Šajā aptaujā atradīsi jautājumus par:
• tevi, tavu ģimeni un tavām mājām;
• tavām domām par savu dzīvi;
• migrāciju;
• tavu veselību;
• tavu skolu;
• brīvo laiku un aktivitātēm mājās.
Izlasi uzmanīgi katru jautājumu un atbildi pēc iespējas precīzāk!
Šajā aptaujā nav pareizu vai nepareizu atbilžu. Izvēlies atbildes, kuras tev šķiet pareizas!
Tu vari lūgt palīdzību, ja kaut ko nesaproti vai neesi pārliecināts(–a), kā jāatbild uz jautājumu.
Daži jautājumi ir par skolas dabaszinātņu priekšmetiem. Tie ir visi tie mācību priekšmeti, kuros apgūstamais mācību saturs ir saistīts ar dabaszinātnēm.
Tavā skolā varētu būt atsevišķi mācību priekšmeti, kuros apgūst fiziku, ķīmiju, bioloģiju, un/vai integrētais dabaszinātņu mācību priekšmets Dabaszinātnes,
ja tu mācies vidusskolā.
Ievēro, lūdzu, ka poga, ko lieto, lai pārietu pie nākamā jautājuma, atrodas ekrāna apakšējā labajā stūrī. Dažos gadījumos būs nepieciešams „noritināt”
ekrānu līdz tā apakšējai malai, lai piekļūtu pie šīs pogas.
Tavas atbildes tiks apvienotas ar citu skolēnu atbildēm, lai noskaidrotu dažādus statistiskos raksturlielumus, kuros neviens skolēns nevarēs
tikt identificēts. Visas tavas atbildes būs pilnīgi konfidenciālas.

A daļa: tu, tava ģimene un tavas mājas

Kurā klasē tu mācies?
(Izvēlies vienu atbildi no nolaižamās izvēlnes!)

ST001Q01TA01

Klase

Izvēlies...
Klase ( ST001Q01TA01 )
Izvēlies...
7.
8.
9.
10.
11.

Pēc kuras no šīm mācību programmām tu mācies?
(Izvēlies vienu atbildi!)

Pamatizglītības

Speciālās pamatizglītības

Arodpamatskolas

Vispārējās vidējās izglītības

Vidējās arodizglītības

ST002Q01TA01

ST002Q01TA02

ST002Q01TA03

ST002Q01TA04

ST002Q01TA05

Kāds ir tavs dzimšanas datums?
(Lai atbildētu uz jautājumu, izvēlies dienu, mēnesi un gadu nolaižamajās izvēlnēs!)

ST003Q01TA01

Diena

Izvēlies...
Diena ( ST003Q01TA01 )
Izvēlies...
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
ST003Q02TA01

Mēnesis

Izvēlies...

Mēnesis ( ST003Q02TA01 )
Izvēlies...
Janvāris
Februāris
Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris
ST003Q03TA01

Gads

Izvēlies...
Gads ( ST003Q03TA01 )
Izvēlies...
1998
1999
2000
2001

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST003Q01TA01 = null OR ^ST003Q02TA01 = null OR ^ST003Q03TA01 = null)

Message:

Lūdzu ievadi pilnu savu dzimšanas datumu!

Vai tu esi meitene vai zēns?
(Izvēlies vienu atbildi!)

Meitene

Zēns

ST004Q01TA01

ST004Q01TA02

Kādu skolu ir beigusi tava māte?
Ja neesi pārliecināts kā atbildēt, palūdz palīdzību testa administratoram!

(Izvēlies vienu atbildi!)

Viņa ir beigusi vidusskolu

Viņa ir beigusi arodskolu vai tehnikumu

Viņa ir beigusi pamatskolu

Viņa ir beigusi sākumskolu

Viņa nav beigusi sākumskolu

ST005Q01TA01

ST005Q01TA02

ST005Q01TA03

ST005Q01TA04

ST005Q01TA05

Vai tava māte ir beigusi kādu no tālāk minētajiem studiju līmeņiem?
Ja neesi pārliecināts, kā atbildēt, palūdz palīdzību testa administratoram!

(Izvēlies vienu atbildi katrā rindā!)

Augstskolas doktora studiju programma

Augstskolas bakalaura vai maăistra studiju programma (universitātē vai institūtā iegūta augstākā
izglītība)

Augstskolas profesionālo studiju programma (universitātē vai institūtā iegūta augstākā izglītība)

Izglītība pēc vidusskolas, bet ne augstskolā

Jā

Nē

ST006Q01TA01

ST006Q01TA02

ST006Q02TA01

ST006Q02TA02

ST006Q03TA01

ST006Q03TA02

ST006Q04TA01

ST006Q04TA02

Kādu skolu ir beidzis tavs tēvs?
Ja neesi pārliecināts(-a), kuru atbildi atzīmēt, palūdz palīdzību testa administratoram!

(Izvēlies vienu atbildi!)

Viņš ir beidzis vidusskolu

Viņš ir beidzis arodskolu vai tehnikumu

Viņš ir beidzis pamatskolu

Viņš ir beidzis sākumskolu

Viņš nav beidzis sākumskolu

ST007Q01TA01

ST007Q01TA02

ST007Q01TA03

ST007Q01TA04

ST007Q01TA05

Vai tavs tēvs ir beidzis kādu no tālāk minētajiem studiju līmeņiem?
Ja neesi pārliecināts(-a), kuru atbildi atzīmēt, palūdz palīdzību testa administratoram!

(Izvēlies vienu atbildi katrā rindā!)

Augstskolas doktora studiju programma

Augstskolas bakalaura vai maăistra studiju programma (universitātē vai institūtā iegūta augstākā izglītība)

Augstskolas profesionālo studiju programma (universitātē vai institūtā iegūta augstākā izglītība)

Izglītība pēc vidusskolas, bet ne augstskolā

Jā

Nē

ST008Q01TA01

ST008Q01TA02

ST008Q02TA01

ST008Q02TA02

ST008Q03TA01

ST008Q03TA02

ST008Q04TA01

ST008Q04TA02

Ar ko pašlaik nodarbojas tava māte?
(Izvēlies vienu atbildi!)

Strādā algotu darbu uz pilnu slodzi

Strādā algotu darbu uz nepilnu slodzi

Nestrādā, bet meklē darbu

Nodarbojas ar kaut ko citu (piemēram, ir mājsaimniece, ir pensijā)

ST009Q01TA01

ST009Q01TA02

ST009Q01TA03

ST009Q01TA04

Ar ko pašlaik nodarbojas tavs tēvs?
(Izvēlies vienu atbildi!)

Strādā algotu darbu uz pilnu slodzi

Strādā algotu darbu uz nepilnu slodzi

Nestrādā, bet meklē darbu

Nodarbojas ar kaut ko citu (piemēram, ir mājsaimnieks, ir pensijā)

ST010Q01TA01

ST010Q01TA02

ST010Q01TA03

ST010Q01TA04

Vai mājās tavā rīcībā ir:
(Izvēlies vienu atbildi katrā rindā!)

Rakstāmgalds mācībām?

Pašam sava istaba?

Mierīga vieta mācībām?

Dators, kuru vari lietot mācībām?

Mācībām paredzētas datorprogrammas?

Interneta pieslēgums?

Klasiskā literatūra (piem., Rainis)?

Dzejas krājumi?

Mākslas darbi (piem., gleznas)?

Skolas darbiem noderīgas grāmatas?

Jā

Nē

ST011Q01TA01

ST011Q01TA02

ST011Q02TA01

ST011Q02TA02

ST011Q03TA01

ST011Q03TA02

ST011Q04TA01

ST011Q04TA02

ST011Q05TA01

ST011Q05TA02

ST011Q06TA01

ST011Q06TA02

ST011Q07TA01

ST011Q07TA02

ST011Q08TA01

ST011Q08TA02

ST011Q09TA01

ST011Q09TA02

ST011Q10TA01

ST011Q10TA02

Tehniskās rokasgrāmatas?

Vārdnīca?

DVD atskaņotājs?

Plazmas vai LCD televizors?

Kabeļtelevīzija vai satelīttelevīzija?

Grāmatas par mākslu, mūziku vai dizainu?

Personīgais viedtālrunis?

Velosipēds?

Motorollers (skūteris)?

ST011Q11TA01

ST011Q11TA02

ST011Q12TA01

ST011Q12TA02

ST011Q13TA01

ST011Q13TA02

ST011Q14NA01

ST011Q14NA02

ST011Q15NA01

ST011Q15NA02

ST011Q16NA01

ST011Q16NA02

ST011Q17TA01

ST011Q17TA02

ST011Q18TA01

ST011Q18TA02

ST011Q19TA01

ST011Q19TA02

Cik daudz tālāk uzskaitīto lietu ir tavās mājās?
(Izvēlies vienu atbildi katrā rindā!)

Televizors

Automašīna

Vannas istaba

Mobilie tālruņi bez interneta pieslēguma

Mobilie tālruņi ar interneta pieslēgumu (piem., viedtālruņi)

Datori (galddatori, portatīvie datori vai klēpjdatori)

Planšetdatori (piemēram, iPad®, Samsung Galaxy Tab,
BlackBerry®, Playbook™)

E-grāmatu lasītāji (piem., Pocket Book, Kindle™)

Mūzikas instrumenti (piem., ģitāra, klavieres)

Nav

Viens

Divi

Trīs vai vairāk

ST012Q01TA01

ST012Q01TA02

ST012Q01TA03

ST012Q01TA04

ST012Q02TA01

ST012Q02TA02

ST012Q02TA03

ST012Q02TA04

ST012Q03TA01

ST012Q03TA02

ST012Q03TA03

ST012Q03TA04

ST012Q04NA01

ST012Q04NA02

ST012Q04NA03

ST012Q04NA04

ST012Q05NA01

ST012Q05NA02

ST012Q05NA03

ST012Q05NA04

ST012Q06NA01

ST012Q06NA02

ST012Q06NA03

ST012Q06NA04

ST012Q07NA01

ST012Q07NA02

ST012Q07NA03

ST012Q07NA04

ST012Q08NA01

ST012Q08NA02

ST012Q08NA03

ST012Q08NA04

ST012Q09NA01

ST012Q09NA02

ST012Q09NA03

ST012Q09NA04

Cik daudz grāmatu ir tavās mājās?
Parasti vienu metru garā plauktā ir aptuveni 40 grāmatu. Avīzes, žurnāli un tavas mācību grāmatas šajā skaitā neietilpst!

(Izvēlies vienu atbildi katrā rindā!)

0-10 grāmatas

11-25 grāmatas

26-100 grāmatas

101-200 grāmatas

201-500 grāmatas

Vairāk par 500 grāmatām

ST013Q01TA01

ST013Q01TA02

ST013Q01TA03

ST013Q01TA04

ST013Q01TA05

ST013Q01TA06

Nākamie divi jautājumi ir par tavas mātes darbu:
(Ja viņa pašlaik nestrādā, norādi viņas pēdējo nodarbošanos!)

Kāda ir tavas mātes pamatnodarbošanās?
(Piem., skolotāja, virtuves strādniece, veikala vadītāja.)
Lūdzu, uzraksti profesijas nosaukumu.

ST014Q01TA01

Kas ietilpst tavas mātes darba pienākumos?
(Piem., viņa māca skolēnus, restorānā palīdz pavāram gatavot ēdienus, vada veikalu.)
Vienā teikumā uzraksti, kādi pienākumi ietilpst vai ietilpa viņas darbā!

ST014Q02TA01

Nākamie divi jautājumi ir par tava tēva darbu:
(Ja viņš pašlaik nestrādā, norādi viņa pēdējo nodarbošanos!)

Kāda ir tava tēva pamatnodarbošanās?
(Piem., skolotājs, virtuves strādnieks, veikala vadītājs.)
Lūdzu, uzraksti profesijas nosaukumu.

ST015Q01TA01

Kas ietilpst tava tēva darba pienākumos?
(Piem., viņš māca skolēnus, restorānā palīdz pavāram gatavot ēdienus, vada veikalu.)
Vienā teikumā uzraksti, kādi pienākumi ietilpst vai ietilpa viņa darbā!

ST015Q02TA01

B daļa: tavas domas par savu dzīvi

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST016 ELSE GOTO
^ST017

Nākamais jautājums ir par to, cik apmierināts(-a) tu jūties ar savu dzīvi skalā no „0” līdz „10”. Nulle nozīmē „pilnīgi neapmierināts(-a)”, un „10” nozīmē
„pilnīgi apmierināts(-a)”.

Kopumā cik apmierināts(-a) tu jūties ar savu dzīvi pašlaik?
(Pabīdi slīdni līdz attiecīgajam skaitlim!)

ST016Q01NA01

0
pilnīgi neapmierināts(-a)

10
pilnīgi apmierināts(-a)

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST018 ELSE GOTO
^ST017

Iedomājies kāpnes, kuru pakāpieni ir numurēti no nulles apakšā līdz desmitniekam augšā. Kāpņu augša attēlo tavu
vislabāko iespējamo dzīvi, bet apakša – tavu vissliktāko iespējamo dzīvi.
(Pabīdi slīdni līdz attiecīgajam skaitlim!)

ST017Q01NA01

Uz kura pakāpiena, tavuprāt, tu atrodies pašlaik?
0
vissliktākā iespējamā dzīve

10
vislabākā iespējamā dzīve
ST017Q02NA01

Uz kura pakāpiena, tavuprāt, tu atradīsies pēc pieciem
gadiem?

0
vissliktākā iespējamā dzīve

10
vislabākā iespējamā dzīve

Domājot par savu dzīvi, cik lielā mērā tu piekrīti vai nepiekrīti šiem apgalvojumiem?
(Izvēlies vienu atbildi katrā rindā!)

Man dzīvē iet ļoti labi.

Man dzīvē iet labi.

Es savā dzīvē vēlētos daudz ko mainīt.

Es vēlos, lai man būtu cita dzīve.

Man ir laba dzīve.

Manā dzīvē ir tas, ko es vēlos.

Man ir labāka dzīve nekā vairumam bērnu.

Pilnīgi nepiekrītu

Nepiekrītu

Piekrītu

Pilnīgi piekrītu

ST018Q01NA01

ST018Q01NA02

ST018Q01NA03

ST018Q01NA04

ST018Q02NA01

ST018Q02NA02

ST018Q02NA03

ST018Q02NA04

ST018Q03NA01

ST018Q03NA02

ST018Q03NA03

ST018Q03NA04

ST018Q04NA01

ST018Q04NA02

ST018Q04NA03

ST018Q04NA04

ST018Q05NA01

ST018Q05NA02

ST018Q05NA03

ST018Q05NA04

ST018Q06NA01

ST018Q06NA02

ST018Q06NA03

ST018Q06NA04

ST018Q07NA01

ST018Q07NA02

ST018Q07NA03

ST018Q07NA04

C daļa: migrācija

Kurā valstī esi dzimis(-usi) tu un tavi vecāki?
(Izvēlies vienu atbildi katrā kolonnā!)

Latvijā

Krievijā

Baltkrievijā

Ukrainā

Citā valstī

Tu

Māte

Tēvs

ST019AQ01T01

ST019BQ01T01

ST019C Q01T01

ST019AQ01T02

ST019BQ01T02

ST019C Q01T02

ST019AQ01T03

ST019BQ01T03

ST019C Q01T03

ST019AQ01T04

ST019BQ01T04

ST019C Q01T04

ST019AQ01T05

ST019BQ01T05

ST019C Q01T05

Branching rule
Rule:
IF (^ST019AQ01T01 = 0 AND ^ST019BQ01T01 = 0 AND ^ST019CQ01T01 = 0 AND ^ST019AQ01T02 = 0
AND ^ST019BQ01T02 = 0 AND ^ST019CQ01T02 = 0 AND ^ST019AQ01T03 = 0 AND ^ST019BQ01T03 = 0 AND
^ST019CQ01T03 = 0 AND ^ST019AQ01T04 = 0 AND ^ST019BQ01T04 = 0 AND ^ST019CQ01T04 = 0 AND
^ST019AQ01T05 = 0 AND ^ST019BQ01T05 = 0 AND ^ST019CQ01T05 = 0) THEN GOTO ^ST022 ELSE IF
(^ST019AQ01T01 = 0 AND (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR
^ST003Q02TA01 = 07 OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null)) THEN GOTO
^ST020 ELSE IF (^ST019AQ01T01 = 0 AND (^ST003Q02TA01 = 02 OR ^ST003Q02TA01 = 04 OR ^ST003Q02TA01 =
06 OR ^ST003Q02TA01 = 08 OR ^ST003Q02TA01 = 10 OR ^ST003Q02TA01 = 12)) THEN GOTO ^ST021 ELSE GOTO
^ST022

Cik vecs(-a) tu biji, kad ieradies Latvijā?
(Lai atbildētu uz jautājumu, izvēlies vienu atbildi no nolaižamās izvēlnes! Ja tev bija mazāk par 12 mēnešiem, izvēlies atbildi „0-1 gadi” (no nulles līdz
vienam gadam)!)

gadi

ST020Q01TA01

Consistency check rule
Rule:

IF ^ST020Q01TA01 >16

Message:

Lūdzu pārbaudi vēlreiz savu ievadīto vecumu!

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST022 ELSE GOTO
^ST021

Cik vecs(-a) tu biji, kad ieradies Latvijā?
(Lai atbildētu uz jautājumu, izvēlies vienu atbildi no nolaižamās izvēlnes! Ja tev bija mazāk par 12 mēnešiem, izvēlies atbildi „ 0-1 gadi” (no nulles līdz
vienam gadam)!)

ST021Q01TA01

Izvēlies...
( ST021Q01TA01 )
Izvēlies...
0 - 1 gads
1 gads
2 gadi
3 gadi
4 gadi
5 gadi
6 gadi
7 gadi
8 gadi
9 gadi
10 gadi
11 gadi
12 gadi
13 gadi
14 gadi
15 gadi
16 gadi

Kādā valodā tu visbiežāk sarunājies mājās?
(Izvēlies vienu atbildi!)

Latviešu valodā

Krievu valodā

Baltkrievu valodā

Ukraiņu valodā

Citā valodā

ST022Q01TA01

ST022Q01TA02

ST022Q01TA03

ST022Q01TA04

ST022Q01TA05

Branching rule
Rule:
IF (^ST022Q01TA01 >0 AND ^ST019AQ01T01 >0 AND ^ST019BQ01T01 >0 AND ^ST019CQ01T01 >0)
THEN GOTO ^ST024 ELSE IF (^ST022Q01TA01 = 0 AND ^ST022Q01TA02 = 0 AND ^ST022Q01TA03 = 0 AND
^ST022Q01TA04 = 0 AND ^ST022Q01TA05 = 0) THEN GOTO ^ST024 ELSE GOTO ^ST023

Kādā valodā tu parasti sarunājies ar tālāk nosauktajiem cilvēkiem?
(Izvēlies vienu atbildi katrā rindā!)

Ar savu māti

Ar savu tēvu

Ar savu brāli(-ļiem) un/vai māsu(-ām)

Ar savu vislabāko draugu (draudzeni)

Ar saviem skolas biedriem

Galvenokārt manā dzimtajā
valodā

Aptuveni vienādi manā
dzimtajā un latviešu valodā

Galvenokārt latviešu
valodā

Ne dzimtajā, ne
latviešu valodā

ST023Q01TA01

ST023Q01TA02

ST023Q01TA03

ST023Q01TA04

ST023Q02TA01

ST023Q02TA02

ST023Q02TA03

ST023Q02TA04

ST023Q03TA01

ST023Q03TA02

ST023Q03TA03

ST023Q03TA04

ST023Q04TA01

ST023Q04TA02

ST023Q04TA03

ST023Q04TA04

ST023Q05TA01

ST023Q05TA02

ST023Q05TA03

ST023Q05TA04

Diskriminācija ir negatīva izturēšanās pret cilvēkiem, tāpēc ka viņi pieder kādai grupai. Vai tu raksturotu sevi kā tādas
kultūras vai tautības pārstāvi, kuru Latvijā diskriminē?
(Diskriminācija ir negatīva izturēšanās pret cilvēkiem atšķirīgas tautības vai kultūras piederības dēļ, piemēram, mazākas iespējas iegūt stipendiju, atrast
darbu vai mājokli, nepieklājīga izturēšanās, apvainošana, uzmākšanās vai uzbrukums tautības vai kultūras piederības dēļ.)

(Izvēlies vienu atbildi!)

Jā

Nē

ST024Q01NA01

ST024Q01NA02

Branching rule
Rule:
IF (^ST024Q01NA01 >0) THEN GOTO ^ST025 ELSE IF (^ST024Q01NA02 >0 AND (^ST019AQ01T01 = 0
OR ^ST019BQ01T01 = 0 OR ^ST019CQ01T01 = 0)) THEN GOTO ^ST025 ELSE IF (^ST024Q01NA02 >0 AND
^ST022Q01TA01 = 0) THEN GOTO ^ST025 ELSE GOTO ^STInfo4

Domājot par tavu pieredzi skolā, uz cik daudziem skolotājiem attiecas šie apgalvojumi?
(Izvēlies vienu atbildi katrā rindā!)
Uz nevienu vai
gandrīz nevienu

Uz dažiem

Uz lielāko daļu

Uz visiem vai
gandrīz visiem

ST025Q01NA01

ST025Q01NA02

ST025Q01NA03

ST025Q01NA04

ST025Q02NA01

ST025Q02NA02

ST025Q02NA03

ST025Q02NA04

ST025Q03NA01

ST025Q03NA02

ST025Q03NA03

ST025Q03NA04

ST025Q04NA01

ST025Q04NA02

ST025Q04NA03

ST025Q04NA04

ST025Q05NA01

ST025Q05NA02

ST025Q05NA03

ST025Q05NA04

Viņi demonstrē izpratni par mentalitāšu dažādību manas kultūras
piederības vai tautības pārstāvju grupā.

ST025Q06NA01

ST025Q06NA02

ST025Q06NA03

ST025Q06NA04

Pret manas kultūras piederības/tautības skolēniem viņi izturas tāpat kā
pret pārējiem skolēniem.

ST025Q07NA01

ST025Q07NA02

ST025Q07NA03

ST025Q07NA04

No manas kultūras piederības/tautības skolēniem viņi sagaida zemākus
mācību rezultātus nekā no pārējiem skolēniem.

ST025Q08NA01

ST025Q08NA02

ST025Q08NA03

ST025Q08NA04

No manas kultūras piederības/tautības skolēniem viņi sagaida labākus
mācību rezultātus nekā no pārējiem skolēniem.

ST025Q09NA01

ST025Q09NA02

ST025Q09NA03

ST025Q09NA04

Par manu kultūras piederību vai tautību viņi runā ar cieņu.

Viņiem ir nepareizi priekšstati par manas kultūras/tautības vēsturi.

Viņi ir atvērti personiskiem kontaktiem ar manas kultūras
piederības/tautības cilvēkiem.

Viņi runā negatīvas lietas par manas kultūras piederības/tautības cilvēkiem.

Viņi Latvijas problēmās vaino manas kultūras piederības/tautības cilvēkus.

Manas kultūras piederības/tautības skolēnu un pārējo skolēnu darbu viņi
vērtē pēc vienādiem kritērijiem.

ST025Q10NA01

ST025Q10NA02

ST025Q10NA03

ST025Q10NA04

Lai disciplinētu manas kultūras piederības/tautības skolēnus, viņi izmanto
tādus pat kritērijus kā pārējiem skolēniem.

ST025Q11NA01

ST025Q11NA02

ST025Q11NA03

ST025Q11NA04

D daļa: tava veselība

Cik tu esi garš(-a)?
(Ieraksti attiecīgo skaitli!)

cm

ST026Q01NA01

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST026Q01NA01 < 90 OR ^ST026Q01NA01 >230)

Message:

Lūdzu pārbaudi ierakstīto vērtību!

Cik tu sver?
(Ieraksti attiecīgo skaitli!)

kg

ST027Q01NA01

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST027Q01NA01 < 30 OR ^ST027Q01NA01 >250)

Message:

Lūdzu pārbaudi ierakstīto skaitli!

No kurienes parasti ir tavs ēdiens skolas pusdienām?
(Izvēlies vienu atbildi!)

Es nekad skolā nepusdienoju

No mājām

No skolas

No citas vietas

ST028Q01NA01

ST028Q01NA02

ST028Q01NA03

ST028Q01NA04

Cik dienas pēdējo 7 dienu laikā laikā tu esi ēdis(-usi) vai dzēris(-usi) šos ēdienus vai dzērienus?
(Lai atbildētu uz jautājumu, izvēlies atbildi no nolaižamās izvēlnes!)

ST029Q01NA01

Augļus (piem., ābolus, apelsīnus, banānus, bumbierus)

Izvēlies...

Augļus (piem., ābolus, apelsīnus, banānus, bumbierus) ( ST029Q01NA01 )
Izvēlies...
nevienu dienu
1 dienu
2 dienas
3 dienas
4 dienas
5 dienas
6 dienas
7 dienas
ST029Q02NA01

Ātrās uzkodas (piem., McDonalds vai Hesburger restorānos)

Izvēlies...

Ātrās uzkodas (piem., McDonalds vai Hesburger restorānos) ( ST029Q02NA01 )
Izvēlies...
nevienu dienu
1 dienu
2 dienas
3 dienas
4 dienas
5 dienas
6 dienas
7 dienas
ST029Q03NA01

Dārzeņus (piem., burkānus, salātus, gurķus)

Izvēlies...

Dārzeņus (piem., burkānus, salātus, gurķus) ( ST029Q03NA01 )
Izvēlies...
nevienu dienu
1 dienu
2 dienas
3 dienas
4 dienas
5 dienas
6 dienas
7 dienas
ST029Q04NA01

Gāzētas limonādes (piem., Coca Cola, Sprite)

Gāzētas limonādes (piem., Coca Cola, Sprite) ( ST029Q04NA01 )
Izvēlies...
nevienu dienu
1 dienu
2 dienas
3 dienas
4 dienas
5 dienas
6 dienas
7 dienas

Izvēlies...

Vai šajā mācību gadā tev mācīja par šīm tēmām kādā no mācību stundām?
(Izvēlies vienu atbildi katrā rindā!)

Veselīgas ēšanas nozīme

Riski, kas saistīti ar alkohola, tabakas un narkotiku lietošanu

Fizisko aktivitāšu nozīme

Riski, kas saistīti ar infekcijas slimībām (piem., tuberkuloze, AIDS)

Jā

Nē

ST030Q01NA01

ST030Q01NA02

ST030Q02NA01

ST030Q02NA02

ST030Q03NA01

ST030Q03NA02

ST030Q04NA01

ST030Q04NA02

Šajā mācību gadā vidēji cik dienas nedēļā tu apmeklē sporta stundas?
(Lai atbildētu uz jautājumu, izvēlies atbildi no nolaižamās izvēlnes!)

ST031Q01NA01

Izvēlies...
( ST031Q01NA01 )
Izvēlies...
nevienu dienu
1 dienu
2 dienas
3 dienas
4 dienas
5 dienas

Cik dienas pēdējo 7 dienu laikā tu nodarbojies ar šīm aktivitātēm ārpus skolas?
(Lai atbildētu uz jautājumiem, izvēlies atbildi no nolaižamās izvēlnes!)

Mērenas fiziskas aktivitātes vismaz 60 minūtes dienā (piem., pastaiga, kāpšana par kāpnēm,
braukšana ar riteni uz skolu, peldēšana)

ST032Q01NA01

Izvēlies...

Mērenas fiziskas aktivitātes vismaz 60 minūtes dienā (piem., pastaiga, kāpšana par kāpnēm, braukšana ar riteni uz skolu, peldēšana) (
ST032Q01NA01 )
Izvēlies...
nevienu dienu
1 dienu
2 dienas
3 dienas
4 dienas
5 dienas
6 dienas
7 dienas
Intensīvas fiziskas aktivitātes vismaz 20 minūtes dienā, kuras veicot, tu svīdi un smagi elpoji
(piem., skriešana, riteņbraukšana, aerobika, futbols, slidošana, basketbols)

ST032Q02NA01

Izvēlies...

Intensīvas fiziskas aktivitātes vismaz 20 minūtes dienā, kuras veicot, tu svīdi un smagi elpoji (piem., skriešana, riteņbraukšana, aerobika, futbols,
slidošana, basketbols) ( ST032Q02NA01 )
Izvēlies...
nevienu dienu
1 dienu
2 dienas
3 dienas
4 dienas
5 dienas
6 dienas
7 dienas

Cik lielā mērā tu nepiekrīti vai piekrīti šiem apgalvojumiem par sevi?
(Izvēlies vienu atbildi katrā rindā!)

Man patīk nodarboties ar fiziskām aktivitātēm.

Fiziskās aktivitātes man dod enerģiju.

Mans ķermenis labi jūtas, kad es nodarbojos ar fiziskām aktivitātēm.

Man ir izteikta panākumu izjūta, kad es nodarbojos ar fiziskām aktivitātēm.

Pilnīgi nepiekrītu

Nepiekrītu

Piekrītu

Pilnīgi piekrītu

ST033Q01NA01

ST033Q01NA02

ST033Q01NA03

ST033Q01NA04

ST033Q02NA01

ST033Q02NA02

ST033Q02NA03

ST033Q02NA04

ST033Q03NA01

ST033Q03NA02

ST033Q03NA03

ST033Q03NA04

ST033Q04NA01

ST033Q04NA02

ST033Q04NA03

ST033Q04NA04

E daļa: tava skola

Cik lielā mērā tu piekrīti vai nepiekrīti šādiem apgalvojumiem par savu skolu?
(Izvēlies vienu atbildi katrā rindā!)

Es skolā jūtos neiederīgs vai atstumts.

Es skolā viegli iedraudzējos.

Es skolā jūtos iederīgs.

Es skolā jūtos dīvaini un ne savā vietā.

Man liekas, ka es patīku citiem skolēniem.

Es skolā jūtos vientuļš.

Es skolā jūtos laimīgs.

Manā skolā viss ir ideāli.

Es esmu apmierināts ar savu skolu.

Pilnīgi piekrītu

Piekrītu

Nepiekrītu

Pilnīgi nepiekrītu

ST034Q01TA01

ST034Q01TA02

ST034Q01TA03

ST034Q01TA04

ST034Q02TA01

ST034Q02TA02

ST034Q02TA03

ST034Q02TA04

ST034Q03TA01

ST034Q03TA02

ST034Q03TA03

ST034Q03TA04

ST034Q04TA01

ST034Q04TA02

ST034Q04TA03

ST034Q04TA04

ST034Q05TA01

ST034Q05TA02

ST034Q05TA03

ST034Q05TA04

ST034Q06TA01

ST034Q06TA02

ST034Q06TA03

ST034Q06TA04

ST034Q07TA01

ST034Q07TA02

ST034Q07TA03

ST034Q07TA04

ST034Q08TA01

ST034Q08TA02

ST034Q08TA03

ST034Q08TA04

ST034Q09TA01

ST034Q09TA02

ST034Q09TA03

ST034Q09TA04

Cik bieži tavā skolā notiek tālāk uzskaitītais?
(Izvēlies vienu atbildi katrā rindā!)

Skolēni neklausās, ko saka skolotājs(-a).

Klasē ir troksnis un nekārtība.

Skolotājam(-ai) ilgi jāgaida, kamēr skolēni nomierinās.

Skolēni nevar labi pastrādāt.

Skolēni nesāk darbu ilgu laiku pēc stundas sākuma.

Katru stundu

Vairumā stundu

Dažās stundās

Nekad vai gandrīz
nekad

ST035Q01TA01

ST035Q01TA02

ST035Q01TA03

ST035Q01TA04

ST035Q02TA01

ST035Q02TA02

ST035Q02TA03

ST035Q02TA04

ST035Q03TA01

ST035Q03TA02

ST035Q03TA03

ST035Q03TA04

ST035Q04TA01

ST035Q04TA02

ST035Q04TA03

ST035Q04TA04

ST035Q05TA01

ST035Q05TA02

ST035Q05TA03

ST035Q05TA04

Runājot par tavu skolu, cik lielā mērā tu piekrīti šiem apgalvojumiem?
(Izvēlies vienu atbildi katrā rindā!)

Skola nav darījusi neko daudz, lai sagatavotu mani pieaugušā dzīvei pēc skolas
beigšanas.

Skola ir bijusi zemē nomests laiks.

Skola ir veicinājusi manu pašpaļāvību lēmumu pieņemšanā.

Skola man ir iemācījusi lietas, kas būs noderīgas turpmākajā darbā.

Cītīgi mācoties skolā, es varēšu tikt pie laba darba.

Cītīgi mācoties skolā, es tikšu labā augstskolā.

Man patīk saņemt labas atzīmes.

Cītīgi mācīties skolā ir svarīgi.

Pilnīgi piekrītu

Piekrītu

Nepiekrītu

Pilnīgi nepiekrītu

ST036Q01TA01

ST036Q01TA02

ST036Q01TA03

ST036Q01TA04

ST036Q02TA01

ST036Q02TA02

ST036Q02TA03

ST036Q02TA04

ST036Q03TA01

ST036Q03TA02

ST036Q03TA03

ST036Q03TA04

ST036Q04TA01

ST036Q04TA02

ST036Q04TA03

ST036Q04TA04

ST036Q05TA01

ST036Q05TA02

ST036Q05TA03

ST036Q05TA04

ST036Q06TA01

ST036Q06TA02

ST036Q06TA03

ST036Q06TA04

ST036Q07TA01

ST036Q07TA02

ST036Q07TA03

ST036Q07TA04

ST036Q08TA01

ST036Q08TA02

ST036Q08TA03

ST036Q08TA04

Cik bieži tavās mācību stundās notiek tālāk uzskaitītais?
(Izvēlies vienu atbildi katrā rindā!)

Skolotājs(-a) liek skolēniem daudz mācīties.

Skolotājs(-a) skolēniem saka, ka viņi var strādāt labāk.

Skolotājam(-ai) nepatīk, ka skolēni iesniedz paviršu darbu.

Skolēniem daudz jāmācās.

Nekad

Dažās stundās

Vairumā stundu

Katrā stundā

ST037Q01TA01

ST037Q01TA02

ST037Q01TA03

ST037Q01TA04

ST037Q02TA01

ST037Q02TA02

ST037Q02TA03

ST037Q02TA04

ST037Q03TA01

ST037Q03TA02

ST037Q03TA03

ST037Q03TA04

ST037Q04TA01

ST037Q04TA02

ST037Q04TA03

ST037Q04TA04

Cik bieži pēdējo 12 mēnešu laikā ar tevi skolā ir noticis tālāk minētais?
(Izvēlies vienu atbildi katrā rindā!)

Citi skolēni mani ir apsaukājuši.

Citi skolēni mani ir apcēluši.

Citi skolēni apzināti nav mani iesaistījuši savās aktivitātēs.

Citi skolēni ir mani izsmējuši.

Citi skolēni man ir draudējuši.

Citi skolēni ir atņēmuši vai salauzuši man piederošās lietas.

Citi skolēni man apzināti ir iesituši vai grūstījuši.

Citi skolēni par mani izplata sliktas baumas.

Dažas reizes gadā

Dažas reizes
mēnesī

Vienreiz
nedēļā vai
biežāk

ST038Q01NA01

ST038Q01NA02

ST038Q01NA03

ST038Q01NA04

ST038Q02NA01

ST038Q02NA02

ST038Q02NA03

ST038Q02NA04

ST038Q03NA01

ST038Q03NA02

ST038Q03NA03

ST038Q03NA04

ST038Q04NA01

ST038Q04NA02

ST038Q04NA03

ST038Q04NA04

ST038Q05NA01

ST038Q05NA02

ST038Q05NA03

ST038Q05NA04

ST038Q06NA01

ST038Q06NA02

ST038Q06NA03

ST038Q06NA04

ST038Q07NA01

ST038Q07NA02

ST038Q07NA03

ST038Q07NA04

ST038Q08NA01

ST038Q08NA02

ST038Q08NA03

ST038Q08NA04

Nekad vai gandrīz
nekad

Cik bieži pēdējo 12 mēnešu laikā ar tevi skolā ir noticis tālāk minētais?
(Izvēlies vienu atbildi katrā rindā!)
Nekad vai gandrīz
nekad

Dažas reizes gadā

Dažas reizes
mēnesī

Vienreiz nedēļā
vai biežāk

ST039Q01NA01

ST039Q01NA02

ST039Q01NA03

ST039Q01NA04

ST039Q02NA01

ST039Q02NA02

ST039Q02NA03

ST039Q02NA04

Skolotāji ir likuši man saprast, ka, viņuprāt, es neesmu tik gudrs(-a) kā
citi skolēni.

ST039Q03NA01

ST039Q03NA02

ST039Q03NA03

ST039Q03NA04

Skolotāji mani ir sodījuši par disciplīnas pārkāpumiem stingrāk nekā
citus skolēnus.

ST039Q04NA01

ST039Q04NA02

ST039Q04NA03

ST039Q04NA04

ST039Q05NA01

ST039Q05NA02

ST039Q05NA03

ST039Q05NA04

ST039Q06NA01

ST039Q06NA02

ST039Q06NA03

ST039Q06NA04

Skolotāji ir mani izsaukuši biežāk nekā citus skolēnus.

Skolotāji mani ir novērtējuši stingrāk nekā citus skolēnus.

Skolotāji mani ir izsmējuši citu priekšā.

Skolotāji man citu priekšā ir pateikuši kaut ko aizvainojošu.

Cik lielā mērā tu piekrīti vai nepiekrīti šādiem apgalvojumiem par savas skolas skolotājiem?
(Izvēlies vienu atbildi katrā rindā!)

Man ir labas attiecības ar lielāko daļu skolotāju.

Lielākai daļai skolotāju rūp mana labklājība.

Lielākā daļa skolotāju patiešām ieklausās manis teiktajā.

Ja man nepieciešama papildu palīdzība, es to saņemšu no saviem
skolotājiem.

Lielākā daļa skolotāju pret mani izturas taisnīgi.

Manus skolotājus interesē manas aktivitātes skolā.

Mani skolotāji atbalsta manus centienus izglītībā un mācību sasniegumos.

Mani skolotāji mani atbalsta, ja man skolā ir grūtības.

Mani skolotāji mani iedrošina būt pārliecinātam(-ai) par sevi.

Mani skolotāji mani iedrošina apgūt jaunas prasmes.

Pilnīgi piekrītu

Piekrītu

Nepiekrītu

Pilnīgi nepiekrītu

ST040Q01TA01

ST040Q01TA02

ST040Q01TA03

ST040Q01TA04

ST040Q02TA01

ST040Q02TA02

ST040Q02TA03

ST040Q02TA04

ST040Q03TA01

ST040Q03TA02

ST040Q03TA03

ST040Q03TA04

ST040Q04TA01

ST040Q04TA02

ST040Q04TA03

ST040Q04TA04

ST040Q05TA01

ST040Q05TA02

ST040Q05TA03

ST040Q05TA04

ST040Q06NA01

ST040Q06NA02

ST040Q06NA03

ST040Q06NA04

ST040Q07NA01

ST040Q07NA02

ST040Q07NA03

ST040Q07NA04

ST040Q08NA01

ST040Q08NA02

ST040Q08NA03

ST040Q08NA04

ST040Q09NA01

ST040Q09NA02

ST040Q09NA03

ST040Q09NA04

ST040Q10NA01

ST040Q10NA02

ST040Q10NA03

ST040Q10NA04

ST040Q11NA01

ST040Q11NA02

ST040Q11NA03

ST040Q11NA04

ST040Q12NA01

ST040Q12NA02

ST040Q12NA03

ST040Q12NA04

ST040Q13NA01

ST040Q13NA02

ST040Q13NA03

ST040Q13NA04

Mani skolotāji sniedz man detalizētu informāciju un skaidrojumus par
mācību uzdevumiem un stratēģijām.

ST040Q14NA01

ST040Q14NA02

ST040Q14NA03

ST040Q14NA04

Mani skolotāji demonstrē konkrētas prasmes, kas nepieciešamas
uzdevumu veikšanai.

ST040Q15NA01

ST040Q15NA02

ST040Q15NA03

ST040Q15NA04

ST040Q16NA01

ST040Q16NA02

ST040Q16NA03

ST040Q16NA04

ST040Q17NA01

ST040Q17NA02

ST040Q17NA03

ST040Q17NA04

ST040Q18NA01

ST040Q18NA02

ST040Q18NA03

ST040Q18NA04

Mani skolotāji izvērtē manus sasniegumus skolā.

Mani skolotāji man sniedz padomus, kā virzīties uz priekšu, ja esmu
apjucis(-kusi).

Mani skolotāji man pastāsta, kā veikt uzdevumu un kāpēc tas jādara.

Mani skolotāji uzdod man jautājumus, lai es dziļāk izprastu mācību saturu.

Manā skolā skolēni piedalās lēmumu pieņemšanā.

Pieaugušie skolā ieklausās skolēnu priekšlikumos.

Kurš tavā skolā maksā par šīm lietām?
(Izvēlies vienu atbildi katrā rindā!)

Mācību grāmatas

Pusdienas

Ekskursijas

Mūsu skolā to nav

Tās ir par brīvu

Mani vecāki vai es par
tām maksā pilnā
apjomā

ST041Q01NA01

ST041Q01NA02

ST041Q01NA03

ST041Q01NA04

ST041Q02NA01

ST041Q02NA02

ST041Q02NA03

ST041Q02NA04

ST041Q03NA01

ST041Q03NA02

ST041Q03NA03

ST041Q03NA04

Mani vecāki vai es par
tām maksā daļēji

F daļa: brīvais laiks un aktivitātes mājās

Cik nedēļas skolas brīvlaikā tu veltīji šīm aktivitātēm?
(Ja tu aktivitātei veltīji vairāk par četrām dienām, atzīmē to kā vienu nedēļu!)

(Pabīdi slīdni līdz attiecīgajam nedēļu skaitam katrā rindā!)

ST042Q01NA01

nedēļas
Ceļošana
0

13
ST042Q02NA01

nedēļas
Dzīvošana ģimenes brīvdienu mājā
0

13
ST042Q03NA01

nedēļas
Strādāšana apmaksātā darbā
0

13
ST042Q04NA01

nedēļas
Palīdzība ģimenes biznesā
0

13
ST042Q05NA01

nedēļas

nedēļas
Palīdzība mājas darbos vai jaunāko brāļu vai māsu pieskatīšana
0

13
ST042Q06NA01

nedēļas
Dalība vasaras kursos/ vasaras skolā
0

13
ST042Q07NA01

nedēļas
Dalība aktivitātēs mājās (piem., tikšanās ar draugiem, dalība
vietējos pasākumos)
0

13
ST042Q08NA01

nedēļas
Dalība brīvdienu nometnēs (piem., mākslas vai sporta nometnēs)
0

13
ST042Q09NA01

nedēļas
Brīvprātīgā darba veikšana (piem., kā brīvprātīgais palīgs lielu
masu pasākumu norises laikā)
0

13
ST042Q10NA01

nedēļas
Ģimenes locekļu un draugu apciemošana
0

13

Branching rule
Rule:

IF (^ST042Q01NA01 = 0 OR ^ST042Q01NA01 = null) THEN GOTO ^ST043 ELSE GOTO ^ST044

Kāpēc tu skolas brīvlaikā nedevies ceļojumā?
(Izvēlies vienu atbildi!)

Naudas dēļ

Citu iemeslu dēļ

ST043Q01NA01

ST043Q01NA02

Cik bieži pēdējo 12 mēnešu laikā tu esi darījis(-usi) tālāk minēto?
(Izvēlies vienu atbildi katrā rindā!)

Apmeklējis(-usi) muzeju

Apmeklējis(-usi) mākslas izstādi

Apmeklējis(-usi) klasiskās mūzikas koncertu

Apmeklējis(-usi) rokmūzikas/popmūzikas koncertu

Apmeklējis(-usi) teātra izrādi

Apmeklējis(-usi) sporta sacensības

Nevienu reizi

Vienreiz vai divreiz

Trīsreiz vai
četrreiz

Vairāk par četrām
reizēm

ST044Q01NA01

ST044Q01NA02

ST044Q01NA03

ST044Q01NA04

ST044Q02NA01

ST044Q02NA02

ST044Q02NA03

ST044Q02NA04

ST044Q03NA01

ST044Q03NA02

ST044Q03NA03

ST044Q03NA04

ST044Q04NA01

ST044Q04NA02

ST044Q04NA03

ST044Q04NA04

ST044Q05NA01

ST044Q05NA02

ST044Q05NA03

ST044Q05NA04

ST044Q06NA01

ST044Q06NA02

ST044Q06NA03

ST044Q06NA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST044Q01NA02 > 0 OR ^ST044Q01NA03 > 0 OR ^ST044Q01NA04 > 0 OR ^ST044Q02NA02 > 0
OR ^ST044Q02NA03 > 0 OR ^ST044Q02NA04 > 0 OR ^ST044Q03NA02 > 0 OR ^ST044Q03NA03 > 0 OR
^ST044Q03NA04 > 0 OR ^ST044Q04NA02 > 0 OR ^ST044Q04NA03 > 0 OR ^ST044Q04NA04 > 0 OR
^ST044Q05NA02 > 0 OR ^ST044Q05NA03 > 0 OR ^ST044Q05NA04 > 0 OR ^ST044Q06NA02 > 0 OR
^ST044Q06NA03 > 0 OR ^ST044Q06NA04 > 0) THEN GOTO ^ST045 ELSE GOTO ^ST046

Vai tev vai tavai ģimenei ir iepriekš jākrāj nauda, lai varētu piedalīties iepriekšējā jautājumā minētajos pasākumos?
(Izvēlies vienu atbildi!)

Nē, apmeklētie pasākumi bija bez maksas.

Nē, mums nevajadzēja krāt naudu.

Jā, mums bija jākrāj nauda.

ST045Q01NA01

ST045Q01NA02

ST045Q01NA03

Cik bieži tu kopā ar vecākiem vai kādu citu savās mājās dari tālāk minēto?
(Izvēlies vienu atbildi katrā rindā!)

Pārspriežam, kā man ir veicies skolā

Kopā ēdam pusdienas vai vakariņas

Pārspriežam politiskus vai sociālus jautājumus

Vienkārši runājamies

Pārspriežam grāmatas, filmas vai TV raidījumus

Nekad vai gandrīz
nekad

Vienu vai vairākas
reizes gadā

Vienu vai vairākas
reizes mēnesī

Vienu vai vairākas
reizes nedēļā

Katru dienu vai
gandrīz katru
dienu

ST046Q01NA01

ST046Q01NA02

ST046Q01NA03

ST046Q01NA04

ST046Q01NA05

ST046Q02NA01

ST046Q02NA02

ST046Q02NA03

ST046Q02NA04

ST046Q02NA05

ST046Q03NA01

ST046Q03NA02

ST046Q03NA03

ST046Q03NA04

ST046Q03NA05

ST046Q04NA01

ST046Q04NA02

ST046Q04NA03

ST046Q04NA04

ST046Q04NA05

ST046Q05NA01

ST046Q05NA02

ST046Q05NA03

ST046Q05NA04

ST046Q05NA05

Kas parasti dzīvo ar tevi kopā mājās?
(Izvēlies vienu atbildi katrā rindā!)

Māte (pamāte vai audžumāte)

Tēvs (patēvs vai audžutēvs)

Brālis(-ļi) (ieskaitot pusbrāļus)

Māsa(-s) (ieskaitot pusmāsas)

Vecvecāks(-i)

Citi (piem., māsīcas un/vai brālēni)

Jā

Nē

ST047Q01TA01

ST047Q01TA02

ST047Q02TA01

ST047Q02TA02

ST047Q03TA01

ST047Q03TA02

ST047Q04TA01

ST047Q04TA02

ST047Q05TA01

ST047Q05TA02

ST047Q06TA01

ST047Q06TA02

Paldies par tavu sadarbību, aizpildot šo aptauju!

