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Ievads

Vidējie rezult āt i

Vidējie rezultāti ir noderīgi, lai ātri gūtu pirmo priekšstatu par atbildēm uz dažādiem jautājumiem. Taču, lai gūtu
pilnvērtīgāku izpratni par to, kādi ir aptaujas rezultāti, nepieciešams detalizētāk aplūkot diagrammas, jo vidējie
rezultāti neparāda to, vai skolēnu atbildes ir ļoti izkliedētas vai sagrupējušās ap vienu vērtību. 
Lai aprēķinātu vidējo rezultātu, katrai no atbildēm tiek piešķirta skaitliska vērtība no 1 līdz n (n - atbilžu variantu
skaits), kur 1 ir zemākais atbilžu variants (nekad, nemaz nav noderīgs, reti u.c.). Savukārt n ir visaugstākais atbilžu
variants (vienmēr, ļoti noderīgi, ļoti bieži u.c.). Vidējais rezultāts tiek aprēķināts kā vidējā vērtība no visām atbildēm
(izvēlētajā grupā vai skolā). 
Šim nolūkam grupa var būt izraudzīta gan pēc klases, gan mācību priekšmeta, gan skolotāja, kam vidējie rezultāti
tiek aprēķināti.

Rezult āt u krāsas

Gan stabiņu diagrammas, gan līniju diagrammas tiek attēlotas krāsu skalā no sarkanas līdz tumši zaļai. Tāda pati
skala tiek lietota ar skaitliskajiem rezultātiem, kur krāsa ataino rezultātam tuvāko atbildi. 
Diagrammas, kas neataino vērtību skalu, ir violetā krāsā.

Respondent u skait a at šķirības

Katram jautājumam ir pievienots arī respondentu skaits – cik skolēni, vecāki vai skolotāji ir atbildējuši uz jautājumu.
Respondents nevar izlaist kādu jautājumu, bet var gadīties, ka viņš ir apturējis aptauju vai nav atbildējis uz visiem
jautājumiem.

Pozit īvas at bildes

Pozitīvo atbilžu procentuālais daudzums tiek aprēķināts, nosakot to atbilžu proporciju, kas atrodas augstāko
atbilžu pusē, attiecībā pret visām atbildēm. Vidējā atbilde netiek ņemta vērā, ja atbilžu skaits ir nepāra skaitlis.

Filt ra vidējais

Šis ir vidējais rezultāts no rezultātu apakškopas, kas bija atzīmēti PDF lejupielādes brīdī. Šī kopa ir norādīta šī
dokumenta titullapā.



Pārskats

Šajā sadaļā ir apkopoti atbilžu vidējie rezultāti, sākot ar jautājumiem, kuriem ir augstākie vidēji rezultāti un beidzot
ar zemākajiem. To var izmantot, lai ātri iegūtu priekšstatu par aptaujā konstatētajām stiprajām pusēm un
uzlabojumu jomām.

5.01.0
Filt ra
vidējais

Modulis

5) Vai Jūsu bērns ēd pusdienas skolas ēdnīcā? 4.7 Aptauja  par
ēdināšanu.

6) Vai Jūs inte resē jaties par to,  ko bērns ēd skolā? 4.6 Aptauja  par
ēdināšanu.

8) Vai Jūs apm ierina ēdināšanas organizācija  skolā? 4.4 Aptauja  par
ēdināšanu.

11) Vai Jūsu bērnu apm ierina porcijas lie lum s? 4.3 Aptauja  par
ēdināšanu.

3) Vai Jūs bērns ēd brokastis no rīta  m ājās? 4.2 Aptauja  par
ēdināšanu.

7) Vai Jūsu bērnu apm ierina ēdiena kvalitāte  skolā? 4.0 Aptauja  par
ēdināšanu.

9) Vai Jūs apm ierina ēdnīcas piedāvātā ēdiena
sortim ents,  daudzve idība?

3.7 Aptauja  par
ēdināšanu.

4) Kura ir galvenā ēdienre ize  Jūsu ģim enē? 2.2 Aptauja  par
ēdināšanu.



Detalizēti rezultāti

Šajā sadaļā ir attēlota atbilžu izkliede katram jautājumam, kas sadalīti pa moduļiem. 
Šeit jūs varat gūt padziļinātu ieskatu rezultātos, iepazīstoties ar izraudzītās grupas un skolas vidējiem rezultātiem,
kā arī pozitīvo atbilžu proporciju.

Aptauja par ēdināšanu.

1) Skolā mācās 111 atbildes

Meita

Dēls

2) Kurā klašu posmā mācās Jūsu bērns: 110 atbildes

1.-4.klase

5.-6.klase

3) Vai Jūs bērns ēd brokastis no rīta mājās? 110 atbildes

Jā

Dažreiz

Nē

 Jā

« Putru ar ievārījumu. »  

-

61 (55%)

51 (46%)

77 (70%)

33 (30%)

75 (68%)

25 (23%)

10 (9%)

Vidē ja is

4.2

Pozitīvās atbildes

68%

Meita

Dēls

1.-4.klase

5.-6.klase

Jā

Dažreiz

Nē



4) Kura ir galvenā ēdienreize Jūsu ģimenē? 110 atbildes

Brokast is

Pusdienas

Launags

Vakariņas

 Vakariņas

« Par cik nav iespējams atzīmet šim jautājumam vairākas atbildes tad pareizās atbildes ir brokastis, pusdienas un
vakariņas »  

-

 Vakariņas

« Visas ēdienreizes ir mūsu ģimenē svarīgas. »  

-

5) Vai Jūsu bērns ēd pusdienas skolas ēdnīcā? 109 atbildes

Jā

Dažreiz

Skolā neēd

10 (9%)

31 (28%)

3 (3%)

66 (60%)

Vidē ja is

2.2

Pozitīvās atbildes

37%

96 (88%)

10 (9%)

3 (3%)

Vidē ja is

4.7

Pozitīvās atbildes

88%

Broka

Pusdienas

Vakariņas

Jā

Dažre



6) Vai Jūs interesējaties par to, ko bērns ēd skolā? 109 atbildes

Jā

Dažreiz

Skolā neēd

Nē

7) Vai Jūsu bērnu apmierina ēdiena kvalitāte skolā? 109 atbildes

Jā

Nē

 Jā

« Tomēr ir samērā biežas reizes, kad bērns nepaēd, jo ēdiens nav labs  »  

-

 Jā

« Bērns 1.klasē nevar izvērtēt ēdiena kvalitāti. Ir teicis ka dažreiz ka ēdiens par sāļu. »  

-

 Jā

« Ne vienmēr. »  

-

80 (73%)

25 (23%)

2 (2%)

2 (2%)

0 (0%)

Vidē ja is

4.6

Pozitīvās atbildes

96%

82 (75%)

27 (25%)

Vidē ja is

4.0

Pozitīvās atbildes

75%

Jā

Dažreiz

Jā

Nē



8) Vai Jūs apmierina ēdināšanas organizācija skolā? 109 atbildes

Jā

Nē

 Nē

« Kopējais trauks un pašapkalpošanās, protams, ir laba doma, bet ir reizes, kad bērns saka, ka nav paēdis, jo citi uzlikuši
sev vairāk, nerēķinoties, ka būtu jādalās  »  

-

 Nē

« Liekas ka vienveidīgs,jo katru dienu ēd makaronus un cīsiņu. »  

-

 Jā

« Pārsvarā viss apmierina,tikai piektdienās,kad pusdienas ir 13-os,tas esot par vēlu- ļoti griboties ēst jau agrāk.. »  

-

 Nē

« Nevaru komentēt »  

-

9) Vai Jūs apmierina ēdnīcas piedāvātā ēdiena sortiments, daudzveidība? 109 atbildes

Jā

Kā kuru reizi

Nē

93 (85%)

16 (15%)

Vidē ja is

4.4

Pozitīvās atbildes

85%

45 (41%)

57 (52%)

7 (6%)

Vidē ja is

3.7

Pozitīvās atbildes

41%

Jā

Nē

Jā

Kā kuru reizi

Nē



 Kā kuru reiz i

« Īsti jau nav informācijas  »  

-

10) Kādi ēdieni skolā garšo Jūsu bērnam? 107 atbildes

Pankūkas

Makaroni

Gaļas ēdieni

Zupas

Saldie ēdieni

Kompleksās pusdienas

Salāt i

Mērces

Cits

« Sautējums  »  

-

« tikai griki,ja tiek pasniegti silti »  

-

« Dažas no zupām.. »  

-

« Godīgi sakot, es nezinu. »  

-

« Sautējums,plovs  »  

-

62 (58%)

60 (56%)

45 (42%)

31 (29%)

29 (27%)

27 (25%)

23 (21%)

19 (18%)

18 (17%)

Pankūkas

Makaroni

Gaļas ēdieni

Zupas

Saldie ēdieni

Kompleksās pusdienas

Salāt i

Mērces

Cits



11) Vai Jūsu bērnu apmierina porcijas lielums? 107 atbildes

Jā

Skolā neēd

Nezinu

Neapmierina

 Jā

« Ne vienmēr (balstoties uz iepriekš sniegto komentāru) »  

-

 Jā

« Ir gadījies, kad paliek bez kāda ēdiena daļās, jo ir kopējā traukā un ne visiem pietiek »  

-

 Jā

« ja,jo berns tikpat ka need pusdienas(negarso,esot auksts ediens) »  

-

82 (77%)

1 (1%)

17 (16%)

7 (7%)

Vidē ja is

4.3

Pozitīvās atbildes

78%

Jā

Nezinu

Nea



Atvērtie jautājumi

Aptauja par ēdināšanu.

12) Ar kādiem ēdieniem būtu jāpapildina skolas ēdnīcas piedāvājums?

Man patiktu, ja būtu pieejami vairāk augļi, bet tā
domāju es, to, vai mana meita ēstu to augli, nevaru
pateikt, es ikdienā viņai dodu līdzi ābolu. Ēdnīcas
piedāvājums manai meitai ļoti patīk, viņa tur ēd daudz
labprātāk nekā mājās, kas jau ir labs rādītājs. Zinu, ka
viņai ļoti negaršo sautējums un visādas sakņu zupas,
bet tā, ja ir makaroni, cīsiņi, kotletes un vēl saladais,
un pankūkas, tad viss ir ideāli, viņa man ir gatav
pusdienu ēdienu ēst pat launagā.

Varbūt dažādot gaļas ēdienus. Galvenais, lai ir
dažādība nedēļas garumā. Ja katru dienu ir makaroni,
tas apnīk visiem. Un pēdējā laikā, arī bērni skolā
pārtiek tikai no makaroniem vai rīsiem. Un par to arī
sūdzas...

Jāuzliek uz šķīvja salāti un zupa, jo bērns pats
kautrējas to darīt. PII tos ēda un mājās ēd. Domāju, ka
skolā tos gatavo garšīgi, bet diemžēl tas netiek
pagaršots.

Ceptiem kartupeļiem, rīsiem, makaroni ar sieru, biežāk
pankūkas, biežāk salātus, ketčups, krējums, kompots,
dažādākas sulas, biežāk pienu uz VISIEM GALDIEM
VIENĀDI.

Varbūt var ietvert vismaz divas zupas ēdienkartē .
Kaut kas īsti nav pārdomāts ar starbrīžiem , jo nevarot
paspēt paēst Līdzi dodam sviestmaizes .

Nebajag papildināt.Vienkārši vajag garšīgi
pagatavot.Ēdiens ir neēdams.Bērni ir
izsalkuši.Loooooti daudziem bērniem ēdiens
negarššššooooooooo

svaigie dārzeņi, augļi, iespējams vienkārši sargriezti,
nevis uztaisīti salātos. brukāni, gurķi, paprikas -
sagrieztas garās šķēlēs.

Rīsi, aukstā zupa, marinēti gurķīši, rasols un citi
salāti, lasis piem sautēts vai cepts, jogurts, AUGĻI!!!

dzeramie jogurti paciņās,svaigie tomāti un
burkāni,svaigie augļi piemēram
banāni,bumbieri,manna biezputra

Varbūt varētu būt vairāk pākšaugi. Dārzeņu
sautējumi.. Mazāk makaronu un gaļas subproduktu.

Te ir at tēlotas t ikai 10 atbildes no kopējā skaita. Pilnais teksta atbilžu saraksts ir pieejams Edurio
plat formā.

13) Kāds ir Jūsu bērna iecienītākais ēdiens mājās?

Kotletes, karbonādes, kartupeļi, lapu salāti
(vismīļākie), tomāti, gurķi, kāpostu salāti, štovēti
kāposti, bietes, pankūkas ar pašgatavotu aveņu
ievārījumu.

Pasta bez gaļas, gatavota ar tomātiem un dārzeņiem,
cepti dārzeņi krāsnī, krabju salāti, zaļie lapu salāti,
aukstā zupa uz kefīra bāzes, lēcu zupa

Pa viņam prasītu, tad tie būtu pelmeņi. Bet tos ēdam
ļoti reti. Labrpāt ēd visu. Garšo - Soļanka, Lasis,
kartupeļi (free)

Vista karija mērcē ar rīsiem, vistas zupa ar
makaroniem vai lēcām un/ vai omleti, cepti kartupeļi,
kartupeļu pankūkas



Vārīti kartupeļi ar maltās gaļas/ gulaša mērci. Piena
zupa ar sāli, pankūkas, čilli (pupiņas ar malto gaļu)

Cepti kartupeļi ar kotletēm, rīsi ar vistas fileju,
pankūkas ar zemeņu ievārījumu, dažādi dārzeņu
salāti.

Kartupeļu pankūkas, aukstā zupa, vistas fileja,
kotletes, kartupeļu biesputra, skābeņu zupa

Kartupeļu biezenis, lapu salāti ar gurķiem, svaigi
gurķi, makaroni, vistas karbonādes u.c.

Grūbas, kartupeļi, lēcas, rīsi, griķi, kvinoja ar gaļu vai
zivi; dažādas sātīgas zupas

dažādi lapu salāti, biešu zupa, kāpostu zupa,
biezpiena pankūkas, biezpiena plācenīši.

Te ir at tēlotas t ikai 10 atbildes no kopējā skaita. Pilnais teksta atbilžu saraksts ir pieejams Edurio
plat formā.

14) Jūsu viedoklis par skolas ēdnīcas pakalpojumiem šajā mācību gadā.

Nav viedoklis, jo bērns skolas ēdnīcā neēd. Mācību
gada sākumā gāja uz ēdnīcu, bet visu ko bija
mēğīnājis ņemt ir bijis pārvārīts un negaršīgs. Kopš tā
laika nevaru viņu vairs pierunāt ēst skolā pusdienas.
Diemžēl!

Nereizi pati neesmu bijusi, bet pēc bērna nostāstiem
daudz maz ok, tikai varēja būt lielāks klāsts salātu,
tam neesot nekāda izvēle. Runa iet par parastajiem
salātiem(biešu - siera salāti, burkānu salāti...)

Bērns ļoti reti apmeklē ēdnīcu , tāpēc objektīva
viedokļa nav. Ja iespējams , mainiet ēšanas laikus , jo
meita neapmeklē skolas ēdnīcu , aizbildinoties ar lielu
burzmu , nepaspēj izstāvēt rindu un paēst

Bērns šad tad ,skolas ēdnīcas ēdienā, ir atradis matus
,līdz ar to ,ēdiens nav ticis apēsts ,un bērns ir palicis
needis.Vairāk varētu pievērst uzmanību skolas pavāru
higiēnas ievērošanu.

Lielāka vērība jāpievērš higiēnas prasībām, jo
porcijās bieži ir mati. Bērns, salīdzinājumā ar
iepriekšējiem gadiem, izvēlas skolā pusdienas neēst.

Man pašai nepatīk,bet mans viedoklis nav būtisks,
daudz būtiskāks ir manas meitas, kur tiešām katru
dienu ēd pusdienas un launagu ar prieku.

Kopumā viss apmierina. Varbūt reizēm šķiet, ka
ēdiens ir vienveidīgs, bet nevaru to apgalvot.
Informācija balstīta tikai uz bērna stāstīto.

Pārāk plašs neveselīgo/ neieteicamo ēdienu
piedāvājums 5.,6. klašu skolēniem, jo šai vecumā ir
grūti atturēties no kārdinājuma

Ja bērne ēd, tas noz;īmē, ka ir laba kvalitāte. Domāju,
ka nevajadžetu launagā piedāvāt bērniem bulciņas, frī
kartupeļus.

Par maz daudzveidības, bet pilnīgi nepieņemami ir tas
ka nav augļi! Vismaz, banāni un āboli bùtu noteikti
vajadzīgi!

Te ir at tēlotas t ikai 10 atbildes no kopējā skaita. Pilnais teksta atbilžu saraksts ir pieejams Edurio
plat formā.

15) Jūsu ieteikumi par to, ko vajadzētu uzlabot skolas ēdnīcas darbībā.



Būtu lieliski, ja ēdnīcā būtu inovatīva pieeja
gatavošanai, ēdieni būtu mūsdienīgi. Vairāk svaigu
dārzeņu un augļu, ēdiens pēc iespējas veģetārs un
pats galvenais, lai ēdiens kļūtu gardāks.

Dažādību ēdienkartē, vairāk augļus un dārzeņus,
visiem galdiem vienādus dzērienus, mērču vietā
piedāvāt iespēju lietot ketčupu vai krējumu, dažreiz
makaroni nav pietiekami gatavi.

Uzlabot vajadzētu pavāru higiēnu, jo bērns bieži
skolas ēdnīcas ēdienā ,ir atradis matus ,līdz ar to
ēdiens vairs netiek ēsts ,un bērns ir palicis bez
pusdienām.

Rast iespēju, lai 4.klašu skolēni ēstu ātrāk, jo nevar
sagaidīt pusdienas. Rezultātā saēdas bulciņas
iepriekšējā starpbrīdī un pusdienas paliek neēstas.

Stāvot pusdienu rindā pēc ēdiena, sākumklases
skolēniem ar netīriem traukiem jāiet cauri gaidošo
skolēnu rindai, krustojas ceļi (diezgan neveikli...)

Grūti pateikt,jo paši neizmantojam ēdnīcas
pakalpojumus. Priecājamies,ka bērns var pats
izvēlēties ko grib ēst un neviens nespiež vai
neaizrāda

Bufetē piedāvāt augļus un dārzeņus graušanai, mazāk
bulciņu, otrajā vairāk piedāvāt dažādus graudu
produktus (lēcas, grūbas, pupiņas u.tml.)

Izvietot bērniem interesantā veidā noformētus, piem.,
plakātus, kas ir veselīgs ēdiens, ko tas dos, ja berni
ēdīs veselīgi / neveselīgi..

Varbūt ēdnīca varētu piedāvāt iegādāties augļus.
Nezinu vai tāda iespēja pastāv, bet zinu, ka var
iegādāties bulciņas.

Jau uzrakstīju iepriekš. Ierosinu kopēju galdu klāt 1-
2.klasei, pārējie, lai izvēlas paši ko un kā ēst.

Te ir at tēlotas t ikai 10 atbildes no kopējā skaita. Pilnais teksta atbilžu saraksts ir pieejams Edurio
plat formā.


