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Kurzemes plānošanas reģiona izglītības eksperte 

Pētījums “Vecāku skolu izvēles kritēriji” 
 

Ievads  

Pētījums tapa, balstoties uz Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sagatavotā 

starpziņojuma “Priekšlikumi iniciatīvām Latvijas ekonomikas konkurētspējas stiprināšanai” 

apspriešanu.  Uzskatījām, ka svarīgi ir noskaidrot un ņemt vērā vecāku viedokli, jo tieši vecāki 

izvēlas bērnam skolu, un ne vienmēr šī izvēle notiek pēc tiem pašiem kritērijiem, kuri ir 

izmantoti politikas plānošanā.  Reālā prakse spēj sniegt plašāku un objektīvāku skatījumu. 

Pētījumā izmantotā metode ir aptauja. Tā  tika veikta no 22.oktobra līdz 4.novembrim, 

aicinot piedalīties vecākiem, kuriem ir skolas vecuma bērni. Kopējais respondentu skaits  ir 

500.  

Esošās situācijas raksturojums 

Pētījuma bāze ir Latvijas vecāki, kuriem ir skolas vecuma bērni. Pētījuma izlase sastādīja 500 

respondentu no visas Latvijas. 1.attēlā redzama respondentu teritoriālā pārstāvniecība pa 

reģioniem.  

 

 

1.attēls. Respondentu sadalījums pa plānošanas reģioniem 

Visvairāk respondentu bija no Kurzemes plānošanas reģiona – 303, jo informācija par 

aptauju un aicinājums piedalīties tika izsūtīta visām reģiona pašvaldībām. Latgales reģionu 

pārstāv 29 respondenti, Rīgas – 68, Vidzemes – 56 un Zemgales – 44. 

Nevienmērīgs respondentu sadalījums ir arī Kurzemes reģiona ietvaros, par ko liecina 

2.attēls.  
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2. attēls. Kurzemes plānošanas reģiona respondentu sadalījums pa pašvaldībām 

Visaktīvākie ir bijuši Talsu novada vecāki – 106, viņiem seko Rojas novads – 51 respondents, 

Skrundas novads – 32 respondenti un Liepājas pilsēta – 27 respondenti. Grafiks parāda, ka 

respondentu skaitam nav tiešas saistības ar iedzīvotāju skaitu pašvaldībā, pēc neformālām 

pazīmēm spriežot, aktivitāti ir veicinājis konkrētās pašvaldības ieguldījums iedzīvotāju 

informēšanā. 

Esošās situācijas raksturošanai tika izmantotas pazīmes:: skolas vecuma bērnu skaits ģimenē, 

bērnu vecums, klase, kurā viņi mācās, skolas atrašanās vieta, skolas tips, attālums līdz skolai 

un veids, kā bērni nokļūst skolā.  

 

Visvairāk aptaujā ir 

iesaistījušies vecāki, 

kuriem ir 1 skolas vecuma 

bērns – 57% respondentu, 

2 bērni ir 33% ģimeņu un 3 

vai vairāk – 10% ģimeņu 

(skat.3.att.). 

 

3.attēls. Skolas vecuma bērnu skaits ģimenēs 

Aktīvāki aptaujā ir bijuši vecāki, kuru bērni nesen uzsākuši skolas gaitas. Par to liecina 

sadalījums pa klašu grupām (skat. 4.att.).  
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4.attēls. Bērnu sadalījums pa mācību klasēm 

 

 

5. attēls. Bērnu sadalījums pa klašu grupām 

Apvienojot 1.-6.klases skolēnus sākumskolas klašu grupā un 7.-12.klašu skolēnus – 

proģimnāzijas un ģimnāzijas klašu grupā, iegūstam sadalījumu pa klašu grupām (skat. 5.att.). 

Aptauja aptver 319 sākumskolas  klašu grupas skolēnus un 181 proģimnāzijas un ģimnāzijas 

klašu grupas skolēnus. 

6.attēls parāda, kādas skolas apmeklē respondentu bērni. Visvairāk apmeklētās ir 

vidusskolas, tajās mācās 53% respondentu bērnu, pamatskolās mācās 26% bērnu, 

sākumskolās attiecīgi – 14%, bet vakara (maiņu) vidusskolās – 2 bērni un profesionālās 

izglītības iestādēs – 5 bērni.   
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6.attēls. Bērnu sadalījums pēc skolām, kuras viņi apmeklē 

 

 

58% respondentu sūta bērnus uz 

skolām, kuras atrodas pilsētā, un 42% - 

uz skolām, kuras atrodas pagastu 

teritorijās (skat. 7.att.). 

 

 

 

7.attēls. Skolu atrašanās vieta 

Būtiska nozīme vecākiem  ir attālumam, kādā skola atrodas no mājām (skat. 8.att. ). 

 

8.attēls. Attālums no skolas līdz mājām 
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Lielākajai daļai vecāku attālums no skolas līdz mājām ir līdz 1 km – 160 respondenti, 

1 – 2 km – 93 respondentiem, taču daudziem vecākiem bērni mēro ceļu uz skolu, kas 

ir garāks par 5 km – 146 respondenti. 

 

Uz jautājumu – Vai bērns apmeklē 

mājai tuvāko skolu? -  apstiprinoši 

atbild 66% vecāku, bet 34% ir 

izvēlējušies bērnam skolu, kas nav 

tuvākā mājām (skat.9.att.). 

 

 

 

 

9.attēls. Skolas izvēle tuvāk mājām 

Šī izvēle – mājai tuvākā skola vai cita, kas vairāk apmierina vecākus, lielā mērā atkarīga no tā, 

vai skola atrodas pilsētā vai lauku teritorijā (skat.10.attēlu). 183 vecākiem, kuru bērni 

apmeklē skolu pagastā, tā ir mājai tuvākā skola, un tikai 28 vecākiem tā nav tuvākā skola. Šīs 

izvēles pamatojums netika atsevišķi pētīts, taču pieļaujams, ka tas saistās ar specifiskām 

vajadzībām – internātskola, speciālā skola, vakara (maiņu) vidusskola u.tml. Otrs aspekts 

izvēles skaidrojumam varētu būt saistīts ar nokļūšanas ērtumu un ceļu kvalitāti, kas mēdz būt 

svarīgās par fizisko attālumu. Savukārt vecāki, kuru bērni mācās skolā pilsētā, aptuveni puse 

(147 respondenti) izvēlējušies mājām tuvāko skolu un gandrīz tikpat daudz (142 respondenti) 

izvēlējušies kādu citu skolu. Datus var skaidrot ar to, ka pilsētā vecākiem pastāv izvēle starp 

vairākām skolām un attālumu atšķirības nav tik būtiskas, kā arī ar to, ka pilsētas skolās mācās 

daļa bērnu no lauku pašvaldībām. 

 

10.attēls. Skolas izvēle tuvāk mājām pagastā un pilsētā 
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Savukārt principa “skola tuvāk mājām” saistība ar bērnu vecumu jeb klašu grupām 

praksē neparādās (skat. 11. attēlu).  

 

11.attēls. Skolas izvēle tuvāk mājām saistībā ar klašu grupu  

Abās klašu grupās līdzīgās attiecībās skolēni apmeklē mājām tuvāko skolu: 1. -6. klašu grupā 

tie ir 207 skolēni jeb 65% respondentu šajā grupā un 7. – 12.klašu grupā 123 skolēni jeb 68% 

respondentu šajā grupā. 

 

11.attēls parāda, kā bērni nokļūst 

skolā. Lielākoties viņi dodas turp 

kājām – 35% vai vecāki ved ar 

privāto transportu – 34%. 13% 

izmanto skolēnu autobusu, 3% 

brauc ar divriteni, bet 5% 

gadījumu tas ir komplekss 

variants. Piemēram: 

• Brauc ar 2 skolas 

autobusiem 

• No sākuma ar privāto 

transportu un tad ar skolas 

autobusu 

• No rīta ar personisko, 

pēcpusdienā ar sabiedrisko 

 

 11.attēls. Nokļūšana skolā 

 

Vecāku apmierinātību ar bērna skolu atspoguļo 12. attēls. Pilnībā vai pamatā apmierināti ar 

to, kā skola nodrošina bērna izglītību, ir 89% respondentu, bet 11% nav īpaši apmierināti.  

207

123

112

58

0

50

100

150

200

250

300

350

1. - 6.kl. 7. - 12.kl.

jā nē

10%

13%

34%

3%

35%

5%

ar sabiedrisko transportu ar skolēnu autobusu

ar privāto transportu ar divriteni

ar kājām komplekss variants



 

 

12.attēls.Vecāku apmierinātība ar bērna skolu 

Salīdzinot vecāku apmierinātību ar pilsētas un pagasta skolām (skat. 13.att.), redzams, ka 

augstāka apmierinātība ir ar pagasta skolām. Vērtējums “ne īpaši apmierināts” abiem skolu 

veidiem daudz neatšķiras. Apmierināto vērtējumu spektrā pilsētas skolām dominē vērtējums 

“ pamatā apmierināts”, bet pagasta skolām “pilnībā apmierināts”.  

 

 

 

13.attēls. Vecāku apmierinātība ar pilsētas un pagasta skolām 
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Vecāku potenciālā rīcība, izvēloties skolu  

 

Izvēloties skolu, vecākiem ir svarīgi vairāki faktori, kurus nosacīti var iedalīt: 

1. Skolas pieejamība 

2. Vispārējie skolas darbības rādītāji 

3. Personalizētas attieksmes rādītāji. 

Skolas pieejamību nosaka tas, cik tālu tā atrodas no mājām un kādas ir iespējas bērnam 

nokļūt skolā. Skolas pieejamību aptaujā raksturoja kritēriji:  

• Skola atrodas netālu no mājām 

• Uz skolu var ērti nokļūt ar sabiedrisko transportu 

• Skolā jau mācās otrs bērns (kaimiņu bērni) 

• Skola atrodas reģiona vai novada attīstības centrā  

• Bērns tiek nodarbināts visu dienu (pagarinātās dienas grupas, pulciņi) 

Vispārējie skolas darbības rādītāji ietver izglītības kvalitātes un papildus piedāvājuma 

kritērijus: 

• Labiekārtota un moderni aprīkota skola 

• Skola uzrāda augstus skolēnu mācību sasniegumus 

• Skolā ir aktīva sabiedriskā dzīve (ārpusstundu  pasākumi, mākslinieciskā pašdarbība, 

sports, svinīgie sarīkojumi u.c.) 

• Skolā ir pieejams atbalsta personāls (sociālais pedagogs, karjeras konsultants, 

psihologs, logopēds u.c.) 

• Skolā tiek nodrošināti bezmaksas pakalpojumi (brīvpusdienas, zobārsta u.c.) 

Personalizētas attieksmes rādītāji raksturo individuālo vajadzību nodrošināšanu attiecībās 

“skola - bērns” un “skola - vecāki”: 

• Skolā strādā skolotāji, kuriem labprāt uzticētu savu bērnu 

• Klasēs ir neliels skolēnu skaits 

• Bērnam patīk šai skolā mācīties 

• Skola velta uzmanību bērnu spēju un talantu izkopšanai.  

 

14.attēls. Skolu izvēles kritēriju sadalījums pa grupām 
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Aptaujā vecākiem tika piedāvāts atzīmēt trīs svarīgākos skolu izvēles kritērijus. Visaugstākais 

vecāku vērtējums ir personalizēto rādītāju grupā – 41% respondentu (581), tai seko – 

vispārējo rādītāju grupa – 31% respondentu (441 ) un pieejamības rādītāji – 28% (398) (skat. 

14.att.).  

 

 

15.attēls. Skolu izvēles kritēriju nozīmīgums 

Vērtējot skolu izvēles kritērijus atsevišķi, visaugstākais nozīmīgums ir kritērijam “skolā strādā 

skolotāji, kuriem labprāt uzticētu savu bērnu” – 222 respondenti (skat. 15.att.). Tam seko 

pieejamības kritērijs “skola atrodas netālu no mājām” – 210 respondenti. Nākošais 

nozīmīgākais ir atkal personalizētais kritērijs “bērnam patīk šai skolā mācīties” – 164 

respondenti, un pēc tam vispārējie kritēriji, kas raksturo izglītības kvalitāti: “labiekārtota un 

moderni aprīkota skola” – 146 respondenti un “skola uzrāda augstus skolēnu mācību 

sasniegumus” – 139 respondenti. Kritēriju nozīmīguma vērtējums liecina, ka skolēnu mācību 

sasniegumi, kas politikas plānošanas dokumentos bieži tiek izmantots kā noteicošais  

izglītības kvalitātes rādītājs, vecāku izpratnē ir vien piektais pēc nozīmīguma.  

Pieejamības rādītāju grupā otrais pēc nozīmīguma ir kritērijs “Bērns tiek nodarbināts visu 

dienu” – 70 respondenti, tam seko “skolā jau mācās otrs bērns” un “skola atrodas reģiona 

vai novada attīstības centrā” – 44 respondenti katram, un “uz skolu var ērti nokļūt ar 

sabiedrisko transportu” – 30 respondenti. Vecāku vērtējumā nav būtiska skolas atrašanās 

lielākā centrā un sabiedriskā transporta nodrošinājums. Nozīmīgāka ir iespēja bērna 

nogādāšanu skolā plānot kontekstā ar vecāku pārvietojumiem uz darbu, tādēļ svarīgi, ka 

bērns tiek nodarbināts skolā visu dienu.  

Vispārējo rādītāju grupā  98 respondenti kā nozīmīgu atzīmē kritēriju “skolā ir aktīva 

sabiedriskā dzīve”, 34 – “skolā ir pieejams atbalsta personāls” un 24 - “skolā tiek nodrošināti 

bezmaksas pakalpojumi”. Personalizēto rādītāju grupā 108 respondenti par nozīmīgu atzīst 

to, ka “skola velta uzmanību bērnu spēju un talantu izkopšanai” un 87  - “klasē ir neliels 

skolēnu skaits”. 21 respondentam nozīmīgs ir cits kritērijs.  
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Skolu izvēles kritēriji ietekmē vecāku potenciālo rīcību skolu maiņas gadījumā. Vecākiem tika 

uzdots jautājums “Ko Jūs darītu, ja Jūsu bērna skola tiktu slēgta?” Atbildes atspoguļotas 

16.attēlā.  

 

16. attēls. Vecāku rīcība skolas slēgšanas gadījumā 

125 respondenti (26 %) sūtītu bērnu uz tuvāko viņa vecumam atbilstošo skolu, ja tiek 

nodrošināta skolēnu izvadāšana. Pārējos 74% tuvākā skola neapmierina. 258 respondenti 

(53,8%) sūtītu bērnu uz citu skolu, kas vairāk atbilst viņu vajadzībām, un patstāvīgi 

nodrošinātu izvadāšanu. 52 respondenti (10,8%) kopā ar ģimeni pārvāktos uz vietu, kur ir 

bērna vajadzībām atbilstoša skola. Šo izvēli norāda respondenti, kas dzīvo lauku teritorijās. 

10 respondenti (2,1%) nosūtītu bērnu uz internātskolu vai dzīvot pie radiem, kur tuvumā ir 

labāka skola. 35 respondentiem (7,3%) ir cits risinājums, pamatā – izbraukšana uz ārzemēm . 

Ir arī atbilde, ka bērnu vispār nelaistu skolā.  

Tā ka man ir svarīga bērna nākotne un es esmu atbildīga par saviem bērniem nevis 

valsts, tad , ja vajadzētu vestu, ja gribētu mainītu dzīvesvietu. 

 

Secinājumi  

1. Nozīmīgs skolas izvēles kritērijs vecākiem ir skolas tuvums mājām. Nozīmīgāks šis 

kritērijs ir vecākiem, kuru bērni mācās pagasta skolā, pilsētas skola tikai pusē 

gadījumu tiek izvēlēta pēc principa tuvāk mājām.  

2. Visbiežāk bērni nokļūst skolā, ejot kājām vai ar vecāku privāto transportu.  

3. Kopumā vecāki ir apmierināti ar skolu. Vecākiem, kuru bērni apmeklē pagastu skolas, 

tā ir augstāka nekā vecākiem, kuru bērni mācās pilsētas skolā. 

4. Skolu izvēles kritēriju spektrā visnozīmīgākie vecākiem ir personalizētie nevis 

vispārējie rādītāji. Skolotāju labvēlīgo attieksmi un bērna patiku mācīties vecāki vērtē 

augstāk nekā labiekārtotas telpas un mācību sasniegumus.  

5. Iespējamā skolas slēgšanas gadījumā vecāku izvēle daudz vairāk ir saistīta ar bērna  

vajadzību nodrošināšanu nekā ar skolēnu autobusa izmantošanas iespējām. 

Nepieciešamība mainīt skolu veicina migrāciju, daļai ģimeņu pametot vietējo 

pašvaldību vai pat valsti.  

6. Plānojot “ideālo skolu tīklu” Latvijā, jāņem vērā vecāku viedoklis un potenciālā rīcība 

skolu maiņas gadījumā. Pretējā gadījumā var tikt veiktas neracionālas investīcijas 

skolās, kurās vecāki nevēlēsies pieteikt bērnus, kā arī veicināta iedzīvotāju aizplūšana 

no lauku teritorijām un Latvijas.  
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