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Anotācija. 

 Ventspils 4. vidusskolas 11.klases skolnieces Montas Sintijas Feldmanes Zinātniskās 

pētniecības darbs (turpmāk – ZPD) “N vidusskolas iekšējo kārtības noteikumu 4.11. punkta 

izpratne skolēnu, skolotāju un vecāku vidū.” 

 ZPD vadītāja Mg.paed. Aiva Belte, darba konsultantes: Mg.iur Līva Pētersone, 

Mg.philol. Sarmīte Bērzkalne. 

 Darba apjoms 24 lapas, 2 pielikumi, darbā izmantoti 23 bibliogrāfiskie avoti. 

 ZPD mērķis ir izpētīt N vidusskolas iekšējo kārtības noteikumu 4.11 punktu “Ikvienam 

izglītojamam ir tiesības uz netraucētu mācību darbu stundās un izvēlētajās ārpusstundu 

nodarbībās”, tādējādi pievērst šim punktam lielāku vērību un vairot izpratni par tā nozīmīgumu. 

 Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir noteikti šādi uzdevumi: 

1. Izpētīt zinātnisko literatūru. 

2. Izstrādāt intervijas un aptauju anketas un veikt skolēnu un skolotāju aptauju, lai apzinātu 

esošo situāciju par mācību darbu stundās.  

3. Noskaidrot, kādi ir izaicinājumi un riski nepārkāpt šo noteikumu faktiskā situācijā. 

4. Analizēt un apkopot iegūtos rezultātus. 

5. Izstrādāt ieteikumus skolai un atgādnes skolēniem par šī punkta ievērošanu. 

 ZPD sastāv no 3 nodaļām, kur 1. nodaļā analizētas tādu autoru kā E. Eriksona, Ē. Kalvāna, 

L. Zommeres un I. Ābelnieces u.c. atziņas par 10-15 gadus vecu bērnu vecumposma 

raksturojumu, sociālajiem faktoriem un vidi, kā arī klasvadību. 2. nodaļā autore analizē 

pētījuma metodes, anketēšanu, intervēšanu un datu apstrādi. 3. nodaļā darba autore interpretē 

doto noteikumu kā tiesību normu, atklāj tā nozīmi, mērķi un jēgu, kā arī tiek salīdzinātas iegūto 

respondentu un intervēto personu atbildes ar iepriekš minēto zinātnisko darbu autoru 

apgalvojumiem. 
 Darba nozīmīgums – ZPD tiek secināts, ka, lai skolēnu vidū vairotu izpratni par N 

vidusskolas iekšējo kārtības noteikumu 4.11. punktu un uzlabotu kopējo situāciju mācību stundu 

laikā, ir jāpadara skolas iekšējie kārtības noteikumi vēl vairāk pieejami skolēnu vecākiem, īpaši 

izceļot 6. nodaļas punktus, kuros var iepazīties ar atbildību, ko jāuzņemas par noteikumu 

neievērošanu. Jāizveido infografikas un citi grafiskie materiāli, kuros skaidri uzskatāms 

noteikumu pārkāpums un no tā izrietošā atbildība un sekas. Būtu ieteicams pārdomāt mācību 

klases iekārtojumu, lai skolēni netraucētu cits citam, bet tajā pašā laikā būtu viegli komunicēt. 

Darba autore secina, ka skolēni ir jāiepazīstina ar šī pētījuma rezultātiem, lai vairotu izpratni 

par to, kā, iespējams, jūtas citi klasesbiedri, ja tiek pārkāpts iekšējo kārtības noteikumu 4.11. 

punkts.  

  



 
 

 
 

Abstract 

The title of the Scientific Research Paper is ‘’Understanding the N Secondary Schools’ 

Internal Rules Point 4.11. Among Pupils, Teachers, and Parents. ‘’ The author is Ventspils 

Secondary School No.4 class 11 student Monta Sintija Feldmane. 

The chief scientific adviser of the paper is Mg.paed. Aiva Belte, the assisting scientific 

advisers – Mg.philol. Sarmīte Bērzkalne, Mg.iur. Līva Pētersone. 

The volume of the paper is 34 pages, 2 annexes, 22 bibliographical references. 

The Scientific Research Paper aims to study paragraph 4.11 of the internal rules of 

procedure for N Secondary School “Every educatee has the right to unimpeded teaching during 

school hours and selected out-of-hour practices”, thereby paying more attention to this point 

and raising awareness of its importance. To achieve the objective pursued, the following 

objectives have been identified: 

1. Research scientific literature. 

2. Develop interviews and questionnaires and survey pupils and teachers to identify the 

state of play of learning in hours. 

3. Find out what the challenges and risks are not to violate this rule in the actual 

situation. 

4. Analyse and summarize the results obtained. 

5. Make recommendations to the school and pupils on compliance with this point. 

Scientific Research Paper consists of 3 chapters analyzing 1 the lessons of authors such 

as E. Erikson, E. Kallana, L. Zommer, and I. Abel, etc. on the characteristics, social factors, 

and the environment of the age of 10-15-year-olds, as well as cleverness. In Chapter 2, the 

author analyses the study's methods, questionnaire, interfacing, and data processing. In Chapter 

3, the author interprets the provision as a rule of law, reveals its meaning, purpose, and meaning, 

and compares the responses of the respondents and interviewed with the statements made by 

the authors of the scientific works mentioned above. 

Relevance of the work – Scientific Research Paper concludes that to raise awareness 

among pupils of point 4.11 of the internal rules of order for N secondary school and to improve 

the overall situation during school hours, it is necessary to make internal school rules even more 

accessible to pupils' parents, particularly by highlighting Chapter 6 points where the 

responsibility to be borne by the rules can be met non-compliance. Infographics and other 

graphic materials must be created which constitute a breach of the rules and the resulting 

liability and consequences. It would be advisable to rethink the setting of the classroom so that 

pupils would not interfere with each other, but at the same time, it would be easy to 

communicate. The author concludes that pupils should be presented with the results of this 

study to raise awareness of the likely feeling of other classmates in the event of a violation of 

paragraph 4.11 of the internal rules of procedure. 
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IEVADS 
Kvalitatīva pamata un vidējās izglītības iegūšana ir svarīgs faktors veiksmīgas karjeras 

izveidošanai, un tas ir ceļš uz labklājīgu, stabilu un veiksmīgu dzīvi. Lai iegūtu kvalitatīvu 

izglītību, ir svarīga vide, kurā skolēns iegūst zināšanas. To, kādai jābūt mācību videi, nosaka 

Izglītības un Vispārējās izglītības likumi un skolas iekšējie kārtības noteikumi. Šajā darbā darba 

autore ir izpētījusi juridiskās kopsakarības starp Ventspils 4. vidusskolas iekšējiem kārtības 

noteikumiem saistībā ar netraucētu mācību darbu stundās un to, kā tas tiek realizēts mācību 

procesā.  

Darba tematika: N vidusskolas iekšējo kārtības noteikumu 4.11 punkta padziļināta izpēte. 

Darba mērķis: izpētīt N vidusskolas iekšējo kārtības noteikumu 4.11 punktu (Ikvienam 

izglītojamam ir tiesības uz netraucētu mācību darbu stundās un izvēlētajās ārpusstundu 

nodarbībās), tādējādi pievērst šim punktam lielāku vērību un vairot izpratni par tā nozīmīgumu. 

Darba uzdevumi: 

1. Izpētīt zinātnisko literatūru. 

2. Izstrādāt intervijas un aptauju anketas un veikt skolēnu un skolotāju aptauju, lai apzinātu 

esošo situāciju par mācību darbu stundās.  

3. Noskaidrot, kādi ir izaicinājumi un riski nepārkāpt šo noteikumu faktiskā situācijā. 

4. Analizēt un apkopot iegūtos rezultātus. 

5. Izstrādāt ieteikumus skolai un atgādnes skolēniem par šī punkta ievērošanu. 

Hipotēze: klasēs, kurās skolas iekšējo kārtības noteikumu 4.11. punkts tiek ievērots un skolēni 

izprot tā nozīmīgumu, novērojama kārtība un mācībām atbilstoša atmosfēra. 

Pētījuma bāze: N vidusskolas skolēni un skolotāji. 

Darbā izmantotās pētījuma metodes: 

1. Aptaujas un intervijas metode. 

2. Tiesību iztulkošanas (interpretācijas) metodes un argumentēšana. 

3. Monogrāfiskā metode. 

4. Salīdzinoša metode. 

5. Bibliogrāfiski vēsturiskā metode. 
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1. LITERATŪRAS PĒTĪŠANA PAR 10 – 15 GADUS VECU 

BĒRNU ATTĪSTĪBAS RAKSTUROJUMU UN 

ATTIECĪBĀM AR LĪDZCILVĒKIEM, SOCIĀLAJIEM 

FAKTORIEM, VIDI UN KLASVADĪBU 
 

1.1 Attīstības raksturojums 10 - 15 gadus veciem bērniem. 
Darba autore analizē četru autoru viedokļus (skat. 1.attēlu) par 10 – 15 gadus vecu bērnu 

attīstības vecumposmu īpašībām un to ietekmi uz katra izglītojamā tiesībām uz netraucētu 

mācību darbu stundās, kas norādītas N vidusskolas iekšējo kārtības noteikumu 4.11 punktā.  

Šajā vecumposmā krasi mainās uzskati un domas par apkārt notiekošo un sevi pašu. 

Veidojas jauni psihiskie jaunveidojumi, piemēram, nostiprinās pieauguša cilvēka izjūta, 

pašvērtējums un prasme integrēties grupās. Pusaudži cenšas iekļauties pieaugušo dzīvē, bet vēl 

to nespēj ne fiziski, ne psiholoģiski. Šajā vecumposmā cilvēkam ir ļoti svarīgi veidot ciešu 

draudzību ar vienaudžiem, taču ne mazāk svarīgas ir veselīgas attiecības ar vecākiem un laba 

saikne ar skolotājiem, tāpēc autore veido salīdzinājumus par 10 – 15 gadus vecu bērnu attīstības 

raksturojumu, balstoties uz E.Eriksona1, Ē.Kalvāna2, L. Zommeres un I.Ābelnieces3 teikto un 

secināto.  

  

1.attēls. Attīstības raksturojums 10 – 15 gadus veciem bērniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Eriksons,E., Identitāte; jaunība un krīze., Rīga: Jumava, 1998, 188 lpp.  

 
2 Kalvāns, Ē. Attīstības psiholoģija. Rēzekne: Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija, 2018. 

3 Zommere L., Ābelniece I. Vecākiem. Informatīvs materiāls par bērna attīstību. Rīga: Valsts izglītības 

satura centrs, 2018. 
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Cilvēkam pieaugot, notiek ļoti aktīva sevis izzināšana, savas personības attīstīšana un 

izveidojas “Es” koncepcija, kas ietekmē cilvēka nākotni, profesijas izvēli un dzīves stilu, to ļoti 

ietekmē tieši tas, kādas attiecības šajā vecumposmā ir ar citiem cilvēkiem – vienaudžiem, 

vecākiem un skolotājiem.4  

 

2. attēls. Attiecību raksturojums ar līdzcilvēkiem četru autoru skatījumā. 

 

Iepriekš minēto autoru redzējumā (skat. 2. attēlu) var saskatīt līdzību ar projekta 

“Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) mērķiem pamatizglītībā. Pamatizglītības 

posmā veidojas bērna personība, pasaules uztvere un intereses, tāpēc svarīgi ir saglabāt jaunā 

cilvēka izsalkumu pēc zināšanām, veicināt kāri pētīt, izzināt dziļāk un veidot ieradumus.5  

 
4 Kalvāns,Ē., Attīstības psiholoģija., Rēzekne: Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija, 2018, 69 lpp. 
5 Vecākiem un skolēniem, [tiešsaiste]. [Skatīts 20.07.2021.] Pieejams: 

https://www.skola2030.lv/vecakiem-un-skoleniem/pamatizglitiba  
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1.2. Sociālie faktori un vide. 
Lai skolēns prastu ievērot un nepārkāpt citu skolēnu tiesības uz netraucētu darbu, ir 

svarīgas ne tikai savstarpējās attiecības, bet arī tas, ka starp skolēnu, skolotāju un vecākiem 

notiek savstarpēja komunikācija, tāpēc darba autore apkopo 3 autoru – Ē.Kalvāna6, 

L.Zommeres un I.Ābelnieces7 - ieteikumus labākai un efektīvākai sadarbībai starp visām trim 

pusēm. Šo sadarbību darba autore attēlo 3. attēlā. 

3.attēls. Laba un efektīva sadarbība starp skolēnu, vecākiem un skolotāju. 

 

Vecāki un attiecības ģimenē var ļoti ietekmēt skolēna prasmes, uzskatus un uztveri par 

to, ko nozīmē netraucēts mācību darbs un kā tas tiek realizēts. Vecāku atbalstam ir liela loma 

bērna dzīvē. 

Attiecībās ar skolotajiem un vienaudžiem bērns ņem paraugu no tā kā notiek 

komunikācija viņa ģimenē, tāpēc arī projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) 

norādēs un ieteikumos vecākiem ir norādīts, ka ir jācenšas veidot pozitīvu attieksmi pret skolu, 

jāinteresējas par bērna individuālo progresu. Ieteicams uzturēt interesi nevis par saņemtajiem 

vērtējumiem, bet gan zināšanām, vērtībām un iegūtajām prasmēm.  

Vecākiem jāveido konstruktīvas attiecības ar skolu, skolotājiem un citiem vecākiem. 

Problēmas jārisina sarunājoties. Jāapmeklē vecākiem rīkotie skolas pasākumi. Ļoti svarīgi ir 

neveidot nepatiku pret skolā notiekošo.8  

Aplūkojot pētījumu, kur aptaujāta daļa projekta “Iespējamā misija” skolotāju par 

noteikumu sistēmām viņu skolās, redzami iegūtie rezultāti, ka 75% no aptaujātajiem ir kopumā 

apmierināti ar noteikumu sistēmu viņu skolās, taču tajā pašā laikā puse no aptaujātajiem 

 
6 Kalvāns,Ē., Attīstības psiholoģija., Rēzekne: Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija, 2018, 69 lpp. 
7 Zommere L., Ābelniece I. Vecākiem. Informatīvs materiāls par bērna attīstību. Rīga: Valsts izglītības 

satura centrs, 2018. 
8Vecākiem un skolēniem, [tiešsaiste]. [Skatīts 20.07.2021.] 

Pieejams:https://www.skola2030.lv/vecakiem-un-skoleniem/pamatizglitiba 
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uzskata, ka noteikumiem nepieciešami uzlabojumi, bet katrs ceturtais skolotājs ar esošajiem 

noteikumiem nav apmierināts un uzskata, ka noteikumiem nepieciešami uzlabojumi, lai tie 

pildītu paredzētās funkcijas.9 Svarīgākās šo noteikumu funkcijas ir, lai cilvēks noteiktajā vidē 

justos droši un viņam būtu skaidrība par notiekošo. Iekšējās kārtības noteikumi palīdz veidot 

mācībām atbilstošo vidi.10 Pētījuma aprakstā uzsvērts, ka to, cik šie noteikumi ir iedarbīgi, 

nosaka vairāki faktori – kas noteikumus izstrādā, kā šie noteikumi tiek pasniegti tiem, kuriem 

tie jāievēro, un tiem, kuriem to ievērošana jānodrošina, un kā tajos atspoguļojas skolas vērtības 

un vajadzības.11 Visbeidzot, vai tie ir visiem pieņemami un saprotami.12 Ditas Nīmantes 

grāmatā “Klasvadība” uzsvērts, ka, lai klasē nodrošinātu efektīvu mācību procesu, ir 

nepieciešams nodrošināt efektīvu klasvadību. 

  

 
9 Sarva, E., Vorobjovs, A., Kā ievērot iekšējās kārtības noteikumus skolās? [tiešsaiste]. 

[skatīts 20.07.2021]. Pieejams: https://satori.lv/article/ka-ieverot-ieksejas-kartibas-

noteikumus-skolas 
10 Turpat. 
11 Turpat. 
12 Turpat. 
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1.3. Klasvadība 
Klasvadība kā jēdziens ietver pedagoga daudzveidīgu darbību ar mērķi nodibināt 

zināmu kārtību (skolotāja noteikta vai savstarpēji norunāta), kas vērsta uz to, lai klasē tiktu 

nodrošināts efektīvs mācību process. 

Klasvadība ir procesu kopums, kurā skolotājs, organizējot un vadot skolēnu darbību un 

uzvedību, veido klasē pozitīvu emocionālo, psiholoģisko un fizisko vidi, nodrošina produktīvu 

mācību un audzināšanas procesu.  

Klasvadības viens no apakšjēdzieniem ir disciplīna.13 Autore apkopo sešu autoru – R. 

Dreikura14, K.Vinča un Dž.Gingela15, D.Nīmantes16, J.Plinera un V.Buhvalova17 -  skaidrojumu 

un izpratni par to (skat. 4. attēlu). 

 

4. attēls. Disciplīnas skaidrojums no dažādu autoru viedokļa. 

 

Kā iepriekš tika minēts, disciplīna ir visas izglītības atbalsta punkts. Disciplīna klasē ir 

ļoti cieši saistīta ar telpas jeb klases iekārtojumu, skolēnu iesaisti stundās, attiecību veidošanu, 

rutīnas veidošanu, likumiem un noteikumiem,  kā arī konsekventu rīcību to pārkāpšanas 

gadījumā.18 Disciplīnas jēdziens cieši saistīts ar preventīvo disciplīnu, kas rada visus 

iespējamos apstākļus, lai nepieļautu nepiemērotu un neatbilstošu skolēnu uzvedību jau pašā 

sākumā. 

 
13  Nīmante D., Klasvadība., Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 141 lpp. 
14 Turpat. 
15 Turpat. 
16 Turpat. 
17 Pliners, J., Buhvalovs, V., Skolas izglītojošā vide, Rīga: Izglītības soļi, 2002, 131 lpp. 
18 Nīmante, D., Uzvedības problēmas klasē un skolā, [tiešsaiste]. [Skatīts 20.07.2021.] 

Pieejams: 

https://www.geo.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/gzzf/Skolotajiem/DitaNimant

e.pdf  
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 J. Kunins, pētot dažādas klases, dažādu skolotāju darba stilu ilgākā laikā, ir secinājis19, 

kas jāievēro skolotājiem, strādājot klasē, lai notiktu efektīva mācīšanās (skat. 5. attēlu). 

 

5. attēls. J. Kunina ieteikumi efektīvam mācību darbam. 

Iepriekš minētie J. Kunina ieteikumi efektīvam mācību darbam20 uzsvērti kā svarīgs 

faktors, lai veicinātu skolēnu līdzdalību stundās, arī Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes 

Ministrijas attīstības projektā – Izglītības kvalitāte un efektivitāte Latvijā.21 Pētījumā ticis 

secināts, ka lielākajā daļā stundu, kad skolotāji izmantoja dažādas stratēģijas, lai veicinātu 

skolēnu iesaisti mācību darbā, klasē ir novērojama rosīga mācīšanās. 

  

 
19 Nīmante D., Klasvadība., Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 141 lpp. 
20 Turpat 
21 Jemeļjanova I., Gurbo M., Mikuda S., Izglītības kvalitāte un efektivitāte Latvijā., Rīga: SIA 

“Dardedze – Hologrāfija ”,2004, 198 lpp. 
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Kopsavilkums par 1. nodaļu 
 

Šajā nodaļā, apkopojot E. Eriksona, Ē. Kalvāna, L. Zommeres un I.Ābelnieces 

viedokļus par 10 – 15 gadus vecu skolēnu vecumposmu īpatnībām, var secināt, ka šajā 

vecumposmā krasi mainās cilvēka domas un uzskati. Nostiprinās pieauguša cilvēka izjūta, un 

ir svarīgi veidot ciešu draudzību ar vienaudžiem. Šajā vecumposmā bērniem ir vēlme būt 

līderim, un ir tieksme pašam visu kontrolēt (skatīt 1. attēlu). Šajā vecumposmā liela nozīme ir 

bērna savstarpējām attiecībām ar vecākiem. Skolēniem, kam nav labu attiecību ar vecākiem, 

raksturīgi ir iesaistīties riskantā uzvedībā. 

Pētot to, kā, pēc autoru – Ē.Kalvāna, L. Zommeres un I.Ābelnieces - domām, sociālie 

faktori un vide, kur skolēns uzturas, ietekmē skolēna prasmes, uztveri un uzskatus par to, kas ir 

netraucēts mācību darbs, ZPD autore secina, ka attiecības ģimenē var būtiski ietekmēt to, kā 

skolēns skolā veido attiecības ar skolotājiem un vienaudžiem. Komunikācija ģimenē skolēnam 

dod priekšstatu par to, kādas ir viņa tiesības attiecībā ar apkārtējiem. Skolēna izpratni par citu 

vienaudžu un savām tiesībām uz netraucētu darbu mācību stundās ietekmē arī pedagoga prasme 

klasē nodibināt zināmu kārtību, ko sevī ietver jēdziens klasvadība. Veidojot klasē pozitīvu 

emocionālo, psiholoģisko un fizisko vidi, skolotājs var nodrošināt produktīvu mācību un 

audzināšanas procesu. Klasvadība un J. Kuniņa ieteikumi efektīvam mācību darbam (skatīt 5. 

attēlu) un to ievērošana, pēc darba autores domām, ir viena no galvenajām atslēgām, kas 

pedagogam jāprot izmantot, lai klasē skolēniem būtu vienādas tiesības uz netraucētu mācību 

darbu. 
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2. PĒTĪJUMA DIZAINS UN METODOLOĢIJA 
 

Pētījuma mērķis ir veidot lielāku izpratni skolēnu vidū par N vidusskolas iekšējo 

kārtības noteikumu 4.11. punktu – ikvienam izglītojamam ir tiesības uz netraucētu mācību 

darbu stundās un izvēlētajās ārpusstundu nodarbībās. Zinātniski pētnieciskā darba 1. nodaļā 

pētīti un analizēti teorētiskie avoti par to, kas ir disciplīna, 10 - 15 gadus vecu bērnu 

vecumposma īpatnības un efektīvs mācību darbs mācību stundās. Balstoties uz tādu autoru 

atziņām kā D. Nīmante, I. Jemeļjanova, M. Gurbo, S. Mikuda, J.  Pliners, V. Buhvalovs, E. 

Sarva, A. Vorobjovs, tiek pētīts, kas ir klasvadība un kā sociālie faktori un vide ietekmē tiesības 

uz netraucētu mācību darbu.  

 Šajā darba izstrādes gaitā tika veikta ZPD teorētiskā pamatojuma izstrāde, kā arī 

izvirzīts ZPD mērķis, pētījuma hipotēze un uzdevumi. 

 Ir izvirzīta hipotēze: klasēs, kurās skolas iekšējo kārtības noteikumu 4.11. punkts tiek 

ievērots un skolēni izprot tā nozīmīgumu, novērojama kārtība un mācībām atbilstoša atmosfēra. 

 Atbilstoši tai veidota darba empīriskā daļa, kuras mērķis ir pārbaudīt izvirzīto hipotēzi. 

 Lai varētu pārbaudīt izvirzīto hipotēzi, iepazītas un izvēlētas pētījuma metodes, kas ir 

apkopotas 1. tabulā. 

1.tabula. Pētījuma metodes 

Nr., 

p.k. 

Metode Uzdevums 

1. Literatūras 

analīze 
• Iepazīt teorētiskās atziņas par 10-15 gadus vecu bērnu 

vecumposma attīstību. 

• Konstatēt, kāda veida pētījumi paveikti saistībā ar 

zinātniskā darba tēmu. 

• Kritiski izvērtēt uzkrāto pieredzi un rezultātus šī pētījuma 

aspektā. 

2. Aptaujas un 

interviju 

veidošana 

• Noskaidrot, cik lielā mērā N vidusskolas skolēni 

vecumposmā no 10 līdz 15 gadiem izprot N vidusskolas 

iekšējo kārtības noteikumu 4.11. punktu. 

• Noskaidrot N vidusskolas skolotāju, kas māca skolēnus 

vecumposmā no 10-15 gadiem, viedokli un pieredzi par to, 

kā stundās N vidusskolas iekšējo kārtības noteikumu 4.11. 

punkts tiek ievērots no skolēnu puses. 

• Noskaidrot vecāku domas un viedokli, kas balstās no 

skolēnu stāstītā mājās, lai noskaidrotu galvenos faktorus, 

kas traucē mācību stundu laikā ievērot N vidusskolas 

iekšējo kārtības noteikumu 4.11. punktu.  

• Noskaidrot skolas vadības komandas pieredzi, viedokli un 

ieteikumus saistībā ar šo pētījumu 

3. Tiesību 

iztulkošanas 

metode 

• Izprast doto tiesību normu kā tiesisiskās kārtības prasību 

un iespējami objektīvi atklāt tiesību normu saturu, izprast 

jēgu, sociālo mērķi un nolūku. 

4. Datu apstrādes 

matemātiskās 

metodes 

• Apkopot aptauju rezultātus, izmantojot aprakstošo 

statistiku (tabulas, grafiki u.c.). 
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2.tabula. Empīriskā pētījuma plāns. 

Posms Mērķis Metodes 

1. posms • Izanalizēt pedagoģisko un 

psiholoģisko literatūru par 10 – 15 

gadus vecu bērnu attīstības posma 

īpatnībām, izzināt efektīva mācību 

darba ieteikumus un jēdzienu – 

klasvadība. Izzināt tiesību normu 

tulkošanas pamatus. 

• Konstatēt, kāda veida pētījumi 

paveikti saistībā ar zinātniskā darba 

tēmu.  

Vispārteorētiskās – zinātniskās 

literatūras analīze pedagoģijā, 

psiholoģijā un tiesību normu 

tulkošanā.  

2.posms • Aprakstīt empīriskā pētījuma 

struktūru: 

▪ pētījuma bāzi, 

▪ pētījuma metodes. 

Aprakstoša. 

3.posms • Tiesību normu iztulkošana. Gramatiskā, vēsturiskā un 

sistemātiskā, teleoloģisko 

(jēgas un mērķa)  tiesību 

tulkošanas metode. 

4.posms • Analizēt un izpētīt iegūtos datus. Aprakstoša 

 

Pētījums tika veikts – N vidusskolā, kur mācās ap 700 skolēnu, tajā skaitā 217 no visiem 

skolēniem ir 10 – 15 gadus veci bērni. Pēc aprēķiniem var secināt, ka pētījumā piedalījās 64% 

no visiem pieejamiem respondentiem, kas uzskatāms par labu rezultātu. Pētījums tika veikts, 

sākot no 2021. gada 4. oktobra līdz 2021. gada 23. novembrim. 

 

Kopsavilkums par 2. nodaļu 
 

Šajā nodaļā izmantotas šādas pētniecības metodes: literatūras analīze, aptaujas un 

interviju  analizēšana, tiesību normu iztulkošanas metodes un datu apstrāde. 

Pētījums tika veikts četros posmos. 

Pirmajā posmā analizēta zinātniskā, pedagoģiskā un psiholoģiskā literatūra. 

Otrajā posmā (skat. 2. tabulu) aplūkota empīriskā pētījuma struktūra, kas satur bāzi un 

metodes. 

Trešajā posmā, izmantojot gramatisko, vēsturisko, sistemātisko un teleoloģisko tiesību 

normu iztulkošanas metodi, darba autore iespējami objektīvi cenšas izzināt tiesību normas 

saturu, noskaidrojot tās jēgu un mērķi, tās pieņēmēja gribu, izdodot šādu normu. 

Ceturtajā posmā analizēti iegūto datu rezultāti. Kā priekšrocību autore min, ka 

izmantota gan kvantitatīvā metode, kas ļauj iegūt pietiekamu skaitu respondentu, izzināt 

aptaujāto viedokli, domas un sajūtas, gan kvalitatīvā metode, kas deva iespēju iegūt pētījumu 

dalībnieku citātus, kā arī atzinumu. Intervējot pētījuma dalībniekus, autore varēja labāk 

iepazīties ar pētāmo problēmu. Kā nepilnību darba autore min, ka respondentu atbildes aptaujās 

var būt vienveidīgas un nepilnīgas, savukārt intervijās sniegtās atbildes ir subjektīvas, proti, nav 

iegūts visas mērķauditorijas viedoklis. 
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3. PĒTĪJUMA DATU APKOPOŠANA 
 

Lai noskaidrotu skolēnu, skolotāju, vecāku un skolas vadības komandas domas, 

izpratni, pieredzi un ieteikumus par N vidusskolas iekšējo kārtības noteikumu 4. 11. punktu - 

ikvienam izglītojamam ir tiesības uz netraucētu mācību darbu stundās un izvēlētajās 

ārpusstundu nodarbībās –, darba autore izstrādājusi trīs aptauju anketas un intervējusi 11 

cilvēkus, tajā skaitā, vecākus, skolotājus, skolēnus, skolas direktori un direktores vietnieci 

mācību jomā 4.-6. klasei.  

Lai izprastu doto tiesību normu kā tiesiskās kārtības prasību un iespējami objektīvi 

atklātu noteikuma nozīmi skolas vidē, darba autore izmanto tiesību tulkošanas metodes, 

tādējādi izprotot dotā punkta jēgu, sociālo mērķi un nolūku. 

 

3.1. N vidusskolas iekšējo kārtības noteikumu 4.11. punkta interpretācija un 

noteikuma nozīmīgums skolas vidē. 
Izmantojot tiesību normas gramatisko iztulkošanas metodi, var secināt, ka N 

vidusskolas 4.11. punkts - ikvienam izglītojamam ir tiesības uz netraucētu mācību darbu 

stundās un izvēlētajās ārpusstundu nodarbībās – attiecas uz visiem skolas izglītojamiem un šim 

punktam nav pieļaujami izņēmumi. Gramatiskās iztulkošanas metodes uzdevums ir izzināt 

tiesību normas vārdisko saturu, noskaidrojot normu veidojošo vārdu nozīmi. Izmantojot tikai 

gramatikas iztulkošanas metodi, ir iespējams nonākt pie nepareizas minētās normas 

piemērošanas praksē, jo tiesības uz netraucētu mācību darbu varētu tikt tulkotas ļoti plaši, 

piemēram, skolotāja jautājumi un aizrādījumi par veikto uzdevumu varētu arī tikt vērtēti kā 

traucējoši. Pēc darba autores domām, tikai gramatiskās iztulkošanas metodes pielietošana šajā 

gadījumā novestu pie normas nepareizas piemērošanas un normas satura noskaidrošanai ir 

nepieciešams izmantot arī citas tiesību normas iztulkošanas metodes. 

Izmantojot sistēmisko iztulkošanas metodi, nepieciešams izvērtēt normas savstarpējo 

sasaisti ar citām normām šajā normatīvajā aktā. Konkrētais normatīvais akts ir iekšējās kartības 

noteikumi, par kuru nepievērošanu tajā ir paredzēta arī atbildība. Akts satur virkni skolēnu 

pienākumu un tiesības, tādējādi secināms, ka normā lietotais vārds netraucēti ir jāinterpretē 

kopsakarā ar šiem pienākumiem un tiesībām. 

Apskatot noteikumu no vēsturiskās interpretācijas metodes aspekta, secināts, ka šī 

norma radīta, balstoties uz iepriekšējo pedagogu pieredzi darbā ar skolēniem dažādos 

vecumposmos, kas mācās N vidusskolā. 

 Interpretējot minēto tiesību normu un izmantojot teleoloģisko jeb jēgas un mērķa 

interpretācijas metodi, darba autore balstās uz interviju ar skolas direktori, kurā noskaidrots kā 

N vidusskolas iekšējo kārtības noteikumu 4.11. punkts saistīts ar skolas iekšējo kārtības 

noteikumu 6. nodaļu – “Atbildība par noteikumu neievērošanu.” Tādējādi noskaidrojot minētās 

tiesību normas jēgu un mērķi, secināms, ka šī iekšējo kārtības noteikumu punkta mērķis ir 

veidot kārtību, vairot disciplīnu un padarīt mācību darbu vēl efektīvāku, to panākot ar 

draudzīgām sarunām jeb komunikāciju starp visām trīs pusēm (skolēns, skolotājs, vecāks), ar 

skolas direktores rīkotajām “vērtību” stundām un citu skolas personāla iesaisti. Ievērojot 

minēto, apstiprinās 4.11. punkta mērķis panākt to, ka katram skolēnam ir tiesības uz netraucētu 

mācību darbu. Šāda interpretācija sasaucas ar 3. attēlā minēto par labu un efektīvu sadarbību 

starp skolēnu, vecākiem un skolotāju. 
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3.2.Skolēnu, skolotāju, vecāku un skolas vadības komandas domas, izpratne, 

pieredze un ieteikumi par N vidusskolas iekšējo kārtības noteikumu 4. 11. 

punktu. 
Aptaujā piedalījās 261 respondents jeb 25 skolotāji, 96 vecāki un 140 skolēni 

(vecumposmā no 10 līdz 15 gadiem). 

Anketā piedāvāti trīs dažādi definējumi jēdzienam ”noteikumi”, lai noskaidrotu, cik 

daudz vecāku un skolēnu pareizi izprot to nozīmi ikdienas dzīvē. Formulējot jēdzienu 

“noteikumi” pēc terminu skaidrojošās vārdnīcas, noteikumi ir prasība, kas obligāti jāizpilda un 

jāievēro.22Skolēnu iesniegtās atbildes atspoguļo to, ka 82% no aptaujātajiem N vidusskolas 

audzēkņiem vecumposmā no 10 līdz 15 gadiem atbildējuši pareizi un apliecina to, ka viņiem ir 

izpratne par to, kāpēc nepieciešams tos ievērot.  

 

6.attēls. Kas, pēc skolēnu domām, ir noteikumi? 

 

Savukārt vecāku aptaujas dati liecina pretējo (skat. 7. attēlu), jo 47% respondentu 

uzskata, ka noteikumi ir tikai palīgs, lai zinātu, kā rīkoties dažādās situācijās. Gandrīz puse no 

aptaujātajiem vecākiem neizprot noteikumu nozīmi un svarīgumu ikdienas dzīvē. Pēc darba 

autores domām, vecāku atbalstam un izpratnei par notiekošo skolā ir ļoti liela loma, lai klasē 

tiktu ievēroti nosacījumi un lai katrs audzēknis izprastu noteikuma svarīgumu, un visi klases 

skolēni būtu vienlīdz tiesīgi uz netraucētu mācību darbu.  

 
22 Definīcija vārdam “noteikums”, [tiešsaiste]. [Skatīts 27.12.2021.] Pieejams: 

https://tezaurs.lv/noteikums:1 
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7.attēls. Kas, pēc vecāku domām, ir noteikumi? 

 

Intervējot N vidusskolas vecākus, darba autore apkopo arī vecāku ieteikumus. Viens no 

ieteikumiem ir padarīt skolas iekšējos kārtības noteikumus pieejamākus un redzamākus, jo tie 

bieži tiek piemirsti un atstāti otrajā plānā. Darba autore secina, ka tas varētu palīdzēt uzlabot arī 

vecāku izpratni par noteikumu nozīmi ikdienas dzīvē. Neapšaubāmi, ka bērni ietekmējas no tā, 

kas notiek ģimenē un mājās, tāpēc vecāku pareiza izpratne par noteikumu svarīgumu ir ļoti 

aktuāls un svarīgs temats. 

Jautājot skolēniem, vai viņi ir informēti par to, kur atrodami N vidusskolas iekšējie 

kārtības noteikumi (skat. 8. attēlu), vērojama pozitīva tendence, jo arī šeit 84% skolēnu pauž, 

ka zina un prot tos atrast, ja ir nepieciešamība. 

 

8. attēls. Informētība par N vidusskolas iekšējo kārtības noteikumu pieejamību. 
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Svarīgi ir ne tikai zināt, kur noteikumi atrodami, bet arī būt ar tiem iepazīstinātam. 95% 

jeb 133 skolēni apgalvo, ka gada sākumā skolotājs viņus ar tiem ir iepazīstinājis (skat. 9. attēlu). 

9. attēls. Skolēnu iepazīstināšana ar N vidusskolas iekšējiem kārtības noteikumiem. 

 

Darba autore secina, ka skolēni N vidusskolā iepazīstināti ar iekšējās kārtības 

noteikumiem ir ļoti labi. Intervējot skolas skolotājus un jautājot, vai būtu nepieciešami 

uzlabojumi skolotājiem, ir vairākas būtiskas atziņas un ieteikumi. Pirmkārt, tiek minēts, ka 

skolai būtu nepieciešams izstrādāt sistēmu jeb vienotu mehānismu visiem skolas skolotājiem, 

lai skolēni zina, kas par konkrētu rīcību viņus sagaida. Otrkārt, svarīgas ir cilvēciskās attiecības 

– šī, pēc skolotāju domām, ir svarīga vērtība, lai skolēns ieklausītos, izprastu un ievērotu skolas 

normas. Treškārt, svarīgi ir atrast risinājumu un izprast skolēnus, katru klasi individuāli, lai 

spētu panākt to, ka klasē kārtību skolēni uztur labprātīgi. Apvienojot šos trīs faktorus, pēc darba 

autores domām,  neviena skolēna tiesības uz netraucētu mācību darbu netiktu pārkāptas, jo katrs 

no skolēniem būtu ieinteresēts, lai klasē gan katram skolēnam, gan skolotājam ir patīkami 

uzturēties klasē. Intervējot skolas direktori, tiek runāts arī par iekšējo kārtības noteikumu sesto 

nodaļu – “Atbildība par noteikumu neievērošanu”. Skolas direktore pauž, ka dokumentos 

skolotāju minētā sistēma jeb vienotais mehānisms ir uzskaitīts, taču tie nav apkopoti viegli 

pārskatāmos materiālos, piemēram, inforgrafikās. Skolas direktore uzsver, ka, iespējams, šī 

iemesla dēļ skolotāji pie zināmas noslodzes un aizmirstības par šo jau izveidoto mehānismu 

aizmirst. Lai labotu šo situāciju un vairotu skolēnu, skolotāju un vecāku izpratni par iekšējo 

kārtības noteikumu 4.11. punktu un to, kā jārīkojas situācijās, kad tas tiek pārkāpts, būtu 

nepieciešams iekšējo kārtības noteikumu sestās nodaļas būtiskāko informāciju, kas attiecināma 

tieši uz pedagogiem, apkopot viegli uztveramās infografikās, kurās jābūt skaidri norādītai 

informācijai par to, kāds ir rīcības plāns, kas jādara, lai 4.11. punkts netiktu pārkāpts.  

Aptaujājot noteiktā vecumposmā strādājošos pedagogus par to, cik lielā mērā skalā no 

viens līdz desmit, pēc skolotāju domām, N vidusskolas iekšējo kārtības noteikumu 4.11. punkts 

ir pilnīgs, noskaidrots, ka visbiežāk skolotāji šo punktu novērtē kā saprotamu un veiksmīgu 

(skat. 10. attēlu). 
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10.attēls. Skolotāju novērtējums iekšējo kārtības noteikumu 4.11. punktam. 

 

Aplūkojot tendences līkni 10. attēlā, redzams, ka skolotāji zina, kā jārīkojas un kā 

mācību procesa laikā izveidot atbilstošu vidi mācībām, lai ievērotu katra tiesības uz netraucētu 

mācību darbu, taču, pētot datus, kas iegūti, atbildot uz jautājumu par to, kāda ir skolēnu 

uzvedība mācību stundu laikā, novērojams, ka skolēni klases kopējo uzvedību novērtē zemāk, 

nekā to dara skolotāji (skat. 11. attēlu). 

11. attēls. Skolēnu uzvedība mācību stundu laikā. 
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par paša uzvedību

Uzvedības vērtējums 6,36 7,32 7,81 8,01

Skolēnu uzvedība mācību stundu laikā skalā no

1 līdz 10.
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Visaugstākais vidējais vērtējums iegūts skolēniem, vērtējot savu personīgo uzvedību 

mācību stundu laikā (8,01), taču viszemākais, kad skolēns novērtē to, kā uzvedas viņa 

klasesbiedri (6,36) (skat. 11.attēlu). No šiem datiem izriet, ka skolēns pats patstāvīgi neapzinās, 

ka konkrēta rīcība var traucēt apkārtējiem. Liela nozīme tam, lai uzlabotu skolēnu uzvedību 

mācību stundu laikā, ir veiksmīga dažādu speciālistu ieteikumu izmantošana. Literatūras 

pētīšanas daļā darba autore apkopo J. Kunina efektīva mācību darba ieteikumus (skat. 5. attēlu). 

Skolotāju aptaujā noskaidrots, ka visvairāk vērību skolotājas N vidusskolā pievērš, lai stundās 

censtos iesaistīt pilnībā visus bērnus, cenšas stundu plānu veidot vienmērīgu un nesaraustītu un 

piedomā, lai uzdevumi ir interesanti un rosinoši. Vismazāk vērības veltīts ir klases vides 

iekārtošanai un prasmei sinhronizēt klasē notiekošos notikumus, stundu nepārtraucot (skat. 12. 

attēlu). Darba autore uzskata, ka klases vides iekārtošanai un kārtībai, kā skolēni izsēdināti, ir 

liela nozīme, sevišķi vecumposmā no 10 līdz 15 gadiem. Labs un atbilstošs klases izkārtojums 

spēj uzlabot mācību darbu un klasē radīt vajadzīgos apstākļus, lai būtu disciplīna un skolēni 

būtu spējīgi koncentrēties uzdotajam.  

12.attēls. Efektīva mācību darba ieteikumu izmantošana. 

 

Pārdomāta klases vide ir viens no faktoriem, kas varētu samazināt runāšanu, telefonu 

izmantošanu, citu klasesbiedru rīcības komentēšanu un vēl citas darbības, ko skolēni aptaujas 

brīvajās atbildēs uzskaitījuši par traucējošām, lai koncentrētos mācību darbam (skat. 13. attēlu). 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Pārdomāju, kā tiek iekārtota klases vide, - tā ir

rosinoša nevis problēmas radoša.

Uzsāku stundu tā, lai tās sākums skolēnu ieinteresētu, 

aizrautu un “atmodinātu”.

Stundu plānoju tā, lai tai būtu vienmērīgs un

nesaraustīts plūdums.

Mācību procesā iesaistu visus bērnus, dodot katram

konkrētu uzdevumu un nodrošinot atgriezenisko saiti.

Stundas gaitā piedāvāju interesantus un rosinošus

uzdevumus, izmantojot pēc iespējas dažādas…

Protu sinhronizēt klasē notiekošos notikumus,

nepārtraucot stundu.

Efektīva mācību darba ieteikumu izmantošana mācību 

procesa laikā
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13. attēls. Apkārtējo vienaudžu darbības, kas skolēnus traucē koncentrēties mācību darbam. 

Izvērtējot galvenos faktorus, darba autore secina, ja klasē novērojamas augstāk minētās 

darbības (skat. 13. attēlu) , tad tas ir pirmais signāls tam, ka 4.11. punkts tiek pārkāpts un tiek 

apdraudētas citu skolēnu tiesības uz netraucētu mācību darbu.  

 

Kopsavilkums par 3. nodaļu 
Analizētas septiņas diagrammas un viena infografika. 

Skatīti jautājumi: 

• Skolēnu izpratne par to, kas ir noteikumi. 

• Vecāku izpratne par to, kas ir noteikumi. 

• Informētība par N vidusskolas iekšējo kārtības noteikumu 

pieejamību. 

• Skolēnu iepazīstināšana ar N vidusskolas iekšējiem kārtības noteikumiem. 

• Vecāku iepazīstināšana ar N vidusskolas iekšējiem kārtības noteikumiem. 

• Skolēnu uzvedība mācību stundu laikā. 

• Efektīva mācību darba ieteikumu izmantošana. 

• Skolēni dalās pieredzē par to, kas viņus traucē mācīties. 
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SECINĀJUMI 

ZPD autore secina, lai skolēnu vidū vairotu izpratni par to, kā pareizi ievērot N 

vidusskolas iekšējo kārtības noteikumu 4.11. punktu, un lai uzlabotu situāciju saistībā ar šī 

punkta ievērošanu mācību stundu laikā, ir jāveic šādas darbības: 

1. Jāpadara skolas iekšējie kārtības noteikumi vēl vairāk pieejami skolēnu vecākiem. 

Vecāku izpratnei par notiekošo skolā ir ļoti liela loma, lai klasē tiktu ievēroti 

nosacījumi un lai katrs audzēknis izprastu noteikuma svarīgumu, un visi klases 

skolēni būtu vienlīdz tiesīgi uz netraucētu mācību darbu. Vecāki ir bērnu paraugs 

un piemērs, kā jāuzvedas, esot sabiedrībā. 

2. Jāizveido infografikas un citi grafiskie materiāli. Tas nepieciešams, lai apkopotu 

iekšējo kārtības noteikumu sestās nodaļas būtiskāko informāciju un gan skolotājiem, 

gan bērniem būtu kāds rīcības plāns, kas jādara un kā jārīkojas, lai 4.11. punkts 

netiktu pārkāpts. 

3. Jāpārdomā un jāveido katrai klasei individuāls mācību telpas iekārtojums, jo tās 

iekārtojums, kā arī skolēnu sēdvietu novietojums un mācību līdzekļu izkārtojums 

tieši ietekmē to, kā skolēns uztvers informāciju un cik gatavs viņš būs mācību 

darbam. Pārdomāta klase vide ir pirmais solis par tiesībām uz netraucētu mācību 

darbu stundās. 

 Kā ieteikumus turpmākai darbībai autore min veikt konkrētāku datu analīzi, lai 

noskaidrotu katras pētījuma bāzes klases konkrēto situāciju. Meklēt dziļākas kopsakarības starp 

katras klases skolēnu, skolotāju un vecāku atbildēm. Tādējādi varētu veidot katrai klasei 

individuālu plānu, kas jādara, lai tiesības uz netraucētu mācību darbu netiktu pārkāptas. Pašlaik 

valstī plaši tiek runāts par skolotāju prestižu, pēc autores domām, šāds pētījums var būtiski 

uzlabot skolotāju reputāciju un labsajūtu skolā, ja skolēns apzinās un ievēro skolas noteikumus. 

Atgriežoties pie izvirzītās hipotēzes, kurā sacīts, ka klasēs, kurās skolas iekšējo kārtības 

noteikumu 4.11. punkts tiek ievērots un skolēni izprot tā nozīmīgumu, novērojama kārtība un 

mācībām atbilstoša atmosfēra, ZPD autore secina, ka skolēnu izpratne par to, kas ir noteikumi, 

ir ļoti laba, taču, lai tie tiktu ievēroti, tajā skaitā punkts 4.11., par tiem ir jāatgādina daudz 

biežāk. Pēc intervēto skolotāju sniegtajām atbildēm var secināt, ka klasēs, kurās skolēni izprot 

un apzinās iekšējo kārtības noteikumu 4.11. punktu, ir laba atmosfēra un skolēni cits citu 

netraucē, taču vairākās pamatskolas klasēs vecumā no 10 līdz 15 gadiem  skolēni ir jāiepazīstina 

ar šī pētījuma rezultātiem, lai vairotu izpratni par to, kā, iespējams, jūtas citi klasesbiedri, ja 

tiek pārkāpts konkrētais iekšējo kārtības noteikumu punkts.  
  



 
 

23 
 

IZMANTOTĀ LITERATŪRA 
1. Ancāne, G., Ancāns, A., Miksons A., Remese, I.,  Ieteikumi izglītības iestāzu 

psihologiem un pedagogiem darbam ar skolēniem, kuriem ir uzvedībass un emocionāli 

traucējumi skolas vidē., Rīga: Slimību profilakses un kontroles centrs, 2014, 30 lpp. 

2. Auziņš, A., Būt klasē un būt pašam, [tiešsaiste]. [Skatīts 20.07.2021.] Pieejams: 

https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/blogs/but-klase-un-but-pasam  

3. Broka, B., Džohansens, S., Juridisko tekstu rakstīšana un analīze. Ceturtais 

papildinātais izdevums., Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2010, 198 lpp. 

4. Definīcija vārdam “noteikums”, [tiešsaiste]. [Skatīts 27.12.2021.] Pieejams: 

https://tezaurs.lv/noteikums:1 

5. Enciklopēdiskā vārdnīca, Rīga: Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991, 384 lpp. 

6. Eriksons, E., Identitāte; jaunība un krīze., Rīga: Jumava, 1998, 188 lpp. 

7. ES SAPROTU, TĀTAD ZINU – PROTU – GRIBU – VARU, [tiešsaiste]. [Skatīts 

20.07.2021.]. Pieejams: 

https://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/Skola2030_buklets_Pamatskola.pdf  

8. Hahele,R., Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība, Rīga: RaKa, 2011, 73 lpp. 

9. Jemeļjanova, I., Gurbo, M., Mikuda, S., Izglītības kvalitāte un efektivitāte Latvijā., 

Rīga: ‘’Dārdedze – Hologrāfija’’, 2004, 198 lpp. 

10. Kalvāns,Ē., Attīstības psiholoģija., Rēzekne: Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija, 2018, 

69 lpp. 

11. Likumu terminu vārdnīca, Ogre: Tipogrāfija Ogrē, 1999, 251 lpp. 

12. Mārtiņsone, K.,Pipere,A., Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana, Rīga: 

RSU, 2018, 301 lpp. 

13. Meļķisis, E., Kalniņš, E., Neimanis, J., Japiņa, G., Jansons, J., Iļjanova, D., Hartmane, 

L., Juridiskās metodes pamati. 11 soļi tiesību normu piemērošanā., Rīga: Latvijas 

Universitāte, 2003, 250 lpp. 

14. Meļķisis, E., Tiesību normu iztulkošana., Rīga: Latvijas Universitāte, [tiešsaiste]. 

[Skatīts 25.12.2021]. Pieejams: 
file:///C:/Users/Monta/Downloads/Tiesibu%20normu%20iztulkosana(E.Melkisis).pdf 

15. Nīmante, D., Klasvadība., Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 141 lpp. 

16. Nīmante, D., Uzvedības problēmas klasē un skolā, [tiešsaiste]. [Skatīts 20.07.2021.] 

Pieejams: 

https://www.geo.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/gzzf/Skolotajiem/DitaN

imante.pdf  

17. No standarta līdz mācību stundai, [tiešsaiste]. [Skatīts 20.07.2021]. Pieejams: 

https://skola2030.lv/lv/jaunumi/blogs/no-standarta-lidz-macibu-stundai  

18. Pliners, J., Buhvalovs, V., Skolas izglītojošā vide, Rīga: Izglītības soļi, 2002, 131 lpp. 

19. Sarva, E., Vorobjovs, A., Kā ievērot iekšējās kārtības noteikumus skolās? [tiešsaiste]. 

[skatīts 20.07.2021]. Pieejams: https://satori.lv/article/ka-ieverot-ieksejas-kartibas-

noteikumus-skolas  

20. Skolotājs, kurš vada mācīšanos (Skolotāja snieguma apraksts), [tiešsaiste]. [Skatīts 

20.07.2021.] Pieejams: https://www.izm.gov.lv/lv/media/3316/download  

21. Vecākiem un skolēniem, [tiešsaiste]. [Skatīts 20.07.2021.] Pieejams: 

https://www.skola2030.lv/vecakiem-un-skoleniem/pamatizglitiba  

22. Velika, B., Pudule, I., Grīnberga, D., Gobiņa, I., Tilgale, N., Villeruša, A., Teibe, U., 

Veselība un psihoemocionālā labklājība skolas vecuma bērniem Latvijā., Rīga: 

Sabiedrības veselības aģentūra, 2008, 11 lpp. 

23. Zommere, L., Ābelniece, I. Vecākiem. Informatīvs materiāls par bērna attīstību. Rīga: 

Valsts izglītības satura centrs, 2018. 



 
 

24 
 

24. ZPD izstrāde tiesību zinātnē, [tiešsaiste]. [Skatīts 04.06.2021.] Pieejams: 

https://www.youtube.com/watch?v=ltU-6skL9vc&t=3171s 

 



 
 

25 
 

Pielikums 

1.pielikums 

1. Intervija – 6.b klases skolniece 

- Kas, pēc tavām domām, ir noteikumi? Pastāsti! 

- Noteikumi ir kaut kas, ko tu ievēro, lai uzturētu kārtību skolā vai citur. 

- Pastāsti, kur tu visbiežāk sastopies ar noteikumu ievērošanu un neievērošanu? 

- Visbiežāk ar noteikumu ievērošanu un neievērošanu es sastopos skolā, precīzāk, savā klasē, 

mājās un ejot pa ielu.  

- Vai tavi klasesbiedri Tev traucē mācību stundās mācīties un koncentrēties stundai? Kā tas 

notiek? Pastāsti! 

- Mani klasesbiedri mācības stundās traucē mācībās, skaļi sarunājoties par mācību stundām 

nesaistītām lietām, runājot pretī skolotājai, ķēmojoties, piemēram, mētājot priekšmetus, zogot 

penāļus un spļaudoties ar papīra bumbiņām, izdvešot skaļas skaņas, mēģinot man novērst 

uzmanību no stundā darāmā darba. 

- Vai tu, tavuprāt, traucē klasesbiedriem stundās mācīties un koncentrēties stundai? Kā un kāpēc 

tu to dari? Pastāsti! 

- Stundās lieki nerunāju, izņemot tad, ja man nepieciešama palīdzība no skolotājas vai tuvumā 

sēdošajiem, un pāra vai grupas darbos. 

- Tavi ieteikumi un viedoklis, kādai jābūt rīcībai no skolas puses, lai uzlabotos situācija 

noteikumu ievērošanai par N vidusskolas iekšējo kārtības noteikumu 4.11. punktu – Ikvienam 

izglītojamam ir tiesības uz netraucētu mācību darbu stundās un izvēlētajās ārpusstundu 

nodarbībās. 

- Saprast, kas izraisa viņu necieņu. Skolotājām nebaidīties būt stingrākām un noteikt robežas, 

biežāk iesaistīt vecākus problēmu risināšanā. 

2. Intervija. 9.a klases skolniece 

- Kas, pēc tavām domām, ir noteikumi? Pastāsti! 

- Manuprāt, noteikumi ir principi, kas visiem ir jāievēro, lai mums būtu labāka un vieglāka 

dzīve. 

- Pastāsti, kur tu visbiežāk sastopies ar noteikumu ievērošanu un neievērošanu? 

- Noteikumi ir jāievēro visur, bet visbiežāk tas noteikti ir skolā un arī mājās. Katrā vietā ir savi 

noteikumi, kas jāievēro. 

- Vai tavi klasesbiedri Tev traucē mācību stundās mācīties un koncentrēties stundai? Kā tas 

notiek? Pastāsti! 

- Pēdējā laikā tā vairs nenotiek, jo mēs esam vairāk pieauguši. Kādreiz mazākās klasēs, kad 

kādam pietrūka uzmanība vai varbūt palika garlaicīgi, varbūt tā notika, bet tagad viss ir labi. 
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- Vai tu, tavuprāt, traucē klasesbiedriem stundās mācīties un koncentrēties stundai? Kā un kāpēc 

tu to dari? Pastāsti! 

- Manuprāt, es netraucēju nevienam mācīties, jo pati koncentrējos stundu laikā mācībām. 

- Tavi ieteikumi un viedoklis, kādai jābūt rīcībai no skolas puses, lai uzlabotos situācija 

noteikumu ievērošanai par N vidusskolas iekšējo kārtības noteikumu 4.11. punktu – Ikvienam 

izglītojamam ir tiesības uz netraucētu mācību darbu stundās un izvēlētajās ārpusstundu 

nodarbībās. 

- Skolotājiem ir jāatgādina par noteikumiem, lai bērni par to neaizmirstu. Ja skolotāji to darītu, 

skolēni neaizmirstu tos ievērot. 

3. Intervija. 9. klases vecāks. 

- Skolas mājaslapā sadaļā pie N vidusskolas iekšējiem kārtības noteikumiem ir pieejama 

informācija par iekšējo kārtības noteikumu 4.11. punktu – ikvienam izglītojamam ir tiesības uz 

netraucētu mācību darbu stundās izvēlētajās ārpusstundu nodarbībās. Vai un kā Jūs ar tiem esat 

iepazīstināts? 

- Jā, es esmu. Tad, kad mani bērni uzsāka mācības šajā skolā, es parakstījos par to, ka esmu 

iepazīstināta ar skolas iekšējiem kārtības noteikumiem. Šie noteikumi iepriekšējos gadus arī 

katru gadu bija ierakstīti dienasgrāmatās, kad vēl tās bija papīra formās. Pašlaik es zinu, ka 

tādi noteikumi pastāv un kādas normas bērniem ir jāievēro, bet tie vairs nav tik pārskatāmi kā 

tad, kad šie noteikumi bija drukātā formā. Zinu, kur tos atrast, bet tie vairs nav tik viegli 

pieejami. 

- Kā, Jūsuprāt, Jūsu bērns uzvedas mācību stundās? 

-Man ir laimējies, ka mani bērni labi uzvedās mācību stundās, jo viņi ir ļoti motivēti. Viņi zina, 

ko viņi grib dzīvē sasniegt un kur tālāk iet mācīties, tāpēc zināšanas viņiem ir ļoti primāras un 

svarīgas šajā posmā, tāpēc arī uzvedība ir laba. 

- Pēc Jūsu domām un Jūsu bērna stāstītā, vai mācību stundu laikā Jūsu bērnam kāds traucē 

mācīties? Pastāstiet! 

- Mazākās klasēs noteikti ir bijušas pāris epizodes, kad kāds draiskojas nevis tā, ka traucētu 

mācīties, bet ar to, ka nebija sagatavojies stundai, un skolotājam ir jāvelta laiks, lai risinātu to, 

kā skolēnam uzsākt mācību darbu, bet tagad kā mamma neesmu dzirdējusi, ka maniem bērniem 

kāds traucētu mācīties. Bērni par to nav sūdzējušies. 

- Kādi ir Jūsu ieteikumi un viedoklis, kā uzlabot N vidusskolas iekšējo kārtības noteikumu 4.11. 

punktu – Ikvienam izglītojamam ir tiesības uz netraucētu mācību darbu stundās un izvēlētajās 

ārpusstundas nodarbībās. 

- Jā, varbūt tiešām šiem noteikumiem būtu jābūt vairāk pieejamiem un redzamiem. Varbūt tās 

varētu būt infografikas, reklāmu rullīši, ko mēs varētu ieraudzīt skolas sociālajos tīklos. Darīt 

šo problēmu redzamu visai sabiedrībai.  

4.Intervija. Skolas direktore. 
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- Skolā dienu dienā satiekot skolēnus, redzot viņu savstarpējo komunikāciju un attieksmi citam 

pret citu – kādas vērtības Jūs raksturotu un minētu viņu dzīvē par svarīgākajām šobrīd?  

- Tātad šobrīd noteikti jauniešiem ir svarīga savstarpējā saziņa, un varbūt nekā ierasts mana 

gājuma cilvēkiem tieši sarunājoties aci pret aci, bet arī šī virtuālā saziņa ir ļoti svarīga. Būt 

nozīmīgam kā līderim starp saviem vienaudžiem un novērtētam. Savukārt, kas viņus uztrauc 

noteikti, ir tas, kā es izskatīšos vienaudžu acīs, lai būtu tas līdzvērtīgums kā tāda zināma 

ārišķība, ārējās vērtības ir augstākas nekā varbūt cilvēka iekšējās vērtības. 

- Veicot literatūras analīzi un apkopojot jau arī aptauju datus, ko ieguvu no skolēniem 

septembrī, viens no secinājumiem par to, kā uzlabot skolēnu izpratni par to, kā viņu rīcība 

ietekmē cita tiesības ir tieši šīs vērtības, un esmu redzējusi un arī dzirdējusi sociālajos tīklos, ka 

tieši šim vecumposmam Jūs veidojat tādas kā “vērtību stundas”. Vai varat pastāstīt, ko šajās 

stundās Jūs darāt, kādas ir skolēnu galvenās atziņas un kāds ir šo stundu galvenais mērķis? 

- Vērtību stunda kopā ar skolas direktori ir tieši runāšana par skolas vērtībām, un mūsu skolas 

vērtības ir cieņa, atbildība un godīgums, un tad katrs skolēns paskatās no sava skata prizmas, 

ko viņam nozīmē cienīt sevi, citus, ko viņam nozīmē būt godīgam pret sevi, citiem un kāda ir 

atbildība pret sevi un pret citiem. Šajās sarunās grupā un individuāli tiek raksturots, kas tad 

kuram ir svarīgi. Protams, vairums skolēnu zina šīs sociāli pareizās atbildes – atbildīgi ir 

mācīties, izpildīt mājasdarbus, cienīt citu ir nedarīt viņam pāri, būt draudzīgiem – un šī saruna 

man ar klasi vēlreiz uzsver to, ka viņi zina, ka tā vajag darīt, un tas ir vēl viens akcents – nu 

kāpēc, tad tev citreiz nesanāk – jo arī, ja ir situācijas, kad ir nepieciešama mana iejaukšanās, 

tad nav noslēpums, ka arī skolēni ar uzvedības nepieņemamām situācijām vai arī šī punkta 

pārkāpumu traucē mācību stundas, nonāk līdz direktora kabinetam, un tad ir iespēja minēt, ka 

mēs taču stundā runājām, ir iespēja vēlreiz atgādināt, jo godīgi instrumenti ar ko mēs varam 

strādāt, ir saruna, un katram pašam ir jānonāk pie tā secinājuma, kas ir svarīgi un kas nav. 

Mans tas stundu uzdevums un mērķis ir sarunāties un akcentēt vēlreiz un vēlreiz – cieņa, 

godīgums un atbildība.  

- Kā jau tikko minējāt, mūsu skolas galvenās vērtības ir cieņa, godīgums un atbildība, tad par 

to arī ir mans nākamais jautājums. Vai varat pastāstīt, kā kopā ar skolotājiem (vai varbūt tā bija 

skolas vadības komanda), kā jūs nonācāt tieši pie šīm vērtībām un vai bija kaut kādi galvenie 

kritēriji, ko Jūs izvirzījāt, kam ir jābūt tieši savās vērtībās? 

- Pie šīm vērtībām nonāca jau vairākus, pirms vairākiem gadiem 2014. – 2015. gadā, ar tādu 

pieredzi jau šīs vērtības ir nākušas, un bija pedagoģiskās padomes jūnija darba sanāksme, kur 

arī visi skolotāji izvirzīja, kādas viņam katram ir savas vērtības, kādas ir šīs kopīgās, un kopīgi 

ar skolotājiem arī nonācām, ka šīs ir svarīgas lietas un kas zem tām slēpjas. Konkrēti uzskaitīt, 

kas zem katras vērtības, tie kritēriji, kā minēji, tāds kā šablons vai pamata bāze apakšā nav, nu 

kas ir pierakstīts. Tas būtu ceļš, kas skolai noteikti būtu nepieciešams, kur virzīties. Tā kā tā 

varētu būt arī jauniešu pašiniciatīva, ka, piemēram, viņi tieši atsegtu, kas N vidusskolā ir cieņa, 

kas ir godīgums un kas ir atbildība, tas būtu arī tāds instruments, kas noteikti, noteikti palīdzētu, 

jo šobrīd ir katra standarta izpratne, ka cienīt sevi, tātad nedaru otram to ko nevēlos sev, 

atbildīgi izdaru darbu, mācību darbu, atbildība pret citu, ja kaut kas ir noticis, uzņemos 

atbildību par savu rīcību un godīgi arī atzīstu, ka tā ir noticis. 

- Intervējot skolas skolotājus un runājot tieši par 4.11. punktu, tika izteikts priekšlikums šo 

punktu papildināt ar vienotu mehānismu jeb skolotāji to nosauca par atbalsta sistēmu 

skolotājiem, lai visiem pedagogiem būtu skaidri zināma, vienota sistēma, kā rīkoties situācijās, 

ja šo punktu kāds pārkāpj, respektīvi, izveidot līdzīgi kā seku un apbalvojumu sistēmu, un viņi 

minēja arī, ka tas palīdzētu arī skolēniem labāk izprast to kādas sekas tad tieši būtu par katru 
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konkrēto pārkāpumu. Vai Jūs šādu priekšlikumu atbalstītu, un kādi varētu būt Jūsu ieteikumi 

par to, kā šādu mehānismu izveidot? 

- Šobrīd jau esošajos iekšējos kārtības noteikumos ir minēts, ja mēs pārkāpjam, kādas ir rīcības. 

Pirmā rīcība ir klašu audzinātāju darbība, kurš informē skolēnu, vecākus, izsaka brīdinājumus 

ar dienasgrāmatas ierakstiem. Tie mehānismi jau ir ierakstīti, bet dokumentos tie nav šobrīd 

atspoguļoti kā īsās infografikas. Iespējams, tas arī varētu palīdzēt. Tā kā noteikumos ir 

ierakstīts, kādas ir tās rīcības, bet tās, iespējams nav akcentētas katra mācību gada sākumā, un 

līdz ar to arī skolotājiem pie zināmas noslodzes un aizņemtības piemirstas. Tie pamata 

instrumenti ir klases audzinātājs, informācija sociālajam pedagogam, sociālais pedagogs tad 

arī strādā ar skolēnu pēc šīs informācijas, kas ir iegūta, un, ja tur tas netiek atrisināts, tad 

nākamais solis ir mācību pārzinis, skolas vadība, direktors tai skaitā un kopīga saruna atbalsta 

personāla grupai ar vecākiem. Tie mehānismi jau līdz šim ir, bet tie nav izveidoti īsā 

infografikas shēmā. 

8.Intervija. Ventspils 4. vidusskolas skolotājs. 

- Skolā dienu dienā mācot skolēnus, redzot viņu savstarpējo komunikāciju un attieksmi citam 

pret citu – kādas vērtības Jūs raksturotu un minētu viņu dzīvē par svarīgākajām šobrīd?  

- Kā vērtību es varētu nosaukt – cilvēki. Cilvēki, jo attiecībā pret manu vecumposmu ar kuru es 

strādāju jeb 7. un 8. klasi, viņiem noteikti ir svarīga komunikācija citam ar citu, draudzēšanās 

un jaunu cilvēku iepazīšana, ko skolas vide kā tāda pilnīgi noteikti nodrošina. Kopumā 

skatoties, tās vērtības atšķiras, kas ir ļoti pozitīvs faktors, taču var radīt arī daudz dažādu 

problēmsituāciju šajā vecumposmā, jo jaunieši bieži vien neapzinās šo vērtību sistēmas 

atšķirīgās iezīmes, proti, mēs visi neesam vienādi, un, kas vienam ir vērtība, citam nav. Tas, ar 

ko ir jāstrādā, noteikti ir saprašana par to, ka ir atšķirības. Vēl citas vērtības lielā mērā 

nemainīgi un nezūdoši ir ģimene. Varbūt šajā vecumposmā šī nozīme samazinās, jo mainās viņu 

psiholoģiskā uztvere un psiholoģiskā domāšana. Viņi veidojās kā personības, un tad, kad tu 

veidojies kā personība liekas, ka tu vislabāk visu zini un ka neviens cits neko nezina. Izstrādājas 

savu uzskatu sistēma, un šajā laikā mēdz samazināties ģimenes loma, taču labā ziņa ir tāda, ka 

bēdīgās vai sliktās situācijās jaunieši tomēr vēršas pie vecākiem un meklē atbalstu, kas, 

manuprāt, ir arī aktualizējies attālināto mācību procesā, kad šī psiholoģiskā noslodze un 

komunikācija ar vienaudžiem ir problemātiska.  

- Cik lielā mērā Jūsu iepriekš minētās vērtības šajā vecumposmā sakrīt ar skolas izvirzītajām 

galvenajām vērtībām – cieņu, godīgumu, atbildību?  

- Pie sasaistes ar skolas vērtībām noteikti ir jāpiestrādā visiem skolotājiem, kas strādā ar šādu 

vecumposmu, jo šos mīnusus jeb nepilnības var saskatīt šajā tematā, ko Tu pēti – iekšējās 

kārtības noteikumi. Cieņas iespējamā, es neteiktu, neesamība, bet interpretācija personīgā, kur 

tad ir šīs nospraustās robežas, jo nav noslēpums, ka šajā vecumposmā (7. un 8. klase) jaunieši 

testē un pārbauda skolotāju nospraustās robežas. Svarīgi tās noteikt jau no paša sākuma, lai 

pēc tam nebūtu ar to problēmas. Godīgumu svarīgi ir attīstīs šajā ziņā, tieši runājot par 

akadēmisko sniegumu jeb mācību procesu – darbiem, mājasdarbiem, kontroldarbiem un citām 

lietām, un tas jau viss noved pie atbildības.  

- Kā Jūs raksturotu savu audzēkņu uzvedību klasē mācību stundu laikā? 
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- Ja nosakām vidējo, tad ir ok! Tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem – kādi laika apstākļi ir 

aiz loga, kāda ir klases temperatūra, vai ir pietiekami daudz gaisa, vai jaunieši ir pamodušies, 

vai stunda ir no rīta vai pēcpusdienā. Ja mēs skatāmies uz mīnusiem, tad katrā dienas laikā var 

būt savi mīnusi. Ja stundas sākums ir pārāk agri, tad skolēni ir aizmiguši. Ja pēcpusdienā, tad 

visi grib ēst. Ja ir paēduši, tad grib mājās, tāpēc, ja uz to tā skatāmies, tad nekad nebūs labi, 

taču kopumā ir ok! Protams, katrā klasē ir indivīdi, kuri izceļas uz pārējo fona, kuri grib 

pievērst sev uzmanību, tāpēc te ir jāskata šie uzvedības līmeņi, lai saprastu, kā ar tiem rīkoties. 

- Ja klasē novērojama nekārtība vai ir manāms, ka kāds no skolēniem pārkāpj iekšējos kārtības 

noteikumus un traucē pārējiem – kā Jūs aizrādāt skolēnam par to pārkāpšanu?  

- Mēs gada sākumā ar klasēm vienojamies par apbalvojumu un seku sistēmu, proti, par pozitīvu, 

vēlamu uzvedību pēc pedagoģiskās teorijas tiek saņemti apbalvojumi, bet šeit, kas vairāk 

interesē par seku sistēmu, mums ir vairāku līmeņu brīdinājumi. Pirmais un otrais ir 

aizrādījums. Trešais - ir jāpaliek klasē pēc stundas konkrētajam pārkāpējam. Ceturtais līmenis 

atšķiras pa klasēm, kur atsevišķi ir sanācis vienoties – uzvedības ieraksts e-klasē vai ziņošana 

direktorei kopā ar zvanu vecākiem, kur tālāk jau ir citas izrietošās sekas, bet tālāk par trešo 

punktu mēs neesam tikuši. 

- Kādi ir Jūsu ieteikumi un viedoklis, kā panākt, lai skolēns ieklausītos un pildītu normas, kuras 

lasāmas Ventspils 4. vidusskolas iekšējo kārtības noteikumu 4.11. punktā – “Ikvienam 

izglītojamam ir tiesības uz netraucētu mācību darbu stundās un izvēlētajās ārpusstundas 

nodarbībās”? 

- Man liekas, mums attiecībā pret šo punktu varētu iztrūkt tas, ka nav definēts līdz galam tāds 

viens elements ,ko darīt ar iekšējo kārtības noteikumu pārkāpējiem. Šobrīd tā ir katra skolotāja 

atšķirīgā interpretācija par to, ko darīt un kā rīkoties. Iespējams, ja mēs varētu iekšējās kārtības 

noteikumos ierakstīt tādu vienojošu rīcības mehānismu, tas varētu palīdzēt, jo šobrīd skolēni 

saprot to, ka trakākais ir ziņa vecākiem vai direktorei paskaidrojums. Cik tas ir biedējoši, tas 

ir cits stāsts. Ja mēs atrastu tādus kopīgus vienojošos mehānismus, es domāju tas varētu 

palīdzēt. Pēdējā laikā tas, visticamāk, ir aktualizējies ar attālināto mācīšanos un kameru 

ieslēgšanas peripetiju – ir ieslēgta kamera vai nav. Juridiski mēs jau nekā nevaram likt ieslēgt 

tās kameras, jo situācijas mēdz būt dažādas, un tas ir jāsaprot. Tad ir cits stāsts par to, kā tad 

to izdarīt tā, lai bērni ir ieinteresēti tās ieslēgt. Nevienam nav īsti atbildes.  
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2.pielikums 

 

1. Norādiet klases, kurām Jūs pasniedziet mācību 

stundas. 

a) 4. A 

b) 4. B 

c) 5. A 

d) 5. B 

e) 6. A 

f) 6. B 

g) 7. A 

h) 7. B 

i) 8. A 

j) 8. B 

k) 9. A 

l) 9. B 

m) 9. C 

 
2. Vai Jūs esat apmierināts/apmierināta ar Ventspils 

4. vidusskolas iekšējo kārtības noteikumu sistēmu 

Ventspils 4. vidusskolā? 

a) Jā, manuprāt, nav nepieciešami uzlabojumi. 

b) Nē, uzskatu, ka ir nepieciešami uzlabojumi. 

c) Cits 

 
3. Vai, Jūsuprāt, Ventspils 4. vidusskolas iekšējie 

kārtības noteikumi atspoguļo skolas galvenās 

vērtības – cieņu, godīgumu, atbildību? 

a) Jā 

b) Nē 

c) Cits 

 
4. Cik lielā mērā Jūs piekrītat, ka Ventspils 4. 

vidusskolas iekšējo kārtības noteikumu 4.11. punkts 

"Ikvienam izglītojamam ir tiesības uz netraucētu 

mācību darbu stundās un izvēlētajās ārpusstundu 

nodarbībās" – ir pilnīgs? . Skalā no 1 līdz 10 ( 1 –

vispārīgs, neskaidri formulēts; 10 – noteikums ir 

saprotams, tas nerada papildus jautājumu.) 

a) Vidējais 

b) Slikti 

c) Labi 

 
5. Kā Jūs mācību stundas laikā palīdzat skolēniem, 

ievērot šo noteikumu? 

a) Veidoju piepildītu mācību stundas plānu. 

b) Skolēniem, kuriem ir ātrāks mācīšanās 

temps, uzdodu papildus uzdevumus. 

c) Cenšos, veidot pēc iespējas dažādāku mācību 

saturu, lai skolēniem būtu interesanti. 

d) Iekšējo kārtības noteikumu 4.11. punktam 

vērību mācību stundās nepievēršu. 

e) Cits 

 
6. Novērtējiet savu audzēkņu uzvedību klasē mācību 

stundu laikā! Skalā no 1 līdz 10. ( 1 – ļoti slikta, 

neapmierinoša; 10 – uzvedība ir tāda, kādu to vēlos.) 

 
7. Vai Jūs aizrādāt skolēniem par iekšējo kārtības 

noteikumu pārkāpšanu? 

a) Jā, aizrādu. 

b) Nē, neaizrādu. 

 

8. Kā Jūs to darāt? (iespējamas vairākas atbildes) 

a) Ar skolēnu pēc stundām individuāli 

aprunājos. 

b) Aizrādu noteikumu pārkāpšanas brīdī. 

c) Veicu uzvedības ierakstu skolēna e-klasē, lai 

informētu par to vecākus. 

d) Cits 

 
9. Kurus no šiem ieteikumiem efektīvam mācību 

darbam Jūs  izmantojat mācību procesa laikā? 

a) Pārdomāju, kā tiek iekārtota klases vide, - tā 

ir rosinoša, nevis problēmas radoša. 

b) Uzsāku stundu tā, lai tās sākums skolēnu 

ieinteresētu, aizrautu un “atmodinātu”. 

c) Stundu plānoju tā, lai tai būtu vienmērīgs un 

nesaraustīts plūdums. 

d) Mācību procesā iesaistu visus bērnus, dodot 

katram konkrētu uzdevumu un nodrošinot 

atgriezenisko saiti. 

e) Stundas gaitā piedāvāju interesantus un 

rosinošus uzdevumus, izmantojot pēc 

iespējas dažādas metodes, lai skolēns justu 

savu zināšanu progresu. 

f) Protu sinhronizēt klasē notiekošos 

notikumus, nepārtraucot stundu. 
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1. Kurā klasē Tu mācies? 

4. A 

4. B 

5.A 

5.B 

6. A 

6. B 

7. A 

7. B 

8. A 

8. B 

9. A 

9. B 

9. C 

 

2. Kas, pēc Tavām domām, ir noteikumi? 

Prasība, kas man ir obligāti jāizpilda un jāievēro 

Prasība, kas jāizpilda un jāievēro tikai 

pieaugušajiem. 

Noteikumi ir palīgs, lai zinātu, kā rīkoties dažādās 

situācijās. 

 
3. Kur Tu visbiežāk sastopies ar noteikumu 

ievērošanu? 

Esot mājās. 

Brīvajā laikā, apmeklējot treniņus vai citus pulciņus. 

Skolā, piemēram, sporta zālē vai mājturības 

kabinetā. 

Skolā visās mācību stundās. 

 
4. Vai Tu esi informēts/informēta, kur atrodami 

Ventspils 4. vidusskolas iekšējās kartības 

noteikumi? 

Jā, esmu. 

Nē, neesmu. 

 
5. Vai Tu esi iepazīstināts ar Ventspils 4. 

vidusskolas iekšējās kārtības noteikumiem? 

Jā, es esmu. 

Nē, es neesmu. 

 
6. Kā, Tavuprāt, Tava klase uzvedas mācību 

stundās? 

Klasē vienmēr ir kārtība, skolēni uzmanīgi klausās 

skolotājā un uzdod jautājumus. Skolēni nerunā no 

vietas, koncentrējas mācību darbam. 

Klasē ne vienmēr ir kārtība, skolēni sarunājas savā 

starpā par citiem tematiem, skolotājs strādā tikai ar 

daļu no klases. 

Klasē ļoti bieži ir nekārtība, skolēni ignorē skolotāju, 

notiek skaļas sarunas savā starpā. Klasē nav 

iespējams koncentrēties mācību darbam. 

 

7. Kā Tu vērtē savu uzvedību klasē? 

Klasē vienmēr visos priekšmetos uzvedos labi – 

netraucēju apkārtējos, klausos, ko saka skolotājs, 

nerunāju no vietas un iesaistos stundā. 

Uzvedos labi tikai priekšmetos, kas mani interesē, 

kuros skolotājs interesanti māca. Priekšmetos, kuri 

mani neinteresē, runāju ar draugiem, nepievēršu 

uzmanību tam, ko māca skolotājs. 

Mani neinteresē tas, ko skolotājs stāsta. Stundu laikā 

labāk sarunājos ar klasesbiedriem vai daru kaut ko 

citu, piemēram, lietoju mobilo telefonu bez skolotāja 

atļaujas. 

 
8. Novērtē savu uzvedību klasē mācību stundu 

laikā! Skalā no 1 līdz 10 ( 1 – ļoti slikta, 

neapmierinoša; 10 – uzvedība ir tāda, kādu to 

vēlas skolotājs.) 

Vidējais 

Slikti 

Labi 

 
9. Novērtē savas klases uzvedību mācību stundu 

laikā! Skalā no 1 līdz 10 ( 1 – ļoti slikta, 

neapmierinoša; 10 – uzvedība ir tāda, kādu to 

vēlas skolotājs.) 

Vidējais 

Slikti 

Labi 

 
10. Vai Tavi klasesbiedri Tevi traucē mācību 

stundās mācīties un koncentrēties stundai? 

Jā, traucē. 

Nē, netraucē. 

 
12. Vai Tu traucē klasesbiedrus mācību stundās 

mācīties un koncentrēties stundai? 

Jā, traucēju. 

Nē, klasē nevienu netraucēju. 
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1. Kurā klasē mācās Jūsu bērns? 

4. A 

4. B 

5. A 

5. B 

6. A 

6. B 

7. A 

7. B 

8. A 

8. B 

9. A 

9. B 

9. C 

 

2. Kas, pēc Jūsu domām, ir noteikumi? 

Prasība, kas man ir obligāti jāizpilda un jāievēro 

Prasība, kas jāizpilda un jāievēro tikai 

pieaugušajiem. 

Noteikumi ir palīgs, lai zinātu, kā rīkoties dažādās 

situācijās. 

 
3. Kur Jūs visbiežāk sastopaties ar noteikumu 

ievērošanu? 

Esot mājās. 

Brīvajā laikā, apmeklējot  kultūras pasākumus. 

Ikdienā, piemēram, lielveikalos un citās publiskās 

vietās. 

Darba vietā. 

 
4. Vai Jūs esat informēts/informēta, kur atrodami 

Ventspils 4. vidusskolas iekšējās kārtības 

noteikumi? 

Jā, esmu. 

Nē, neesmu. 

 
5. Vai Jūs esat iepazīstināts ar Ventspils 4. 

vidusskolas iekšējās kārtības noteikumiem? 

Jā, es esmu. 

Nē, es neesmu. 

 
6. Kā, pēc Jūsu domām, Jūsu bērns uzvedas 

mācību stundās? 

Klasē mans bērns vienmēr visos priekšmetos 

uzvedos labi – netraucē apkārtējos, klausās, ko saka 

skolotājs, nerunā no vietas un iesaistās stundā.  
Mans bērns uzvedas labi tikai priekšmetos, kas viņu 

interesē, kuros skolotājs interesanti māca. 

Priekšmetos, kuri viņu neinteresē, runā ar draugiem, 

nepievērš uzmanību tam, ko māca skolotājs. 

Manu bērnu neinteresē tas, ko skolotājs stāsta. 

Stundu laikā viņš labāk sarunājas ar klasesbiedriem 

vai dara kaut ko citu, piemēram, lieto mobilo 

telefonu bez skolotāja atļaujas. 

 
7. Novērtējiet sava bērna uzvedību klasē mācību 

stundu laikā! Skalā no 1 līdz 10 ( 1 – ļoti slikta, 

neapmierinoša; 10 – uzvedība ir tāda, kādu to 

vēlas skolotājs.) 

Vidējais 

Slikti 

Labi 

 
8. Pēc Jūsu domām, vai mācību stundu laikā Jūsu 

bērnu kāds traucē mācīties? 

Jā, traucē. 

Nē, netraucē. 

 
10. Pēc Jūsu domām, vai Jūsu bērns kādu klasē 

traucē mācīties? 

Jā, traucē. 

Nē, netraucē. 

 


