīvās stundas,  lai palielinātu skolotāju un skolēnu savstarpēju

komunikāciju.  Stundās izmatot mūsdienu tehnoloģijas 
4748 Neko, pašam jātiek galā 
4749 vajag dot atbalstu skolotājiem, jo viņiem ir liela slodze it īpaši saslimšanas

perioda
4750 Manuprāt  viss ir kārtībā.
4751 Strādāt ka arī strādā.
4752 Nav
4753 Jābūt konkrētai mācību sistēmai. Nedrīkst ekperementēt. Jāmācās no 1 līdz 4, 5

līdz 9, 10 līdz 12 klasei pēc vienādas sistēmas. 
4754 Viss ir lieliski.
4755 Viss apmierina
4756 Skolotāju attieksme
4758 Viss kārtībā 
4759 Personiska atbildība.
4760 Viss labi 
4762 Vairāk būt kopā ar klases uz kādas interesantas meroprijatijas skolā ārā.
4763 Viss kārtībā 
4765 Nezinu
4766 Skolotājiem būtu jāinteresējas par bērnu emocionālo un fizisko stāvokli, jā

attiecas bret viņie vienādi un ar cieņu
4767 Nezinu 
4768 Viss ir labi.
4769 Viss apmierina.
4772 Mums viss patīk. Skolā ir draudzīga atmosfēra.
4776 Pārbaudes darbu pārrakstīšana sistēmu.
4778 Atbilstošā līmeņī.
4779 Bērniem jāiet skolā ne agrāk par 7 gadiem 
4780 Attieksme pret pasu bèrnu
4782 man apmierina viss, kas notiks un veidots mūsu skolā
4783 Būtu labi ja nevajag nesat tik smagu somu.
4786 Laba attieksme
4787 Ne kas, mūsu skolā ir viss lai bērniem būtu labi
4788 Es nezinu 
4789 Palielināt literatūras klāstu, jāuzlabo maiturības kabinetu, nodarbības virtuvē
4790 viss apmierina
4791 Vajadzētu vairāk komunicēt 
4792 Cilvēciskās sarunas starp pedagogiem un bērniem. Lai vienmēr bērns var
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paļauties uz pedagogu, zināt, ka viņam palīdzēs skolā, ja blakus nav vecāku.
4793 Organizēt kopīgus pasākumus
4794 Man viss apmierina,jo mūsu skolā Labbūtība ir augstajā līmenī
4796 Pusdienas
4798 Ļaujiet vidusskolēniem būt skolotājiem
4799 Nekas viss ir labi
4800 Skolotāju kvalitāte.
4801 viss apmierina
4802 nezinu
4803 Lai būtu vairāk vietas atpūsties starpbrīžos, novietot kādus krēslus, divānus,

kur var pavadīt laiku.
4804 pavadīt vairāk laika ar klasesbiedriem ārpus skolas
4807 jāpievērš vairāk uzmanības skolēniem ārpus stundām
4809 Nezinu
4810 vajadzīgi vairāk pasākumu saistīto ar izklaidem un vienlaikus izglitošas
4813 Skolotāju atsaucību.
4814 Labaka edienkarte.
4815 neko, voss labi
4816 Pajautājiet administrācijai
4817 Pozitīva ietekme kopumā
4819 Valsts finansējums
4820 Nezinu 
4821 Pārtraukums stundu laikā
4824 Viss ir labi
4825 Mūsu skolā viss iespējamais jau tiek darīts.
4826 Vairāk savstarpējo pozitivo attieksmi
4828 Labāka izglītības programma
4829 Ir viss labi.
4830 mācīties klātienē
4833 vienmēr var uzlabot atmosfēru
4838 Neko 
4839 Varbūt pasākumi, kas apvienotu visus
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Summary for G01Q04

Kas, Jūsuprāt, Jūsu bērna/bērnu skolā būtu jāpilnveido, lai palielinātu skolēnu/audzēkņu un
labbūtību?
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Summary for G01Q05

Kā Jūsu bērna/bērnu skolā tiek veicināta piederības izjūta skolai?

Atbilde Skaits Procenti

Atbilde 245 100.00%  
Nav atbildes 0 0.00%  

ID Atbilde

4452 Bērnam ir pozitīvais priekšstats par skolu, ir labi kontakti ar klases biedriem un
skolotājiem. Skola cieši sadarbojas ar vecākiem, lai uzlabotu bērna
sasniegumus. 

4454 Viņas balss un viedoklis skaitas
4455 Patriotiskā audzināšana
4458 Labj
4462 Notiek dažādi pasākumi; skolā ir pulciņi, kas veicina piederības izjūtu skolai.
4463 Nevaru to komentět
4464 Man ir grūti atbildēt uz šo jautājumu
4466 Kultūras  un tradīciju veicināšana, uzslavas, atgriezēniskā saite no skolas- foto

un video no pasākumiem
4468 Nē kā. Vecākiem pašiem ir jārisina problemas, kas notiek ar bērniem skolā. 
4471 Skolas forma,  kopīgas nodarbības/ pasākumi,  tradīcijas. 
4477 Skolas forma.
4478 Nevar būt
4481 Labi
4487 Piemēram, Notiek dažādi pasākumi, kuros iesaistītas bisas klases, katrai ir savs

uzdevums 
4489 Labs noskaņojums no skolotājas puses un vēlme palīdzēt skolniekam mācības

procesā 
4491 Ir daudz pulciņu,gan deju,gan dziesmu...
4492 Skolas forma, īpaši skolas svētki un aktivitātes 
4493 Es domaju, ka bērni mūsu skolā jūtas, ka viena liela ģimene.
4494 Skolas forma, svētki
4495 Не знаю как, но мне кажется справляется на отлично. 
4496 Skolas pasakumi
4498 Kopīgā laika pavadīšana ne tikai stundas laikā bet ārpus tā, interēšu stundas,

konkursi un sacensības
4500 Poļu valoda,skolas forma.ģimenes pieeja
4501 Ar skolotāju palīdzību 
4504 Skola piedāvā emocionālu atbalstu bērnam, izrāda interesi par skolēniem,

veicina pozitīvu vienaudžu attiecību un savstarpējo cieņu starp klasesbiedriem
4506 runājam poļu valoda, atzimējam skolas svetkus, skolas forma
4507 Labi
4508 Polijas un Latvijas svētku svinēšana, kopīgas tradīcijas.
4509 Ārpusstundu aktivitātes.
4511 Komunicēt ar cilvēkiem
4516 /
4517 Skolēnu ticība, ka pieaugušie un skola rūpējas par viņiem mācību procesā, ir

ieinteresēti viņos kā individualitātēs, kā arī cer un sagaida viņu mācību
sasniegumus.

4518 Ir skolas forma, himna, karogs, pasākumi, kas notiek tikai mūsu skolā (skokas
patrona diena).

4521 Ar dažādiem pasākumiem
4523 Skolēni mīl save skolu
4524 Svētki, koppīgie pasākumi ar klasi un vecākiem
4528 Notiek dažādi pasākumi.
4530 Ar poļu valodu
4531 Всё хорошо 
4533 piedalīšanas konkursos,  spēles, koncertos,  dažados projektos gan bērniem

gan vecakiem kopā ar bērniem. 
4535 Piedalīšanos konkursos, svētku organizēšanā, olimpiādēs.
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4538 Хорошая работа учителей 
4539 ārpusskolas pasākumi
4540 Paradījas atbildība un disciplina
4541 Skola piedavā emocionālu atbalstu bērnam, veicina pozitīvu vienaudžu

attiecibu un savstarpējo cieņu starp klassesbiedriem
4542 laba izjūta
4544 Skolas pasākumi, tradīcijas, kultūras pasākumi.
4545 Daudzi kopīgi pasākumi
4547 Ar pasākumiem.
4548 Audzināšanas darbs skolā vērsts, lai bērni maksimāli justos piederīgi skolas.
4550 svētki, tradicijas
4551 Mūsu skola ir skola ar mājas sajūtu. Skolā ir daudzi patriotiski pasākumi, svētki

un tradicijas
4552 Svētki . Tradīcijas .
4554 Poļu valodas zināšanas, vēsture 
4555 skolas un valsts svētki
4558 Skolas pasakumi 
4559 Man par to nav zināms 
4562 Skolas forma
4563 Dažādi pasākumi 
4564 Koncerti, pasakumi
4565 laba atmosfēra,palielinot ikviena izglītojamā līdzdalības iespējas mācību

procesā, kultūrā,  personiskais piemērs, izpratne
4566 ��
4567 Pasākumi, klases stundas, laba attieksme
4568 Никак
4569 Àrpusklases nodarbîbas, cieša sadarbîba ar skolènu pašpārvaldi un vecāku

komiteju
4570 Pasākumi 
4571 Skolā ir labvēlīga atmosfēra, daudz pasākumu un aktivitāšu, kuras veicina

piederības izjūtas rašanos.
4572 Poļu valoda un skolas forma 
4574 Хорошо 
4577 Ar bērniem daudz apspriež un runā klases audzinātaja. Māca, ka skola ir

ğimene. Ir daudz koncertu. Bērni piedalās skolas un pilsētas konkursos. Kā arī
skola ir kristīga. Neviena cita skolā bērnus nemāca lūgties, neved uz baznīcu.
Tas viss ir liels pluss. 

4578 Skola ir kā otra ğimene
4579 Совместные мероприятия, традиции, праздники 
4580 Совместные мероприятия, традиции и праздники 
4581 Совместные мероприятия, традиции, праздники 
4583 Педагоги как родители. Выстраивают хорошие отношения с детьми,

соответственно прививают любовь к школе.
4584 Kopīgi pasākumi ārpus stundām, Kukulečka, brejk dance nodarbības. Valsts

mēroga svētku organizēšana
4585 Kopēji pasākumi, ekskursijas, kopā būšana. Bērnu piesaistīšana dažādiem

konkursiem, sacensībām. Liels ieguldījums no skolotāju un administrācijas
puses skolēna piederības izjūtas skolai. 

4586 aktīvi un ar lielu interesi piedalās skolas dzīvē
4587 Notikumi, pasākumi
4588 Bērns nēsā skolas formu ar skolas ģerboni. Skolā ir visa informācija par Polijas

valsti un Latvijas valsti. Bērni saprot, ka staigā Poļu skolā, dzird un runā gan
Poļu valodā, gan latviešu valodā. 

4589 Skolas tērpa nēsēšana, poļu valodas mācīšana
4590 Kopīgi svētki un pasākumi.
4592 Pasākumi, sporta sacensības, ekskursijas. Kopuma daudz viktorīnas. Paldies

musu mīļajiem skolotājiem .
4593 salietība
4594 Kopīgi piedalieties ārpusskolas pasākumos.
4595 Labi
4596 Dažādi pasākumi 
4597 Poļu valodas zināšanas uzreiz izdala bērnus no mūsu skolas starp pārējiem
4598 Labas attiecības starp skolotājiem un skolēniem
4599 Kopējie pasākumi,cieņa pret savu tautu.
4601 labi
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4603 Skolā notiek dažādi pasākumi. 
4604 Nē
4605 Daudz pasākumu 
4606 Дисциплинирует
4607 Nezinu 
4609 Nezinu
4610 Skolas svētki, tradīcijas; sadarbība ar katoļu baznīcu.
4611 Konkursi,koncerti,barošana.
4612 Ļoti labi
4613 Ar dažādām metodēm
4614 pasākumi
4615 Bērns ir pozitīvs
4616 Pedagogu darbs
4617 Koppasākumi klase un skolā
4621 Ģimenes vide 
4625 Bērnus jāiesaista skolas pasākumus un jāstāsta pār skolas vēsturi.
4629 Школьная форма
4630 Skolas tradīcijas, pasākumu organizēšana, vecāku tikšanās. 
4631 Svētki, tradīcijas
4633 skolas forma
4634 Tiek atzīmētas daudz svētku dienas un kopīgie pasākumi.
4635 Tiek organizēti daudzveidīgi skolas pasākumi, ir dažādi interešu pulciņi.
4636 Labi
4637 Klases stundās  daudz laika tam vēltits, ka arī uz izveli ir arpusklases

nodarbības
4639 Pasākumi 
4640 Tiek rīkoti daudz pasākumi skolā. 
4642 Izjūt piederību 
4643 dejotais kollektivs "kukulecka"
4644 labi
4647 Viss labi
4651 Ļoti daudz kopīgo pasākumu, gan skolas, gan klases.
4653 Nezinu
4657 Vienotā apģērba forma. Kopīgie pasākumi
4658 Manam bērnam ir ļoti komforti
4659 Nezinu
4660 Mācību ekskursijas un dažādi skolas pasākumi. 
4662 Caur draudzīgu un ģimenisku attieksmi
4663 Kopigi pasakumi, kuri notiek loti biezi, gan skola, gan arpus!
4664 Mācīt
4665 Laba 
4667 Bērns ir priecīgs
4668 Saliedietība skolā starp skolēniem un skolotājiem
4670 pateicoties skolotājiem
4672 Mūsu klases audzinātāja mēģina visus saliedēt un izveidot kaut mazu kādu

pasākumu. Kas manam bērnam, ļoti patīk. 
4673 Kopējā atmosfēra
4674 Tā ne tiek veicināta 
4675 Nezinu
4677 Tiek koptas skolas tradīcijas un skolēnu atbalsts
4678 Skolas Forma, kopā padarīti darbi, atpūta, sadarbība
4682 Vecāku sapulces, svētku svinēšana, daudz pasākumus skolā, e-pasta

apsveikumi un citi
4683 Piesaiste dažadam skolas aktivitatem
4684 Labi
4686 Gruti atbildēt
4687 Ar pasākumiem, dažādiem svētkiem 
4690 Ребенок с удовольствием учится
4691 iesaiste darba procesā, pozitīvas emocijas
4693 Не знаю 
4696 Skolas aktivitātes
4697 Obligāta skolas forma. Ļoti daudz kopējo pasākumu. Katoļu baznīcas kopēja

apmeklēšana svētkos.
4698 Mācās poļu valodu
4700 Skolas forma
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4704 dažādi pasākumi
4706 Saliedēšanas pasākumi.
4708 Viņu iesaiste skolas dzīvē visos līmeņos - svinības, aktivitātes, mācību process.
4709 Skolai ir savz forma, himna, īpaši skolas svētki
4710 Daudz pavada laiku kopā, kopā svin vasus svētkus
4713 kopīgie pasākumi, skolas tradīcijas
4715 -
4716 piedalisana dazadas pasakumas
4720 Tiek organizēti dažādi svētki un pasākumi saistīti ar Poliju un poļu kultūru
4722 Svētkiaa un skolas pasākumi, kas satur kolektīvu kopā
4723 Individuāla piieja katrām bernām no personal.
4724 Skolas forma, kopējie pasākumi
4726 piedalīšanās skolas ansambļos un piedalīšanās konkursos
4727 jūtama sadarbība un atgriezeniska saite.
4728 Poļu valodas apgūšana
4729 Uzslavinot skolu un pedagogu augstu profesionālu līmeni.  
4730 Ļoti lābi.
4732 -
4733 Mācību process, individuālā pieeja, ārpus klases aktivitātes, tikšanās ar

ciemiņiem, svētku ceremonijas
4734 Aktīva piedalīšana mācību procesā
4735 Daudzveidīgi: ar formastērpu, poļu valodu, dažādām tikai šīs skolas

piedāvātajām aktivitātēm, patriotisma audzināšanu, u.c.
4736 Viss labi
4738 Skolas tradīcijas,kopīgie svētki un pasākumi, skolas forma, kolektīvs.
4739 Viss labi
4740 Школьные мероприятия, школьная форма.
4741 Skolas svētku dienas bērni uzsāk ar Polijas un Lavijas himnu. Skolai ir savs

patrons un karogs, skolēni mācās vēsturi par to. Ir iesaistīti dažos patriotiskos
svētkos, tādos, kā Varšavas ielas diena, J.Pilsudska patrona diena, Polijas
kultūras svētki, Latvijas proklamēšanas diena.

4743 Skolas pasākumi palīdz jūsties piederību skolai.
4744 Skolas tradīciju saglabāšana, pasākumu organizēšana ar iespēju iesaistīties

skolēnam, skolas vārda aistāvēšana olimpiāžu un konkursu dalībā.
4745 Daudz kopīgo pasākumu (skolā un ārpus skolas).
4746 Piedalīšanās konkursos, sacensībās utt.
4748 Nekas..
4749 viss ir augstā līmenī 
4750 Jābūt disciplīnai un režimam.
4751 Apmācība poļu valodā, patriotiskā audzināšana, skolas tradīciju īstenošana, kuri

ir pamatoti uz poļu tradīcijām, skolas forma un skolas emblēma.
4752 Labs
4753 Skola veic atbildtošus pasākumus.
4754 J. Pilsudska poļu ģimnāzijas audzēkņi ir ļoti saliedēti. 
4755 Iesaistīšana dažādos pasākumos.
4756 Vāji
4758 Viss  kārtība atzīms
4759 Akceptacija.
4760 Bērniem viss labi ar piederību 
4762 Normāli.Vins ar prieku iet uz skolu.
4763 Labi
4765 Mūsū skolā vesturiski klājas tā, kā tas ir ir mūsu liela ģimene, un visi: gan

skolnieki, gan vecāki jut savu piederību šai ģimenei.
4766 Mani par tu neviens neinformē
4767 Ļoti labi
4768 Svētki, tradīcijas, skola- 2. mājas.
4769 Tradīcijas, svētki, konkursi...
4772 Jūtas kā pilnīgi jūt piederību skolai.
4776 Dažādi skolas pasākumi, eTwinning un Erasmus projekti, saskarsme ar Poliju.
4778 Kopīgie klases, skolas pasākumi.
4779 Tās ir neatņemama mācību procesa sastāvdaļa 
4780 Loti Labi 
4782 Berns lepojas, ka mācas ši skolā, ar prieku apmekle nodarbības un

ārpusstundas nodarbības
4783 Grūti atbildēt 
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4786 Laba izjūta
4787 Dažādi pasākumi skolā. Viesi no Polijas, Polijas svētku svinēšanas 
4788 Pamatizglītība un valoda
4789 Tiek organizēti dažādi koncerti, kur piedalās paši bērni
4790 iesaistot kopīgas aktīvitātēs
4791 Citi prasa viņai palīdzību 
4792 Skolas forma, emblēma, skolas himna, karogs. Poļu, latviešu, katoļu tradīcijas.
4793 Tiek organizēti pasākumi, gan svinīgie, gan piemiņas. Tiek stāstīta vēsture
4794 Skolotāji slavē bērnu,lai viņa justos piederīgi skolai 
4796 Pozitīvs, patriotisms, svētki 
4798 labi
4799 Notiek konkursi, ekskursijas
4800 Normāla.
4801 piederība pozitīvai vienaudžu grupai, pieaugušo atbalsts, apņemšanās izglītībā 
4802 normali,pedagogi daudz rūna ar skolēniem, risina problēmus mācīšanas kopā ar

bērniem
4803 Bērns piedalās skolas pasākumos, klases pasākumos, ekskursijās, piedalās

konkursos, olimpiādēs, kur parstāv savu skolu.
4804 skolotājus un klases audzinātāju vairāk interesēja skolēns, kā un ko viņš dzīvo.
4807 mans bērns piedalās tautas deju kolektīvā
4809 Daudz dažādu pasākumu. Sadarbība ar Polijas organizācijām.
4810 skola ir svarīga bērna dzīves daļa
4813 Neesmu par to domājusi.
4814 Labi.
4815 labi
4816 Nesaprotu jautājumu
4817 Kopā pavadītais laiks ārpus stundām- ekskursijas, konkursi, ārpusklases darbs 
4819 Skolai ir savas tradīcijas
4820 Augstā 
4821 Viņ ir vecāka klasē
4824 Viss ir labi
4825 Skolā ir daudz tradīciju, kas veido piederības sajūtu.
4826 Manam bernam patīk macīties
4828 Labie klasebiedri , draudzīgie skolotāji 
4829 Viss ir labi. 
4830 Pasākumi gan skola, gan klasē
4833 poļu valoda
4838 Laba izjuta,grib iet uz skolu 
4839 Viņa piedalās olimpiādēs un uzstājās visos koncertos.
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Summary for G01Q05

Kā Jūsu bērna/bērnu skolā tiek veicināta piederības izjūta skolai?
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Summary for G01Q06

Kas liecina, ka Jūsu bērna/bērnu skolā tiek sekmīgi nodrošināta iekļaujošā izglītība?
(Iekļaujošā izglītība – process, kurā tiek nodrošinātas atbilstošas visu izglītojamo

daudzveidīgās vajadzības, palielinot ikviena izglītojamā līdzdalības iespējas mācību
procesā, kultūrā un dažādās kopienās un samazinot izslēgšanas iespējas no izglītības un

izglītības ieguves procesa (skat. Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam) )

Atbilde Skaits Procenti

Atbilde 245 100.00%  
Nav atbildes 0 0.00%  

ID Atbilde

4452 Skolas galvēnas vērtības it cieņa pret kultūru un tradījām, ģimenes vērtības,
izpalīdzība un empātija. Mana bērna klasē ir ļoti labas attiecības, neskatoties uz
to, ka mācās dažādu tautību un dažādu reliģiju bērni. 

4454 Bernam piedāvāta ind.pieieja
4455 Viss notiek un nav nekādas aizķeršanās
4458 Labi
4462 Nezinu.
4463 Bērna sekmes mācībās
4464 Jā, protams. Skolā viss ir
4466 Bērns priecīgi stāsta par notikumiem, pasākumiem un uzzināto skolā, nevar

sagaidīt nākamo stundu/pasākumu
4468 Skolotāji (ne visi) iekļaujas šajā procesā, dažiem diemžēl ir vienalga.
4471 Bērns grib mācīties,  ir interese pec nodarbībām, pozitīva attieksme pret skolu

kopumā. 
4477 Mūsu skolā viss ir kārtībā. 
4478 Nekas
4481 Nezinu
4487 Bērna vēlme apmeklēt skolu
4489 Nezinu
4491 Domāju,ka skolā var mācīties dažādi bērni,ar dažādām vajadzībām.
4492 tiek nodrošināta līdzdalības iespēja mācību procesā un kultūrā
4493 Mums tiek nodrošinātas atbilstošas visu izglītojamo daudzveidīgās vajadzības
4494 Bērna attīstība, zināšanas 
4495 Развитие ребёнка. За год обучения, моя девочка намного прибавила

знаний и умений. 
4496 Labas bērna atzīmes, pedagogu iesaistīšana starpvecāku komunikācijai
4498 Izmantojot interaktīvas materiālus un līdzekļus
4500 Grūti pateikt,bet to kā bērns iet uz skolu ar prieku tas ir pat galvenais
4501 Labas zināšanas un prasmes
4504 Skola izmanto daudzveidīgas metodes un pieejas, atvērtu komunikāciju, veido

drošu un atbalstošu vidi, nepieļaujot diskrimināciju. 
4506 Bērns ar prieku apmekle skolu, patstavīgi izpilda mājas darbus
4507 Viss kartiba
4508 Skolēniem ir speciālās programmas, atbalsta personāls.
4509 Skola nodrošina iespēju radoši izpausties, piedalīties dažādos konkursos un

svētku pasākumos. Audzēkņu vajadzības ir apmierinātas.
4511 Es nesaprotu 
4516 /
4517 Skolā ir droša un atbalstoša vide, un skolas darbinieki nepieļauj skolēnu

duskrimināciju.
4518 Mūsu skoka ir skola ar ģimenes izjūtu, individuālu pieeju katram bērnam. Lai

nodrošinātu iekļaujošu izglītību, skolā darbojās: sociālais pedagogs, logopēds,
psihologs, kā arī skolotāju palīgi. Diemžēl bērniem ar kustību traucējumiem
skola nav piemerota, nav atbilstošzs infrastruktūras

4521 Materiāla saprašana, pozitīva vērtēšana
4523 Izglītības lìmenis
4524 Individuālā pieeja, konsultācijas, uzdevumu daudzveidība
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4528 Ir dažādas izglītības programmas.
4530 Bernam patik macities
4531 Всё хорошо 
4533 Interesantas stundas un uzdevumi. Labs bērna noskaņojums. 
4535 Bērna pašsajūta, panākumi.
4538 Ребенок хочет в школу,а это уже хорошо
4539 .
4540 Tiek ņemtas vērā visas bērnu vajadzības
4541 Skola izmanto daudzveidigas metodes un pieejas, atvertu komunikāciju, veido

drošu un atbalstošu vidi   nepieļaujot diskrimināciju
4542 bērna garastāvoklis
4544 Vispusīgi attīsta bērnu, poļu kultūras centra iesaiste palīdz pilnveidot un attīstīt

bērna prasmes.
4545 Palīdzība no skolotāju un atbalsta personala
4547 Skolā tiek nodrošinātas atbilstošas visu izglītojamo daudzveidīgās vajadzības.
4548 Ir izstrādātas attiecīgas programmas.
4550 nodrošinātas atbilstošas visu izglītojamo daudzveidīgās vajadzības
4551 Mana meita mācās pēc Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar

fiziskās attīstības traucējumiem, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības
iestādē.

4552 Tādu mums nav.
4554 Ir nodrošinātas
4555 nodrošinātas atbilstošas visu izglītojamo daudzveidīgās vajadzības
4558 Labs skola limeņis starp citam skolam pilsēta
4559 Viss nepieciešamais ir apdrošināts 
4562 Nezinu
4563 Nezinu 
4564 Aa
4565 pozitīvs skolas klimats kopumā, personāla saliedētība un labas savstarpējās

attiecības;  atpazīt, novērtēt un apmierināt skolēnu daudzveidīgās mācību
vajadzības, izmantojot dažādas metodes un pieejas, atklātu komunikāciju,
drošu un atbalstošu skolas vidi un nediskrimināciju. 

4566 -
4567 Skolēni un vecāki ie apmierinati ar skolu
4568 Выбор не большой 
4569 Plašas iespējas iesaistīties dažādos pulciņos ārpus stundām, pieejama vide

visiem bērniem. Nepieciešamības gadījumā ir profesionāls psihologs
4570 Viss ir labi 
4571 Bērnam ir iespēja attīstīties, mācīties saskaņā ar savām spējām un interesēm.

Skola sadarbojas ar dažādām istādēm, piedalās projektos un bērnam ir iespēja
darboties jomās, kuras to interesē.

4572 Pieeja gandrīz katram skolēnam, mājas attieksme
4574 Хорошо 
4577 Bērnam interesanti mācīties. Patīk iet uz skolu.
4578 Koncerti,ekskursijas 
4579 Отношение учителей к учащимся
4580 Отношение учителей к детям 
4581 Отношение учителей к детям 
4583 Не знаю ответа на этот вопрос 
4584 Spec.programmas, piem kad ir stājas problēmas
4585 Bērnu labi rezultāti dažādos konkursos, pozitīvas emocijas no šā rīkotājiem

pasākumiem, kurus rīko skola. 
4586 Individuālās pedagoga  konsultācijas tiek organizētas mācību sasniegumu

paaugstināšanai atbilstoši izglītojamo vajadzībām un ņemot vērā skolēnu
individuālās īpatnības. Praktiskas nodarbības, diskusiju klubi, konkursi, izstādes,
radošās darbnīcas, festivāli.

4587 Skola atbilsts mūsu vajadzībām
4588 Bērns sekmīgi apgūst mācību procesu (skolā nodrošina ar nepieciešamiem

mācību līdzekļiem: grāmatas, darba burtnīcas). 
4589 Bērnam patīk staigāt uz skolu, tas neizraisa negatīvās emocijas
4590 Atbalsta pasākumu nodrošināšana
4592 Nevaru atbildēt uz šo jautājumu.
4593 nekas
4594 Bērns labi saprot un apgūst materiālu.
4595 Labi 
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4596 Bērna sekmes un atzīmes
4597 bērni saņem vispusīgu attīstību un izglītību, lai gan viss ir atkarīgs no skolotāja

izglītotības
4598 Skola paplašina bērnu izglītību un attīstību: Datorklases iekārtošana, jaunu

literāro darbu papildināšana un tā tālāk
4599 Labas sēkmes un patikams mācību process.
4601 Pozitīva attieksme pret skolu un kultūru. Vēlme iegūt zināšanas
4603 Bērniem ir labas attiecības. 
4604 Labs
4605 Bērni ar prieku piedalās pasākumos 
4606 Возможность изучения иностранного языка, Возможность ездить в лагеря

другой страны 
4607 Немогу ответить
4609 Iespēja kontaktēt ar skolotājiem un orientētiesprocesā
4610 Individuālā pieeja, atbalsta personāla darbs.
4611 Macina notiek poliski,latviski.
4612 skolā viss ir labi vinemēr ir jaunas grāmatas jaunas tehnoloģijas
4613 Dažādas programmas
4614 skolā nodrošīna visu nepieciešamo
4615 Rezultāts
4616 Vids liecina
4617 Mans bērns to lieto pirmo gadu, manuprāt par agru secināt. 
4621 Klases skolotājas attieksme,klasesbiedri 
4625 Labas zīnašānas un bērnu sastarpējas komunicešāna.
4629 не знаю
4630 Individuālā pieeja katram bērnam, bērna sekmes un zināšanas, labsajūta skolā. 
4631 Labas sekmes
4633 mācības klātienē
4634 Bērni jūtas labi skolā.
4635 Izglītības process tiek nodrošināts katram bērnam pēc bērna spējām un

vajadzībām.
4636 Viss kārtībā 
4637 Katrs bērns var paradīt sevi saka priekšmetā. Piem. manam bērnam padodas

angļu valoda, skolotāja to pamanīja un dot papildus uzdēvumus ,kurus bērns ar
prieku pilda.

4639 Kopā būšana 
4640 Skolotāji ir ļoti radoši un profesionāli vei  savu darbu.
4642 Bērns tiek nodrošinātas atbilstoši vajadzībām 
4643 jaunas klases un skolotāji ar augstām zināšanām
4644 .
4647 Viss labi
4651 Visi ir draudzīgi un kopīgi, tas liecina, ka ieklaujošā izglītība nodrošināta

sekmīgi.
4653 Kad bērns saprāt priekšmeta tematu pēc stundas
4657 dalība  pedagoga palīgф mācību stundā, psihologa palīdzība, palīglīdzekļu

izmantošana
4658 Skolā ir daudzpusīgā un atbilstoša bērna izaugsmei
4659 Nevēlos atbildēt
4660 Labas sekmes mācībās 
4662 -
4663 Klases ir draudzigas, skolotaji censas palidzet, ja redz, ka kaut kas nesnak!! Ta

ka neesam liela skola, attieksme ir ipasaka katram bernam !
4664 Nekas 
4665 ?????
4667 Bērns ir nodrošināts ar visu nepieciešamo,lai mācīties
4668 Redzams, ka bērnam skolā viss ir kartība
4670 neesmu ieinteresēts
4672 Protams, ka skolotāji. Kuri sniedz informāciju par kādu vielu. Un mēģina to

izskaidrot interesanti. 
4673 Nezinu
4674 Grūti atbildēt 
4675 Skola var pielagoties katram audzeknim
4677 Bērns veiksmīgi apgūst skolas programmu
4678 Atzīmes, saprašana par iegūto materiālu 
4682 Grāmatas, pagarinātas stundas, sazinasana ar skolotājiem.
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4683 Visi par to runa un megina kaut ko saprast
4684 Kad bērns viegli apgūst jaunu materiālu. 
4686 Ļoti daudz kas vajadzīgs bērnam nodrošīna skola.
4687 Bērna zināšanas 
4690 Различные мероприятия,занятия
4691 Jēgas sajūta, motivācija un vēlmē mācīšanām, izpildīto uzdevumu apzināšanas
4693 Успехи в учёбе
4696 Skolēna pašsajuta
4697 Jautājumu gtūti saprast
4698 Nezinu
4700 Piedalās skolas dzīvē
4704 nezinu
4706 Šo jautajumu varbūt labāk uzdot skolas pedagogiem...
4708 Aktīvi piedalās skolas dzīvē.
4709 Skolā strādā sociālais pedagogs, logopēds, psihologs. Dažās klasēs ir skolotāja

palīgi
4710 Labas atzīmes
4713 par bērna sekmīgi nodrošināto iekļaujošas izglītība liecina labas sajūtas un

atzīmes
4715 -
4716 labi to ka skolu var apmeklet berni ar ierobezojumiem
4720 neesmu informēta
4722 Labi vērtējumi macības
4723 Bērns ar prieku iet   uz skolu,ļoti gaida ja ir planota kāda ekskursija vai citi

interesanti pasākumi. Burns zin Kam var uzdot jautājumus ja ir kādas. 
4724 Tiek organizēti dažāda veida pēcskolas pulciņi, iespēja sazināties un brīvi

kontaktēties ar pasniedzējiem, kas palīdz risināt sarežģītus momentus
4726 Liels atbalsts no skolas mācību līdzekļu nodrošināšanā
4727 Grūti atbildēt.
4728 Labas sekmes.
4729 Bērns ir tolerants un aug kā Latvijas patriots.
4730 Mūsdienīga daudzveidīga šķilas programma palīdz sekmīgi iekļaut izglītības

procesā.
4732 -
4733 skolotāju un bērnu atrsauksmes par skolu un mācību procesu, atzīmes
4734 Ir labi nodrošinātā poļu un latviešu kultūras izglītība.
4735 Skolēniem tiek sniegti atbalsta pasākumi pēc nepieciešamības.
4736 Visa labi
4738 Skolā ir pieejams atbalsta personāls, ka arī ir iespēja skolēnam pielāgot mācību

vidi un programmu. 
4739 Viss labi
4740 Слава Богу, для меня не актуален этот вопрос, поэтому не обращала

внимания. 
4741 Mana bērna skolā ir organizētas dažada veida ekskursijas, gan Polijā, gan

Latvijā. Skola piedalās dažados projektos, tādos, kā Etwinning, skola 2030 u.c.
Tiem regulāri notiek ārpusstundu pasākumi, konkursi un olimpiādes. 

4743 Patīk mācības
4744 Skolotājas sniedz pietiekami daudz vajadzīgo zināšanu, palīdz labākajā mācību

materiāla sapratnē, izdomā radošus uzdevumus, lai ieinteresētu skolēnus,
cenšas nepārslogot bērnus ar informāciju, praktizē gan darbu komandās, gan
patstāvīgo darbu.

4745 -
4746 Skolā mācās dažādu tautību un reliģiju bērni,  bet visi ir draudzīgi savā starpā 
4748 Ok
4749 par to liecina, kā bērns ar prieku iet uz skolu un jūtas pašparliecināts
4750 …
4751 Skolēnu individuāla izglītības plāna īstenošana, cieša klases audzinātājas

sadarbība ar skolēnu vecākiem, atbalsta personāla individuāls darbs ar bērnu.
4752 Loti labi
4753 Bērns klasē nejūtas vientulīgs.
4754 Bērni aktīvi iesaistīti netikai mācību procesā, bet arī ārpusskolas pasākumos. 
4755 Interesantas stundas un pasākumi .Līdzdalība un skolnieku motivācija

sasniegumos.
4756 Bērns labprāt iet uz skolu
4758 Atzīmes 
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4759 Novērtējums.
4760 Skolā viss labi 
4762 Es visu laiku varu palūgt informāciju par savu bērnu un sazināties ar

skolotājiem.Man tās patīk.
4763 Viss ok
4765 Ļoti daudz tādu pasakumu. Īpaši varu atzīmēt starptautiskas nometnes un

sacensības, apmaiņu programmas.
4766 Nezinu 
4767 Viņam patīk skolā
4768 Nodrošinātas atbilstošas visu izglītojamo daudzveidīgās vajadzības.
4769 Skolā palielina ikviena izglītojamā līdzdalības iespējas mācību procesā, kultūrā

un dažādās kopienās.
4772 Viss patīk, arī mācīties kopā ar citiem skolēniem. Ka arī piedalīties dāžādos

pulciņos.
4776 Ir nodarbības pēc interesēm, CLIL, fakultatīvi, konsultācijas.
4778 Nodrošinātas katra skolēna vajadzības.
4779 Viss 
4780 Man bèrna attieksme pret skolu
4782 laba sajūta, velme apmeklet skolu un saņēms labas atzīmes, labas attiecības ar

skolotājem un klases biedriem
4783 Bērns ar prieku eji uz skolu, pats visu dara
4786 Process, kurā tiek nodrošinātas atbilstošas visu izglītojamo daudzveidīgās

vajadzības
4787 Bērns mācās labi. Viņam patīk nākt uz skolu
4788 Grūti atbildēt 
4789 Labas zināšanas un vēlme iet uz skolu
4790 macību priekšmetu daudzums
4791 Bērns stāsta par skolu tikai labo
4792 Zināšanu līmenis, vēlme mācīties, laimīgs garastāvoklis.
4793 Zināšanu līmenis
4794 Skolā tiek organizēti pulciņi,lai bērni varētu attīstīt savas prasmes
4796 Apmācības rezultāti 
4798  tiek nodrošinātas atbilstošas
4799 Labi māca 
4800 Iekļaujošā izglītība.
4801 droša vide, kurā bērns attīstās, mācās un socializējas, ir iekļauts un cienīts
4802 .
4803 Skolā strāda atbalsta personāls; soc.pedagogs, medmasa, psihologs, logopēds.
4804 Manuprāt, iekļaujošā izglītība netiek nodrošināta
4807 skolēni aktīvi piedalās visādos skolas pasākumos 
4809 Atsaucība no skolas vadības puses un skolotājiem.
4810 labas atzīmes un attieksme pret skolu
4813 Mani berni paši pilnveidojas.
4814 Macibu rezultati
4815 zinasanas
4816 Jautājiet administrācijai
4817 Bērns ar prieku iet uz skolu mācīties, skumst pēc skolas,kad ir brīvdienas
4819 Skolotājas papildkonsultācijas
4820 Nezinu 
4821 Pilnīgi 
4824 Ir laba administracija
4825 Skolā ir profesionāla atbalsta komanda, kas veic visu iespējamo. Ar skolotājiem

ir ļoti labs kontakts.
4826 Skola dod bernam iespēju macīties , macību līdzekļus u.c lietas
4828 Pasākumi, atbilstošas stundas
4829 Kad berns  ir sekmigs un vinjam ir saprotams materials.
4830 Radoša pieeja pedagogiem , atbilstoši izgl.programmai.
4833 mācību process
4838 Laba programma 
4839 Bērna ir labas sekmes un ir laiks uz savu personalo dzīvību
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Summary for G01Q06

Kas liecina, ka Jūsu bērna/bērnu skolā tiek sekmīgi nodrošināta iekļaujošā izglītība?
(Iekļaujošā izglītība – process, kurā tiek nodrošinātas atbilstošas visu izglītojamo

daudzveidīgās vajadzības, palielinot ikviena izglītojamā līdzdalības iespējas mācību
procesā, kultūrā un dažādās kopienās un samazinot izslēgšanas iespējas no izglītības un

izglītības ieguves procesa (skat. Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam) )
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Summary for G01Q07

Kas liecina, ka Jūsu bērna/bērnu skola nodrošina izglītības pieejamību?

Atbilde Skaits Procenti

Skola nodrošina iespēju personām ar invaliditāti fiziski iekļūt skolas ēkā
(SQ012)

109 44.49%

Skola nodrošina skolēniem/audzēkņiem ar speciālām vajadzībām gan iespēju
pārvietoties pa visām mācību un koplietošanas telpām skolas ēkā, gan
atbilstošus/pielāgotus mācību materiālus (SQ022)

91 37.14%

Skola nodrošina izglītības programmu pielāgošanu un/vai jaunu izglītības
programmu licencēšanu skolēniem/audzēkņiem ar speciālām vajadzībām
(SQ032)

96 39.18%

Skola piesaista finansējumu izglītības pieejamības jautājumu risināšanai
(SQ042)

110 44.90%

Skola veicina pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi izglītības
pieejamības jautājumos (piemēram, kā mācīt skolēnus/audzēkņus ar dažādām
speciālām vajadzībām, kā atbalstīt skolēnus/audzēkņus ar diabētu, alerģijām
u.c.) (SQ052)

124 50.61%

Skolā ir izstrādāti un pieejami risinājumi skolēnu/audzēkņu priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas risku mazināšanai (SQ062)

87 35.51%

Cita atbilde 23 9.39%

ID Atbilde

4452 Es uzskatu, ka manam bērnam ir pilnībā nodrošināta izglītības pieejamība. Par
to liecina bērna noskaņojums un  sasniegumi. 

4462 Nezinu.
4468 Viss it kā ir, bet tikai stāstos.
4478 Jautājums nav mana kompetences joma.
4562 Nezinu
4574 Всё хорошо 
4577 Nevaru pilnīgi atbildēt uz jautājumu, jo neesmu saskarusies ar situācijam, kad

vajadzēja pielagot mācības vai telpas bērniem ar īpašām vajadzībām
4596 Nezinu
4597 es nezinu
4612 mūsu skola nav invalidu 
4629 Я не знаю, т.к. мой ребенок не с ограниченными возможностями
4659 Nevēlos atbildēt
4663 Ta, ka mani berni nav ar ipasam vajadzibam, gruti spriest ko skoladara!!!
4664 +
4697 nezinu
4704 nezinu
4728 Man nav informācijas
4740 -
4750 …
4765 Neiedomājos šajā jomā
4766 Nezinu
4792 Skolā tiek domāts par katru audzēkņi.
4816 Jautājiet administrācijai
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Summary for G01Q07

Kas liecina, ka Jūsu bērna/bērnu skola nodrošina izglītības pieejamību?
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Summary for G01Q08

Ja Jūsu bērnam/bērniem ir bijušas ierobežotas iespējas pārvietoties traumas vai citas
slimības rezultātā (piemēram, ar kruķiem vai ratiņkrēslā), kā ir bijis iespējams turpināt

mācības?

Atbilde Skaits Procenti

Manam bērnam/maniem bērniem nav bijušas ierobežotas iespējas pārvietoties
traumas vai citas slimības rezultātā (SQ012)

205 83.67%  

Skolā ir iespējams pārvietoties, izmantojot papildierīces (uzbrauktuve, pacēlājs,
lifts u.c.) (SQ022)

10 4.08%  

Mans bērns/mani bērni apmeklēja tikai tās mācību stundas, uz kurām bija
iespējams nokļūt patstāvīgi bez citu palīdzības (SQ032)

5 2.04%  

Manam bērnam/maniem bērniem pārvietoties skolā palīdzēja pedagogi un/vai
citi skolēni/audzēkņi (SQ042)

11 4.49%  

Manam bērnam/maniem bērniem tika pielāgota telpa/klase visu mācību
priekšmetu apguvei u.c. (SQ052)

4 1.63%  

Bērns/bērni mācījās mājās/attālināti, kamēr sadziedēja traumu/izveseļojās
(SQ062)

13 5.31%  

Cita atbilde 18 7.35%  

ID Atbilde

4521 Bērnam traumu nebija
4528 Nav tādas pieredzes.
4545 Nebija
4577 Tādu situāciju nebija
4601 Man ir grūti atbildēt, jo mans bērns nebija šajā situācijā. Un tātad variants:

Bērns/bērni mācījās mājās/attālināti, kamēr sadziedēja traumu/izveseļojās
4606 У нас не было таких ситуаций
4629 не было такой проблемы
4658 Nebija tādas situācijas
4684 Traumu nebija
4697 Nebija
4704 nezinu
4730 Nebija.
4744 Nav bijušas traumas
4751 Nebija tāda gadījuma
4754 nebija šādu problēmu
4765 Nebija tāda gadijuma
4768 Manam bērnam traumu nebija.
4789 Nebija
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Summary for G01Q08

Ja Jūsu bērnam/bērniem ir bijušas ierobežotas iespējas pārvietoties traumas vai citas
slimības rezultātā (piemēram, ar kruķiem vai ratiņkrēslā), kā ir bijis iespējams turpināt

mācības?
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Summary for G01Q09

Kas, Jūsuprāt, vēl būtu nepieciešams, lai varētu teikt, ka skola ir nodrošinājusi Jūsu
bērnu/bērnus ar materiāltehniskajiem (piemēram, mācību grāmatas, metodiskie līdzekļi,

tehniskie palīglīdzekļi, modeļi u.tml.) un digitālajiem (piemēram, tehnoloģijas,
programmatūra u.tml.) resursiem mācību procesa īstenošanai gan klātienē, gan attālināti?

Atbilde Skaits Procenti

Atbilde 245 100.00%  
Nav atbildes 0 0.00%  

ID Atbilde

4452 papild mācību gramatu komplekts, lai nebūtu tik smaga soma 
4454 Otrs grāmatu komplekts
4455 nauda
4458 Nezinu
4462 Papildu mācību grāmatu komplekts skolā, lai nebūtu jānēsā smagas somas.
4463 Viss ir pietiekams skolā
4464 Mūsu skolā viss ir
4466 Papildus mācību grāmatu komplekts, lai nenēsātu smagu somu katru dienu
4468 Parāk daudz tehnoloģiju, lābāk vairāk rakstītu ar roku, lasītu grāmatas. 
4471 Klātienē viss apmierina.  Attālinātās mācības nav pieļaujamas sākumskolas

bērniem vispār.  
4477 Mūsu skolā viss ir kārtībā. 
4478 Tika nodrošinātas tikai mācību grāmatas
4481 metodiskie līdzekļi, tehniskie palīglīdzekļi,
4487 Viss kārtībā
4489 Nodrošināšana ar mācību palīglīdzekļiem, datoru un tmldz.
4491 Skola dod visu,gan mācības literatūru,gan koncelējas preces,gan mugursomu.
4492 Nekas
4493 Mums viss ir nodrošināts.
4494 Digitālas tehnoloģijas 
4495 Для дистанционного  обучения пока ничего не предоставляли, но и

необходимости особой не было. Учебниками и пособия и школа снабжает
чему очень благодарны. 

4496 Skola nodrošina visas vajadzības
4498 Mācības process tikai KLĀTIENĒ
4500 Ar visu pietek
4501 Visa pietiek
4504 Nepieciešams katru bērnu nodrošināt ar digitālajiem resursiem, īpaši attālināti
4506 jaunas mācību gramatas, digitalas tafeles, datori
4507 Dators maja
4508 Digitāla ierīce katram skolēnam, nepieciešami piederumi dizainam un

tehnologijām.
4509 Audzēkņi ir nodrošināti ar visu nepieciešamo.
4511 Jaunās tehnoloģijas 
4516 /
4517 Digitālie mācību līdzekļi.
4518 Attalinātām macībām vecākiem pašiem vajag visu nodrošināt. Bet ar pārējo -

viss ir kārtība. Bērni ir ar visu nodrošināti.
4521 Interaktīvās tāfeles
4523 Viss ir
4524 mācību grāmatas, metodiskie līdzekļi, tehniskie palīglīdzekļi, modeļi,

programmatūra
4528 Man nav zināms.
4530 Viss kartiba
4531 Только за посещение школы. Никакой удаленки
4533 Skola pilnīgi nodrošina ar materiāltehniskajiem resursiem. 
4535 Skola ir nodrišinājusi manus bērnus pietiekoši.
4538 Главное что бы не было удаленки

                                            lapa 33 / 82



Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

4539 attalinātām mācībām ir nepieciešams nodrošināt katram skolēnam datoru,
dažiem jauniem priekšmetiem nav mācību grāmatu

4540 Uz doto brīdi viss pietiek.
4541 Nepieciešams katru bērnu nodrošinat ar digitalaem resursiem, īpaši attālināti
4542 viss apmierina
4544 Regulāri skolās ir jāpilnveido IP bāzi un dabaszinību kabinetu iekārtas un

tehnoloģijas.
4545 Papildus atbalsts no valsts puses materiāltehniskā bāzes papildināšanai

vienmēr ir no svara. 
4547 Mācību grāmatas 
4548 Skolai ir pietiekama materiāli tehniskā bāze. 
4550 Viss kartība
4551 Skola ir nodrošināta ar visu nepieciešamo
4552 Viss nepiciešamais ir.
4554 Datortehnika 
4555 mūsu skolā ir viss
4558 Gribetos, ja skolā būtu mācibu grāmatas otrie ekzemplāri. Bērniem loti smagas

mugursomas.
4559 Viss ir
4562 Man nav zināšanu šajā jomā
4563 Digitālie resursi
4564 Skolā visas ierīces jau pastāv
4565 valsts finansējums
4566 -
4567 Nekas, man viss ir
4568 Группу продлённого дня. 
4569 Viss ir pietiekošā daudzumā
4570 Viss ir labi 
4571 Man liekas ka skolā ir laba tehniskā bāze.
4572 Pagaidām ar visām nepieciešamas līdzekļiem nodrošina skola
4574 Компьютеры
4577 Skola nodrošina ar visu un pat vairāk. (Piem.: ugursoma un kancelarija

pirmklasniekiem)
4578 Otrs grāmatu komplekts, lai bērna soma nebūtu tik smaga
4579 Всё есть 
4580 Спасибо, всё есть 
4581 Спасибо, всё есть 
4583 Мне кажется, в нашей школе достаточно всего для учебы.
4584 Klatienē-vairāk spes.klases-fizikas, ķīmijas, datoru klases ar jaunām tehn.
4585 Visus nepieciešamos līdzekļus skola nodrošina. 
4586 metodiskie un tehniskie palīglīdzekli
4587 Skolas finansējums
4588 Skola nodrošina ar visu nepieciešamo. 
4589 Klases papildināšana ar dažveidīgajām kancelejas precēm vienmēr ir

atbalstāma
4590 Viss ir labi.
4592 Mūsu skolā nodrošina bērnus ar mācību grāmatam un t.t
4593 finansējums
4594 Tagad, kad skolā notiek mācības, visu pietiek.
4595 Labi 
4596 Viss ir
4597 Ne visam priekšmetam nebija grāmatas
4598 Skola nodrošināja visu mana bērna izglītībai
4599 Mācību gramatas jauniem priekšmietiem.
4601 finanses
4603 Skolā jābūt pietiekami daudz datoru un planšetes. 
4604 Attālināti
4605 Viss ok
4606 При дистанционной учёбе не обращались в школу за помощью, поэтому

ничего сказать не могу
4607 Нам всего хватает
4609 Transports no skllas, mājās, vai uz papildnodarbībam-piem baseins
4610 Viss apmierina.
4611 Viss labi,1-3 kl.otrais macibu gramatu komplekt majam.
4612 Manuprat neka nav nepieciešama viss ir
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4613 Viss labi
4614 -
4615 Finansējums
4616 Viss apmierina
4617 Šajā skolā max cenšas nodrošināt. Ņepieciešams regulāru papilfinansējumi

digitalizācijai, jo IT tehnologijas attistās atrāk neka skola saņem finansējums. 
Mānuprāt Izglitības Ministrijai sākumā jānodrošināt skolu ar pilnu “sākuma
komplektu”  parredzētu jaunumiem iekļaujošā izglītība, gan
materiāltehniskaiem, gan digitālajiem. Tad jāuzdod šāds jautājums.

4621 Viss apmierina 
4625 Bērniem jābūt elektroniskās grāmatas,lai smazināt somas smagumu un visi

nepieciešami materiāli mācībām atrastos viena vietā.
4629 Необходим второй комплект учебников
4630 Lielāks valsts finansējums skolām
4631 Viss apmierina
4633 2. mācību grāmatu komplekts, kas atrastos skolā
4634 Viss ir nodrošināts.
4635 Skola ir nodrošinājusi skolēnus  ar atbilstošiem materiāltehniskajiem un

digitājiem resursiem.
Tomēr jaunāko tehnoloģiju nekad nevar būt par daudz. 

4636 Viss kārtībā 
4637 Es uzskātu, ka skola no savas pūsēs ir izdarijusi visu mepieciešamo
4639 Viss kārtība 
4640 Zēnu mājturības stundām darba materiālus.koks, metāls utt.
4642 Mācību grāmatas latviešu valodā 
4643 otrais mācību grāmatu eksemplārs mājām
4644 -
4647 Viss labi
4651 Ja būtu atkal mācības attālināti, tad gribētos, lai nodrošinātu datorus, planšetus

vai klēpjdatoru mācībām.
4653 viss ir kartībā
4657 Nepieciešams, lai visiem skolēniem bija nodrošināti datori viena līmeņā.
4658 Pienācīgs finansējums
4659 Nodrošina ar mācību līdzekļiem
4660 Mums viss ir 
4662 Mums viss tika pilnīgi nodrošināts.
4663 Viss nepieciesamais ir, gramatas, laba stavokli! Infrastruktura klases ari

moderna un pieejama! Viss apmierina!
4664 Viss labi 
4665 Nezinu , ne kas! Nevajag attālināta mācība ! Viss ir kārtība 
4667 Otro  grāmatu komplektu.
4668 Skola nodrošina visus nepieciešamus materiālus 
4670 mums viss ir
4672 Pat nezinu, ko varētu. Mans bērns iet uz skolu bez problēmām. Ar dažiem

skolotājiem tik nevar atrast savstarpējo valodu. Pārējais apmierina. 
4673 Nekas
4674 Attālināti skolēnam ir grūti mācīties, tāpēc ka skolā nevarēja dod vajadzīgo

programmatūru 
4675 Nekas vairs nav vajadzigs
4677 Viss ir nodrošināts pietiekamajā līmenī
4678 Nezinu, viss pietiek. Paši nopirkām datoru, printeri. Grāmatas un darba burtnicā

dot skola 
4682 Katram skolēnam tehniskie palīglīdzekli -planšetdatorus 

Mugursomas ir ļoti smagas
4683 Nav pieejas pie programmatūras, kurus pasniedz skolā, bet prasa pildīt mājas

darbus patstāvīgi mājās.
4684 Katram skolniekam datoru
4686 Man liekas kā ar visu ir nodrošināti.
4687 Skola visu nodrošina 
4690 Все предоставляется
4691 Viss ir pieejams
4693 Не знаю 
4696 Viss ir
4697 Lai būtu mācību grāmatas divi komplekti, lai smāgumus nenēstu. Attālinātai

apmacībai ir vajadzīgi datori katram bērnam.
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Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

4698 otrais mācību grāmatu komplekts
4700 Grāmatu divi eksemplāri, lai būtiu gan skolā, gan mājās
4704 mācību grāmatas, metodiskie līdzekļi
4706 ---
4708 Viss ir labi.
4709 Bērni ir modrošināti ar matetiāltehniskiem resursiem. Un pašā skolā ir pieejami

digitālie resursi. Lietošanai mājās tie ir jānodrošina pašiem vecākiem
4710 Lai būtu 2 grāmatas komplekti, viens mājās, otrais- skolā
4713 nodrošināt ar  maitūribas materiāliem stundā
4715 Nezinu
4716 viss atbilst
4720 Viss niepiecešamais ir 
4722 Nekas nav nepieciešams
4723 Nedaudz uzlabot atgriezinisko saiti ar pedagogiem. 
4724 Būtu labi otrais mācību grāmatu komplekts, lai nevajadzētu katru dienu iet uz

skolu ar smagām somām
4726 jaunās tehnoloģijas
4727 skola nodrošīnata ar visiem nepieciešamiem resursiem.
4728 Attālinātās macīšanas laikā  vēlams nodrošināt bērnus ar datoriem
4729 Kompetenti atbildēt uz šo jautajumju nevāru, jo neesmu šajā jomā eksperts.
4730 Uzkārtu, ka mūsu skola viss nepieciešamais ir
4732 -
4733 Paldies, skolēni ir nodrošināti ar visu nepieciešamo
4734 Viss apmierina
4735 Digitālie mācību līdzekļi 
4736 Otrais kimplekts gamatas 
4738 Skola pilnīgi nodrošina skolēnus ar visiem mācībām nepieciešamiem resursiem,

pieejamo finanšu robežā.
4739 Otrais komplets skolas gramatas
4740 -
4741 Viss ir un tā pieejams, coovid laikā varēja paņemt datoru, mācību gada sākuma

ir jaiņēm grāmatas no skolas, tas vienmēr ir pietiekošs daudzums. Praktiski
katrā klasē ir interaktīva tafele, kas palīdz vadīt stundas interesantāk. 

4743 Skolā viss ir lai mācīties klātienē
4744 Skola ir pietiekami nodrošinājusi manu bērnu ar materiāltehniskajiem un

digitālajiem resursiem.
4745 -
4746 Nepieciešams apmācīt skolēnus strādāt ap programmām,  kas derēs tālākajā

dzīvē.  Piemēram, rasējumus veikt datorprogrammā, zīmēt grafiskā planšetē
utt.

4748 .
4749 viss ir augstā līmenī
4750 Nepieciešams,  lai skolā arī būtu grāmatas   katrā priekšmetā. Lai nenest  no

mājām.
 Jo bērniem ļoti smagas mugursomas.

4751  Mūsdienīgas digitālās ierīces (planšetes, virtuālas realitātēs brilles, video
ierīces), SKOLA 2030 pielāgotas grāmatas un mācību palīglīdzekļi bērniem ar
īpašām vajadzībām. Metodiskie līdzekļi skolotājiem darbā ar bērniem ar īpašām
vajadzībām.

4752 Visi macibu material
4753 Skola dod visu nepieciešamo.
4754 Lai bērniem, īpaši sākumskolā, nebūtu jānesa smagas somas, jābūt

nodrošinātiem metodiskiem līdzēkļiem un grāmatam divos eksemplāros, lai
vienu varētu izmantot skolā, bet otru mājās. 

4755 Viss apmierina.
4756 Bērns labprāt iet uz skolu
4758 -
4759 Jaunumu pieejamība.
4760 Skolai ar šo viss kārtībā 
4762 Mums viss pietiek.Es domāju kā skolai labāk zināms ko viņam vajag.
4763 Viss kārtībā 
4765 Domāju, kā viss diezgan augstā līmenī.
4766 Viss ir labi
4767 -
4768 Skola ir nodrošināta ar visiem resursiem mācību procesa īstenošanai gan
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klātienē, gan attālināti.
4769 Viss ir.
4772 Vairāk ievādīt datoru lietošānu, ka arī no valsts puses nodrošināt skolēnus ar

planšetdatoriem un to apmācību, attalinātās mācības gadījumā.
4776 Skola izremontēta, ar lielu sporta un aktu zāli, man liekas, ka viss kārtībā ar

resursiem.
4778 Atbilstošā līmeņī.
4779 Vairāk jo labāk 
4780 Viss ok
4782 Musu skolā viss nepieciešams ir
4783 Viss apmierina
4786 Bērns ir nodrošināts ar mācību grāmatam, metodiskiem līdzekļiem.
4787 Nezinu, manuprāt mūsu skolā ir viss nepieciešamais 
4788 Viss ir normāli 
4789 Katram bērnam savs dators
4790 viss apmierina
4791 Visa pietiks 
4792 Domāja, kā jau tagad ir nodrošināt viss. Lai tikai turpmāk tā būtu.
4793 Nav nepieciešams
4794 Skola varētu dot datoru tiem skolēniem ,kuri nevar sev atļaut to nopirkt ,ja

mācības būtu attālināti 
4796 Paplašinātu tehnoloģiju izmantošana 
4798 mācību grāmatas, metodiskie līdzekļi, tehniskie palīglīdzekļi,tehnoloģijas,

programmatūra 
4799 Viss jau ir
4800 Vairāk pielietot digitālo materiālu.
4801 vis pietiekams
4802 klatiene skolā nodrošināja bērnus ar mācību grāmatam.

attalinati skolā dažiem skolēniem piedava datorus lai mācīties attalinati.
4803 nodrošināt ar bezmāksas uzdevumi.lv profprofilam un citam programmam.
4804 Macību grāmstas 
4807 valstī ieviesta jauna izglītības sistēma, bet mācību grāmatu trūkst
4809 Laikam nekas.
4810 nepieciešams: mācību grāmatas, metodiskie līdzekļi, tehniskie palīglīdzekļi
4813 Skolā dara visu lai bērni varētu macīties gan klatiene, gan attālināti.
4814 Manu prat nav ko vel piepildinat
4815 nekas
4816 Planšeti, datori, interaktīvā tāfele 
4817 Skola nodrošina ar visu nepieciešamo
4819 Datori
4820 Nezinu 
4821 Visas mācību grāmatas pietiekami daudz 
4824 Viss ir labi
4825 Mūsu skola ir nodrošinājusi bērnus ar visu nepieciešamo.
4826 Skola deva visu vajadzīgo manām bernam 
4828 Vis ir pieejams
4829 Vairak kontakt skolenam ar skolotajam.
4830 Materiālie palīglīdzekli mājturības stundās, koks, metāls. Izmantot vairāk

digitālas apmācības. Attālināti izglītības ministrija Covid 19 pandēmijas laikā
solīja , katru skolēnu apgādāt ar datoru, lai varētu mācīties attālināti. 

4833 metodiskie līdzekli
4838 bedžikus lai citi cilvēki nevarēja iet skola 
4839 Visas nepieciešamas ierīcēs varēja dabūt( attālināšanas procesa, varēja paņemt

datorplanšetu)
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Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

Summary for G01Q09

Kas, Jūsuprāt, vēl būtu nepieciešams, lai varētu teikt, ka skola ir nodrošinājusi Jūsu
bērnu/bērnus ar materiāltehniskajiem (piemēram, mācību grāmatas, metodiskie līdzekļi,

tehniskie palīglīdzekļi, modeļi u.tml.) un digitālajiem (piemēram, tehnoloģijas,
programmatūra u.tml.) resursiem mācību procesa īstenošanai gan klātienē, gan attālināti?
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

Summary for G01Q10

Vai pēdējā gada laikā Jūsu bērns/bērni ir cietis/cietuši no fiziskas vardarbības skolā?

Atbilde Skaits Procenti

Nē, nekad (AO12) 216 88.16%  
Tas bija izņēmuma gadījums (AO22) 17 6.94%  
Vairākkārt (AO32) 8 3.27%  
Bieži (AO42) 1 0.41%  
Cita atbilde 3 1.22%  
Nav atbildes 0 0.00%  

ID Atbilde

4466 Reti, bet regulāri
4735 Nē
4838 Nē

Summary for G01Q10

Vai pēdējā gada laikā Jūsu bērns/bērni ir cietis/cietuši no fiziskas vardarbības skolā?
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

Summary for G01Q11

Ja uz iepriekšējo jautājumu atbildējāt apstiprinoši, kā Jūs uzzinājāt par fizisku vardarbību
pret savu bērnu/bērniem?

Atbilde Skaits Procenti

Bērns pats pastāstīja (SQ012) 29 11.84%  
Nojautu, jo mainījās bērna uzvedība (SQ022) 2 0.82%  
Ir redzamas fiziskas ietekmes sekas (SQ032) 6 2.45%  
Mani informēja klases audzinātāja/pedagogs (SQ042) 8 3.27%  
Uzzināju nejauši no bērna klasesbiedra/grupas biedra (SQ052) 3 1.22%  
Cita atbilde 24 9.80%  

ID Atbilde

4462 Bērns nebija cietis.
4487 Nav
4516 vinu ne bija
4538 Нет
4542 vardarbības nesajutu
4544 n/a
4545 Nebija 
4599 Nebija.
4609 Nav
4611 Nebija
4658 Nav
4677 Nav bijusi vardarbība
4684 Nebija
4687 Nebija
4730 Nebija.
4741 Nebija
4750 ..
4779 Nebija 
4789 Nebija
4790 .
4800 Nebija
4821 Nekad nebija
4826 Nebija tadas situacijas
4838 Nebija 
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

Summary for G01Q11

Ja uz iepriekšējo jautājumu atbildējāt apstiprinoši, kā Jūs uzzinājāt par fizisku vardarbību
pret savu bērnu/bērniem?
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

Summary for G01Q12

Ja Jūsu bērns/bērni skolā ir piedzīvojis/piedzīvojuši fizisko vardarbību, kā tā izpaudās?

Atbilde Skaits Procenti

Sišana (SQ012) 13 5.31%  
Speršana (SQ022) 8 3.27%  
Iekaustīšana (SQ032) 5 2.04%  
Tīša grūstīšana (SQ042) 11 4.49%  
Smēķēšana koplietošanas telpās (SQ052) 1 0.41%  
Draudēšana ar asu priekšmetu, piemēram, nazi (SQ062) 1 0.41%  
Kniebšana (SQ072) 3 1.22%  
Raušana aiz matiem (SQ082) 3 1.22%  
Apģērba vai citu personīgo mantu slēpšana, plēšana vai dedzināšana (SQ092) 8 3.27%  
Piespiešana lietot apreibinošas vielas (SQ102) 0 0.00%  
Cita atbilde 42 17.14%  

ID Atbilde

4454 Nebija tāda gadījuma
4462 Nav šādas informācijas.
4466 Žņaugšana
4478 Nelaimes gadījums kopīgās nodarbības laikā ar vecāko klasi
4487 Nav
4516 Ne bija tadu
4528 Tādu gadījumu nebija.
4538 Нет
4542 vardarbības nebija
4544 n/a
4545 Nebija
4555 nav
4563 Nekas
4572 Ne nekad
4588 Nav piedzīvojis fizisku vardarbību
4595 Nav
4599 Nebija.
4609 Nav
4611 Nebija
4613 Cita
4615 Viss kārtībā
4658 Nav
4660 Mums tādas pieredzes nav bijis 
4664 +
4677 Nav bijusi
4684 Nebija
4687 Nebija
4729 sk. iepriekš
4730 Nebija.
4741 Nekāda
4750 ..
4759 Es jau atbildēju ka mums  nekādu tādu nebija.
4760 Ne
4767 Nebija 
4779 Nebija 
4789 Nebija
4793 nav
4800 Nebija
4816 Nebija tādi gadījumi 
4821 Nekad nebija
4826 Nebija tadas situacijas 
4838 Nebija 
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

Summary for G01Q12

Ja Jūsu bērns/bērni skolā ir piedzīvojis/piedzīvojuši fizisko vardarbību, kā tā izpaudās?
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

Summary for G01Q13

Vai pēdējā gada laikā Jūsu bērns/bērni ir cietis/cietuši no emocionālas vardarbības?

Atbilde Skaits Procenti

Nē, nekad (AO12) 199 81.22%  
Tas bija izņēmuma gadījums (AO22) 33 13.47%  
Vairākkārt (AO32) 7 2.86%  
Bieži (AO42) 1 0.41%  
Cita atbilde 5 2.04%  
Nav atbildes 0 0.00%  

ID Atbilde

4481 Nezinu
4589 Dažreiz bērns sūdzas, ka viena skolotāja uz visiem bļauj
4590 ar vecāku bērnu
4735 Nav informācijas
4759 Es jau atbildēju ka mums  nekādu tādu nebija.

Summary for G01Q13

Vai pēdējā gada laikā Jūsu bērns/bērni ir cietis/cietuši no emocionālas vardarbības?
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

Summary for G01Q14

Ja uz iepriekšējo jautājumu atbildējāt apstiprinoši, kāda veida emocionālo vardarbību ir
piedzīvojis/piedzīvojuši Jūsu bērns/bērni?

Atbilde Skaits Procenti

Pazemošana (SQ012) 18 7.35%  
Apmelošana (SQ022) 8 3.27%  
Baumošana un aprunāšana (SQ032) 6 2.45%  
Lamāšanās klasē/nodarbības laikā un publiskās vietās bērna/bērnu klātbūtnē
(SQ042)

6 2.45%  

Negatīvi ieraksti, foto vai video sociālajos tīklos par bērnu/bērniem (SQ052) 0 0.00%  
Naidīgi komentāri interneta vidē par bērnu/bērniem, piemēram, sociālajos tīklos
u.tml. (SQ062)

1 0.41%  

Svešu sociālo tīklu profilu izmantošana, vēršoties pret bērnu/bērniem (SQ072) 0 0.00%  
Apsaukāšanās (SQ082) 25 10.20%  
Klasesbiedru/grupas biedru vai pedagogu pazemošana, apsaukāšana
bērna/bērnu klātbūtnē (SQ092)

6 2.45%  

Izstumšana no draugu, klases biedru/grupas biedru loka (SQ102) 3 1.22%  
Klasesbiedru/grupas biedru skaļa sarunāšanās stundas/nodarbības laikā vai
staigāšana pa klasi/nodarbību telpu (SQ112)

4 1.63%  

Pret bērnu/bērniem tiek vērsti negatīvi, aizskaroši žesti vai mīmika, tiek raidīti
draudīgi vai nicinoši skatieni (SQ122)

7 2.86%  

Pedagoga/pedagogu nevienlīdzīga attieksme pret bērnu/bērniem (SQ132) 3 1.22%  
Bērna/bērnu sacītā ignorēšana (SQ142) 5 2.04%  
Cita atbilde 22 8.98%  

ID Atbilde

4462 Nav šādas informācijas.
4487 Nav
4538 Нет
4542 emocionālās vardarbības nesajutu
4544 n/a
4595 Nav
4599 Nebija.
4613 Cita
4615 Viss kārtībā 
4658 Nē
4664 +
4677 Nav bijusi vai bērns nav stāstījis
4687 Nebija
4729 sk. iepriekš
4730 Nebija.
4741 Nebija
4750 ..
4779 Nebija 
4800 Nebija
4821 Nekad
4826 Nebija emocioanalas vardarbības
4838 Nebija
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

Summary for G01Q14

Ja uz iepriekšējo jautājumu atbildējāt apstiprinoši, kāda veida emocionālo vardarbību ir
piedzīvojis/piedzīvojuši Jūsu bērns/bērni?
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

Summary for G01Q15

Kā Jūs reaģējāt, uzzinot, ka Jūsu bērns/bērni ir cietis/cietuši no fiziskas vai emocionālas
vardarbības?

Atbilde Skaits Procenti

Aicināju bērnu/bērnus sīki visu izstāstīt, liekot saprast, ka kopā meklēsim
risinājumus (SQ012)

53 21.63%  

Teicu, lai pats/pati tiek galā (SQ022) 2 0.82%  
Ieteicu atdarīt ar to pašu (SQ032) 3 1.22%  
Vērsos pie klases audzinātājas/pedagoga, lai skola risina šos jautājumus
(SQ042)

41 16.73%  

Ierakstīju problēmu vecāku WhatsApp grupā (SQ052) 3 1.22%  
Sazinājos ar pāridarītāja vecākiem, lūdzot risināt problēmu (SQ062) 11 4.49%  
Vērsos masu medijos (SQ072) 1 0.41%  
Vērsos tiesībsargājošās iestādēs (SQ082) 0 0.00%  
Nereaģēju, jo šādi gadījumi norūda bērnu (SQ092) 1 0.41%  
Cita atbilde 20 8.16%  

ID Atbilde

4462 Nebija šādas situācijas.
4487 Nav
4544 n/a
4578 Aprunājos ar bērnu par notiekušo  un pateicu kā reağet uz šo situaciju
4589 Tā kā attiecībā uz kādu konkrēto bērnu bļaušana netika vērsta, neko nedarīju
4631 Nebija šadu gadījumu
4658 Nē
4660 Mums tādas pieredzes nav bijis un cerams nebūs 
4664 +
4677 Nav bijusi vai bērns nav stāstījis
4684 Rināju ar savu bērnu
4687 Ja kaut kas notiek, vienmēr pārrunājām 
4730 Nebija
4741 Nebija vēl tādu gadījumu, bet jā būs uzreiz vēršos pie klases audzinātājas.
4750 ..
4779 Nebija 
4793 nav
4800 Nebija vardarbības.
4821 Nekad nebija
4826 Nebija tadas situacijas 
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

Summary for G01Q15

Kā Jūs reaģējāt, uzzinot, ka Jūsu bērns/bērni ir cietis/cietuši no fiziskas vai emocionālas
vardarbības?
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

Summary for G01Q16

Vai esat novērojis/novērojusi, ka Jūsu bērnam/bērniem ir raksturīgas fiziskas vai
emocionālas vardarbības izpausmes pret apkārtējiem?

Atbilde Skaits Procenti

Nē, nekad (AO12) 219 89.39%  
Tas bija izņēmuma gadījums (AO22) 22 8.98%  
Vairākkārt (AO32) 1 0.41%  
Bieži (AO42) 0 0.00%  
Cita atbilde 3 1.22%  
Nav atbildes 0 0.00%  

ID Atbilde

4481 Nezinu
4709 Ļoti reti
4735 Nē

Summary for G01Q16

Vai esat novērojis/novērojusi, ka Jūsu bērnam/bērniem ir raksturīgas fiziskas vai
emocionālas vardarbības izpausmes pret apkārtējiem?
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

Summary for G01Q17

Ja uz iepriekšējo jautājumu atbildējāt apstiprinoši, kā Jūs reaģējat, uzzinot, ka Jūsu
bērns/bērni fiziski vai emocionāli nodarījis pāri citiem skolēniem/audzēkņiem vai

pedagogiem?

Atbilde Skaits Procenti

Kauninu un saku, ka tā darīt nedrīkst (SQ012) 9 3.67%  
Viss atkarīgs no pāridarījuma, ja secināju, ka tas ir nebūtisks, nereaģēju, jo
mans bērns neko sliktu bez iemesla nedara (SQ022)

4 1.63%  

Sazinos ar “upuri” un viņa vecākiem, lieku bērnam atvainoties (SQ032) 2 0.82%  
Lieku bērnam pašam tikt galā ar konfliktu (SQ042) 4 1.63%  
Kārtīgi izrunājamies, lai saprastu nodarītā cēloni (SQ052) 16 6.53%  
Iekaustu bērnu, lai sajūt, kā juties “upuris” (SQ062) 2 0.82%  
Sazinos ar klases audzinātāju/pedagogu vai skolas vadību, lai noskaidrotu
izdarītā cēloņus (SQ072)

11 4.49%  

Cita atbilde 21 8.57%  

ID Atbilde

4462 Nebija šādas situācijas.
4487 Nav
4538 Нет
4544 n/a
4566 -
4613 Nav
4615 Saruna ar bērnu
4658 Nē
4664 +
4677 Nav
4684 Nebija
4687 Nebjja
4729 sk. iepriekš
4741 Nebija
4750 ..,
4779 Nebija 
4793 nav
4800 Nebija
4821 Nekad nebija
4826 Nebija tadas situacijas 
4838 Psihi 
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

Summary for G01Q17

Ja uz iepriekšējo jautājumu atbildējāt apstiprinoši, kā Jūs reaģējat, uzzinot, ka Jūsu
bērns/bērni fiziski vai emocionāli nodarījis pāri citiem skolēniem/audzēkņiem vai

pedagogiem?
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

Summary for G01Q18

Kādi, Jūsuprāt, ir iemesli, kas var attaisnot emocionālu vai fizisku vardarbību?

Atbilde Skaits Procenti

Atbilde 245 100.00%  
Nav atbildes 0 0.00%  

ID Atbilde

4452 Nav tadu iemeslu
4454 Cilvēks slims
4455 Nav attaisnojosu iemeslu
4458 Nav komentaru
4462 Tam nav attaisnojuma, bet iespējami iemesli varētu būt uzmanības trūkums,

vardarbība ģimenē.
4463 Tam nav attaisnojuma
4464 grūts ģimenes stāvoklis
4466 Tādu nav
4468 Nav tadu iemeslu, jebkurš iemesls ir problēma kuru ir jārisina. 
4471 Psiholoģiskās bērna problēmas,  bet tās  jārisina.  
4477 Nogurums un sarežģījumi. 
4478 pašaizsardzība
4481 Neviens
4487 Pašaizstāvēšanas
4489 vienaldzība no skolotāju puses, slikts skolas psihologa darbs. problēmas

ģimenē, bērna šaubas par sevi
4491 nav
4492 Tādu nav
4493 Nav tādu iemeslu
4494 Nav tādu
4495 Я против насилия
4496 Vardarbība nav attaisnojama lieta, par to jārunā ar vecākiem un bērniem, un

priekšlaicīgi apturēt to
4498 Bērns līdz galam vēl nesaprot ko dara (sākumsskolas bērns)
4500 Problemas ģimenē
4501 Nav
4504 Visticamākais vardarbības attaisnojums ir tad, ja tā tiek izdarīta pret citu

vardarbību. Ja kāda persona sit jums pa seju un šķiet, ka ir nodomājusi to
turpināt, var šķist pamatoti 
mēģināt reaģēt uz fizisko vardarbību. 

4506 nevar būt nekadu iemeslu
4507 Slikts garastavoklis
4508 Psihiska slimība
4509 Jā bērns mēģina sevi aizstāvēt.
4511 Viņus nevar attaisnot
4516 /
4517 Kad bērns sevi aizstavē.
4518 Iemeslu var būt daudz un dažādu (piem. nelabvelīga ģimenes situācija, iepriekš

iegūta pieredze par vardarbību, un t.t.), bet tie nevar nekādā gadījumā
attaisnot vardarbību. 

4521 Ja , bērns pats aug vardarbības vidē un uzsksta to par normu. 
4523 Nekas
4524 Tādu nav
4528 Tādu iemeslu nav, to nevar attaisnot.
4530 Tadu iemeslu es nezinu
4531 Всё спокойно в школе
4533 Ja ğimenē ir kadas problemas. 
4535 Nav attaisnojuma, bet to var izskaidrot attiecības ģimenē, nepietiek uzmanības,

bērns nevar izrunāties, vecāki neuzklausa.
4538 Нет таких
4539 attaisnot diez vai, bet iemesli var būt problēmas ģimenē, slikts emocionāls
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

stāvoklis, nesaprašana ar citiem bērniem, 
4540 Ieskauj slikta sabiedrība
4541 Nezinu, ka neesmu saskāries
4542 nav
4544 n/a
4545 Realitātē nav, bet pieņēmu ka būlings pret personu varētu izraisīt šādu

pretreakciju
4547 Nav tādu
4548 Emocionāla vai fiziska vardarbība nav attaisnojama.
4550 Tadu iemeslu nav
4551 To nevar attaisnot vispār
4552 Tādu nevar būt!!!!!
4554 Tādu nav
4555 nav
4558 Sava drošiba
4559 Negatīva pieredze, nepareiza audzināšana 
4562 -
4563 Nav tādu iemeslu 
4564 Problēmas ğimenē
4565 ------
4566 Nekādi
4567 Nav
4568 Никакие 
4569 Nav attaisnojumu
4570 Ne kādi 
4571 Nav tādu iemeslu
4572 Attaisnojuma iemeslu nav
4574 Никакие
4577 Attaisnot nevar, bet paskaidrot jā. Mūsu gadījumā tas bija adaptācija jaunajā

kolektivā. Cenšas iegūt "savu" vietu kolektivā
4578 Bērni bieži visu saprot ne tā, un pat nevainīgs joks viņiem liekas kā

apsaukašanas un apsmiešana
4579 Плохое воспитание дома
4580 Плохое воспитание 
4581 Плохое воспитание 
4583 Ничто не может это оправдывать. 
4584 Nav attaisnojuma
4585 Nav tādu iemeslu. 
4586 vardarbību nevar attaisnot
4587 Nav tādu
4588 Iespējams bērns cieš no vardarbības ārpus skolas, pēc kā atriebjas skolā uz

vārgakiem. 
4589 Bērna vecums
4590 nav tādu
4592 sociālais līmenis
4593 nekādi
4594 konflikti bērniem, nesaprašanās vienam ar otru, bērnu nesaturēšana vienam

pret otru.
4595 Tikt galu ar konfliktu
4596 Dažādas ģimenes materiālās vērtības 
4597 Emocionālā neapmierinātība un vientulība, kas nav īstenota
4598 Nav attaisnojuma
4599 Pazemošana,apmēlošana.
4601 Es neesmu psihologe
4603 Nav tādu iemeslu. 
4604 Nav
4605 Nav iemesla
4606 Нет таких причин, которые могут это оправдать
4607 Nekādi 
4609 Nav variantu
4610 Tadu nav.
4611 Bernu sacensibas.
4612 nekādi (prāta trūkums)
4613 Aizstāvība
4614 tādu iemēslu nevar būt,tas nav pieejami!
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

4615 Kontakts ar savu bērnu
4616 Gimenes apstakli
4617 Tādai darbībai attaisnojuma nav!
4621 Aizstāvība 
4625 Tādu iemeslu nav.
4629 Я не знаю
4630 Nav
4631 Nav iemeslu
4633 nav attaisnojuma
4634 Kā atbildes reakcija.
4635 Jebkura veida vardarbībai nav nekādu attaisnojumu.
4636 Nav nekādas
4637 Tā izpaužas bērna neparliecība par savam spēiam. Ja bērnam kkas nepadodas

labi, tad abižojas uz citiem bērniem, bet ta ka bērns vel nemak savaldīt
emocijas , tas izpaužas ka vardarbība

4639 Nekādi 
4640 Visas bērna problēmas sākas ģimenē. Ar bērniem ir jārunā. 
4642 Ir dažādi gadījumi dzīvē. Ja tādi būs , tad to attaisno tiesā. 
4643 nav attaisnojuma, bet jātiek galā ar bērnu
4644 nezinu
4647 Viss labi
4651 Tikai tas, kas tas izdarīts netīšām un cilvēkam nezinot, ka ar savu darbību viņš

kādu aizvaino.
4653 Vardarbību nevar attaisnot. Cilvēkiem jāmacas būt par pilnvertīgiem sociuma

locekļiem
4657 Nav
4658 Nav iemeslu
4659 Apkārtējā vide.Kas tagad pasaulē notiek.

Kas notiek ģimenē.
4660 Tādu iemeslu nav
4662 Psihiska saslimšana, grūta situācija ģimenē
4663 Tam attaisnojuma nav! Bet katram bernam

Tie var but dazadi iemesli, problemas gimeme, nesekmiga macisnas, sliktas
attiecibas ar klasesbiedriem!

4664 -
4665 Ne kādas 
4667 Nav iemeslu
4668 Katrs gadījums ir individuāls
4670 nekādi
4672 Emocionālo vardarbību var saprast. Jo dzīve visu iedzen stūrī un esam visi

noguruši. Tāpēc pieļauju, ka var cilvēks neizturēt spriedzi in ko pateikt
skarbāka. Mēs visi esam cilvēki un bērni ir dažādi. Bet fizisko es nekad neesmu
sapratusi un nesapratīšu. Tas nu gan ir par traku.

4673 Pārejas vecums
4674 Grūti atbildēt 
4675 Slimības vai nekadas
4677 Nav apstākļu, kuri var attaisnot vardarbību
4678 Nezinu ko pateikt. Es tikai sapratu, ka ģimenes ir dažādas, bērni arī atšķiras.

Katram vecākam jārunā par uzvedību ar savu bērnu 
4682 Ģimene un apkārt dzīvojošo cilvēku uzvediba
4683 Pašaizsardzība 
4684 Nekā
4686 Gruti pateikt
4687 Nav tādu iemeslu
4690 Никакие 
4691 Nevar attaisnot
4693 Злость
4696 Nezinu
4697 Problēmas ģimēnē vai skolā.
4698 stress
4700 Vecākiem jākontrolė savus bērnus
4704 nekādas
4706 Uzskatu, ka nevar būt nekāda attaisnojuma.
4708 Nav attaisnojuma
4709 Iepriekšējās attalinātās mācības, aizraušanās ar datoru, dzīvas komunikācijas

                                            lapa 54 / 82



Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

un sociolizācijas trūkums
4710 Nekas nevar to attaisnot
4713 audzināšana  ģimenē 
4715 Nezinu
4716 vairak runat ar skoleniem
4720 Nekādi
4722 Iemeslu nav
4723 Nekādi.
4724 Atbilde uz vārdarbību
4726 nav attaisnojumu
4727 es nevaru attaisnot vardarbību.
4728 Aizstavēšanas pret fizisku vardarbību
4729 ņemot vērā kompetenču izglītības pamatprasības uzskatu, ka attaisnojumus

nav.
4730 To nevar attaisnot.
4732 audzināšana un attiecības ģimenē
4733 Vardarbībai nav attaisnojumu
4734 Varbūt, aizstāvēt savu personu, savu stāvokli sabiedrībā.
4735 Iespējams personīgie iekšējie pārdzīvojumi un neprasme tikt ar tiem galā.
4736 Vardarbībai nav attaisnajuma
4738 Ja tā nepieciešama savas veselības un dzīvības glābšanai un tā ir vienīgā izeja.
4739 Nav attaisnojuma vardarbībai
4740 Оправдать насилие не может ничто, только объяснить - жестокое сердце,

желание самоутвердиться, контролировать, отсутсвие близких отношений
в семье, недостаток внимания и любви.

4741 Nekādu. Ar visiem bērniem ir iespējams strādāt un saprast, kāpēc bērns tā
uzvedas un adekvāti tam skaidrot kāpēc vardarbība nav pieļaujama normala
cilvēka dzīvē. 

4743 Aizstāvēt sevi
4744 Problēmas ģimenē, emocionālā vai fiziskā vardarbība no citas personas puses.
4745 -
4746 Aizsargreakcija
4748 .
4749 nav attaisnojamo iemeslu
4750 Nezinu
4751 Sevis aizsardzības veids, kad visi pārējie veidi nedarbojas.
4752 Nav
4753 Nekādi 
4754 Vārdarbību nedrīkst attaisnot, bet gan jāmāca bērnus kā pareizi uzvesties šādā

situacijā.
4755 Vardarbību nevar attaisnot ,bet par iemeslu ir psiholoģiskas problēmas.
4756 Nav
4758 -
4759 Ne kādu iemeslu deļ.
4760 Nekādu, jo uz vardarbību iet apzināti 
4762 Visi bērni ir dažādi un viņi mācās kontaktēt ar citiem.Vineim vajag palīdzība un

mīlestība ģimenei un saoratiba. skolā.
4763 Uz vardarbību iet apzināti 
4765 Tikai pieredzes trukums. Fiaioloģiski mēs esam dzīvnieki, un ja cilvēks nezin un

neprot pārvaldīt savas emocijas ar pratu, viņam ir raksturīga instinktīva
izvedība. Tāda paša kā dzīvniekiem ganapulka. Bet cilvēks var iemācities
pārvaldīt savau uzvedību ar pratu un gut uzvedības pieredzi sabiedrība. šeit ir
ļoti svārīgi pēc iespējas agrāk pievērst uzmānību bērnu uzvēdībai, rūnāt ar viņu
un dot padomus. 

4766 Sevis aizstāvēšana pret kādu, kas dara pāri
4767 Dažādi 
4768 Nav attaisnojuma.
4769 Attaisnot nevar.
4772 Vecāki ļauj vairāk un nekontrolē bērna augšanu. Nepiemerotu programmu

skātīšanas yutubā.
4776 Kad ir dzīves draudi.
4778 Nav tādu.
4779 Attaisnojuma nav
4780 Nekàdi
4782 nav tādu iemeslu, kuri var attaisnot vardarbību
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

4783 Psihiskas traumas 
4786 Nav tādu iemeslu
4787 Nezinu
4788 Ģimenes apstākli 
4789 Bērns neapzinās, ka tas var atvest pie lielākām problēmām
4790 nav tādu
4791 Domāju ka viss nāk no ģimenes. Un pirmkārt vajadzētu runāt ar vecākiem 
4792 To nav 
4793 Nav tādu attaisnojumu
4794 Slikta vecāku audzināšana . Vai nu bērns skatās uz citiem bērniem un viņam ir

griba rīkoties tā,ka viņi 
4796 Nekādi 
4798 nekadi
4799 Nekādi, tikai varbūt ja tā ir aizsardzība
4800 Nav iemeslu
4801 psihiskas slimības
4802 nav idejas
4803 Tādu iemeslu nav, varbūt kāda nopietna slimība.
4804 Pašaizsardzība
4807 attaisnot to nevar, bet iemesliem jābūt
4809 Nezinu
4810 bērna nelabvelīga dzīves pieredze
4813 Nekādi!
4814 Psihologiskie traucejumi, stressa situacija.
4815 tadu nav
4816 Nekādi. Viņus attaisnot nevar. 
4817 Nekas nevar attaisnot tādu izpausmi
4819 Attaisnot nedrīkst
4820 Nezinu 
4821 Nekadas nav
4824 Nezinu
4825 Tādu nav.
4826 Pedagogiem vajadzētu vairāk skatīties uz tadam problemam 
4828 Traumas, psihoska nestabilitāte 
4829 Nav tadus.
4830 Tas ir individuāli, jārisina psihologiem vai sociāliem pedagogiem
4833 nav
4838 Jautāt skolotājam vai viss ir kārtība 
4839 Notikumi ģimēnē
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

Summary for G01Q18

Kādi, Jūsuprāt, ir iemesli, kas var attaisnot emocionālu vai fizisku vardarbību?
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

Summary for G01Q19

Kādas fiziskās vardarbības izpausmes sastopamas Jūsu bērna/bērnu skolā?

Atbilde Skaits Procenti

Mana bērna/bērnu skolā fiziskās vardarbības izpausmes nav novērotas (SQ012) 215 87.76%  
Vienu klašu/grupu skolēni/audzēkņi fiziski ietekmē citu klašu/grupu
skolēnus/audzēkņus (SQ022)

12 4.90%  

Esmu dzirdējis/dziedējusi par seksuālas vardarbības gadījumiem mūsu skolā
(SQ032)

1 0.41%  

Esmu dzirdējis/dzirdējusi par pedagogu fizisku vardarbību pret
skolēniem/audzēkņiem (SQ042)

1 0.41%  

Cita atbilde 17 6.94%  

ID Atbilde

4462 Nav šādas informācijas.
4466 Stumšana,  sišana vienas klases ietvaros
4481 Nezinu
4518 Nezinu
4535 Raušana aiz matiem, kniebšana, speršana.
4548 Minēts, atbildot uz 12.jautājumu.
4577 Vienu reizi bija tā, ka puikas viens otram iespēra. Bet tas ir izņēmums. Vispār

klase ir draudzīga un problēmu nav.
4631 Nebija šādu hafīkumu
4633 konflikti starp klasesbiedriem
4653 Bērni strīdas savā klases lokā
4664 +
4697 Viens zēns fiziski ietekmē citiem klases bērniem
4709 Klasē savā starpā
4750 …
4792 Neesmu dzirdējis
4793 nav
4838 Nekādas 

                                            lapa 58 / 82



Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

Summary for G01Q19

Kādas fiziskās vardarbības izpausmes sastopamas Jūsu bērna/bērnu skolā?
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

Summary for G01Q20

Kuri no minētajiem emocionālās vardarbības veidiem ir sastopami Jūsu bērna/bērnu skolas
ikdienā?

Atbilde Skaits Procenti

Mana bērna/bērnu skolā emocionālās vardarbības izpausmes nav novērotas (SQ012) 179 73.06%  
Pazemošana (SQ022) 13 5.31%  
Aprunāšana (SQ032) 32 13.06%  
Negatīvu ierakstu un video izplatīšana sociālo tīklu grupās (SQ042) 2 0.82%  
Nepatiesu ziņu izplatīšana par personu (SQ052) 7 2.86%  
Necenzētas leksikas lietošana stundās/nodarbībās un starpbrīžos (SQ062) 23 9.39%  
Izstumšana (SQ072) 6 2.45%  
Skolēnu/audzēkņu apsaukāšanās (SQ082) 29 11.84%  
Skolēnu/audzēkņu un pedagogu savstarpēja apsaukāšanās (SQ092) 2 0.82%  
Cita atbilde 13 5.31%  

ID Atbilde

4481 Nezinu
4518 Nezinu
4544 n/a
4577 Nav
4588 Neesmu dzirdējusi 
4589 Bļaušana sakarā ar emocionālā nelīdzsvara trūkumu(pēc bērna vārdiem tas tiek

novērots tikai vienai skolotājai)
4613 Klasē ķildas
4625 -
4631 Nav
4735 Nav informācijas
4751 Tas nav ikdienā, bet gadās ka bērni apsaukājas, lieto necenzēto leksiku

starpbrīžos vai aprunā viens otru.
4779 Nav 
4793 nav

                                            lapa 60 / 82



Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu/audzēkņu vecākiem

Summary for G01Q20

Kuri no minētajiem emocionālās vardarbības veidiem ir sastopami Jūsu bērna/bērnu skolas
ikdienā?
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Summary for G01Q21

Par kuriem no minētajiem skolēnu/audzēkņu, skolēnu/audzēkņu vecāku vai pedagogu
diskriminācijas gadījumiem Jūsu bērna/bērnu skolā Jūs zināt?

Atbilde Skaits Procenti

Diskriminācijas gadījumi nav novēroti (AO12) 213 86.94%  
Dzimuma dēļ (AO22) 0 0.00%  
Dzīvesvietas atrašanās dēļ (AO32) 2 0.82%  
Ģimenes ienākumu līmeņa dēļ (AO42) 4 1.63%  
Tautības dēļ (AO52) 1 0.41%  
Dzimtās valodas vai izloksnes dēļ (AO62) 4 1.63%  
Izglītības līmeņa dēļ (AO72) 3 1.22%  
Tāpēc, ka ir imigrants vai remigrants (AO82) 0 0.00%  
Tāpēc, ka ir invaliditāte vai citas veselības problēmas (AO92) 0 0.00%  
Cita atbilde 18 7.35%  
Nav atbildes 0 0.00%  

ID Atbilde

4468 Citu skatu dēļ
4481 Nezinu
4523 Izskata deļ
4539 seksuālās orientācijas dēļ
4559 Izskats
4566 -
4577 Diskriminācijas nav. Skolā bērnus māca, ka jāciena ikviena tauta, ikviena

reliğija, ikviena kultūra un vispār ikvienu cilvēku, pat ja viņš ir atškirīgs no
citiem

4601 ne kuros
4613 Nav
4625 -
4631 Nebija
4644 nav
4653 rakstura dēļ
4687 Nevienu nezinu
4767 Nebija nekāda gadījuma
4793 nav
4825 nav dzirdēts
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Par kuriem no minētajiem skolēnu/audzēkņu, skolēnu/audzēkņu vecāku vai pedagogu
diskriminācijas gadījumiem Jūsu bērna/bērnu skolā Jūs zināt?
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Summary for G01Q22

Lūdzu, izvērtējiet, vai kopumā Jūsu bērns/bērni savā skolā jūtas fiziski un emocionāli droši?
(Komentāra lodziņā paskaidrojiet, kāpēc?)

Atbilde Skaits Procenti

Jā (AO01) 233 95.10%  
Nē (AO02) 12 4.90%  
Komentāri 245 100.00%  
Nav atbildes 0 0.00%  

ID Atbilde

4452 par to liecina bērna skolas priekšstats
4454 Paldies,ka ikvienam ir iespēja būt pamanamam
4455 Tāpēc,ka nekas nav novērots
4458 Labi
4462 Nebija sūdzību. Uz skolu iet labprāt.
4463 Tāpéc,ka skolā nav vardarbības
4464 bērnam mūsu skolā ir ērti
4466 Bērns ir ieguvis draugus klasesbiedru pulkā, mīl skolkotājus, nevar sagaidīt, kad

atgriezīsies skolā pēc brīvlaika/slimības, ar prieku pilda uzdevumus
4468 Jo mūsū ģimene cenšas izrūnat bērnu problemas kas notiek skolā un kopīgi

atrisināt. Mēs atbalstam bērnus jēbkada situācijā, un paskaidrojam kā jārikojas,
kas ir labi un kas slikti.

4471 Nepieciešamības gadījumā var vienmēr lūgt palīdzību,  lai risinātu jautājumu vai
problēmu, kopumā pozitīvs iespaids.

4477 Drošī.
4478 Jo tas ir ok
4481 grūti izskaidrot
4487 Labprāt apmeklē skolu
4489 Nav negatīvās atsauksmes 
4491 Ar prieku iet uz skolu.
4492 Mans bērns ir apmierināts, bērnam ļoti patīk skola
4493 Mans bērns savā skolā jūtas fiziski un emocionāli droši
4494 Bērns labprāt apmeklē skolu, pozitīvi vērtē klasesbiedrus un pedagogus 
4495 Так как ребёнок идёт с удовольствием в школу и рассказывает о ней

только хорошее. 
4496 .
4498 Viņš zin kā skolā ir pieauguši cilvēki un ja kaut kas notiek viņš droši var palūgt

palīdzību jebkuram skolā
4500 Tāpēc ka viņam patīk iet uz skolu
4501 Nav bailes pastāstīt mājas par tekošo dienu
4504 Mans bērns savā skolā jūtas droši! 
4506 nekadas vardarbības manam bernam netiks piemerotas
4507 Laba attieksme pret berniem
4508 Skolotāji rūpējas par skolēnu emocionālo drošību.
4509 Bērns jūtas droši.
4511 Nē 
4516 ne
4517 Katru dienu ar prieku iet uz skolu.
4518 Ar gribu iet uz skolu, vēlās satikt savi klasesbiedri, vēlās mācīties, ar prieku

stāsta par notikumiem skolā...
4521 Tas redzams pēc bērna uzvedībās
4523 Gandrīz droši
4524 Mani bērni ar prieku katru dienu iet uz skolu
4528 Skolā ir ļoti draudzīga atmosfēra.
4530 Berns teica , ka vinš jutas drošiba
4531 Нечего добавить,  всё хорошо 
4533 Jo mūsu skolā strāda profesionālie skolotāji un sociālais pedagogs,  psihologs. 
4535 Nesūdzās, jūtas labi.
4538 Ребенок с удовольствием ходит в школу
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4539 .
4540 Draudzīgie klasesbiedri un atsaucīgie skolotāji.
4541 Bērns sava skola jūties droši
4542 viss apmierina
4544 Skolā bērns jūtas droši.
4545 Vētojot no malas un runājot ar bērnu ir šāds srcinājums
4547 Labprāt iet uz skolu.
4548 Skolas administrācija diezgan rūpīgi tam seko, nepieciešamības gadījumā

reāģē.
4550 jūstas, kā mājas
4551 Skolā pastāv iekšējās kārtības noteikumi, ar tiem tiek iepazīstināti skolēni un

vecāki. Skolēni tiek informēti par to, kur jāvēršas, ja rodas kāda
problēmsituācija. 

4552 Jūtas ka mājas .
4554 Bērna skolā jūtas fiziski un emocionāli droši
4555 Jūtās kā mājas, ar prieku ies uz skolu
4558 Jo fiziski nekad nebija nepatikšanas. Emocionāli berns labi jutas.
4559 Dažreiz nesaņem atbalstu un palīdzību no personāla 
4562 Apmierināts ,labprāt iet uz skolu, no skolas nesteidzas mājās patīk būt ar

klasesbiedriem.Ļoti patīk klases audzinātāja.
4563 Skolā ir labi! 
4564 Mans bērns jūtas droši
4565 pozitīvs skolas klimats 
4566 -
4567 Mani bērni ar lielu prieku iet uz skolu.
4568 Не жаловался 
4569 Skola piekopj garīgās mācības pamatus, kā rezultātā bērniem skola ir kā otrās

mājas. 
4570 Okmm
4571 Bērni ir apmierināti ar skolu.
4572 Kopumā mans bērns ir emocionāli drošs, ne baidās iet uz skolu, jo zina ka skolā

ir drošī
4574 Безопасно
4577 Skolā ir laba atmosfēra. Bērni var griezties ar jebkādu jautājumu pie klases

audzinātajas. Tiešām šī skola ir ka ğimene. Bērnam patīk tur mācīties.
4578 Bērni ir laimīgi ejot uz skolu un atgriežoties no tās. Neko sliktu par skolu no

viņiem neesmu dzirdējusi
4579 Ребёнок идёт в школу с радостью. В школе чувствует себя комфортно как

в большой семье. 
4580 Дети с радостью бегут в школу. Им нравится учиться в школе 
4581 Дети бегут в школу с радостью. Чувствуют себя комфортно. Нравится

учиться именно в этой школе. 
4583 Наша школа, как семья, все относятся друг другу хорошо. По крайней

мере, я очень надеюсь на это. Моему ребенку нравится ходит в школу.
4584 Bērnam ir vēlme iet uz skolu
4585 Esmu mierīga, ka manam bērnam skolā nekas slikts netiks nodarīts, jo skolas

administrācija, skolotāji un direkcija ir ļoti uzmanīgi un iejūtīgi. Katrā bērna
drošība ir nodrošināta. 

4586 mācību procesa laikā un pārtraukumā atbildīgie un vērīgie pedagogi un skolas
personāls

4587 Jo skola nodrošina manam bērnam drošību
4588 Jo neesmu dzirdējusi,  ka skolā ir novērota kaut kādā veidā vardarbība.
4589 Laikam viņu viss apmierina, neviens neabižo
4590 Jūtas droši
4592 Mans bērns emocionāli un fiziski drošš skolā, jo es redzēju katru dienu ar kādu

garastavokļi bērns atgriežas mājas.
4593 laba skola
4594 Bērns mājās nesūdzas par situāciju skolā.  Saka, ka viss kārtībā.
4595 Vis labi 
4596 Viss labi
4597 Jo skola ir disciplīna
4598 Jo bērns mācās labā komandā ar labiem adekvātiem skolotājiem
4599 Zinošs un iejūtigs pasniedzēju kolektivs,labi draugi,tradīcijas.
4601 Laba skola
4603 Viņi nav stāstījusi neko par vardarbibu skolā 
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4604 -
4605 Bērns ar prieku iet uz skolu 
4606 Ребёнок чувствует себя хорошо и комфортно 
4607 Она спокойна,идёт в школу с желанием!!!
4609 Baidās no jaunumiem un svešiem.. Nav pašparlicibas,bet tas varbūt vecuma

jautājums
4610 Ja bērnam atrašanās skolā radītu diskomfortu, tad viņš man par to pateiktu.
4611 Labas atteiksmes.
4612 Jo skolā ir kā ģimene
4613 Viss labi
4614 Bērns jūtas droši skolā
4615 Ar prieku dodas skolā
4616 Viss apmierina 
4617 Skolotāji un tehniskāis personals ir profesionāli, tāpēc prot laicīgi pamanīt

domstarpības skolēnu vidu, noverst nedraudzīgas situācijas. Psihologs un
soc.pedagogs organize profelaktiskās tikšanas ar bērniem un piedalās "draudu"
situācijas atrisināšanā.

4621 Viss ok
4625 Skola nodrošīna drošības sajūtu,piemerām ja bērns jūtas slikti emocionāli ,viņš

vai aiziet pie psihologa uz prīvatu sarunu.
4629 Мой ребенок чувствует себя в безопасности
4630 Bērns jūtas droši skolā. To var redzēt pēc bērna noskaņojuma, labsajūtas,

pārliecības. 
4631 Jūtas droši
4633 kopumā jā
4634 Ja bērns labprāt iet uz skolu, tātad viņš tur jūtas droši.
4635 Bērns skolā jūtas droši un zina, ka vajadzības gadījumā ir skolotāji, pie kuriem

var vērsties.
4636 Viss kārtībā 
4637 Bērns ar prieku iet uz skolu. Neslepj neko par savu pagajušo dienu. Draudzējas

ar klasesbiedriem ārī ārpus skolas
4639 Viss Ok 
4640 Skolā ir brīva komunikācija visos līmeņos.
4642 Ir Dzīvpriecīgs   un mierīgs. 
4643 klasē mierīga atmosfēra
4644 Jo viņš var pats risināt savas problēmas.
4647 Viss labi
4651 Stāsta, ka skolā vis ir labi, atnāk no skolas labā garastāvoklī.
4653 Kopumā man šķiet kā musu bērnus mūsu skolā audzinā  labi
4657 Jā, droši
4658 Skolēns iet ar prieku uz skolu un atnāk no skolas ar labu garastāvokli
4659 Bez atbildes
4660 Jo no rita ar prieku iet uz skolu
4662 Viņš uzticas savai skolotājāi un koforti jūtas ar klasesbiedriem
4663 Nekad nav bijusas problemas, berni majas stasta par skola notiekoso! Nav

noverots nevelesanas iet uz skolu, vai kadas problemas! Klase visi ir draudzigi!
4664 -
4665 Viss ir kārtība tāpēc ka skola ir draudzīgi skolēni un viss personāl 
4667 nav komentaru
4668 Jo, skolā ir nodrošina drošības sajūtu
4670 musu skolā ir viss kartība
4672 Jā jūtas droši. Mums ir ļoti laba audzinātāja, kas atrisina, ja nu kādreiz kāda

kibele gadās. Un klase mums ir draudzīga. 
4673 Ļoti draudzīga skolas atmosfēra.
4674 .
4675 Jo skola tiek kontroleta uzvediba
4677 Skolas atmosfēra ir labvēlīga un draudzīga
4678 Visi bērni un pedagogi jūt sevī ka liela ģimene. 
4682 Ar prieku iet uz skolu
4683 Viss redzams un zināms 
4684 Viss kārtībā
4686 Tapēc kā uz skolu ejam ar prieku.
4687 Jo patīk skolā
4690 Ребенок с удовольствием ходит в школу
4691 Mans bērns jūtas droši un labi skolā.
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4693 Ему классно 
4696 Ar prieku iet skolā. 
4697 Nereizi neželojas.
4698 draudzīga vide
4700 Bērns jābūt drošībā
4704 Bērnam patīk skola - apmeklē ar prieku - ja kavē, tad uztraucas
4706 ---
4708 Kopumā ir droši
4709 Iet uz skolu, stundas nekavē, satiekas ar klases biedriem ārpus skolas
4710 Viss ok
4713 Paldies skolotājiem
4715 -
4716 visu laiku turas kopa ar klasesbiedriem
4720 viss labi
4722 Skola ir labvēlīga vide
4723 Bērns mierīgi ietvuz skolu,necenšas atras celoni,lai neapmeklēt nodarbības.
4724 Pirmskollas vecumā starp vairākam skolām pats izvēlējas šo skolu. Labprāt

katru dienu iet uz skolu.
4726 cieša sadarbība skolēns-skolotājs-vecāks
4727 Ar prieku iet skolā.Labs kontakts ar vienaudžiem un skolotājam.
4728  bērniem kopumā patīk macīties skolā
4729 Gadījumā, ja es konstatēšu kādu no vārdarbības pazīmēm, tad rīkošus

atbilstošu Latvijā pastavošai normatīvai likumdošanai un ievērojot iepriekš
izklastītas atbildes anketā.

4730 Bērns skolā jūtas droši
4732 Pedagogi palīdz risināt konfliktsituācijas,
4733 Viņš ar lielāku prieku apmeklē skolu, komunicē ar bērniem un skolotājiem,

sūdzību nav
4734 Ir redzams pēc meitas psiho-emocionlā garastāvokli.
4735 Kopumā, jā.
4736 Jo visi is draudzigi 
4738 Neskatoties uz dažiem sīkiem pāridarījumiem, pārsvarā manu bērnu klases

biedri ir draudzīgi, klasē un skolā valda laba atmosfēra, skolā strādā kvalificēti
darbinieki un pedagogi. Bērniem patīk nākt  uz skolu, tie iet uz skolu ar prieku.

4739 Nē, jo visi I draudzīgi 
4740 Я у детей всегда об этом спрашиваю. 
4741 Zinu, ka sociālas zīnības stundās notiek sarunas par vardarbību, visiem bērniem

ir paskaidrots kur vērsties tādā gadījumā. Arī redzēju plakatus ar karstas linījas
numuriem, bērniem, kuriem vajag izrunāties. 

4743 Jūtas aizstāvēts
4744 Jo skola rūpējas par saviem skolēniem, nodrošinā draudzīgu un drošu vidi.
4745 Mans bērns savā skolā jūtas fiziski un emocionāli droši. Tas ir jūtams pēc

uzvedības, no stāstiem par skolu, par klasesbiedriem.
4746 Skolā bērns jūtas droši,  jo var izteikt savu viedokļi, un jūtas kā atrodas draugu

lokā 
4748 Ok
4749 mans bērns j ūtas droši
4750 …
4751 Labprāt iet uz skolu, ir pozitīva noskaņojuma pēc skolas, pozitīvi atsaucās par

skolu.
4752 Loti labi
4753 Ir ciešs labs kontākrs gan ar klases buexriem, gan ar skolotājiem
4754 Bērns labrāt iet uz skolu lai satikties gan ar skolēniem, gan ar skolotājiem.
4755 Jo nebija problēmu.
4756 Labi
4758 Viss ir kārtība
4759 TTāpēc ka skola ir darba vide.
4760 Jo skolotāji par starpbrīžos uzmana bērnus 
4762 Man patīk skolā un visi skolotāji.Un es droši pār savā bērnā.
4763 Droši 
4765 Skolā ir tāda atmosfēra, kā bērni jut sevi kā brāļi un māsas.
4766 Jā
4767 Tas ir labāka skola! 
4768 Mani viss apmierina.
4769 Viss kārtībā!
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4772 Skolotāji audzē skolēnus droši.
4776 Viņam nebija vēlējuma apmainīt skolu.
4778 Skolā ir draudzīgs kollektīvs, ģimeniskā atmosfēra, pretīmnākošie pedagoģi.
4779 Labvēlīga vide 
4780 Nebija nekad pagaidàm problèmu
4782 sarunā ar bērnu viņš nekad nepateica, ka ir kādas problēmas
4783 Skola toešam ir ar mājas sajūtu
4786 Bērn jūtas droši skolā
4787 Ar prieku katru dienu nāc uz skolu
4788 Bērns jūtas labi 
4789 Kopumā, jā
4790 .
4791 Ja būtu kaut kas emocionāli vai fiziski nestabili es to visu redzētu. Bet tā nav un

bērns jūtas droši. 
4792 Bērnam patīk mācīties, iet uz skolu. Vienmēr priecīgs stāsta par notikumiem,

sasniegumiem. Kontaktē ar klases biedriem ārpus skolas. Grib piedalīties skolas
pulciņos.

4793 Bērns grib iet uz skolu un mācīties
4794 Skolā viss ir pietiekami apmierinoši ,visi bērni ir labsirdīgi,ka arī skolotāji 
4796 Uzskatu, ka droši 
4798 viss labi
4799 Jo nekādi nekaitina un visi ir draudzīgi 
4800 Jūtas droši
4801 fiziskā un psiholoģiskā vide rada skolēnos pozitīvus priekšstatus par skolu.
4802 jūtas labi, nekādu sūdzību
4803 Bērnam ļoti patīk mācīties šājā skolā, uz skolu iet ar prieku!
4804 Kopumā mans bērns fiziski un emocionāli jūtas droši.
4807 Skolēns iet uz skolu labprāt
4809 Ja kaut kas būtu noticis, man berns par to pateiktu.
4810 Nav verojamas negatīvas attieksmes pret skolu
4813 Tieši mēs nesastapamies ar šiem problēmam.
4814 Jutas drosi un viss ir kartiba
4815 jutas
4816 Ļoti droši!!!!!!!!!! 
4817 Skola,pedagogi kopumā cenšas bērnus pasargāt no negatīvas ietekmes.

Paskaidrot iemeslus, kāpēc jādzīvo draudzīgi un sapratnē viens ar otru
4819 Bērns vienmēr grib iet uz skolu. 
4820 Nekad nebija tas 
4821 Viss ir labi
4824 Laba lidzjutiba
4825 Jā, jo bērns labprāt iet uz skolu.
4826 Jo nebija nevienas vardarbības
4828 Jūtas droši
4829 Mums ir loti laba Klass audzinataja ,kura risina Katrina situaciju un palidzeja

risinat to atei un bez travmam  visiem.
4830 Skolā ir mierīga, droša vide, emocionāli stabila.
4833 jūtas droši
4838 Jūtas droši 
4839 Jo viņai ir labs gaeastāvoklis
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Lūdzu, izvērtējiet, vai kopumā Jūsu bērns/bērni savā skolā jūtas fiziski un emocionāli droši?
(Komentāra lodziņā paskaidrojiet, kāpēc?)
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Kā Jūsu bērna/bērnu skolā tiek aktualizēti un risināti fiziskās un emocionālās drošības
jautājumi?

Atbilde Skaits Procenti

Pastāv iekšējās kārtības noteikumi, ar tiem skolēni/audzēkņi un vecāki regulāri
tiek iepazīstināti, tomēr to ievērošana netiek pietiekami kontrolēta (SQ012)

68 27.76%

Pastāv iekšējās kārtības noteikumi, ar tiem skolēni/audzēkņi un vecāki regulāri
tiek iepazīstināti. Pastāv īpaša seku sistēma par noteikumu pārkāpumiem
(SQ022)

97 39.59%

Pedagogi un vadība analizē fiziskās un emocionālās drošības pārkāpumus, ja
tādi tiek konstatēti (SQ032)

89 36.33%

Fiziskās un emocionālās vardarbības jautājumi tiek diskutēti ar pedagogu
(SQ042)

76 31.02%

Skolēni/audzēkņi tiek informēti par to, kur jāvēršas un kas jādara, ja viņi ir
redzējuši vardarbības gadījumu vai iesaistīti tajā (SQ052)

103 42.04%

Kopā ar skolas vadību tiek analizēti vardarbības iespējamie cēloņi (SQ062) 42 17.14%
Skolā ir izstrādāta kārtība, kā rīkoties fiziskas un emocionālas vardarbības
gadījumā (SQ072)

55 22.45%

Regulāri (vismaz 2 reizes gadā) notiek skolēnu/audzēkņu aptaujas, kurās jautā
par viņu drošību un labsajūtu skolā (SQ082)

43 17.55%

Skolēnu/audzēkņu aptaujas un sarunas par drošības jautājumiem notiek, bet
tikai tad, kad skolā ir noticis kas ārkārtējs (SQ092)

19 7.76%

Starpbrīžos pie telpām, kur visbiežāk var notikt vardarbība, tiek norīkots
dežurants (SQ102)

18 7.35%

Notiek regulāra skolas sadarbība ar vecākiem – klases/grupas un skolas
sapulcēs, kā arī individuāli informējot, kā konstatēt vardarbību, kas vērsta pret
bērnu, kā komunicēt un rīkoties konstatētas vardarbības gadījumos (SQ112)

73 29.80%

Tiek iesaistīts skolas atbalsta personāls (piemēram, izglītības psihologs,
sociālais pedagogs u.tml.) (SQ122)

104 42.45%

Uz skolu tiek aicināti psihologi, uzticības tālruņa, policijas u.c. organizāciju
pārstāvji, lai informētu skolēnus/audzēkņus un vecākus (SQ132)

54 22.04%

Cita atbilde 14 5.71%

ID Atbilde

4462 Nezinu.
4468 Skolas personāls lielakoties aizver acis ar vardiem "viss ir super"
4481 Nezinu
4489 Man nav zināms ka skolā nodrošina drošības pasākumus 
4495 Не знаю, не приходилось сталкиваться. 
4524 Mūsu skolā nav vardarbības
4542 vardarbibas nav
4554 Vardarbības nav
4562 Nezinu kas tiek darīts jo nav bijusi vajadzība onteresēties, skola laba viss

mietīgi un labi.
4596 Nezinu
4659 Nevēlos atbildēt
4664 -
4678 Klases stundās un soc.zinībās stundas runa par uzvedību
4697 Nezinu
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Kā Jūsu bērna/bērnu skolā tiek aktualizēti un risināti fiziskās un emocionālās drošības
jautājumi?
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Summary for G01Q24

Kā attālinātās mācības ietekmēja Jūsu bērna/bērnu un Jūsu personīgo emocionālo
labbūtību?

Atbilde Skaits Procenti

Jutās lieliski, pats/pati vienmēr tika gala ar uzdoto (SQ012) 47 19.18%  
Jutās priecīgi, ka no rīta nav jādodas uz skolu, var ilgāk pagulēt (SQ022) 43 17.55%  
Kļuva patstāvīgāks/patstāvīgāki, iemācījās plānot savu laiku (SQ032) 63 25.71%  
Ģimene vairāk laika varēja pavadīt kopā, jo mācību režīms bija samērā brīvs
(SQ042)

21 8.57%  

Uzlabojās mācību sasniegumi atsevišķos priekšmetos (SQ052) 28 11.43%  
Atrada jaunu aizraušanos vai nodarbi (SQ062) 14 5.71%  
Gan bērns/bērni, gan vecāki varēja jebkurā diennakts laikā sazināties ar
pedagogiem un lūgt viņu padomu (SQ072)

29 11.84%  

Es zināju, ka bērns/bērni ir drošībā mājās, viņu/viņus neviens nevar fiziski vai
emocionāli iespaidot (SQ082)

9 3.67%  

Ģimene saliedējās kopīgā mājas darbu un patstāvīgo darbu veikšanā (SQ092) 13 5.31%  
Bērns/bērni nebija gatavs/gatavi šādām mācībām, trūka patstāvības uzdevumu
risināšanā (SQ102)

77 31.43%  

Skuma pēc klātienes tikšanās ar klasesbiedriem/grupas biedriem (SQ112) 93 37.96%  
“Palaidās slinkumā”, jo pedagogi katru dienu neuzdeva mājas vai patstāvīgos
darbus (SQ122)

23 9.39%  

Biju spiests/spiesta aiziet no darba, jo ģimenē ir vairāki dažāda vecuma bērni,
kam bija vajadzīgs atbalsts attālinātajās mācībās (SQ132)

13 5.31%  

Skolā nebija vienotas platformas un plāna, kā organizēt mācības, esošais haoss
iespaidoja bērna/bērnu mācību sasniegumus (SQ142)

9 3.67%  

Vecāki uzņēmās vadību mācību procesa organizēšanā, pedagogu loma bija ļoti
maza (SQ152)

18 7.35%  

Ļoti palielinājās bērna/bērnu slodze, pie datora sēdēja no agra rīta līdz vēlam
vakaram (SQ162)

89 36.33%  

Cita atbilde 17 6.94%  

ID Atbilde

4458 neka
4498 Kad attālinātas mācības sākas pirmajā klasē un turpinājās otrajā klasē, bērns

īsti nesaprot kas tas ir skola. Viņs jūtas vēl bērnudārzā. 
4521 Bērn trūka komunikācijas, ļoti gaidīja atgriešanos skolā klatienē
4524 Pasliktinājās mācību sasniegumi un veselības stāvoklis
4530 Manam bērnam gandrīz nebija attalinatas macibas
4578 Sākumskolas bērniem grūti pašiem tikt ar datoru , printeri un fotografet un sūtīt

foto skolotājiem. Tas viss bija uz vecākiem, kontrole un visu laiku vienam no
vecākiem bija jabūt mājās.

4583 Мы не были на удаленном обучение. Только пару недель карантина.
4611 Palielina vecaku slodzi,nebija tikšana ar klases biedriem.
4631 Bērns skuma prv klātienes
4635 Paldies skolotājiem par pacietību!
4659 Ļoti slikti.
4664 -
4697 Bet labāk macīties klātienē
4743 Ietekmēja ļoti negatīvi uz psihisko, fizisko un emocionālu bērna veselību. Vecāki

nevar normāli strādāt. Es nejūtos droši darbā, kad mazs bērns visu dienu viens
mājās.

4787 Mēs gandrīz nemācās attālināti 
4794 Bērns ļoti daudz laika pavadīja pie datora 
4796 Bija liela slodze, bērns daudz mācījās un ar ģimeni maz laika pavadījām kopā.
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Kā attālinātās mācības ietekmēja Jūsu bērna/bērnu un Jūsu personīgo emocionālo
labbūtību?
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Summary for G01Q25

Ja nākotnē būs attālinātās mācības, kā Jūs ieteiktu šo procesu organizēt?

Atbilde Skaits Procenti

Atbilde 245 100.00%  
Nav atbildes 0 0.00%  

ID Atbilde

4452 labāk, lai mācību process būtu klātienē.
4454 Līdzīgi,jo bija viss skaidrs
4455 Tāpat,kā līdz šim
4458 Nav komentaru
4462 Laikam, tāpat.
4463 Process bila labi organizėts
4464 Man nepatik tada apmacība
4466 Nevaru neko ieteikt, jo uszkatu, ka šāds formāts nav pieņemama alternatīva

klātienes mācībām
4468 Pēc iespejas mazāk attālinātās mācības
4471 Attālinātās mācības vispār nav pieļaujamas sākumskolas un vidusskolas

bērniem.  
4477 Būtu labāk mācīties klātienē. 
4478 Tālmācībai izglītības ziņā nav pozitīvu aspektu
4481 Nezinu
4487 Jādara viss, lai nebūtu attālinatas macības
4489 Esmu pret attālinātās mācības 
4491 Strādāt tapāt kā klasē tikai ar datora palidzību.
4492 Vairāk nodarboties ar grāmatām un darba burtnīcām, nevis ar datoru 
4493 Mums apmierina ieriekšējais attālināts mācības process.
4494 Pārskatīt uzdevumu apjomu, jo bērns bija spiests daudz laika pavadīt sēžot pie

datora 
4495 Я не вижу положительных моментов в током обучении. 
4496 Kā iepriekš
4498 nekādas attālinātās mācības - tikai klātiene!!!
4500 Es pret attālanātās mācībam
4501 Ceru ka nebūs 
4504 Nepieļauju domu, kā būs attālinātas mācības, bērniem JĀMĀCĀS SKOLĀ! 
4506 nekāda gadījuma neatbalstam atalinātu apmacību!!!
4507 Negativa attieksme
4508 Ieviest vienotas prasības.
4509 Vairāk atbalsta no skolotājiem. 
4511 Es nezinu 
4516 zooma
4517 Skola labi tiek galā ar attālinātajām mācībām.
4518 Nevajag vairs eksperimentēt ar bērniem! Nekādas attalinātas mācības!!!
4521 Labāk lai nenotiek attālinātās mācības ,bet ja būs, lai būtu individuālas

nodarbības skolā klātienē ar skolotājām norādītājā laikā
4523 Dalīt pa grupam,visu skaidrot zoomā,apspriest kas nav zināms
4524 Es kategoriski ieteiktu tādu pieredzi vairāk neatkārtot
4528 Negribētos atkārtot attālinātās mācības, jo pirmkārt cieš izglītības procesa

kvalitāte.
4530 Ka vienmēr
4531 Всё хорошо 
4533 Ta ka bija organizēts šajā mācību gadā. 
4535 Pedagogu vidū jāsaruna kad, cik daudz uzdot mājas darbus. Bērni parāk daudz

pavadīja laika pie datora. Pirmais semestris bija vistrakākais, pedējā semestra
laikā (attālināti) bija jau daudz vieglāk.

4538 Нельзя допустить удаленку
4539 rīkot konsultācijas klātienē
4540 Mazākk sedēt pie datora
4541  vairak zoom aktivītašu
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4542 viss apmierina
4544 Laiku pa laikām varētu būt šāda pieredze, bet tomēr mācības klātienē disciplinē

un māca bērnu darboties komandā, sadarboties ar citiem un ņemt vērā citu
viedfokli. Tas prasmes bērnas ir japilnveido.

4545 Turpināt iesākto virzienu ar attālināto platformu izmantošanu. Vairāk runāt ar
bērniem kas izdodas, kas nē. Vajadzīgas konsultācijas klātienē

4547 Ieteiktu neorganizēt attālinātās mācības.
4548 Gribētos, lai mācības tomēr notiktu klātienē. Skolas administrācija un kolektīvs

pielika pūles, lai procesu maksimāli uzlabotu. Ir iegūta diezgan liela pieredze,
lai mācības attālināti notiktu kvalitatīvi.

4550 Viss apmērināja
4551 Mazāk stundu tiešsaistē (Zoomā) vienā dienā
4552 Jāmācas klātienē .
4554 Bērns pats tiks galā
4555 samazināt bērnu slodze
4558 Dalīt klase mazas skolēnu grupas, tad macību process var labāk kontrolēt.
4559 Neesmu kompitenta
4562 Nekādā gadījumã nepieļaut to ārprātu, kaut skafandrā, bet skolā!!!!
4563 Nekad nedarīt attālinātās mācības! Nekad! 
4564 Vairāk stundu onlainā
4565 ------------
4566 -
4567 Es ieteiktu attālināti nemācīt.
4568 Только очное обучение 
4569 Tikai klātienē
4570 Slikti 
4571 Samazināt platformu skaitu, ko skolotāji piedāvā apgūt nevis pirms attālinātàm

mācībām, bet patstāvīgi.
4572 Labāk ne būtu attālinātās mācības. Bērns sakoncentrēts kad visi priekšmeti bija

zoomā
4574 Заранее ставить зумы
4577 Ceru, ka nebūs. Jo mazie bērni paši netiek ar zoom un uzdevumiem. Biju

priecīga, ka biju tolaik dikstāvē un varēju vēltīt visu laiku bērnam un viņa
mācībām

4578 Ar eklasi viss ir labi, ērti lietot. Grūtāk ir mazakajiem, tie nevar patstavīgi
darboties. 

4579 Больше дополнительных занятий самостоятельно 
4580 Больше заданий для самостоятельной работы
4581 Задавать больше самостоятельных заданий
4583 У нас хорошо организовано удаленное обучение.
4584 Katra stuna zoomā, jo kad tiek nosūtīts uzdevumu apraksts, vecākiem ir

jāpieliek vairāk laika. 
4585 Esmu kategoriski pret attālinātām mācībām!
4586 iespēja veikt pārtraukumus nelielām atpūtām
4587 Ceru ka nebūs
4588 Bērniem jāmācās tikai klātienē, īpaši tas skar sākumskolas bērnus. 
4589 Ceru, ka tas nekad  neātkārtosies
4590 Labāk lai nebūtu
4592 Ar organizēšanu procesu mūsu skolā viss kartība.
4593 vairāk zoom bet ne patstāvīgo darbu
4594 Turpiniet kā iepriekš.
4595 Ne
4596 Vairāk info par nodarbībām
4597 Tagad process ir Ielāgots
4598 Tālmācība mūsu skolā bija labi izveidota
4599 Mūsu skola viss bija organizēts pietiekami labi.
4601 Lai šo procesu organizē Izglītības ministrija un skolas administrācija
4603 Tām ir jābūt absolūti  metotoloģiski citam procesam. 
4604 -
4605 Ļoti grūti visiem. Ieteikti lai nebūtu 
4606 Надеюсь этого не случится 3
4607 Незнаю,учителям и руководству  школы виднее
4609 Nekā, bezjedzīgi
4610 Samazināt mājas darbu apjomu un vairāk apgūt stundu laikā.
4611  Valstij ir jaapgada skolniekus ar nepieciešamu
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aprikojumu(internet,planšeti,datori).Apmaksat elektribu,nodrošinat edinašanu.
4612 man viss der
4613 Ceru, vairāk tā nebūs
4614 -
4615 Ceru, ka nebūs
4616 Lai tada procesa vairs nebuti
4617 Manuprāt, skolotājas jau veiksmigi pielagojas attalinātām mācībām. Tikai mana

skolēna tehnoloģiskais nodrosinajums nav tik specīgs mājās, ar internetu
dažreiz ir problēmas. Datoru modernizēt arī pašlaik nav iespējas. 

4621 Viss apmierina 
4625 Jabūt noteiktam stundu planam,ka arī vairāk stundu nekā patstavīgus

uzdevumus.Skolotājiem labak jāprot saprast , cik laika aizņems pastavīgais
darbs skolēnam.

4629 По возможности больше встреч с учителем
4630 Skolā attālinātas mācības bija labi organizētas. 
4631 Bērns skumst pēc klātienes, skumst pēc komunikācijas klatienē ar skolotājiem,

arī mācīties vieglāk ir klātienē, izprast vielu
4633 ceru, ka nebūs. Nav iespējams organizēt sākumskolā
4634 Grūti teikt.
4635 Bērniem ir svarīga komunikācija un socializēšanās, tādēļ nākotnē nevajag  

attālinātās mācības.
4636 Nekas 
4637 Uzskātu ka pēc 2 menešiem process bija uzlabojies, kļudas bija novērstas.

Kontakts ar pedagogiem bija labs, vienmer varējam sazvanīties un sarunāt
konsultāciju

4639 Nevajag attālināti tikai slimības laika var 
4640 Labāk nevajag. Bērniem ir jānodrošina komunikāciju ar vienaudžiem. 
4642 Ceru ka nebūs . 
4643 skolotājs skolā un bērni mājās
4644 Labi
4647 Viss labi
4651 Mūsu skolā vis bija labi organizēts. 
4653 Nezinu
4657 Izmantot vienādas programmas un programmatūras skolēnu apmācības

procesā.
4658 Cerams ka nebūs attālinātās mācības.Bērniem jāmācas skolā
4659 Nevēlos lai turpmāk bērns mācītos attālināti
4660 I
4662 -
4663 Lotii no sirds ceram, ka tas nenotiks! Jo berni disciplinejas un socialiZejas klase

un skola!! Vairak noslogot bernus!
4664 Ne
4665 Nevajag attālinātas mācību, mēs negribam
4667 Tada paša veida ka bija
4668 Mani viss apmierina
4670 tikai klātienē
4672 Lai varētu bez problēmām pieslēgties. Jo manam bērnam ne vienmēr izdevās

pieslēgties. Raksta, zvana skolotājam ka nevar pieslēgties, bet skolotājs
nereaģē un stundas beigās piezīme, ka nepiedalījās. Zvana man ar asarām, ka
atkal or piezīme, bet viņš darīja ko varēja. 

4673 Nezinu
4674 Šo procesu vajag ORGANIZĒT nevis aizvērt acis un dot lielāku slodzi vecākiem 
4675 Nezinu
4677 Ieteiktu mācību procesu organizēt tikai klātienē
4678 Lai nebudu vairs attālinātās mācības. Visi vecaki un bērni būtu laimīgi, ja

mācības būs klātienē. Bērniem jābūt sociumā
4682 Labi bija organizēts, neko nevajag mainit
4683 Labāk nekā 
4684 Vislabākas mācības ir klātienē
4686 Gruti spriest
4687 Grūti komentēt 
4690 Против дистанционного обучения 
4691 partraukumi
4693 Так же
4696 Labāk ja ne būtu. 
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4697 Ir vajadzīgi katram bērnam datori. Man ir divi bērni, bet dators ir viens. Un vēl
es attālināti strādāju. Kā ar vienu datoru mācīties? Sākumskolas bērniem
attālināti rīkot pilnīgu mācības dienu, kā skolā, jā ir 5 stundas, tad 5 pēc kārtas
organizēt. Ne pa viena vai divām stundām dienā un katru dienu.

4698 pārvaldīt laiku, kas pavadīts pie datora
4700 Lai nebūtu attālinātās mācības!
4704 atteikties no tālmācības

mācībām visās situācijās jābūt klātienē
4706 Uzskatu, ka mūsu skolas komandai (administrācijai un pedagogiem) izdevās to

organizēt ļoti labā līmenī.
4708 Viss bija labi
4709 Nevajag bērniem tādas mācības. Tās ir mocības visiem: bērniem, vecākiem,

skolotājiem. Bērniem jāmācās skolā, jābut režīmam, jāmācās komunicēt ar
dziviem vienaudžem, neviss ar bildi datorā. Vispār, vajag mazāk likt bērniem
strādāt ar datoru. Tas padara viņus atkarīgus, nervozus, ar vāju psihi. Un šinī
gadijumā mēs nevaram runāt par bērnu labbutību

4710 Gribētos lai nebūtu
4713 lai būtu mazāk patstāvīgu darbu un mājas darbu apjoms būtu adekvāts, jo

bērns VISU laiku pilda uzdevumus
4715 Tāpat
4716 labak lai nebutu tadu laiku. ja bus, tad ludzu vairak zoom stundas
4720 Paaugstināt pedagogu atbildību par stundu apmeklēšanu. Visiem skolēniem ir

jābūt ieslēgtām video kamerām
4722 Man viss patīk, nekas nav jamaina
4723 Pievienot vairāk konsultācijas un analīzes par veikto darbu par kādu   laika

intervālu.
4724 Minimizēt
4726 ar starplaikiem
4727 Mani apmirīna šī mācību gada attālinātās mācības process.
4728 Mazāk tiešaistes stundu
4729 Nav vēlāms.
4730 Ar skolās palīdzību.
4732 Tāpat kā tagad
4733 Vairāk miksēt uzdevumus - zoom plus darba lapas, lai bērniem nebūtu jāpavada

tik daudz laika datorā. 
4734 Nezinu, vispar negribas, lai attālinātās mācības atkartojās.
4735 #
4736 Es esmu pret attālinātās mācības 
4738 Attālinātu mācību process bija labi organizēts, bet vēlētos lai bērni,īpaši

sākumskolā, tomēr mācītos skolā, jo viņiem vēl jāmācās būt patstāvīgiem, un
vecākiem ne vienmēr ir laiks un zināšanas aizņemties ar bērna izglītošanu.

4739 Es pret attālinātās mācības
4740 -
4741 Skolā pilnīgi attalināta mācību procesa norise nav iespējama, varbūt talāk

augstskolā... Skola ir svarīgī lai būtu klatienē, jo bērniem ir jakomunicē, skola
tas ir maza dzīves kopija, kur vajag paradīt sevi, sadarboties ar citiem, dažreizz
tu esi atbildīgs tikai par sevi, piemēram sekmēs, dažreiz tu esi atbildīgs kā par
komandu, piemēram konkursos, estafētēs.

4743 Skolēniem jāmācās skolā! Attālinātās mācības negatīvi ietekmē uz bērna
veselību!

4744 Tāpat kā skola organizēja to nesen attālināto mācību periodā. 
4745 -
4746 Neuzdot mājas darbus
4748 Nevajag 
4749 gribu lai mani bērni macītos klātienē
4750 Galvenais, lai bērni saņem pienācīgu izglītību,  jo tā nav vecāku darīšana!. Es

ceru , ka attālinātās mācības vairs nebūs.
4751 Cītīgi izvērtēt nepieciešamību mācīt attālināti pirmo klas, jo tās, manuprāt, ļoti

negatīvi ietekmē bērnu adaptāciju mācību procesam, un krietni samazina
izglītības kvalitāti. Bērnu psihe 7-8 gadu vecumā nav gatava tādai slodzei. 

4752 Nav
4753 Nedod Dievs
4754 Cēru kā nevajadzēs tos organizēt. 
4755 Viss bija kārtībā ,tāpēc atstāt kā bija.
4756 Nezinu
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4758 -
4759 Es neesmu specialistiem.
4760 Viss apmierināja skolā ar šo attālināto procesu 
4762 Pa situāciju.
4763 Ar šo viss kārtībā skolā 
4765 Lai vasa informācija būtu pieiiejāma vina platformā, piemeram, e-klase.
4766 Neievieš attālinātās mācības
4767 Labāk mācīties skolā 
4768 Kā bija.
4769 Lai tā tālāk turpina.
4772 Sastādīt labāk programmas.
4776 Tikai vecākās klasēs ( 10.- 12. kl.)
4778 Skolā attālinātās mācības bija organizētās atbilstošā līmeņī.
4779 Tikai klātienē 
4780 Ceru ka nebûs
4782 esmu pret attalinātas apmacības
4783 Kā ieprikš Vija, zoom stundas 
4786 Ceru, ka attālinātas mācības nebūs.
4787 Nezinu 
4788 Es negatīvi attiecos pret šo ideju 
4789 Labāk klātienes nodatbības
4790 iepriekš organizētais process bija apmierinošs
4791 Viss apmierināja pēc mācību prigrammas
4792 Visas stundas notiktu zoomā, it kā bērns ir skolā. Ar visiem mājas darbiem. Lai

būtu mācības process maksimāli tuvināts klātienes mācībām.
4793 Tāpat
4794 Sakārtot mācību priekšmetu stundas tā,lai bērniem būtu nelieli pārtraukumi,lai

acis atpūstos 
4796 Dod bērniem aprīkojumu un optimizēt materiālu, kas tiek dots. Mans bērns

attālināto mācību laikā bija pie datora dienām, mēnešiem. 
4798 Tālmācības modelis nevar pilnībā aizstāt klātienes mācības!
4799 Vairāk uzdot
4800 Nevēlamies attālināti mācīties
4801 ne par ko
4802 nēkād,jo bērns pastavigi izplata laiku
4803 Lai tās nebūtu parāk ilgstošs, bet uz 2-3 nedēļām varētu notikt.
4804 Nezinu.
4807 ir jābūt gan zoom stundām, gan uzdevumu veikšana on-line režīmā platfromas

uzdevumu lv vai soma lv  
4809 Nezinu.
4810 mācībam jābūt maksimāli lidzīgiem kāklatienē
4813 Vienīga problēma bija ar stundas sarakstu, nebija labi saplanots, stundas varēja

sakties tikai no 12-00, pēc tam bija liels starpbrīdis. un tikai 15-15 nākama
stunda.

4814 uzdot mazak pastaviga darba
4815 ja
4816 Nekā, negribu nekāda gadījumā!!!!!!!!!!!!!!!! 
4817 Ļoti ceru,ka nebūs attālinātu mācību
4819 Ceros, ka nebūs. Labāk mācības klātienē, bet mazākās grupās. 
4820 Nezinu 
4821 Tikai skolā
4824 Mana bernam viss patik
4825 Mācībām ir maksimāli jābūt klātienē.
4826 Kā būs komforti skoleniem 
4828 Iedot visiem datorus
4829 Nezinu, jo tas ir loti gruti gan bernam, gan vecakiem.
4830 Ceru, ka nebūs vairs attālinātās mācības.
4833 periodiski ,nepārslogojot
4838 Mācīsimies,bet labāk skola 
4839 Lai būtu vairāk aktivitātes ārā
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Summary for G01Q25

Ja nākotnē būs attālinātās mācības, kā Jūs ieteiktu šo procesu organizēt?
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Summary for G01Q26

Citi aktuālie komentāri par Jūsu bērna/bērnu skolu.

Atbilde Skaits Procenti

Atbilde 113 46.12%  
Nav atbildes 132 53.88%  

ID Atbilde

4452 Uzskatu, ka mūsu skola ir viena no labākajām skolām pilsētā
4454 Paldies
4455 Viss ir jauki!  paldies skolotājiem par darbu!
4458 Nav
4468 Direktores attieksme pret skolotājiem. Jo no tā cieš bērni. Skolotājiem jāstrāda

bez bailem.
4487 ��
4489 Nav
4495 Хочет скорей во второй класс:) 
4498 Paldies visiem skolotājiem no mūsu skolas!!! Viņi ir lieli malači!!!
4500 Viss ir Ok:)
4507 Loti laba skola
4511 Viss normāli 
4516 /
4517 Mūsu skola pati labākā!
4518 Man ļoti patīk mūsu skola, jo tāda, tāir vienīga mūsu pilsētā!!!
4521 Bērns un ģimene pilnīgi apmierināti sr skolu un sarīkoto apmācības procesu

tajā.
4524 Paldies par labu skolu!
4531 Отличная школа.....только процветания и развития
4535 Aktīva, saliedēta.
4540 Viss patik
4542 nav
4544 Nav
4545 Paldies skolai
4548 Paldies skolas administrācijai un pedagoģiskajam kolektīvam par atbildīgu un

pašaizliedzīgu darbu bērnu labā.
4550 Paldies skolai par atteiksmei
4551 Paldies skolai par visu, par atbalstu, par skolotāju un administrācijas

profesionalitāti.
4552 Skola apmierina.
4555 Paldies skolai par atteiksmi
4558 Laba skola
4562 Skola ļoti laba ,klasesbiedri jauki klases audzinātāja lieliska!!!
4566 -
4571 Kopumā maniem bērniem skola patīk un sasniegumi mācībās ir labi.
4579 Школа прекрасная, я рада что мои дети в ней учатся
4580 Школой очень довольны и мы - родители и дети. 
4581 Школа отличная, мы и наши дети рады обучению в ней. 
4585 Skola tik tiešām dara visu, lai vecāki justos droši par savām atvasēm visa

mācību procesa laiku, ko bērns pavada skolā. Skolotāji un direkcija dara visu lai
 bērni justos komfortabli un droši savā skolā. Paldies Viņiem par to. 

4588 Mani skolā viss apmierina, nekādu sūdzību nav. Novēlu tikai paplašināties un
labus rezultātus...

4590 Dažreiz
4595 Vis labi
4596 Viss jauki
4597 Sarūk dažu jaunu pamatskolas skolotāju zema kvalifikācija.
4601 Laba skola
4604 -
4610 Nav.
4613 Aktuāli
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4615 Labākā skolā pilsetā
4616 Skola apmierina
4617 Šobrīd labāka skola, manuprāt.
4621 Viss kārtība 
4629 У ребенка в школе все хорошо, мы довольны школой и педагогами.

Спасибо.
4630 Bērns skolā jūtas droši, atsaucīgi skolotāji, profesionālā pieeja katram bērnam,

labi organizēts mācību process, bērna skolas dzīve interesanta un aizraujoša. 
4634 Bērni negrib mainīt savu skolu.
4635 Mana bērna skola ir skola ar mājas sajūtu. 
4639 Viss kārtība 
4640 Mūsu skola ir ar mājas sajūtu. 
4644 -
4647 Viss labi
4651 Mūsu skola ir pati labāka pēc mūsu domām, mēs to ļoti mīlam un vienmēr esam

sadarbībā ar skolu, klasi, pedagogiem.
4658 Skola ir laba un tur strādā un mācās ļoti draudzīgi cilvēki
4660 Iepriekš pabrīdināt, ja ir iespējams jau kad sāksies skola 
4663 Viss apmierina, gan administracija, gan skolotajo ir loti atsauciigi, ar

profesionalu attieksmi pret skolniekiem! Paldies, gan direktorei par darbu, gan
skolotajiem par to ko daram musu bernu laba!! Esam lepni, un gandariti, ka
musu berni majas šaja skola!! 

4664 +
4668 Nav
4672 Esmu apmierināta ar skolu, ar pedagogiem. Un arī bērns iet bez problēmām uz

skolu. Lai skola arī turpmāk attīstās un pilnveidojas. Paldies visiem skolotājiem
par viņu smago darbu! 

4677 Ļoti laba skola
4678 Ļoti apmierināta ar skolu. Otrais bērns protams ies arī šajā skolā 
4682 Mani viss apmierina, tapec mācāmies šajā skolā
4687 Skola ir laba, sirsnīga. Sniedz atbilstošas izglītības zināšanas. Draudzīga. 
4690 Лучшая школа
4691 Paldies!
4693 Не знаю
4704 paldies skolotājiem un skolai!!!!!
4706 ---
4709 Skoka mums visiem patīk!!! Labāka, unikālāka pilsētā. Tādas otras nav
4715 Nav
4716 visslabaka skola.
4720 Es esmu apmierināta
4726 skola ar mājas sajūtu
4728  macību procesa sākums ne āgrāk kā plkst.9.00
4729 Nav
4733 Lieliska skola, profesionālie pasniedzēji, kolosāls skolas direktors! Paldies par

Jūsu profesionalitāti, pieredzi, zināšanām, attieksmi, ieinteresētību, ticību,
atbalstu!

4734 Viss apmirina.
4735 Jauka skola ar māju sajūtu.
4738 Nav
4741 Manām bērnam patīk staigāt uz skola, vissvairāk patīk sports. Man, kā

aizbildņim patīk daudz ārpustundu pasākumu daudzums, patīk, kā skolotāji
komunicē ar manim. Es varu būt mierīga par savu bērnu, kāmēr viņš ir skolā. 

4744 Esmu apmierināta ar skolu kopumā.
4745 -
4751 Paldies J.Pilsudska valsts poļu ģimnāzijai! 

Skola ļoti godīgi, profesionāli un kvalitatīvi pilda savu darbu. 
4754 nav
4762 Aktuāli.
4765 Pec manas rekomendācijas dažie pazistamie izvēlas mūsu skolu saviem

berniem.
4767 Aktuālie
4768 Paldies skolai par sadarbību!
4769 Paldies.
4776 Mūsu lepnums - tautas deju kolektīvs "Kukulečka".
4778 Nav
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4779 Ļoti laba skola 
4783 Ļoti laba!
4788 Viss ir labi
4790 nav
4792 Paldies skolai. Esmu apmierināta ar izglītības līmeni, pedagogu aizvietošanas

organizēšanu. Bērnu samērā noslogotību, kas attīsta vēlmi mācīties uz izzināt
jaunu

4796 Ļoti liela slodze, bērns nogurst. Pārāk daudz materiāla un rezultātā bērns ir
emocionāli “izdedzis”. Bet tas nav skolas problēmas, tikai Izglītības Sistēmas.

4798 Viss ir super!
4800 Nav
4802 laba skolā ar labiem pedagogiem
4807 Skola ir laba, bet, ieviešot jaunu izglītības programmu, bija iepriekš jāplāno

mācību grāmatu izdruku, jo bērni nevar mācīties balstototies galvenokārt uz 
darba lapām , tas arī neveicina lasīt prasmi ....

4809 Nav
4816 Nav
4821 Ļoti laba majjūtīga atmosfera
4826 Visslabāka skola.
4828 -
4829 Man un manam  bernam loti patika musu skola.
4838 Es esmu priecīga ka atvedu tieši šajā skola nevis cita 

Summary for G01Q26

Citi aktuālie komentāri par Jūsu bērna/bērnu skolu.
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