
APTAUJAS ANKETA 

Lai plānotu, kā organizēt darbu ar jauniešiem (13-25 gadi) Aknīstes novada pašvaldības 

Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija lūdz Tavu viedokli! 

Aizpildi anketu apvelkot savu atbildi vai ierakstot savas domas! 

Iepriekš pateicamies par līdzdarbību! 

 
Dzimums     Dzīvesvieta     Vecums 

* Vīrietis     * novada centrs     * 13-15 gadi 

* Sieviete    * pagasta centrs    * 16-19 gadi 

     * lauku teritorija   * 20-25 gadi 

1. Kādas ir Tavas intereses? 

 sports 

 mūzika 

 māksla 

 lasīšana, zinātne 

 internets 

 cits (minēt kāds) ___________________ 

 man nav interešu 

2. Vai pēdējā laikā esi piedalījies kādā no minētajām novada aktivitātēm? 

 koncerti 

 sporta pasākumi 

 diskotēkas 

 teātra izrādes 

 lekcijas 

 izstādes 

 cits (minēt kāds) ___________________ 

 neesmu piedalījies 

3. Kādā veidā Tu iegūsti informāciju par pasākumiem un brīvā laika pavadīšanas iespējām? 

 no ģimenes 

 no afišām 

 no draugiem, paziņām 

 lasu internetā 

 lasu Aknīstes novada vēstīs 

 TV, radio 

4. Kādas iespējas ir būt aktīvam jaunietim Aknīstes novadā? 

 BJC piedāvātie interešu pulciņi 

 Mākslas, mūzikas skolas filiāles 

 Biznesa inkubatora piedāvājums 

 Sporta skolas filiāle 

 „MMA” tālāk izglītības iespējas 

 Dažādi projekti (SFL, domes u.c.) 

 Pašdarbības kolektīvi 

 Cits (minēt kāds) _________________________ 

 Nav iespēju būt aktīvam  

5. Kam būtu jāorganizē Tavs brīvais laiks? 

 man pašam       

 ģimenei 

 skolai 

 pašvaldībai 

 BJC 

 Cits (minēt kāds)________________________ 

 



 

6. Cik sava brīvā laika nedēļā Tu būtu gatavs veltīt aktivitātēm? 

 1-2 stundas 

 3-5 stundas 

 6 un vairāk stundas 

 necik 

7. Vai Tu būtu gatavs regulāri apmeklēt piedāvātās aktivitātes? 

 jā  

 nē 

 varbūt, atkarīgs no piedāvājuma 

8. Ko Tu būtu gatavs darīt pasākumā? 

 palīdzēt organizēt 

 piedalīties 

 neko 

9. Vai Tu būtu gatavs veikt brīvprātīgo darbu? 

 jā  

 nē 

 cits (minēt kāds) ________________ 

10. Vai Tu būtu gatavs maksāt par sava brīvā laika aktivitātēm? 

 jā 

 nē 

 varbūt, atkarīgs no piedāvājuma 

11. Kas no minētajām problēmām kavē jauniešu lietderīgā brīvā laika pavadīšanu (sanumurē sākot ar 

vislielāko problēmu)? 

  trūkst informācijas par pasākumiem 

  nav, kas organizē aktivitātes 

  pasīvi jaunieši 

 nav kur aiziet/ nav tikšanās vietas 

  trūkst līdzekļu aktivitāšu apmeklēšanai 

  nav kompānijās 

  pasākumi neatbilst interesēm 

  pārmērīgi tiek lietotas apreibinošas un atkarību izraisošas vielas 

  pasākumi notiek man nepiemērotā laikā 

  cits (minēt kāds) ______________________ 

12. Kas Tavuprāt vislabāk atrisinātu jauniešu brīvā laika problēmu? 

 interešu centrs 

 inventārs, materiālā bāze 

 organizēti pasākumi 

 kārtības nodrošināšana 

 darbs 

 cits (minēt kāds) ___________________ 

13. Kas būtu jāņem vērā plānojot aktivitātes jauniešiem? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

14. Ko Tu vēlētos redzēt savā novadā, pilsētā, pagastā? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

15. Kāds ir Tavs ierosinājums jauniešu brīvā laika organizēšanai? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Paldies! (Aknīstes novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija) 


