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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?

jauniešu intereses nezinu darbs, pasākumi

jauniešu intereses, samaksa- ja ir, , lai būtu 

nodrošināta kārtība

Kaut ko organizēt biežāk, lai tas notiek ilgāku 

laiku

viņu ierosinājumi nezinu nav

Pirkārt, būtu jāmaina pašu jauniešu attieksme, 

jo patiesībā tas, kas nav, kur aiziet vai kur 

piedalīties, ir tikai atruna. Aknīstē nekad nav 

bijušas lielas ekstras pasākumu piedāvājumā, 

tomēr agrāk gandrīz katram jaunietim bija kāda 

aizraušanās, jo tikai tad, ja ir patiesa vēlēšanās 

kaut kur iesaistīties, tas ir iespējams. Tomēr 

attieksmes mainīšana nav tik viegli paveicama, 

tāpēc domāju, ka jānoskaidro tās aktivitātes un 

interešu grupas, kurās gribētu iesaistīties 

vairums jauniešu.

Es domāju, ka būtu ideāli, ja novadā tiktu 

nodarbināta persona, kura uzņemtos atbildību 

par jauniešu pasākumuierosināšanu, uzņemtos 

daļu oganizācijas (kopā ar pašiem jauniešiem) 

un vienmēr būtu lietas kursā par aktualit;ātēm 

ne tikai tuvākajā apkārtnē, bet arī valsts un 

varbūt par Eiropas mērogā. Manuprāt, 

mūsdienās pastāv neskaitāmas iespējas 

piedalīties dažādos Eiropas finansētos, kas 

jauniešiem dotu iespēju paplašināt savu 

redzesloku. Bez šaubām, tas nav vienkārši 

izdarāms, jo parasti fiziskais personai nav dotya 

iespēja, bet nekas nav neiespējams - ar 

pašvaldības pozitīvu attieksmi un finansiālo 

atbalstu tas būtu sasniedzams!

Es domāju, ka būtu ideāli, ja novadā tiktu 

nodarbināta persona, kura uzņemtos atbildību 

par jauniešu pasākumuierosināšanu, uzņemtos 

daļu oganizācijas (kopā ar pašiem jauniešiem) 

un vienmēr būtu lietas kursā par aktualit;ātēm 

ne tikai tuvākajā apkārtnē, bet arī valsts un 

varbūt par Eiropas mērogā. Manuprāt, 

mūsdienās pastāv neskaitāmas iespējas 

piedalīties dažādos Eiropas finansētos, kas 

jauniešiem dotu iespēju paplašināt savu 

redzesloku. Bez šaubām, tas nav vienkārši 

izdarāms, jo parasti fiziskais personai nav dotya 

iespēja, bet nekas nav neiespējams - ar 

pašvaldības pozitīvu attieksmi un finansiālo 

atbalstu tas būtu sasniedzams!

Pirmkārt jau, lai tas būtu aktuāls pašu jauniešu 

vidū, lai šī aktivitāte liktos pievilcīga 

jauniešiem. Jauniešiem jādot iespēja iesaistīties 

rīkošanā, jo tikai uzņemoties atbildību par kaut 

ko - jaunietis sāk novērtēt procesu un 

Vēlētos redzēt jauniešu rīkotus pasākumus. Kā 

lielisks piemērs bija pirms gadiem 7 jaunieši 

rīkotas mūzikas festivāls Aknīstes estrādē.

Kad es gāju vidusskolā, man paveicās  

darboties vairākos projektos, līdzdarboties to 

rīkošanā tā deva lielu pieredzi un mudināja 

domāt vairāk. Lielisku pieredzi var iegūt arī 

jauniešu radošajās darbnīcās.  

Viņu intereses uzzināt, kādas aktivitātes vēlās 

viņi paši, un radīt interesi par to aktivitāti, tā ka 

viņš to ieraugot vai dzird, beigās aiziet piedalās Liekas, ka jau no visa pa mazam ir kaut kas.

Domāju, ka ir labi, ka jau tagad tiek organizēts, 

bet galvenais vai paši jaunieši ir tik aktīvi. 
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Nav atbildes. Vairāk atpūtas vietas. Nav atbildes.

jauniešu viedoklis, jāveido aptaujas par to, kas 

jauniešus interesē, ko viņi vēlētos darīt, kādos 

pasākumos piedalīties, kas viņiem šobrīd šķiet 

saistošs

vairāk kultūras pasākumu, ne tikai balles 

Jaunajā gadā un Abiturientu vakarā. lielākas 

izklaides iespējas. arī tiem, kuri uz Aknīsti 

atbrauc nedēļas nogalēs un pirmdien dodas 

prom.

varbūt piesaistīt līdzekļus kā pasākumu 

rīkošanai, tā arī kultūras centra izveidei 

Aknīstē. dažādot kultūras dzīvi, smelties idejas 

no citiem.

Viņu intereses, kas tieši pašiem jauniešiem 

būtu interesants un ko viņi vēlētos apmeklēt 

un aktīvi iesaistīties.

Daudz aktīvu jauniešu, kas daudz dara novada 

labā, piemēram, sakopj to. Iespējams dažādus 

pasākumus, kuros iesaistīta lielākā daļa novada 

iedzīvotāju, netikai jaunieši. Vai arī vietu, kur 

brīvajā laikā var pulcēties jaunieši un darīt 

dažādas lietas, kas viņiem tuvākas, piemēram 

aktīvi iesaistīties diskusiju klubā kur ar diskusiju 

palīdzību var uzzināt katra vēlmes un meklēt 

risinājumus, lai tos realizētu! Un vadītājus, kas 

motivētu šos jauniešus darboties un rast 

risinājumu.

Motivēt jauniešus kaut ko darīt nevis brīvo 

laiku pavadīt internetā. Savā ziņā, jau no katra 

ir atkarīgs kā viņš pavada savu brīvo laiku un ja 

viņš neko nevēlas, tad arī nedarīs, lai cik liels 

būtu piedāvājuma klāsts. Mēģināt uzrunāt 

jauniešus, lai noskaidrotu, kas viņiem ir 

nepieciešams.

Jauniešu intereses.

Vairāk aktīvu pašakumu, kas saistīti ar sportu 

un izklaidi.

Vairāk veidot aktīvus pasākumus, piemēram, 

kā sporta spēles.

Viņu gribēšana. Lielu sporta zāli. Nekāda.

Vecums, kam tas domāts un kādu labumu tas 

dos jaunietim vai noderēs, vai nē.

Klubu, kuru var apmeklēt ne tikai tas, kas 

mācās Aknistes vidusskolā, bet arī beidzēji.

Sekot līdzi, kas ir aktuāls uz doto brīdi un atrast 

vairāk finansējumu,

jauniešu intereses sakoptu apkārtni organizēt kopā ar jauniešiem

cik daudz būs cilvēku, drošība, ilgstošs 

pasākums bez pauzēm

laiks vairāk pasākumu sapulcēties, sporta pasākumi

lai jauniešiem ir interesanti, lai ir aktīvi 

pasākumi

kādu jauniešu pulcēšanās vietu,kādas sporta 

aktivitātes

izveidot novada, pagastu sporta dienu,lai ir 

dažādi sporta veidi

brīvais laiks sporta laukumu izdomāt, ko darīt
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vecums dažādus interesantus pasākumus

brīvais laiks baseinu, futbola laukumu, basketbola laukumu izdomājiet, ko darīt

atrakcijas, baseinu nekāds

lai nedzertu un nepīpētu neko

jāzina jauniešu intereses, ko tieši viņi vēlas, 

dzīvo mūziku, ātras dziesmas vai kaut ko 

lai tiek rīkoti vairāk pasākumu, diskotēku, 

dažādi konkursi neesiet tik pasīvi, rīkojieties!

lai aktivitātas būtu piemērotas gan lieliem, gan 

maziem plašu sporta laukumu, volejbola laukumu

kādam jāuzņemas atbildība, jāpaziņo tas viss 

jauniešiem, lai viņi būtu informēti par vietu , 

laiku un aktivitātēm

jauniešu intereses jaunu, aprīkotu sporta laukumu

vajag sabalansēt savu brīvā laika pavadīšanu, 

jācenšas to pavadīt vienkāršākos veidos

jauniešu intereses- ko viņi grib un kas viņiem sporta pasākumus katru mēnesi vairāk laika pavadīt ārā, biežāk tikties ar 

viņu intereses viss jau ir labi kaut ko sportisku, jautru

viņu intereses un viņu situāciju sakoptu vidi

lai būtu interesanti un jautri

censties vairāk izprast jauniešus, vairāk rīkot 

viņiem domātos pasākumus.Rīkot brīvdienās 

Interesanti pasāku, lietas, laiks Interesantus pasākumus Vairāk pasākumu

Lai šīs aktivitātes būtu interesantas Vairāk vietas kur atpūsties Vajag afišas uzlikt

Lai viņus tas ieinteresētu Atpūtas telpu Vajag vairāk organizēt dažādus pasākumus

lai būtu interesantas un organizētas akt. Kaut kādas aktivitātes ar plašu izvēli daudz interesantus pulciņus 

Lai jaunieši būtu ieinteresēti Normālu spēļu zāli Vairāk rīkot visādus pasākumus

Vai piedāvātie pasākumi atbilst interesēm Telpas, kur interesanti pavadīt brīvo laiku 

vai ir kas piedalās Vairāk sporta nodarbību-basketbolu, futbolu

organizējot aktivitātes jāņem vērā lai pašiem 

būtu jautri un nevajadzētu garlaikoties

vairāk vietu kur varētu pasē'det un atpūsties 

kopā ar darugiem, ģimeni

veidot tās aktīvākas
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Ņemot vērā jauniešu intereses, censties tos 

vairāk ieinteresēt, lai jaunieši izrādītu interesi 

nevis pasivitāti.

Aptaujāt uz vietas esošos jauniešus,ko viņi 

vēlētos darīt savā brīvajā laikā.

Domāju, ka jauniešu pieprasījums pa vecuma  

grupām. Grūti pateikt...

Pašiem aktīvāk piedalīties un iesaistīties 

pasākumu organizēšanā, vai interešu centra 

Nepieciešams apzināt jauniešu vēlmes un 

intereses, kopumā, bet nevis dažu indivīdu.

Sporta bāru, naktsklubu, diennakts interneta 

kafejnīcu, brīvi pieejamu konsultantu dažādu 

jautājumu risināšanai.

Stingrāk kontrolēt jauniešu kaitīgos 

ieradumus.Plašākas iespējas izklaidei, sportam. 

Iespējas piepelnīties. 

Lai tas būtu saistošas tieši kādai konkrētai 

jauniešu grupai, jo jauniešiem, kam ir tikai 13 

gadi nebūs ieinteresēti aktivitātēs kopā ar 25 

gadi veciem jauniešiem.

Gribētu redzēt vairāk aktivitāšu, pozitīvismu, 

sakoptību, lai vienmēr prieks uz Aknīsti 

aizbraukt! :)

Jauniešiem pašiem jārīkojas, bet kaut kam 

vajadzētu iedrošināt, uzmundrināt jauniešus 

gan piedalīties, gan organizēt dažāda veida 

aktivitātes.

Man liekas, ka jauniešus ir grūti iesaistīt 

aktivitātēs - varbūt, ja kaut kādā veidā viņus 

pašus iesaistītu pasākumu un pulciņu 

organizēšanā, satura plānošanā, varbūt tas 

palielinātu motivāciju iesaistīties un aktīvi 

darboties.  

Es neesmu tik ļoti informēta, bet vai šobrīd 

pastāv iespēja skatīties filmas (mini kinoteātris)- 

tas būtu interesanti. Man vienmēr ir patikusi 

dažādu deju apgūšana. Varbūt noderētu arī 

kaut kādas "vieglas" grupu sporta aktivitātes 

(joga, aerobika utt.). Zinu, kā piemēram, 

Valmierā, īpaši puišiem patīk trases 

automodelisms - arī pati esmu izmēģinājusi 

trasi. Kas būtu vairāk ar skolu saistīts, bet īpaši 

skolēniem palīdzētu turpmāk augstskolās - 

debašu klubiņš. 

Turpināt izzināt jauniešu intereses un tiešām 

mēģināt viņus pašus iesaistītu un motivēt viņus 

pašus iesaistītu un motivēt arī piedalīties.

jābrīdina laiku iepriekš pirms pasākuma

skaisti iekoptu dabu, lai nav piemēslotu 

ceļamlu

vairāk organizēt balles un diskotēkas, sporta 

pasākumus

Jautājums ir pārāk sarežģīts jo es tik negribētu redzēt! Man nav ierosinājumu

jauniešu piedāvājums piedāvājums , lai viņiem 

un cities būtu interesanti

Lai jaunieši vairāk darītu darbus un rīkotu 

kādus pasākumus
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Organizējot diskotēkas, līdzīgus pasākumus, 

atļaut jauniešiem dejot un atpūsties pasākuma 

telpas ilgāk par 23.00

Vakaros visiem pieejamu sporta zāli. Trenažieru 

zāli. Darba vietas.

Piemēram, vasaras periodā nodarbināt 

jauniešus ar iespējām strādāt kādus 

interesantus un aizraujošus darbus, saņemot 

tam atbilstošu atalgojumu. Piem.,kā gidi,kādi 

remontdarbi, pludmales iekārtošana pie ezera 

utt.Ideju daudz. Manuprāt, tad zudīs interese 

par alkoholu, un radīsies vēlme ko līdzīgu 

turpināt. Arī nākotnē dot iespējas apgūt dažādu 

projektu realizēšanas iespējas vai biznesa 

idejas. Organizēt ko tādu, kas liktu jauniešu 

prātu nodarbināt ar ko citu, nevis kā novilcināt 

laiku, kādas muļķības darīt, lai būtu 

interesantāk:) Ir daudz dažādu iespēju, tikai 

Jauniešu intereses. Vairāk aktīvus jauniešus.

Nespēšu sniegt efektīgu ierosinājumu, jo šai 

problēmai neesmu pievērsis uzmanību.

Jauniešu vēlmes, kādos pasākumos, aktivitātēs 

viņi vēlas piedalīties. Sporta klubu. -

Noteikti jāņem vērā jauniešu interese4s un 

laiks, kurā aktivitātes norisinātos.

Vairāk interesantu nodarbību un pulciņu, 

atraktīvu pasākumu.

Vajadzētu organizēt vairāk pasākumu 

sestdienās, jo liela daļa studējošo jaunieši ir 

novadā tikai nedēļas nogalē.

Jāņem vērā intereses un katra reālās iespējas 

aktivitātēs piedalīties (piem., jaunietis, kas 

nedzīvo novada centrā ne vienmēr var tur - -

Ieinteresētību, apmeklētību, jauniešu 

intereses, jānodrošina kārtība publiskajos 

pasākumos, stundu/ lekciju plāns, finanses 

(nelikt pārāk lielas ieejas maksas pasākumiem, 

lai tos var apmeklēt pēc iespējas vairāk 

jauniešu).

Aktīvus jauniešus, kas līdzdarbojas dažādos 

pasākumos, cilvēkus, kas spēj organizēt 

jauniešiem saistītus pasākumus un aktivitātes, 

dažādus interešu klubus. Brīvprātīgā darba 

vietas gan pasākuma un aktivitāšu rīkošanā, 

gan iesaistīties dažādās biedrībās un NVO.

Es ieteiktu veidot brīvprātīgā darba vietas 

jauniešiem, izskaidrojot tiem, kā tas var 

ietekmēt viņu nākotni, palīdzēt atrast darbu 

utt.
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Vajag reklamēt un izdomāt kā caur paziņām 

iesaistīt dalībniekus, vai arī parādīt iegūstamos 

labumus apmeklēt to aktivitāti!

Peinbola laukumu, kas piesaistītu arī jaunus 

cilvēkus no malas, varētu piedāvāt jauniešiem 

palīdzēt laukuma apkopšana u.t.t. Ierosinājums - cīnīties, lai Jums veicas, bet....

Diskotēkās un ballēs pārsvarā notiek tikai 

alkohola lietošana, jo Aknīstes un apkārtējo 

pagastu jaunieši šos pašakumus izmanto tikai 

kā ieganstu, lai varētu iedzert. Tāpēc plānojot 

šos u.c. pasākumus īpašu uzmanību būtu 

jāpievērš apsardzei, jo nevienam nav 

noslēpums, ka ballēs un diskotēkās apsardze ir 

nepietiekoša. 

Būtu nepieciešama vieta, kur varētu aiziet 

uzspēlēt galda tenisu, biljardu vai tamlīdzīgas 

lietas. Un kādreizējā trenažieru zāle manuprāt 

bija ļoti izdevusies, bet ne pārāk labi 

organizēta. Ja Aknīstē ierīkotu tādu zāli ar 

atbilstošu samaksu un visu kārtīgi 

noorganizētu, manuprāt pieprasījums būtu liels 

un netikai no jauniešu puses. 

Aknīstē biežāk  jārīko dažādi pasākumi, jo 

paskatoties uz reālo situāciju ir skaidri 

redzams,ka jauniešiem un pārējiem 

iedzīvotājiem savā brīvajā laikā nav ko darīt. 

Tieši tāpēc lielākā daļa jauniešu ir airāvušies ar 

alkohola lietošanu un nereti huligānismu. 

Jauniešu intereses un tas, ka jaunieši var 

iesaistīties savu aktivitāšu organizēšanā. 

Vajadzētu ļaut brīvi darboties, bet pats 

galvenais -  radīt interesi iesaistīties un 

informēt, informēt, informēt par iespējām. 

Nozīmīgi arī, lai būtu bezmaksas vai par niecīgu 

samaksu. 

1) Istabu jauniešiem ar TV, internetu, dīvāniem, 

iekārtotu jauniešu stilā, kurā ik pa laikam tiktu 

rīkoti dažādi jauniešus interesējoši pašakumi, 

piemēram, filmu vakari u.c., un arī jaunieši paši 

varētu brīvi darboties.

2) Organizēt velo tūres pa apkārtni. 

Aicināt veidot jauniešu grupiņu, kas ir 

ieinteresēti aktivitāšu organizēšanā, paši 

labprāt atpūšas un gūst atbalstu arī no novada 

Domes.

Jāplāno tādi aktivitāšu veidi, kuri vairāk 

interesē jauniešiem. Jaunu sporta zāli ar inventāru. Baseinu.

1. Vairāk nodarboties ar sportiskām 

aktivitātēm (futbols, volejbols, florbols, 

vieglatlētika, u.c.)

Jauniešu intereses, materiālais stāvoklis, laiks.

Jauniešu atpūtas centru, kurā jaunieši varētu 

sevi ar sportu nodarbināt. -

Materiālais stāvoklis, vecuma grupas, iespēja 

tikt uz mājām, kas dzīvo ārpus pilsētas centra. Īsti nezinu.

Vairāk izbraucienu ārpus pilsētas, sadraudzības 

vakari, konkursu piedalīšanās utt.

Grūti spriest. Grūti spriest. Nav.
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Izmaksas, laiks, kad jauniešiem ir pieejams, un 

attālums.

Airaujošus un interesantus pasākumus, 

nodarbības, dejas.

Jaunāko paaudzi varētu motivēt ar vecāku 

aicinājumu noteikt bērniem kā pavadīt brīvo 

Lai jauniešiem tas būtu interesanti. Normālu vietu, kur var atpūsties. Disenes un balles ilgāk, nekā tas ir parasti.

Jauniešiem manā vecumā interesē, lai 

pasākums tiktu rōkots tamatbilstošā laikā, tā 

pemēram diskotēkas - vairs nešķiet, ka būtu 

vērts apmeklēt, jo tās tiek rīkotas tikai līdz 

plkst.:23.00. Kā arī būtu jāņem vērā tas, lai 

jaunietim būtu interesanti un viņš būtu 

nodarbināts.Man personīgi gribētos sporta 

Vairāk sportisku aktivitāšu gan ziemā, gan 

vasarā. Ziemā gribētos, lai būtu kādas 

slēpošanas sacensības, vai vēl kāds interesants 

pasākums.

Galvenais ir darīt kaut ko , dot jauniešiem 

iespēju kaut kur piedalīties, galvenais, lai būtu 

kaut vai viens interesants pasākums, kur ir 

interese piedalīties.

Būtu jāņem vērā viņu intereses un vēlmes. Kā 

arī iespējas. Organizētību. Sākt kaut ko darīt.

Sākumā būtu jāzin, ko viņi vēlas darīt un kas 

viņus interesē.

Sporta zāli, kur var trenēties, dažādās 

aktivitātēs ne tikai volejbolā un basketbolā, bet 

svaru cilāšanā un peldēšanā, vai kādā citā 

aktivitātē, ar kuru palīdzību nodarbinu 

muskuļus.

Man patīk fiziskas nodarbes ziemā un vasarā, 

kā arī interesanti ir doties zvejot.

Lai būtu interesanti visu vecumu jauniešiem! Vairāk aktīvu jauniešu!!! -

Lai būtu arī kādas aktivitātes, kas notiktu ne 

tikai novada centrā, bet arī pagastu centros - 

varbūt kādas izbraukuma nodarbības u.tml.

Mūzikas skolas audzēkņu uzstāšanos, 

pašdarbnieku teātra izrādes biežāk.

Varbūt aktivāku mazpulka, jaunsargu darbību - 

tieši kādu aktivitāti, kas saistīta ar "brīvo laiku", 

nevis nodarbībām, galvenokārt, telpās.

Lai būtu ko darīt, atbilstoši dažādām interesēm, 

jo ne visiem patīk viens un tas pats, vairāk 

radošuma organizēšanā.

Piemēram, ko tādu kā pasaku tēlu diko, aktieru 

ballīte, tematiskās ballītes, lai ir kur izpausties.

Jauniešus ir jāpiesaista, jāanketē, ko viņi 

gribētu redzēt, un, skatoties uz interesēm, 

veidot kādus domu biedru grupas, kuros varētu 

dalīties iespaidiem un veidot pasākumus 

kopīgi, jo ja būs ieguldīts savs darbs, tad arī būs 

Finansiālie apstākļi, mērķgrupa. Minimāli, bet viss ir. Katrs pats organizē savu brīvo laiku. Nav 
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Viņu intereses; laiku, kurā rīkot kādu 

pasākumu, aktivitāti.

Kādu atpūtas vietu, kur var pavadīt laiku 

jauniešiem. Būtu kāda telpa, kuru varētu izīrēt 

uz jauniešu pašakumiem par simbolisku 

samaksu.

Es domāju, ka ierosinājums ir ši anketa, lai 

uzzinātu jauniešu vēlmes un viedokli; jāmēģina 

atrast veidu, kā ieinteresēt jauniešus pavadīt 

brīvo laiku kopā ar citiem.

Lai būtu to jauniešu interesēs, kas piedalās, ja 

patīk zīmēt, tad jālauj zīmēt viņiem, kam patīk 

dziedāt, tiem jāļauj dziedāt utt.

Nezinu, varētu vasarā kādus pasākumus 

estrādē sarīkot, vai kādu talku, kur kopīgi kaut 

ko izveido, dažiem varbūt arī patiktu kādas 

sadraudzības nometnes.

Brīvo laiku man jau liekas, ka katram ir jāplāno 

pašam, un jādomā ko katrs vēlas darīt, vienīgi 

var kādas idejas piedāvāt, ja ir interese un 

iespējas, vai palīdzību īstenot kādu plānu, bet 

jābūt pašiem jauniešiem, kas visu organizē 

vēlas.

Jāņem vērā jauniešu intereses un iespējas.

Vairāk aktīvu pašakumu un interesantu 

nodarbību.

Vajadzētu organizēt vairākus pasākumus , kuru 

ir piemērotā laikā, lai būtu vairāk jauniešu.

Jauniešu intereses, atsaucību uz noteiktu 

pašakumu. Jābūt aktīvai personai, kas šo darbu 

dara un ieinteresē jauniešus. Jāinformē, kur 

jaunieši var vērsties ar saviem ieteikumiem.

Vairāk koncentrēties uz sporta aktivitātēm un 

aprīkojumu, telpu nodrošināšanu (ne tikai 

skolas laikā). Jo ir daudz jauniešu, kuri vēlas 

nodarboties ar savām sporta aktivitātēm 

biežāk kā tas notoek skolas laikā - stundās. 

Iespējams trūkst personas, kas atbalstītu un 

cīnītos aktīvāk par jauniešu prasībām, kas 

vienlaikus pastāvīgi uzturētu kontaktu ar 

jauniešiem un uzklausītu šos ieteikumus. Ja nav 

šādas vietas, tad pēc pieredzes var teikt, ka tā 

nolūkos tiek izmantotas ielas brīvā laika 

pavadīšanai. Jau tika nedaudz uzrakstīts 15.jautājumā.
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Pasākuma atbilstība vecumam, kā arī laiks kad 

pasākums notiek.

Lai mazajiem bērniem būtu iespēja kaut ko arīt, 

piemēram, rotaļu laukums. Taču pieaugušajiem 

iespēju nodarboties ar sportu, spēlēt futbolu, 

basketbolu. Telpās, galda tenisu, telpu futbolu. 

Sporta svētkus, kā agrāk kad bija katrā pagastā.

Galvenais, manuprāt, lai ir iespēja darboties 

fiziski katrā pagastā.

Jauniešu intereses un vēlme piedalīties 

pasākumos.

Manuprāt, pasākumi tiek rīkoti diezgan labi, 

vienīgi tos apmeklēt dažreiz nepietiek laika.

Varbūt vēl vairāk pasākumus, kas saistīti ar 

dejām, sportu un mūziku.

Dažādas intereses, mūzikas gaumes, aktualitāte 

pasaulē, utt.

Labu DJ vadītus pasākumus; suņu, kaķu un citu 

dzīvnieku patversmi, fotoizstādes no visas LV, 

hokejlaukumu - slidotavu, un vietu, kur 

sapulcēties jauniešiem, lai nav jāklīst pa ielām.

Izveidot vietu, kur jebkurā laikā jaunietis var 

nākt un būt nodarbināts.

Pasākumu ilgums, bieži vien pasākumi notiek 

pāris stundas.

Izremontētu (restaurētu) skolas sporta 

laukumu. -

Darboties lietās, kas viņus ieinteresētu. - -

Vecuma ierobežojumi un pēc iespējas vairāk 

informācijas, reklāmas. Teātra izrādes Galvenais labas idejas.
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Ir jāprot ieinteresēt jaunatni piedalīties 

dažādās aktivitātēs, vasaras laikā ir tikai vienu 

reizi organizētas sporta spēles, kurās piedalās 

daudz jauniešu, varētu kaut kā vairāk  tās porta 

spēles, nakts skrējienus ar kartēm, volejbola, 

basketbola mači, kas jauniešus ļti interesē, ko 

var redzēt vasaras pievakarē, riteņbraukšanas 

sacensības, ziemā slēpošana, slidošana, kaut 

vai organizēt autobusu uz Daugavpili vai 

Jēkabpili paslidot ar slidām.

Vairāk un vēlreiz vairāk pasākumu, sporta 

spēles, nometnes, erudīcijas spēles, tas viss 

mūsu jauniešiem ir vajadzīgs. Ikvakara 

pasidzelkas un dzerstiņi vasaras laikā ir kaut kas 

neatņemamas, jo vienīgā problēma nav ko 

darīt, nav kur aiziet, jaunieši brauc uz blakus 

pilsētām lai izklaidētos, iepazītos utt.

Ja pasākumi būs interesanti un pārdomāti, 

būtu daudz jauniešu kas tajos piedalītos, jo 

vasarā tiešām nav ko darīt, vienīgā izeja pikniks 

pie ezera. Agrāk tika rīkotas nometnes, 

protams, mazpulcēnu, bet var izdomāt ko 

līdzīgu, paaicināt no kaimiņvalstīm draugus, kā 

iepazīšanos, apmaiņa ar idejām, pieredzēm, 

kopīgi rīkot pikniku, tad kādas spēles ut. Viss ir 

izdomājams.

Intereses, jauniešu talanti.

Vairākas komunikācijas starp jauniešiem un 

pārējiem pilsētas iedzīvotājiem!

Debašu turnīri starp skolniekiem, , par 

organizēšanu es nepateikšu, bet katram 

jaunietim vienlaicīgi būtu jābūt iespējai gan 

darboties ar kādu fizisku aktivitāti, kas būtu 

atkarīgs ar sporta saistītiem cilvēkiem, gan arī 

domāšanu attīstošas nodarbības, jo pēc 

zinātniskiem pierādījumiem cilvēka organisms 

darbojas visefektīgāk tadā veidā, uzskatu, ka 

novadā ir iespējams atrast šos cilvēkus tikai ar 

fiziskām aktivitātēm un to iespējām atrast šos 

cilvēkus tikai ar fiziskām aktivitātēm un to 

iespējām būtu jāatsrtrādā kvalitatīvāk! 
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Mērķauditorija, kāds ir tās vecums un tam 

atbilstošās vēlmes, iespējams jāveic aptaujas, 

ko jaunieši vēlētos redzēt vai īstenot visvairāk.

Attīstību, lai kaut kas notiek - pasākumus, 

vajadzētu cilvēku, kam tiešām patīk šāda veida 

organizatoriskie darbi, kas nestrādā tikai un 

vienīgi naudas dēļ un tad tikai vajag ģenerēt 

idejas :) (Lai gan domāju, ka tādu cilvēku 

Aknīstē atrast būtu grūti).

Lielāku pašiniciatīvu no jauniešiem, ko varētu 

panākt interesants organizētājs, AKTĪVU UN 

IEINTERESĒTU ORGANIZĒTĀJU, kurš tiešām 

vēlas ar šādu pasākumu organizēšanu 

nodarboties. Jāmeklē plašākas iespējas 

piesaistīt kaut ko jaunu. Iespējams ir pieejami 

dažādi ES finansēti projekti, ar kuriem ir 

iespējas paplašināt gan kultūras līmeni, gan 

brīvā laika un aktivitāšu daudzumu Aknīstē.

Vai tas atbilst  viņu interesēm, ir pietiekami 

aktīvi, ekstrēmi, aizraujoši.

Vietu, kur jauniešiem pavadīt brīvo laiku, 

Atpūtas telpu, kurā būtu dažādas galda spēles, 

varbūt kādu trenažieru zāli.

Interesanti būtu, ja jaunieši paši organizētu šos 

pasākumus, un veidotuinteresantas reklāmas 

par tiem, laipiesaistītu pārējos. Varētu 

organizēt filmu vakarus, zoles turnīrus galda 

spēļu vakarus, pavasarī un vasarā var dažādas 

aktivitātes ārā, piemēram, sporta spēles, bet ar 

dažādiem netradicionāliem sporta veidiem. 

Atjaunot nakts orientēšanās trasi. bet vislabāk 

pajautāt viņiem pašiem, kas viņiem interesē un 

ko viņi vēlas. Būtu jauki, ja būtu kāda jauniešu 

grupa, kā kādu laiku atpakaļ KODOLS. Betšoreiz 

iesaistīt vairāk jauniešus un ar dažādām 

interesēm, kas organizētu ne tikai diskotēkas, 

Pasākuma atbilstība dalībnieku vecumam.

Aktīvākus pašus jauniešus, jo bieži vien 

pasākumi ir maz apmeklēti.

Vēl vairāk iesaistīt  pašus jauniešus, uzklausot 

viņu idejas un atbalstot iniciatīvu, pasākumu 

organizēšanā.

Uzzināt intereses, sadabūt entuziastus, kas ar 

to nodarboties.

Tehnisko pulciņu. Jau sen par tādu ir runāts, jo 

tā ir viena no lietām, kas jauniešiem laukos 

visvairāk interesē.

Organizēties pešiem un, galvenais, kaut ko 

darīt.
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Manuprāt, noteikta veida aktivitātes ir 

jāorientē uz noteiktām vecuma grupām. Cik 

zinu Aknīstē ir pietiekoši dažādu pulciņu un 

iespēju sevis realizēšanai un pilnveidošanai, 

tikai jaunieši ir pārāk kūtri, lai to visu 

izmantotu.

Tā kā man tas vecums,kad uz novadu atbraucu 

vairāk pa svētkiem, man vairāk saistoši būtu 

redzēt tieši to aktivitāšu rezultātus, piemēram 

koncertu veidā. Pašlaik nav.

Droši vien, galvenais ir vecums, lai var plānot 

aktivitātes piemērotam vecumam.

Būtu jauki, ka būtu bērnu laukumi un parki, bet 

diez vai mūsu novadā tas ir iepējams.

Grūti tā pateikt, jo nezinu, kas mūsu jauniešiem 

ir interesants... man, piemēram, ļoti patika 

vasaras veidotas MMA nometnes...tas bija 

Visvairāk būtu jāņem verā jauniešu intereses, 

vajag vairāk ar viņiem kontaktēties, uzzināt 

viņu viedokļus un domas. 

Piemēram Gārsenes pagastā nav tādas vietas, 

kur jauniešiem satikties, lai varētu nodarboties 

ar kaut kādāmFiziskām aktivitātēm.Es 

piemēram vēlētos, lai manā pagastā būtu kāda 

vieta, telpa, kur varētu satikties un kaut ko 

padarīt - kaut vai pašu parastāko - paspēlēt 

galda tenisu, novusu, kādu galda spēli. Nu, 

protams arī vēlētos arī kaut ko vairāk, 

piemēram, kādus trenažierus un kaut ko 

tamlīdzīgu. Un galvenais lai tādu vietu varētu 

apmeklēt visi jaunieši, nevis piemēram tikai tie, 

kuri mācās tajā skolā vai dzīvo tajā apkārtnē.

Es jau izteicu iepriekšējā jautājumā! Bet vēl 

varētu piebilst, ka pietrūkst tādu pasākumu ar 

sporta novirzi. Protams, ne tik lielus kā sporta 

svētkus, bet pilnībā pietiktu, ka būtu tādi 

savstarpējie mači starp novadā dzīvojošiem. kā 

par piemēru varu minēt, ka gadus atpakaļ 

Gārsenē notika tādas savstarpējas sacensības 

un tur sacentās savā starpā galda tenisā un 

novusā... 



88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

A B C

Jāņem vērā,tas ka jauniešiem pēc skolas 

vakaros ir daudz brīvā laika un vecuma grupas, 

kurām tiek piedāvātas dažādas aktivitātes, 

intereses, materiālais stāvoklis.

Darbīgus jauniešus, dažādus pasākumus, kurus 

vada un režisē paši jaunieši, nevis uzspiestus no 

kāda skolotāja puses, vai mūžīgi vienādo 

scenāriju atkārtošanos. Vēl es labprāt vēlētos 

redzēt Aknīstē vietu, kur vakaros var sanākt 

kopā un atpūsties, lai nav jāklaiņo pa ielām vai 

pa autoostu un citām vietām. Cilvēku, kas 

iesaistīta jauniešus dažādos projektos, 

aktivitātēs, kas veicinātu Aknīstes kultūras un 

atpūtas pasākumu pilnveidošanos un 

ieinteresētību no citiem novadiem, novadu 

pilsētam un centriem.

Darbīgus jauniešus, dāžādus pasākumus, kurus 

vada un režisē paši jaunieši, nevis uzspiestus no 

kāda skolotāja puses, vai mūžigi vienādo 

scenāriju atkārtošanos.Vēl es labrāt vēlētos 

redzēt Aknīstē vietu, kur vakaros var sanākt 

kopā un atpūsties, lai nav jāklaiņo pa ielām vai 

autoostu u.c. vietām. Cilvēku, kas iesaista 

jauniešus dažādos projektos, aktivitātēs, kas 

veicinātu Aknīstes kultūras un atpūtas 

pasākumu pilnveidošanos un ieinteresētību no 

citiem novadiem, novada pilsētām un 

centriem.

lai aktivitātes būtu interesantas Jaunu skolas spēļu un sporta laukumu

Nesēdēt daudz pie datora un vairāk piedalīties 

kādās aktivitātēs

Jaunu sporta laukumu

Mazāk sēdēt pie datora bet pašam kaut ko sākt 

darīt pagasta labā

Reizi mēnesī DJ vadībā noorganizēt diskotēkas, 

pasākumus aktīvākos jauniešus pielikt dekorēšanai 

Lai būtu interesanti Tīrību, vairāk izklaides Lai jaunieši paši taisa kādus pasākumus

moderno deju nodarbības

Jātaisa pasākumi skolēniem un jauniešiem 

piemērotā laikā

Gribētu redzēt vasarā futbola un basketbola 

sacensības

Es labprāt palīdzētu jauniešu brīvā laika 

organizēšanā

veidot piemērotā laikā

Vairāk tādas lietas, kas patīk jauniešiem Jaunu bumbu

Kārtīgu pagastu, vairāk pulciņus, vairāk teātru Spēlēt futbolu un florbolu
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Jāveic aptauja lai noskaidrotu kas interesē

Deju pulciņus, izveidot dzīvnieku patversmi ar 

brīvpr'ātīgajiem darbiniekiem

Jāveic aptauja lai noskaidrotu kas interesē, 

apmeklēt pulciņus

jāveic aptaujas par jauniešu interesēm

vairak deju pulciņus un aktīvo nodarbību. 

Izvediot dzīvnieku patversmi

apmeklēt pulciņus, neizšķiest laiku pie tv un 

datora

Jauniešiem interesējošas lietas Vairāk interesantu pasākumu  Organizēt interesantus pasākumus

Lai tās nebūtu par ilgi Kādu jautru pasākumu skolēnu popiela

būtu jāņem vērā kāda būtu jauniešu izvēle kadu nodarbi, piem. dejas Mazāk dzert bet domāt ko lai dara

vairāk cilvēku

šis ir tas labākais veids volejbolu

interesantas nodarbības rīkot pulciņus visām interešu grupām

Intereses Muzejus, klubus, baseinu, slidotavu

Padarīt interesantāku pilsētu, mazāk lietot 

datoru.

Lai būtu interesanti

Slidotavu, baseinu, kino, Veikalu "Maxima", 

Mack Donald

Grupu darbs Jaunas ēkas un piebūve skolā Pievērsties tam nopietnāk

Nevar būt alkohols vai citas apreibinošas vielas Daudz vietu, kur labi varētu pavadīt laiku

Vajag visiem saiet kopā un padomāt ko tieši 

darīt, vai kur aiziet paskatīties dabu

Slidotavu, baseinu Lai viņi dara to, ko grib

Intereses un laika saskaņošana Baseinu

Mazāk sēdēt pie datora un pataupīt brīvlaiku 

lai arī atpūstos

Rīkot kaut ko tādu, kas interesētu mūsdienu 

jaunatni Jaunumus parkā, atpūtas vietas

Vasarā rīkot vairāk diskotēkas, ja ir iespējams - 

bez maksas

Lai atbilst un ir piemērota vecuma grupas, 

labas kompānijas un interesanti pasākumi

Varētu būt vairak kopīgu novada pasākumu, lai 

iepazītu un atpūstos kopā ar "savējiem"

Varētu Būt kādas diskotēkas, sporta pasākumi, 

novada klašu ekskursijas un pārgājieni. 

Sadraudzības vakari

Paprasīt jauniešiem - ko viņi vēlas Slidotava, Hesburgers, baseins, kino Mazāk sēdēt pie datoriem un TV

Būtu droša vieta, bez maksas Savu sporta skolu, peldbaseinu,ledushalli Interesantus notikumus
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jauniešu intereses, atbilstoša vieta, samaksa

es vēlētos redzēt to, ka, lai aktivitātēs 

piedalītos arī jaunieši

tāds, kur var izklaidēties, ne jau tikai sēdēt 

krēslā

viņu vēlmes un vieta

vairāk pasākumu, koncertu, varētu skolā 

noorganizēt popielu

plānot tā, lai visām savām interesēm pietiek 

laika

lai attīstītu cilvēku vēlmes: vietai, laikam. pēc 

iespējām es vēlētos, lai būtu sporta pasākumi es varētu palīdzēt, jo vairāk cilvēku, jo ātrāk

jauniešu viedoklis

pasākumus jauniešiem-tematiskās ballītes, 

skolas aktivitāti, pagasta rīkotus izbraucienus

publikācijas un jaunas aktivitātes.trenažieru 

zāles, deju centri. kaut kas, kas pievilina

viņu intereses

lai aktivitātēs varētu piedalīties visi jaunieši (13-

25),lai aktivitātes būtu inteersantas

sporta zāli ar skrejceļiem, tā, lai meitenēm 

varētu piedalīties un ,protams, ierīkot sporta 

zāli, atpūtas stūrīti uzzināt, ko jaunieši vēlas

lai aktivitātēs varētu piedalīties visi jaunieši (13-

25),lai aktivitātes būtu inteersantas

sporta zāli ar skrejceļiem, tā, lai meitenēm 

varētu piedalīties un ,protams, ierīkot sporta 

zāli, atpūtas stūrīti uzzināt, ko jaunieši vēlas

jārēķinās ar to,ka saigaida kvalitatīvas 

aktivitātes

atpūtas vietas, brīvi pieejamas jebkurā 

diennakts laikā

lai aktivitātes būtu izdevušās un labi brīvā laika pavadīšanas vietu būt iecietīgiem, atsaucīgiem

lai tās būtu jauniešiem interesantas un 

pietiekami bieži

vietu, kur pavadīt brīvo laiku kopā ar draugiem, 

piknika vietu

vairāk rīkot diskotēkas un kādas aktivitātes, 

kuras būtu interesantas un aizraujošas 

lai tās būtu jauniešu interesēs

atbilstošu vietu, kur varētu rīkot visus 

pasākumus

rīkot biežāk balles, diskotēkas, koncertus, kur 

uzstājas vietējie aktīvisti

KLUBS

jāņem vērā jauniešu vēlmes un priekšlikumi

lielāku aktivitāšu daudzumu, lai var lietderīgi 

pavadīt brīvo laiku

rīkot kādus interesantus pasākumus un sporta 

aktivitātes, erudīciju un izklaidi

jauniešu domas vairāk izklaides, piemēram, diskotēkas

mājasdarbi-skolā,mājā

draugi
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tā,lai tas nebūtu apdraudēts savai dzīvībai vai 

vēl kam

vairāk interesantu aktivitāšu, vairāk diskotēku 

un vairāk tāda, kas patīk jauniešiem

jābūt vairāk kustībai, vairāk atpūtas, vairāk 

sabiedrisku pasākumu utt

nekas nakts klubu ''Roxy'' nekāds

nekas klubu Essential nekāds

kaut kas intersants nezinu nezinu

nezinu vienalga staigāšana pa Aknīsti

jārīko tādi pasākumi, kuros būtu interesanti  un 

vajag,lai paši varētu piedalīties lai atrakcijas vairāk brauc un slaveni dziedātāji

sasaukt visus kopā un paziņot, kas notiks 

Aknīstē un kādas aktivitātes būs

jāorganizē tādas aktivitātes, lai jauniešiem būtu 

jautri, un lai viņi iemācītos kaut ko jaunu nezinu jāorganizē, lai jauniešiem būtu interesanti

nezinu nezinu nezinu

jauniešu intereses

jauniešiem paredzētas brīvā laika pavadīšanas 

iespējas, vairāk atpūtas, nevis izglītojošās uzklausīt jauniešu viedokli un tad rīkoties

lai jauniešiem tās patiktu un ieinteresētu arī 

citus

aktīvākus jauniešus, kuri organizē pasākumus 

un interesantus pulciņus

jauniešiem nevajag būt tik pasīviem, patīk, ja 

iesaistās aktivitātēs

viņu intereses pasākumiem paredzētu telpu pavadīt laiku ar draugiem

būtu jāievēro aktivitāšu laiks, lai netraucētu 

mācībām

es vēlētos savā novadā redzēt vairāk vietas 

brīvā dabā, kur var atpūsties un tur netraucētu 

dzēruši cilvēki vai atkritumu daudzums būtu jāievēro tas, lai jauniešiem tas interesētu

lai būtu saistošs, interesējošs, kāds organizētu, 

būtu dažādība svarcelšanas, mūzikas aktivitātes, darbs nebūtu dārgi, visiem pieejams, laiks pieejams

interešu virzieni dažādiem jauniešiem, 

materiālais stāvoklis, ieinteresētība piedalīties

vēlētos redzēt vairāk organizētu pasākumu,kas 

saistīti ar mūziku, kultūru, vēsturi

organizētājam jābūt ļoti aktīvam, lai 

ieinteresētu pasīvākus jauniešus

jauniešu intereses, aktualitātes vairāk pasākumu, kuri veltīti jauniešiem mēģināt viņus ieinteresēt ar aktuālām lietām
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aktivitāšu laiks, lai nebūtu nepieejamā laikā 

(stundu laikā) izklaides centru (kino, boulings u.c.)

lai pasākumi būtu atbilstoši interesēm. 

koncerti, pasākumi ar pazīstamu cilvēku 

lai visiem ir labi vairāk aktivitāšu vairāk izklaides

jauniešu vēlmes un prasības, uzzināt intereses vietu, kur rīkot balles un diskotēkas organizēšanā iesaistīt pašus jauniešus

lai katram būtu kaut kas interesants tajās ledus halli veidot dažādus turnīrus sportā

Vairāk sporta aktivitāšu

Lai tās būtu interesantas visa vecuma 

jauniešiem Vairāk diskotēku, pasākumu, baļļu

Lai veicas, veidojot kautko interesantu, 

pasākumus

MManuprāt būtu jāizvēlas aktivitātes, kas ir 

vairāk pieprasītas no jauniešu puses, bet, ja esi 

jaunietis - tad sev intesējošas aktivitātes

Es gribētu, lai mums ir beldbaseins, organizētas 

bērnu teātru izrādes, zirgu staļļi

Tas, lai atbilstu jauniešu interesēm, lai 

nodrošinātu kādu vietu, kur jaunieši var 

pulcēties, lai pavadītu savu vrīvo laiku

Kūltūras namu, aktīvāku pasākumu 

organizēšanu Vairāk piedalīties tur, kur iespējams

Jauniešu intereses, ne tikai pašas galvenās, bet 

dažādas jauniešu intereses Vairāk izklaides jauniešiem Vairāk piedāvajumu, intereses priekš visiem

Lai būtu interesanti

Drošība

viņu intereses vairāk diskotēku dažādi pulciņi

Vai viņi ir informēti par tām moderno deju pulciņus un kolektīvus vairāk diskotēku

Lai intresētu visiem atpūtas, izklaides centrus

jāuzzina jauniešu vēlmes atpūtas centri aptaujāt jauniešus

Laiks, nauda Lielus pasākumus

Tas, lai tajos būtu netikai diskotēkas, bet arī 

kāda izklaide Vairāk mūzikas Būt aktīvam

Lai aktivitātes būtu interesantas, iesaistītu 

visus jauniešus Vairāk dažādu pasākumu Dažādākus pulciņus izveidot
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Jāskatās kas viņiem patīk Tanku, vilcienu, hidroplānu, divgalvainu pūķi

Jādomā vai viņiem tas patiks Sporta zālē jaunus inventārus, hokeja laukumu Vairāk rīkot interesantus pasākumus

Vai jauniešiem ir tas vajadzīgs Hokeja laukumu un baseinu nodarboties ar sportu

Jaunu klubu

Vai viņiem būs interesanti Ir labi tāpat

Jauniešu intereses Slidotavu, baseinu

Sporta kompleksus, ledus halli

Lai tie nebūtu bērnišķīgi vai pavisam nopietnie vairāk modernās dejas

Atsaucība

Jābūt labiem pasniedzējiem

Airsofts, paitbols, boksu, autosacīkstes, dubļu 

cīņas Vajag aktīvus jauniešus

Jaunsardzes nodarbības, basketbola treniņus.

Piešķirt finansējumu un organizēt pasākumus 

jauniešu interesēs

Jāieintriģē jaunieši Vairāk aktīvu jauniešu Atrast piemērotu vietu 

Norises laiks

Intereses un laiks Deju pasākumus

Apmeklētība Pulciņus, aktivitātes Piesaistīt lielāku jauniešu uzmanību 

Tas atkarīgs no vecuma grupas, kādai organizē 

pasākumus. Jāņem vērā intereses.

Kādas atpūtas vietas, kā arī kādus interesantus 

pasākumus, balles.

Veidot pasākumus, kas interesēs skolniekus, 

kādus aktīvus pasākumus, kā arī intelektuālus.

Vairāk sportisku aktivitāšu Vairāk izklaižu vietu Sporta kluba projektēšana

Jauniešu intereses 

Sporta centru, kur var nodarboties ar 

vingrošanu, aerobiku

Piesaistīt finansējumu, iesaistīt vairāk jauniešu, 

piedāvājot stipendijas 

Drošība, ieintresētība, apmeklētība Organizēt maijā, jūnijā, pēc skolas, lai nav 

Aktivitātēm jābūt pārdomātām, lai tiešām tiktu 

ieintresēti 

Vēlos redzēt vairāk pasākumu (arī baļlu), 

interesantas kompozīcija uz ielām 

Jāpārdomā, lai konkrētā aktivitāte spēti 

ieinteresēt, lai šīs aktivitātes neaizvietotu ar 

alkoholu

Jauniešu intereses Kādus slavenus mūziķus un aktīvistus Nav tāda
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Sazināties ar viņiem pašiem Motosacīkstes Informēt jauniešus par notiekošo apkārt 

Aktivitātes, interesantas nodarbības Vairāk izklaižu vietu Veidot pasākumus ar aktīviem jautājumiem 

Jaunieši kas piedalīsies viņās Vairāk tusiņu vairāk organizēt pasākumus 

To vecums Teātris Vairāk pulciņus

Norises laiks Biežāk jārīko sporta aktivitātes 

Tas, cik noslogoti ir jaunieši ! Un laiks, kad 

beigusies skola Sporta halli un kādus tematiskos vakarus

Vajag tik organizēt tos (jauniešus) pašus vajag 

iesaistīt un tad jau viss būs savādāk! Ja paši 

organizēs tad paši arī piedalīsies un novērtēs!

jauniešu intereses, laiks kurā dzīvojam Deju grupas Vairāk pasākumus tieši jauniešiem 

lai interesētu Sporta aktivitāšu vietu 

Vietu, kur var sapulcēties un nodarboties ar 

interesantām lietām 

Lai būtu stingra uzraudzība no policijas un 

apsargu puses, un, lai nebūtu problēmu ar Vairāk tūrisma vietas un atpūtas bāzes

Lai jaunieši varētu labi atpūsties un labi pavadīt 

brīvo laiku 

Jauniešu intereses Jauniešu nometnes

Organizēt pasākumus, kuri ir vairāk aktuāli 

jauniešu vidū

Lai aktivitātes atbilst interesēm, lai jauniešiem 

interesētu aktivitātes.

Vienkārši censties izdomāt kādas jaunas 

aktivitātes, kas atbilst interesēm un iesaistītu 

Laika nodarbību ilgums

Vairākus pasākumus jauniešiem, kas viņus 

interesē Apmeklēt individuālās stundas vai pulciņus

Slidotavu.

Laiks, vieta, cena Kultūras namu. Jābūt vairāk pasākumiem

Vecums, dzimums, materiālais stāvoklis Normālu sporta inventāru Lai jaunieši vairāk laika pavada svaigā gaisā

Vecums, dzimums, materiālais stāvolkis Normālu sporta inventāru Noorganizēt kādu pulciņu, kurā ir jāierodas

Laiks, cena, vieta Kultūras nams Jābūt vairāk pasākumiem

Lai tās būtu interesantas Ledus halli Jābūt interesantiem pulciņiem

Uzvedība Vairāk aizraujošus pasākumus

Organizēt daudz aizraujošus pasākumus, lai 

jaunieši var apmeklēt visus pasākumus, kurus 

Organizēt tā, lai būtu interesanti un varētu 

apmeklēt visa vecuma cilvēki

Vecums, dzimums, materiālais stāvoklis Jaunu sporta zāli, jaunu sporta inventāru Lai jaunieši vairāk pavada svaigā gaisā
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Vecums, materiālais stāvoklis Skeitparku

Lai būtu interesanti

Lai biežāk būtu koncerti, sporta pasākumi

Vairāk pasākumu


