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Skolas ir dārza vietas, kur tauta iedēsta 
savus labākos stādiņus, lai tie izaugtu gaiši prātā, 

krietni sirdīs, derīgi dzīvei, tautai par godu. 
 

/Atis Kronvalds/ 

                                                                                                           
Ievads 

 
Bērniem draudzīgas skolas veidošana ir daļa no globālas kustības par bērniem piemērotas 

pasaules veidošanu. 
2002.gadā Ņujorkā notika ANO Ģenerālās asamblejas speciāla sesija, kurā pasaules 

valstu vadītāji un pārstāvji atzina progresu, kas noticis visā pasaulē, kopš Konvencijas par bērna 
tiesībām parakstīšanas, vienlaikus norādot arī uz daudzām pasaulē aktuālām problēmām, un 
apliecināja savu apņemšanos tās risināt.  

Sesijas noslēgumā tika pieņemts dokuments “Bērniem piemērota pasaule”, kurā norādīts, 
ka bērniem piemērota pasaule ir tāda, kurā visiem tiek nodrošināta iespējami laba bērnība un 
kvalitat īva pamatizglītība, ir plašas iespējas attīstīt savas individuālās spējas drošā un 
labvēlīgā vidē. 

2004.gada 13.-15.maijā Sarajevā notika starpvaldību konference “Veidojot bērniem 
piemēroto Eiropu un Centrālo Āziju”. Konferencē īpaša uzmanība tika pievērsta kvalitatīvas 
izglītības nodrošināšanai, kas ietver ne tikai mācību procesu un izglītības saturu, bet arī bērniem 
draudzīgu mācību vidi. Arī tika izvirzīti kritēriji, pēc kuriem izvērtēs bērniem draudzīgu skolu. 
Tie ir pietiekami vispārīgi, lai dažādas valstis tos varētu piemērot un izmantot atbilstoši savai 
situācijai.  

Konferencē skolu ieteikts izvērtēt trīs līmeņos - skolas (vadības), klases un skolēnu 
līmenī.  

 Pirmajā, skolas līmenī, tika izvirzītas prasības skolas infrastruktūrai, administrācijai, 
mācību procesa organizēšanai un skolā valdošai gaisotnei, t.sk., skolotāju, skolēnu un 
administrācijas attiecībām. 

Otrajā, klases līmenī, ko var saukt arī par skolotāju līmeni, tika izvirzītas prasības 
skolotāju attieksmei pret skolēniem, tajā skaitā “problemātiskajiem skolēniem” un mācību 
procesa organizēšanai.  

Trešajā, skolēnu līmenī, tika runāts par to, kādām vajadzētu būt skolēnu attiecībām ar 
skolotājiem, skolēnu savstarpējām attiecībām, attieksmei pret mācībām un līdzdalībai skolā 
organizētajās aktivitātēs.  

Balstoties uz minēto ANO dokumentu, visas dalībvalstis apņēmās izstrādāt nacionālos 
plānus, kuros atbilstoši katras valsts situācijai ietvertu pasākumus bērnu stāvokļa uzlabošanai. 
Latvija ir izstrādājusi pamatnostādnes “Bērniem piemērota Latvija”, programmu “Bērniem 
piemērota Latvija 2004.-2007.gadam”, kā arī izstrādā ikgadējus plānus, lai veicinātu bērniem 
piemērotas vides veidošanos Latvijā. 

Saskaņā ar pamatnostādnēm „Bērniem piemērota Latvija”, kuras ir apstiprinātas ar 
Ministru kabineta 2004.gada 31.marta rīkojumu Nr.185 „Par pamatnostādnēm „Bērniem 
piemērota Latvija””, Bērnu un ģimenes lietu ministrija 2005.gadā uzsāka ilgtermiņa projektu 
„Bērniem draudzīga skola”. 
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I Projekta mērķi 
  
1. Veidot skolu par vietu, kur ir droša un sakārtota vide, attiecības starp bērniem, vecākiem, 

skolotājiem un skolas administrāciju balstītas uz cieņu un sadarbību un tiek nodrošināta 
pienācīga izglītības kvalitāte. 

2. Izstrādāt „Bērniem draudzīgas skolas” modeli, kas būtu kā vadlīnijas skolām draudzīgas 
vides veidošanai. 

3. Popularizēt bērniem draudzīgas skolas ideju, veicināt skolu attīstību, lai skolēni justos 
droši, būtu veselīgi, pasargāti no izmantošanas, vardarbības un diskriminācijas 

4. Izveidot bērniem draudzīgu skolu tīklu. 
 

II Projekta apraksts 
  
   Projekta „Bērniem draudzīga skola” realizācija paredzēta 3 posmos: 
 
● 1. posms- projekta sagatavošanas posms (2005.gads); 
 
● 2. posms- skolu iniciatīvas veicināšanas posms (2006. gads); 
 
● 3. posms- bērniem draudzīgu skolu tīkla paplašināšana un attīstības nodrošināšana (no 2007. 
gada). 

 
1. posms: 
Projekta 1. posmā pasākumi tika īstenoti 3 līmeņos – skolas, rajona/pilsētas pašvaldību un 

republikas līmenī.  
Valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2005.gadam ietvaros 

projektam „Bērniem draudzīga skola” tika piešķirts finansējums Ls 30 300 apmērā, kas tika 
izlietots rajonu un republikas pilsētu vietējo konferenču rīkošanai, Latvijas bērnu konferencei 
„Bērniem draudzīga skola”, bērniem draudzīgas skolas modeļa un kritēriju izstrādei.  

Projekta 1. posmā organizēta 31 rajona un pilsētu konference, kuru rezultātā noskaidrota 
skolu vadību izpratne par bērniem draudzīgu skolu, kā arī skolu attīstības nepieciešamību un 
projekta vēlamo attīstības gaitu.  

 
Projektā „Bērniem draudzīga skola” iesaistīto skolu skaits pa rajoniem  

 

 



 5 

Pamatojoties uz 455 projektā iesaistīto Latvijas skolu (sk. 1.pielikumu) uzkrātajiem 
materiāliem, tika izstrādāti vienoti bērniem draudzīgas skolas kritēriji. Decembrī notika projekta 
noslēguma konference, kurā skolēni, pedagogi un politiķi dalījās pārdomās par bērniem 
draudzīgas skolas modeli. Noslēguma konferences laikā tika organizētas 10 tematiskās darba 
grupas: 

- Ceļš uz konkurētspējīgu izglītību. 
- Vardarbība skolēnu vidū. 
- Skolas un vecāku sadarbība. 
- Valsts un pašvaldību atbalsts bērniem draudzīgas skolas tapšanā. 
- Skolēnu un skolotāju tiesības un pienākumi. 
- Mūsdienu skola skolēnu, vecāku, pedagogu, pašvaldības un valsts vērtējumā. 
- Vai skolai jāsniedz tikai zināšanas? 
- Skolēnam saistošas brīvā laika pavadīšanas iespējas. 
- Bērna ieinteresētība izglītības iegūšanā. 
- Projekta “Bērniem draudzīga skola” tālākā virzība. 
 
Noslēguma konferencē tās dalībnieki (bērnu, skolotāju, skolu administrāciju un 

pašvaldību pārstāvji u.c.) pieņēma rezolūciju, kas definē bērniem draudzīgu skolu kā tādu 
mācību iestādi, kurā izveidota droša un sakārtota vide, attiecības starp bērniem, vecākiem, 
skolotājiem un skolas administrāciju balstītas uz cieņu un sadarbību un tiek nodrošināta 
pienācīga izglītības kvalitāte, aicinot gan atbildīgās valsts institūcijas un pašvaldības, gan skolu 
vadību, bērnu vecākus, skolotājus un skolēnus uz savstarpēju sapratni un attīstību. 

 
2. posms: 
Sākot no 2006.gada, skolās tika uzsākts darbs pie bērniem draudzīgas vides veidošanas, 

izmantojot projekta 1. posma ietvaros konstatētās nostādnes, savu un citu skolu pieredzi.  
Valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2006.gadam ietvaros 

projektam „Bērniem draudzīga skola” rajonu/pilsētu pasākumu organizēšanai, skolu projektu 
izstrādei un atbalstam, informatīvā materiāla par projekta 1 posmu (2005. gads) apkopošanai un 
izdošanai, filmas par skolēnu savstarpējām attiecībām un draudzīgu vidi skolā izplatīšanai  ir 
paredzēts finansējums Ls 15 000 apmērā. Rajonu/pilsētu pasākumu organizēšanai ministrija, 
piešķīra finansējumu Ls 300 apmērā katrai pašvaldībai. 

2006. gadā tiek organizēti pasākumi, kas vērsti uz diskusijas turpināšanu starp 
pedagogiem, vecākiem un skolēniem par sadarbību bērniem draudzīgas, veselību veicinošas un 
drošas skolas vides veidošanā, kā arī par bērniem draudzīgas skolas kritērijiem.  

Obligāts priekšnosacījums skolas līdzdalībai bērniem draudzīgas skolas kustībā ir skolas 
trīs gadu aktivitāšu plāna izstrādāšana bērniem draudzīgas vides veidošanai.  

 
3. posms: 
Turpinot īstenot projektu, tiek organizēta kustība bērniem draudzīgu skolu tīkla 

veidošanai. 
Sākot no 2007.gada, ministrija piedāvās skolām un citām institūcijām iesaistīties 

noteiktās tematiskajās aktivitātēs skolu attīstības nodrošināšanai. Katru gadu tiktu piedāvāti īpaši 
aktuāli tematiskie virzieni skolu attīstībai, kas tiktu kā finansiāli, tā metodiski un organizatoriski 
atbalstīti no Bērnu un ģimenes lietu ministrijas puses. 

2007. gada tematiskais virziens - konfliktu risināšana skolās. Kā viena no būtiskākajām 
2007. gada aktivitātēm paredzēta apmācība mediācijas (samierināšanas) pielietošanai konfliktu 
risināšanā. Mediācija (samierināšana) ir viena no komunikācijas metodēm, kuras galvenais 
uzdevums ir konfliktu novēršana. Lai panāktu abu pušu izlīgumu, mediācijas procesā tiek 
apkopota informācija par radušos konfliktu un savstarpējām komunikācijas iespējām. Mediācijas 
rezultātā panākta abām pusēm pieņemama vienošanās. Izmantojot mediāciju konfliktu 
risināšanai skolās, to parasti veic īpaši apmācīti vienaudži.  
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 Mediāciju paredzēts piedāvāt apgūt 2 līmeņos- gan darbiniekiem, kuri to vēlāk mācītu 
skolēniem, gan pašiem skolēniem, kas darbotos kā vidutāji vienaudžu konfliktos, tādejādi attīstot 
progresīvu un efektīvu konfliktu risināšanas sistēmu Latvijas skolās.  

Skolu, kas pievienojušās bērniem draudzīgas skolas kustībai, pienākums ir ne retāk kā 
reizi 3 gados veikt pašnovērtējumu, ievērojot projekta ietvaros noteiktos kritērijus un indikatorus 
(sk. 4.nodaļu), skolas 3 gadu plāna izpildes analīzi, kā arī secinājumus par attīstāmajiem 
virzieniem, un iesniegt attiecīgu pārskatu Bērnu un ģimenes lietu ministrijā. 

Bērnu un ģimenes lietu ministrija 2007. gadā paredzējusi izveidot īpašu 
starpinstitucionālu konsultatīvu komisiju, kas pamatojoties uz iesniegtajiem pašnovērtējumiem 
un valstiskā mērogā konstatētajām pozitīvajām un negatīvajām tendencēm, dos rekomendācijas 
skolu pilnveidošanai. 

Skolas, kas pievienojušās bērniem draudzīgas skolas kustībai ne retāk kā reizi 3 gados, 
atbilstoši projekta ietvaros noteiktajam paraugmodelim (4. nodaļa), pārskatam (ietver 
pašnovērtējumu, 3 gadu plāna izpildes analīzi, secinājums) un konsultatīvās komisijas 
rekomendācijām izstrādās turpmāko trīs gadu skolu attīstības plānus. Šādi plāni dos iespēju 
pilnveidot skolas vidi un sadarbību skolotāju, bērnu, vecāku un skolas administrācijas starpā, 
vienlaikus veicinot arī pašvaldības izpratni par skolas vajadzībām un valsts institūciju atbalstu. 

 
III Projekta gait ā konstatētās problēmas skolā 

 
Projektā iesaistīto dalībnieku (skolēnu, vecāku un skolotāju) izteiktais viedoklis liecina, 

ka skola ne vienmēr ir vieta, uz kuru bērns dodas ar prieku, kurā jūtas drošs un saprasts. Tiek 
atzīmēts, ka skolotājiem labāk jāpārzina bērnu psiholoģiskās īpatnības visos vecuma posmos, kā 
arī jābūt uzticības personai, pie kuras bērns varētu griezties pēc padoma ar savu problēmu. 
Skolotājiem būtu vairāk jāuzklausa skolēnu viedokļi, iesaistot skolēnus ārpusstundu pasākumos 
jāizvēlas metodes, kas saistītas ar pozitīvu motivēšanu nevis piespiešanu.   

Ļoti bieži projekta dalībnieki kā problēmu bērniem draudzīgas skolas veidošanai uzsver 
skolēniem nepiemērotu stundu vadīšanas metožu lietošanu un to vienveidību, mācību priekšmetu 
pasniegšanas zemo kvalitāti un skolēnu problemātisko uzvedību.  

Tika konstatētas arī tādas problēmas, kā grūtības saskarsmē ar skolotājiem un 
vienaudžiem, bērnu vajadzībām nepietiekami pielāgota skolas vide, nepilnības mācību procesā, 
nepietiekama sadarbība starp vecākiem un skolu, nepietiekama vecāku līdzdalība bērnu mācību 
un audzināšanas procesā neveicina bērniem draudzīgas vides izveidi.  

Bērniem skolā trūkst iespējas radoši izpausties, bērni nesaņem pietiekamu uzmanību un 
novērtējumu. Skolu sistēma ir ļoti standartizēta un nav elastīga attiecībā uz bērnu individuālajām 
vajadzībām, kā rezultātā izglītības process kļūst formāls un garlaicīgs. Skolēnam jābūt skaidri 
saprotamām mācību programmām un zināšanu vērtēšanas kritērijiem.  

Bieži vien skolēnam netiek dota iespēja sevi pierādīt un pilnveidot. Tas attiecas ne tikai 
uz mācību procesu, bet arī uz vidi un atmosfēru, kas būtiski ietekmē bērna audzināšanas procesu. 
Skolēnu aptaujas liecina, ka dažreiz trūkst pozitīva mikroklimata un draugu atbalsta, tādēļ ir 
svarīgi veicināt iespēju apgūt un ievērot saskarsmes kultūru un pieklājīgas uzvedības normas. 

 Šķērslis bērniem draudzīgas skolas veidošanai ir arī tas, ka skolēnu starpā valda 
saspīlētas attiecības, nav savstarpējas cieņas un sapratnes, mēdz būt naidīga attieksme pret 
mazākiem bērniem un vienaudžiem ar īpašām vajadzībām. 

2005. gada noslēguma konferences darba grupu diskusiju dalībnieki uz jautājumu “Kas 
skolā nav draudzīgs?” bija raduši sekojošas atbildes: 

- nedrošs ceļš uz/no skolas; 
- dārgi mācību līdzekļi; 
- nepietiekama informācija; 
- novecojuši mācību resursi; 
- ne visās skolās ir atbalsta personāls; 
- personīgo mantu aizsargātība; 
- vardarbība; 
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- nepietiekamā samaksa skolotājiem; 
- skolotāja profesija kļuvusi par “sieviešu profesiju” . 

  
 

IV B ērniem draudzīgas skolas paraugmodelis- kritēriji un 
indikatori  

 
Veidojot bērniem draudzīgu skolu, ir svarīgi, lai attīstībā tiktu aptvertas visas skolas dzīvē 
svarīgās jomas: 

1) skolas vide, 
2) skolotāja tēls, 
3) skolēna tēls, 
4) skolas administrācijas darbības stils, 
5) vecāku līdzdalība, 
6) mācību process, 
7) skolēnu, skolotāju, vecāku, skolas administrācijas savstarpējā sadarbība un sadarbība ar 

citām institūcijām un pašvaldību. 
 

Skolas 
attīstības 
joma 

Krit ēriji Indikatori *  

Skolas vide  Ir individuāla pieeja bērnu 
vajadzībām. 

 Skolā ir bērniem piemērotas telpas un 
inventārs. 

 Skolā ir labvēlīga, atbalstoša un uz 
savstarpējo sapratni balstīta 
psihosociālā vide. 

 Notiek pieredzes apmaiņa starp 
skolām. 

 Vecāki un bērni tiek informēti par 
skolas dzīvi un mācību procesu. 

 Skolas vadība ir atsaucīga, 
pretimnākoša bērniem un viņu 
vecākiem.  

 Skolā tiek piedāvāts plašs aktivitāšu 
loks, lai bērns varētu izvēlēties sev 
piemērotāko nodarbošanos interešu 
pulciņos. 

 Skola veicina bērnu veselīgu 
dzīvesveidu. 

 Skolā ir profesionāls, bērnu tiesības 
respektējošs personāls. 

 

 Skolā aptaujāti bērni, tai 
skaitā, bērni ar īpašām 
vajadzībām, un bērnu vecāki. 

 Skolas vide pielāgota 
bērniem, tai skaitā, bērniem ar 
īpašām vajadzībām, ievērojot 
to ieteikumus. 

 Skolā ir radīts mehānisms 
konfliktu risināšanai 
(piemēram, tiek izmantota 
mediācija (samierināšana)). 

 Skolas telpas iekārtotas un 
tajās nodrošināts inventārs 
atbilstoši: 

- bērnu vecumam; 
- apgūstamo mācību priekšmetu 
specifikai; 
- bērnu ieteikumiem.  

 Skolā ir iekārtota atpūtas vieta 
bērniem. Skolā ir radīts 
mehānisms, kā risināt 
konfliktsituācijas starp 
bērniem; bērniem un 
skolotājiem; bērniem, 
skolotājiem un administrāciju; 
vecākiem, skolotājiem un 
administrāciju. 

 Skolēni, vecāki un skolotāji 
brīvprātīgi iesaistās skolas 
pasākumos. 

 Skolā ir radīts mehānisms, kas 
veicina bērnu vienlīdzību, 
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neatkarīgi no viņu ģimenes 
labklājības un citām 
atšķirībām. 

 Skolā ir psihologs, kam bērni 
uzticas. 

 Ne retāk kā reizi gadā notiek 
pasākumi, kas orientēti uz 
pieredzes apmaiņu starp 
skolām; 

 Skolā tiek izdota skolas avīze, 
kurā tiek publicēts arī bērnu 
viedoklis un kuras veidošanā 
piedalās arī bērni un viņu 
vecāki. 

 Skolā pastāv skolēnu 
pašpārvalde. 

 Skolā ir izstrādāti iekšējās 
kārtības noteikumi, kuri ir 
pārrunāti ar bērnu vecākiem 
un bērniem. 

 Skola nodrošina interesantu 
un daudzpusīgu bērnu 
pasākumu organizēšanu 
vismaz 4 reizes gadā, 
ievērojot bērnu viedokli un 
intereses. 

 Skolā bērniem tiek piedāvāta 
iespēja apmeklēt vismaz 3 
veidu interešu pulciņus.  

 Skolā ir aizliegts lietot 
alkoholu un smēķēt. 

 Skolā bērniem ir pieejama 
veselīga pārtika. 

 Skolā ir iespēja nodarboties ar 
vismaz 3 sporta veidiem un 
skola veicina bērnu 
nodarbošanos ar sportu. 

 Skola rīko 
pasākumus/aktivitātes, kas 
vērsti uz veselīga dzīvesveida 
popularizēšanu. 

 Visiem skolas pedagogiem ir 
normatīvajos aktos noteiktā 
izglītība, kā arī zināšanas par 
bērnu tiesību jautājumiem un 
tās tiek periodiski attīstītas 
skolas noteiktā kārtībā. 

Kopsavilkums Bērnu vajadzībām un interesēm 
piemērotas telpas un inventārs,  
labvēlīga, atbalstoša un uz savstarpējo 
sapratni balstīta gaisotne. 

 

Skolotāja tēls  Skolotājs ir profesionāls, uz attīstību 
un sadarbību orientēts. 

 Pedagogi regulāri apmeklē 
kvalifikācijas celšanas kursus. 



 9 

 Skolotājs ar atbildību izturas pret 
darba pienākumiem. 

 Skolotājs iesaista bērnus skolas dzīvē. 
 Skolotājs respektē bērnu tiesības, 

izturas pret bērnu ar labestību, cieņu 
un sapratni. 

 Skolotājs atbalsta bērna patstāvību un 
pašrealizācijas iespējas. 

 Skolotājs bērniem ir kā padomdevējs 
un domubiedrs. 

 Skolotājs atbalsta bērna iesaistīšanos 
neformālās izglītības un interešu 
izglītības aktivitātēs. 

 Skolotājs uzņemas vadību un 
iniciatīvu (ir radošs un aktīvs), 
veicinot bērniem draudzīgas vides 
veidošanu skolā.  

 Skolotājs palīdz bērniem risināt viņu 
problēmas un konfliktus, māca bērnus 
uzņemties atbildību un veidot raksturu. 

 Skolotājs ir izvērtējis skolniekus un 
prot atrast individuālu pieeju katram 
skolniekam.  

 Bērnu un viņu vecāku 
viedokļa par pedagogu 
atsaucību un radošo pieeju 
mācību procesam 
noskaidrošana 1 reizi gadā, 
veicot bērnu un viņu vecāku 
aptauju. 

 Pedagogi vismaz 1 reizi gadā 
piedalās pieredzes apmaiņas 
pasākumos. 

 Skolotāji piedalās bērnu 
rīkotajos pasākumos. 

 Skolā tiek rīkotas skolotāju-
skolēnu diskusijas. 

 Priekšlikumu/sūdzību kastītē 
tiek saņemti priekšlikumi par 
skolotāju darbu un tiek 
attiecīgi izanalizēti. 

 Skolā ir radīta sistēma, kuras 
ietvaros skolotāji motivē 
skolēnus iesaistīties 
neformālās izglītības un 
interešu izglītības aktivitātēs. 

 Uzlabojas skolēnu sekmju 
līmenis. 

 Samazinās uz otru gadu 
palikušo skolēnu skaits. 

 Aptaujas anketas uzrāda šajos 
kritērijos uzskaitītās vēlamās 
skolotāju īpašības kā 
dominējošās. 

Kopsavilkums Skolotājs ir profesionāls, saprotošs, 
atbalstošs, aktīvs un radošs. 

 

Skolēna 
tēls 

 Skolēns pret skolotāju izturas ar cieņu. 
 Skolēns ir atvērts, pret citiem bērniem 

izturas ar cieņu un nenostāda sevi 
augstāk par pārējiem. 

 Skolēns pret mācībām izturas ar 
interesi un uzcītību. 

 Skolēns prot aizstāvēt savus uzskatus, 
lēmumu un intereses. 

 Skolēns ir informēts par savām 
tiesībām un pienākumiem. 

 Skolēns aktīvi piedalās skolas dzīvē un 
ārpusklases pasākumos. 

 Skolēns jūtas piederīgs savai skolai. 
 Skolēns ir apmierināts ar brīvā laika 

pavadīšanas iespējām. 
 Skolēns jūtas skolā droši un brīvi. 

 

 1 reizi gadā skolas 
administrācija veic skolēnu 
aptauju, lai noteiktu skolēnu 
atvērtību, to, vai skolēns pret 
citiem bērniem izturas ar 
cieņu, vai viņš jūtas piederīgs 
savai skolai, vai ir apmierināts 
ar brīva laika pavadīšanas 
iespējām, vai jūtas skolā droši 
un brīvi. 

 Skolēnu skaits, kas piedalās 
ārpusklases pasākumos - ne 
mazāk kā 2/3, skaitam 
tendence pieaugt. 

 Skolēnu skaits, kas aktīvi 
iesaistās skolas padomes 
darbā - ne mazāk kā 2/3 tieši 
vai netieši līdzdarbojas 
padomes aktuālo jautājumu 
risināšanā, skaitam tendence 
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pieaugt. 
 Skolēnu skaits, kas iesaistās 

diskusijās par skolas dzīves 
veidošanas jautājumiem - ne 
mazāk kā 2/3, skaitam 
tendence pieaugt. 

 Samazinās uz otru gadu 
palikušo skolēnu skaits. 

 Uzlabojas skolēnu sekmju 
līmenis. 

 Skolēns ievēro skolas 
noteikumus (statistika par 
pārkāpumiem). 

 
Kopsavilkums Skolēns jūtas piederīgs skolai un drošs, 

izturas ar cieņu pret skolēniem, 
skolotājiem un interesi, atbildību pret 
mācībām. 

 

Mācību  
process 

 Mācību process ir elastīgs, tiek 
ievērotas katra bērna intereses un 
vajadzības. 

 Mācību procesā tiek attīstītas bērnu 
spējas un iemaņas, nevis tikai iemācīti 
dati un fakti. 

 Mācību procesu dažādība, stundās 
izmantojot dažāda veida darba formas 
– lekcijas, referātus, sacerējumus, 
stāstus, diskusijas un interesantu 
cilvēku līdzdalību stundās. 

 Skolotājam ir radoša un atvērta pieeja, 
gatavojot mācību stundu, tā ir bagāta 
un emocionāla, viela netiek tikai 
formāli izkl āstīta. 

 Skolotāji apzinās profesionalitātes 
nozīmi bērnu izglītības kvalitātes 
nodrošināšanā un pastāvīgi pilnveido 
savas zināšanas un darba metodiku.  

 Mācību process ir veidots tā, lai varētu 
veicināt galvenā uzdevuma 
realizēšanu, proti, bērnu apmācību un 
audzināšanu.  

 Mācību procesā bērns jūtas saprasts, 
svarīgs un īpašs. 

 Mācību procesā tiek veicināts tas, lai 
bērns sevi izpaustu kā radošu būtni, ar 
savām idejām un talantiem. 

 Disciplīna virza bērnu rīcību, tās 
iemeslu loģisku un reālistisku 
izskaidrojumu un līdz ar to ceļ viņu 
uzvedības kultūru un mācību 
motivāciju. Tā ļauj pozitīvi pārvaldīt 
savu dzīvi, pieņemt lēmumus, risināt 
savas problēmas, saglabājot cieņu un 

 Skolā ir veiktas aptaujas, lai 
noteiktu mācību metožu 
dažādību, proti, kādas darba 
formas tiek izmantotas 
(lekcijas, referāti, sacerējumi, 
stāsti, diskusijas, interesantu 
cilvēku līdzdalība stundās, 
izglītojošās spēles) un kāds ir 
interaktīvo metožu īpatsvars.   

 Aptaujas apliecina kritērijos 
norādītos kvalitātes rādītājus/ 
tie arvien pilnveidojas. 

 Katrs skolotājs ne retāk kā 
divas reizes gadā rīko atklātās 
stundas, kurās aicināti 
piedalīties citi pedagogi, 
skolas administrācija, vecāki. 

 Skolēniem ir nodrošināta 
iespēja apmeklēt papildus 
nodarbības un konsultācijas. 

 Skolotāji regulāri papildina 
zināšanas, lai celtu mācību 
procesa kvalitāti, ko apliecina 
tālākizglītības grafiks, skolas 
metodisko pasākumu plāns. 

 Audzināšanas stundās tiek 
pārrunāti jautājumi par 
mācīšanas un aktīvas 
līdzdalības nozīmi mācību 
procesā. 

 Pedagogs stundās bērniem 
māca pacietību, spēju 
uzklausīt kritiku un aizstāvēt 
savu viedokli, spēju pastāvīgi 
analizēt informāciju, ko 
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individualitāti. 
 Mācību procesā bērniem tiek iemācīts 

saskatīt un piedot kļūdas, būt 
pacietīgam uzklausot kritiku un 
attīstīta prasme aizstāvēt savu 
viedokli.  

 Mācību procesā īpaša uzmanība 
pievērsta izglītojošām spēlēm, tā 
pastiprinot un uzlabojot mācību 
apgūšanas procesu. 

 Bērni tiek informēti gan par savām 
tiesībām, gan pienākumiem. 

apliecina skolēnu aptauju 
rezultāti un atklāto stundu 
novērtējums.  

 Katrā mācību gada sākumā 
bērni tiek informēti par savām 
tiesībām un pienākumiem. 

 
 

Kopsavilkums Mācību process ir veidots radoši, 
ievērojot skolēnu individuālās īpatnības, 
tā rezultātā tiek attīstīta bērnu domāšana, 
prasmes un iemaņas un veicināta interese 
izzināt. 

 

Savstarpēja 
sadarbība un 
līdzdalība 

 Lai veiksmīgi un efektīvi realizētu 
draudzīgas skolas modeli, ir izveidots 
efektīvs sadarbības modelis starp 
skolām, vecākiem, bērniem, lai varētu 
apmainīties ar idejām, priekšlikumiem, 
vīzijām. 

 Visas iesaistītās puses – skolotāji, 
skolnieki, vecāki, pašvaldība uzņemas 
atbildību par veicamajiem 
pasākumiem bērniem draudzīgas 
skolas veidošanā. 

 Izstrādāts vecāku un skolas sadarbības 
modelis, lai vecāki iesaistītos skolas 
darbībā un izglītības ieguves procesa 
attīstībā un novērtēšanā. 

 Tiek rīkoti kopīgie pasākumi, ar mērķi 
uzlabot un stiprināt sadarbību. 

 Līdzatbildība par skolas dzīvi tiek 
veicināta ar priekšlikumu kastīšu 
iekārtošanu. 

 Tiek noteikts laiks, kad ieinteresētās 
puses var apspriest ar skolas dzīvi 
saistītus jautājumus, piemēram, brīvā 
laika izmantošanas iespējas, mācību 
procesa koordināciju, radušās 
problēmas skolā.  

 Izveidota atbalsta grupa bērniem, kurā 
bērni ar skolotājiem un vecākiem var 
dalīties savās problēmās, vīzijās un 
idejās. 

 

 1 reizi gadā skola organizē 
pieredzes, ideju, priekšlikumu 
un vīziju par skolas attīstību 
apmaiņas semināru, kurā 
piedalās skolotāji, vecāki, 
bērni, pašvaldību un citu 
iesaistīto institūciju pārstāvji. 

 Ne retāk kā reizi ceturksnī 
notiek vecāku sapulces. 

 Skolā radīta institūcija, kuras 
ietvaros vecāki var paust savu 
viedokli un stiprināt sadarbību 
ar skolotājiem un skolas 
administrāciju. 

 Skolas administrācija ir 
nodrošinājusi bērnu un 
skolotāju informēšanu par 
viņu tiesībām un 
pienākumiem.  

 Skolas administrācija ir 
nozīmējusi atbildīgās personas 
par konkrēto pasākumu izpildi 
bērniem draudzīgas skolas 
veidošanā. 

 Skolā ir iekārtota 
priekšlikumu kastīte. 

 Skolā ir noteikts laiks, kad 
ieinteresētās puses var 
apspriest ar skolas dzīvi 
saistītus jautājumus, 
piemēram, brīvā laika 
pavadīšanas iespējas, mācību 
procesa koordināciju, radušās 
problēmas skolā. 

 Skolēnu disciplīnas 
pārkāpumu skaitam 
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(atsevišķiem gadījumiem, 
nevis masveida) tendence 
samazināties. 

 Skolēnu atsaucība, sniedzot 
ierosinājumus priekšlikumu 
kastītē. 

 Notiek pasākumi ar citu 
draudzīgo skolu skolēniem. 

 Skolā ir nodrošināts psihologu 
pakalpojums. 

 Skolā ir nodrošināts sociāla 
pedagoga pakalpojums. 

 Pašvaldība nodrošina 
materiālo atbalstu skolas vides 
uzlabošanā. 

 Skolā ir radīta sadarbības 
shēma, kā arī rīcības shēma 
tipiskajām situācijām, kur 
nepieciešama sadarbība ar 
sociālo dienestu, bāriņtiesu, 
tiesībsargājošām un citām 
iestādēm.   

 Skola par bērniem, kuriem ir 
nepieciešama palīdzība, ir 
informējusi sociālo dienestu 
un/vai bāriņtiesu vai citas 
kompetentās iestādes. Šāda 
informēšana ir fiksēta 
dokumentāli. 

 Skolas administrācija tiesiskās 
audzināšanas un 
likumpārkāpumu novēršanas 
jautājumos sadarbojas ar 
tiesībsargājošām institūcijām. 

 
Kopsavilkums Skola radījusi sadarbības mehānismu starp 

skolēniem, skolotājiem, administrāciju un 
vecākiem, sadarbības shēmu ar citām 
institūcijām, jo īpaši, saskaroties ar bērna 
apdraudējumu. 

 

 
______ 
* Viens indikators var vienlaikus apliecināt vairāku kritēriju ievērošanu. 

 
 
Vienlaikus jāņem vērā, ka bērniem draudzīga skola nevar pastāvēt bez pienācīgas 

pašvaldības izpratnes par skolas vides attīstībā nepieciešamajiem ieguldījumiem, sadarbības un 
atbalsta, kā arī vēlmes attīstīt savu institūciju funkcionēšanas mehānismus.   

Īpaši nozīmīgi bērniem draudzīgas skolas tapšanā ir šādi pašvaldības darbības virzieni: 
- vietējām vajadzībām atbilstoša un efektīva starpinstitucionālās sadarbības mehānisma 
radīšana pašvaldībā bērnu izglītošanai, sociālajam atbalstam un kvalitatīvai brīvā laika 
pavadīšanai; 
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- finansiālās un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana skolas pieejamībai un kvalitatīvai 
funkcionēšanai; 
- uzraudzības nodrošināšana pār izglītības iestādes darbības kvalitāti; 
- bērniem draudzīgas skolas veidošanas iniciatīvas un ar to saistīto pasākumu (diskusijas, 
konferences, pieredzes apmaiņas, atpūtas pasākumi, stimulējoša aktivitātes u.tml.) 
atbalstīšana. 

 
Būtiski arī, lai pašvaldība nodrošinātu informatīvu un izglītojošu atbalstu skolas vides 

uzlabošanai. Šādu atbalstu iespējams īstenot dažādās formās- gan savlaicīgi informējot par 
lēmumu projektiem un lēmumiem, kas skar skolas dzīvi, gan apmaksājot izglītojošus pasākumus, 
informācijas izplatīšanu par aktuāliem jautājumiem un veicot citas skolas vidi attīstošas aktivitātes. 

 
V Bērnu viedoklis par bērniem draudzīgu skolu 

 
 Skolēni bērniem draudzīgu skolu raksturo kā tādu mācību iestādi, kur bērni ir draudzīgi un 
kur valda labas savstarpējas attiecības, ne tikai pašu skolēnu vidū, bet arī starp skolēniem un 
skolotājiem. 
 Stundās jājūtas labi – skolā jābūt interesanti, klasesbiedriem ir jābūt izpalīdzīgiem un 
pretimnākošiem, skolotājiem ir jābūt kā padomdevējiem, domubiedriem, biežāk jāliek labas 
atzīmes, jāatbalsta. Pret visiem skolēniem jāizturas taisnīgi. Skolā jābūt vairāk bērnu dažādām 
interesēm atbilstošu interešu pulciņu, lai bērniem būtu ko darīt brīvā laikā. 
 Bērni vēlas skolā justies droši, brīvi, saprasti un, lai viņus nešķiro pēc materiālā stāvokļa.  

Svarīgi, lai būtu vēlme nākt uz skolu un uzkavēties tajā. 
 
Veidojot bērniem draudzīgas skolas modeli, ir svarīgi ieklausīties pašu bērnu teiktajā: 
 
„Reizēm cilvēki sauc skolu par otrajām mājām, reizēm par gudrības avotu, katrs no mums to 

uztver savādāk, citiem tā ir īsta elle. Man skola ir laimes saliņa, jo skola ir vieta kur pavadīju 
lielāko daļu savas bērnības, un, kā zināms, bērnība ir dzīves laimīgākais posms. Pēdējais, ar ko 
varētu pamatot, ka skola ir mana laimes saliņa, ir tas, ka šeit esmu ieguvusi savas zināšanas un 
izglītību.” 

 
/12.klases skolniece/ 

 
„B ērniem draudzīga skola varētu būt tāda: skolā visi bērni draudzētos un nekad viens 

otram nesistu. Būtu arī stunda, kurā bērni mācītos viens otram uzticēties, stundās būtu dažādi 
uzdevumi pa pāriem. Stundu sauktu – Uzticības stunda.” 

 
/4.klases skolnieks/ 

 
„.Manā sapņu skolā bērni nestrīdētos un būtu draudzīgi..”  

 
 /5. klases skolnieks/ 

 
„Skolotājs varētu biežāk smaidīt, tad skolēni justos ērtāk. Varētu būt tuvākas skolnieku un 

skolotāju attiecības. Varētu skolnieki izstāstīt savas problēmas un skolotājas varētu palīdzēt. Lai 
gan skolēnu un skolotāju attiecības ir svarīgas, skolēnu savstarpējās attiecības arī ir ļoti 
svarīgas. Skolēniem vajadzētu būt draudzīgākiem un nevajadzētu vienam otru apsaukāt..” 
 

/8. klases skolnieks/ 
 
„..skolēniem draudzīgā skolā jājūtas tā kā savās otrās mājās – brīvi un nepiespiesti. Tādai 

manā izpratnē jābūt draudzīgai skolai.” 
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/9. klases skolnieks/ 

 
 
„ У меня школа ассоциируется с храмом знаний, и мне нравится здесь учиться. Мне 

нравятся многие предметы, на которых я чувствую себя уверенно и не стесняюсь 
отвечать...я могу обратиться с любой проблемой к учителям, директору, классному 
руководителю.” 1 

/9.klases skolniece/ 
 
„..школа – это мир прекрасный, в котором всегда царит любовь, дружба, радость и 

взаимопонимание”. 2 
 

/9.klases skolniece/ 
 
„Manā sapņu skolā būtu tā: bērni tur ir paklausīgi, gudri un labi. Skolotāji bērniem būtu 

draugi un kā otrās māmiņas, kam var stāstīt gan priekus, gan bēdas”. 
 

/4.klases skolniece/ 
 

„Draudzīga skola ir vieta, no kurienes negribas iet projām, kur ir sakopta vide un 
draudzīgas attiecības”. 

 /5.klases skolnieks/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Tulk.no krievu val.: “Man skola asociējas ar zināšanu templi, un man patīk te mācīties. Man patīk 
daudzi priekšmeti, kuros jūtos par sevi pārliecināta un nekautrējos atbildēt. Es varu ar jebkuru 
problēmu vērsties pie skolotājiem, direktora, klases audzinātāja.”  
 
2 Tulk.no krievu val.:” .. skola - tā ir brīnišķīgā pasaule, kurā vienmēr valda mīlestība, draudzība, prieks 
un savstarpēja sapratne.”  
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Nobeigums 

 
Izvērt ējot situāciju skolās, bērnu un sabiedrības vajadzības kopumā, par bērniem 

draudzīgu var uzskatīt skolu, kurā izveidota droša un sakārtota vide, attiecības starp 
bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas administrāciju balstītas uz cieņu, sadarbību un 
atbalstu, tiek nodrošināta pienācīga izglītības kvalitāte un bērnam dota iespēja darboties 
radoši, realizējot savas idejas un talantus. 

 Jāatceras, ka katrs bērns ir indivīds ar savu neatkārtojamu iekšējo pasauli un ārējās 
pasaules īpašu uztveri. Mūsdienās mācību procesu raksturo liels apgūstamās informācijas 
daudzums un spēju attīstīšana to ātri atrast un apstrādāt. Tomēr nemainīgi svarīgs ir arī 
pedagogu, skolas, vecāku un sabiedrības kopumā uzdevums veicināt skolēna attīstību par 
pilnvērtīgu un harmonisku personību. Tādēļ būtiski atbalstīt bērnu tieksmi pašiem atklāt pasauli 
un meklēt tajā savu patiesību. Kritiska problēmu izvērtēšana un risināšana, iztēles attīstība, 
godīguma un atbildības audzināšana – tiem jābūt jaunās sistēmas uzdevumiem. 

Mācību process un audzināšana ir māksla. Lai sasniegtu mērķi, ir nepieciešams reformēt 
attieksmi pret skolu un skolēnu. Tomēr mācību process ir atkarīgs arī no pašiem bērniem. No 
jauna ir jāizvērtē mūsdienu vērtības un jāpiedāvā bērniem tāds mācību process, kas ir balstīts uz 
šo vērtību izpratni. Jāveicina skolēnu iekšējas disciplīnas veidošana un tai pat laikā jāatbalsta 
viņu izvēle un brīvības, kas attiecas uz viņu attīstību, rakstura un individualitātes veidošanos. 

Apsveicami, ka projektā „Bērniem draudzīga skola” piedalījušies gan skolotāji un 
skolēni, gan skolu administrācijas, vecāku un pašvaldību vadības pārstāvji. L īdz ar to problēmas 
un to risināšanas iespējas tika aplūkotas daudzpusīgi. Būtisku ieguldījumu bērniem draudzīgas 
skolas kritēriju izstrādē devusi vecāku, skolēnu un skolotāju anketēšana, kā arī vietējā, rajona un 
valsts līmenī īstenotās diskusijas.  

Bērnu un ģimenes lietu ministrija pateicas visiem projekta dalībniekiem par skolu 
attīstības veicināšanu, aicinot turpināt uzsākto darbu, lai sasniegtu iecerētos rezultātus, un arī 
turpmāk sadarbotos ar ministriju bērniem draudzīgu skolu veidošanā. Arī skolas, kas vēl nav 
iesaistījušās projektā „Bērniem draudzīga skola”, tiek aicinātas piedalīties nākamo gadu 
aktivitātēs. Tikai sadarbība un līdzīga izpratne par skolu pilnveidošanas mērķiem un 
uzdevumiem, ļaus sasniegt labus rezultātus un padarīt skolu par vietu, kur ikviens skolēns ar 
prieku gūst zināšanas, jūtas saprasts un novērtēts. 

 
 

Papildus informāciju par projektu un tā attīstības gaitu atrodama Bērnu un ģimenes lietu 
ministrijas mājas lapas www.bm.gov.lv sadaļā „B ērniem draudzīga skola”. 

 
 
 
 

 


