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Vidējie rezultāti
Aprēķinot vidējos rezultātus, katrai atbildēm tika piešķirts skaitliska vērtība no 1 līdz 5, kur 1 ir
vissliktākais atbilžu variants (nekad, nemaz nav noderīgs, nemaz, u.c.) un 5 ir vislabākais atbilžu
variants (vienmēr, ļoti noderīgs, ļoti daudz, u.c.). Vidējais rezultāts ir iegūts, aprēķinot vidējo
aritmētisko vērtību no katra jautājuma atbildēm.
Vidējie rezultāti ir noderīgi, lai ātri salīdzinātu rezultātus dažādiem jautājumiem, taču lai gūtu pilnu
izpratni par to, kādi ir aptauju rezultāti, nepieciešams apskatīt stabiņu diagrammas, jo vidējie rezultāti
neparāda to, cik dažādas ir skolēnu atbildes  vai tās ir sagrupējušās ap vienu vērtību, vai ļoti
izkliedētas.

Rezultātu krāsas
Gan stabiņu diagrammās, gan līniju diagrammās, gan skaitlisku rezultātu atainošanā izmantojam
vienas un tās pašas 5 krāsas, lai apskatot rezultātus ērti varētu saprast, kā vidēji skolēni ir atbildējuši
uz šo jautājumu.
Piemēram, vidējais rezultāts “3,3” jautājumam “Cik bieži mācību darbs šajā mācību priekšmetā ir tev
interesants?” būs iekrāsots dzeltenā krāsā, un tas atbilst atbilžu variantam “reizēm”. To var
interpretēt, ka vidēji skolēni ir atbildējuši “Mācību darbs šajā mācību priekšmetā man reizēm ir
interesants.” Taču, lai detalizētāk saprastu, cik skolēnu ir atzīmējuši konkrētu atbilžu variantu, ir
jāskatās stabiņu diagrammās.
Respondentu skaita atšķirības
Katram jautājumam pievienojam arī respondentu skaitu  cik skolēni, vecāki, vai skolotāji ir atbildējuši
uz šo jautājumu. Izlaist kādu jautājumu nav iespējams, kāds respondents var būt pārtraucis aptaujas
pildīšanu vidū un nav atbildējis uz visiem jautājumiem.
Pozitīvas atbildes
Pie rezultātiem "pozitīvās atbildes" ir respondentu daļa procentuāli, kuri uz šo jautājumu ir atbildējuši
pozitīvi, jeb augstāk par vidējo. No 5 atbilžu variantiem pozitīvie ir 2 augstākie.
Grupas vidējais
Grupa  izvēlētās klases, priekšmeti un skolotāji, kurām tiek rēķināti vidējie rezultāti.
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Pārskats
1.0
Vai tev patīk apmeklēt skolas
pasākumus?

5.0

Skolas
vidējais
NaN

Modulis
Skolas
atmosfēra

Cik pieejama ir medicīniskā palīdzība
nepieciešamības gadījumā?

4.3

Drošība

Vai tavi skolas biedri pēdējā gada laikā
tevi ir fiziski aizskāruši?

4.3

Drošība

Cik ļoti tevi apmierina skolas bibliotēkā
pieejamie materiāli?

4.2

Skolas vide

Cik ļoti tu lepojies ar savu skolu?

4.1

Vispārīgi

Vai tu skolā jūties droši?

4.1

Drošība

Vai tev ir labas attiecības ar saviem
klasesbiedriem?

4.1

Skolas
atmosfēra

Vai tev ir labas attiecības ar skolēniem
no citam klasēm?

4.1

Skolas
atmosfēra

Cik ļoti tu esi apmierināta/s ar izglītību,
ko iegūsti šajā skolā?

4.0

Vispārīgi

Cik ļoti tevi apmierina skolas apkārtējās
teritorijas sakoptība un kārtība?

4.0

Skolas vide

Vai tev skolā ir pieejams dators, ja tas ir
nepieciešams mācībām?

4.0

Skolas vide

Vai tu ceļā uz un no skolas jūties droši?

4.0

Drošība

Vai tavi skolas biedri pēdējā gada laikā
tevi ir aizskāruši vai pazemojuši?

4.0

Drošība

Cik ļoti tevi apmierina mācību telpas un
to iekārtojums?

3.9

Skolas vide

Cik ļoti tevi apmierina skolas gaiteņu un
koptelpu iekārtojums un kārtība?

3.9

Skolas vide

Cik ļoti tevi apmierina skolas ēdnīcas
telpas?

3.9

Skolas vide
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Cik labi ir skolas ēdnīcā gatavotie
ēdieni?

3.9

Skolas vide

Cik ļoti tevi apmierina sporta ģērbtuves
un dušas telpas?

3.2

Skolas vide

Cik ļoti tevi apmierina tualešu stāvoklis
skolā?

3.0

Skolas vide

Detalizēti rezultāti
Vispārīgi
Cik ļoti tu esi apmierināta/s ar izglītību, ko iegūsti šajā skolā? Respondenti: 167

Vidējais
4.0
Pozitīvās atbildes
77%

Cik ļoti tu lepojies ar savu skolu?

Respondenti: 167

Vidējais
4.1
Pozitīvās atbildes
79%

Skolas vide

file:///C:/Users/Gunita/Desktop/Edurio2.htm

4/22

18.3.2016.

Edurio

Cik ļoti tevi apmierina mācību telpas un to iekārtojums?

Respondenti: 167

Vidējais
3.9
Pozitīvās atbildes
72%

Cik ļoti tevi apmierina skolas apkārtējās teritorijas sakoptība
un kārtība?

Respondenti: 167

Vidējais
4.0
Pozitīvās atbildes
73%

Cik ļoti tevi apmierina skolas gaiteņu un koptelpu iekārtojums
un kārtība?
Respondenti: 167

Vidējais
3.9
Pozitīvās atbildes
68%

Cik ļoti tevi apmierina tualešu stāvoklis skolā?

Respondenti: 167

Vidējais
3.0
Pozitīvās atbildes
34%
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Cik ļoti tevi apmierina skolas ēdnīcas telpas?

Respondenti: 167

Vidējais
3.9
Pozitīvās atbildes
69%

Cik labi ir skolas ēdnīcā gatavotie ēdieni?

Respondenti: 167

Vidējais
3.9
Pozitīvās atbildes
62%

Cik ļoti tevi apmierina skolas bibliotēkā pieejamie materiāli?

Respondenti: 167

Vidējais
4.2
Pozitīvās atbildes
82%

Vai tev skolā ir pieejams dators, ja tas ir nepieciešams
mācībām?

Respondenti: 167

Vidējais
4.0
Pozitīvās atbildes
77%
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Cik ļoti tevi apmierina sporta ģērbtuves un dušas telpas?

Respondenti: 167

Vidējais
3.2
Pozitīvās atbildes
48%

Drošība
Vai tu skolā jūties droši?

Respondenti: 167

Vidējais
4.1
Pozitīvās atbildes
80%

Vai tu ceļā uz un no skolas jūties droši?

Respondenti: 167

Vidējais
4.0
Pozitīvās atbildes
75%

Cik pieejama ir medicīniskā palīdzība nepieciešamības
gadījumā?

Respondenti: 167

Vidējais
4.3
Pozitīvās atbildes
85%
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Vai tavi skolas biedri pēdējā gada laikā tevi ir aizskāruši vai
pazemojuši?

Respondenti: 167

Vidējais
4.0
Pozitīvās atbildes
71%

Vai tavi skolas biedri pēdējā gada laikā tevi ir fiziski
aizskāruši?

Respondenti: 167

Vidējais
4.3
Pozitīvās atbildes
83%

Skolas atmosfēra
Vai tev ir labas attiecības ar saviem klasesbiedriem?

Respondenti: 167

Vidējais
4.1
Pozitīvās atbildes
74%
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Vai tev ir labas attiecības ar skolēniem no citam klasēm?

Respondenti: 167

Vidējais
4.1
Pozitīvās atbildes
79%

Vai tev patīk apmeklēt skolas pasākumus?

Respondenti: 164

Vidējais
NaN
Pozitīvās atbildes
0%

Atvērtie jautājumi
Vispārīgi

Kas tev šajā skolā patīk vislabāk?
Man patīk bufete.
1.a (Edīte Kaspare)
Spēlēt klavieres.
1.a (Edīte Kaspare)
Man šajā skolā vislabak patīk flautas un vizuālās mākslas pulciņš.
1.a (Edīte Kaspare)
man šajā skolā patīk mana skolotāja un vel mana skola
1.a (Edīte Kaspare)
Latviešu valoda.
1.a (Edīte Kaspare)
Man skolā vislabāk patīk sports.
1.a (Edīte Kaspare)
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Man patīk mācīties.
1.a (Edīte Kaspare)
Mācīties.
1.a (Edīte Kaspare)
Mācīties
1.a (Edīte Kaspare)
Man patīk mācīties.
1.a (Edīte Kaspare)
Man patīk sporta stundas.
1.a (Edīte Kaspare)
Matemātika.
1.a (Edīte Kaspare)
Man patīk matemātika
1.a (Edīte Kaspare)
ļoti paītk mācīties mūsu skolā.
1.b (Sandra Fridrihsone)
Augļi un Audzinātāja
1.b (Sandra Fridrihsone)
Man patīk direktore, audzinātāja, mūzikas skolotājs, medmāsa.MAN PATĪK STAIGĀTIES PA GAITEŅIEM.
1.b (Sandra Fridrihsone)
Zīmēšanas pulciņš.
1.b (Sandra Fridrihsone)
Mani klases biedri un draugi
1.b (Sandra Fridrihsone)
Man skola patik visas stundas.
1.b (Sandra Fridrihsone)
Zīmēšanas pulciņš
1.b (Sandra Fridrihsone)
Man patīk spēlētie ar draugiem.
1.b (Sandra Fridrihsone)
Rokdarbi.
1.b (Sandra Fridrihsone)
man patīk mana skola un jo mana skolā ir daudz draugu.
1.b (Sandra Fridrihsone)
man skola
1.b (Sandra Fridrihsone)
Man ļoti patīk mācīties
1.b (Sandra Fridrihsone)
Draudzēties ar draugiem. Man patīk mācīties.
1.b (Sandra Fridrihsone)
Draudzēties ar draugiem.
1.b (Sandra Fridrihsone)
man skolā patīk mācīties. šajā skolā man patīk viss. Man patīk ētika, matemātika, latviešu valoda, angļu
valoda, mūzika un dabaszinības,
1.b (Sandra Fridrihsone)
Mana skolotaja
2 (Dace Sidra)
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Sporta zāle
2 (Dace Sidra)
VIS LABĀK MAN PATĪK SKOLĀ JO IR DAUDZ DRAUGU.
2 (Dace Sidra)
Sportot!
2 (Dace Sidra)
Man šeja skola patik vislabak kad mums ir informatika ar datoru
2 (Dace Sidra)
jautājumi
2 (Dace Sidra)
Skolotāja un draugi kas ir
2 (Dace Sidra)
Matematika,vizuala maksla,muzika,latvies valoda
2 (Dace Sidra)
sports
2 (Dace Sidra)
man šinī skolā ir ļoti jauki atrastie.
2 (Dace Sidra)
angļu valoda
2 (Dace Sidra)
matematika
2 (Dace Sidra)
kad daudz skoleni ir jauki
2 (Dace Sidra)
Skolotāji,klases,labi bērni
2 (Dace Sidra)
Skolotājas,mācības,visas klases.
2 (Dace Sidra)
Man patīk skolas ēdienu
3.a (Ineta Boguševa)
MAN PATĪK KA SKOLOTĀJS NAURIS PĒC STUNDĀM ATVER DATOR KLASI UN DRĪKST SPĒLĒT
SPĒLES.
3.a (Ineta Boguševa)
Informātika un sports
3.a (Ineta Boguševa)
Man vis labāk patīk informātika un sports
3.a (Ineta Boguševa)
Kad visi ir draudzigi
3.a (Ineta Boguševa)
Man patīk klases skola
3.a (Ineta Boguševa)
Man patīk bibliotēka
3.a (Ineta Boguševa)
Man patīk bibliotēka un mana klase.
3.a (Ineta Boguševa)
Man šajā skola vis patīk
3.a (Ineta Boguševa)
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Man skola visvairak patik loti sporta nodarbibas
3.a (Ineta Boguševa)
teir jauki
3.a (Ineta Boguševa)
Informatika un sports un dabas zinibas
3.a (Ineta Boguševa)
Mācīties visus mācību priekšmetus
3.b (Ruta Stauģe)
Man vis labāk patīk informātika
3.b (Ruta Stauģe)
sports skolotāji informātika
3.b (Ruta Stauģe)
Man patīk viss!
3.b (Ruta Stauģe)
informātika labi draugi
3.b (Ruta Stauģe)
man patīk ļoti sports dabazinības latviešu. v
runājot par telpām man nis vairāk patīk biblotikas telpa informātikas klase
sporta hale un sava klase es ļoti lepojos ar mūsu skolas izsglītību un tradīcījām un skolotāji ir arī labi
3.b (Ruta Stauģe)
sports muzika informatika 1klase patika latviesu valoda biskin matematika un biskin latiesu valoda
3.b (Ruta Stauģe)
KĀ GAITEŅI ISKATĀS,MAN VĒL PATĪK KA IR SPORTA ZĀLE ĻOTI LIELA
3.b (Ruta Stauģe)
Man patīk tas,ka lielākā daļa skolēnu ir ļoti pretimnākoši un izpalīdzīgi.To pašu tu vari teikt par skolotājiem
un visiem cilvēkiem skolā.Viss šeit ir tieši kā vajagnu varbūt tolete ne tik ļoti bet  hei!Labi ka tāda vispār ir!
4 (Inga Smildziņa)
man patīk mūsu skolas skolēni un vis vairak skolotāji
4 (Inga Smildziņa)
skolotājas
4 (Inga Smildziņa)
Man šajā skolā vislabāk patīk skolotājas un skolas iekārtojums!
4 (Inga Smildziņa)
Man šajā skola patik viss edam zale,mana klase viss man patik saja skola???
4 (Inga Smildziņa)
Man patīk viss.Skolotājas ir jaukas.
4 (Inga Smildziņa)
Man vis labāk patīk pasākumi,koncerti,teātri,ekskursijas
4 (Inga Smildziņa)
Skolotāja Inga Smildziņa un Matemātika
4 (Inga Smildziņa)
man patīk mūsu jaukās skolotājas un plašā pulciņu izvēle.
4 (Inga Smildziņa)
labas skolotājas nekliedz skolniekiem
4 (Inga Smildziņa)
sporta stundas
4 (Inga Smildziņa)
file:///C:/Users/Gunita/Desktop/Edurio2.htm

12/22

18.3.2016.

Edurio

sports,informatika,majturiba
4 (Inga Smildziņa)
Informatika
4 (Inga Smildziņa)
man patik klasesbiedri un ari medicina vel kad ir daudz olipiades bernu kas piedalas
4 (Inga Smildziņa)
man patīk ārā sports
4 (Inga Smildziņa)
klasesbiedri
4 (Inga Smildziņa)
Man šajā skolā vislabāk patīk mācības
4 (Inga Smildziņa)
Man saja skola vis labak patik macities
4 (Inga Smildziņa)
tas ka te visu laiku ir pieejamas visādas lietas gan bibliotēkā gan daudz kur citur.šeit var labi paēst,labi
atpūsties un katru dienu iegūsti jaunas zināšanas.Man apmierina arī pulciņi piemēram vizuālā
māksla,logopēdija un vēl...
4 (Inga Smildziņa)
man visvairāk skolā patīk stundas starbrīžos runāties ar draugiem
5 (Sanita Leja)
Mācīties
5 (Sanita Leja)
man patīk skolā pie datora spēlēt spēles
5 (Sanita Leja)
Man patīk sporta zāle
5 (Sanita Leja)
Sporta zāle protams ja var sportot
5 (Sanita Leja)
Man vis labāk patīk zāle
5 (Sanita Leja)
sporta zāle esnīca
5 (Sanita Leja)
kad skolotaji ir parsvara izpalidzigi
5 (Sanita Leja)
Man vislabāk patīk tas kā mūs māca skolas skolotāji un viņu attieksme pret mūsu mācību priekšmetiem.
5 (Sanita Leja)
Tas ka šeit ir labi skolotāji.
5 (Sanita Leja)
sporta skolotājs un sporta zāle
5 (Sanita Leja)
Man patīk tas, ka skola nav liela, bet ir maza. Skolā nav daudz skolēnu.
5 (Sanita Leja)
Man šajā skolā patīk skolotāji .
5 (Sanita Leja)
Sporta skolotājs, tas, ka var saņemt medicīnisko palīdzību un māsiņa ir tik laba.
5 (Sanita Leja)
Man šajā skolā patīk skolotāji.
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5 (Sanita Leja)
Man vis vairāk Talsu pamatskolā patīk skolas dārzs.Pavasaros ir jauki tur atrasties.Vēl man šajā skolā
patīk Popielas.Un es ar prieku dodos uz sporta stundām, kuras mums vada Aivars Lakstīgala
5 (Sanita Leja)
Man šajā skolā patīk ļoti dabaszinības.Šeit arī ir labi skolotāji.
5 (Sanita Leja)
Ka var būt sava klase.Un ka var iet uz konsultācijām pie skolotājiem mācīties.
5 (Sanita Leja)
Dabaszinības.
6 (Vineta Lapiņa)
mani šajā skolā patīk mūzikas novirziens
6 (Vineta Lapiņa)
Ka ir mūzikas novirziens
6 (Vineta Lapiņa)
Man vislabak patik skola skolotajas.
6 (Vineta Lapiņa)
Saprotojošie skolotāji.
6 (Vineta Lapiņa)
saprotošie skolotāji.
6 (Vineta Lapiņa)
Man patīk spēlēt flautu
6 (Vineta Lapiņa)
Kad šeit ir labi bērni un jaukas skolotājas
6 (Vineta Lapiņa)
nezinu
6 (Vineta Lapiņa)
Man patīk , ka mēs esam te maz .
7.b (Dina Bičule)
Skolā visvairāk patīk telpu iekārtošana , skolotāju attieksme dažreiz .
7.b (Dina Bičule)
Man patīk ka šī skola ir maza un jauka.
Skolas telpas.
7.b (Dina Bičule)
Tas ka te var labi iemācīties , var gulēt!
7.b (Dina Bičule)
Šajā skolā man patīk tas,ka ir mūzikas novirziens.
7.b (Dina Bičule)
Daudzie pulciņi, kuros var piedalīties!
7.b (Dina Bičule)
Man patīk bufete un bibliotēka.
7.b (Dina Bičule)
Man ļoti patīk mūsu klases kolektīvs,skolotāji un darbinieki.
7.b (Dina Bičule)
Biblotēka, ēdnīca ,
7.b (Dina Bičule)
Man patīk manas skolas kolektīvs, skolas skolotāji , jo viņi ir nopietni pret savu darbu un labi iemāca. Kad
mums ir bibliotēka, datorklase un instrumentu novirzini.
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7.b (Dina Bičule)
Man šajā skolā vis vairāk patīk bufete, datora klase un sporta laukums.
7.b (Dina Bičule)
Dodā izglītība.
7.b (Dina Bičule)
Dotā izglītība...
7.b (Dina Bičule)
Skolas dārzs.Datori.Bibliotēka.
7.b (Dina Bičule)
GARDEROBE
8 (Aiva Mierkalne)
Tā kā uz skolu dodos, lai iegūtu izglītību, tad mani izglītības šajā skolā apmierina. Bet ja nerunā par
izglītību, tad vislabākais skolā ir tas, ka varu satikt savus draugus.
8 (Aiva Mierkalne)
Man patīk plašais pulciņu klāsts, kurā var izvēlēties sev piemērotāko. Vēl man patīk skolotāji, kuri ir ļoti
saprotoši, un, protams, skolas personāls.
8 (Aiva Mierkalne)
Man patīk cilvēki kas šeit mācās un strādā.Man patīk ka skolā notiek dažādi interesanti pasākumi,
konkursi.
8 (Aiva Mierkalne)
Starpbrīži
8 (Aiva Mierkalne)
Man patīk šajā skolā sporta stundas, tur vienmēr ir ko darīt, kā arī tapēc ka ir bufete, ja need pusdienas
var iet kautko nopirkt. Šajā skolā ļoti rūpējas par tavām atzimēm, lai nepaliktu uz otru gadu.
8 (Aiva Mierkalne)
Kad visas klases ir draudzigas.Viens otram izpalidz
8 (Aiva Mierkalne)
Man šajā skolā vislabāk patīk tas, ka pārsvarā visi skolotāji ir ļoti saprotoši, ar viņiem ir viegli komunicēt, kā
arī šī ir mana pirmā skola un noteikti paliks kā vismīļākā. Vēl man patīk tas, ka šajā skolā var justies mājīgi
un šeit ir tik duadz iespēju (pulciņi, konsultācijas, konkursi, projekti, utt.)
8 (Aiva Mierkalne)
Biologija
8 (Aiva Mierkalne)
Tas ka šeit man ir daudz labi draugi
8 (Aiva Mierkalne)
Skolā man vislabāk patīk skolotāji, protams ne visi, bet ir daži, kuri prot nomierināt un ir saprotoši, kā arī
man patīk, ka ja ir kas nesaprotams skolā vienmēr varēs atrast atbildi
8 (Aiva Mierkalne)
Ingars
8 (Aiva Mierkalne)
Viss.
9 (Antra Puriņa)
Sports
9 (Antra Puriņa)
Sporta skolotājs : Aivars Lakstīgala
Angļu valodas stundas pie skolotājas Lolitas Lipskas.
9 (Antra Puriņa)
Aivars Lakstīgala.
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Sporta stundas un mājturība.
9 (Antra Puriņa)
Sporta stundas
9 (Antra Puriņa)
Sporta stundas.
9 (Antra Puriņa)
Sporta stundas.
9 (Antra Puriņa)
Kad sporta stundās ir fiziski jātrenējas.
9 (Antra Puriņa)
Krēsli, klases kolektīvs
9 (Antra Puriņa)
Krēsli
9 (Antra Puriņa)
nekas
9 (Antra Puriņa)
Nezinu
9 (Antra Puriņa)

Ko tavuprāt varētu uzlabot šajā skolā?
Lai visi būtu draudzīgi!
1.a (Edīte Kaspare)
Toleti
1.a (Edīte Kaspare)
Visās klasēs projektorus.
1.a (Edīte Kaspare)
Es vēlos lai tualetes būtu tīrākas!
1.a (Edīte Kaspare)
Lai klasē būtu novērošanas kameras.
1.a (Edīte Kaspare)
Šajā skolā varētu garderobē nokrāsot sienas.
1.a (Edīte Kaspare)
Izremontēt tualetes.
1.a (Edīte Kaspare)
Lai varētu katru starpbrīdi spēlēt bumbu.
1.a (Edīte Kaspare)
macities
1.a (Edīte Kaspare)
Es gribētu, lai zālē būtu vairāk sporta inventārs.
1.a (Edīte Kaspare)
Gaišāku klasi.
1.a (Edīte Kaspare)
Projektjoru
1.a (Edīte Kaspare)
ES GRIBU LAI ŠOKOLĀDES AUTOMĀTS IR SALABOTS.
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1.a (Edīte Kaspare)
Es gribētu ,lai garderobē būt savs skapītis.
1.a (Edīte Kaspare)
Rotaļu laukumu.
1.a (Edīte Kaspare)
Skolēnu skapīši garderobē
1.b (Sandra Fridrihsone)
GRIBĒTU MAINĪT ZĀLĒ KRĒSLUS.
1.b (Sandra Fridrihsone)
Griduunsinas.
1.b (Sandra Fridrihsone)
Veikt klases remontu.
1.b (Sandra Fridrihsone)
Garderobistes atieksmi pret bērniem
1.b (Sandra Fridrihsone)
Skolēnu skapīši
1.b (Sandra Fridrihsone)
Ednicu
1.b (Sandra Fridrihsone)
Klasē pārkrāsot sienas.
1.b (Sandra Fridrihsone)
nezin
1.b (Sandra Fridrihsone)
Varētu pielabot durvis.
1.b (Sandra Fridrihsone)
MĀCĪBAS.
1.b (Sandra Fridrihsone)
Auto mobilīšu trasi
1.b (Sandra Fridrihsone)
Auto modelišu trase
1.b (Sandra Fridrihsone)
Skolas parādes durvis.
1.b (Sandra Fridrihsone)
Toleti
2 (Dace Sidra)
šeja skola varetu uzlabot sporta laukumu
2 (Dace Sidra)
Talpes un klases
2 (Dace Sidra)
sporta zāli
2 (Dace Sidra)
klasi
2 (Dace Sidra)
macities man patikmatematiku manvel patik klausit/velmanpatik speleties
2 (Dace Sidra)
jvkgbws
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2 (Dace Sidra)
pasu skolu un zali deju
2 (Dace Sidra)
es šajā skolā varētu uzlabot skolas toletes.
2 (Dace Sidra)
dušas
2 (Dace Sidra)
arpuses iskatu
2 (Dace Sidra)
klases
2 (Dace Sidra)
sporta zali un toletes
2 (Dace Sidra)
Šajai skolai es varu pateikt tā.skolai ir daudz uzlīmes
2 (Dace Sidra)
Šajā skola es gribētu uzlabot toletes
2 (Dace Sidra)
Piebūvēt klāt vairākas klases
3.a (Ineta Boguševa)
Atzīmes.
3.a (Ineta Boguševa)
Atzīmes
3.a (Ineta Boguševa)
Sporta zāli,ēdnīcu.
3.a (Ineta Boguševa)
VAR UZLABOT KLASES UN SIENAS JO MAN NEPATĪK KA SIENAS IR SAPLĪŠUŠAS
3.a (Ineta Boguševa)
Varētu uzlabot meiteņu toaleti
3.a (Ineta Boguševa)
Sporta zāle un klases.
3.a (Ineta Boguševa)
Varētu uzlabot meiteņu toaleti
3.a (Ineta Boguševa)
Lai skola ir jauni galdi
3.a (Ineta Boguševa)
nokrasot
3.a (Ineta Boguševa)
neko nevajag
3.a (Ineta Boguševa)
viss mani apmierina
3.b (Ruta Stauģe)
Galdus,krēslus
3.b (Ruta Stauģe)
neko
3.b (Ruta Stauģe)
neko
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3.b (Ruta Stauģe)
neko vis ir labi
3.b (Ruta Stauģe)
toletes zali edam zali
3.b (Ruta Stauģe)
JAUNU KLASI UZTAISĪT
3.b (Ruta Stauģe)
toletes un .......................stundas vajag jautrākas BP
4 (Inga Smildziņa)
es domāju ka 2. stāva varētu uztaisīt remontu
4 (Inga Smildziņa)
izremontēt toletes
4 (Inga Smildziņa)
Šajā skolā manuprāt mainīt nevajadzētu neko
4 (Inga Smildziņa)
neko
4 (Inga Smildziņa)
Neko
4 (Inga Smildziņa)
Es nezinu
4 (Inga Smildziņa)
manuprāt varētu uzlabot to ka mums vajadzētu ģērbtuves atsevišķi meitenēm uz zēniem,un dušas arī
vajadzētu.
4 (Inga Smildziņa)
lai būtu puišu ģērtuves un meiteņu gērtuves
4 (Inga Smildziņa)
šajā skola vajadzetu uztaisit meitenem savu ģerptuvi un puisiem savu gerptuvi???
4 (Inga Smildziņa)
klaviru skolotaju
4 (Inga Smildziņa)
sporta zali
4 (Inga Smildziņa)
sport zale
4 (Inga Smildziņa)
sporta zali lielaku un supoles uzlikt
4 (Inga Smildziņa)
sportazali
4 (Inga Smildziņa)
Sporta zāli
4 (Inga Smildziņa)
es domaju ka neko nevajag uzlabot jo vis ir labi
4 (Inga Smildziņa)
neko izņemot biežāk launagos es vēlētos pārslas.
4 (Inga Smildziņa)
Sporta zāli un bungu klasi
5 (Sanita Leja)
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dažās klasēs lampas būtu skaistākas
5 (Sanita Leja)
Klases toletes bufeti garderobes gaitenis
5 (Sanita Leja)
Toletes, klases, bufeti, garderobes, gaitenis
5 (Sanita Leja)
tualetes
5 (Sanita Leja)
skolā vajadzētu uzlabot datorklasi
5 (Sanita Leja)
Toletes,Bodi,gaiteni
5 (Sanita Leja)
uztisit ģerptuves kur ģerpties uz un no sporta un uztaisit katram savu skapiti ar tslegu kur likt drebes un
miņapaviem lai var ari nolikt maku vai telefonu lai nenozog kads
5 (Sanita Leja)
Varētu nomainīt tolešu aprīkojumu un likt mazākajiem nolaist ūdeni pēc nokārtošanās.
5 (Sanita Leja)
Šeit varētu uzlabot 2.stāvu. Un gaiteņus. Un lai mums būtu tādi kā skapīši kur var ielikt mantas, grāmatas
un virsdrēbes.
5 (Sanita Leja)
mani viss apmierina
5 (Sanita Leja)
Šajā skolā varētu uztaisīt kosmētisko remontu, jo krāsa no sienām krīt nost.
5 (Sanita Leja)
Šajā skolā vajadzētu uzlabot tualeti .
5 (Sanita Leja)
Dažas telpas un gaiteņus, tualetes gan zēniem gan meitenēm.
5 (Sanita Leja)
Man liekas manā skolā vajag uzlabot tualeti.
5 (Sanita Leja)
Tualetes/dušas telpas.
5 (Sanita Leja)
Otrajā stāvā sienas.
5 (Sanita Leja)
Pāris telpas.
6 (Vineta Lapiņa)
Uzlabot šajā skolā vajadzētu meiteņu toleti.
6 (Vineta Lapiņa)
Verētu uzlabot toaletes.
6 (Vineta Lapiņa)
toletes talpas
6 (Vineta Lapiņa)
Dažas telpas.
6 (Vineta Lapiņa)
dažas telpas.
6 (Vineta Lapiņa)
tualetes
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6 (Vineta Lapiņa)
Meiteņu toleti
6 (Vineta Lapiņa)
toaletes
6 (Vineta Lapiņa)
Varētu uzlabot tualetes un arī ēdienus .
7.b (Dina Bičule)
Vajadzētu nelaist starpbrīdī iekšā klasē , un izvēdināt klasi , jo savādāk ir grūti mācīties un ir sasmacis
gaiss .
7.b (Dina Bičule)
Tualetes meitenes.
7.b (Dina Bičule)
Varētu izremontēt skolas tualetes
7.b (Dina Bičule)
TOLETES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7.b (Dina Bičule)
Ģērbtuves.
7.b (Dina Bičule)
Ģērbtuves
7.b (Dina Bičule)
Lielāku zāli sportam. Un Tolečkas
7.b (Dina Bičule)
Toletes.Ēdienu.Izveidot ģērptuves.
7.b (Dina Bičule)
Toaletes, dušas, neizremontētās telpas, bungu klasi, dārzu un sprta laukumu.
7.b (Dina Bičule)
Šajā skolā varētu uzlabot sporta laukumu lai varētu uzspēlēt futbolu un varētu atjaunot basketbola
laukumu.
7.b (Dina Bičule)
Telpas,ednīcas,skolas vidi,labāku ēšanu!
7.b (Dina Bičule)
Ģērptuve
7.b (Dina Bičule)
Gardarobi.Tualetes.Ēdienu.Ģērbtuves.Zāli.Dažas klases.
7.b (Dina Bičule)
PUSDIENU KVALITĀTI
8 (Aiva Mierkalne)
Skolā varētu uzlabot tualešu un veco klašu kvalitāti.
8 (Aiva Mierkalne)
Visu
8 (Aiva Mierkalne)
Varētu uztaisīt ģērbtuves meitenēm un puišiem kur pārģērbties no un uz sportu.Gaiteņos salikt solus lai
nav jāsēž uz grīdas.
8 (Aiva Mierkalne)
Vajadzētu jaunu, lielāku sporta zāli. Tā kā šī ir skola ar mūzikas novirzienu, tad (es saprotu, ka tas,
visticamāk, nav iespējams) varētu dot iespēju apgūt vairāk instrumentu, kā arī padziļināti solfedžo un
mūzikas literatūru.
8 (Aiva Mierkalne)
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Varetu uzlabot touletes
8 (Aiva Mierkalne)
Es ļoti vēlētos lai uzlabo to, ka nav katru dienu 8 stundas, tas ir diezgan daudz, stundās varētu mazāk
rakstīt, vai arī rakstīt, bet mazāk nekā parasti, vairāk rādītu video materiālus, prezentācijas. Kā arī nebūtu
jānēsā visas grāmatas līdzi uz skolu.
8 (Aiva Mierkalne)
Paplašināt ēdienam piedāvājumu skolas ēstuvē, ierīkot kādas ģērbtuves, piemēram, pasākumiem un
sportam.
8 (Aiva Mierkalne)
bufeti
8 (Aiva Mierkalne)
Varētu uzlabot ģērbtuvju stāvokli, kā arī, protams, būtu ļoti noderīgi ieviest dušas, vai vismaz adekvātu
telpu, kur pārģērbties. Būtu noderīgi arī pievērst uzmanību skolas ēdienam. Skolā jau tā notiek dažādi
pasākumi, taču, manuprāt, būtu labāk, ja pasākumos vai konkursos varētu piedalīties tikai tie, kas to vēlas,
un neuzspiestu piedalīšanos tiem, kam tādas vēlmes nav. Tas pats ar mūzikas novirzienu es mācos
spēlēt instrumentu, taču mācos to tikai savam priekam, un uzstāties koncertos nevēlos uz skatuves kāpt
man vispār nepatīk. Varētu padomāt par stundu sarakstu pārkārtošanu, proti starpbrīžu ilgumu, jo es
fiziski nespēju no sporta nama atnākt piecu minūšu laikā, kur nu vēl ja tajā laikā ir iekļauta arī ģērbšanās,
kur nu vēl runas par dušu. Kā arī stundu saraksti ir ļoti grūti gandrīz katru dienu skolā nosēdēt astoņas
stundas.
8 (Aiva Mierkalne)
Uzlabot skolas tualetes, izveidot skolā normālas ģērbtuves, NORMĀLAS vismaz, nevis, ka jāskraida pa
tualetēm,lai pārģērbtos uz sporta, ja sports notiek skolā.
9 (Antra Puriņa)
ģērbtuves, sporta inventāru, dušas, mājturību
9 (Antra Puriņa)
Ģērbtuves, dušas.
Starpbrīžu garumus.
9 (Antra Puriņa)
Dušas, ģērbtuves, starpbrīžu garuma maiņa,
9 (Antra Puriņa)
Telpas , gaiteņus , toaletes
9 (Antra Puriņa)
Vajadzētu ģērbtuves un dušas jo tādas mūsu skolā nav.
9 (Antra Puriņa)
Visu un arī zvanu precizitāti!
9 (Antra Puriņa)
Nezinu
9 (Antra Puriņa)
Tualetes
9 (Antra Puriņa)
Sporta laukumu, skolotāju attieksmes.Mācīšanas procesu, sistēmu.
9 (Antra Puriņa)
sportazali
9 (Antra Puriņa)
Klases interjēru
9 (Antra Puriņa)
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