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A 

1. Atzīmējiet izglītības 

posmu, kurā mācāt  
 1.- 4.klases 

 5.- 9. klases 

 10.-12.klases 

2. Pasvītrojiet tos mācību 

priekšmetus, kurus 

mācāt 

 Visi (vai gandrīz visi) priekšmeti sākumskolā 

 Latviešu valoda, literatūra, svešvaloda 

 Matemātika, informātika, bioloģija, fizika, ģeogrāfija, 

dabas zinības 

 Ķīmija 

 Sociālās zinības, Latvijas un pasaules vēsture, mājturība, 

ētika, kristīgā mācība 

 Sports 

 Vizuālā māksla 

 Mūzika 

 Cita atbilde ........................................................... 

3. Lūdzu, norādiet, ja esat treneris, 

kora/ansambļa vadītājs vai Jums 

ir kāda cita nodarbošanās, kas 

saistīta ar lielu balss aparāta 

slodzi 

 

 

 ..........................................................  

4. Kontaktstundu skaits nedēļā  

 

 

 ................................................. st./ned. 

5. Apvelkot, norādiet, kāds ir 

Jūsu reālais darba laiks nedēļā 

(kontaktstundas, gatavošanās 

stundām, burtnīcu labošana, 

konsultācijas, klases 

audzināšana, papildus darbi) 

 

<10 h 

 

11–20 h 

 

21–30 h 

 

31–40 h 

 

41 < 

6. Novērtējiet savu 

vidējo balss 

skaļumu mācību 

stundu laikā 

atbrīvota, 

klusa 

normāla paaugstināta skaļa ļoti 

skaļa 

kliedzoša 

      

7. Kādas ir Jūsu zināšanas 

par balss lietošanu un 

saudzēšanu? 

 Ļoti labas 

 Drīzāk labas 

 Drīzāk sliktas 

 Ļoti sliktas 

8. Vai Jūs šīs zināšanas 

pielietojat ikdienā? 
 Jā  

 Nē 

 Dažreiz 

9. Vai Jūs saucat/ kliedzat skaļā balsī, lai 

pievērstu skolēnu uzmanību? 

Nē Jā Grūti atbildēt 

10 Vai Jūs sākat runāt, nesagaidot, kad klasē 

iestāsies klusums? 

Nē Jā Grūti atbildēt 

11 Vai Jums ir ieradums krekšķināt runājot? Nē Jā Grūti atbildēt 

12 Vai Jūs vadāt stundas ar sāpošu kaklu? Nē Jā Grūti atbildēt 



13 Vai stundu starpbrīžos Jūs mēdzat runāt? Nē Jā Grūti atbildēt 

14 

Cik daudz ūdeni (vidēji) Jūs izdzerat 

dienas laikā? 

 

.......... glāzes /krūzes    (glāze/ krūze – 250 ml) 

15 Cik daudz kafijas, melnās tējas vai 

kofeīnu saturošus atspirdzinošos 

dzērienus (piem., Coca-Cola) Jūs 

izdzerat dienas laikā? 

 

.......... krūzes/glāzes 

 

B 

16 Skolēnu skaits klasē (vidēji) 

 

 

........... skolēni 

 

17 
Lūdzu novērtējiet, 

kāds ir vidējais 

trokšņa līmenis klasē 

mācību stundas 

laikā? 

 (apvelciet vienu) 

ļoti kluss kluss vidēji skaļš skaļš ļoti skaļš 

     

Piem., 

tukša klase 
klusas balsis, 

darba troksnis 
sarunvaloda troksnis kā 

bērnu dārza 
grupiņā 

skolas gaitenis, 

ēdamzāle 
starpbrīdī 

18 Klases telpā fona troksni rada: 

 (atzīmējiet, ja ir viens vai 

vairāki no minētajiem 

faktoriem): 

 Ielas trokšņi 

 Skaņas no blakus klases 

 Skaņas no gaiteņa 

 Apkures, ventilācijas sistēma 

 Apgaismes ķermeņi 

 Mācību tehniskie līdzekļi (kodoskops, dators, 

projektors u.c.) 

 Mēbeles (galdi, krēsli) 

 Skolēnu nedisciplinētība (sarunāšanās) 

 Cita atbilde .......................................................... 

19 Klases telpā ir : 

(atzīmējiet, ja ir viens vai 

vairāki no minētajiem 

faktoriem) 

 Putekļi 

 Tāfeles krīta daļiņas 

 Ķīmisko vielu izgarojumi 

 Pelējuma sēne 

 Sauss gaiss apkures sezonas laikā 

 Pārāk zema temperatūra apkures sezonas laikā 

 Pārāk augsta temperatūra apkures sezonas laikā 

 Cita atbilde.......................................................... 

20 Novērtējiet klases telpas gaisa kvalitāti 

(putekļi, tāfeles krīta daļiņas, ķīmisko 

vielu izgarojumi, t0 u.c.) 

 

laba 

 

 

drīzāk 

laba 

 

 

drīzāk 

slikta 

 

slikta 

21 Novērtējiet gaisa mitrumu klases telpā 

apkures sezonas laikā 
 Pietiekams 

 Nepietiekams (ļoti sauss gaiss) 

 Grūti atbildēt 

22 Vai klases telpā ir vērojama atbalss 

parādība (skaņas atstarošanās)? 
 Nē 

 Jā  

 Grūti atbildēt 

Balss problēmas 

23 Vai Jums ir bijušas problēmas ar balsi?  Nē – pāriet pie 28.jautājuma  

 Jā  

24 Kad pirmo reizi Jums parādījās balss 

problēmas?(atzīmējiet vienu) 
 Bērnībā, skolas laikā 

 Studiju laikā 

 Strādājot par skolotāju 

 Cita atbilde ............................................ 



25 Balss problēmas man ir (atzīmējiet 

vienu vai vairākus) 
 Pašreiz (šajā brīdī) 

 Bijušas šī mācību gada laikā 

 Agrāk pedagoģiskās karjeras laikā 

26 Vai savas balss dēļ esat meklējusi/-is 

ārsta palīdzību? 
 Nē  

 Jā 

27 Vai ārsts Jums ir konstatējis kādu 

balsenes saslimšanu? 
 Nē  

 Jā, nosauciet kādu .................................. 

 Ir konstatējis, bet nevaru pateikt kādu 

C 

28 Kā Jūs kopumā vērtējat savu veselību?  Tā ir ļoti laba 

 Tā ir drīzāk laba 

 Tā ir drīzāk slikta 

 Tā ir ļoti slikta 

29 Atzīmējat, ja Jums ir kāda no 

norādītajām veselības problēmām: 
 Nav veselības problēmu 

 Hroniskas augšējo elpceļu saslimšanas 

 Endokrīnās saslimšanas/ hormonālie 

traucējumi 

 Elpceļu alerģiskas saslimšanas 

 Atviļņa slimība (gastroezofagālais reflukss) 

 Muguras sāpes 

 Plecu-kakla muskuļu sāpes 

 Cita atbilde .................................................... 

30 Vai Jūs smēķējat?  Nē, nesmēķēju un nekad neesmu to darījusi 

 Kādreiz smēķēju, tagad vairāk nē 

 Jā, smēķēju, bet neregulāri (kompānijas pēc) 

 Jā, smēķēju ikdienā. Cik gadus? .......... 

D 

31 Skalā no 1 līdz 8, lūdzu novērtējiet 

stresa līmeni savā darbā, kur 1- ļoti 

zems stresa līmenis, 8- ļoti augsts 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

32 
 

Atzīmējiet, kas Jūsos izraisa stresu 
 Skolēni 

 Attiecības ar kolēģiem 

 Attiecības ar administrāciju 

 Liela darba slodze 

 Atalgojums 

 Ģimenes problēmas 

 Cita atbilde ............................................... 

33 Skalā no 1 līdz 8, lūdzu novērtējiet 

darba radīto noguruma pakāpi, kur 1- 

ļoti zems noguruma līmenis, 8- ļoti 

augsts 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

34 
 

Novērtējiet savu apmierinātību ar 

darbu 

 Apmierina 

 Drīzāk apmierina 

 Drīzāk neapmierina 

 Neapmierina  

 

 

 

 

 


