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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

Rezultāti

Aptauja 635188

Ierakstu skaits šajā vaicājumā: 193
Kopējais atbilžu skaits aptaujā: 193
Procenti no kopējā: 100.00%
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

Summary for G01Q01

Dzimums

Atbilde Skaits Procenti

Sieviete (AO12) 98 50.78%  
Vīrietis (AO22) 84 43.52%  
Nevēlos norādīt (AO32) 11 5.70%  
Nav atbildes 0 0.00%  

Summary for G01Q01

Dzimums
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

Summary for G01Q02

Kurā klašu grupā Tu mācies?

Atbilde Skaits Procenti

4. - 6. klase (AO12) 57 29.53%  
7. - 9.klase (AO22) 83 43.01%  
10. -12. klase (AO32) 53 27.46%  
Nav atbildes 0 0.00%  

Summary for G01Q02

Kurā klašu grupā Tu mācies?
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

Summary for G01Q03

Vai Tu lepojies, ka mācies tieši šajā skolā?

Atbilde Skaits Procenti

Jā (AO01) 186 96.37%  
Nē (AO02) 7 3.63%  
Nav atbildes 0 0.00%  

Summary for G01Q03

Vai Tu lepojies, ka mācies tieši šajā skolā?
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

Summary for G01Q04

Vai Tu jūties piederīgs savai skolai?

Atbilde Skaits Procenti

Jā (AO01) 173 89.64%  
Nē (AO02) 20 10.36%  
Nav atbildes 0 0.00%  

Summary for G01Q04

Vai Tu jūties piederīgs savai skolai?
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

Summary for G01Q05

Atzīmē, kas Tev patīk šajā skolā?

Atbilde Skaits Procenti

Skola ir prestiža, tajā mācās labākie (SQ012) 81 41.97%  
Tā ir skola, kura atrodas vistuvāk manām mājām (SQ022) 34 17.62%  
Skolā ir sakoptas un gaišas telpas (SQ032) 142 73.58%  
Koplietošanas telpas (piemēram, tualetes, garderobe, ēdnīca u.c.) ir
mūsdienīgas un tīras (SQ042)

114 59.07%  

Pedagogi pret mani izturas ar cieņu (SQ052) 126 65.28%  
Vērtējumi tiek izlikti godīgi (SQ062) 116 60.10%  
Mums ir daudz kopīgu skolas un klases/grupas ārpusskolas pasākumu (SQ072) 100 51.81%  
Skolēni/audzēkņi kopā ar pedagogiem apspriež darāmos darbus un plāno
nākotnes uzdevumus (SQ082)

90 46.63%  

Vienmēr esmu informēts/informēta par skolas aktualitātēm (SQ092) 121 62.69%  
Es varu uzticēt savas problēmas klases biedriem/grupas biedriem (SQ102) 87 45.08%  
Es uzticos pedagogiem, zinu, ka viņi man vienmēr palīdzēs (SQ112) 99 51.30%  
Skolā jūtos labi, jo visi ievēro noteikumus (SQ122) 94 48.70%  
Visi skolā ir vienlīdzīgi, nav dalīšanas “labajos” un “sliktajos” (SQ132) 90 46.63%  
Pedagogus un skolas direktoru/direktori interesē, kā skolēni/audzēkņi skolā
jūtas (SQ142)

124 64.25%  

Datori un citas tehnoloģijas, kas tiek izmantotas mācībās, ir pieejamas, kad tas
ir nepieciešams (SQ152)

137 70.98%  

Cita atbilde 11 5.70%  

ID Atbilde

3542 Neviens no iepriekš minētajiem
3561 Еда вкусная
3569 Laba atmosfēra. Ir iespēja mācīties poļu valodā.
3593 labi draugi
3596 Ir skolotaja kura man nepatik.
3607 Lai katram skolēnam būtu planšetdators.
3609 Man patīk daži skolotāji un cilvēki šajā skolā 
3617 laba desteplina
3619 Mums ir  interesanti
3663 Skolotāji ir kā draugi, viņi visu sapratīs, ar tiem var jūtīties bez kompleksiem
3722 Man patīk ka skola man it draugi , labi skolotāji un skolā es saņemu daudz labas

emocijas.
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

Summary for G01Q05

Atzīmē, kas Tev patīk šajā skolā?
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

Summary for G01Q06

Kas, Tavuprāt, vēl būtu nepieciešams, lai varētu teikt, ka skola ir nodrošinājusi Tevi ar
visiem mācību līdzekļiem (piemēram, mācību grāmatas, tehniskie palīglīdzekļi,

instrumenti, modeļi u.tml.) un digitāliem līdzekļiem (piemēram, datori, programmatūra
u.tml.), kas palīdzētu Tev mācīties?

Atbilde Skaits Procenti

Atbilde 142 73.58%  
Nav atbildes 51 26.42%  

ID Atbilde

3539 Nepietiek mācību grāmatu.
3540 lielākā ğerbtuve 
3542 Nezinu
3543 Man viss ir
3545 Vairāk nodrošināt ar aktuālām grāmatām, kas pašlaik ir aktuāli programmā.
3553 mūsu skola viss nepieciešams ir
3554 ///
3555 Es domāju, ka neko skolā nevajg,jo viss ir pietiekami daudz.
3561 Mācības grāmatas 
3563 Lai visiem būtu pieslēgts PROF uzdevumos.lv
3564 Personīgie datori.Pieslēgtu PROF uzdevumi.lv 
3565 Personīgais planšetdators
3566 Personigais planšatdators, gramatas jawnie priekšmetiem, PROF pieslegums
3568 Planet sators, prof pieslegums
3569 1. Mācību līdzekļi ka lineāri, zīmuli, pildspalvas.

2. Prov pieslēgums uzdevumi.lv
3570 Vairāk labtopu, kurus vara paņemt uz mājām, gadījumā jā skolēnam nav sava

datora.Uzd.lv vajag iedot prof pieslēgumu visām klasēm.
3571 Aizvietot grāmatas uz digitaliem grāmatam,lai viss būtu viena vietā.Pieslēgt

profu uzdevumi.lv, lai  varētu uzzināt,ka risināt  uzdevumus.
3572 Man palīdzētu mācīties dažas programmas 
3573 Vairāk tehnikas, jaunas mēbeles(ne visos klases)
3574 .
3575 PROF, jaunas grāmatas, vairāk piederumu eksperimentiem.
3577 Ar to viss ir labi
3578 Prof pieslēgums
3581 ērti krēsli, vairāk datoru klases, priekšmetus par programmēšanu bezmaksas

prof
3582 bezmaksas internets
3583 skola ir viss nepieciešams
3584 Neko viss ir
3585 programmatūra
3586 Manuprāt, mūsu skola ir vislabākā un nekas vairs tajā nav vajadzīgs 
3587 es domaju ka varetu but jaunas mācību grāmatas
3588 Musu skola viss ir.
3589 Es nezinu ko sakt, man viss patīk.
3590 Skola ir viss nepiciesams.
3591 Lai man macīties ir nepieciešams dators
3592 tehnologija
3593 viss ir
3594 var but jauni kompjuteri
3595 Laba tualete
3596 jaunas gramatas
3597 neko vairs nevajag
3598 Lai Wi-fi but bez parola
3599 Nezinu
3602 Код продукта office 2019 professional plus и учебники по всем придметам
3603 Skolā viss ir
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

3605 Es gribētu lai mūsu skolā būtu sociālas zinības grāmatas,katram skolēnam dotu
mugursomu uz ritiņiem.

3606 Es gribu, lai butu savi datori. Man palīdz mācīties skolotāji, mācību grāmatas arī
mani vecāki.

3607 Man palīdz macīties skolotāji ,vecāki,pedagogi un dažādas skolas technologijas.
3608 Es domāju, ka skola mums jau ir nodrošinājusi visus labumus, bet es ļoti vēlētos

kakao mašīnu
3609 Es priecātos, ja būtu skolas baseins, citādi priecājos par visu
3610 LAI  SKOLA VISI MĀCITOS  AR PLANŠĒTEM.
3612 Lai skolā būtu  vairāk mājās darbu internetā.
3614 neko
3615 Lai visi krēsli bija  ērti
3616 Es gribetu lai vizuala māksla mēs zīmejam uz planšetas.
3617 planšetes,gramatas.
3618 Mazāk grāmatujo viņas smaģi nest gribētu laj viss būtu telefonos
3619 Lai katru dienu bija SPORTS
3621 Man liekas ka butu labi kad skola butu plonšeti kur butu visas grāmatas un ne

tikai
3623 Visu ir pietiekami 
3624 Lai būtu garšīgākas pusdienas un lai būtu viņi agrāk 
3627 viss manuprat ir pietiekami
3628 Ar visu ir pietiekami.
3629 Garšīgs ēdiens pusdienas
3630 Garšīgs ēdiens
3631 Lai būtu agrāk un garšīgākas pusdienas.
3632 Man viss pietiek.
3633 Man viss ir.
3634 man viss ir
3635 lai ēdnīca būtu lielāka lai varētu paēst agrāk.
3636 tehniskie palīglīdzekļi
3637 Mazakas gramatas
3638 man viss ir
3641 jaunākie datori 
3644 Tehniskie palīglīdzekli (piem. Planšeti)
3645 Katram skolēnam iedoti planšetdaru, kurā varētu būt visas mācību grāmatas
3646 Viņa nav nodrošinājusi skolotājus, kuri pasniedz stundas. Ļoti zems līmenis. 
3649 Datori
3652 Fizikas palīglīdzekļi, instrumenti
3653 Viss ir kārtībā 
3657 Piederumi fizikas un ķīmijas eksperementiem
3659 Planšetdatori, lai vieglāk veiktu pierakstus un digitālā pierakstu burtnīca ar

visam prezentācijām un digitālajiem materiāliem.
3662 Mugursomas, kancelejas piederumi.
3663 Dažās klasēs nepietik digitālās/interaktīvās tabulas.
3664 Trūkst digitālo tāfeļu, uz kurām var rakstīt.
3665 Vis labi
3666 nekas
3667 nekas man viss patīk
3668 Vel datoru kuri labi strada
3669 musu skola viss ir 
3670 ne kas ,man viss patik
3671 Nekas , viss kartiba
3672 nekas
3673 man palidzetu macites ecaki,telefons un dators 
3675 Daudzas grāmatas pamainīt uz datoriem, var nēsāt tikai datoru nekā pilnu

somu grāmatu un lai skolā izdalītu visiem internetu.
3676 Nekas,vis ir kartiba
3677 nēkas
3678 Man butu labi ja es labi sapropu matematiku!!!
3681 Varētu pateikt, ka tehnoloģiju mūsu skolā pietiek.
3684 Visa ir pietiekami daudz
3688 Digitālo līdzekļu plašāki resursi (Letonika, uc.)
3691 Datoriem visiem
3692 Būtu forši lai visa makulatūra būtu digitāla.
3695 Būtu labi, lai visi darba materiāli būtu digitālie, vai arī viss vārētu glabāties
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

planšetdatoros.
3699 Datori
3701 Дополнительные учебники в классах чтобы не носить с дома
3702 Nezinu 
3703 tehniskie palīglīdzekļi
3704 Lai varētu  teikt ka skola ir nodrošinājusi vajag mācību grāmatas tehniskie

palīglīdzekli instrumenti .
3705 Man liekas ka mūsu skolā nepieciešamas jaunas mācību grāmatas/
3706 Man gribas lai mes lietojam videospéles lai macíties
3707 Man vis ir piejams kad vajag
3709 grāmatas un datori.
3710 Pateikt vārdu ''paldies''
3712 Skola visu sagatavoja 
3713 Viss ir
3714 Man škiet ka visiem vis ir.
3715 viss ir kartiba
3716 Man viss patīk.
3719 -
3720 Varētu izdarīt internetu, kas būs pieejams visiem skolēniem
3721 Es pāru nezinu, jo manuprāt viss ir noderīgs kas tagad ir.
3722 Man vis patīk.
3724 Šujmašīnas 
3726 Lai atveglotu mācības būtu noderīgi lietot datorus. Visi parējie mācību līdekļi ir

pieejami.
3728 Tehnoloģijas 
3729 Es paši sev nodrošinu ar macības līdzekļem 

bet skola
3732 Tagad es mācos pēc jaunās progrāmas un dažos priekšmētos mums nav

mācību grāmatu.
3734 Nezinu
3735 Divi grāmatu ekzemplari katram skolēnam, lai ne nestu tos katru dienu no

majās������
3737 Nodrošina datoru izmantošanu skola un ar grāmatām 
3738 -
3745 прокладки, обезбол и подобное в женских туалетах в специально

отделенном месте
3748 Man viss ir , man neko nevajag:)
3749 nekas, mūsu skola viss ir
3750 Manuprāt vis pietiek
3753 Modernākās grāmatas
3755 .
3762 Vēlami būtu materiāli tehnoloģiju un dizaina stundām
3763 Burtnīcas
3765 Vajag samainīt mācību grāmatas uz planšetdatoriem.
3768 nekas
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

Summary for G01Q06

Kas, Tavuprāt, vēl būtu nepieciešams, lai varētu teikt, ka skola ir nodrošinājusi Tevi ar
visiem mācību līdzekļiem (piemēram, mācību grāmatas, tehniskie palīglīdzekļi,

instrumenti, modeļi u.tml.) un digitāliem līdzekļiem (piemēram, datori, programmatūra
u.tml.), kas palīdzētu Tev mācīties?
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

Summary for G01Q07

Vai Tu piedalies kādā no skolas piedāvātajām interešu izglītības programmām/pulciņiem?
(Komentāra lodziņā paskaidro, kāpēc?)

Atbilde Skaits Procenti

Jā (AO01) 83 43.01%  
Nē (AO02) 110 56.99%  
Komentāri 193 100.00%  
Nav atbildes 0 0.00%  

ID Atbilde

3539 Man tas patīk.
3540 Es deju tautas dejas,jo man tas patīk
3542 Es apmeklēju mūzikas skolu
3543 Es sportoju citur
3544 Jo nav pulciņu, kuri mani interesē.
3545 Pulciņš programmēšanā.
3546 Apmeklēju fakultatīvu
3547 Es apmeklēju fakultatīvu.
3548 Bērniba apmeklēju kori.
3549 Kādreiz piedalījos, bet tagad vairs nav laika
3550 Apmklēju fakultatīvu
3551 Es apmeklēju citu pulciņu 
3553 ja es piedalijos
3554 Es apmklēju fakūltatīvu
3555 Es piedalos dejas pulciņā "Kukułeczka''.
3556 apmekleju fakultativu
3557 apmeklēju  konsultacijas.
3558 apmekleju konsultācijas
3561 Не скажу
3563 VAM
3564 VAM
3565 Negribu
3566 nepietiek laika
3568 Nav interesantu pulciņu 
3569 Tagad parlaments 
3570 Agrāk dejoju tautas deju kolektīvā, bet no šī gada nolēmu vairāk uzmanības

pievērst mācībām.
3571 Man ir daudz citu ārpūs nodarbību.
3572 Dažreiz 
3573 Skolas parlaments
3574 Agrāk biju pulciņa Breigdanc un arī Kukuleczka bet tagad pamainījas intereses

un daudz ko saka uzdod .
3575 Jo tas ir interesanti.
3577 Man nav laika un tur nav tādus pulciņus kūri man patīk
3578 Neinteresē 
3580 .
3581 Nav tādu
3582 es nodarbojos ar hokeju
3583 Mūzikas skola
3584 Harceži,sports(airešana)
3585 Es ne piedalijos
3586 basketbols, harcreži, skolas parlaments
3587 nav laika
3588 Tapec ka man nepatik, man nav interesant ar iztglītības programmām
3589 Man ir grūti muzikālā skolā. Es negrību lai es bū pilnīgi nogurusi.
3590 Muzikas skola.
3591 Es macos saules skolā.
3592 skoloas parlamenta harcerze 
3593 Sports(airešana), saules un muzikas skola, harcieži
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

3594 fudbolls
3595 Harcieži, Tāpēc ka man tas patīk.
3596 Es piedalos skolas piedāvātajām Harcieži
3597 jo es negribu
3598 Es esmu hokeists
3599 Nav interesanti
3602 Я человек который не любить участвовать в образовательных программах
3603 Es nepiedalos skolas pulciņos
3605 Es eju tikai skolas parlamentā.
3606 Jo es eju uz sportu vingrošanu pilsēta 
3607 ES APMEKLĒJU PELDĒŠANU UN TEHNISKO MODELĒŠANU JAUNĪBA DAUGAVPILĪ
3608 jo es eju mākslas skolā
3609 jā, es piedalos skolas parlamenta, man tas patīk!
3610 Muzikas skola 5kl/6kl.

Peldešana.
Daugavpīls pilsēta.
 

3612 es gaju citos pulciņos
3613 Jo es mācos Saules skolā.
3614 man nepatīk  konkursi
3615 Kukuleczka, jo man tas patīk
3616 Jā es piedalos skolas pulciņiem,jo man tas palīdz un patīk.
3617 man ir dažadi pulciņi pisetā
3618 Nezinu
3619 Ne jo man nav laika
3620 Nē, jo  es nodarbojos ar futbolu
3621 Spēlēju gitara centra
3622 jo es piedalijos zimešanai
3623 Man ir citi interesi
3624 3D printesana, kukuleczka
3627 3D printešana
3628 Bet es piedalījos,tagad nē.
3629 Es gāju uz citiem pulciņiem ārpus skolas
3630 3d printēšana
3631 3d printēšana
3632 Jo man tas ir interesanti.
3633 .
3634 man nav interesanti
3635 jo man neļoti tas patīk.
3636 Jo man bez skolas ir pulciņš un es staigaju uz to.
3637 3D print
3638 jo man patik datorika 
3640 Jo es gribu
3641 .
3642 mani tas neinterese
3643 Man tas nav interesanti
3644 Neinteresē 
3645 Tas man patīk
3646 Vēl nedzirdējusi piedāvājumu par pulciņiem. 
3647 Nevēlos 
3648 Mam ir savi pulciņi
3649 Jo es ar to interesējos 
3650 Man nav laika 
3651 Tautas deju koletkīvs “Kukulečka” 

Poļu “Harceži”
Skolas parlaments

3652 Jo man patīk ārpusskolas pulciņi un es pati to vadīju 
3653 Jo nav laika 
3655 Jo ir interesanti sazināties ar klasesbiedriem āpus skolas.
3656 Es dejo kolektīva 
3657 Tajā ir iesaistiti mani draugi un ir intersanti pavadīt laiku
3658 nē
3659 Dejoju tautas deju kolektīvā, lai piedalītos Dziesmu svētkos un nestu skolas

vārdu valsts līmenī. 
3660 Nav laika
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

3662 Neinteresē skolas pulciņu piedāvājums
3663 Tas korelē ar manām interesēm. Gribu attīstīties šajā interešu jomā.
3664 Dejoju poļu tautas deju kolektīvā, jo tas attīsta mani fiziski, kā arī jūtos

piederīga savai komandai.
3665 es bijuši 3d figurinas darit                                                                                     

                                   
3666 es ne milu pulciņus
3667 jo man tas nav intersanti
3668 ja es darbojus ar datoriku kur ar skolotaju progrome ari speli
3669 Jaunibā zimēšna
3670 mani ne sauca ne uz kurieni 
3671 Jo man negribas
3672 es negribu
3673 jo man ir citas nodarbibas 
3674 jo tas ir garlaicīgi
3675 Tāpēc ka man tas ir interesanti, un viss patīk.
3676 Tas ir interesanti
3677 .
3678 Jo man vajag palidzet mammai un vēl a suni
3679 Lai popularizēt skolu.
3680 Nav laika.
3681 Neesmu ieinteresēta 
3682 Deju kolektīva, lai attīstīt savu domāšanu un savas iespējas, ka arī dot iespēju

sazinaties ar cilvēkiem no citam valsti(festivālos)
3683 Jo tas ir interesanti 
3684 ..
3685 nav laika 
3687 Nav pulciņu, kas man patīk
3688 Kukulečka! Tas ir labākais tautas seju kolektīvs. 
3689 Nav pulciņas kas man patīk
3690 Tikai koncertos
3691 Ok
3692 Es ar tiem nodarbojos lidz 9 klasei, pēc tam fokusejos tikai izglitība
3693 bet reti
3695 Kad biju mazāka man bija interesanti, piemēram, dziedāt. Tagad pieaugu un

laikā palika maz.
3696 Ansamblis
3698 Olimpiāde matemātikā, "Kukulecka"
3699 Jo tas man patīk
3701 Выступаю на праздники со своим классом 
3702 Nodarbojos ar brīvo cīņu , ārpus skola 
3703 es piedalos sporta pasakumos
3704 Tapēc ka es negrību .
3705 ES NEPIDALOS SKOLAS PULCIŅOS JO ES NODARBOJOS AR AKTĪVU SPORTU.
3706 Mani to neinterese, es naku uz skolu lai macīties.
3707 Man nav vajadzigu pulciņu
3709 ...
3710 Jā,es piedalos, jo tas ir interesanti
3711 /
3712 Negrību 
3713 Esmu parāk kautīga
3714 Ne es parastu nedribu.
3715 jo man tas nav interesanti
3716 .
3717 Jā, es piedalos.
3719 Nē, jo esmu pārāk aizņemta.
3720 Jo tas ir diezgan jautri
3721 Es dažreiz dziedu ansambli.
3722 Es negribu piedalīties
3723 Gribu piedalīties bet nav laika
3724 Man tas patīk
3725 Jo, man tas interesanti 
3726 Es nodarbojos deju kolektīva, jo manuprāt tas ir laba iespēja attistīt manas

artistiskas un fiziskas spejas.
3727 Staigāju tautas dejām.
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3728 Jo gribas 
3729 Es neinteresejos
3730 Es negribu
3731 Es nepiedalos nekādos pulciņos, jo esmu pārāk kautrīgs, lai kau to normāli

darītu. 
3732 Jo es gribu pavadīt laiku interesantāk.
3733 Es piedalos “Kukułeczka” tautas dējas 
3734 Ja,skolas ansamblis
3735 Man jau ir ārpusskolas pulciņi kuri man patīk����
3737 Piedalījos agrāk
3738 -
3739 Tas ir ļoti interesanti, ir iespēja iemācīties kaut ko jauno. 
3742 .
3743 ����
3745 иногда интересно 
3746 Nebija vēlmes
3748 Esmu slinka
3749 jo ir savie pulciņi arpus skolas 
3750 Jo man ir citi pulciņi.
3752 .
3753 Neesmu ieinteresēta tautas dejās
3754 Jo tas ir interesanti kas skola piedava skoleniem
3755 .
3761 Es macos arī sporta skolā. 
3762 Dejoju deju kolektīvā
3763 Nav laika
3765 Jo nodarbojos ar futbolu, nav laika
3768 negribu
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Summary for G01Q07

Vai Tu piedalies kādā no skolas piedāvātajām interešu izglītības programmām/pulciņiem?
(Komentāra lodziņā paskaidro, kāpēc?)
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

Summary for G01Q08

Uzraksti, kuri skolā organizētie ārpusstundu pasākumi Tev ir patikuši vislabāk, un
paskaidro, kāpēc?

Atbilde Skaits Procenti

Atbilde 193 100.00%  
Nav atbildes 0 0.00%  

ID Atbilde

3539 Ekskursijas, jo tas ir jautri.
3540 Vislabāk man patika Euro spēlē, jo tur pārbaudīja mūsu zināšanas 
3542 Es neeju uz ārpusskolas aktivitātēm
3543 Es neko neapmeklēju
3544 Man ļoti patika ekskursija uz skrošu muzeju, visas ekskursijas, Polijas

neatkarības diena...
3545 Visi pasākumi, kas tika organizēti skolā. Pasākumi man patīk, jo tos organizēju

es ar skolas parlamentu (pašpārvalde).
3546 Viss vairāk ārpussstundu pasākumi man patīk ekskursiājs un sporta sacensības

starp citiem skolēniem/skolām 
3547 Koncerti, ekskursijas, baznīcas apmeklējumi, pārgajiens - jo tur bija interesanti

un es uzzināju daudz ko jaunu.
3548 Bērniba bija martiņdienas man patika.
3549 Ekskursijas Skrošu muzejs, mus ir daudz ekskursijas uz visu ekskurisijas ir

interesanti .
3550 Eksskursijas,jo ie bija ļoti ineresanti.
3551 Ekskursijas,jo tur interesanti 
3553 man patik ekskursijas
3554 skrošu mūzējs
3555 Man visvairāk patīk dejas "Kukułeczka'',jo man patīk dejot.
3556 visi
3557 Vīsi.
3558 Tulsty czwartek
3561 Я не знаю
3563 Skolas pasakumi, macību gāda beigšanas svinēšana
3564 Ekskursijas, it vienmēr interesanti kaut kur aizbraukt.
3565 Ekskursijas ar klasi, tas ir jautri un var atpusties no skolas.
3566 ekskursijas, macibu ekskursijas, koncerti
3568 Ekskursijas planotas starp

 skoleniem, gada beigu svinejumi 
3569 Dzień patrona
3570 Skolas pašpārvaldes vakars , jo labi pavadījām laiku ar citiem pāšparvaldes

locekļiem.
3571 Visi skolas koncerti,pasakumi.Visvairāk stafetes.
3572 Sporta diena 
3573 Visi pasākumi ir labi, jo organizejam to pašus
3574 Visi jo jeb kura ekskursija vai pasakums ārpus skolas ļoti jautrs unpaliek

atmiņas .
3575 Klases vakars, pikniki ar klasi, ekskursijas.
3577 Nekādi 
3578 Svētku svinēšana 
3580 Koncerti 
3581 Neviens
3582 sporta diena jo man patīk sportot
3583 Man vissvairak patika sporta sacensības
3584 Varšava iela svetki
3585 sports
3586 Mūsu klase vienmēr devās dažādās klases ekskursijās uz citām Latvijas

pilsētām
3587 vissir labi
3588 Varšavas ielu svetki, klases ekskursija.
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3589 Man nepatīk nekādu ulciņu.
3590 Man vissvairka patika sporta sacensibas.
3591 klasesvakars un ekskursija
3592 eiro spele jo ta bija interesanta un vaidzeja domat 
3593 varšavas ielu svetki
3594 parlaments jo tur vajaga sedet ka prezidentui
3595 Man vissvairāk patīk talantu konkurss. Jo piedalīties var visi.
3596 Ekskursija Rīga
3597 ekskursijas pa citam pilsētam, jo tas vienmer ir interesanti un ir daudz laika

atpusties no mācību stundam
3598 Sporta diena
3599 Nezinu
3602 Экскурсии познавательно много узнаем о культуре 
3603 Ekskursija uz Rīgu
3605 Man visvairāk parīk staigāt skolas parlamentā,jo tas ir ļoti interesanti.
3606 Veselība diena, jo tur mēs sportam un ir stafetes.
3607 Kad mēs braucam uz Rīgu,lai tur iet uz Motormuzēju un tur skatīt inteteresantas

mašīnas.
3608 Man patīk piedalīties skolas ekskursijās un konkursos
3609 dažadas dienas, skolas parlaments u.c., tas ir jautri
3610 MAN ĻOTI PĀTĪK Veselibas diena.
3612 Jā, man vissvairāk patīk stafetes
3613 Pēc skolas es eju uz Saules skolu.
3614 ....
3615 Jo tas ir interesanti
3616 Skolā pasākumi man patīk skatities ,jo tas ir ļoti interesanti un tas ir smekligi.
3617 man vislabak patik zimas svetki,tapec ka mums dod dauc konfekšu.
3618 teakwondo,rally cross,airēšana,boks
3619 Ekskursija Klajumi 11.05.2022
3620 Ekskursijas, jo ir ļoti interesanti.
3621 Man vis labak patika  konkurs SKAĻA LASIŠANA jo man patīk lasit
3622 sporta dienas tapec ka ir interesanti
3623 3D printešana,tas ir interesanti
3624 Man ļoti patīk staigāt uz baznīcu kopā ar klasesbiedriem
3627 dzień patrona,lieldienas stafetes un ne tikai lieldienu, karjeras spēle
3628 Visvairāk man patīk koncerti, kuri notiek skolā,jo man interesanti tos skatīties!
3629 Dzieņ Patrona
3630 Koncerti
3631 Man patīk straigāt uz baznīcu ar klasesbiedriem
3632 Man patīk piedalīties stafetes un koncertos.
3633 nekādas.
3634 es nezinu
3635 man drusju patika stafetes, jo tas bija interesanti.
3636 Viss dažadakas ekskursījas ar klasi.
3637 Jaselka ,jo mēs tur visi svinam kopa ar klasi.
3638 jo datorika man patik un man patik programe lai module uz 3d printera
3640 Ekskursijas uz citam pilsētam, jo mēs pazistām kaut ko jauno par citam

pilsētam.
3641 kaut kādi kopīgie svētki
3642 nepiedalijos
3643 Nepiedalijos
3644 Nakšņošana skolā, jo vieno klasi
3645 Erasmus, jo ir veicināti vairākas satikšanās ar citiem jauniešiem, ekskursijas,

darbi grupas
3646 Neviens 
3647 Konkurss par Aīdu 
3648 baznīcas apmeklējums
3649 Konkursi
3650 Skolas konkursi, jo mūsu skola ir labākā
3651 Talantu konkurs, pēdējais zvans, 10. klases iesvētīšana 
3652 Sporta dienas, sacensības,jo ir ātriva laika pavadīšana un tas ir forši 
3653 Sporta diena, jo bija sportiski
3655 .
3656 Veselības diena , jo Tu var sacentīties ar skolotājiem 
3657 Volejbols katru svētdienu. Mūsu klasesbiedriem izdevas organizēt volejbola
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spēli mūsu sporta zālē
3658 Sporta diena, koncerti
3659 Dažādas sporta un veselības dienas, skolas parlamenta rīkoti tematiskie

konkursi, kā arī koncerti.
3660 Nakšņošana skola, ekskursijas 
3662 Pēdējais zvans
3663 Sporta pasākumi, interesē sports.
3664 Dejas, ko minēju iepriekš.
3665 ekskursija uz Rīgū ,jo es tikai 2 reižus biju Rīgā
3666 ekskursijas
3667 ekskursijas
3668 vis labi
3669 Patrona dien, jo bija interesanti cilvēki un uzstasanas
3670 muzeju apmeklejumi 
3671 muzeju apmeklejumi
3672 ekskursijas muzeji
3673 vis apmierina 
3674 man patik zimet, jotas ir interesanti
3675 Eirospēle, tur bija interesanti jautājumi un labas balvas.
3676 man patik kad mes braucam uz dažadas ekskursijas ar musu skolotaju tāpēc ka

tas ir ļoti jautri un visiem klasses biedriem to patik
3677 man patīk apmeklet skaistus vietus cita pilsetā, valsti, un apmeklēt muzejus.
3678 ekskursija,mūzeji,pastaijgajumi,parstegumi.
3679 Neviens.
3680 Pēdējais zvans 2022.
3681 Ekskursijas, pasākumi, koncerti.
3682 Sacensības, pēc 8 stundu sēdēšanas uz krēsla, skriešana un domāšana āra

palīdz atpūsties 
3683 Skolas organizētie koncerti
3684 ..
3685 svētku koncerti
3687 Ekskursijas un koncerti. Labi organizēti
3688 Mārtiņdienas tirgus, stafetes, koncerti.
3689 Ekskursijas un koncerti
3690 Ekskursijās
3691 Nav
3692 Ekskursijas, ZZ čempionats kura ir laba klases saliediešana.
3693 ZZ čempionāts
3695 Koncerti, ekskursijas, projekti, jo ir patīkami pavadīt laiku nemācoties.
3696 Zelta zivtiņa čempionāts
3698 Mums ir daudz. poļu svētki, baznica, gājiens pa Varšavas . Mēs visi kopā.
3699 Patīk viss
3701 Экскурсии отличное мероприятие где можно отдохнуть и хорошо

провести время
3702 Braucieni . Labi pavadīt laiku ar draugiem un uzzināt un ieraudzīt kaut ko jaunu 
3703 Sporta diena jo tur bija daudz jautribu.
3704 Man vislabak patīk skolotaja Krievu valoda ,tapēc ka viņa ir vesela,nekliedz un

t.d.
3705 VIS LABĀK MAN PATIKA SPORTA PASĀKUMS.
3706 Nezīnu
3707 Man patik visadas ekskursijas
3709 ....
3710 Veselības diena man patika vislabāk, jo tur bija daudz interesantu uzdevumu
3711 ekskursijas jo var daudz redzat savam acim interesanta
3712 Nav 
3713 Man ir labi, ja man nav jābūt uzmanības cēlonim
3714 Braucens uz Rigu.Tapec ka es miļ ceīojums.
3715 kad mes ejam uz mazo skolu uz patrona dienu
3716 Man ļoti patīk matemika,jo skolotāja ir ļoti labaka.
3717 Pulciņi ar klasi.
3719 Klases vakari, jo tas ir ļoti jauki. Arī man patīk koncerti kuri notiek mūsu skolā.
3720 Man patīk ekskursijas ar klasi, skolas Sv Mises uc
3721 Pulciņi, jo Tu vari mācīties dziedāt vai dejot.
3722 Kad ir koncerti. MAN ļoti patīk "Kukułeczka"
3723 Kukułečka jo tur ir jautri 
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3724 Koncerti, interesant bija
3725 Nav tadas 
3726 Ļoti interasantas un radošas ir masu skolā pavadītas diģitālas splēles.
3727 Man patīka eirospēle, jo daudz ko zinu par to temu

3728 Ekskursijas 
3729 Ekskursijas , tapēc kā nav stundu un ir interesanti
3730 Ekskursīja uz Silenī, jo bija interesanti
3731 Man visvairāk patīk, kad mēs mācību gada beigās kaut kur braucām un labi

pavadām laiku. Ekskursijas, kuras notiek gada beigās arī man ļoti patīk. Katru
reizi ir kaut kas jauns, bet vienmēr interesants. 

3732 Dažādi koncerti, jo tur notiek dažādi interesanti pasākumi.
3733 Man viss patīk, jo skola izvēlas labus pasākumus 
3734 Ansamblis,jo draudzīgs koliktivs
3735 Ekskursijas, jo tas ir interesantas����
3737 Eiro spēles, karjeras spēles utt.
3738 -
3739 Nav tādu pasākumu kuri patika visvairāk. Priekš manis visi pasākumi ir ļoti

interesanti un aizraujoši. 
3742 .
3743 ����
3745 экскурсии и отдых
3746 Nevaru pateikt, jo mācījos attālināti no ārvalsts
3748 Viņu bija daudz , es jau neatceros 
3749 man patīk visie ārousstundu pasākumi, jo esmu kopa ar klases audzinataju un

klases biedriem 
3750 Gruti pateikt
3752 .
3753 Klases pasākumi, kur atrodas vistuvākie
3754 ZZ čempionats bija ļoti jautri 
3755 .
3761 Ekskursijas, tejas ballites. 
3762 Ekskursijas un sporta dienas, jo šādos pasākumos var vairāk sadarboties ar

klasesbiedriem
3763 Visi

Tapec ka patik
3765 Ģeogrāfijas stundā filmējām baznīcas.

Atcerējks tieši šo, jo ras bija pēdējais darbs.
3768 nekādi
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Summary for G01Q08

Uzraksti, kuri skolā organizētie ārpusstundu pasākumi Tev ir patikuši vislabāk, un
paskaidro, kāpēc?
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Summary for G01Q09

Ja kādam skolēnam/audzēknim Tavā skolā būtu ierobežotas iespējas pārvietoties traumas
vai citas slimības rezultātā (piemēram, ar kruķiem vai ratiņkrēslā), kā būtu iespējams

turpināt mācības?

Atbilde Skaits Procenti

Skolā šādam skolēnam/audzēknim būtu iespējams pārvietoties, jo tā ir aprīkota
ar papildierīcēm (uzbrauktuve, pacēlājs, lifts u.c.) (SQ012)

109 56.48%

Skolēns/audzēknis ar pārvietošanās grūtībām varētu apmeklēt tikai tās mācību
stundas, uz kurām ir iespējams nokļūt patstāvīgi bez citu palīdzības (SQ022)

38 19.69%

Šādam skolēnam/audzēknim pārvietoties skolā palīdzētu pedagogi un/vai citi
skolēni/audzēkņi (SQ032)

128 66.32%

Skolēnam/audzēknim, kuram ir pārvietošanās grūtības, tiktu pielāgota mācību
vide, piemēram, klase visu mācību priekšmetu apguvei u.tml. (SQ042)

64 33.16%

Skolēns/audzēknis mācītos mājās/attālināti, kamēr sadziedētu
traumu/izveseļotos (SQ052)

106 54.92%

Cita atbilde 6 3.11%

ID Atbilde

3542 Man tādas informācijas nav
3609 Es domāju, ka nav problēma būt draugiem un mācīties kopā. Tas arī ir cilvēks,

tikai ar invaliditāti, es palidzēšu!
3617 palidzet viņam.
3657 Maza skola ir aprīkota ar papildierīcēm, bet liela diemžēl ne
3702 Tādus nav 
3731 Es nezinu, jo es neskatos citās pusēs, kad kaut kur eju un man tādu problēmu

vēl nebija
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Summary for G01Q09

Ja kādam skolēnam/audzēknim Tavā skolā būtu ierobežotas iespējas pārvietoties traumas
vai citas slimības rezultātā (piemēram, ar kruķiem vai ratiņkrēslā), kā būtu iespējams

turpināt mācības?
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Summary for G01Q10

Vai Tu skolā vari mācīties atbilstoši savām spējām? (Komentāra lodziņā paskaidro, kāpēc?)

Atbilde Skaits Procenti

Jā (AO01) 164 84.97%  
Nē (AO02) 29 15.03%  
Komentāri 193 100.00%  
Nav atbildes 0 0.00%  

ID Atbilde

3539 Man patīk mācīties.
3540 Varu,jo tās man vajag
3542 Nezinu. Es tikai eju uz šo skolu.
3543 Es labi mācos
3544 Jo dažreiz man pazust motivācija.
3545 Mācības man padodas.
3546 Jā es varu mācīties atbilstoši savām spējām.
3547 Jo skola piedāva man visu un atļauj attīstīt dažādas izglītības jomas.
3548 Skola no manis ne prasa neko lieko.
3549 Jā, skola man patīk maijā un man ir ērti tajā mācīties.
3550 Skola neprasa neko no mani  lieku
3551 Jo varu 
3553 ja ar mani viss labi
3554 jo man ir gruti dažadas tēmas ir grutas
3555 Jā,varu.
3556 tas ir viegli
3557 Ja jo esmu gudrs
3558 apmekleju konsultācijas
3561 Вам не обязательно знать
3563 Pēc jaunām kompetencēm mēs nevarām macīties normāli, ka to darīja agrāk.
3564 Pēc jaunām kompetencēm mēs mācāmies kā Ģēniji.
3565 .
3566 pec jaunam kompetencem ir grutak macities
3568 Matematikas skolotaja neskatas uz musus rezultatiem, un liek rakstit darbus,

per tam klases video balle ir 3. 
Ari pec jaunam kompetencem no skoleniem prasa par daudz, un no ta ir loti
macities 

3569 Jo es paspēju, bet grūti tāpēc ka ir jauna programma skolā 2030
3570 Jo programma skola 2030 ir izveidota kaut kādiem gudriniekiem nevis

parastiem skolēniem. Programma Ir obligāti jāpārveido , jo skolēni nevar tik ātri
apgūst informāciju un visi skolēni tiek pārāk daudz pārslogoti.

3571 Pēc jaunam kompetencem mums ātri jāapgut temas,tas ir ļoti grūti nepietiek
laikā.

3572 Varu
3573 Zinu ,ka varu vairāj, bet nepietiek laika un spēka visu pateikt 
3574 Ja ne visu laiku uzdodas , bet ja aizej uz konsultāciju tu vairak saprot visas

tēmas vai priekšmetus
3575 Pēc jaunam kompetencēm es nevaru apgūt matemātiku.
3577 Programma ir ļoti grūta man un pāriem skolēniem tas vajag mainīt 
3578 Jā, varu
3580 Vis ir labi
3581 Skoleni ir uz dažadas apguves limeņimar to skolataji nevar labi iedot

programmu labi.
Skola2030 programa ir ļoti daudz temas un maz laika uz to

3582 slikti skolotāji
3583 ja
3584 komunikacija
3585 Jā man var palīdzēt skolotāijs
3586 Jā, jo man nekas netraucē
3587 /
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3588 ir konsultacijas 
3589 Jā
3590 Ja.
3591 Jā es varu jo es labi uzturu informāciju.
3592 ja jo programa ir videja ne gruti un ne viegli 
3593 konsultacijas 
3594 ir ne loti gruti macities
3595 Jo man nekas netraucē.
3596 Skolotaji labi maca
3597 jo, skola ir daudz skolotajas kuras varetu palidzet vai atbildet uz dažam

jautajumiem
3598 Man samazina atzimes 
3599 Nezinu
3602 Всё устраивает
3603 Es  varu paspēt visu iemācīties
3605 Jo man patīk lasīt, zīmēt vai runāt.
3606 Jo es cenšos .
3607 Man liekas kā jā, jo man ir labas atzīmes un varu LABI MĀCĪTIES.
3608 jā, jo galu galā man ir tiesības kaut ko darīt
3609 Es varu kautko darīt, un man tas netrauce!
3610 Es ļoti ceņšos macities labi.
3612 jā es varu
3613 Es cenšos labi mācities.
3614 es varu mācīties savām spējām
3615 Ja jo es labi macos
3616 Jā es varetu mācīties savām spējām,jo es labi macos.
3617 man ir negruti.
3618  varu
3619 Es cenšos labi macities
3621 Es ļoti cenšos labi macīties tikai man ir problēmas ar matematiku
3622 es cenšos labi macities
3623 Jā, jo šeit ir komforta macībū zona
3624

Jā
3627 bēt ir drusku grūti
3628 Īpaši izņēmumi ir,bet tas nav traki
3629 Šeit ir komfortabili
3630   .
3631 Ka tu vari tā mācies 
3632 Skolotaji visu labi paskaidro.
3633 Jo es esmu spējīgs cilvēks.
3634 jo es gribu šeit mācīties
3635 jo man ir galva, kājas un rokas.
3636 Ja jo es neesmu stulbs
3637 Ja ,jo pedagogi mums palidz.
3638 jo tas ir
3640 Jo man pietiek laikā
3641 .
3642 -
3643 Erti
3644 Varu
3645 Stulbs jautājums 
3646 Varu mācīties, bet dažu skolotāju ietekmē vēlmes staigāt uz skolu nav. 
3647 No manis prasa vairāk spēka, bet man tā nav 
3648 Jā
3649 Viss tam ir piemērots 
3650 Jo es esmu gudra 
3651 Skolotāji palīdz 
3652 Jo var vienoties ar skolotāju 
3653 Jo neesmu slima 
3655 Jo tas ir nepieciešams man pašam.
3656 Visiem audzēkņiem skolotāji atrod darbu 
3657 Skolotāji pielagojas tavām spējām
3658 Visi skolotāji or atsaucīgi un skaidri izskaidro materiālu
3659 Jo mācību plāns un sistēma ir viegli īstenojama un nediskriminējoša.
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3660 Varu
3662 Dažas mācību vielas ir pārāk augstā un grūta līmenī
3663 Man padodas, programma ir poetiekoša
3664 Man ir lati labs veselības stāvoklis.
3665 Tapēs,kā es varu
3666 es pec visu paspeju
3667 jo ir labi pedagogi
3668 jo ir grutas parbaudes darbi bet es visu maku
3669 ja, jo musu skolotai labi paskaidro tev nesaprotamo
3670 jo ir labi pedogogi
3671 man viss ir saprotams
3672 man ir viss saprotams
3673 jo kontrol darbi nav gruti 
3674 jā, jo skolotaji var palidzet man
3675 Tāpēc ka  man vajag lielāka izglītība.
3676 vis kartiba
3677 .
3678 Jo es gribu iegut daudz iespeju risinat piemerus pats
3679 .
3680 Man nekas nesagādā nekadas grūtības.
3681 Jā, varu.
3682 Ir iespēja gatavoties olimpiādēm 
3683 Jo, ja ir kadas problēmas mācības skolotāji palīdz 
3684 ..
3685 principā viss sanāca, vai skolotāji palīdz 
3687 Labi skolotāji
3688 Skolā centās padziļināt manas zināšanas man interesējošā tēmā.
3689 Labi iet
3690 Man ir pieejamās atzīmes
3691 Ok
3692 Ja varu bet dažreiz ir pardaudz informacijas un pieprasijumi.
3693 es ticu
3695 Pārsvarā tas sanāk normāli.
3696 Mani saprot skolltāji
3698 mūsu skolā ikviens var mācīties
3699 Varu
3701 В школе есть всё необходимое для полноценного облучения 
3702 Ja rodas problēmas man palīdz skolotāji 
3703 Jo es labi saprotu temas
3704

Jo es slinkoju daudz un es ar savam spējām nekād nenomacos skola.
3705 JĀ ES MĀCOS LABI ATBILSTOŠI SAVĀM SPĒJĀM.
3706 Jo man ir garlaicīgi
3707 Es varu daudz varak bet mes macemes pec ta ka tu neizvelie ko gribi tu parasti

macies ko negribas es zinu ka vajag macites bet man to zinat negribas
es zinu informatiku,daudz vestures notekumus,ka palidzet cilvekam.

3709 .
3710 Manuprāt nē, jo skolotājas man visu pastastā ļoti interesanti un es tad visu zinu
3711 /
3712 Jo es daru to, ko uzskatu par pareizu
3713 Jā, bet esmu parāk slinka
3714 Nezinu parastu var.Noņie
3715 nav motivacijas
3716 .
3717 Jo skolā ir labi skolotāji, kuri vienmēr tev palīdzēs.
3719 Jā, jo man neviens netraucē.
3720 Jo visus māca vienu un to pašu. Ja kādam tas neizdodas, tad vienīga iesp~ja ir

konsultācija ar to pašu skolotāju, ar kuru kaut kas nav saprotams
3721 Man liekas
3722 Varu, jo es saprotu visu kas mums maca 
3723 Jā bet grūti 
3724 Ja, jo esmu laba
3725 Jo, mums palīdz skolotāji 
3726 Jā, skolā ie ļoti komforti mācīties.
3727 Jā
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3728 .
3729 Jā
3730 Jo es varu tā mācīties
3731 Jo viss ir labi izskaidrots. 
3732 Jā, jo es centīgi mācos.
3733 Es varētu labāk ja ne būtu liela slinkumā
3734 Ja,jo visu laiku va palīdzēt 
3735 Nezinu, man tā liekas��
3737 .
3738 Ir labi pedagogi 
3739 Jā
3742 .
3743 ����
3745  .
3746 Mācos, kā varu
3748 Esmu stulba meitene
3749 jo mani neprasa darit to ko es nevaru, vai to kas man nesanakbe
3750 Dažas tēmas es parasti nesapratu,bet pari kadam laikam jau paradas kontrol

darbs.
Un talak jau cita tēma, bet ar ieprekšejas temas pamatu.

3752 .
3753 Viss ir piemērots 
3754 Skolotaji labi paskaidro temas
3755 .
3761 "
3762 Man ir labi skolotāji, kas palīdz apgūt vielu, atbalsta un motivē mācīties.
3763 Ja
3765 Jo tā arī daru.
3768 skolotāji gandrīz neiteresējas kadas tev ir problēmas. viņem ir obligāts tikai

rezultāts
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Summary for G01Q10

Vai Tu skolā vari mācīties atbilstoši savām spējām? (Komentāra lodziņā paskaidro, kāpēc?)
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Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

Summary for G01Q11

Kas skolā būtu jāpilnveido, lai Tu tajā justos labi vai vēl labāk kā pašreiz?

Atbilde Skaits Procenti

Atbilde 143 74.09%  
Nav atbildes 50 25.91%  

ID Atbilde

3539 Lai skolotāji precīzāk skaidrotu, ko vajag iemācīties pārbaudes darbu
rakstīšanai.

3540 Es gribu,lai skolā būtu lifts.
3542 Mainiet dažus skolotājus
3544 Lai skolā jūstos labāk kā pašreiz, lai skolotāji būtu mieriģi.
3549 -
3551 Lai daži  skolotāji neslēdza stundā 
3553 vairak stradat ar psihologu
3554 ////
3555 Varbūt skolas ēdienu.
3561 Бесплатный интернет
3563 Mainīt izglītības programmu 
3564 Lielāk tualešu skaitu.
3565 Mācīties pēc ipriekšējas mācību prrigrammas
3568 Jadod materials atbilstoši skolnieku spejām 
3569 Vairāk konsultācijas.
3570 Ir jāmaina izglītības programma. Mēs nepaspēsim sagatavoties eksāmeniem un

ir jābūt vairāk laika uz atkārtojumu, bet pēc jaunās programmas mums sanāk
tā, kā mēs mācāmies jaunas tēmas, pabeidzām apgūt pedējo un mums paliek
viena diena līdz eksāmena.

3571 Skolas kafejnīca  palenināt izvēli un samazināt cenas.
3572 Jauna sistēma ir slikta, man nepatīk, gribētu mācīties pa vecai sistēmai 
3573 Prof uzdevumos .lv
3574 Lai stundas būtu īsakas un atrāk kļūtu mājas
3575 Lai ēdnīca būtu vairāk izvēlēs.
3577 Vajag darīt vairāk stundu uz tēmām par seksuālo izglītību ,psihisko veselību

tāpēc ka daudziem pusaudžiem ir ar to problēmas bet par to mēs gandrīz
nerunājam 

3578 Labāk nav kur
3580 nekas 
3581 Labakie skolas līdzekļi, angļu valodas skolotaja ir ļoti slikta un nevienam ne

patīk
3582 mazāk mājas darbus

lai neuzdotu mājas darbus uz pirmdienu
3583 Skolai ir viss nepieciešams
3585 Lai ne būtu  tik gruti programmā
3586 Neko nevajag, tikai FREE WIFI
3587 neko viss ir labi
3590 Skolai ir viss nepieciešams.
3591 Lielā skola izveidot liftu.
3592 ja butu skapis katram skolenam 
3593 ne nekas
3594 labi toleti
3595 Labu tualeti.Un labu waifaju.
3596 Jauno priekšmetu par pieaugušo dzivi.

LUDZU!! !! !
3597 nekas,  jo es jutos labi
3598 Mazak majas darbu lai nebija majas darba uz brivdienam
3599  Nezinu
3602 Было больше мероприятий
3605 Es gribētu lai stundas sākās 3 stundas laika (kad ir skolas stundas).
3606 Ka bija atputas stūris.
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3607 VAJAG ,LAI SKOLA BŪTU PELDĒŠĀNAS STUNDAS UN BŪTU BASEINS.
3608 Būtu jauki, ja visi viens pret otru izturētos ar cieņu un ievērotu noteikumus
3609 būtu jauki, ja skolēni, īpaši skolotāji, izturētos ar cieņu pret visiem skolēniem!
3610 Lai butu vairak sportu un vizualas makslas stundu.
3613 Nekas viss labi.
3615 Man viss patīk
3616 Man viss patīk ,bet lai butu vislābako es gribetu katra klasa butu komputeri.
3617 wi-fi
3619 Vajag lai zemi neteica sliktos vardus
3620 Vis labi
3621 Es jutojos labi kad mani klasesbiedri butu mieriģi
3622 nekad viss labi
3623 Ne ko man viss patīk
3624 Lai ēdnīca ēdiens bija letāks 
3627 nekas, es tapat justišos labak 
3628 Man pilnībā viss patik! domāju,pašlaik neko nevajag mainīt.
3629 Nekas
3630 Lai ēdnīcā ēdiens būtu lētāks
3631 Kai ēdnīcas ēdiens būtu lētāks
3632 Man viss pietiek.
3633 labāks datori.
3634 nekas nav jāuzlabo
3635 lielāka ēdnīca.
3636 Garšigakas pussdienas un zemākas cenas skolas bufeta.
3637 Varetu but mazak gramatas.
3638 uzlabot internetu skolā
3641 nezinu 
3644 Viss labi
3645 Saprotamas attiecības ar skolotājiem 
3646 Mainīt pieeju, jo daudzi mīl pazemot un izsmiet skolēnu iespējas. Kā rezultātā

nav vēlmes mācīties un apmeklēt skolu. 
3647 Ne liktu atzīmes 
3648 Jāpilnveido ēdamistabu.
3649 Jāuztaisa atpūtas istaba 
3650 Mazāk stundu 
3652 Man vai patīk, bet var izdarīt daudzak braucienu 
3656 Viss ir labi
3659 Adekvāts stundu skaits un loģisks stundu saraksts.
3662 Atļaut un iegādāties priekš skolēniem izmantot tējkannu, lai starpbrīžos dzert

tēju vai siltu ūdeni, jo skolā ir tikai aukstsdzeramais ūdens .
3663 Nekas
3665 Vis ir kartibi
3666 lai butu ērtie kresli
3667 labus pedagogus
3668 nekas nevairs nevajega
3669 es nezinu, jo mani viss apmierina
3670 migstus kreslus labus pedogogus mazak stundu
3671 uzlabot ēdinašanu
3672 uzlabot edinašanu 
3673 vis ir kartiba 
3674 man viss patik mana skola
3675 Skolas kaffeinīca.
3676 Vis kartiba man vis patik
3677 lai ēdnica var izvelet to ko tu gribi ēst
3678 Gribetos lai,butu ertaki kresli un vēl lai butu atputas zona
3681 Mazāk saspringuma, vieglāka atmosfēra, lielāks atbalsts un saprašana.

Pusdienu kvalitāte.
3682 Pasākumi āra 
3688 Jāmazina stundu skaits. Ikdien pa 8 - 9 stundām.
3692 Izdarīt atputas zonu.
3695 Sākt mācību dienu 9:00 un pabeigt, ne vēlāk kā 15:15. Neuzdot mājasdarbus.
3696 Dod katram skolēnam laptopu
3699 Vairāk ekskursiju un radošu stundu
3701 Меня всё устраивает 
3703 lai būtu labāks ēdiens
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3704 Mana skola man vis patīķ.
3705 MANĀ skolā man patīk vis.
3706 Interesant vadīt stundu.+
3707 es domaju ka sokola var iznemt dazadas preksmetusvar savenot vesturi ar

latvijas vesturi unizdarit skolu ka rialu maju lai visi skoleni varetu izjust ka skola
ir maja

3709 nezinu
3710 Jāpilnveido , lai visi būtu laimīgi
3711 lai skolā sakas stundas 9:00 katru dienu
3712 Mazāk stundas 
3713 Skolā ir labi, problēmas ir tikai manī
3714 Atgriest draugos kuros macijas šaja skola.
3715 viss ir pietiekosi
3716 Man viss patīk
3717 Nekas, man vis patīk.
3719 Vairāk atpūšas vietas.
3720 Skolotājiem ir jāiemācās attiekties ar cieņu pret skolēniem
3721 Tagad es nezinu, jo pret mani un klase/skola justos labi.
3724 Lai skolā būtu vairāk dīvānu.
3726 Manuprāt, mūsu skolā viss labi.
3729 Neko , man patīk mana skola
3732 Lai visi skolēni attiecītos ar cieņu gan pret citiem skolēniem, gan pret

skolotājiem.
3733 Lielāka bibliotēka ar komfortiem krēsliem, lielāki starpbrīdi 
3734 Nezinu
3735 Manuprāt, mūsu skolā visi tāpat labi jūtas����
3737 Skolotāju attiecības ar bērniem 
3738 Vairāk interaktīva
3739 Es un tā mūsu skolā jūtos ļoti labi. Bet priekš vairāka komforta varētu kaut kur

izdarīt maliņu kura būs vairāk dīvānu, mini virtuve skolēniem, kura varētu
izdarīt sev tējiņu. 

3743 ����
3745 более компетентные учителя по математике нужны 
3748 Lai būtu mazāk stundas
3749 pieslegt bezmaksas internetu jo ne visiem ir 4g un ir situacijas kad ļoti

vajadzigs internets 
3750 Gribētos labako attiecību pret skoleniem tikai no dažiem skolotājiem.
3752 .
3753 Aizsardzību 
3755 .
3762 Es jūtos skolā labi
3763 Vis patīk
3765 Jaunie skolēni
3768 nekas
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Summary for G01Q11

Kas skolā būtu jāpilnveido, lai Tu tajā justos labi vai vēl labāk kā pašreiz?
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

Summary for G01Q12

Vai pēdējā gada laikā skolā Tev ir fiziski nodarīts pāri?

Atbilde Skaits Procenti

Nē, nekad (AO12) 158 81.87%  
Tas bija izņēmuma gadījums (AO22) 17 8.81%  
Vairākkārt (AO32) 4 2.07%  
Bieži (AO42) 6 3.11%  
Cits (AO52) 8 4.15%  
Nav atbildes 0 0.00%  

Summary for G01Q12

Vai pēdējā gada laikā skolā Tev ir fiziski nodarīts pāri?
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Summary for G01Q13

Ja uz iepriekšējo jautājumu atbildēji apstiprinoši, kur un kas Tev fiziski nodarīja pāri?

Atbilde Skaits Procenti

Klases biedri/grupas biedri (SQ012) 21 10.88%  
Citi skolēni/audzēkņi no manas skolas (SQ022) 2 1.04%  
Draugi (SQ032) 11 5.70%  
Pedagogi (SQ042) 5 2.59%  
Kāds/kādi no skolas darbiniekiem (SQ052) 2 1.04%  
Cits (SQ062) 43 22.28%  

Summary for G01Q13

Ja uz iepriekšējo jautājumu atbildēji apstiprinoši, kur un kas Tev fiziski nodarīja pāri?
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Summary for G01Q14

Ja pēdējā gada laikā Tev ir nodarīts fiziski pāri, atzīmē, kādā veidā tas notika?

Atbilde Skaits Procenti

Sišana (SQ012) 9 4.66%  
Speršana (SQ022) 6 3.11%  
Iekaustīšana (SQ032) 1 0.52%  
Tīša grūstīšana (SQ042) 9 4.66%  
Smēķēšana koplietošanas telpās (SQ052) 5 2.59%  
Draudēšana ar asu priekšmetu, piemēram, nazi (SQ062) 3 1.55%  
Kniebšana (SQ072) 4 2.07%  
Raušana aiz matiem (SQ082) 1 0.52%  
Apģērba vai citu personīgo mantu slēpšana, plēšana vai dedzināšana (SQ092) 2 1.04%  
Piespiešana lietot apreibinošas vielas (SQ102) 0 0.00%  
Cits (SQ112) 51 26.42%  

Summary for G01Q14

Ja pēdējā gada laikā Tev ir nodarīts fiziski pāri, atzīmē, kādā veidā tas notika?
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Summary for G01Q15

Vai pēdējā gada laikā skolā Tev ir emocionāli nodarīts pāri, tai skaitā digitālajā vidē?

Atbilde Skaits Procenti

Nē, nekad (AO12) 118 61.14%  
Tas bija izņēmuma gadījums (AO22) 43 22.28%  
Vairākkārt (AO32) 9 4.66%  
Bieži (AO42) 16 8.29%  
Cits (AO52) 7 3.63%  
Nav atbildes 0 0.00%  

Summary for G01Q15

Vai pēdējā gada laikā skolā Tev ir emocionāli nodarīts pāri, tai skaitā digitālajā vidē?
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Summary for G01Q16

Ja uz iepriekšējo jautājumu atbildēji apstiprinoši, kur un kas Tev emocionāli nodarīja pāri?

Atbilde Skaits Procenti

Klases biedri/grupas biedri (SQ012) 27 13.99%  
Citi skolēni/audzēkņi no manas skolas (SQ022) 3 1.55%  
Draugi (SQ032) 19 9.84%  
Pedagogi (SQ042) 23 11.92%  
Kāds/kādi no skolas darbiniekiem (SQ052) 5 2.59%  
Cits (SQ062) 42 21.76%  

Summary for G01Q16

Ja uz iepriekšējo jautājumu atbildēji apstiprinoši, kur un kas Tev emocionāli nodarīja pāri?
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Summary for G01Q17

Ja pēdējā gada laikā Tev ir nodarīts emocionāli pāri, atzīmē, kādā veidā tas notika?

Atbilde Skaits Procenti

Pazemošana (SQ012) 19 9.84%  
Apmelošana (SQ022) 17 8.81%  
Baumošana un aprunāšana (SQ032) 16 8.29%  
Lamāšanās klasē/nodarbības laikā un publiskās vietās Tavā klātbūtnē (SQ042) 10 5.18%  
Negatīvi ieraksti, foto vai video sociālajos tīklos par Tevi (SQ052) 4 2.07%  
Naidīgi komentāri interneta vidē par Tevi, piemēram, sociālajos tīklos u.tml.
(SQ062)

2 1.04%  

Svešu sociālo tīklu profilu izmantošana, vēršoties pret Tevi (SQ072) 5 2.59%  
Apsaukāšanās (SQ082) 14 7.25%  
Klasesbiedru/grupas biedru vai pedagogu pazemošana, apsaukāšana Tavā
klātbūtnē (SQ092)

4 2.07%  

Izstumšana no draugu, klases biedru/grupas biedru loka (SQ102) 6 3.11%  
Klasesbiedru/grupas biedru skaļa sarunāšanās stundas/nodarbības laikā vai
staigāšana pa klasi/nodarbību telpu (SQ112)

11 5.70%  

Pret Tevi tiek vērsti negatīvi, aizskaroši žesti vai mīmika, Tev tiek raidīti
draudīgi vai nicinoši skatieni (SQ122)

10 5.18%  

Pedagoga/pedagogu nevienlīdzīga attieksme pret Tevi (SQ132) 12 6.22%  
Tevis/Tava sacītā ignorēšana (SQ142) 23 11.92%  
Cits (SQ152) 37 19.17%  
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

Summary for G01Q17

Ja pēdējā gada laikā Tev ir nodarīts emocionāli pāri, atzīmē, kādā veidā tas notika?
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

Summary for G01Q18

Ja Tev fiziski vai emocionāli nodarīja pāri, kam Tu par to pastāstīji?

Atbilde Skaits Procenti

Nevienam, jo bija kauns par to, kas ar mani noticis (SQ012) 9 4.66%  
Vecākiem (SQ022) 47 24.35%  
Pedagogam (SQ032) 18 9.33%  
Skolas vadībai (SQ042) 6 3.11%  
Skolas psihologam (SQ052) 13 6.74%  
Ierakstīju sociālajos tīklos (SQ062) 1 0.52%  
Draugam/draudzenei (SQ072) 37 19.17%  
Zvanīju uz palīdzības tālruni (SQ082) 2 1.04%  
Nevienam, jo tāpat nekas nemainīsies (SQ092) 10 5.18%  
Cits (SQ102) 27 13.99%  

Summary for G01Q18

Ja Tev fiziski vai emocionāli nodarīja pāri, kam Tu par to pastāstīji?
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

Summary for G01Q19

Vai Tev pašam/pašai pēdējā gada laikā ir nācies kādam/kādai fiziski vai emocionāli nodarīt
pāri? (Komentāra lodziņā paskaidro, kāpēc?)

Atbilde Skaits Procenti

Jā (AO01) 15 7.77%  
Nē (AO02) 171 88.60%  
Komentāri 186 96.37%  
Nav atbildes 7 3.63%  

ID Atbilde

3539 Nebija nepieciešams.
3540 Es nekad nenodarīju citām pāri.
3542 Man tas neienāk prātā. Tas ir garlaicīgi
3544 Jo neesmu tads cilvēks.
3545 Nē.
3546 Nē pēdējā gada laikā es ne kādam nedarīju pāri.
3547 Jo man tas nav vajadzīgs.
3548 Nebija.
3549 Nē, es nevienu neesmu iesitis.
3550 nekad
3551 Nebija
3553 ne
3554 ....cilvēkam ie emocionali 
3555 nē
3556 Ne, jo esmu pratīgs
3557 Nē, jo esmu PRATIGS!
3558 ne nedaru neko šadu tadu.
3561 Мне не нравится кому-то причинять боль
3563 .
3565 Man nav iemeslu to darīt
3566 . 
3568 .
3569 Nav
3570 Varbūt manai mazākai māsai, jo viņa bieži slikti uzvedas un es varu viņai kaut

ko pateikt vai uzbļaut uz viņu.
3571 Centos iztūreties ar cieņu.
3572 Ne, nekad
3573 -
3574 .
3575 Nevajadzēja 
3577 Tāpēc ka nezinu
3578 Priekš kam? 
3580 .
3581 .
3582 .
3583 Nebija
3584 nebija tada
3585 Nekad
3586 ne, nebij tāda
3587 .
3588 ne bija
3589 Es zinu kā tas ir necilvecīgi
3590 Nebija.
3591 nekad nebija.
3592 ne tapecka es esmu nekolflikts cilveks
3593 ne nebija
3594 es esmu labs skolnieks
3595 Mani nekas nebesij.
3596 Mums ir draudziga klase.
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

3597 jo, viss ir kartiba un nebija iemesla
3598 ne 
3599 Nezinu
3602 Не было такого
3603 Pēdējā gadā ar mani nekas nebija noticis
3605 Ja jo mani apsauca klasesbiedri.
3606 Es negribu nekadam darīt kaut ko sliktu.
3607 NĒ JO ES ESMU LABS SKOLĒNS
3608 Nē. Manuprāt, tas ir briesmīgi
3609 nē
3610 Ne nekad 
3612 nekād
3614 ne
3615 Es nevienam nedarīju to
3616 Es nedaru citam param.
3617 es neaizskaru citus bernus
3618 ne
3619 Klases biedri
3621 Nē es neko ne vienam slikto neizdariju
3622 es to nedarisu
3623 Nē,es parasti nedaudz strīdejos ar klasesbiedru
3624 Es esmu ļoti laba
3627 protams ka ne
3628 Nekad.
3629 Tas nav pareizi
3630 .
3631 Esmu draudzīga
3632 Nevienam nenodarīju pāri.
3633 .
3634 es neesmu nevienam pāri darījusi
3635 jo man ir viss labi.
3636 Ja tas bija tad bija par ko.
3637 Jo, es domu ka vajag ar visiem draudzeties
3638 ne, tapec ka es ne esmu nenormals
3641 .
3642 -
3643 Nekad
3644 Es to nepieņemu 
3645 Ar visiem es esmu labas attiecības 
3646 Neesmu tik zemu nokritusi. 
3647 Jo esmu adekvāts 
3648 Esmu pret vardarbību
3649 Tā es nedaru 
3650 Jo es nespēju izdarīt kaut kam pāri. Es esmu labākais cilvēks 
3651 Nav vajadzības 
3652 Jo tas ir lieta kuru nevajag darīt skola 
3653 Neesmu konflikts cilvēks
3655 …
3657 Man ar visiem skolēniem ir diezgan labas attiecības
3658 nē
3659 Lai sargātu savu nostāju un vērtības.
3660 Nav jēgas 
3662 Es nedaru pāri 
3663 Tas nav provlēmu risināšanas veids.
3664 Neiekļaujos konfliktos
3665 ne kad ne bija
3666 /
3667 ,
3668 nekas
3669 .
3670 /
3671 jo tadu gadijumu nebija
3672 nevajadzeja
3673 vis ir kartiba 
3674 jā smagi sitīst, tas cilvākam nodarīs pāri
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

3675 Jo es negribu konfliktus un problēmas.
3676 /
3677 .
3678 .
3679 Jo esmu audzināts.
3680 Es cieņu savus klasesbiedrus.
3681 Cieņu visus apkārt 
3682 Jo es navaru izdarīt neko slikto
3683 Jo man tas nav vajadzīgs 
3684 ..
3685 man tas nav vajadzīgs 
3687 Nav tādu
3688 Neatceros un ceru ka nē 
3689 Nav tādu 
3690 Man nepatīk tas
3691 Net
3692 Nekas nav tiesa ta rikoties un tas ir mana pozicija,
3693 es cienu visus
3695 Es otrādi visiem palīdzēju.
3698 slimība
3699 Es nevienu neapbižoju
3701 Моей подруги с моего двора. Мы немного поссорились .но мы быстро

помирились 
3703 ne jo es negribu lai citi cilvēki bedītos
3704 Es nebižoju ne vienu.
3705 es nevienu neabižoju
3706 Mes ar Damianu spelām tada veida, bet tas ir normāli.
3707 es nedaru ta
3709 .
3710 Nē, jo es cenšos ne veidot konfliktus
3711 /
3712 Nav vajadzibas 
3713 Jo nedomāju, ka tas ir labi
3714 mes visi dzivam ar mieru
3715 nebija vajadzibas
3716 .
3717 Nē, jo tas nav normāli.
3719 Nē, jo nekad pat nebija domas par to.
3720 Nē
3721 Es neredzēju 
3722 man tas nevajag 
3723 Nekad
3724 Ne, jo tas nav godīgi pret citiem.
3726 Visiem mūsu skolā ir labas attiecības.
3727 Nē
3728 ..
3729 Mēs ta spelējam
3730 Man tas nav jādara
3731 . 
3732 Nē, jo es negribu nodarīt kādam pāri.
3733 tāda ne bija 
3734 Nē protāms
3735 Nebija iemesla to darīt ��
3737 ……
3738 Katram gribu izdarīt labi
3739 Nē 
3742 .
3743 ��
3745 меня потрогали за грудь
3746 Esmu pacifists
3748 Man ir daudz klasesbiedrus kurus es nemīlu , un viņi man bese
3749 -
3750 Priekš kam to vajag darīt, ne varbūt kaut kad tas bija, bet 100% tas nebija

speciali.
3752 .
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

3753 -
3754 Nebija šadas situacijas
3755 .
3761 Es esmu draudzīgs. 
3762 Nav
3763 Ne
3765 Nebija vajadzīgu sitiāciju.
3768 .

Summary for G01Q19

Vai Tev pašam/pašai pēdējā gada laikā ir nācies kādam/kādai fiziski vai emocionāli nodarīt
pāri? (Komentāra lodziņā paskaidro, kāpēc?)
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

Summary for G01Q20

Kādi, Tavuprāt, ir iemesli, kas var attaisnot emocionālu pāridarījumu?

Atbilde Skaits Procenti

Atbilde 193 100.00%  
Nav atbildes 0 0.00%  

ID Atbilde

3539 Nezinu 
3540 Runāt ar psihologiem.
3542 Nav
3543 Sliktie apstakli gimenē
3544 Nekas nevar.
3545 Nekādi.
3546 nekadi
3547 Cilvēka emocionālas veselības problēmas.
3548 Cilvēka emocionalie problemas
3549 -
3550 Cilvēka emocionālas problemas
3551 Nezinu
3553 bulings un skolena ignorešana 
3554 cilvēkam ir emocionalas problemas
3555 diktofona ierakstīšana un kameras filmēšana
3556 Problemas dzive
3557 Problemas
3558 Nekad.
3561 Почему это нужно оправдывать
3563 .
3564 Kā skolā neliktu n par to, ka viņa nebija 1 dienā, lai viņš no tā izveseļotos.
3565 Nesaskaņas 
3566 iemesls var but paša cilveka(kas dara pari) slikts emocionals stavoklis un

nespeja savaldit ar dusmam, bet tas neattaisno paridarijumu citiem
3568 Skolotaju velme darit vairāk stundas lai but viral naudad   
3569 Nav
3570 Ja cilvēkam, kas to ir izdarījis ir kāda psihiskā slimība.
3571 Es uzskātu,ka tas ir atkarīgs no situācijas.
3572 ��♂️
3573 Cilvēks nav emocionāli stabils
3574 .
3575 Nav
3577 Cilvēku psiholoģiska attistiba
3578 Nav attaisnojumu
3580 Emocijas vai slikts garastāvoklis
3581 ..
3582 nekas
3583 To nevar attaisnot 
3584 Neko
3585 pastastiet vecākiem vai skola
3586 Nekādi
3587 ne zinu
3588 viņi velas savi apliecinat
3589 Psihiskas traumas, problemas mājās
3590 To nevar attaisnot.
3591 nav
3592 ne ka nevar to attaicnot 
3593 neko
3594 nekadi
3595 Nekādi
3596 Nekadi
3597 apvainojums
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

3598 Ne
3599 Sarunas ar pedagogu
3602 Никакие
3603 Slikta uzvedība
3605 Nē
3606 ne
3607 APSAUKUMS
3608 Skaudība ,aizvainojums un citi
3609  traucējumi, bailes
3610 ne
3612 Man tāda nebij
3613 Nezinu.
3614 ...
3615 Ne man nav
3616 Man tavuprāt nav attaisnot emocionālu pāridarījumu.
3617 ne
3618 nezinu
3619 Ne
3620 Nezinu
3621 Manu prat nav
3622 ne
3623 Nav attaisņojuma
3624 IDK
3627 nav nekadu iemeslu
3628 Nekādi.
3629 Var būt problēmas
3630 Kontroldarbi
3631 IDK
3632 Es nezinu.
3633 huligānisms.
3634 nekadi
3635 nekādi.
3636 Es nezinu bet viņas ir.
3637 Nezinu
3638 iebiedēšana
3640 Manuprāt, nav tadu iemeslu, kuri attaisno emocionālu pāridarījumu
3641 nezinu
3642 tadu iemeslu nav
3643 Tadu nav
3644 Nav
3645 Slikts noskaņojums, nervi 
3646 Pašu agresoru emocionālā nestabilitāte. 
3647 Problēmas dzīve 
3648 Nav
3649 Tādu nezinu
3650 Nav nekādu 
3651 Psihologs 
3652 Vajag runāt 
3653 Ja kāds vienkārši aizsargājas 
3655 Pāridarījums viņam pašam
3656 Sliktas attiecības 
3657 Emocionāla nestabilitāte, depresija, kādu tuvu cilvēku aizvainošana
3658 Nevar
3659 Nav tādu.
3660 Nav iemeslu
3662 Cilvēks uz to uzprasījās un pats sāka nepareizi rīkoties 
3663 Pārākā cilvēka emocionalitāte (reakcija) uz notikušo
3664 Slikta audzināšana un atrašanās nelabvēlīgo cilvēku lokā.
3665 Vis ir kartibi
3666 ja apsauka
3667 apsaukāt
3668 vis kartiba
3669 Neparasts izsats normu neieverošana
3670 apsaukat
3671 tadu nav iemeslu
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

3672 tadu nav
3673 vis kartiba 
3674 atvainojos
3675 Slikta sajūta 
3676 slikti sajuta
3677 nervu sabrukumi apvainojumu dēļ utt.
3678 slikta sajuta
3679 Vai skolēns ir audzināts.
3680 Pastaigas, sarunas ar draugiem.
3681 Saspringums, pārāk grūtās mācības, emocionāls saspringums
3682 Ģimenes strīdas, ārpusskolas problēmas
3683 Katrs gadījums ir individuāls, tāpēc varētu būt dažādi iemesli 
3684 Nezinu, neesmu psihologs
3685 daudz darbu un nav laika īstenot sevi un vienkārši atpūsties, arī ka pēc

pandēmijas visi aizmirsa kā to būt skolā tā dēļ ātrāk dusmojas un noguras
3687 Stress
3688 Pašam līdzīga pardzivošana. Pieredze. Iekšējās sāpes. 
3689 Kontroldarbi 
3690 Vientulība
3691 Apbižot
3692 Psihiskie traucejumi, vai parpildijums ar emocijiem.
3693 problēmas ar galvu
3695 Neparliecinātība sevi.
3696 Nekādi
3698 Nezinu, varbūt nav tiesību tā darīt
3699 Nezinu
3701 Не понимание друг друга
3702 Nezinu 
3703 tada nav kā var to attaisnot
3704 Nau iemeslo ataisnito.
3705 nav iemaslu attaisnot
3706 emocionali pāradījumi
3707 es domju ka tas var attaisnot jo cilveks var nenoturejies un var to pateikt
3709 Nezinu
3710 konflikti
3711 nav
3712 Nav. 
3713 Nav tādu
3714 es nezinu
3715 nekadu
3716 tādu iemeslu nav.
3717 Tadas nav.
3719 Bērnības psiholoģiskie traumas, nenoteiktība 
3720 Ja audzēknim pašam dara pāri, kā arī kad ir vajadzība sevi aizstāvēt
3721 Var būt kādam cilvēkam ne patika otrais
3722 bernu travma 
3723 Nezinu 
3724 Bērnību emocionālas traumas 
3725 Nezinu
3726 Cilvēkam neviens nepievērš uzmanības, tāpēc viņš grib piesaistīt sev

uzmanību.
3727 Naic
3728 .
3729 Parrunāt
3730 Nezinu
3731 Psihiskie traucējumi un audzināšana
3732 Jā cilvēkam ir trauma no bērnības.
3733 skolēna izglītība un cieņa pret citiem 
3734 Agresija,problēmas majas 
3735 Bērnības psihiliģiskas traumas��
3737 Nav 
3738 Runāšana
3739 . 
3742 Nav
3743 ����
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

3745 оправдать - ничего
3746 Lai parādīt sevi par "kruto" cilvēku
3748 Grūtā bērnībā ( bet , es tā nedomāju)
3749 nekadi
3750 Pašam cilvēkam iekša var būt emocionālas grūtības.
3752 .
3753 Tādu nav
3754 ����
3755 .
3761 Nogurušana
3762 Klases biedra aizstāvēšana
3763 Nav tādu iemeslu
3765 Problēmas ģimenē un bērnībā
3768 nekādi

Summary for G01Q20

Kādi, Tavuprāt, ir iemesli, kas var attaisnot emocionālu pāridarījumu?
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

Summary for G01Q21

Kādi, Tavuprāt, ir iemesli, kas var attaisnot fizisku pāridarījumu?

Atbilde Skaits Procenti

Atbilde 193 100.00%  
Nav atbildes 0 0.00%  

ID Atbilde

3539 Ja konfliktu ir uzsācis cits cilvēks.
3540 Punāt ar psihologiem.
3542 pašaizsardzība
3543 Nav zināms
3544 Nekas nevar.
3545 Nekādi.
3546 nekadi
3547 Cilvēka agresīva emocionāla veselība un cilvēka nevar sevi kontrolēt.
3548 Cilveks nevar sevi kontrolet
3549 nevins
3550 Cilvēks nēvar sevi kontrolet
3551 Skolotāji 
3553 cilvekam vińś nepatik
3554 cilvēkam ir emocionalas problemas
3555 kameras filmēšana
3556 cilveks nevar sevi kontrolet
3557 Cilveks nevar sevi kontrolet
3558 Cilveks nevar sevi kontrolet.
3561 Это разве можно оправдывать
3563 .
3564 Skolas sargi.
3565 Ne cieņa pret citiem, nesaskaņas
3566 iemesls var but paša cilveka(kas dara pari) slikts emocionals stavoklis un

nespeja savaldit ar dusmam, bet tas neattaisno paridarijumu citiem
3568 Nekadu
3569 Nav attaisnojums 
3570 Nekādi!
3571 Es uzskātu,ka tas ir atkarīgs no situācijas
3572 ��♂️
3573 Cilvēks nav emocionāli stabils
3574 .
3575 Nav!
3577 Nezinu
3578 Nav attaisnojumu
3580 Nekas
3581 .
3582 cilvēks tev dara pāri
3583 To nevar attaisnot        
3584 Neko
3585 Ne ignorēt citiem
3586 nekādi
3587 parunat ar vecakiem
3588 viņi velas savi apliecinat
3589 Psihiskas traumas, vecāki to dara
3590 To nevar attaisnot.
3591 nav
3592 pa kliet 
3593 neko
3594 nekadi
3595 Nekādi
3596 Nekadi
3597 sitiens
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Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

3598 Pastastit vecakiem
3599 Sarunas ar pedagogu
3602 Самооборона
3603 Slikta uzvedība
3605 Nē
3606 Nu sistas, kādi slikti vārdi.
3607 KAUJA
3608 varbūt viņi uzauga ģimenē, kur to uzskatīja par normu
3609 bailes
3610 ne
3612 Man tāda nebij 
3613 Nezinu.
3614 ....
3615 man nav
3616 Nē
3617 ne
3618 nezinu
3619 Ne
3620 Nezinu
3621 nav ne kadas
3622 ne
3623 Nav attaisņojuma
3624 Nav 
3627 nav nekadu iemeslu 
3628 Nezinu.
3629 Arī problēmas
3630 idk
3631 Nav
3632 Es nezinu.
3633 parunāt ar psihologu
3634 nekadi
3635 to nevar attaisnot.
3636 Es nezinu bet viņas ir.
3637 Nezinu
3638 slikta attieksme no klasesbiedriem
3640 Manuprāt, nav tadu iemeslu, kuri attaisno fizisku pāridarījumu
3641 idk
3642 tadu iemelu nav
3643 Taudu nav
3644 Nav
3645 Ar emocijām
3646 Lieto fizisko spēku lai pasargātu sevi no agresora. 
3647 Nav 
3648 Nav
3649 Tādu nezinu 
3650 Nav 
3651 Paihologs
3652 Emocijas ar kuriem Tu netiki gala ar to 
3653 Ja kāds vienkārši aizsargājas 
3655 Pāridarījums viņam pašam
3656 Sliktas attiecības 
3657 Nav tādu
3658 Nevar
3659 Nav tādu. 
3660 Nav iemeslu
3662 Cilvēciska cieņa , ētiskās normas, pieņemtie likumi
3663 Tādu nav, vai tikai pretī padarīts fizisks pārdarījums
3664 Emocionāla nestabilitāte un nespēja sevi kontrolēt. Vienaldzīga attieksme pret

citiem.
3665 Vis ir kartibi
3666 ja tavam mantam kads pieskaries
3667 ignorēt
3668 123456
3669 Tadu iemeslu nav
3670 ignoret 
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

3671 tadu nav iemeslu
3672 tadu nav
3673 sist 
3674 atvainojos
3675 ļoti slikti par tevi pateica par taviem radiniekiem u.c
3676 slikti sajuta
3677 zilumi, brūces
3678 .
3679 Vai skolēns ir audzināts.
3680 Nekas.
3681 Emocionāls saspringums 
3682 Nežēlīgi vai emocionāli attaisnoti
3683 Katrs gadījums ir individuāls, tāpēc varētu būt dažādi iemesl
3684 Nezinu
3685 audzināšana 
3687 Atpūta
3688 Iekšējie pārdzīvojumi. Iekšējās sāpes.  Līdzīga pieredze savā dzīvē.
3689 Gulēšana un pastaigašana
3690 Vientulība
3691 Xz
3692 Psihiskie traucejumi
3693 agresija, problēma ar psihiku, emocionāla nestabilitāte
3695 Nav iemeslu. Agresiju vajag ārstēt.
3696 Nekādi
3698 Nezinu, varbūt nav tiesību tā darīt
3699 Nezinu
3701 Вспыльчивость, слишком эмоциональньные люди,не сдержанность 
3702 Nezinu 
3703 tada nav kā var to attaisnot
3704 Man nav iemeslo par šo.
3705 nav iemeslu
3706 Citi fiziski paradījumi.
3707 ne tas ir loti slikta lieta koattaisnot
3709 Nezinu
3710 konflikti
3711 nav
3712 nav. 
3713 Nav tādu
3714 atriebiba
3715 nekadu
3716 tādu iemeslu nav.
3717 Tadas nav.
3719 Bērnības psiholoģiskie traumas, nenoteiktība 
3720 Vajadzība sevi aizstāvēt
3721 Var būt cilvēks grīp izlikties labi
3722 bērnu majā sit
3723 Nezinu 
3724 Bērnību emocionālas traumas 
3725 cilvēkam kas nepatika
3726 Cilvēkam neviens nepievērš uzmanības, tāpēc viņš grib piesaistīt sev

uzmanību. Arī tiem cilvēkiem starl sevī varētu notikt kāds konflikts.
3727 Naic
3728 .
3729 Aizsargat 
3730 Nezinu
3731 Psihiskie traucējumi, audzināšana un raksturs 
3732 Manuprāt, to nevar attaisnot.
3733 cilvēka emocionālais stāvoklis 
3734 Sliktas attiecības mājas 
3735 Tādas pašas ka iepriekšējā gadījumā ��
3737 Nav 
3738 Staigāt
3739 . 
3742 Nav
3743 ����
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Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

3745 оправдать- ничего
3746 Tāpat, lai parādīt sevi par kruto
3748 NAV iemesli ( nu ja tev patīk BDSM , tad viss labi , bet to darīt vajag ne skolā )
3749 nekadi
3750 Šeit varbūt vai nejauši,vai šīm cilvēkam nepiecišama uzmanība.
3752 .
3753 Tādu nav
3754 Stastit to stundas 
3755 .
3761 Nav
3762 Nav
3763 Nav tādu iemeslu
3765 ārsta zīme
3768 nekas

Summary for G01Q21

Kādi, Tavuprāt, ir iemesli, kas var attaisnot fizisku pāridarījumu?
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

Summary for G01Q22

Atzīmē atbilstošo, ja Tu skolā esi saskāries/saskārusies ar fiziskiem pāridarījumiem šādu
iemeslu dēļ!

Atbilde Skaits Procenti

Ar fiziskiem pāridarījumiem neesmu saskāries/saskārusies (SQ012) 143 74.09%  
Sava dzimuma dēļ (SQ022) 7 3.63%  
Savas dzīvesvietas atrašanās dēļ (SQ032) 2 1.04%  
Savas ģimenes ienākumu līmeņa dēļ (SQ042) 4 2.07%  
Savas tautības dēļ (SQ052) 3 1.55%  
Savas dzimtās valodas vai izloksnes dēļ (SQ062) 3 1.55%  
Savu vecāku izglītības līmeņa dēļ (SQ072) 2 1.04%  
Tāpēc, ka esi imigrants vai remigrants (SQ082) 2 1.04%  
Tāpēc, ka Tev ir invaliditāte vai citas veselības problēmas (SQ092) 3 1.55%  
Cita atbilde 38 19.69%  

ID Atbilde

3545 Nebija.
3548 nebija
3555 nekad
3556 nebija
3557 nebija
3558 nebija
3561 У меня не было такого
3569 Nav
3571 -
3574 nav
3577 Ne 
3581  .
3582 .
3590 Nesakaros.
3592 nebija tada 
3593 nebija
3594 nebija
3595 Neesmu
3596 Nekad
3598 ne
3608 šis nebija
3612 Nebija
3616 Es ne darīju.
3623 Nezinu
3636 Nebija ne reizi.
3647 D
3648 nebiju
3665 Vis ir kartibi
3668 ne
3669 nebiju saskarusies
3671 viss ir kartiba
3672 viss ir kartiba
3678 .
3716 tādu iemeslu nav.
3729 ....
3748 Es negribu to rakstīt
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Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

Summary for G01Q22

Atzīmē atbilstošo, ja Tu skolā esi saskāries/saskārusies ar fiziskiem pāridarījumiem šādu
iemeslu dēļ!
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

Summary for G01Q23

Atzīmē atbilstošo, ja Tu skolā esi saskāries/saskārusies ar emocionāliem pāridarījumiem
šādu iemeslu dēļ?

Atbilde Skaits Procenti

Ar emocionaliem pāridarījumiem neesmu saskāries/saskārusies (SQ012) 128 66.32%  
Sava dzimuma dēļ (SQ022) 9 4.66%  
Savas dzīvesvietas atrašanās dēļ (SQ032) 3 1.55%  
Savas ģimenes ienākumu līmeņa dēļ (SQ042) 8 4.15%  
Savas tautības dēļ (SQ052) 3 1.55%  
Savas dzimtās valodas vai izloksnes dēļ (SQ062) 5 2.59%  
Savu vecāku izglītības līmeņa dēļ (SQ072) 5 2.59%  
Tāpēc, ka esi imigrants vai remigrants (SQ082) 2 1.04%  
Tāpēc, ka Tev ir invaliditāte vai citas veselības problēmas (SQ092) 8 4.15%  
Cita atbilde 43 22.28%  

ID Atbilde

3555 nekad
3556 nebija
3557 nebija
3558 nebija
3563 Mūsu klāses izglītības līmenis ir zems
3568 Ta skolotāji gribeja paaukstinat must motivaciju, bet neizdevas
3569 Nav
3570 Skolotāji bieži teica manai klasei, ka mēs esam viena no vissliktākajām klasēm

un teica, ka mēs esam bezatbildīgi. Viņiem ir taisnība, bet manuprāt, nedrīkst
emocionāli pazemināt skolēnus.

3571 -
3581 Klases limenis ir mazs
3582 .
3583 Nesakaros
3590 Nesakaros
3592 nebija tada
3593 nebija
3594 nebija
3595 Neesmu
3596 Nekad
3598 ne
3607 JA ES KAUT KO ESMU NEPAREIZI IZDARĪJIS
3608 tāda nebija
3612 Ne
3615 es nedarīju to
3616 Es nedarīju.
3623 Nezīnu
3636 Nebija ne reizi
3640 Sava izskata dēļ
3648 nebiju 
3665 Vis ir kartibi
3668 vis kartiba
3669 nebiju saskarusies
3672 viss ir kartiba
3673 vis ir kartiba 
3678 .
3681 Draugu lokā
3714 ne visi cilveki ir adekvati
3716 tādu iemeslu nav.
3746 Redzams, joka pēc
3748 Es negribu to rakstīt
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

Summary for G01Q23

Atzīmē atbilstošo, ja Tu skolā esi saskāries/saskārusies ar emocionāliem pāridarījumiem
šādu iemeslu dēļ?
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

Summary for G01Q24

Lūdzu, izvērtē, vai kopumā Tu savā skolā jūties fiziski un emocionāli droši? (Komentāra
lodziņā paskaidro, kāpēc?)

Atbilde Skaits Procenti

Jā (AO01) 145 75.13%  
Nē (AO02) 14 7.25%  
Daļēji (AO03) 34 17.62%  
Komentāri 193 100.00%  
Nav atbildes 0 0.00%  

ID Atbilde

3539 Tāpēc, ka skolā man neviens nedara pāri.
3540 Jo skolā strādā profesionāli 
3542 Jebkas var notikt
3543 Man skolā droši
3544 Jo viss ir labi.
3545 Jā, jutos droši.
3546 Jā es jūtos droši sava skolā
3547 Jo man apkārt visi sevi kontrolē
3548 esmu droša
3549 skola ir kā pils
3550 Dažriez jutos ne ļoti dzroši
3551 Dažreiz skolotāji kliedz un ne jutos droši
3553 tagad viss ir labi
3554 ...
3555 Jā jūtos.
3556 Ja, Visi skoleni ir draudzigi
3557 Jo esmu stiprs
3558 esmu drošs, stiprs
3561 Мне не нравится люди и не нравится с ними обращаться 
3563 .
3564 Man nekas nedara pretī, un es arī nekam nedaru pretī
3565 Pret mani visi izturas labi
3566 . 
3568 .
3569 Jo ir kārtībā 
3570 Nevienmēr, jo jaunā programma kaitē skolēnu psihikai. Tās dēļ visi bērni

pārdzīvo vēl vairāk par savām atzīmēm.
3571 Skolotāji izveido mums drošu vidi.
3572 Tāpēc jutos šī skola ka mājas 
3573 -
3574 .
3575 Viss ir labi
3577 Draugi un pedagogi attiecas  ne vienmēr ar cieņu .nekad pedagogi nerunā par

emocionālo veselibu viņam tas ir pofik
3578 Jūtos droši 
3580 .
3581 Pedagogs
3582 . 
3583 Ļoti LAbi
3584 Jo man ir daudz draugi
3585 Nē es nejūties fiziski emocionāli droši
3586 es jūtos DROŠI
3587 .
3588 tapec ka tas ir nelegali
3589 Es zinu kā tas nebūs legali.
3590 Es Jutos lābi.
3591 Jā es jūtos fiziski un emocionāli droši
3592 ja
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

3593 Jo man ir daudz draigi
3594 jo es zinu ka skola macas labi cilveki
3595 Maqn viss ir labi
3596 Mums ir draudziga skola
3597 jo, visi ir mierīgi
3598 .
3602 Да
3603 Skolā es jūtos drosi
3605 Nē 
3606 Jo ir kādi pakalsigi
3607 DAĻĒJI JO JA KĀDS KLASESBIEDRS APSAUKS OTRU UN TAD OTRS APSAUKS MANI
3608 Jā man viss kārtībā
3609 Bet nevienmēr!
3610 NE kad
3612 Man nav ko baidities
3614 ...
3615 neeee
3616 Nē
3617 daļēji
3618 man palīc klasesbiedri
3619 Musu skola ir super
3621 tapēc ka ar mani ir drauģi
3622 es jutos droši
3623 Viss ir labi
3624 Kad aizgāja Vadims, palika droši 
3627 man nav nekadu problemu ar šo 
3628 Īpaši daļēji.
3629 Manos klasesbiedros ir nenormāli cilvēki, kam patīk darīt pāri
3630 Jo mani nekas nepdaraud
3631 Nebija nekādu situāciju 
3632 Jā
3633 Jo es esmu emocionāli droši.
3634 ja
3635 jo man nav problēmu
3636 tapēc
3637 Jo ja kas var pie iet pie skolotajiem un tie jums palidzes
3638 jo es zinu ka klasses bedri un skolotai man palidza
3640 Jo pēdējā gada laikā pie manis neviens nelien
3641 idk
3642 -
3643 Jutos
3644 Ne vienmēr 
3645 Viss ok
3646 Nevaru justies droši, jo mūsu skolā pāri dara kā skolotāji, kā skolēni. 
3647 Skolotāji 
3648 Viss labi
3649 Ir dažādas situācijas 
3650 Droši 
3651 Nav draudu
3652 Jo var runāt ar skolotājiem 
3653 Jo te ir droši 
3655 .
3656 Jo es zinu ka viss būs labi 
3657 Labas attiecības ar visiem
3658 skola visu dara skolēnu labā
3659 Viss ir ok. Mūs aizsargā skolotāji un direktori.
3660 Jutos drošs 
3662 Jo visi attiecas pret mani labi vai neitrāli 
3663 -
3664 Neesmu saskārusies ar grūtības situācijām. 
3665 Ļoti patīk šaja skola
3666 jo šeit ir visi labi
3667 .
3668 kartiba vis
3669 jo te ir kluss un dross
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Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

3670 /
3671 es jutos droši
3672 es jutos drosi
3673 vis ir kartiba 
3674 jo visi ir draudzigi
3675 Jo nedaudziem skolotājam es nepatiku.
3676 .
3677 .
3678 .
3679 Jo esmu stiprs.
3680 Uz to nepievērš nekādu uzmanību. 
3681 Ir normāli.
3682 Droši jo blakus ir draugi
3683 Skolā jūtos ļoti labi 
3684 Mana skola it laba
3685 jo vienkārši grūti un patīk vairāk mācīties mājas 
3687 Jā
3688 Dažreiz jūtos nedroši 
3689 Jā
3690 Man viss patik
3691 Ok
3692 Es esmu parliecinata skolas vide, ka nekas mani neaiztieks
3693 man nav nekādu iemeslu būt apdraudētam
3695 Viss ir labi, bet par daudz mācīšanās.
3696 Labi
3698 mums ir draudzīga klase
3699 Jo mani neapbižo
3701 Все хорошо
3702 Mums ir normālas atiecības ar visiem 
3703 jo mes esam draudzīgi
3704 es esmu 
3705 es jūtos droši
3706 اللغة اإلنجليزية جيدة
3707 parasti es zinu kam to var izrunat un patekt
3709 .
3710 Jā, jo manā skolā visi is mani draugi
3711 visi ir draudzigi
3712 Viss var notiek
3713 Skolā ir labi, bet esmu parāk kautīga, domāju ka baidos no visiem
3714 es nezinu parasti
3715 jutos droši
3716 .
3717 Jo manā klasē ir sapratošs klases audzinātajs un draugi.
3719 Jā, jo mūsu skolā visi ir draudzīgi in es jūtos šeit ka sava otrā mājā.
3720 Jo pāri darījuma skolā ir diezgan mazs
3721 Jo ir atmosfēra ka liela ģimene 
3722 mūsu skolā ir labi skolotāji kuri var aizsargat man 
3723 Jutis droši 
3724 Jā
3725 Jo, visi ir draudzigi 
3726 Es varu droši pateikt ka cits citiem neizdarīs nekad pāri.
3727 Šeit ir labi.
3728 .
3729 Mana skola ir droša 
3730 Jā
3731 . 
3732 Manuprāt, skola mācās labi skolēni, kuri nekad neizdarīs kaut ko sliktu pret

mani.
3733 Visi runa ar tevi ar cieņu 
3734 Jo nav sliktu cilvēku visi ir atvērti palīdzēt 
3735 Jo man ir ļoti draudzīga klase������
3737 Ir situācijas kuras skolotājs necienīgi attiecas pret skolēnu 
3738 Visi ir toleranti
3739 Jā 
3742 .
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Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

3743 ����
3745 просто
3746 Dažreiz klasesbiedri nes ārā prātu, jo atbraucu no ārvalsts rakstīt eksāmenus,

saprotams ka joki, bet to ir par daudz, un tas man nepatīk
3748 Viss labi 
3749 mūsu skola ir ļoti labie pedagogi un skolenin
3750 Jo man ta liekas
3752 .
3753 Būtībā viss ir labi
3754 Skola es sev jutu emocionali normali
3755 .
3761 *
3762 Jo ir savstārpējā cieņa un atbalsts
3763 Mana skola ir drosa
3765 Viss ir labi
3768 tapēc.

Summary for G01Q24

Lūdzu, izvērtē, vai kopumā Tu savā skolā jūties fiziski un emocionāli droši? (Komentāra
lodziņā paskaidro, kāpēc?)
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Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

Summary for G01Q25

Kā Tavā skolā skolēni/audzēkņi tiek informēti par drošības jautājumiem?

Atbilde Skaits Procenti

Pastāv iekšējās kārtības noteikumi, ar tiem skolēni/audzēkņi regulāri tiek
iepazīstināti (SQ012)

147 76.17%  

Pedagogi regulāri runā par fiziskās un emocionālās vardarbības jautājumiem
(SQ022)

71 36.79%  

Skolā tiek runāts par konkrētiem drošības pārkāpumu gadījumiem (SQ032) 85 44.04%  
Katru gadu notiek skolēnu/audzēkņu aptaujas, kurās jautā par manu drošību un
labbūtību skolā (SQ042)

63 32.64%  

Skolēnu/audzēkņu aptaujas un sarunas par drošības jautājumiem notiek tad,
kad skolā ir noticis kas ārkārtējs (SQ052)

40 20.73%  

Skolā ir novērošanas kameras, kas mazina iespēju fiziski un emocionāli
ietekmēt vienam otru (SQ062)

28 14.51%  

Man katru gadu atgādina, kā jārīkojas ārkārtas situācijās (SQ072) 76 39.38%  
Skolā uzstājas lektori, kas stāsta par diskrimināciju, fizisko un emocionālo
vardarbību (SQ082)

34 17.62%  

Nekas īpašs netiek darīts (SQ092) 7 3.63%  
Cita atbilde 10 5.18%  

ID Atbilde

3569 Nav
3577 Nav tādu vai ļoti maz
3582 .
3598 ne
3602 Никак
3612 intereses
3668 vis kartiba
3672 viss ir kartiba
3673 vis ir kartiba 
3706 nezinu
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Summary for G01Q25

Kā Tavā skolā skolēni/audzēkņi tiek informēti par drošības jautājumiem?
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Daugavpils izglītības iestāžu aptaujas
Aptaujas anketa vispārējās/profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem

Summary for G01Q26

Kādas izmaiņas mācību procesā ieviesa attālinātās mācības?

Atbilde Skaits Procenti

Tas, ka no rīta nav jādodas uz skolu, var ilgāk pagulēt (SQ012) 142 73.58%  
Kļuvu patstāvīgāks/patstāvīgāka, iemācījos plānot savu laiku (SQ022) 93 48.19%  
Nebija nekādu problēmu, jo lielu daļu patstāvīgo darbu man palīdzēja sagatavot
kāds no ģimenes locekļiem (SQ032)

27 13.99%  

Varēju pieslēgties stundai/nodarbībai, bet vienlaikus darīt arī citas lietas
(SQ042)

68 35.23%  

Atsevišķos mācību priekšmetos necerēti uzlabojās manas sekmes (SQ052) 64 33.16%  
Nebija jātiekas ar pedagogiem un klasesbiedriem/grupas biedriem, varēju
mācīties individuāli (SQ062)

54 27.98%  

Daudz vairāk laika varēju veltīt tam, kas mani interesē, nevis sēdēt
stundās/nodarbībās (SQ072)

66 34.20%  

Nevarēju klātienē tikties ar klasesbiedriem/grupas biedriem (SQ082) 58 30.05%  
Pedagogi ļoti daudz uzdeva patstāvīgos darbus (SQ092) 57 29.53%  
Par uzdoto uzzināju pēdējā brīdī, skolā nebija plāna, kas jādara nedēļas laikā
(SQ102)

14 7.25%  

Bija pārāk maz tiešsaistes nodarbību (SQ112) 15 7.77%  
Bija pārāk daudz tiešsaistes nodarbību (SQ122) 52 26.94%  
Nevarēju koncentrēties mācībām, mājās vienmēr kaut kas traucēja (SQ132) 33 17.10%  
Maz kustējos, lielāko dienas daļu pavadīju pie datora (SQ142) 80 41.45%  
Bija vientuļi un garlaicīgi, jo visi uzdevumi bija jāveic pašam/pašai (SQ152) 46 23.83%  
Mācības aizņēma ļoti daudz laika, mācījos daudz vairāk un ilgāk nekā klātienē
(SQ162)

55 28.50%  

Saņēmu ļoti daudz ziņu, tai skaitā aizskarošu, sociālajos tīklos un klases grupā
(SQ172)

16 8.29%  

Man nebija sava datora, tāpēc daudzus uzdevumus nevarēju izpildīt savlaicīgi
(SQ182)

10 5.18%  

Bija problēmas ar internetu, tāpēc bieži darbus nevarēju iesniegt savlaicīgi
(SQ192)

43 22.28%  

Cita atbilde 10 5.18%  

ID Atbilde

3554 nekad
3556 gribeju vairak pagulēt, bet vajag but 8.10 uz attalinatu stundu
3569 Nav
3598 .
3609 Gribu  vairāk braukt ekskursijā
3665 Vis ir kartibi
3668 vis kartigi
3672 viss ir kartiba
3673 vis ir kartiba 
3704 es saku citigi macities
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Summary for G01Q27

Ja atkal būs jāmācās attālināti, kā Tu ieteiktu to organizēt?

Atbilde Skaits Procenti

Atbilde 193 100.00%  
Nav atbildes 0 0.00%  

ID Atbilde

3539 Nezinu 
3540 Vairāk aktīvu stundu
3542 Katrai nodarbībai jābūt tiešsaistē
3543 Man nepatik tada apmacība 
3544 Man patika mūsu attālinātās stundas.
3545 Māzāk darīt tiešsaistes stundās un dot uzdevumus uz mājām, īpašī

priekšmetos, kas neies attestātē (vizuāla māksla, dizains un tehnoloģijas
(mājturība) utt.)

3546 Savlaicīgi rakstīt eklase vai cita vieta par to ka būs zoom stundā
3547 Kaut kādu speciālu kalendāru
3548 Māzak stundu.
3549 visiem jāieklausās skolotāja un jāieslēdz kamera
3550 Mazāk stundu
3551 Maz tiešsaistes 
3553 Mazāk ZOOM stundas
3554 ne zinu
3555 Es ieteiktu to organizēt ZOOM platformā.
3556 man patika kā bija
3557 Tas butu ļoti labi
3558  man patīka viss.
3561 Идей нету
3563 Tieši tā, ka bija agrāk
3564 Visiem dod labu internetu un datorus
3565 Zoomā
3566 organizet savu laiku
3568 Visu atstat ka bija  
3569 Liekt mazāk individuālos uzdevumus 
3570 Uzdot mazāk mājasdarbu projektu formā(tādu, kuruem vajag veltīt vairākas

dienas)
3571 Noteiktu mācīšānas laiku,ka ari mazāk mājasdarbu.
3572 Nekā, un tā labi bija 
3573 Mazāk md
3574 tāpat labi
3575 Mazāk stundu un mājasdarbu.
3577 Ne un ne tas bija sliktākais laiks no ka es saņemu problēmas ar psihisko

veselību 
3578 Celties vēlāk, lai nebūtu pārāk daudz darbu un stundu 
3580 Mazāk stundas
3581 Neizmantot zoom
3582 .
3583 Es jau pierados mācities attalināti
3584 Es bus jamacas katru stunda zooma
3585 Lai man bija dators kurs stradā un kamers.
3586 es nemācīšos vairs attālināti.
3587 zooma
3588 es nezinu
3589 Es nezinu ko šeit rakstīt. Es nezinu kā to organizēt.
3590 Es jau pierados mācities attālināti.
3591 mājās pie datora
3592 es negribu macities attalinati 
3593 zooma
3594 labi
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3595 Nezinu
3596 ZOOM
3597 zooma
3598 Ne 
3599 Nezinu
3602 Учится на Zoom и все прислать в Word
3603 Es nevaru atbildēt uz šo jautājumu
3605 Es pasaku kā mācamies attalināti
3606 Mācīties labi 
3607 ES PAŅEMŠU DATORU PASKATĪŠOS STUNDU SARAKSTU UN IEŠU UZ STUNDU

ATTALINĀTI
3608 mācīšanās ar zoom
3609 mācīties zoomā
3610 Neko nevaru ieteikt.
3612 neko nevaru ieteikt
3613 Ne rakstīt parbaudes darbus.
3614 ....
3615 es macišo majāš , jo man tas patīk
3616 Man ne ļoti patīk ,bet var ilgak pagulēt.
3617 ne ko
3618 laj butu 30 minusu stundas jo pie kompjutera nevar ilgi sēdēt
3619 Macišos labi un dzivošu ka dzivoju
3620 neko
3621 Man gribas lai attalināti mes kadas dienas mes tiekamies ārā
3622 ne
3623 To pašu ko pagajuša reizi
3624 Mazāk uzdot uzdevumu un pastāvīgo darbus, mazāk zoom
3627 macīties zoom stunda bet nedarit majasdarbus
3628 Kā vienmēr,nezinu ko varu ieteikt.
3629 Man liekas, kā nekas nevajag mainīt, viss ir labi
3630 zooma
3631 Uzdot mazāk uzdevumu un patstāvīgo darbu, mazāk zooma
3632 Tapat ka pagajušaja reizi
3633 veikt vairāk nodarbību.
3634 /
3635 ne daudz zoom stundu
3636 Negribētu macites attalināti
3637 Nav
3638 man nav idejas
3640 Tā kā bija
3641 mazāk stundu, mazāk mājasdarba 
3642 tā pat ka pagajušo reizi
3643 Ja
3644 Mazāk mājasdarba
3645 Mazāk uzdot mājasdarbus 
3646 Būt lojāliem. 
3647 Nekā 
3648 Mazāk mājasdarbu, efektīvākas zoom nodarbības
3649 Man nevajadzēs tā mācīties vairāk 
3650 Katrs Pats veido sev labāko vidi
3651 Mazāk tiešsaistu nodarbību, labāk būtu izmantot Discord, jo zoom un google

meeting ir sliktākas lietotnes. Visvairāk problēmu ir ar viņiem. Video un skaņas
kvalitāte ir šausmīga 

3652 Būtu labi ja būs mazāk video stundas, bet bija parasti uzdevumi un es to darītu
ātrāk 

3653 Izveidot konkrēto plānu
3655 Vairāk fizisku aktivitāšu.
3656 Vajag izdarīt vairāk aktivitātes 
3657 Tā pat kā bija iepriekš
3658 Tāpat
3659 Adekvāti sadalīt attālināto stundu skaitu, nodrošināt ar visiem nepieciešamiem

mācību materiāliem.
3660 Arī ka bija, caur Zoom 
3662 Kā parasti
3663 Es ieteiktu to darīt NE ZOOM'Ā!!!!!!
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Piemēram, citā (skolēniem zināmā un pieredzējošā) vietā, tāda kā Discord.
3664 Katras jaunas mācību nedēļas sākumā būtu jāatsūta mācību plāns ar

nodarbībām un paveiktajām lietām.
3665 Nezinu
3666 lai butu mazak stundu
3667 es begribu macīties attalināti
3668 zoom
3669 par dateru izdošanu informēt labak
3670 ne es negribu macities atalinati
3671 ta ka un pagajušo reizi, jo viss bija kartība
3672 ta pati ka bus
3673 caur datoru 
3674 man viss patika, var neko nemainīt
3675 Izdarīt mazāk attalinātu stundu, bet vairāk patstavīgā darba.
3676 .....
3677 negribu macīties attalinati
3678 ne gribu atalinata maciba
3679 Labi.
3680 Tā ka un bija iepriekš. Mums to organizēja ļoti lābi.
3681 Mācīšanās attālināti ir nekvalitatīvā izglītība. Kā to organizēt? Vairāk cieņas un

saprašanas, ka mums bez mācībām ir arī savas darīšanas un mēs nevaram
sēdēt pie datora visu dienu.

3682 Daļēji , tris dienas attālināti un divas dienas klātienē 
3683 Katram skolēnam nodrošināt datoru 
3684 Tāpat, ka iepriekšreiz
3685 organizēt stundas laiku, piem. ja kad mēs skolā mācāmies mums trīs starpbrīdī

pa 20 min., bet mājās tas nav vajadzīgs un būs forši ja būtu starpbrīdī 1 stunda.
Arī, lai mazāk laiku aizņēma online stundas, jo dažreiz skolotāji uzdod daudz
uzdevumus, lai pildīt pēc stundām, bet arī aizņem visu online stundu, un
vienkārši laikā lai paēstu nav.

3687 Labākās lietotnēs
3688 Sadalīt stundas - daļēji tiešsaistē, daļēji patstāvīgi 
3689 Ar zoomu
3690 Es gribētu mācīties attālināti
3691 Как было так и супер 
3692 Lbāk koncentreties macibu procesa un paraleli nedarit citas lietas.
3693 Lai būtu vairāk cieņas un savstapējas saprašanās 
3695 Nedaudz samazināt tiešsaistes stundu daudzumu un mazāk uzdot projektu un

darbu.
3696 Nekā
3698 Es negribu mācīties mājās
3699 Vienkārši mierīgi klausīt sevi jo tas nav grūti 
3701 Не очень хочется отдаленного образования.  Но я буду стараться 
3702 Nezinu 
3703 Tā pat kābija bet varbūt citās programmās
3704 Lai mes macijamies ne pa zoom
3705 vis bija labi
3706 Ka ir tagad
3707 mes sarunatos diskorda
3709 ....
3710 Es labāk neko nemainiju, jo man viss patik
3711 lai bus mazak stundas
3712 Vakarā ievietojiet nodarbības tālummaiņā
3713 Viss kas bija pagājušā gadā
3714 ne ko
3715 lai nebutu ta garlaiciģi
3716 .
3717 Nezinu, jo man gan attalināti, gan klatienē ir labi mācīties.
3719 Nekā.
3720 Plānot darbu savlaicīgi, informēt par online nodarbību kaut vai dienu pirms
3721 Ka agrāk 
3722 Nezinu. Bet es negribu atkal macīties attālināti 
3723 Gulētu un mācīšos 
3724 Lai cilvēki paši gribētu mācīties un organizēties.
3725 Ne ko
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3726 Es nezinu ka to varētu istenot, bet varētu kada veidā normalizēt situāciju ar
interneta pieslēgšanu.

3727 Es nezinu, es vispar negribu macīties attalināti.
3728 .
3729 Depressivi
3730 Tā paši
3731 . 
3732 Plānot darba plānu pirms stundām.
3733 Lai skolotāji uzdod patstāvīgo darbu 
3734 Zoom nodarbības 
3735 Nav ideju ����
3737 Mazāk uzdotā darba 
3738 Caur citām programam
3739 Negribētos atkal mācīties attālināti. Bet var pamēģināt uzdot uzdevumus kaut

kā klātienē, lai tos varētu pildīt grupas. Vairāk aktīvo uzdevumu, starp skolas
skolēniem konkursi uz aktivitāti, kas būtu uz atzīmi. Pirmkārt skolēni tad vairāk
pastaigāsies, un otrkārt būtu cēlonis to darīt, lai saņemtu labāko atzīmi, ja kaut
kāda priekšmeta ir grūtības, tas palīdzētu uzlabot viņus. 

3742 Zoom :)
3743 ����
3745 не помню
3746 Katrai stundai jānotiek attālināti tāpat, kā klātienē, bez izņēmumiem
3748 Neko nedarīt , un viss
3749 neorganizet vispar, mūms nevajag attālinatu mācibu
3750 Negribu par to domāt
3752 .
3753 Mazāk uzdoto uzdevumu
3754 ����
3755 .
3761 Jā
3762 Vēlētos, lai būtu nedēļas plāni, lai varētu paredzēt slodzi katrai dienai.
3763 Man viss patika
3765 Kā agrāk
3768 es neiešu skolā un man nebūs uz stundām
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Summary for G01Q28

Ko Tu vēl vēlētos piebilst par savu skolu?

Atbilde Skaits Procenti

Atbilde 137 70.98%  
Nav atbildes 56 29.02%  

ID Atbilde

3539 Mana skolā ir interesanti pasākumi.
3540 Nezinu
3542 Dažiem skolotājiem ir mīļākie
3546 Neko
3549 nekas man patīk viss
3551 Ir daudz interesantus pasakumus
3554 ne ko
3555 Man patīk šeit mācīties.
3561 Более прокаченные сухие пойки
3563 Mainīt izglītības programmu 
3564 Laba skolā
3565 Laba skola
3568 Skola ir laba, bet īpasi Matematikas skolotaja ir divaina, prasa par daudz, pusi

no kontroldarba  klase pat nepaspej izdarit par 40 min, no ta seko ka videja
balle klasei ir slikta
 

3569 Nav
3570 Skolotāji dažreiz kritizē mūsu izskatu, manus nagus, manu klasesbiedru skolas

somas un aksesuārus, matus, maķijāžu un personīgo stilu. Ar to 100% ir kaut
kas jādara.

3572 Laoti laba skola, ieteicu
3573 -
3574 Man patīk mana skola. vis ir labi
3575 Neko
3577 Neko ir tādi skolotāji kuri attiecas pret kādiem skolēniem ne ar cieņu 
3578 Ļoti laba skola 
3580 Ir laba skola
3581 Скучно
3582 .
3583 Es mīlu sau skolu
3584 Ļoti laba skola 
3585 šeit ir garšigais ēdiens
3586 Mana skola ir vislabākā
3587 neko
3590 Es mīlu savu skolu.
3592 ta ir ļoti laba 
3593 laba skola
3594 vinja ir skaista
3595 Tā ir vienīga. Tādu jūs neatradīsiet
3596 Labaka skola Daugavgaupilī
3597 laba skola
3598 Vina ir viss labaka skola
3599 Nezinu
3602 Что бы было меньше мата от учеников и что бы не курили электронную

сигарету.
3605 Viņa ir loti interesanta un viņai ir labs direktors
3606 Ka man patīk mācīties tur un var but gudrim
3607 Lemonādi daudz pasākumus un ekskursijas uz citām valstīm.
3608 nekas tāds.man patīk viss
3609 man viss patīk!
3610 Viņa ir laba. 
3612 Skola ir ļoti laba
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3613 Mana skola ir ļoti laba.
3614 lai sports butu 1 stunda
3615 Es viņu mīlu
3616 Es gribētu piebilst ka man ļoti patīk skola un viņa ir ļoti liela un viņa ir loti

skaista.
3617 man ir labi
3619 musu skola ir super
3620 neko
3621 Man viņa ļoti patīk un es milu savu skolu
3622 ka viņa ir palidziga
3623 Mana skola ir labaka kur es biju
3624 Man viss patīk, izņemot ēdienu 
3627 man skola ir visslabaka
3628 Man ļoti patīk mācīties šajā skolā,paldies par motivāciju no skolotājiem!
3629 Man šeit patīk, skolotāji ir labi un vienmēr man palīdz
3630 Es viņu ļoti mīlu
3631 Man viss patīk, izņemot ēdiena
3632 neko
3633 mana skola ir labākā skola, kurā esmu bijusi.
3634 /
3635 nepatīk ka skola atrodas tālu no mājas
3636 Labaka skola! Ļoti viss patīk, tikai ednīca baro ne ļoti garšīgi
3637 Neko
3638 nezinu
3641 sport one love
3642 laba skola!!!********* 
3645 Mana skola ir vislabākā
3646 Jāsakārto vispirms kolektīvu.  
3648 Mana skola ir vislabāka.
3649 Ideāla skola! 
3650 Ideāla skola!!!
3653 Ir ģimenes sajūta.
3657 Pedējos gados mūsu klasē ir īpaši draudzīga vide, dažreiz notiek lokālie

konflikti, bet tie nekad netiek risināti ar fizisko pāridārijumu. Skolā varu justies
droši un komforti.

3659 Es mācos labākajā skolā❤️ 
3662 Skolā mēs apmeklējām baznīcu un tas ir ļoti jauki.
3663 Visdraudzīgākā, starp macītājiem un studentiem
3665 Vis ir kartibi
3666 nekas
3667 man šeit ļoti patīk ,ka visi ir ļoti draudzīgi un šeit dod daudz labu zināšu
3668 vis kartigi
3670 viņa ir ļoti skaista un laba. šeit visi ir ļoti sapratiģi un draudziģie
3671 skola ir laba
3672 viss ir kartiba 
3673 vis ir kartiba 
3674 man viss patika
3675 Mana skola ir unikāla laba un skaista.
3676 ne ko man vis patik
3677 man patīk mana skola
3678 daudz draugus man patik mana skola
3682 Skola ir vislabakā 
3695 )
3699 Neko jo skola ir vislabākā
3701 Мне очень нравится моя школа.  У меня дружный класс и отличный

заботливый классный руководитель 
3703 musu skola ir vislābāka
3704 Vina ir daudz vaseligas  skolniekas
3705 neko
3706 Neko
3707 11 jata ir aprakstits
3709 ne ko
3710 Mūsu skola ir vislabāka:)
3711 man viss patik
3712 Kafeinicu 
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3713 Man patīk mana skola
3714 ne ko skola vis ir
3715 man ir laba skola
3716 Man viss patīk
3717 Man manā skolā ļoti patīk.
3719 Mana skola ir vislabakā, bet attālinātas mācības laikā man sākas depresija.
3721 Neko
3724 Man patīk mācīties šeit.
3727 Šeit ir labi.
3729 Visslabāka skola
3732 Mana skola ir ļoti laba, šeit es jūtos droši un tā ir mana otra māja.
3733 Visiem ietiktu mūsu skolu 
3734 Vislabākā skolā Latvija !!!
3735 Man patīk mana skola����
3737 .
3738 Ļoti laba, godīga skola
3739 Viņi ir viena no labākām skolām! 
3742 .
3743 ����
3745 ничего
3748 Skola laba, bet grūti ar skolotājiem, kā arī ar klasesbiedriem (ēdiens labs,

remonts izcils). Viss atkarīgs no cilvēkiem, nevis no skolas
3749 mana skola ir vislabaka 
3750 Man patīk šaja skola macīties
3752 .
3753 Administrācija cenšas paveikt visu labāk.
3754 ����
3755 .
3762 Man patīk mana skola!
3765 Viņa ir lieliska
3768 .
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