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Par izpēti 

Datu ieguve - 2021.gada oktobris-novembris 

Skolu administrācijas aptauja - 101/104 skolas 

Pedagogu aptauja – 223 pedagogi 

Rezultātu salīdzinājums 2014., 2017., 2021. 



Latvijā dzīvojošo trešo valstu pilsoņu skaits 
Avots: PMLP dati 

 
  Valsts 2014. gads 2017. gads  2021. gads  

Skaits % Skaits % Skaits % 

1. Krievija 48873 2,24 55440 2,60  51317 2,50 

2.  Ukraina 3988 0,18 6442 0,30 9319 0,45 

3. Baltkrievija 2496 0,11 3034 0,14 4020 0,20 

4. Uzbekistāna 863 0,04 1641 0,08 2319 0,11 

5. Kazahstāna 620 0,03 772 0,04 784 0,03 

6. ASV 556 0,03 575 0,03 709 0,03 

7. Ķīna 548 0,03 1192 0,06 816 0,04 

8. Azerbaidžāna 366 0,02 521 0,03 649 0,03 

9. Izraēla 353 0,02 405 0,02 569 0,03 

10. Gruzija 301 0,01 293 0,01 446 0,02 

11. Vjetnama 13 0,00 52 0,00 436 0,02 

[1] Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc valstiskās piederības. 01.01.2014. https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/6117/download 
[2] Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc valstiskās piederības. 01.01.2017. https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/1975/download 
[3] Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc valstiskās piederības. 30.06.2021 https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/7149/download 

https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/6117/download
https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/1975/download
https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/7149/download


 
Ārvalstu skolēni Rīgas pašvaldības iestādēs 

Avots: Rīgas domes dati  

 2014./2015.  2017./2018. 2020./2021.  

Krievija 143 Krievija  146 Krievija  148 

Lielbritānija 25 Ukraina 22 Vjetnama 101 

Ķīna 16 Baltkrievija 17 Ukraina 24 

Ukraina 15 Vācija  13 Baltkrievija  16 

Baltkrievija  15 Lielbritānija  13 Azerbaidžāna 11 

Vācija 14 Ķīna 10 Itālija 9 

Kazahstāna 9 Kazahstāna 9 Lietuva 8 

Polija 9 Lietuva 8 Vācija  6 

Lietuva 8 Azerbaidžāna 8 Kazahstāna 6 

Azerbaidžāna 7 Tadžikistāna  6 Turcija 6 

Uzbekistāna 6 Igaunija 5 Indija 6 

Anglija 4 Itālija 5 ASV 5 

Izraēla  4 Turcija 4 Norvēģija 5 

Ungārija 4 Sīrija 4 Lielbritānija 5 

Spānija  4 Afganistāna 4 Ķīna  4 

Itālija 4 ASV 3 Sīrija  4 



50,4% 

31,7% 

4,1% 

13,8% 

Vai jūsu skolā mācās/ir mācījušies bērni, kas ieradušies Latvijā 
no citām valstīm vai atgriezušies skolā pēc mācībām citās 

valstīs? 2021.  

Jā, mācās šobrīd Jā, ir mācījušies pēdējo 3-4 gadu laikā Ir mācījušies īslaicīgi Nē

86,2%  
Rīgas skolu ir pieredze 
darbā ar jauniebraucējiem 



No kādām iepriekšējām mītnes valstīm nākuši Jūsu 
skolēni imigranti un/vai reemigranti? 

No Krievijas vai citām  
bijušajām PSRS republikām 

34% 

No Rietumeiropas valstīm 
33% 

No Āzijas 
24% 

No cita reģiona  
9%  







Attieksmes mērījumi 
(Likerta skala 1-5) 

Apgalvojums Pozitīvo atbilžu 
īpatsvars 

Darbs ar skolēniem jauniebraucējiem/ reemigrantiem ir 
bagātinājis manu personību 

75% 

Darbs ar skolēniem jauniebraucējiem/ reemigrantiem ir 
pilnveidojis mani profesionāli 

83% 

Vietējie skolēni iegūst no tā, ka klasē mācās jauniebraucēji/ 
reemigranti 

65% 

Vietējo skolēnu vecāku attieksme pret jauniebraucējiem/ 
reemigrantiem sava bērna klasē pārsvarā ir neitrāla vai pozitīva 

78% 



Atbalsts skolēniem jauniebraucējiem 

• Individuālie atbalsta pasākumu plāni 

• Papildus stundas latviešu valodas apguvei 

• Individuālas konsultācijas citos mācību priekšmetos 

• Nodarbības ar psihologu, logopēdu un citiem speciālistiem 

• Adaptēti mācību materiāli 

• Skolotāju palīgu, tulku pakalpojumi 

• Konsultācijas skolēna ģimenei 



Skolotāji par darbu ar jauniebraucējiem 

• Strādāju ar skolēnu no Ķīnas. Mums nav kopīgas valodas. Sazināmies ar attēlu, 
žestu, kustību palīdzību. Izrādās, ka var arī tā! Skolēns ļoti ātri visu uztver, ir 
ļoti ieinteresēts un darbīgs. Man tiešām patīk strādāt ar viņu, turklāt 
profesionāli tas ir ļoti izaicinoši un tādēļ noderīgi. 

• Ar jauno skolnieci no Lielbritānijas bija grūti. Iesaistījās skolas vadība, atbalsta 
personāls, kolēģi, kuriem ir lielāka pieredze darbā ar jauniebraucējiem. 
Salīdzinājām savus novērojumus stundās, regulāri tikāmies ar skolnieces tēvu, 
piedāvājām individuālas nodarbības latviešu valodā, logopēda nodarbības, 
konsultācijas pie psihologa un mācību priekšmetu skolotājiem. 

• Īpaši grūti bija attālinātajā periodā. Pagāja laiks, kamēr skolēns izprata 
attālinātā darba sistēmu. Skola palīdzēja arī ar tehnisko nodrošinājumu – 
datoru. Palīdzēju apgūt latviešu valodu ne tikai skolēnam, bet arī viņa ģimenei. 

 



 Mans pieredzes stāsts par darbu ar mongoļu bērniem, kuri nekad nebija gājuši 
skolā. Darīja, ko gribēja. Aprunāja mani, smējās, brāļi kāvās savā starpā, ēdamistabā man 
pazuda, līda un slēpās kaut kur zem galdiem … 
  
 Ņēmu katru pie savas rokas un apmēram nedēļu tā staigāju. Izgatavoju kartītes ar 
attēliem – ko drīkst un ko nedrīkst darīt skolā. Iedevu arī tēvam. Ļoti palīdzēja citi klases 
bērni. Īpaši kārtības un uzvedības ziņā. Starpbrīžos manējie jaunos “savāca” un kopā 
spēlējās. Ir ļoti svarīgi, ka audzinātājs liek klasei saprast, ka visi ir mūsējie un nav svarīgi, 
kādā valodā katrs runā – esam viens vesels. Situācija strauji uzlabojās.  
 
 Ziemassvētku sarīkojumā jaunie bērni jau piedalījās koncertā. Skatītājos bija 
mamma ar mazo māsiņu, teica “paldies”, “labi” un raudāja no prieka.  
 
 Uzturēšanās atļauju viņi nesaņēma un projām brauca ar asarām, jo šeit jutās 
pieņemti un mīlēti. Vēl tagad man klasē stāv pašu izlieta kļavas lapa ar 50 mazām 
sarullētām rozītēm.  
 
 Biju ieguldījusi ļoti lielu darbu. Sākums bija neiedomājami grūts, emocionāli, 
psiholoģiski. Nav vārdos izsakāms. Bet darba augļi deva milzu gandarījumu.  



Jauniebraucēju skolēnu 
skaits Rīgā pieaug  

(kopš 2014.gada +27%) 

Aug administrācijas 
pārliecība, ka  

skola ir piemērota 
jauniebraucējiem 

(+23%) 

Populārākie atbalsta 
instrumenti ir tie paši, 
bet paplašinājusies to 

izmantošana 

Plašāka pieredze 
tehnoloģiju izmantošanā 

(tulkošanas, attēlu 
programmas)  

Īpaši būtisks atbalsts ir 
pašvaldības apmaksātas 

papildus latviešu val. 
stundas un profesionālās 

pilnveides pasākumi 

Jaunums - projekta 
«Pumpurs» iespēju 

izmantošana 

Aug pedagogu atvērtība 
savstarpējā atbalsta 

sniegšanai un 
saņemšanai 

Ieinteresētība līdzdalībai 
ES projektos, 

profesionālajai pilnveidei 
starptautiski  

Darbs ar 
jauniebraucējiem bijis 

īpaši sarežģīts attālināto 
mācību periodā  (76%) 



Paldies par uzmanību! 
 

Izglītības attīstības centrs 
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