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ĪSUMĀ PAR MUMS
Biedrība dibināta 2014.gada 11.novembrī

TĪKLA BIEDRI: Tīkls apvieno NVO un privātos

biedrus, kas pārstāv Ģimenes un sociālās drošības, 

Izglītības, Veselības un Tiesību aizsardzības jomas

Izglītības Iniciatīvu centrs

Nodibinājums Dardedze

Latvijas Bērnu Fonds

Latvijas Lauku Ģimenes Ārstu asociācija

Latvijas Audžuģimeņu asociacija

Latvijas Pretnabadzības tīkls (EAPN)

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija

Latvijas Vecāku kustība

Neatkarīgā Izglītības biedrība

Profesionālo audžuģimeņu apvienība Terēze

Ronald McDonalds Charities

Glābiet bērnus



Bērnu un jauniešu līdzdalība ir process, kurā bērni un jaunieši
piedalās sev būtisku jautājumu izlemšanā, apkārt notiekošā

līdzveidošanā un sabiedrības procesu ietekmēšanā

KAS IR «LĪDZDALĪBA»?

Skolēnu līdzdalība ir lielā mērā atkarīga no pieaugušā rīcības. 
Nav iespējams sagaidīt iniciatīvu un līdzdalību neieguldot laiku un 

resursus bērnu un jauniešu motivēšanā un iedrošināšanā…



STATISTISKI VIDĒJĀS LATVIJAS KLASES «PORTRETS»

KLASE ar vidēji 30 bērniem, no 
kuriem:
- 6 bērni dzīvo zem nabadzības līmeņa;
- 10 dzīvo mājokļos, kas nav apmierinošā stāvoklī;
- 11 bērni dzīvo šķirtās ģimenēs;
- 5 skolēni attiecības savā klasē raksturo kā sliktas, ļoti sliktas;
- 14 skolēni ir izjutuši vardarbību pret sevi; un puse no viņiem 

mēģina tikt galā ar to paši saviem spēkiem un 4 skolēni par 
izjusto vardarbību nestāsta pat saviem vecākiem

- 15 skolēni izjūt regulāru pārpūli, spriedzi mācībās;
- 9 bērni neēd brokastis; 
- 6 bērni skatās TV vismaz 4 stundas dienā;
- 10 zēni un 4 meitenes (brīvdienās- 15 zēni un 6 meitenes) 3 

un vairāk h dienā pavada spēlējot  datorspēles; 
- 7 skolēniem ir liekais svars un tikai 6 bērniem ir pietiekama 

fiziskā aktivitāte (stunda dienā);

JAUTĀJUMS: Cik vidēji no klases skolēniem  spēs koncentrēties uz 

mācībām, ja pēc Maslova piramīdas- primāri cilvēkam jānodrošina 

pamata jeb fizioloģiskās vajadzības un drošības sajūta?



Bērnu labsajūta skolā



Bērnu emocionālā labsajūtas Baltijas valstīs 
Atbildes «vienmēr» un «ļoti bieži» % BĒRNU IKDIENAS 

SAJŪTAS

• Vislaimīgākie bērni ir 

Igaunijā (89% apgalvo, 

ka ir laimīgi bieži vai 

vienmēr), kamēr 

Lietuvā un Latvijā

laimīgo bērnu īpatsvars 

ir vienāds (80%). 

• Bērnu vērtējumi par 

labsajūtu un 

piedzīvotām dažādām 

emocijām ikdienā rāda 

Lietuvas bērnu īpaši 

atšķirīgo situāciju – viņi 

daudz biežāk kā bērni 

Igaunijā un Latvijā jūtas 

vientuļi, dusmīgi, 

nomākti, skumji u.tml.



Līdzdalība skolā

Kas izdodas labi?
Kādi ir izaicinājumi?
(Programmas „PAR MANI - KOPĀ AR MANI” pieredze, 

Dec 2016 – Sept 2017, piedalījās 210 3 .klašu skolēni no 8 

Rīgas un Pierīgas skolām)



Programmas pamatprincipi:

 Praktiska, pieredzē balstīta mācīšanās pieeja

(interaktīvas iesaistošas metodes, neformālā 

izglītība);

 Viegli integrējama esošajā mācību programmā un 

atbilst starptautiskajiem un Latvijas izglītības 

standartiem (audzināšanas, sociālo u.c. mācību 

stundās)

 Metodes izmēģinātas praksē Latvijā dažādās 

skolās

 Balstīta vispārējo cilvēktiesību un bērnu tiesību un 

pienākumu pieejā, īpaša vērība tiesībām uz 

līdzdalību

 Bērnu iesaiste visos procesos

Programma veidota, balstoties uz trīs 

kompetencēm:

Pašizziņa. 

Emocijas, pozitīva 
attieksme. 

Personīgo mērķu 
izvirzīšana.

Sadarbība un pieņemšana. 

Cieņa, draudzīgums, 
saskarsme. Komandas gars. 

Uzticēšanās un drošība

Līdzdalība. 

Tiesības, pienākumi 
un atbildība. 

Viedokļa izteikšana, 
kopīga lēmumu 

pieņemšana.

Programma «Par mani-kopā ar mani»

JANV. FEB. MARTS APR. MAIJS SEPT.

Ievad-
seminārs 
skolotājiem

1.komandu
treniņš

2.komandu
treniņš
Skolotāju 
konference

3.komandu
treniņš
Divi vebināri
skolotājiem

Vēstnieku 
tikšanās-
izvērtēšana

Noslēguma
pasākums

Skolotāji īsteno astoņas metodes mācību stundās (vidēji 16 mācību stundas)



JAUTĀJUMI PAR BĒRNU LABSAJŪTU UN PRASMĒM Vidējais (1-

ļoti slikti, 5-

ļoti labi)

Atbildes „ slikti 

un ļoti slikti” %

Mana labsajūta klasē/skolā (kā es jūtos kopumā- gan 

fiziski, gan emocionāli) 3.9 9%

Es protu pateikt savas domas tā, lai citi saprot 3.6 12%

Kā es tieku galā ar dusmām, aizkaitinājumu, 

uztraucošām situācijām 3.1 29%

Skolā es jūtos droši 4.1 9%

Draudzīgums un laipna attieksme starp klasesbiedriem 3.9 9%

Draudzīgums un laipna attieksme no skolotāju puses 4.2 4%

Klases sadarbība grupu darbos (visi var izteikties, ne 

tikai paši skaļākie) 3.7 14%

Prasme klasē kopīgi pieņemt lēmumus 3.7 19%

SKOLĒNU APTAUJA (JANVĀRIS, 2017, 170 skolēni)

Kā problemātiskas vērtētas:
Skolēnu savstarpējās attiecības
Problēmu risināšanas un sadarbības prasmes
Emociju vadīšanas prasmes
Viedokļa formulēšanas un izteikšanas prasmes

Kā stiprās puses  vērtētas (vai tas tā ir?)
• Zināšanas par savām tiesībām
• Skolēnu labsajūta (fiziskā un emocionālā)
• Piederības sajūta klasei, skolai
• Pašcieņa, pašpārliecinātība

NO SKOLOTĀJU ANKETĀM PAR SKOLĒNU PRASMĒM  



JAUTĀJUMI PAR BĒRNU LĪDZDALĪBU SKOLAS DZĪVĒ KOPSAVILKUMS VĒRTĒJUMS

JĀ NĒ REIZĒM

Uz skolu es eju ar prieku 32% 5% 63%

Es zinu un jūtu, ka klasē mans viedoklis ir svarīgs un tas tiek ņemts vērā 28% 25% 47%

Es esmu piedalījies/-usies klases uzvedības noteikumu izstrādāšanā 42% 47% 11%

Ikvienam mūsu skolā ir iespēja izteikt savu viedokli un priekšlikumus par 

dažādām lietām, kas un kā skolā/klasē notiek 61% 11% 28%

Man ir sajūta, ka skolā varu ietekmēt daudzas lietas, kas ir man svarīgas 46% 21% 33%

Man ir iespēja izteikt savu viedokli un sniegt priekšlikumus ne tikai mutiski, 

bet arī citos veidos (piem. ierosinājumu kastīte, epasts, utml.) 41% 28% 29%

Skolā man ir jautāts mans viedoklis un domas par: JĀ NĒ NEATCEROS

To, kā es jūtos klasē/skolā 58% 19% 23%

Attiecībām ar klases biedriem 59% 18% 23%

Stundu sarakstu/noslodzi 55% 26% 19%

Mājas darbu daudzumu 50% 30% 20%

Skolas ēdināšanas kvalitāti 39% 46% 15%

Drošības sajūtu skolā- fizisko un emocionālo 41% 34% 25%

Problēmām, kas mani uztrauc 40% 41% 19%

Starpbrīžu ilgumu 39% 48% 13%

Mācību stundu aktivitātēm, saturu 42% 35% 22%

Ekskursijām 70% 16% 15%

Skolas un  klases iekārtojumu 36% 42% 22%

Skolas pasākumiem (konkursi, sporta dienas, sacensības, svētki) 51% 29% 20%

SKOLĒNU APTAUJA par LĪDZDALĪBU (01. 2017, 193 skolēni, 3.kl.)



DALĪBNIEKU ATZIŅAS

SKOLĒNI 
• Atklājām, ka katram ir savas labās un sliktās īpašības un klases biedru jūtas ir visādas
• Uzzinājām, ka skolotāja māk spēlēt spēles un iepazinām veidus, kā nomierināt

klasesbiedrus
• Sajutām, ka klase paliek draudzīgāka un mums ļoti patīk šīs nodarbības
• Iemācījāmies paklausīties, iesaistīt tos, kuri neiesaistās, un sadarboties komandās

SKOLOTĀJI
“ Man visu laiku likās, ka ir jāiet ar karogu pa priekšu, tagad esmu sapratusi, ka bērni iet pa 
priekšu ar karogu un es eju blakus. Līdz šim neviens nebija pastāstījis, ka var arī savādāk -
paklusēt, nesteidzināt, ļaut bērniem izdomāt pašiem…”

“Lietas var darīt interesantāk. Šī bija uzdrīkstēšanās piedalīties. Pārmaiņas notiek ļoti lēnām…” 
“Refleksijas ceļa zīmes pielikšu pie sienas. Bērni zinās, varēs atbildēt, man biežāk jāpaklusē…”

“Ieguvu jaunas prasmes izmantot metodes un iemācījos, ka var strādāt nesakot priekšā! Lai arī 
tas prasa ilgāku laiku. Jā, un sākumā arī man bija bailes…”



IZAICINĀJUMI & IESPĒJAS 

SKOLĒNI
 Mācīšanās caur spēlēm  - gan interesanti, gan izaicinājums (vides maiņa- nesēž solos, kā ierasts- nav 

vērtējumi-atzīmes, brīžiem rada nenopietnības atmosfēru, uzmanības izkliedēšanos)
 Bērni pieraduši  pie formālās izglītības pieejas - «frontālā» mācīšana, «katrs pa sevi», skolotājs kā procesa 

virzītājs. Nav pieredzes lēmumu pieņemšanā, pašiniciatīvā un pašvērtēšanā. 
 Atkarība no skolotāja vadības, kontroles. «Pareizās atbildes un rīcības»;
 Respekta trūkums pret savu vienaudžu sajūtām, vērtībām;
 Zema uzmanības noturība- grūti noklausīties uzdevumu, veidot sakarības starp uzdoto un rezultātu;
 Nav izvērtēšanas/refleksijas pieredzes;
 Ieklausīšanās prasmes- nepieciešami praktiski treniņi;
 Vēlme runāt un dalīties savās domās – bērni piedāvā idejas un ierosinājumi, kā var rīkoties labāk;
 Kļūdas ir vērtīgas - bija iespēja kļūdīties, analizēt, piedāvāt  risinājumus;
 Sadarbība sākas ar pieņemšanu - bērni izprata, ka lai būtu sadarbība - nepieciešama arī pieņemšana, 

iekļaušana. Vēl trūkst iemaņu, prakses, taču ir izteikta vēlme;
 Uzklausīšana palīdz –klases “melnās avis” (problēmu cēlāji, protestanti pēc pārējo apraksta) - spēja izteikties, 

dalīties ar viedokli. Jau tas, ka viņam/viņai ļāva izteikties, tikt uzklausītiem, nepārtraucot, uzlaboja šo bērnu 
turpmāko uzvedību!



IZAICINĀJUMI & IESPĒJAS 

SKOLOTĀJI
 Nepieciešamas pārmaiņas -skolotāji atzīst, ka mācīšanās pieejai jāmainās un arī līdzdalībai jābūt kā pamatam 

mācīšanās procesā (trūkst praktisko metožu).
 Atzinīgi novērtē gatavo metodisko materiālu- «ņem un dari, viss ir sagatavots»
 Atšķirīga izpratne par bērnu līdzdalību;
 Bail kļūdīties;
 Vērtēšana  (kuram “sanāk” un kuram “nesanāk” uzdevums) + sasniedzamais rezultāts (process arī ir 

rezultāts);
 Trūkst laika eksperimentēt ar jaunām mācību metodēm, pieejām;
 Sadarbošanās un līdzdalības kultūra visā skolā, citādi to nevar pilnvērtīgi nodot skolēniem. 



IZAICINĀJUMI & IESPĒJAS 

IZGLĪTĪBAS POLITIKA UN SKOLU VIDE

 Ikdienas mācību procesā padziļinātai sociālo prasmju attīstīšanai šobrīd praktiski nav laika (jo tas būtu jādara 
plānveidīgi, sistemātiski un atvēlot laiku sarunām-refleksijai)- to nevar iemācīties no grāmatas! Bet tikai 
darot;

 Spiediens uz skolotājiem- skatās bērnu atzīmes, reitingus, utt. Mācību viela «jādzen» uz priekšu;

 40 minūšu mācību stundā praktiski nav iespējams realizēt nevienu iesaistošu aktivitāti ar pārrunu sadaļu 
beigās. Var paspēt veikt uzdevumu, bet bez refleksijas un pašvērtējuma nenotiek pilnvērtīga mācīšanās. 

 Klasēs ar lielu bērnu skaitu visi procesi prasa vēl lielāku laiku;

 Klases telpas lielums (mazas klašu telpas)- īpaši lielajās skolās, ierobežo aktivitātes, grupu darbus. Gaisa 
trūkums.

 Vide- liels skaļums starpbrīžos, bērni prasa klusuma vietu



MĀCĪTIES KOPĀ



JOMAS, KUR SKOLĒNI VAR LĪDZDARBOTIES (Velsa)

Skolas politikas un procedūras
Skolēni stāsta savas idejas par nepieciešamajām pārmaiņām savā skolā
Skolēni strādā ar skolas personālu tādu problēmu risināšanā, kā pāri darīšana, veselīgs uzturs un skolas 

vide
Aktuālu skolas jautājumu iezīmēšana un risināšana, piemēram, tādu problēmu noteikšana, par kurām 

skolotāji var nezināt (piemēram, pāri darīšana noteiktās rotaļlaukuma vietās).
Sociālā joma
Skolēnu labklājības iniciatīvu attīstība skolā, tādējādi strādājot pie skolas fiziskās un sociālās vides 

uzlabošanas.
Sociālo aktivitāšu organizēšana skolēniem, piemēram, diskotēkas, sporta un debašu sacīkstes, pasākumi.
Mācīšanās process
Skolēni runā ar skolas personālu par to, ko viņi vēlas iemācīties un kā, viņuprāt, to var izdarīt vislabāk
Savas mācīšanās izvērtēšana un klasesbiedru mācīšanās izvērtēšana
Viedokļu apkopošana un izplatīšana
Skolēni veic aptaujas un anketēšanu, lai skolas personāls saprot viņu viedokļus un pieredzi
Skolēni dalās ar informāciju par to, kas labs notiek skolā, izmantojot sapulces, interneta mājaslapu un 

informatīvos izdevumus
Skolēni noskaidro citu skolēnu idejas par uzlabojumiem skolā un balso par šīm idejām
Atbalsts citiem skolēniem
Skolēni strādā ar skolas personālu, lai palīdzētu skolēniem ar mācīšanās grūtībām
Skolēni iesaistās kā rotaļbiedri un vienaudžu atbalstītāji



Līdzdalības izvērtēšana (Velsa)



• Kādas jūsu skolā ir līdzdalības iespējas šobrīd? Vai visi skolēni par tām zina?

• Kas šobrīd visvairāk bremzē līdzdalību skolā, kādas ir būtiskākās problēmas tam, 
lai šo procesu varētu veikt kvalitatīvi?

• Ar ko varētu sākt jau rītdien pilnveidot to, kas jau skolā notiek līdzdarbošanās 
jomā (kas neprasa finanšu resursus)?

• Vai jaunā kompetenču pieeja nesīs nepieciešamās pārmaiņas līdzdalības un 
sadarbības prasmju attīstītīšanā? (skolēniem un skolotājiem)

JAUTĀJUMI PĀRDOMĀM UN DISKUSIJAI



SKOLĒNI
• uzlabojas skolēnu mācību motivācija un sekmes 
• uzlabojas skolēnu – pedagogu un skolēnu-skolēnu attiecības un līdz ar to kopējā 

labsajūta klasē
• skolēni jūtas iesaistīti, pieaug pašu atbildības sajūta
• tiek veidota iekļaujoša, draudzīga vide, kurā IKVIENS skolēns jūtas uzklausīts un 

novērtēts, nevis tikai visaktīvākie
• pieaug skolēnu sociālās prasmes un iemaņas, tostarp spēja formulēt savas 

domas

Līdzdalība skolā – IEGUVUMI (pētījumi no Skotijas & UK)

SKOLA
• Tiek veicināta skolēnu pašiniciatīva un mazināta konkurence, jo 

par līdzdalība atzīmes neliek 
• Neformālo, līdzdalīgo metožu pielietošana maina skolēnu 

attieksmi pret mācību procesu – mācīšanās kļūst daudzveidīga, 
nepārtraukta un galvenais – interesanta!

• Līdzdalība ir nenovērtējams atbalsts skolas sabiedriskās dzīves 
organizēšanā. 

• Skolēni ir vērtīgs resurss & radošu ideju krātuve - gatavi 
iesaistīties mācību procesa plānošanā un skolas sociālajā darbā!



KONTAKTI

Paldies par uzmanību!

www.bernulabklajiba.lv
facebook.com/Latvijas Bērnu Labklājības Tīkls 

E-pasts: info@bernulabklajiba.lv

http://www.bernulabklajiba.lv/

