
 

Rīgas 2. pamatskolas IKVD aptaujas anketu apkopojums skolēnu/audzēkņu 

vecākiem. 

Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 

skolēnu/audzēkņu vecākiem 

 

 

 

 

Kas, Jūsuprāt, ir skolēnu/audzēkņu labbūtības pamatā Jūsu bērna/bērnu 

skolā? 
71 atbilde 
Labi 
Pozitīvas emocijas 
Skolas un vecāku/institūcijas sadarbība mācību, rehabilitācijas jautājumos. Mūsdienīga 

pieeja bērnu vajadzību apmuiierināšanai. Pietiekams darba resursu skaits. Pielāgota 

mācību vide. Mācību programma atbilst bērna spējām. 



Pamata ir sapratne ar draugiem 
Izpratne par bērnu ar īpašām vajadzībām 
Pozitīva attieksme, iesaistīšanās, atbalsts 
Īpašas rūpes un pozitīva attieksme pret bērnu. 
Stabila vide, pedagogu profesionalitāte, individuāla edienkarte, mācības dzimta valoda  
Personāla pozitīva un profesionāla pieeja sadarbībai ar bērnu. 
Skolotāju un darbinieku attieksme. 
Labas nodarbības un laba attieksme pret berniem 
Pedagogu attieksme un interese palīdzēt. 
Pedagogu uzmanība un pozitīva attieksme. 
На доброте, на внимание. 
Внимание и забота преподавателей и другого персонала 
Laba attieksme 
Pasniedzējs, klases vadītājs 
Labi skolotāji, laba skolotāju attieksme pret bērniem. 
kolektīvs 
Manam bernam patik tur macities 
Pamatā berna velešana macities skola 
Viss kartība 
Jauka attieksme no visu pedagogu puses.atsauciba. 
Pozitīva atteiksme. Musu kursā ir visslabāka skolotāja! 
Очень хорошие педагоги, 
speciālajā skolā jābūt individuālai pieejai katram bērnam 
Nevar atbildēt uz jūsu formulēto jautājumu, jo kontaktēšanās vāja 
Apgādība ar ēdienu un mācību materiāliem 
Uzraudzība un atbalsts 
Uzskatu ka atbalsts un dienas saraksts. 
labi organizēts mācību process 
es nezinu 
Skolotāju attieksme un ieinteresētība. Skolas plašums, dažādās telpas nodarbībām 
Draudzīgas attiecības starp skolēniem un skolotāj iem 
Skolas atmosfēra 
Lai butu e-klase, lai vismaz saprot kas ir uzdots uz majam un kadi ir atdzimes. 
Skolotāju aizraušanās ar savu darbu un no administrācijas puses pastavīga mācību 

resursu pilnveidošana 
Pozitivi 
Laba skolotāju attieksme 
Laba 
Pozitīva attieksme starp visām iesaistītajām personām. 
Labi, draudzīgi skolotāji un labs ēdiens 
Spēja pieņemt bērnu tādu, kads viņš ir. Tiek apmierinātas viņa vajadzības.Cieņa un 

labsirdība. 
понимание 
atsaucīgi, laipni un kompetenti skolotāji. 
Pozitivas emocijas 
Macibu kvolitate. 



Savstarpēju sapratni 
skolotaji palidz tikt gala ar grutibam 
izglītības kvalitāti 
Skolotāju un skolas audzēkņu pozitīva attieksme. 
Visu iesaistīto personu atsaucīga un pozitīva attieksme. 
laps kollektivs 
Kompetenti skolotaji 
Draudzīga atmosfēra 
Labo skolotāji 
На высокой ответственности персонала школы-учителей,нянь,директора. 
Vide kurā skolnieks tiek iesaistīts sava vecuma sabiedrībā, gūstot pozitīvas un sociālas 

pieredzes, kā arī iegūstot jaunas zināšanas iuntiek izaicināts skolnieka intelekts. 
Draudzīga attieksme pret bērnu, spēja saprast viņa vajadzības, individuālā pieeja un 

mierīga atmosfēra 
 

Kas, Jūsuprāt, Jūsu bērna/bērnu skolā būtu jāpilnveido, lai palielinātu 

skolēnu/audzēkņu un labbūtību? 
71 atbilde 
Pielāgota vide, mācību programma atbilstoša bērna spējām. 
Lielakas draudzibas iemanjas 
Auklēm un palīdzēm valsts valodas zināšanas 
Atbalstu skolotājiem 
Viss pietiek 
Viss ir labi. 
Interešu izglītība pēc bērna vajadzībam. Jaunas profesionālās ievirzes programmas. 

Turpmakā apmācība dzimtā valodā(krievu valoda) Uzvedības analītiķa (ABA speciālista) 

piesaiste nepieciešama gadījumā/un,vai piesaistīt finansējumu izglītības pieejamības 

jautājumu risināšanai(materiāli un/ vai uzvedības analītiķa konsultācija gan pedagogiem, 

gan vecākiem.  
Nepieciešama lielāks valsts un pašvaldības atbalsts, lai varētu nodrošināt tieši skolas 

inventāru, kas domāti skolas audzēkņiem, ar spec tehn.palīglīdzekļiem, tādejādi atvieglotu 

bērnu un personāla savstarpējo komunikāciju un sadarbību. Piemēram, aktivitātes krēslus, 

spec.valodas attīstībai tāfeles, pirkstu satvērienu attīstībai utt... 
Nevaru atbildēt 
Viss ir labi 
Motivēt pedagogus un pārējo personālu. Bērnus bieži vest ārā pastaigā un obligāti vest 

ekskursijās. Piedāvāt piedalīties pulciņos pēc nodarbībām. Nodrošināt ar  sporta inventāru, 

lai arā vismaz var bumbu spēlēt, vai lekt ar lecamauklu, neviss sēdēt uz soliņa, neko 

nedarīt, tikai gaidīt vecākus, kad atnāks pakaļ. 
Centies ieklaut vairāk papildus nodarbības (logopēda u.c.) 
Меня все устраивает. 
Иногда кажется, что одной нянечке тяжело, часто бывает что теряются вещи, и 

потом сложно найти 
vairāk izveidot interešu lokus 



Garākas nodarbības. Papildus pulciņi. 
Drošu apkartēju vide. 
Stabilitāti, un pec iespējas mazāku klasi, lai klases vadītājam pietiek laika visiem 

audzēkņiem 
Ja skolotājs saslimst, lai viņa vietā būtu cits skolotājs. 
personāla individuālo pieeju 
Pilnveidot skolotaju un vecaku sadarbibu 
Pilnveidot skolas finansejumu 
Neko 
Vairāk interesējošo pulciņu 
Man liekas kā viss ir kartībā 
Ребёнок и так все выполняет и старается.  
palielināt darbinieku skaitu, lai viņiem būtu iespēja vairāk uzmanības veltīt katram bērnam; 

retaļu laukumu arā bērniem dažada vēcuma; veikt kopīgas aktivitātes ar vecākiem, 

ekskursijas 
Vairāk kontaktēties ar bērnu vecākiem, aizbildņiem par mācībām, uzvedību 
Vairāk kopīgos pasākumus 
Piesaistīt dažādus speciālistus 
Būtu labāk ja būtu vairāk speciālā personāla. 
grūti atbildēt 
es nezinu 
Vēl lielāka iniciatīva no skolotāju puses 
Mani uz doto momentu vis apmierina. 
Ļoti labi 
Man vis pātik. 
По 59 программе больше помощников учителя в классе 
Uzmanīga attieksme pret skolēna problēmām 
Motivēti pedagogi skolā 
Papildie pulciņi 
E-klasse 
 Jāpalielinā profesionālo skolotāju un auklīšu skaits 
Palielināt speciālo pedagogu skaitu un viņu iemaņas 
Attieksme 
Manuprāt, mana bērna skolā,viss ir vislabākajā kārtībā. Mani pilnībā apmierina 

skolotāju,auklīšu,speciālistu un pārējo darbinieku attieksme pret vecākiem un bērniem. 
Viss apmierina 
Ārpus klases nodarbības, pulciņi 
Veicināt socializāciju klasesbiedru starpā 
Apmācīt pedagogus, piesaistīt atbalsta speciālistus, lai strādātu ar efektīviem netodēm. 
культурные меррприятия 
iespējams rīkot jebkādus pasākumus, organizēt ekskursijas 
Pēc iespējas vairāk nodarbības(ergoterapeita nod,logopēda nod.un citi) 
Lek dauzka pacelaju. 
Nezinu 
dot lielaku finansejumu lai butu pitiekami pedogogu 
Spots Aktivitati 



Skolu interešu pulciņu veidošan 
Mani viss apmierina. 
Viss apmierina 
noskaņonums kolektiva 
Individuala pieeja 
Vairāk pievērst uzmanības katram bērnam 
Nekas 
Необходимо улучшить условия труда(повысить зарплату)персонала,чтобы не было в 

них недостатка. 
Darba apjomu pielāgot katra spējām, lai nezustu izaicinājums. 
Mazāks audzēkņu skaits klasē un kas tiktu sadalīts pēc bērna uzvedības un spējas. 

Adekvāts personāls. 

Kā Jūsu bērna/bērnu skolā tiek veicināta piederības izjūta skolai? 
71 atbilde 
Nezinu 
Labi 
;Loti labi, atsaucīgi pedagogi. 
Diemzel,skola vinjai nepatik 
Ļoti labi pateicoties skolotājiem 
Pasākumi 
Laba 
Pasākumi. 
Pašlaik grūti sniegt atbildi. Būtu vēlams, lai audzekņi kopīgi stada kokus, krumus, ziedus, 
lai veicinātu piederības izjūtu.. 
Esmu pateicīga, ka skolas personāls organizē bērniem dažādus tematiskos pasākumus, 

kas veicina viņos prieku un vēlēšanos doties uz skolu. 
Bērni neko nav stāstījuši 
Pie katra bērna ir sava pieeja,pedagogi ir profesionāli un māk sstrādāt ar manu bērnu 
Pedagogu attieksme, jo māk motivēt bērnu uz pozitīvismu un nepieciešamību mācīties. 
Manuprāt veiksmīgi: jūtas kā mājās. 
Хорошо. 
Привязанность к учителям, одноклассникам, и позитивные эмоции 
normāli 
Mums ir labākā skola! 
Ies ar prieku. 
Mūsu skolā - nekā. 
amatniecība izstādēm. 
nav vajadzības veicināt speciālu piederību skolai 
Skolotaju atbalsts 
Ekskursijas, svetku svinibas, dzimśanas dienas svinibas, skolotaju atbalsts 
Viss apmierina 
Starp bērniem notiekošās sacensības.starp klasēm. 
Bērnam patīk skolā, viņš jūtas laimīgs. 
Ребёнку очень нравится посещать именно эту школу,у нас был опыт в другой школе. 
dalība pasākumā 



Nemāku pateikt, jo neesmu piedalījušies pasākumos 
Skolas pasākumi 
Kopējie projekti, kur iesaistītās dažādas klases 
Valsts svētku svinēšana. 
laba mijiedarbība starp skolēniem un skolotājiem, 
es nezinu 
Mani apmierina. 
Draudzība 
Labi. 
Не знаю 
piedalīšanās skolas aktivitātēs 
Ārpus klases pasākumi 
Notiek pasākumi,kur bērni uzzin kko jaunu,kur viņiem ir jautri,prieks. 
Nezinu, kā tas notiek ar manu bērnu, jo viņam ir nopietnās grūtībās ar komunikāciju, bet 

kaut kā viņš doma par skolu un gaida. 
Pasākumi, piedalīšanas konkursos 
Normas robežās 
Palīdz 
Tas notiek tā dabiski. Visi ir kā viena liela kopiena. 
Viss labi 
Ārpus skolas pasākumi saliedē un veicina kopības un piederības sajūtu 
относительно 
tā kā skolotāji nemainās katru gadu, tas pozitīvi ietekmē mūsu bērnus un viņi saprot un 

uztver uzdevumus. liels paldies skolas vadībai, kas uztur šādus apstākļus skolotā jiem, kuri 
paliek skolā 
Labi jutas. 
atsaucigi pedagogi 
Aktiva piedalishana dazados pasakumos 
rūpējies par skolu 
Skolā rīko kopējus svētkus, ekskursijas. 
Skolas svētki, pārgājieni 
jūtas labi 
Skolas himna 
Daudz rinā 
Atbildība 
Систематически проводятся тематические мероприятия. 
Klasē ir vien 6 skolnieki, līdz ar to kopienas sajūta ir daudz ciešāka. 
Grūti teikt, nezinu 
 

 

 

 

 

 



 

Iekļaujošā izglītība  

 

 

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? 
71 atbilde 
Es nezinu 
Individuāls asistens skolā bērnam ar fiziskiem un garīga rakstura traucējumiem. 
Mani vis apmierina 
Ar šīm lietām viss kārtībā 
Viss ok 



Visas nepieciešamas darba lapas mums iedeva pilna apmēra 
Manam bērnam vienmēr tiek piedāvāta individuāls risinājums. 
Būtu velāms sarunāt iegadāt vecākiem alternatīvas komunikācijas programmas license ar 

atlaidi, vēlams krievu un latviešu valodā.  
Manuprāt, skolai nav pietiekoši piešķirti finanšu līdzekļi, lai audzēkņi tiktu nodrošināti ar 

spec.tehn.paliglīdzekļiem, t.sk. ar digitālajiem rīkiem, piem., aipodi ar spec programmām 

attīstības darbam, ergonomiski pielāgoti galdi, krēsli. Piemēram, aktivitātes krēsls ar 

papildu pārvietošanas funkciju bija pašiem vecākiem jāmeklē un jānomā, lai atvieglotu 

bērna un pedagogu ikdienas darbu. 
Uz doto brīdi nodrošinājums apmierina 
Domāju mūsu skola ir pedagogi, kuri pat var pateikt kas tieši trūkst. No sevis pateikšu, 

lielāks atalgojums pedagogiem, dos iespēju mācīt bērnus nedomājot par ne apmaksātām 

rekenem. 
Viss ir pilnibā nodrošinati 
Labākus printerus skolā vaig, kur nav pārpildīti kartridži, jo pārpildītie bojā papīra 

printēšanas kvalitāti. Izprintētajiem materiāliem jābūt skaidri saskatāmiem. 
Mūsu gadījumā (59.programmai) macibas organizešana attālināti ir bezjēdzīga. 
Всем необходимым для детей. 
Vis ir 
Помню, что были проблемы с интернетом в классе 
Skola līdz šim ir nodrošinājusi visu nepieciešamo. 
Skolā visu nodrošina. 
Labi 
Nevaru atbildēt 
nezinu 
regulāra pielietošana 
Butu jauki, ja manam bernam skola nodrošinas ar planšeti un telefonu 
Skolai ir viss kas nepieciesams macibam 
Iemācīt darboties ar datoru.stunda datorika. 
Viss apmierīna 
На отдалёнке нет почти никаких учебных материалов. Хотелось бы что-бы 

полностью обеспечивает учебниками. 
Nemāku pateikt, jo bērnam redzētas ir tikai nokopēts lapas ar ko strādā skolā 
Planšete priekš komunikācijas 
Tehnoloģijas, kas palīdzēs ar savstarpēju komunikāciju 
Interaktīvās tāfeles vairāk. 
skola pilnībā nodrošina visu mācībām nepieciešamo 
es nezinu 
Mūsu skola nepilnīgi nodrošina bērnus ar materiāltehniskajiem un digitālajiem resursiem. 

Mācības attālināti vispār nav iespējamas 
Gribu lai bũtu klātienē 
Obespecitj materiāli dlja skoli 
Man vis patīk. 
Я не знаю, чего не хватает школе 
nezinu. 



Pietrūkst palīglīdzekļu, piem., trenažieri sīkās motorikas uzlabošanai (speciālais mīkstais 

plastilīns, trenažieri pirkstu un roku motorikai). 
Visu mācības procesa ir nepieciešams nodrošināt bērnu mācību grāmatām netikai skolā, 

bet arī mājas 
Lai butu labi sakari ar skolotaju. 
nezinu, vienmēr ir kur attistīties, un ir kādi jaunumi, kurus var ievest 
Grāmatas ar macību materiāliem, darba burtnīcas ar uzdēvumiem 
Ir viss nepieciešamais 
Manuprāt,viss ir nodrošināts vislabākajā mērā. 
Viss apmierina 
Sporta nodarbības, pulciņi 
Visu nodrošina 
Šobrīd tiek nodrošināti mācību materiāli, ar visu pārēju nākas tikt gala pašai skolotājai. 

Nav nekādas iesaistīšanas no atbalsta personāla, nav papildnodarbību iespējas. 
нет ответа 
dažiem bērniem ļoti patīk pildīt uzdevumus planšetdatorā, būtu jauki, ja planšetdatoru 

varētu izmantot klasē 
Vairak lidzeklus.un ekrtas 
Nezinu 
nepietiek personala 
Labs finansejums no ministrijad 
nodrošināt vairāk video pamācību 
Nepieļaut mācību norisi attālināti. 
Klātienē viss nodrošināts, attālināti mācības nav pieņemamas, bērniem jāmācās skolā! 
tehnologijas programmatūrs 
Ja 
Mums viss pietiek 
Компьютер или планшет для дистанционного обучения 
laikam nekas 
Šādas problēmas nebija 

 



 

 

 

 



 



 

 

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

vardarbību? 
71 atbilde 
Nekādi 
Nav iemeslu 
Nav attaisnojuma 
Nekādi 
Nav 
vardarbībai nav attaisnojošu iemeslu. Vardarbību var izraisīt uzkrājušās dusmas ģimenē, 

iedzīvotājiem nedraudzīga politiskā situācija, problēmas darbā, cilvēki bērnībā paši ir 

piedzīvojuši vardarbību. 
Nau attaisnojums 
Nav tādu 
Slimība 
Nav tāda iemesla 
Specifisks veselības stāvoklis. Diagnoze. 



Attaisnot nedrikst, siki jāizruna situāciju ar pedagogu, kopīgi jāmekle celoņi, lai situāciju 

izmainīt un iemācīt bērnu reagēt pareizi. Siki jāanalize, kas bija celonis(pirms situācijas, 

vai bieži atkartojas( piemēram kopēšana) un OBLIGĀTI jāmaina uzvedības modelis. 

Sarežğita gadījumā vēlams Uzvedības analītiķa konsultācija! 
Vardarbība nav attaisnojama nekādu iemeslu ietekmē. 
Tikai psihiskas traucējumi, nekontrolējami emociji. 
Ja bērnam ir psihiskas īpašības 
Mūsu gadījumā- nesapratne ko no bērna prasa. 
Никак 
Nekad 
Человек который делает плохо, зачастую сам от чего-то страдает, значит нужно 

начать с выяснения причин 
uzmanības trūkums un diskomforts 
Nezinu 
Provokācija 
Ja bērns invalīds to dara, viņam ir jāpiedod. Viņš nesaprot, ko dara. Pieaugušajiem tas ir 

nepieņemami. 
nav tādu iemeslu lai attaisnotu 
Nav iemeslu. 
Viņš ir autists 
Nav ataisnojuma 
Никакие 
garīga atpalicība un garīgi traucējumi bērnam; personāla nekompetence -ja vardarbība bija 

no viņu puses 
Nav tādu iemeslu 
Nekādi. 
Tādu iemeslu nav 
neviens 
Diagnoze, kas apliecina bērna garīgo atpalicību 
Es skaitu kā visu jārisina mutiski. 
Labi audzināsana 
Насилие в семье над самим ребёнком. 
ja tas noticis vienreiz emociju iespaidā un cilvēks sapratis un atvainojies 
Īpašu bērnu emocionālā nestabilitāte 
Nevaru pateikt 
Es nezinu 
Nekas nevar attaisnot 
bērns ar smago invalīdītāti, kādiem jābūt iemesliem?.... 
Problēmas ģimenē 
Cilvēks pats ir pazemots, un tādā veidā aizstāvas 
Bērni ar īpašām vajadzībām bieži sevi nekontrolē vai nesaprot izdarītā nopietnību,bet arī 

tas neattaisno vardarbību pret citiem. Vardarbībai attaisnojumu nav. 
Jārunā par to ar bērniem un jāpaskaidro viņiem ka tas ir slikti 
Iekšēji emocionāli ievainojumi, kā arī viegla garīga atpalicība 
Bērnam ir garastāvokļa maiņas, ātri nogūrst, un dažreiz dēĺ tā parāk emocionāli reaģē. 
не знаю 



nav pamata to attaisnot, tas ir nepieņemami. mūsu skolotāji ļoti rūpīgi uzrauga bērnus un 

vienmēr ziņo, ja bērns ir nejauši ievainots 
Aistavoties. 
Nezinu 
nav ataisnojuma 
Gruti patikt 
runāt par visām negatīvajiem 
Pašaizsardzība. 
Nav attaisnojumu. 
nav attisnojuma 
Ja to izdara neapzinati, neaizdomajoties par sekam 
Nervu sistēmas traucējumi 
Таких причин нет 
nekādi 
Jāizskata konkrēts gadījums atsevišķi 
 

 



 

 

 



 

 

 

Komentārs71 atbilde 
Varam paļauties, ka skolā ir droši. 
Lai venmer butu saule un miers uz zemes 
Pie skolotājiem ir drošībā,pie auklēm daļēji. 
Vienmēr ar prieku dodas uz skolu 
Jo bērnam ir savas vajadzības un ir maz skolenus, visi uzradībā 
Ir priecīgs doties uz skolu. 
Būtu velāms lielāks finansējums Valsts un pašvaldības līmeni, lai pedagogi varētu 

piedālīties maksas kursos, un nopirkt speciālas materiālus. Vēlams, lai skolai būtu 

sadarbība ar baseinu,trenažieru zale. Skolas komanda ir laba. 
Ja bērns labprāt un ar prieku dodas uz skolu, tātad nav pamats bažīties, ka bērns izjūt 

diskomfortu atrodoties skolā. 
Jo dodas uz skolu ar prieku. 
Mums vis patīk. Tikai ļoti slikti, ka jāmācās attālināti. 



Skolā ir ļoti atsaucīgi pedagogi,ir sensoru istaba,kur bērni var atputies,ja ir tadas 

vajadzības,vienmer atradusi pieeju bērniem 
Nodrošināt skolas personālam kā arī berniem psihologa konsultācijas. 
Jo pietiek pedagogu uzmanības un pacietības 
Мой ребенок всегда в хорошем настроение и посещает школу с удовольствием. 
Jūti sevī par līderiem 
Ребенок чувствует себя комфортно и спокойно, доверяя окружающим 
labi skolotāji 
Viņš ir drosmīgs un neļauj lai viņam kāds nodara pāri.vinš prot par sevi pastāvēt.bet tomēr 

tas ir bērns.grūti ir ārpus skolas kad saka viņam ko sliktu un negrib ar viņu spēlēt.Man kā 

mammai tas sāp,bet jau esmu iemācījusies apskaidrot kas un kā. 
Ies ar mieru  
Mācību apstākļi speciālajā skolā 
Durvis aizveras. Svešiniekus iekšā nelaiž. 
bērni ir līdzsaprotoši 
Berns skola jutas drosi, jo vinam tur patik macities 
Berns jutas drosi jo blakus labi skolotaji, kuri vienmer palidzes 
Skolā viņam seko līdzi 
Skola ir dežurants un aktīvi pedagogi kuri visu kontrolē 
Bērnam ļoti patīk skolā 
Вполне всё хорошо в школе. 
Klases audzinātāja ir blakus 
Piedagoģi nodrošina drošu vidi. 
Jo vienmēr klāt ir skolotājs 
Personāls un labi citi audzēkņi, kas dara vidi drošu. 
Bērns uz skolu dodas mierīgi un priecīgi 
Es uzskatu, ka mans bērns savā skolā jūtas droši 
Viņam tas apmierina. 
Bērns jūtas 
Bērns ir drošiba. 
Всегда под присмотром учителя, воспитателя и нянечки 
mierīga vide skolā 
Labs pedagogs, kas prot reaģēt 
Apkārtējais emocionālais fons ir drošs 
Ja 
Foršie pedagogi 
Labprāt nāk uz skolu 
Droša vide 
Mans bērns uz skolu iet ar lielāko prieku. Mīl savus skolotājus un aprūpētājus. Vienmēr 

jūtas gaidīta skolā. Un arī es esmu pārliecināta un mierīga ,ka skolā esot,ar viņu viss ir 

labi. 
Es domāju ka viss ir labi. Bet es varu nezināt jo manis nav kopā ar bērnu skolā. 
Es ceru ka droši 
Ir samērā pastāvīgs un neatlaidīgs 
Kopumā ir labi. Ļoti laba klases audzinātāja 
спокойно 



Es nekad neesmu redzējis jebkāda veida vardarbību vai diskrimināciju. Esmu ļoti 

apmierināta ar mūsu skolas darbu 
Labi jutas skola 
Jā,skola nodrošina pilnu apsardzi 
skolotajem ir individuala pieeja katram bernam 
Pedagogi un administracija Dara visu Lai Berns jutas droshi 
fiziski un emocionāli viss ir stabili  
Paldies par ieguldīto darbu! 
Skolas personāls seko lai bērniem būtu droši. 
noverteju labi 
Jo skola ir paredzeta berniem ar invaliditati un tadi gadijumi netiek pielauti 
Viss kārtībā 
Ja būtu problēmas, viņš teica 
В нашей школе очень ответственные педагоги. 
komentāru nav 
Negrib iet uz skolu. Bieži paņemu bērnu no skolas trauksmainu. 
 

 

 



 

Ja nākotnē būs attālinātās mācības, kā Jūs ieteiktu šo procesu organizēt?  
71 atbilde 
Nav ieteikumu 
Nezinu 
Kā līdz šim, iedod darbiņu, ko var mājās izdarīt. 
Lai vis ir pa vecam 
Bērniem ar īpašām vajadzībām tas nav iespējams 
Bērniem ar specialiem vajadzībam labāk būt skolā. Var but minimalais kontakts ar citiem 

klasiem 
Klātienē. 
Ja bērns ar invaliditāti, īpašam vajadzībam, kurš pieskatīs bērnu mācības procesā. Jābūt 

noalgotam asistentam attālinātas mācības laikā( jāizstrādã MK noteikumi)!!! Jāveido 

kopēju atbalsta sistēmu! 
Neatbalstītu, ja speciālās izglītības iestādes audzēkņiem būtu attālinātās mācības. Man kā 

vecākam tā ir ļoti liela slodze būt vienlaikus aprūpētājam, pavāram, asistentam un 

spec.pedagogam. Man diemžēl jāpamet ir darbs, kas savukārt loti ietekmē kopējo ģimenes 

budžeta ienākumus, tādejādi arī kopēju ģimenes labbūtību. 
Nepieļaut attālinātās mācības kā faktu. Bērniem jāmācās skolā! 
Negribētos!!!! 
Cēru,ka nebūs,bēprs labāk macas skolā ar pedagogiem,majas negrib daudz ko darīt 
Darīt visu tāpat kā iepriekš 
Tas praktiski nozīmē, ka nodarbības notiks ar vecākiem pedagogu vietā. 



Я бы не хотела дистанционное обучение. 
Ne gribās 
Главное чтобы не было сбоев с интернетом, и доступность общения с учителями 
nekādā gadījumā, tas ir slikti 
Negribas 
Cēru ka nebūs 
Klātienē. 
Nodrošināt izglītojošu materiālu. 
identiski , ņemot vērā kļūdas 
Mans berns neprot macities attalinati 
Man nav laika palidzet bernam macities. Bez manas palidzibas berns neprot macities 
attalinati. 
Sēdēt mājās un mācīties 
Nezinu pagaidam 
Lai process notiek klatienē 
Я против такого обучения. 
Nav atbildes 
Mums tā nederēs 
Manam bērnam tas neder 
Manam bērnam tādas mācīšanās nederes 
Apmierināts ar mācību procesa norisi 
negatīvi 
Bērniem ar speciālām vajadzībām praktiski nav iespējams nodrošināt mācību procesu 

attālināti 
Vairāk vajag zūmus. 
Nemāku pateikt 
Ne ko. 
Не могу ответить 
nezinu 
Saplānot vienmērīgo slodzi katrai macibu dienai un pedagoga lidzdaliba macibu materiala 
apguve. 
Attālinātu mācību neizskatu,jo bērnam ir nepieciešams kontakts ar pedagogu. 
Viss bija normalu organizeti 
Mana gadījumā tam nav būtiskās nozimes 
Online stundas katru dienu 
Neieviest attālinātās mācības. 
Es domāju ka tas ir slikta ideja. Labāk mācīties skolā. 
Skolotājam vairāk iesaistīties 
Tā pat kā iepriekš 
Būtu jāaiziet no darba 
нет ответа 
Ja ir iespēja tomēr atteikties no tālmācības. Mūsu bērnus nevar atstāt vienus mājās, 

vecākiem ir jāatsakās no darba, bet ir daudz vientuļo vecāku un viņiem vienkārši vajag 

strādāt, otrkārt, bērni nesaprot un neuztver mājas vidi, jo māja ir prieka un atpūtas vieta. 

Un skolā viņi saprot, ka ir jāmācās un jāpilda uzdevumi. 
Video macibas 



vajadzetu vairak onlain stundu 
Nodroshinat visu nepicieshamu macibam 
labāk mācīties skolā 
Nepieļaut attālinātās mācības! 
Nepieļaut attālinātās mācības. 
ta lai bernam butu interisanti 
Negribētos 
Esam apmierināti 
Обеспечили для этого всем необходимым 
Ņemt piemēru no tālmācības vidusskolas sistēmas. Radīt saturu, ko skolnieks var pildīt 

patstāvīgi, darba apjomu pietiekami koncentrētu un lielu, lai mājās skolnieks spēj izpildīt 

darbu, minimalizējot slogu vecākiem, kam tā jau ir pilna laika darbs un nav kad sēdēt katrā 

lekcijā. Mūsu mājs lielākais mīnuss kovida laikā bija pārlieka bezdarbība, jo nedēļas mājas 

darbu apjoms bija izpildīts 15 minūtēs. 
Manam bērnam nav iespējas mācīties attālināti veselības stāvokļa dēļ. 
Nav ieteikumu 
Nezinu 
Kā līdz šim, iedod darbiņu, ko var mājās izdarīt. 
Lai vis ir pa vecam 
Bērniem ar īpašām vajadzībām tas nav iespējams 
Bērniem ar specialiem vajadzībam labāk būt skolā. Var but minimalais kontakts ar citiem 

klasiem 
Klātienē. 
Ja bērns ar invaliditāti, īpašam vajadzībam, kurš pieskatīs bērnu mācības procesā. Jābū t 
noalgotam asistentam attālinātas mācības laikā( jāizstrādã MK noteikumi)!!! Jāveido 

kopēju atbalsta sistēmu! 
Neatbalstītu, ja speciālās izglītības iestādes audzēkņiem būtu attālinātās mācības. Man kā 

vecākam tā ir ļoti liela slodze būt vienlaikus aprūpētājam, pavāram, asistentam un 

spec.pedagogam. Man diemžēl jāpamet ir darbs, kas savukārt loti ietekmē kopējo ģimenes 

budžeta ienākumus, tādejādi arī kopēju ģimenes labbūtību. 
Nepieļaut attālinātās mācības kā faktu. Bērniem jāmācās skolā! 
Negribētos!!!! 
Cēru,ka nebūs,bēprs labāk macas skolā ar pedagogiem,majas negrib daudz ko darīt 
Darīt visu tāpat kā iepriekš 
Tas praktiski nozīmē, ka nodarbības notiks ar vecākiem pedagogu vietā. 
Я бы не хотела дистанционное обучение. 
Ne gribās 
Главное чтобы не было сбоев с интернетом, и доступность общения с учителями 
nekādā gadījumā, tas ir slikti 
Negribas 
Cēru ka nebūs 
Klātienē. 
Nodrošināt izglītojošu materiālu. 
identiski , ņemot vērā kļūdas 
Mans berns neprot macities attalinati 



Man nav laika palidzet bernam macities. Bez manas palidzibas berns neprot macities 
attalinati. 
Sēdēt mājās un mācīties 
Nezinu pagaidam 
Lai process notiek klatienē 
Я против такого обучения. 
Nav atbildes 
Mums tā nederēs 
Manam bērnam tas neder 
Manam bērnam tādas mācīšanās nederes 
Apmierināts ar mācību procesa norisi 
negatīvi 
Bērniem ar speciālām vajadzībām praktiski nav iespējams nodrošināt mācību procesu 

attālināti 
Vairāk vajag zūmus. 
Nemāku pateikt 
Ne ko. 
Не могу ответить 
nezinu 
Saplānot vienmērīgo slodzi katrai macibu dienai un pedagoga lidzdaliba mac ibu materiala 
apguve. 
Attālinātu mācību neizskatu,jo bērnam ir nepieciešams kontakts ar pedagogu. 
Viss bija normalu organizeti 
Mana gadījumā tam nav būtiskās nozimes 
Online stundas katru dienu 
Neieviest attālinātās mācības. 
Es domāju ka tas ir slikta ideja. Labāk mācīties skolā. 
Skolotājam vairāk iesaistīties 
Tā pat kā iepriekš 
Būtu jāaiziet no darba 
нет ответа 
Ja ir iespēja tomēr atteikties no tālmācības. Mūsu bērnus nevar atstāt vienus mājās, 

vecākiem ir jāatsakās no darba, bet ir daudz vientuļo vecāku un  viņiem vienkārši vajag 

strādāt, otrkārt, bērni nesaprot un neuztver mājas vidi, jo māja ir prieka un atpūtas vieta. 

Un skolā viņi saprot, ka ir jāmācās un jāpilda uzdevumi. 
Video macibas 
vajadzetu vairak onlain stundu 
Nodroshinat visu nepicieshamu macibam 
labāk mācīties skolā 
Nepieļaut attālinātās mācības! 
Nepieļaut attālinātās mācības. 
ta lai bernam butu interisanti 
Negribētos 
Esam apmierināti 
Обеспечили для этого всем необходимым 



Ņemt piemēru no tālmācības vidusskolas sistēmas. Radīt saturu, ko skolnieks var pildīt 

patstāvīgi, darba apjomu pietiekami koncentrētu un lielu, lai mājās skolnieks spēj izpildīt 

darbu, minimalizējot slogu vecākiem, kam tā jau ir pilna laika darbs un nav kad sēdēt katrā 

lekcijā. Mūsu mājs lielākais mīnuss kovida laikā bija pārlieka bezdarbība, jo nedēļas mājas 

darbu apjoms bija izpildīts 15 minūtēs. 
Manam bērnam nav iespējas mācīties attālināti veselības stāvokļa dēļ. 
 

Citi aktuālie komentāri par Jūsu bērna/bērnu skolu. 
28 atbildes 
Paldies skolai, ka bērnu aizved un atved no skolas ar skolas autobusu. Pedagogi ir forši, 

atsaucīgi. 
Mil klusumu 
Vadības un aprūpes problēmas kā arī valsts valodas prasmes tikai dažiem darbiniekiem  
Laba,pielāgota,mūsdienīga skola. 
Paldies par uzmanību 
Es ļoti apmierināta ar skolu,pedagogi vienmēr nak pretī,rupjas par bērnu labsajutu skolā,ir 

daudz specialistu,Es redzu lielu progresu viņa uzvedībā un attīstībā 
Nodrošināt pilnvertīgu speciālistu klātbūtni un vairāk nodarbības. 
Svarīgi 
Mums patīk skolā. Ejam ar prieku!! 
Nopietni?! Nodrošiniet pietiekamu padniedzēju skaitu! 
Rīgas 2.speciālā skola 
Viss patīk 
Nav 
Gribētos, lai skola izmanto progresīvākas metodes speciālo bērnu izglītošanā. Varbūt 

vajadzētu speciālajiem skolotājiem apmeklēt kursus un apmācības, kur viņi varētu apgūt 

mūsdienīgākas un efektīvākas metodes bērnu apmācībai 
Ļoti laba skola 
Nē. 
laba skola 
Saja gada bus ekskursijas? Ka bus macibas latviesu valoda? 
Ļoti trūkst pedagogu mācību procesām ar īpašiem bērniem, vajag vairāk skaidrot kā 

pareizi komunicēt un uzvesties ar tādiem bērniem 
Mūsu skola ir vislabākā skola kādu var vēlēties bērnam ar ierobežotām iespējām un 

īpašām vajadzībām. 
Kopumā esam apmietināti at skolu. Galvenokārt skolotājas dēļ 
не устраиваеь что родитель не может сопровождать ребенка в школе(до класса) 
Skola tiešām ir ļoti laba, ir brīnišķīgi skolotāji un citi darbinieki, es zinu, ka mans bērns ir 

drošībā un viss ir kārtībā. Un mums ir arī brīnišķīgs direktors, kurš to visu 

nodrošina.Vienīgā problēma ir autobuss, kas ved bērnus no mājām uz skolu un atpakaļ. 

Pagājušajā gadā ar to bija pastāvīgas problēmas. Un šogad teica, ka piektdienās autobusi 

vispār nebūs, ne visiem ir iespēja strādāt tikai 4 dienas nedēļā. 
Labas 
Paldies par ieguldīto darbu. 



ļoti aktuali 
paldies 
Gribētos saņemt vairāk informācijas par ikdienas nodarbības sarakstu, ēdinkarti. 
 


