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Pētījuma apraksts 
 
 

Pētījuma par attieksmi pret latviešu valodu un pāreju uz apmācību latviešu 
valodā ietvaros par izlases vienību noteica 50 skolas ar krievu valodu kā apmācības 
valodu visā Latvijā. Skolas tika izvēlētas izmantojot daudzpakāpju stratificētās 
nejaušās izlases metodi.  

 
Izlases rezultātā aptaujas tika veiktas divdesmit piecās Rīgas skolās, 

četrpadsmit republikas nozīmes pilsētu skolās (Daugavpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, 
Rēzeknē un Ventspilī), divās Vidzemes reģiona, vienā Zemgales reģiona un astoņās 
Latgales reģiona skolās ar krievu valodu kā apmācības valodu. 

 
Izvēlētajās skolās veica trīs aptaujas – skolotāju aptauju, skolnieku aptauju un 

vecāku aptauju. 
 
Skolotāju aptaujas ietvaros tika aptaujāts 801 skolotājs. Aptaujas metode - 

tiešās intervijas skolās. Skolotāju aptaujas ietvaros ir aptaujāti visi izlasē iekļuvušo 
skolu direktori – 50 respondenti. Skolotāju aptaujas laiks – 1999.gada 23.aprīlis – 
14.maijs. 

 
Skolnieku aptaujā iekļāva 9.klašu un 11.klašu skolniekus. Aptaujas metode – 

anketēšana klasē. Kopumā tika aptaujāti 1090 skolnieki, no kuriem 551 9.klašu 
skolnieks un 539 11.klašu skolnieki. Skolnieku aptaujas laiks – 1999.gada 23.aprīlis – 
14.maijs. 

 
Vecāku aptauja tika veikta, izmantojot telefonintervijas aptaujas metodi. 

Aptaujas rezultātā tika aptaujāti 1012 vecāki, no kuriem 504 ir 1.klašu skolnieku 
vecāki, 257 ir 9.klašu skolnieku vecāki, bet 251 ir 11.klašu skolnieku vecāki. Vecāku 
aptaujas laiks – 1999.gada 28.aprīlis – 11.maijs. 
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Galvenie secinājumi 
 
 
 Jautājumu par izglītības reformu, par pāreju uz bilingvālo apmācību metodi 
(īpaši, ja domājam par skolēniem) nevar aplūkot izolēti no indivīda politiskajām 
nostādnēm: politiskās nostādnes, kas veidojas gan ģimenes, gan masu mēdiju, gan 
skolas ietekmē, veido arī attieksmi pret bilingvālo apmācību metodi un otrādi, tas, kā 
notiek apmācība pēc šīs metodes, ietekmē skolēna attieksmi ne tikai pret latviešu 
valodu, bet arī pret Latvijas sabiedrību, sekmē integrēšanos tajā vai gluži otrādi, 
saasina atsvešinātības izjūtu. Tas, cik sekmīgi šodien un tuvākajā nākotnē tiks īstenota 
izglītības reforma, lielā mērā nosaka Latvijas stabilitāti tālākā nākotnē.  
 Viens no galvenajiem secinājumiem, ko varam izdarīt, pamatojoties uz  
pētījuma rezultātiem, ir tas, ka nozīmīgas atšķirības vērojamas ne tikai skolotāju, 
skolēnu un vecāku attieksmēs pret izglītības sistēmas reformu, pret pāreju uz 
bilingvālās apmācības metodi, pret latviešu valodas lietošanu vispār, bet atšķirības 
vērojamas arī skolotāju, skolēnu, vecāku pilsoniskajā izjūtā, kā arī pēc tā, cik viņi 
jūtas piederīgi Latvijas sabiedrībai. 

Pētījums parāda, ka krievu skolu skolēni vairākumā gadījumu nejūtas integrēti 
Latvijas sabiedrībā, nejūtas piederīgi tai, daudzi savu nākotni labprāt saista ar 
dzīvošanu citā valstī. Tas ir fons, ko nedrīkstētu ignorēt, īstenojot pāreju uz bilingvālo 
apmācību metodi.  

Mēs aplūkojam trīs dažādas grupas, kuras šķir atšķirīga pieredze, izglītības 
līmenis; skolēnus no skolotājiem un vecākiem šķir vecuma distance vismaz vienas 
paaudzes garumā. Iespējams, ka tieši atšķirīgā paaudžu pieredze, racionālā un 
emocionālā dažādais svars attieksmju veidošanā rada visai zīmīgas atšķirības 
nostādnēs pret bilingvālo apmācību metodi. Pētījuma rezultāti mudina domāt, ka lielā 
mērā pragmātiski izsvērta izdzīvošanas tieksme nosaka vecāko paaudžu (skolotāju un 
vecāku) lielāku atbalstu izglītības reformai, salīdzinot ar skolēniem. Bet skolēniem 
raksturīgs pozitīvās emocijās un racionālos argumentos balstītu attieksmju trūkums. 
Katrā gadījumā pētījums norāda uz kādu sevišķi svarīgu pētniecības lauku, kas līdz 
šim pilnībā atstāts novārtā, t.i, jauniešu (jo īpaši minoritāšu) politiskā socializācija 
pārejas tipa sabiedrībā.  
 
 
  Krievu skolu skolotāju, skolēnu un viņu vecāku  attieksmēs pret latviešu 
valodu, tās lietošanu vērojamas gan visai zīmīgas atšķirības, gan arī kopīgas iezīmes: 
 
 neskatoties uz to, ka latviešu valodas runāšanas prasme skolotājiem un skolēniem 

ir visai līdzīga, skolēni retāk kā skolotāji lieto latviešu valodu: gan sarunās ar 
draugiem, paziņām, gan uz ielas un veikalos, gan valsts iestādēs; 

 
 skolēnu vidū biežāk sastopama negatīva attieksme pret runāšanu latviski, 

salīdzinot ar skolotājiem un arī ar vecākiem;  
 
 kaut arī vecākiem runāšanas prasme latviski ir visvājākā, salīdzinot skolotājiem un 

skolēniem, viņi visbiežāk pauduši pozitīvu attieksmi pret runāšanu latviski; 
iespējams, ka tas izskaidrojams ar viņu voluntārajām iespējām izvēlēties vienu vai 
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otru valodu kā saziņas līdzekli atšķirībā no skolotājiem un skolēniem, kam mācību 
procesā valodu izvēle vairāk vai mazāk ir reglamentēta; 

 
 visām grupām raksturīgi, ka galvenais iemesls, kāpēc viņi izvairās runāt latviski, ir 

kautrēšanās no savām kļūdām, pārliecība, ka latvieši labāk zina krievu valodu, 
nekā viņi zina latviešu; 

 
 lielākā daļa vairāk vai mazāk ir centušies uzlabot savas latviešu valodas zināšanas, 

gandrīz visi vēlētos tās vēl vairāk uzlabot; 
 
 vairākums uzskata, ka krievu valodai nepieciešams valsts valodas statuss, sevišķi 

izplatīts šis viedoklis ir  skolēnu vidū;  
 
 visās izpētes grupās valda uzskats, ka bērniem latviešu valodu vajadzētu sākt 

mācīt no bērnu dārza vecuma; gan vecāku, gan skolotāju vidū populārs ir 
viedoklis, ka minoritāšu bērniem būtu jāiet latviešu bērnu dārzos. 

 
 
Attieksme pret izglītības reformu, bilingvālo apmācības metodi: 
 
 izglītības reformu biežāk atbalsta skolotāji un vecāki (katrs otrais), salīdzinot ar 

skolēniem (katrs trešais); retāk minēto reformu atbalsta 1.klašu skolēnu vecāki, 
salīdzinot ar  9. un 11. klašu skolēnu vecākiem;   

 
 skolotāju skatījumā vispiemērotākais ir trešais bilingvālās apmācības modelis, 

atbilstoši kuram ar katru mācību gadu tiek palielināts latviski mācāmo priekšmetu 
skaits līdz 9. klasē tas sasniedz 75%; 

 
 visbiežāk skolotāji minējuši 2005. un 2008. gadu, kad varētu ieviest bilingvālās 

apmācības metodi; 
 
 raksturojot bilingvālo apmācību metodi, skolēnu viedokļi ir visai atšķirīgi: viņi 

uzsver gan pozitīvo (metode sekmē priekšmetu apguvi, palielina uzmanību u.c.), 
gan negatīvo (metode kavē priekšmetu apguvi, veicina uztraukumu atbildot vielu 
u.c.), taču kopumā jāuzsver, ka kritiskās atbildes biežāk snieguši skolēni, kuru 
skolās bilingvālā metode netiek pielietota, salīdzinot ar tiem, kas pēc tās jau ir 
mācījušies; 

 
 skolotāji un vecāki uzskata, ka latviski mācāmi būtu priekšmeti, kas saistīti ar 

praktisko darbību; pēc skolēnu domām, latviski jāmāca būtu priekšmeti, kas 
saistīti ar Latvijas kultūru un vēsturi; 

 
 vērtējot perspektīvā bilingvālo apmācības metodi, visās izpētes grupās vairākums 

atzīst, ka tā palielinās minoritāšu jauniešu iespējas iestāties Latvijas augstskolās, 
palielinās izredzes darba tirgū; skolotāji pauž bažas, ka bilingvālās metodes 
ieviešana palielinās spriedzi skolās; 

 
 pēc skolotāju domām, priekšmetus pēc bilingvālās metodes būtu jāmāca 

skolotājiem, kas speciāli tam sagatavoti, neatkarīgi no viņu tautības; 
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 skolēni vislabprātāk mācītos skolā, kur mācības notiek krievu valodā, bet skolotāji 
un vecāki par perspektīvāku uzskata skolas ar bilingvālo apmācības metodi; 
biežāk tās atbalsta 1.klašu skolēnu vecāki, salīdzinot ar 9.un 11. klašu skolēnu 
vecākiem; 

 
 tikai nedaudz vairāk kā puse no skolotājiem (un divas trešdaļas no direktoriem) 

uzskata, ka viņu skola ir gatava pārejai uz bilingvālo metodi; 
 
 no tiem, kas uzskata, ka skola nav gatava pārejai uz bilingvālo metodi, visbiežāk 

kā iemeslus tam min skolotāju nesagatavotību, metodisko materiālu, mācību 
grāmatu trūkumu.  
 
 
Informētība, attieksme pret PMLP, NP, LVAVP un LAT2: 
 

 skolotāji vairākumā gadījumu ir informēti par PMLP un NP; no tiem, kas ir 
apmeklējuši šīs iestādes, vairākums bijuši apmierināti ar to pakalpojumiem; 

 
 par LVAVP un LAT2 vislabāk informēti ir skolotāji, krietni mazāk skolēni un 

vecāki; skolotāji, kas apmeklējuši LVAVP un LAT2, ir apmierināti ar to darbību.  
 
 
Informētība, attieksme pret Valsts valodas likumu, LR Izglītības likumu, LR 
Pilsonības likumu, sabiedrības integrācijas Valsts programmu: 
 

 vislabāk skolotāji ir informēti par LR Izglītības, kā arī par LR Pilsonības likumu; 
visbiežāk skolotāji pauduši apmierinātību ar izmaiņām Pilsonības  likumā;  

 
 tikai trešā daļa skolotāju ir rūpīgi iepazinušies ar Valsts valodas likuma jaunāko 

variantu, bet gandrīz katrs otrais ir ar to neapmierināts, kas liecina, ka kopumā 
nelatviešu vidū pret šo likumu ir visai negatīva nostāja; 

 
 retais no vecākiem ir personiski iepazinies  ar Valodas likumu, taču daudzu 

attieksme pret to ir negatīva; 
 
 divas trešdaļas skolotāju ir informēti par Valsts integrācijas programmu, 

vairākumam ir pozitīva attieksme pret to, vecāki par integrācijas programmu ir 
mazāk informēti. 
 
 
Informētība par tālmācību  

 
 par tālmācību vislabāk ir informēti skolotāji (katrs otrais), no skolēniem informēts 

ir katrs trešais, bet no vecākiem vēl mazāk; 
 
 katrs otrais skolotājs, bet vēl biežāk skolēni un vecāki atbalsta šo metodi kā 

lietderīgu latviešu valodas apguvē.  
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Pētījuma rezultāti 
 
 
1. Krievu skolu skolotāju, skolēnu un viņu vecāku attieksme pret 
latviešu valodu 
 
 
Nacionālais sastāvs, dzimtā valoda, pilsonība 
 
 
Krievu skolu skolotāji 
 
 No krievu skolā strādājošajiem skolotājiem 56% ir krievi, 24% - latvieši, bet 
20% ir citu tautību pārstāvji; 74% no skolotājiem dzimtā valoda ir krievu, 19% - 
latviešu (aptuveni katrs ceturtais, kas sevi pieskaita latviešiem, kā savu dzimto valodu 
ir minējis  krievu). 56% no krievu skolās strādājošajiem ir Latvijas pilsoņi. No tiem, 
kas nav Latvijas pilsoņi, 87 % vēlētos iegūt Latvijas pilsonību. Tie skolotāji, kas 
nevēlas iegūt Latvijas pilsonību, visbiežāk min Krieviju kā valsti, kuras pilsoņi viņi 
vēlētos kļūt.  
 27% gadījumos skolotāji par intervijas valodu izvēlējušies latviešu, bet 73% - 
krievu valodu. 
 
Vecāki 
 
 No vecākiem 89% dzimtā valoda ir krievu, 7% - cita, 3% - latviešu.  98% no 
vecākiem kā intervijas valodu  izvēlējušies krievu valodu. 
 
Krievu skolu skolēni  
 
 No skolēniem 68% ir krievi, 17% latvieši, bet pārējie 15% ir citu tautību 
pārstāvji; 95% no skolēniem dzimtā valoda ir krievu, 4% latviešu (aptuveni trīs 
ceturtdaļas no tiem, kas sevi pieskaita latviešiem, par savu dzimto valodu uzskata 
krievu), 1% - cita. 59% no skolēniem ir Latvijas pilsoņi. No tiem, kas nav Latvijas 
pilsoņi, gandrīz 70% vēlētos iegūt Latvijas pilsonību. No tiem, kas vēlētos iegūt citas 
valsts pilsonību, katrs trešais izvēlētos Krieviju, katrs septītais – kādas Eiropas valsts 
pilsonību, apmēram tikpat daudzi labprāt kļūtu par Kanādas, ASV, Austrālijas 
pilsoņiem.  
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1.att. Respondentu sadalījums pēc tautības 
% no visiem respondentiem, kas atbildēja; N skolotāji = 801, N vecāki = 1011, N 
skolnieki = 1085. 
Kāda ir Jūsu tautība? 

24%
20%

8%

68%

24%
17%

68%

56%

15%

Latvietis Krievs Cita

Skolotāji Vecāki Skolēni

 
 
2.att. Respondentu sadalījums pēc dzimtās valodas 
% no visiem respondentiem; N skolotāji = 801, N vecāki = 1011, N skolnieki = 1090. 
Kāda ir Jūsu dzimtā valoda? 

19%
7%3% 7%4% 1%

74%
89%

95%

Latviešu Krievu Cita

Skolotāji Vecāki Skolēni

   
  
 1) No skolēniem 95% minējuši, ka viņu dzimtā valoda ir krievu, 
neskatoties uz to, ka 32% no viņiem sevi pieskaita nekrievu tautības 
piederīgajiem, kas liecina, kādā mērā notikusi asimilācija vienas paaudzes laikā. 

2) Skolēnu vidū ievērojami mazāk ir to, kas vēlētos kļūt par Latvijas 
pilsoņiem (70%), salīdzinot ar skolotājiem, no kuriem šādu vēlmi pauduši  87%.   
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Krievu skolu skolotāju sociāli demogrāfiskais raksturojums 
 
 
No aptaujātajiem 94% ir skolotāji, 6% direktori. 
 
Ģimenes materiālā stāvokļa raksturojums: 68% no visiem krievu skolu 

skolotājiem izdevumi vidēji uz vienu cilvēku ģimenē ir bijuši līdz 80 Ls, 16% 
izdevumi bijuši no  81-120 Ls,  tikai 5% skolotāju tie ir sasnieguši 121 Ls un vairāk 
(11% nav snieguši atbildi uz šo jautājumu). Visbiežāk trūcīgākie skolotāji (vidēji 19% 
skolotājiem izdevumi uz vienu cilvēku ģimenē ir līdz 40Ls) sastopami vecumā no 31-
40 gadiem (28%), mazpilsētu (29%) un lauku (42%) skolotāju vidū. 78% no krievu 
skolu skolotājiem savu materiālo stāvokli raksturo sekojoši: “ar saviem ienākumiem 
tikko spēju savilkt galus”. 

 
Demogrāfiskais raksturojums: 7% no skolotājiem dzīvo vieni, biežāk tie ir 

gados vecākie skolotāji (16%). 14% no skolotājiem viņu ģimenēs nav pieaugušo 
cilvēku, izņemot viņus pašus. Biežāk tas novērojams laukos (22%).  
 29% no skolotājiem nav dzīvesbiedra/ partnera (31% sievietēm, 10% 
vīriešiem). 75% kopā ar skolotājiem dzīvo viņu bērni, 21% - viņu vecāki.  
 Katram trešajam krievu skolotājam (36%) dzīvesbiedrs ir latvietis, līdzīgi no 
latviešu skolotājiem katram trešajam dzīvesbiedrs ir krievs.  
 No aptaujātajiem 92% sievietes, 8% vīrieši.  
 
 
 
Piederības sajūta Latvijas sabiedrībai   
 
 

Uz jautājumu: “ Vai Jūs personiski jūtaties piederīgi Latvijas sabiedrībai?” 
no skolotājiem 78% (bet no tiem skolotājiem, kam latviešu valoda nav dzimtā,- 74%) 
izteikušies, ka jūtas piederīgi Latvijas sabiedrībai, 15% domā, ka nejūtas piederīgi 
Latvijai.  
 
 No vecākiem 65% pauduši viedokli, ka jūtas piederīgi Latvijas sabiedrībai, 
22% atbildējuši noliedzoši, 14% nav snieguši atbildi. 
 
 No skolēniem katrs trešais jūtas piederīgs Latvijas sabiedrībai, tik pat daudzi 
nejūt šādu piederību, katrs trešais nespēj sniegt atbildi uz šādu jautājumu.   
 

Uz jautājumu: “Vai Jūs lepojaties, ka esat latvietis/ krievs?” 78% no 
skolotājiem krieviem atbildējuši apstiprinoši, bet  no vecākiem krieviem - 67%. 

 
No latviešiem  skolotājiem 80% atbildējuši, ka lepojas ar savu tautību. 
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3.att. Piederības sajūta Latvijas sabiedrībai 
% no visiem respondentiem; N skolotāji = 801, N vecāki = 1011, N skolnieki = 1090. 
Vai Jūs pats personīgi jūtaties piederīgs Latvijas sabiedrībai?  

78

65

35

15

22

33

7

14

32

Skolotāji

Vecāki

Skolnieki

Drīzāk jā Drīzāk nē Nezin, grūti pateikt

 
 

Krievu skolu skolēnu vidū ir acīmredzama atsvešinātību no Latvijas 
sabiedrības, jo tikai katrs trešais jūt piederību tai. Skolotāju un vecāku  vidū 
ievērojami vairāk ir tādu, kas jūtas piederīgi Latvijas sabiedrībai. 

 
 
 

Asociācijas ar jēdzienu “latviešu valoda”  
 
 
Skolotāji 
 
 No skolotājiem atbildi uz jautājumu, kādas asociācijas viņos izraisa jēdziens 
“latviešu valoda”, nav snieguši 12%. Tie, kuri izteikušies par savām asociācijām,   
latviešu valodu visbiežāk saista ar  kādu problēmu, pienākumu: ”valoda kā problēma”, 
“zināšanu trūkums”, “valoda jāmācās”, ”valoda jāzina”, “valoda nepieciešama”, 
“eksāmeni”, “pārbaudes” (kopumā 30%), retāk skolotāji par latviešu valodu domā 
saistībā ar kultūru, saziņu, patīkamām asociācijām (kopumā 12%).  10% aptaujāto 
skolotāju ir uzsvēruši, ka asociācijas ir “neitrālas”, “nav problēmu”, “nav negatīvu 
emociju”. Krasi negatīvas asociācijas (“aizvainojums”, “krievu diskriminācija”, 
“bailes palikt bez darba, nedrošība”) jēdziens “latviešu valoda” izraisījis 3% no 
aptaujātajiem skolotājiem.   
  
Vecāki 
 
 No vecākiem daudzi (38%) nav vēlējušies izteikties par šo jautājumu.  Nav 
pamata domāt, ka nevēlēšanās sniegt atbildi būtu saistāma ar ļoti pozitīvu attieksmi 
pret latviešu valodu. Drīzāk otrādi. Visbiežāk atbildes saistās ar pienākumu, tās pauž 
normatīvu izpratni par valodas apguvi: “valsts valoda”, “jāzina, jo šeit dzīvoju”, 
“bērniem nepieciešama” (33%). Nereti skolotāju asociācijas par latviešu valodu 
saistās ar lojalitāti, latviešu kultūru, vēlmi mācīties (10%), dažkārt asociācijas saistās 
ar  mācīšanās problēmām, bērnu izglītošanu, naturalizāciju  (5%).  
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Skolēni  
 
 No skolēniem 9% nav snieguši atbildi uz šo jautājumu. Skolēni visbiežāk 
savas atbildes saista ar pienākumu zināt latviešu valodu (“jāzina, lai dzīvotu Latvijā”, 
“valsts valoda”) (28%), kā arī ar mācīšanos  (“mācību priekšmets skolā”, 
“eksāmens”, “latviešu valodas skolotājs”, “apgūstu valodu”) - 14%. Ar Latvijas 
kultūru, piederību Latvijai, “manas mājas” to saista 10%. Krasi negatīvu nostādni pret 
latviešu valodu pauduši ap 6% skolēnu (“atavisms”, “bardaks”, “gansi”, “citu 
valodu diskriminācija”, “nepatīk latviešu valoda, apnikums”). Simpātijas un vēlmi to 
apgūt pauduši 4% skolēnu. Savu nostāju kā neitrālu raksturojuši 10% krievu skolu 
skolēnu.  
 
 
 
Attieksme pret krievu valodu kā otro valsts valodu 
 
 
 No skolotājiem (kam dzimtā valoda nav latviešu)  60% uzskata, ka krievu 
valodai nepieciešams valsts valodas statuss, 23% uzskata, ka to varētu ieviest kā otro 
valsts valodu, kad visi būs iemācījušies latviešu valodu, 11% uzskata, ka tai nav 
nepieciešams valsts valodas statuss. 
 No vecākiem 55% atbalsta krievu valodu kā otro valsts valodu, 13% ir pret 
šādu viedokli, bet 16% domā, ka otrās valsts valodas statusu tai varētu piešķirt, kad 
visu būtu apguvuši latviešu valodu. 

No skolēniem 77% atbalsta krievu valodu kā otro valsts valodu, 14% pieļauj 
iespēju, ka to varētu ieviest, kad visi būs iemācījušies latviešu valodu, tikai 8% 
uzskata, ka krievu valodai nav nepieciešams otrās valsts valodas statuss.    
 
4.att. Attieksme pret krievu valodu kā pret otro valsts valodu 
% no visiem respondentiem; N skolotāji = 651, N vecāki = 1011, N skolnieki = 1090. 
Kāda ir Jūsu attieksme pret krievu valodas kā otrās valsts valodas ieviešanu Latvijā?  

60%

23%

11%

6%

55%

16%

13%

17%

77%

14%

8%

1%

Krievu valodu kā otro valsts valodu vajadzētu
ieviest tagad

Krievu valodu kā otro valsts valodu varētu
ieviest tad, kad visi būs iemācījušies latviešu

valodu

Krievu valodu kā otro valsts valodu nav
nepieciešamas ieviest

Grūti pateikt, nav atbildes

Skolotāji Vecāki Skolnieki

 
  Visbiežāk krievu valodu kā otro valsts valodu atbalsta skolēni (77%),  
vismazāk vecāki (55%), no skolotājiem to atbalsta 60%. 
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Latviešu un krievu valodu lietošana 
 
 
Skolotāji  
 
 Pievērsīsim uzmanību tiem skolotājiem, kuriem dzimtā valoda nav latviešu, jo 
svarīgi ir noskaidrot,  cik  bieži viņi  ikdienā lieto latviešu valodu.    
  Minētās grupas skolotāji mājās visvairāk lieto krievu valodu (79% mājās 
galvenokārt runā krieviski). Katrs trešais no viņiem arī darbā galvenokārt runā 
krieviski, bet 63% paralēli krievu valodai darbā lieto arī latviešu valodu. Ar paziņām 
visbiežāk skolotāji sarunājas krieviski (53% galvenokārt), bet 46% paralēli krievu 
valodai runā arī latviski. Vairāk latviešu valoda paralēli krievu valodai tiek lietota uz 
ielas, veikalos – (70%). Bet 28% no skolotājiem, kam dzimtā valoda nav latviešu, 
šādās sabiedriskās vietās iztiek ar krievu valodu.  
 Valsts iestādēs tikai 8% no aplūkojamās grupas galvenokārt runā krieviski, 
domājams, ka tā ir grupa, kam ir visai vājas iemaņas runāt latviski. Valsts iestādēs 
paralēli krievu valodai 91% skolotāju lieto latviešu valodu.  
  
Skolēni 
 
 Skolēni visbiežāk krievu valodu lieto mājās  (galvenokārt tikai krievu 77%). 
Latviešu valoda kā saziņas līdzeklis parādās sarunās ar draugiem un paziņām,  uz 
ielas,  veikalos un visvairāk valsts iestādēs.  
 Ar draugiem un paziņām 40% skolēnu  paralēli krievu valodai lieto arī latviešu 
valodu, latviešu valodu  paralēli krievu valodai saziņai uz ielas, veikalos lieto 61% 
skolēnu,  bet valsts iestādēs paralēli krievu valodai 77% skolēnu vairāk vai mazāk 
lieto arī latviešu valodu. Galvenokārt tikai latviešu valodā  runāt visbiežāk viņiem 
iznāk valsts iestādēs (10%). 
  Tas, ka no krievu skolu skolēniem tikai 7% draugu un paziņu lokā nav 
latviešu, 37% to ir diezgan daudz, bet vairākumam (56%) ir vismaz daži, liecina, ka 
lielākajai daļai krievu skolu skolēnu ir iespējas neformālos apstākļos runāt latviski.  
 
Vecāki 
 
 Visbiežāk vecāki mājās runā galvenokārt krieviski (98%), galvenokārt 
krieviski viņi runā arī ar draugiem, paziņām  (94%).  Arī uz ielas un veikalos vecāki 
visbiežāk saziņai izmanto krievu valodu (77%), tikai 22% šādās situācijās galvenokārt 
runā latviski. Darbā vecākiem krievu valoda ir galvenā saziņas valoda  (72%), tikai 
20% darbā galvenokārt sazinās latviski. 
 Valsts iestādes ir tā vieta, kur latviešu valoda tiek lietota visvairāk (45% 
respondentu saziņa galvenokārt notiek latviski). 
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5.att. Latviešu un krievu valodu lietošana 
% no visiem respondentiem; N skolotāji = 651, N vecāki = 1011, N skolnieki = 1090. 
Kādā valodā Jūs runājat mājās / darbā / ar draugiem, paziņām / uz ielas, veikalā / 
valsts iestādē?  

7

35

20

5

22

45

10

7

6

22

31

11

25

16

56

40

42

25

21

38

49

42

79

35

53

28

8

98

72

94

77

55

77

59

39

23

1

2

1

1

7

2

2

2

2

2

2

1

Skolotāji                          Mājās

Darbā

Ar draugiem, paziņām

Uz ielas, veikalā

Valsts iestādē

Vecāki                            Mājās

Darbā

Ar draugiem, paziņām

Uz ielas, veikalā

Valsts iestādē

Skolnieki                         Mājās

Ar draugiem, paziņām

Uz ielas, veikalā

Valsts iestādē

Galvenokārt vai tikai latviešu

Latviešu vairāk kā krievu

Krievu vairāk kā latviešu

Galvenokārt vai tikai krievu

Galvenokārt citā valodā

Nav atbildes

 
 
 Kopumā krievu skolu  skolotāji (aplūkota grupa, kam latviešu valoda nav 
dzimtā)  latviešu valodu vairāk lieto dažādās dzīves situācijās (sarunās ar 
draugiem, paziņām, uz ielas, veikalos, valsts iestādēs) salīdzinot ar skolēniem.  
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Latviešu valodas zināšanu pašnovērtējums 
 
 
Skolotāji 
 
 No tiem skolotājiem, kam latviešu valoda nav dzimtā (ap 80% no visiem 
krievu skolu skolotājiem), latviešu valodā brīvi sarunāties spēj 20%, ar nelielām 
grūtībām sarunāties par jebkuru tēmu var 52%, tātad kopumā 72% samērā labi runā 
latviski. Latviešu valodā brīvi lasa 46%, bet ar nelielām grūtībām - 43%, tātad gandrīz 
90% no krievu skolu skolotājiem spēj latviski lasīt. Krietni kritiskāk skolotāji vērtē 
savu rakstīt prasmi latviski: 18% raksta brīvi, 65% ar nelielām grūtībām, tātad 
kopumā ap 83 % krievu skolotāju spēj rakstīt latviski vairāk vai mazāk sekmīgi, bet 
pārējie 17% spēj uzrakstīt tikai pavisam vienkāršu tekstu.   
 Labākas latviešu valodas zināšanas ir direktoriem: tas attiecas gan uz 
runāšanu, gan lasīšanu, gan rakstīšanu, viņu vidū praktiski nav tādu, kam būtu  
grūtības sazināties latviski.  
   
 
Vecāki 
 
 No vecākiem, kam latviešu valoda nav dzimtā, brīvi sarunāties latviski spēj 
9%,  ar nelielām grūtībām – 33%, tātad samērā labi latviešu valodu zina 42%. No 
aptaujātajiem vecākiem 45% atzīst, ka latviski runāt spēj nedaudz, bet 13% - nemaz.  

Kā zināms no pētījumiem (“Valoda”, februāris – marts, 1999.), kuros aptverti 
visi Latvijas iedzīvotāji, vidēji 40% no tiem, kam latviešu valoda nav dzimtā, samērā 
labi runā latviski. Tātad krievu skolu skolēnu vecāki kopumā reprezentē vidējo 
latviešu valodas zināšanu līmeni Latvijas sabiedrībā. 
 
  
Skolēni  (nav atsevišķi izdalīti tie, kam latviešu valoda ir dzimtā, jo to skaits šai grupā ir ap 5%) 
  

No skolēniem brīvi sarunāties latviski spēj tikai 11%, ar nelielām grūtībām -   
63%. Tātad kopumā gandrīz 74% krievu skolu skolēnu samērā labi runā latviski, kas 
proporcionāli atbilst tai skolotāju grupai, kam latviešu valoda nav dzimtā un kura 
samērā labi runā latviski. Sliktāk latviešu valodu zina tie, kas mācās 9. klasē (28% 
“runā nedaudz”), salīdzinot ar 11. klašu skolēniem (22% “runā nedaudz”). 
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6.att. Latviešu valodas zināšanas – prasmes sarunāties - pašnovērtējums 
% no respondentiem, kam dzimtā valoda nav latviešu; N skolotāji = 651, N vecāki = 
903, N skolnieki = 1090.  
Kā Jūs novērtētu savas latviešu valodas zināšanas - prasmi sarunāties?  

-26

-45

-24

-1

-13

-1

52

33

63

20

9

11

Skolotāji 

Vecāki

Skolēni

Runāju nedaudz Nelielas grūtības Runāju brīviRunāt nemāku 

 
 
Salīdzinot minētās trīs grupas, redzam, ka latviešu valodu vislabāk zina 

skolotāji, bet vissliktāk - vecāki. Vecāku zināšanu līmenis atbilst vidējam 
zināšanu  līmenim tiem Latvijas iedzīvotājiem, kam latviešu valoda nav dzimtā 
(Valoda, februāris-marts, 1999) 
 
 
 
Zināšanu pietiekamības novērtējums 
 
 
Skolotāji 
  
 No skolotājiem divas trešdaļas (67%)  uzskata, ka viņiem ir pietiekamas  
zināšanas, lai pildītu darba pienākumus, nedaudz kritiskāks savu zināšanu 
pašnovērtējums ir vecuma grupā 41-50 gadi, kur ap 60% savas zināšanas vērtē kā 
pietiekamas, lai pildītu darba pienākumus.  
 Nedaudz mazāk (60%) ir to, kas uzskata, ka ir pietiekošas zināšanas sava 
priekšmeta pasniegšanai latviešu valodā: arī šai gadījumā paškritiskāki ir skolotāji 
vecumā no 41 līdz 50 gadiem: tikai 43% no viņiem uzskata, ka viņu zināšanas latviešu 
valodā ir “pietiekamas” vai “drīzāk pietiekamas”.  
 
 
Vecāki 
 
 Puse no vecākiem (51%) uzskata, ka latviešu valodas zināšanas ir pietiekamas, 
lai veiktu darba pienākumus, 36% atzīst, ka zināšanas ir nepietiekamas, bet 12% nav 
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snieguši atbildi. Vidzemē dzīvojošie biežāk (65%) savas zināšanas vērtējuši kā 
pietiekamas sava darba veikšanai.  
 
7.att. Zināšanu pietiekamības novērtējums 
% no respondentiem, kam dzimtā valoda nav latviešu; N skolotāji = 651, N vecāki = 
903.  
Jautājums skolotājiem un vecākiem: Cik lielā mērā Jūsu latviešu valodas zināšanas ir 
pietiekamas vai nepietiekamas, lai pildītu darba pienākumus atbilstoši pašreizējām 
prasībām? Jautājums skolotājiem: Cik lielā mērā Jūsu latviešu valodas zināšanas ir 
pietiekamas, lai pasniegtu savu mācību priekšmetu latviešu valodā?  

29

20

29

38

26

22

29

39

26

3

7

10

1

8

12

Skolotāju valodas
zināšanu pietiekamība

darbam

Skolotāju valodas
zināšanu pietiekamība

pasniegšanai

Vecāku valodas
zināšanu pietiekamība

darbam

Pilnīgi pietiekamas
Drīzāk pietiekamas
Drīzāk nepietiekamas
Ļoti nepietiekamas
Nezin, grūti pateikt

 
 
1)Vecāku vidū mazāk ir tādu, salīdzinot ar skolotājiem, kas atzīst, ka latviešu 
valodas zināšanas ir pietiekamas, lai pildītu darba pienākumus. 
2) 60% skolotāju zināšanas ir pietiekamas, lai pasniegtu savu priekšmetu latviski 
 
 
 
Centieni uzlabot latviešu valodas zināšanas 
 
 
Skolotāji  
 
 No tiem skolotājiem, kam latviešu valoda nav dzimtā, tikai 6% nav 
apmeklējuši kādus kursus vai citādā veidā centušies uzlabot latviešu valodas 
zināšanas (tiesa, tas nenozīmē, ka viņiem būtu labas latviešu valodas zināšanas: katrs 
otrais no viņiem atzīst, ka zināšanas nav pietiekamas, lai pasniegtu savu  priekšmetu 
latviešu valodā).  Taču jāuzsver, ka to, kas nezina latviešu valodu un arī neko nav 
darījuši, lai to apgūtu, ir pavisam nedaudz – ap 3% no krievu skolu skolotājiem.  

Speciālos kursus, kas sagatavo skolotājus pasniegt latviešu valodā, ir 
apmeklējuši 36% skolotāju, 60% to nav darījuši, bet 4% nav snieguši atbildi uz šo 
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jautājumu. Biežāk šos kursu ir apmeklējuši Rīgas un lielo pilsētu skolotāji (39%), bet 
retāk mazpilsētu (22%) un pagastu skolu skolotāji (28%).  
 Ap 30% gadījumos  šos kursus organizējusi  LVAVP , 37% - Sorosa fonds 
Latvija, 7% - skolu valde, 20% - citi kursi, 4% nav nosaukuši kursu organizatorus.    
 95% gadījumos kursu apmeklētāji izteikušies pozitīvi par kursiem, kurus 
apmeklējuši.  
 Jautāti par to, vai skolotāji vēlētos vēl uzlabot savas latviešu valodas 
zināšanas, 95%  atbildējuši apstiprinoši.  

Visbiežāk minētais motīvs, kāpēc skolotāji vēlētos uzlabot savas latviešu 
valodas zināšanas, ir: sevis pilnveidošanai (30%), tas ļaus “justies kā pilnvērtīgākam 
Latvijas pilsonim” (22%), “lai varētu pasniegt mācību priekšmetus latviešu valodā” 
(18%),  “lai apmierinātu likumā skolotājiem izvirzītās prasības” (10%). Retāk minēti 
tādi motīvi kā “iespēja līdzdarboties sabiedriskajā dzīvē” (6%), “lai nebūtu 
jāuztraucas par valodas inspekcijas kontroli” (5%), “tas dos iespēju nokārtot 
naturalizācijas pārbaudi” (4%).   
 No tiem, kuri nevēlas uzlabot savas latviešu valodas zināšanas, 85% uzskata, 
ka labi pārvalda latviešu valodu, 12% ir pensijas vecumā, kā arī tādi, kas uzskata, ka 
vairāk nestrādās kā skolotāji, 3% aizbildinājušies ar laika trūkumu.  
 
 
Vecāki 
  
 No vecākiem latviešu valodas zināšanas uzlabot nav centušies 18%, bet 44% ir 
apmeklējuši kursus, 35% mācījušies patstāvīgi, 3% bijušas privātstundas.  
 90% no vecākiem vēlētos uzlabot savas latviešu valodas zināšanas. Retāk kā 
citi šādu vēlmi pauduši tie, kas vecāki par 50 gadiem.  
 Kā motīvus uzlabot latviešu valodas zināšanas vecāki visbiežāk min: 
“nepieciešamību ikdienas saskarsmē” (28%), “sevis pilnveidošanai” (25%), 
“nepieciešams darbā” (22%), “justies kā līdzvērtīgam pilsonim” (10%), “lai 
līdzdarbotos sabiedriskajā dzīvē” (6%). 
 No tiem, kas nevēlas uzlabot savu latviešu valodu, trešā daļa domā, ka valodu 
zina labi, 15% uzskata, ka nav vajadzības, 14% domā, ka ir jau par vēlu mācīties. 
 
8.att. Centieni uzlabot latviešu valodas zināšanas 
% no respondentiem, kam dzimtā valoda nav latviešu; N skolotāji = 651, N vecāki = 
903.  
Vai Jūs esat centušies uzlabot savas latviešu valodas zināšanas pēc Latvijas 
neatkarības atgūšanas?  

74%

53%

16%

6%

44%

35%

3%

18%

Apmeklēja valodas
kursus

Mācījās patstāvīgi

Bija privātās stundas

Necentās uzlabot
zināšanas

Skolotāji Vecāki
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Skolēni  
 

Arī no skolēniem 95% vēlētos uzlabot savas latviešu valodas zināšanas,  kā 
motīvu visbiežāk minot pilsonisku pozīciju : “dzīvoju Latvijā, valsts valoda ir jāzina” 
(33%). Daudzi nepieciešamību zināt latviešu valodu saista ar savu nākotnes karjeru:  
“iespējām tālāk mācīties augstskolās” (19%), “iespējām atrast darbu” (9%), kā arī 
paredzot, ka valoda būs nepieciešama nākotnē (9%).  

No tiem, kas nevēlas apgūt latviešu valodu (5% no visiem), vairāk kā puse 
vērtē savas zināšanas kā labas pietiekami, citi ir izteikušies visai noraidoši pret 
latviešu valodu: “stulba valoda; tā nav vajadzīga”, “nepatīk latviešu valoda; negrib 
to mācīties”; ”vēlas aizbraukt uz citu valsti” – tie, kas šādas atbildes snieguši,  veido 
ap 2% no visiem krievu skolu skolēniem.  

 
 
Vairākums gan no skolotājiem (94%), gan vecākiem (82%) ir centušies 

uzlabot savas latviešu valodas zināšanas. Gandrīz visi (90-95%) vecāki, skolotāji 
un skolēni vēlētos vēl vairāk uzlabot savas latviešu valodas zināšanas. 

 
 
 

Latviešu valodas lietošana 
 
 
Skolotāji 
 

Skolotāji (no tiem, kam latviešu valoda nav dzimtā) visbiežāk latviski runā 
gadījumos, kad viņus uzrunā latviski (88%), valsts iestādēs (74%), tad, kad sarunu 
biedrs nesaprot krieviski (71%), kad vairums klātesošo ir latvieši (49%), retāk, ja kāds 
no klātesošajiem ir latvietis (25%). 
 
 
Vecāki  
 
 Vecāki parasti runā latviski, ja sarunu biedrs nesaprot krieviski (96%), ja 
uzrunā latviski (86%), ja vairums klātesošo ir latvieši (75%), valsts iestādē (59%), ja 
kāds no klātesošajiem ir latvietis (49%). 
 
 
Skolēni 
   
 Arī skolēni visbiežāk runā latviski, ja viņus uzrunā latviski (85%), taču 
interesanti, ka skolēni biežāk nekā skolotāji latviski runā, ja sarunu biedrs nesaprot 
krieviski (82%). Iespējams, šie dati liecina par to, ka jaunākajā latviešu paaudzē 
krievu valodas zināšanas nav tik izplatītas kā iepriekšējās un ka arī tas varētu būt 
stimuls krievu jaunatnei runāt latviski. No skolēniem 41% runā latviski, ja vairums 
klātesošo ir latvieši, bet 12% - ja kāds no klātesošajiem ir latvietis, 36% - valsts 
iestādē.   
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9.att. Latviešu valodas lietošana 
Vairāku atbilžu jautājums; % no respondentiem, kam dzimtā valoda nav latviešu un 
kas sniedza apstiprinošu atbildi; N skolotāji = 651, N vecāki = 848, N skolnieki = 
1085. 
Kurās no minētajām situācijām Jūs parasti lietojat latviešu valodu?  
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Ja vairums klātesošo ir latvieši
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Pamatā motivācija lietot latviešu valodu visās trijās grupās ir visai 
līdzīga,  par atšķirībām ir grūti spriest, jo katrai no šīm grupām ir dažāda 
pieredze un konkrētās valodas lietošanas situācijas veidojas visai atšķirīgi. 
 
 
 
Attieksme pret runāšanu latviešu valodā 
 
 
Skolotāji  
 

No skolotājiem negatīvu attieksmi pret  latviešu valodas lietošanu minējuši ap 
10% (kopā saskaitītas atbildes “man nepatīk runāt latviski, daru to ļoti nelabprāt” un 
“es runāju latviski, bet bez īpašas patikas”), pozitīvu attieksmi pauduši ap 40% (“es 
labprāt runāju latviski” un “man ir patīkami runāt latviski”), bet neitrālu - 46%. Ap 
5% nav pauduši savu nostāju pret runāšanu latviski. 
 
 
Vecāki  
 
 No vecākiem negatīvu attieksmi pret runāšanu latviski pauduši 18%, labprāt 
runā latviski puse no vecākiem (51%), neitrāla attieksme ir 22%. 
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Skolēni 
 

Visai atšķirīga ir skolēnu nostāja pret runāšanu latviski: 20% tā ir negatīva, 
17% - pozitīva, bet lielākajai daļai (63%) neitrāla. Interesanti, ka arī no tiem 
skolēniem, kas sevi pieskaitījuši latviešiem, katram septītajam ir negatīva nostāja pret 
runāšanu latviski. 

 
10.att. Attieksme pret runāšanu latviešu valodā 
% no respondentiem, kam dzimtā valoda nav latviešu; N skolotāji = 651, N vecāki = 
903, N skolnieki = 1090. 
Kā Jūs raksturotu savu attieksmi pret runāšanu latviešu valodā?  
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Zīmīgi, ka skolēnu vidū maz ir tādu, kas ir pozitīvi noskaņoti pret 
runāšanu latviski (17%). Skolotāju vidū tādu ir 40%, bet  vecāku vidū - katrs 
otrais. Interesanti, ka vecāki kopumā vissliktāk no aplūkotajām grupām zina 
latviešu valodu, bet viņu vidū visbiežāk sastopama pozitīva attieksme pret 
runāšanu latviski. Domājams, ka lielākas iespējas latviešu valodu saziņai 
izvēlēties  voluntāri, atšķirībā no situācijas mācību procesā skolā, vecākos veido 
pozitīvāku attieksmi pret latviešu valodu.   
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Iemesli, kāpēc ne visai labprāt vai bez īpašas patikas runā latviski 
 
 
Skolotāji 
 

Kā noskaidrojām iepriekš, no skolotājiem negatīvu attieksmi pret runāšanu 
latviski pauduši 10%. Visbiežāk skolotāji atzīst, ka runā latviski “ne visai labprāt”/ 
”bez īpašas patikas”, tāpēc ka “kautrējas no savām kļūdām” (75%), otrs biežāk 
minētais iemesls: “latvieši labāk zina krievu valodu, nekā es latviešu valodu” (44%), 
“manas latviešu valodas zināšanas ir pārāk vājas” (27%). Citi iemesli ir krietni 
mazsvarīgāki, piemēram: “latviešu valoda ir pārāk nabadzīga, lai tajā pilnībā izteiktu 
savu domu” (15%), “latviešu valoda ir sarežģīta, to grūti iemācīties” (14%). 
 
 
Vecāki 
 

Visbiežāk minētais iemesls, kāpēc aptaujātie vecāki  nelabprāt runā latviski ir 
vājās zināšanas (71%),  kautrēšanās no kļūdām (14%). 
 
 
Skolēni 
 
 Kā zināms, no skolēniem negatīvu attieksmi pret runāšanu latviski pauduši 
20%. Kā iemeslu tam viņi visbiežāk minējuši “vājās zināšanas latviešu valodā”  (41% 
no tiem, kam negatīva nostāja pret runāšanu latviski), “kautrējos no savām kļūdām” 
(31%),  “tādēļ, ka latvieši labāk zina krievu valodu” (30%),  “tādēļ, ka latviešu valoda 
ir pārāk sarežģīta un to ir grūti iemācīties” (24%), “latviešu valoda ir pārāk 
nabadzīga, lai tajā pilnībā izteiktu savu domu” (20%), “neglīta, slikta valoda” (7%). 
 
 

Sliktās latviešu valodas zināšanas, kautrēšanās ko kļūdām kā arī tas, ka 
latvieši labi runā krieviski, ir galvenie iemesli, kāpēc nelatvieši kavējas biežāk 
runāt latviski.  
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2. Krievu skolu skolotāju, skolēnu un viņu vecāku attieksme pret 
izglītības reformu 
 
 
Attieksme pret Izglītības likumu      
 
 
Skolotāji 
 
 Jautājums par attieksmi pret Izglītības likumu formulēts sekojoši: “Kā zināms, 
sākot ar 2004. gadu Latvijā visās vidusskolās 75% mācību priekšmetu ir jāpasniedz 
latviešu valodā. Kāda ir  Jūsu attieksme pret šādu apmācības kārtību?” 
 To atbalsta 46% no krievu skolu skolotājiem (“pilnībā” - 14% un “drīzāk” - 
33%), bet  50% to neatbalsta (“drīzāk” - 32% un “pilnībā” - 18%).  
 Neattaisnojās hipotēze par to, ka skolotāji, kas paši strādā pēc bilingvālās 
metodes, ievērojami pozitīvāk noskaņoti pret to, ka sākot ar 2004. gadu vidusskolās 
75% priekšmetu jāpasniedz latviski  - atšķirība ir visai neliela –  no tiem, kas pielieto 
bilingvālo metodi, to atbalsta  51%.  
 Neattaisnojās arī hipotēze par to, ka skolotāji, kas ir Latvijas skolotāju 
savienības biedri, ir pozitīvāk noskaņoti pret bilingvālās metodes ieviešanu. Gluži 
otrādi: no skolotāju savienības biedriem to atbalsta tikai 37%, t.i., mazāk kā vidēji visi 
skolotāji.  
  
 
Vecāki 
 
 No vecākiem Izglītības likumu atbalsta gandrīz puse jeb 47%, nedaudz vairāk 
kā trešā daļa (37%)  to neatbalsta, bet 16% nav spējuši sniegt atbildi uz šo jautājumu.  
Vismazāk reformas atbalstītāju ir rīdzinieku vidū.  

Visai interesants ir fakts, ka izglītības reformu retāk atbalsta 1. klašu skolēnu 
vecāki (42%), salīdzinot ar 9. (50%)  un 11. (54%) klašu skolēnu vecākiem. 
 
 
Skolēni 
 
 No skolēniem pozitīva attieksme pret izglītības reformu ir 35% (“pilnībā” - 
8%  un “drīzāk” - 27%), bet  64% to neatbalsta (“drīzāk” - 35% un “pilnībā” – 29 %).  
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11.att. Attieksme pret Izglītības likumu 
% no visiem respondentiem; N skolotāji = 801, N vecāki = 1011, N skolnieki = 1090. 
Kā zināms, LR Saeimas pieņemtais Izglītības likums paredz, ka, sākot ar 2004.gadu, 
Latvijā visās vidusskolās 75% mācību priekšmetu ir jāpasniedz latviešu valodā. 
Skolotājiem un skolniekiem jautājums turpinās: Kāda ir Jūsu attieksme pret šādu 
apmācības kārtību?  
Vecākiem jautājums turpinās: Vai Jūs drīzāk atbalstāt vai drīzāk neatbalstāt šādu 
apmācības kārtību? 
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Visbiežāk negatīvu attieksmi pret izglītības reformu pauduši skolēni - 
gandrīz divas trešdaļas (64%), no skolotājiem – katrs otrais (50%), no  vecākiem 
- katrs trešais (37%). Retāk to atbalsta 1. klašu skolēnu vecāki. 
 
 
 
Attieksme pret izglītības bilingvālajiem modeļiem 
 
 
Skolotāji     
 
A) Pēc kura no modeļiem varētu strādāt Jūsu skolas skolotāji?  
 

 Skolotājiem kā piemērotākais viņu skolā šķiet trešais modelis (37%), atbilstoši 
kuram ar katru gadu vienmērīgi palielinās latviski mācāmo priekšmetu skaits, līdz 9. 
klasē tas sasniedz 75%. Iespējams, viņus vilina šī modeļa mehāniskā it kā pievilcīgā 
vienkāršība, kurā  īstenībā netiek respektētas mācāmo priekšmetu izmaiņas, slodzes 
izmaiņas, kas notiek no 4. līdz  6.klasei klasei.  Vienlīdz atzīti skolotāju vidū ir otrais 
(19%) un ceturtais (19%) modelis. Vismazāk atzītais skolotāju vidū ir pirmais modelis 
(6%). Katrs desmitais no krievu skolu skolotājiem neatzīst nevienu no modeļiem, bet 
8% nav varējuši sniegt atbildi.  

 23



No tiem, kas piedāvājuši kādu citu apmācības modeli (ap 6% no visiem 
skolotājiem), divas trešdaļas  dažādos variantos piedāvā mazināt latviešu valodas 
īpatsvaru. 

  
12. A. att. Attieksme pret izglītības bilingvālajiem modeļiem 
% no visiem respondentiem; N skolotāji =801. 
Pēc kura no šiem pamatizglītības bilingvālajiem modeļiem, Jūsuprāt, varētu strādāt 
vairākums Jūsu skolas skolotāju? 
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B) Kurš no bilingvālajiem modeļiem būtu vispiemērotākais skolēniem, lai viņi būtu 
gatavi vidusskolā mācīties latviešu valodā? 
 

Kā piemērotāko šādam mērķim  skolotāji  visbiežāk min  trešo modeli (33%), 
kur ar katru gadu vienmērīgi palielinās latviski mācāmo priekšmetu skaits, līdz 9. 
klasē tas sasniedz 75%.  Līdzīgs skaits kā piemērotāko min otro modeli (21%) un 
ceturto modeli (18%), bet mazāk ir to, kas atbalsta pirmo modeli (14%).  Vismazāk 
atzītais skolotāju vidū ir pirmais modelis (6%). 9% uzskata, ka neviens no modeļiem 
nav iemērots, bet 6% nav spējuši sniegt atbildi.   
 
12. B. att. Attieksme pret izglītības bilingvālajiem modeļiem 
% no visiem respondentiem; N skolotāji =801. 
Kurš no šiem pamatizglītības bilingvālajiem modeļiem, Jūsuprāt, būtu 
vispiemērotākais skolēniem, lai viņi būtu gatavi vidusskolā mācīties latviešu valodā? 
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Vispopulārākais, kā arī visefektīgākais skolotāju skatījumā ir trešais 

modelis, vismazāk populārs ir pirmais modelis.  
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Vēlamais bilingvālās apmācības modeļa ieviešanas laiks 
 
 
Skolotāji 
 
 Visbiežāk skolotāji min divus laika posmus, kādā viņu skolā varētu pilnībā 
ieviest apmācību modeli, kuru viņi ir izvēlējušies: līdz 2005. gadam – 20%, līdz 2008. 
gadam – 17%. Pirmais laika posms atbilst Izglītības ministrijas noteiktajam, bet otrais 
veidojas, ja pieņemam, ka reformu uzsāk ar 1999/2000. m.g., sākot ar pirmo klasi, 
līdz 2008. gadā šī vecuma grupa ir sasniegusi 9. klasi. Zināms pamats šādam 
spriedumam ir.  Taču jāatzīmē, ka 25% uzskata, ka minēto reformu var realizēt līdz 
2004. gadam, bet no direktoriem šādu nostāju pauduši – 30%.  

Skolotāju atbildes mudina domāt, ka bilingvālā apmācības metode būtu 
ieviešama pēc individuāla grafika, atkarībā no skolas gatavības pakāpes.  

Nav mazsvarīgi, ka 19% nav spējuši sniegt atbildi uz šo jautājumu.  
 
13.att. Vēlamais bilingvālā apmācības modeļa laiks 
% no visiem respondentiem; N visi skolotāji = 801, N direktori = 50. 
Līdz kuram mācību gadam, Jūsuprāt, Jūsu skolā varētu pilnībā ieviest bilingvālo 
apmācības modeli? 
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2005. un 2008. – visbiežāk minētie gadi, kad varētu ieviest bilingvālās 
apmācības modeli. 
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Attieksme pret atšķirīgu bilingvālās apmācības modeļu ieviešanu vienas skolas 
ietvaros 
 
 
Skolotāji  
 
 60% no skolotājiem atbalsta atšķirīgu bilingvālo modeļu īstenošanu vienas 
skolas ietvaros. 30% skolotāju ir pretējs viedoklis (drīzāk negatīva kā pozitīva 
nostādne ir 16%, bet krasi negatīva – 14%)  Par atšķirīgiem modeļiem vienā skolā 
biežāk iestājas direktori – 70%, salīdzinot ar ierindas skolotājiem – 59%  
 
14.att. Attieksme pret atšķirīgu bilingvālās apmācības modeļu ieviešanu vienas 
skolas ietvaros 
% no visiem respondentiem; N skolotāji = 748, N direktori = 50. 
Kāda ir Jūsu attieksme pret vairāku atšķirīgu mazākumtautību pamatizglītības 
bilingvālo modeļu īstenošanu vienas skolas ietvaros? 
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Izpratne par bilingvālās apmācības modeļu būtību 
 
 
Skolotāji 
 
 Visbiežāk  skolotāji (43%) minējuši variantu, ka bilingvālās apmācības 
modeļu būtību raksturo sekojošais: “priekšmeta apgūšanas procesā tiek izmantotas 
divas valodas”,  apmēram katrs trešais (35%) skolotājs uzskata, ka minētā modeļa 
būtību raksturo “pakāpeniska priekšmetu skaita palielināšana latviešu valodā”, bet 
19% to saista ar “noteiktu skaitu mācību priekšmetu latviešu un krievu valodā”, 3% 
nav varējuši sniegt atbildi.    
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No direktoriem gandrīz 60% bilingvālo apmācību metodi saista ar divām 
apmācību valodām,  28% - ar “pakāpenisku priekšmetu skaita palielināšanu latviešu 
valodā”, bet 14% - ar  “noteiktu skaitu priekšmetu latviešu un krievu valodā”.  
 
 
Skolēni  
 
 Skolēni biežāk (48%) kā skolotāji bilingvālās apmācības metodi saista ar 
priekšmeta apgūšanu divās valodās, 11% to saista ar priekšmetu skaita palielināšanu 
latviešu valodā, bet 17% - ar noteiktu skaitu priekšmetu latviešu un krievu valodā.  
 Katrs trešais (32%) no skolēniem apgalvo, ka ir informēts par to, kas ir 
bilingvālā apmācību metode. Vairāk kā divas trešdaļas no tiem, kas jūtas informēti,  
uzskata, ka bilingvālā metode nozīmē “divas valodas viena priekšmeta apgūšanā” 
(70%), bet katrs piektais (22%) to saprot kā “noteiktu skaitu priekšmetu latviešu un 
krievu valodā”, 8% to saprot kā pakāpenisku priekšmetu skaita palielināšanu latviešu 
valodā. 2% skolēnu nezina, kas ir bilingvālā metode.  
  
15.att. Izpratne par bilingvālās apmācības modeļu būtību 
% no visiem respondentiem; N skolotāji = 748, N direktori = 50, N skolnieki = 1090. 
Kurš no šiem variantiem vairāk atbilst Jūsu priekšstatam par bilingvālu apmācības 
metodi? 
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Bilingvālā metode – priekšmeta mācīšana divās valodās – tā uzskata 43% 
skolotāju, 48% skolēnu. 
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 Bilingvālās apmācības metodes pielietojums skolās  
 
 
Skolēni 
 
 69% no visiem skolēniem apgalvo, ka viņu skolā ir bijuši priekšmeti, kuru 
apmācībā ir izmantota bilingvālās apmācības metode. No viņiem katrs trešais (36%) 
uzskata, ka bilingvālā apmācību metode “sekmē mācību priekšmetu apgūšanu”, 
24% - ka tā “kavē mācību priekšmetu apgūšanu”, 22% - ka neietekmē, 19% bija 
grūtības atbildēt uz šo jautājumu. 
 No tiem skolēniem, kuru skolās bilingvālo metodi neizmanto, biežāk 
sastopams negatīvais metodes novērtējums: 27% uzskata, ka tā sekmē  priekšmetu 
apguvi, 33%, ka kavē, 22% - neietekmē, 19% nevarēja atbildēt.  
 
 Nav mazsvarīgs fakts, ka 43% skolēnu (no tiem, kuru skolās tiek pielietota 
bilingvālā metode) apgalvo, ka viņiem palielinās uztraukums, atbildot uzdoto vielu 
latviešu valodā. 38%  uzskata, ka papildus uztraukuma nav, bet 20% nav snieguši 
atbildi.  

Bet no tiem, kuru skolās bilingvālā apmācības metode netiek pielietota, 47% 
uzskata, ka uztraukums palielinās, atbildot vielu latviski, 31% domā, ka uztraukums 
nepalielinās, bet 22% nespēj sniegt atbildi.  

 
 Jautāti, vai apgūstot mācību priekšmetu latviski, ir grūtības uztvert 
skolotāja teikto, no skolniekiem, kuru skolās bilingvālā metode tiek pielietota, 27% 
apgalvo, ka grūtības ir, puse (52%) uzskata, ka nav grūtību, bet 25% nav varējuši 
atbildēt uz jautājumu. 
 Bet no tiem, kuru skolās bilingvālā metode netiek pielietota, 35% apgalvo, ka 
ir grūtības uztvert skolotāja teikto, 40% uzskata, ka nav grūtību, bet 25% nav varējuši 
atbildēt uz jautājumu. 
 
 Atbildēs uz jautājumu, vai apgūstot mācību priekšmetus latviski, viņiem 
pasliktinās zināšanas, no tiem, kuru skolās izmanto bilingvālo metodi, 29% atbild 
apstiprinoši – pasliktinās zināšanas, 46% pauduši pretējo viedokli – zināšanas 
nepasliktinās, 25% nav atbildējuši.  
 Savukārt, skolēni, kuru skolās netiek pielietota bilingvālā metode, 38% 
uzskata, zināšanas pasliktinās, 37% - ka nepasliktinās, bet 24% nav atbildējuši uz 
jautājumu.  
 
 Par to, vai palielinās uzmanība stundas laikā, apgūstot mācību 
priekšmetus latviešu valodā, no tiem skolēniem, kuru skolās tiek pielietota 
bilingvālā metode, vairāk kā puse uzskata, ka palielinās uzmanība, bet 25% atbild 
noliedzoši – uzmanība nepalielinās, 21% nav atbildējuši.  
 No tiem skolēniem, kuru skolās bilingvālā metode netiek pielietota, atbild 
līdzīgi: 53% uzskata, ka palielinās uzmanība, 26% atbild noliedzoši, bet 21% atbildi 
nav snieguši.  
 
 Lielāka daļa skolēnu piekrītoši apgalvo, ka mācību priekšmetu apgūšana 
latviski, ir sekmējusi viņu latviešu valodas zināšanas (73% no tiem, kuru skolās ir 
bilingvālā metode, un 70%, kuru skolās šī metode netiek izmantota).  
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 Vairākums skolēnu uzskata, ka mācību priekšmetu apguve latviski nav 
radījusi viņos nepatiku pret latviešu valodu (60% skolās, kur izmanto bilingvālo 
metodi, bet 49%, kur šo metodi neizmanto).  Nepatika pret latviešu valodu radusies 
11% skolēnu no skolām ar bilingvālo metodi un 24% no skolām, kur šī metode netiek 
praktizēta. 27-29% skolēnu nav atbildējuši.  
 
 Kritiskāki pret bilingvālo metodi ir 11. klašu skolēni (aplūkoti gadījumi, kad 
skolā tikusi izmantota bilingvālā metode) viņi biežāk uzsvēruši, ka šī metode kavē 
mācību priekšmetu apgūšanu (29%), pasliktinās zināšanas priekšmetā (35%).   
 
16.att. Skolēnu attieksme pret bilingvālās apmācības metodes pielietošanu skolā 
% no respondentiem, kuru skolās izmanto bilingvālo apmāc.metodi (N=930), un % no 
respondentiem, kuru skolās neizmanto bilingvālo apmāc.metodi (N=160). 
Kā Jūs vērtējat, vai, apgūstot, mācību priekšmetus latviešu valodā, Jums…? 
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Redzam, ka tieši tie skolēni, kuru skolās nepraktizē bilingvālo metodi, ir 
kritiskāki pret to: viņu vidū vairāk ir tādu, kas uzskata, ka metode palielina 
uztraukumu atbildot, kavē mācību  priekšmetu apgūšanu, pazemina zināšanas 
priekšmetos, rada grūtības uztvert skolotāja stāstīto. Taču vairums atbalsta 
viedokli, ka uzmanība stundās pēc bilingvālās metodes palielinās, zināšanas 
latviešu valodā uzlabojas.  
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Priekšstati par bilingvālās apmācības modeļa ieviešanas efektu 
 
 
Skolotāji 
 

Gandrīz divas trešdaļas skolotāju (63%) uzskata, ka pakāpeniska latviski 
mācīto priekšmetu skaita palielināšana palielinās minoritāšu jauniešu iespējas iestāties 
Latvijas augstskolās, pretēju viedokli pauduši 25%, bet 12% nav spējuši sniegt atbildi.  

80% skolotāju atbalsta viedokli, ka bilingvālā apmācību metode ļaus 
minoritāšu jaunatnei vieglāk iekļauties darba tirgū.  
 Taču jautāti, vai bilingvālā apmācību metode palielinās konkurenci un līdz ar 
to arī mācību kvalitāti, vai arī tā palielinās spriedzi skolotāju vidū, skolotāji biežāk 
izšķiras par otro atbildi, par to, ka palielināsies spriedze (51%), bet pirmo viedokli – 
par konkurences un kvalitātes celšanos – 34%; 15% nav spējuši sniegt atbildes.   
 Nav mazsvarīgi, ka vairākums skolotāju (63%) atbalsta viedokli, ka bilingvālā 
apmācību metode sekmēs integrāciju, bet 23% atbalsta viedokli, ka tā novedīs pie 
minoritāšu asimilācijas.  
 
 
Vecāki 
 
 No vecākiem 65% pauduši viedokli, ka bilingvālā apmācību metode palielinās 
viņu bērniem iespējas iestāties Latvijas augstskolās. Līdzīgs skaits vecāku (67%) 
uzskata, ka izglītības reforma palīdzēs viņu bērnu izredzes darba tirgū.  
 Gan iespējas iestāties augstskolā, gan izredzes darba tirgū biežāk izcēluši 
9.klašu skolēnu vecāki. 
 
 
Skolēni  
 
 Līdzīgi kā skolotāji un vecāki arī no skolēniem 60% uzskata, ka bilingvālā 
apmācību metode palielinās minoritāšu jaunatnes iespējas iestāties Latvijas 
augstskolās, attiecībā par minoritāšu izredžu palielināšanos darba tirgū skolēni (67%)  
ir mazāk optimistiski kā skolotāji.   
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17.att. Priekšstati par bilingvālās apmācības modeļa ieviešanas efektu 
% no visiem respondentiem; N skolotāji = 801, N skolnieki = 1090, N vecāki = 1011. 
Tikai apstiprinošās atbildes. 
Jautājums skolotājiem: Sakiet, kuram no minētajiem apgalvojumiem Jūs vairāk 
piekrītat? 
Jautājums skolēniem un vecākiem: Vai pāreja uz latviski mācīto priekšmetu skaita 
palielināšanu palielinās vai pazeminās citu tautību jaunatnes izredzes darba tirgū? 
u.tt.  
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Visas pētāmās grupas: skolotāji, vecāki un skolēni atbalsta viedokli, ka 
izglītības reforma sekmēs jauniešu iespējas iestāties Latvijas augstskolās, kā arī 
palielinās viņu iespējas darba tirgū. 

Taču skolotāji pauž bažas, ka bilingvālās metodes ieviešana palielinās 
spriedzi skolās  
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Vēlamais skolas tips 
 
 
Skolotāji 
 
 Jautāti, kādā skolā vislabāk gribētu, lai mācās viņu bērni/ mazbērni, skolotāji 
visbiežāk izvēlas  skolas ar bilingvālo apmācību metodi  (44%), 31% dod priekšroku 
skolām ar latviešu valodu (tie pamatā ir skolotāji, kam dzimtā valoda ir latviešu), bet 
22% par labāko uzskata skolas ar krievu mācību valodu.  
 
Vecāki 
 
 Arī  vecāki visbiežāk izvēlas skolas ar bilingvālo apmācību metodi (38%), 
apmēram katrs ceturtais (27%) skolu ar krievu mācību valodu, bet katrs piektais 
(23%)  - latviešu skolu.  
 Skolu ar bilingvālo metodi biežāk izvēlētos 1. klašu skolēnu vecāki (45%), bet 
retāk 9. klašu skolēnu vecāki (33%).  
 
Skolēni 
 
 Skolēni visbiežāk (44%) priekšroku dod  skolām ar krievu mācību valodu, 
skolā ar bilingvālo apmācību metodi labprāt mācītos 17% skolēnu, 11% - latviešu 
skolās,  bet visai ievērojams skats -  27% - nav spējuši izšķirties par vēlamāko skolu.  
 
18.att. Vēlāmais skolas tips 
% no visiem respondentiem; N skolotāji = 801, N skolnieki = 1090, N vecāki = 1011. 
Jautājums skolotājiem un vecākiem: Kādā no minētajām skolām Jūs vislabprātāk 
gribētu, lai mācās Jūsu bērns/ bērni/ mazbērni? 
Jautājums skolēniem: Kādā no minētajām skolām Jūs pats vislabprātāk gribētu 
mācīties? 

3

31

22

44

23
11

44

12

38

27

17

27

0 15 30 45 60

Grūti pateikt, N/A

Skolā ar latviešu mācību valodu

Skolā ar krievu mācību valodu

Skolā ar mazākumtautību māc.programmu un
bilingvālo apmācības metodi

Skolnieki
Vecāki
Skolotāji 

 
 

Skolotāji un vecāki (sevišķi 1.klašu skolēnu vecāki) priekšroku biežāk dod 
skolām ar bilingvālo apmācības metodi, bet skolēni - skolām ar krievu apmācību 
valodu.  
 

 32



Skolotāji, kas piemēroti darbam pēc bilingvālās metodes 
 
 
Skolotāji 
 
 Jautāti par to, kādi skolotāji būtu piemērotākie darbam pēc bilingvālās 
metodes, vislielāko atbalstu  guvusi atbilde, ka “priekšmetus latviešu valodā būtu 
jāmāca skolotājiem, kas speciāli sagatavoti šim darbam, neatkarīgi no viņu tautības”, 
šādu viedokli “pilnībā atbalsta” 66% skolotāju. Mazāk populārs ir viedoklis, ka 
minētos priekšmetus jāmāca skolotājiem, kuru dzimtā valoda ir latviešu (25%), bet 
vēl mazāk atzīts ir viedoklis, ka “priekšmetus latviešu valodā jāmāca tiem pašiem 
skolotājiem, kas to darījuši iepriekš, tikai latviešu valodā” (13%).   
 
19.att. Skolotāji, kas piemēroti darbam pēc bilingvālās metodes 
% no visiem respondentiem, N skolotāji = 801. 
Kāds ir Jūsu viedoklis, kas vissekmīgāk varētu pasniegt mācību priekšmetus latviešu 
valodā? 
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Kādā veidā apgūt latviešu valodu krievu skolās? 
 
 
Skolotāji 
   
 Jautāti, vai latviešu valoda krievu skolās būtu jāapgūst, pastiprinot latviešu 
valodas mācīšanu, vai apgūstot noteiktus priekšmetus latviešu valodā, vai arī 
apvienojot abas metodes, skolotāji visbiežāk (48%) minējuši pēdējo variantu – 
apvienojot abas pieejas. Taču visai populāra skolotāju vidū ir arī pirmā pieeja – 
pastiprinot latviešu valodas apguvi (44%). Vismazāko atbalstu guvusi otrā pieeja – 
apgūstot noteiktus priekšmetus latviešu valodā (8%).  

Direktori visbiežāk (56%) atbalsta abu pieeju apvienošanu. 
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Vecāki  
 

Vecāki biežāk atbalsta pastiprinātu latviešu valodas mācīšanu (52%), 15% 
atbalsta noteiktu priekšmetu mācīšanu, bet 26% - abu metožu apvienošanu.  

No vecākiem atbildi nav snieguši 7%. 
 
 

Skolēni  
 
 Skolēnu viedoklis ir atšķirīgs. Taču pirmām kārtām jāuzsver, ka 19% (tātad 
katrs piektais)  no skolēniem nav varējuši sniegt atbildi uz šo jautājumu.  

Vairāk kā katrs trešais no skolēniem (37%) atbalsta viedokli, ka latviešu 
valodu vislabāk apgūt, pastiprinot tās mācīšanu, 17% iesaka apgūt noteiktus 
priekšmetus latviešu valodā, bet 26% - abu metožu  apvienošanu. 
 
20.att. Veids, kā apgūt latviešu valodu krievu skolās 
% no visiem respondentiem; N skolotāji = 801, N skolnieki = 1090, N vecāki = 1011. 
Vai, Jūsuprāt, latviešu valoda krievu skolās būtu jāapgūst, pastiprinot latviešu 
valodas mācīšanu, vai arī apgūstot noteiktus priekšmetus latviešu valodā? 
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No visām trim pētāmajām grupām skolotāji visbiežāk atbalsta 
priekšmetu apgūšanu latviešu valodā, tātad bilingvālo metodi, bet vecāki un 
skolēni biežāk nosliecas uz to, ka latviešu valodu vislabāk apgūt,  pastiprinot tās 
mācīšanu.  
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Kuri priekšmeti būtu jāmāca latviski?   
 
 
Skolotāji  
 
 Visbiežāk skolotāji (28%) minējuši, ka latviski jāmāca tie priekšmeti, kas 
saistīti ar praktisko darbību (sports, zīmēšana, darbmācība), vai arī tie priekšmeti, kas 
saistīti ar Latvijas kultūru un vēsturi (24%).  Vienāds skaits skolotāju uzskata, ka 
latviski jāmāca dažādus priekšmetus, neatkarīgi no satura (19%) un, ka latviski 
jāmāca tikai izvēles priekšmetus (18%). Tikai daži pauduši viedokli, ka nevienu 
priekšmetu nevajadzētu mācīt latviski (1%). 

Direktoru viedokļi ir visai līdzīgi skolotāju viedokļiem, var vienīgi piebilst, 
ka viņi biežāk kā skolotāji atbalsta dažādu priekšmetu mācīšanu latviski (26%). 
 
21.att. Priekšmeti, kas būtu mācāmi latviešu valodā 
% no visiem respondentiem, N skolotāji = 801. 
Kuru mācību priekšmetu mācīšana latviski pamatskolā, Jūsuprāt, būtu lietderīga? 
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Vecāku un skolēnu atbildes nav tieši salīdzināmas  ar skolotāju atbildēm, 
jo vecāku un skolēnu aptaujās šai jautājumā bija iespējamas vairākas atbildes,  
bet skolotāju - tikai  viena.  
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Vecāki  
 
 Arī  vecāki visbiežāk atbalsta praktisko priekšmetu (36%) un ar Latvijas 
kultūru un vēsturi saistīto (30%) priekšmetu mācīšanu latviski, daudzi minējuši arī 
humanitāro zinātņu priekšmetu mācīšanu (31%) latviski. Gandrīz katrs piektais no 
vecākiem (18%) nav sniedzis atbildi uz šo jautājumu. 3% minējuši, ka nevienu 
priekšmetu nevajadzētu mācīt latviski, bet 5%, ka latviski jāmāca visi priekšmeti.  

Praktisko priekšmetu mācīšanu latviski biežāk atbalstījuši 1. klašu skolēnu 
vecāki - 42%. 

 
 

Skolēni  
 
 Skolēnu vidū vispopulārākais ir viedoklis, ka latviski jāmāca ar Latvijas 
kultūru un vēsturi saistītos priekšmetus (59%), daudzi skolēni uzskata, ka latviski 
jāmāca priekšmeti, kas saistīti ar praktisko darbību (43%) kā arī izvēles priekšmetus 
(37%), 6% no skolēniem minējuši, ka nevienu priekšmetu nevajadzētu mācīt latviski. 
 
22.att. Priekšmeti, kas būtu mācāmi latviešu valodā 
% no visiem respondentiem, N skolnieki = 1090, N vecāki = 1011. 
Kuru mācību priekšmetu mācīšana latviski pamatskolā, Jūsuprāt, būtu mērķtiecīga? 
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 Skolotāju un skolēnu viedokļi ir samērā līdzīgi,  abām grupām biežāk 
uzsverot, ka latviski jāmāca ar praktisko darbību un Latvijas kultūru un vēsturi 
saistītos priekšmetus, taču skolēnu atbildēs biežāk parādās noliedzošā atbilde – 
nevienu priekšmetu latviski.  
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Skolai vai Izglītības ministrijai jānosaka, kuri priekšmeti jāmāca latviski 
 
 
Skolotāji 
 
 Vairākums (84%) uzskata, ka skolai būtu jānosaka latviski mācāmie 
priekšmeti.  
 
 
 
Attieksme pret minoritāšu bērnu iešanu latviešu bērnu dārzos 
 
 
Skolotāji 
 
 Divas trešdaļas no skolotājiem (65%) atbalsta viedokli, ka minoritāšu bērniem 
būtu vēlams iet latviešu bērnu dārzos, pretēju viedokli, ka tas nebūtu vēlams, atbalsta 
19%, bet 16% nav snieguši atbildi uz minēto jautājumu.   

Interesanti, ka direktoru vidū viedoklis par minoritāšu bērnu iešanu latviešu 
bērnu dārzos ir mazāk populārs: 40% to atbalsta, apmēram katrs trešais no viņiem 
(30%)  atbildējis noliedzoši, bet 28% nav varējuši sniegt atbildi.  
 
Vecāki  
 
 Vecāki vēl biežāk (81%) atbalsta domu, ka minoritāšu bērniem vēlams būtu iet 
latviešu bērnu dārzos. Interesanti, ka šāds uzskats biežāk izplatīts 11. klašu skolēnu 
vecāku vidū (86%) nekā 1. klases skolēnu vecāku vidū  (79%).  
 
23.att. Attieksme pret minoritāšu bērnu iešanu latviešu bērnu dārzos 
% no visiem respondentiem; N skolotāji = 801, N vecāki = 1011.  
Vai, Jūsuprāt, citu tautību (krievu, ukraiņu u.c.) bērniem būtu vēlams apmeklēt 
latviešu bērnu dārzus?  
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Gan vecāku (81%), gan skolotāju vidū (65%) populārs ir viedoklis, ka 
minoritāšu bērniem būtu jāiet latviešu bērnu dārzos. 
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Skolu gatavība pārejai uz bilingvālo apmācību  
 
 
Skolotāji 
 
 No skolotājiem vairāk kā puse (56%) uzskata, ka skola ir gatava pārejai uz 
bilingvālo apmācību (15% snieguši atbildi “noteikti”, 41% - “drīzāk jā”),  apmēram 
katrs trešais skolotājs (29% - “drīzāk nē”, 7% - “nē”) uzskata, ka viņu skola vēl nav 
gatava bilingvālai apmācībai. 8% nav varējuši atbildēt.  
 
 No direktoriem 66% snieguši apstiprinošu atbildi skolas gatavībai pāriet uz 
bilingvālo metodi, noliedzošu atbildi snieguši 28%, bet 6% nav spējuši atbildēt.  
 
24.att. Skolu gatavība pārejai uz bilingvālo apmācību 
% no visiem respondentiem; N skolotāji = 751 un N direktori = 50. 
Vai, Jūsuprāt, Jūsu skola šobrīd ir gatava uzsākt pāreju uz bilingvālo apmācību?  
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Iemesli, kādēļ skola nav gatava pārejai uz bilingvālo apmācību 
 
 
Skolotāji 
 
 Visbiežāk minētie iemesli ir skolotāju nesagatavotība darbam pēc bilingvālās 
metodes (84%), kā arī metodisko materiālu trūkums (60%), mācību grāmatu trūkums 
(56%), skolnieku nesagatavotība (52%), mācību grāmatu sliktā kvalitāte (30%).  
 Direktori vēl biežāk (100%) uzsver skolotāju nesagatavotību, arī metodisko 
materiālu un mācību grāmatu trūkumu (79%), bet retāk skolēnu nesagatavotību – 
21%.  
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25.att. Iemesli, kādēļ skola nav gatava pārejai uz bilingvālo apmācību 
Vairāku atbilžu jautājums; % no respondentiem, kas uzskata, ka skola nav gatava 
pārejai; N skolotāji  = 268 un N direktori = 14.  
Kādēļ, Jūsuprāt, Jūsu skola šobrīd nav gatava uzsākt pāreju uz bilingvālu apmācību 
latviešu valodā?  
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Mācību grāmatu trūkums
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Sadarbība ar latviešu skolām  
 
 
Skolotāji  
 
 Gandrīz puse no skolotājiem (47%) izteikušies, ka viņu skolas sadarbojas ar 
latviešu skolām, katrs trešais atzinis, ka sadarbības nav, bet katrs piektais nav spējis 
sniegt atbildi.  
 Sadarbību biežāk organizējušas mazo pilsētu skolas, retāk Rīgas un lielo 
pilsētu skolas.    
 Direktori sadarbības faktu minējuši biežāk (58%) kā skolotāji, bet viņu vidū 
nebija tādu, kas nespēja sniegt atbildi.  
 
Skolēni 
 
 No skolēniem par sadarbību ar latviešu skolām apstiprinošu atbildi snieguši 
22%, noliedzošu - 14%, bet vairākums (64%) nav varējuši atbildēt uz jautājumu. 
 No tiem skolotājiem, kas minējuši sadarbības faktu, 75% ir paši piedalījušies 
kādā pasākumā (kas ir apmēram trešā daļa no skolotājiem). Savukārt, no visiem 
skolēniem 17% ir piedalījušies kādā pasākumā.  

No tiem skolēniem, kuru skolas ir sadarbojušās ar latviešu skolām, 85% par 
sadarbību izsakās pozitīvi.  

 
Par sadarbību ar latviešu skolām skolēni ir mazāk  informēti kā skolotāji 

un direktori, tikai neliela daļa ir šajā sadarbībā iesaistīti.   
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Piemērotākais vecums, kad minoritāšu bērniem sākt mācīt latviešu valodu 
 
 

Skolotāji 
 

Vairākums skolotāju (87%) uzskata, ka piemērotākais ir bērnu dārza vecums, 
kad sākt mācīt latviešu valodu minoritāšu bērniem, bet 8% kā piemērotāko vecumu  
minējuši 1. klasi. 
 
 
Vecāki 
 
 94% no vecākiem uzskata, ka no bērnu dārza vecuma jāsāk bērniem mācīt 
latviešu valoda.  
 
 
Skolēni 
 
 Jautājumā, kādā vecumā sākt mācīt latviešu valodu, skolēnu viedoklis ir 
līdzīgs skolotājiem: 84% min bērnu dārza vecumu, 13% - 1. klasi. 
 
 
26.att. Piemērotākais vecums, kad minoritāšu bērniem sākt mācīt latviešu valodu 
% no visiem respondentiem; N skolotāji = 801, N skolnieki = 1090, N vecāki = 1011 
Kāds, Jūsuprāt, piemērotākais vecums, kad sākt mācīt latviešu valodu citu tautību 
(krievu, ukraiņu u.c.) bērniem? 
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Skolotāju, vecāku un skolēnu viedoklis par to, kad sākt mācīt latviešu 
valodu ir līdzīgs – vairums uzskata, ka piemērotākais ir bērnu dārza vecums. 
 
 
 
 

 40



3. Krievu skolu skolotāju, skolēnu un viņu vecāku attieksme pret 
institūcijām 
 
 
Informētība, attieksme pret pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP) 
 
  
 No skolotājiem par PMLP vairāk vai mazāk informēti ir 88%. Apmēram puse 
(54%) ir apmeklējuši PMLP.  Vairāk vai mazāk apmierināti ar PMLP pakalpojumiem 
ir 76% no tiem, kas to apmeklējuši. 
 
 
  
Informētība, attieksme pret Naturalizācijas pārvaldi  (NP) 
 
  
 No skolotājiem par NP vairāk vai mazāk informēti ir 91%.  Apmeklējuši NP 
ir tikai katrs piektais (19%). No tiem, kas NP apmeklējuši, apmierināti ar tās 
pakalpojumiem ir 88%.  
 
 
 
Informētība, attieksme  pret LVAVP, LATV 2 
 
  
 No skolotājiem par LVAVP un LAT 2 vairāk vai mazāk informēti ir 81%, 
12% atzinuši, ka ir dzirdējuši, bet nezina ar ko tās nodarbojas, 7% nav dzirdējuši par 
tām. 33% no skolotājiem ir apmeklējuši LVAVP, LAT 2. Savukārt, no viņiem 84% ir 
apmierināti ar LVAVP un LAT 2 pakalpojumiem.  
 

No vecākiem 15% ir informēti par LVAVP.    
 
No skolēniem 26% ir vairāk vai mazāk informēti par LVAVP un LAT 2, 33% 

ir par tām dzirdējuši, taču nezin, ar ko tās nodarbojas. 
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27.att. Informētība par LVAVP, LATV 2 
% no visiem respondentiem; N skolotāji = 801, N skolnieki = 1090, N vecāki = 1011. 
Vai Jūs esat dzirdējis, zināt, ar ko nodarbojas Latviešu valodas apguves valsts 
programma (LVAVP, LAT2)?  
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Skolotāji vairākumā gadījumu ir informēti par PMLP un NP; no tiem, 
kas ir apmeklējuši šīs iestādes, vairākums bijuši apmierināti ar to 
pakalpojumiem; par LVAVP un LAT2 vislabāk informēti ir skolotāji, krietni 
mazāk skolēni un vecāki. Skolotāji, kas apmeklējuši LVAVP un LAT2, ir 
apmierināti ar tām. 
 
 
 
Informētība, attieksme  pret Valsts valodas likumu  
 
 
Skolotāji  
 

Valsts valodas likuma jaunāko variantu ir  lasījuši 37% no skolotājiem, tikai 
dzirdējuši par to ir 47%, bet 16% nav dzirdējuši par valodas likuma jaunāko variantu.  

Pozitīvu attieksmi pret valodas likumu pauduši ir 45% no skolotājiem, latvieši 
biežāk, salīdzinot ar krieviem. To, ka valodas likums atbilst viņu interesēm, atzīst 
44% no krievu skolu skolotājiem (79% no latviešiem, 34% no krieviem, 31% no citu 
tautību piederīgajiem).  
 
 
Vecāki 
 
 No vecākiem 7% ir lasījuši  Valsts valodas likuma jaunāko variantu, 29% ir 
dzirdējuši, bet 64% nezina par likuma jaunāko variantu.   

No tiem, kas par likumu informēti, 23% pauduši pozitīvu attieksmi, bet 
negatīvu – 35%. 42% nav snieguši atbildi uz šo jautājumu. 29% no vecākiem uzskata, 
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ka  valodas likums vairāk vai mazāk atbilst viņu interesēm, bet 31% uzskata, ka tas 
neatbilst viņu interesēm, 30% nav varējuši sniegt atbildi uz šo jautājumu.  
 
28.att. Informētība par Valsts valodas likumu  
% no visiem respondentiem; N skolotāji = 801, N vecāki = 1011. 
Kā zināms, LR Saeimā tiek apspriests jauns Valsts valodas likums. Vai Jūs esat 
iepazinušies ar šo likumu tā jaunākajā variantā? 
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Informētība, attieksme  pret LR Izglītības likumu  
 
 
Skolotāji  
 
 No skolotājiem 79% ir lasījuši Izglītības likumu, 18% par to ir dzirdējuši. 

Vairāk kā puse (53%) atzīst, ka tas atbilst viņu interesēm. Taču jāatzīmē, ka 
atbildot uz citu anketas jautājumu, kur bija formulēta Izglītības likuma nostādne par 
bilingvālo apmācību: “sākot ar 2004. gadu Latvijā visās vidusskolās 75% mācību 
priekšmetu ir jāpasniedz latviešu valodā”, tikai 46% to atbalstīja. Tātad daļa skolotāju 
ir visai pavirši iepazinušies ar Izglītības likumu. 

  
 
 
Informētība, attieksme  pret LR Pilsonības likumu 
 
 
Skolotāji  
 
 No skolotājiem pilsonības likumu lasījuši ir 63%, par to dzirdējuši ir 29%, tā 
saturu nezina tikai 8%. Apmēram puse (52%) uzskata, ka tas vairāk vai mazāk atbilst 
viņu interesēm. Par izmaiņām pilsonības likumā ir informēti 82% (nosaukt labojumus 
spēj 50%, bet 32% atceras aptuveni). 88% krievu skolu skolotāju atbalsta izmaiņas 
Pilsonības likumā, kas izdarītas pēc Referenduma (1998.gadā).  
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Informētība, attieksme  pret sabiedrības integrācijas Valsts programmu 
 
   
 No skolotājiem 65% ir dzirdējuši par sabiedrības integrācijas Valsts 
programmu. Vairāk vai mazāk pozitīva attieksme pret to ir 70% no krievu skolu 
skolotājiem; 13% ir negatīva attieksme, bet 17% nav snieguši atbildi. Pret integrācijas 
programmu biežāk negatīvi noskaņoti ir krievu un citu tautību piederīgie skolotāji, 
salīdzinot ar latviešiem, biežāk negatīva attieksme ir arī skolotājiem  vecumā no 41-50 
gadiem.  
 
 No vecākiem par integrācijas Valsts programmu ir dzirdējuši 40%. Pozitīva 
nostāja pret to ir 46% no vecākiem, 14% nostāja ir negatīva, bet 40% nav atbildējuši 
uz jautājumu. 
  
29.att. Informētība par sabiedrības integrācijas Valsts programmu 
% no visiem respondentiem; N skolotāji = 801, N vecāki = 1011. 
Vai Jūs esat dzirdējis par sabiedrības integrācijas Valsts programmu? 
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1. Vislabāk skolotāji ir informēti par LR Izglītības kā arī par LR Pilsonības 

likumu; visbiežāk skolotāji pauduši apmierinātību ar izmaiņām Pilsonības  
likumā. 

2. Tikai trešā daļa skolotāju  ir rūpīgi iepazinušies ar Valsts valodas likuma 
jaunāko variantu, bet gandrīz katrs otrais ir ar to neapmierināts, kas liecina, 
ka kopumā nelatviešu vidū pret šo likumu ir visai negatīva nostāja. 

3. Retais no vecākiem ir personiski iepazinies  ar Valodas likumu, taču daudzu 
attieksme pret to ir negatīva. 

4. Divas trešdaļas skolotāju ir informēti par Valsts integrācijas programmu, 
vairākumam ir pozitīva attieksme pret to, vecāki par integrācijas programmu 
ir mazāk informēti. 
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Informētība par tālmācību 
 
 

No skolotājiem 46% zina, kas ir tālmācības metode. Vairums skolotāju domā, 
ka tālmācība nav piemērota metode valodas apguvei, jo tam nepieciešams personisks 
kontakts, tikai katrs ceturtais no skolotājiem atbalsta viedokli, ka tālmācība ir laba 
metode valodas apgūšanai, bet pārāk maz pielietota. 54% skolotāju uzskata, ka 
latviešu valodas tālmācības kursi būtu noderīgi skolotājiem. 46% uzskata, ka 
šādus kursus varētu izmantot arī skolēni.  Tik pat daudzi norāda, ka tie būtu derīgi arī 
vecākiem.  
  
30.att. Informētība par tālmācību 
% no visiem respondentiem; N skolotāji = 801, N skolnieki = 1090, vecāki = 1011. 
Vai Jūs zināt, kas ir tālmācība? 
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Pēc skolotāju domām visvairāk tālmācības kurss latviešu valodā noderētu 
skolēniem, stājoties augstskolā (36%), 20% uzsver, ka tie palīdzētu apgūt 
sarunvalodu, 12% - sekmētu gramatikas apguvi. 18% skolotāju domā, ka tālmācības 
metode vidusskolniekiem nav piemērota.  

 
No vecākiem tikai 15% izteikušies, ka zina, kas ir tālmācība, bet tas netraucē 

66% no visiem vecākiem apgalvot, ka  latviešu valodas tālmācības kursi būtu noderīgi 
skolniekiem, bet 77% no vecākiem uzskata, ka šādi kursi noderīgi būtu gan  
skolotājiem, gan arī vecākiem.  

 
No skolēniem 34% zina, kas ir tālmācība. 60% no skolniekiem uzskata, ka šī 

metode būtu noderīga viņiem latviešu valodas apguvei,  64% no skolniekiem uzskata, 
ka šī metode būtu noderīga arī skolotājiem, bet vecākiem kā piemērotu to minējuši 
49%.  
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31.att. Attieksme pret tālmācības izmantošanu 
% no visiem respondentiem; N skolotāji = 801, N skolnieki = 1090, vecāki = 1011. 
Pozitīvās atbildes. 
Vai skolotājiem būtu noderīgi latviešu valodas tālmācības kursi? 
Vai skolniekiem būtu noderīgi latviešu valodas tālmācības kursi? 
Vai vecākiem būtu noderīgi latviešu valodas tālmācības kursi? 
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1. Par tālmācību vislabāk informēti skolotāji (katrs otrais), no skolēniem katrs 

trešais, bet no vecākiem vēl mazāk. 
2. Katrs otrais skolotājs, bet vēl biežāk skolēni un vecāki atbalsta šo metodi kā 

lietderīgu latviešu valodas apguvē. 
 
 
 
Līdzdalība organizācijās  
 
 
 No skolotājiem 41% ir kādas sabiedriskas organizācijas biedrs, bet 9% ir 
Latvijas skolotāju savienības biedri. Vīrieši biežāk ir šīs organizācijas biedri nekā 
sievietes, direktori biežāk nekā ierindas skolotāji.  
 
 No vecākiem 6% līdzdarbojas kādā no sabiedriskajām organizācijām,  4% ir 
kādas sabiedriskās organizācijas biedrs. (Arī citos pētījumos, kuros bijuši aptverti visi 
Latvijas iedzīvotāji, iegūti līdzīgi rezultāti).  
 
 

Skolotāju (41%) līdzdalība sabiedriskajās organizācijās ir krietni 
aktīvāka, salīdzinot ar vecākiem (6%), kas kopumā atbilst visu nelatviešu 
aktivitātes līmenim.  
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PIELIKUMS 
 
Anketā piedāvātie pamatizglītības bilingvālie modeļi 
1.modelis 
 Dzimtajā valodā Latviešu valodā  

1.klase  25% – 50% 
2.klase  50% - 80% 
3.klase  50% - 80% 
4.klase  95% 
5.klase  50% 
6.klase  70% - 80% 
7.klase   
8.klase  95% 
9.klase   

2.modelis 
 Dzimtajā valodā Latviešu valodā  

1.klase  50% - 95% 
2.klase   
3.klase   
4.klase  50% - 75% 
5.klase   
6.klase   
7.klase   
8.klase  40% - 60% 
9.klase   

3.modelis 
 Dzimtajā valodā Latviešu valodā  

1.klase  Sports 
2.klase  Sports + + 
3.klase  Sports + + + + 
4.klase  Sports + + + + + 
5.klase  Sports + + + + + + 
6.klase  Sports + + + + + + 
7.klase  Sports + + + + + + 
8.klase  Sports + + + + + + + 
9.klase  Sports + + + + + + + +      (+ - citi mācību priekšmeti latv.val.)

4.modelis 
 Dzimtajā valodā Latviešu valodā  

1.klase  Latviešu valoda 
2.klase  kā mācību  
3.klase  priekšmets   
4.klase  
5.klase  
6.klase  

50% priekšmetu latviešu  
valodā 

7.klase  Svešvaloda, matemātika, bioloģija, fizika, ķīmija, mūzika,  
8.klase  datori - bilingvāli. Ģeogrāfija, vēsture, sociālās zinības, vizuālā 
9.klase  māksla, mājturība, sports – latv.val. 
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Izlases apraksts 
 
Izlases kritēriji pētījumam par attieksmi pret latviešu valodu skolās 
ar krievu apmācību valodu 
 
Noteicošais izlases kritērijs:   Skolēnu skaits vispārizglītojošajās dienas skolās ar  

krievu apmācības valodu republikas nozīmes pilsētās 
un reģionos.  

 
 

Apdzīvotās vietas tips Skolnieku skaits (%) Skolu skaits Paredzamā izlase 
(skolu skaits) 

Rīga 54% 82 25 
Citas republikas pilsētas 29% 42 14 
Rajoni 17% 66 11 
Kopā 100% 189 50 

Avots:  Izglītības iestādes Latvijā 1997./98.mācību gada sākumā. LR Valsts statistikas komiteja. 1998. 
 
 

Apdzīvotā  Rajons/ Skolu skaits  
vieta pilsēta Reālais Izlase Skolas nosaukums 

Rīga Centra rajons  8 2 1. Rīgas 17.vidusskola 
(25)    2. Rīgas 18.vidusskola 

 Kurzemes priekšpils. 13 4 1. Rīgas 68.ģimnāzija 
    2. Rīgas 34.vidusskola 
    3. Rīgas 96.vidusskola 
    4. Anniņmuižas ģimnāzija 
 Latgales priekšpils. 19 6 1. Rīgas 86.tehniskā vidusskola 
    2. Rīgas 65.vidusskola 
    3. Rīgas 15.vidusskola 
    4. Rīgas krievu ģimnāzija 
    5. Rīgas 72.vidusskola 
    6. Rīgas 51.vidusskola 
 Vidzemes priekšpils. 18 6 1. Rīgas 16.vidusskola 
    2. Rīgas 80.vidusskola 
    3. Rīgas 63.vidusskola 
    4. Rīgas 60.vidusskola 
    5. Rīgas 30.vidusskola 
    6. Rīgas 21.vidusskola 
 Zemgales priekšpils. 13 4 1. Rīgas 53.vidusskola 
    2. Zolitūdes ģimnāzija 
    3. Rīgas 61.vidusskola 
    4. Rīgas 95.vidusskola 
 Ziemeļu raj. 11 3 1. Rīgas 10.vidusskola 
    2. Puškina licejs 
    3. Rīgas 13.vidusskola 
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 Turpinājums. 
Apdzīvotā  Rajons/ Skolu skaits  

Vieta pilsēta Reālais Izlase Skolas nosaukums 
Republika
s 

Daugavpils 17 6 1. Daugavpils 16.vidusskola 

nozīmes    2. Daugavpils 3.vidusskola 
pilsētas    3. Daugavpils 10.vidusskola 
(14)    4. Daugavpils 9.vidusskola 

    5. Daugavpils 4.vidusskola 
    6. Daugavpils 13.vidusskola 
 Jelgava 7 2 1. Jelgavas 5.vidusskola 
    2. Jelgavas 6.vidusskola 
 Jūrmala 3 1 1. Mežmalas vidusskola 
 Liepāja 6 2 1. Liepājas 2.vidusskola 
    2. Liepājas 12.vidusskola 
 Rēzekne 4 2 1. Rēzeknes 3.vidusskola 
    2. Rēzeknes 6.vidusskola 
 Ventspils 5 1 1. Ventspils 6.vidusskola 

Vidzeme Rīgas rajons 5 1 1. Salaspils 2.vidusskola 
(2) Ogres rajons 1 1 2. Jaunogres vidusskola 

Zemgale 
(1) 

Dobeles rajons 3 1 1. Dobeles vidusskola 

Latgale Daugavpils rajons 12 3 1. Sventes vidusskola 
    2. Silenes vidusskola 
    3. Ilūkstes 2.vidusskola 

(8) Ludzas rajons 5 1 4. Ludzas 2.vidusskola 
 Krāslavas rajons 5 1 5. Krāslavas vidusskola “Varavīksne” 
 Preiļu rajons 2 1 6. Preiļu 2.vidusskola 
 Rēzeknes rajons 10 2 7. Maltas 2.vidusskola 
    8. Audriņu vidusskola 

Kopā  167 50  
 
Avots:  Izglītības iestādes Latvijā 1997./98.mācību gada sākumā. LR Valsts statistikas komiteja. 1998. 
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Aptaujas rezultātā sasniegtā izlase 
 

Apdzīvotā  Skolas nosaukums Skolotāji Skolēni Skolēnu vecāku telefoni 
Vieta   9.kl. 11.kl. 1.kl. 9.kl. 11.kl. 

Rīga 1. Rīgas 17.vidusskola 16 11 9 20 15 15 
(25) 2. Rīgas 18.vidusskola 16 11 11 25 15 15 

 1. Rīgas 68.ģimnāzija 16 11 11 25 15 15 
 2. Rīgas 34.vidusskola 16 11 11 25 15 15 
 3. Rīgas 96.vidusskola 16 11 11 25 15 15 
 4. Anniņmuižas 

ģimnāzija 
16 11 11 25 15 15 

 1. Rīgas 86.tehniskā 
vidusskola 

16 11 11 25 15 15 

 2. Rīgas 65.vidusskola 16 11 11 22 15 13 
 3. Rīgas 15.vidusskola 16 11 11 25 15 15 
 4. Rīgas krievu ģimnāzija 16 11 11 25 15 15 
 5. Rīgas 72.vidusskola 16 11 11 26 21 21 
 6. Rīgas 51.vidusskola 16 11 11 25 15 17 
 1. Rīgas 16.vidusskola 16 10 11 25 15 15 
 2. Rīgas 80.vidusskola 16 11 11 25 15 15 
 3. Rīgas 63.vidusskola 16 11 11 25 15 15 
 4. Rīgas 60.vidusskola 16 11 11 25 15 15 
 5. Rīgas 30.vidusskola 16 11 11 18 15 15 
 6. Rīgas 21.vidusskola 16 11 11 25 15 15 
 1. Rīgas 53.vidusskola 16 11 11 14 15 15 
 2. Zolitūdes ģimnāzija 16 11 11 35 15 15 
 3. Rīgas 61.vidusskola 16 11 11 25 15 15 
 4. Rīgas 95.vidusskola 16 11 11 25 15 15 
 1. Rīgas 10.vidusskola 16 11 11 25 15 15 
 2. Puškina licejs 16 11 11 25 15 15 
 3. Rīgas 13.vidusskola 16 11 11 24 15 15 
  

Rīgā kopā 
 

400 
 

274 
 

273 
 

609 
 

381 
 

381 
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  Turpinājums. 
 

Apdzīvotā  Skolas nosaukums Skolotāji Skolnieki Skolēnu vecāku telefoni 
Vieta   9.kl. 11.kl. 1.kl. 9.kl. 11.kl. 

Republika
s 

1. Daugavpils 
16.vidusskola 

16 11 11 25 15 15 

nozīmes 2. Daugavpils 
3.vidusskola 

16 11 11 25 15 15 

pilsētas 3. Daugavpils 
10.vidusskola 

16 11 11 25 15 15 

(14) 4. Daugavpils 
9.vidusskola 

16 11 11 25 15 15 

 5. Daugavpils 
4.vidusskola 

16 11 11 25 15 15 

 6. Daugavpils 
13.vidusskola 

16 11 11 25 15 15 

 1. Jelgavas 5.vidusskola 16 11 11 25 15 15 
 2. Jelgavas 6.vidusskola 16 11 11 25 15 15 
 1. Mežmalas vidusskola 16 11 11 25 15 15 
 1. Liepājas 2.vidusskola 16 11 11 25 15 15 
 2. Liepājas 12.vidusskola 16 11 11 25 15 15 
 1. Rēzeknes 3.vidusskola 16 11 11 22 15 15 
 2. Rēzeknes 6.vidusskola 16 13 12 25 15 15 
 1. Ventspils 6.vidusskola 16 11 11 25 15 15 

Vidzeme 1. Salaspils 2.vidusskola 16 11 11 25 15 15 
(2) 2. Jaunogres vidusskola 16 11 11 25 15 15 

Zemgale 
(1) 

1. Dobeles vidusskola 16 11 11 14 15 15 

Latgale 1. Sventes vidusskola 16 13 9 8 3 2 
 2. Silenes vidusskola 16 10 4 7 11 5 
 3. Ilūkstes 2.vidusskola 16 11 11 9 15 15 

(8) 4. Ludzas 2.vidusskola 16 11 11 25 15 16 
 5. Krāslavas vidusskola 

“Varavīksne” 
16 11 11 25 15 15 

 6. Preiļu 2.vidusskola 16 11 11 19 15 15 
 7. Maltas 2.vidusskola 17 12 14 10 24 10 
 8. Audriņu vidusskola 16 9 7 6 3 4 

Pavisam 
kopā 

 
50 skolas 

 
801 

 
551 

 
539 

 
1129 

 
737 

 
718 
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