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Jaunatnes lietu konsultatīvas komisijas sēdes  

PROTOKOLS  
 

Aknīstē  

2011.gada 25.februarī.        Nr.2  

Sēde atklāta: 16.00  

Sēde noslēgta:18.00  

Sēdē piedalās:  

Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas locekļi: S.Buholce, A.Gasparoviča, H.Punculis, 

L.Mažeika, L.Buholce, D.Mihailova, A.Goliass, A.Dronka. 
 

Nepiedalās: 

Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas locekļi: D.Tamane. 

Sēdi vada:     E.Ķiķēna  

Protokolē:     S.Buholce 

Darba kārtība:  

1. Informatīvie jautājumi. 

2. Anketas izstrāde. 

1. 

E. Ķiķēna izdala informatīvos dokumentus par paveikto (pašvaldībā apstiprināto Jaunatnes lietu 

konsultatīvās komisijas nolikumu), kā arī izdales materiālu – 10 soļu modeli darbam ar jaunatni. 

Uzsākts darbs pie Vispārējiem rādītājiem darba ar jaunatni vērtēšanai Aknīstes novada pašvaldībā. 
 

2. 

Katrs Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas pārstāvis ierosina savas idejas, kas jauniešu anketā būtu 

jāiekļauj. Tajā jāapkopo jautājumi, kas dotu atbildes uz mums interesējošiem jautājumiem, pēc kuriem 

varētu izsecināt jauniešu viedokli, attieksmi, idejas un ierosinājumus darbam ar jaunatni novadā.  

E. Ķiķēna izsakās par jaunatnes aptaujas anketām – vajadzētu, ar tās palīdzību, uzzināt anketējamā 

dzimumu, dzīves vietu, brīvā laika pavadīšanas veidu, kādās novada aktivitātēs, interešu pulciņos, 

ceļojumos vai izklaides pasākumos piedalās. Nomainīt vārdu „politika” – ar „jauniešiem domātu 

pasākumu”. Tāpat uzzināt jauniešu redzējumu par jaunatnes lietām (Jaunatnes likums), par brīvprātīgo 

darbu, par iespējām novadā, kādas problēmas jārisina, kādas lietas jāierosina novadā. Anketa palīdzētu 

izstrādāt vietējā līmeņa dokumentu darbam ar jaunatni un tajā iestrādāto ideju realizēšanā. 

H. Punculis domājis par to, vai jaunieši zina, kā tieši pietrūkst un vai zina, kas jaunietim ir pieejams uz 

vietas pagasta un novada centros.  

Tiek diskutēts par iespēju pieslēgt „Jauniešu forumu”. L. Mažeika, kā vienu no anketēšanas variantiem 

piedāvā tās sūtīt interneta vietnē „Visu dati”. 

A.Gasparoviča iesaka anketā iekļaut jautājumu par interesēm un hobijiem, kas atklātu jauniešu 

aizraušanos. 

S.Buholce ierosina jautājumu par brīvā laika pavadīšanas veidu, kas norādītu, cik saturīgi to pavada (vai 

tiek lietotas atkarības vielas, vai iesaistās dažādu pasākumu organizēšanā, palīdzēšanā. 

D.Mihailova piedāvā pievērsties neaktīviem jauniešiem. Lai izprastu, ko tieši viņi vēlas darīt, kādā veidā 

un cik regulāri plāno savu brīvo laiku. Vai vispār grib kaut ko?  

L.Buholce – anketā piedāvāt izvēlēties atbilžu variantus, par to, ko jaunieši būtu gatavi darīt šobrīd no 

pieejamām brīvā laika pavadīšanas iespējām. 

L.Mažeika informē par saviem anketā iekļaujamajiem jautājumiem – nosakot dzīvesvietu, 

kontaktinformāciju (ja vēlas), par novada pasākumiem, tiek norādīts, kā organizē savu brīvo laiku ar 

atbilžu variantiem, vai zina par darba iespējām, par brīvā laika pavadīšanas iespējām novadā, par projektu 

piedāvājumiem, par interesēm un hobijiem. 
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A.Goliass ierosina, lai jaunieši paši iesaka, ko gribētu savā novadā redzēt. 

A.Dronka izsakās par to, kas pēc jauniešu domām atbild par viņu brīvā laika pavadīšanu. Atzīmē arī, ka 

anketu jāveido ar „Jā!”, „Nē!” un „Cits!”.  

Debatēs izskan doma par to, kam tad tiešām būtu jāorganizē brīvais laiks. Anketai jābūt A4 formātā. 

Svarīgs ir mērķis. Visi kopīgi apspriež anketas formulējumu. Svarīgi piefiksēt, ka šie dati tiks izmantoti 

Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas darba plānošanai. Anketas jautājumus pieraksta L.Buholce, bet 

datorrakstā uzrakstīs un visiem komisijas klātesošajiem izsūtīs A.Dronka. Tad uzsākt anketēšanu līdz 

21.04.2011. Atbildīgie Aknīstes vidusskolā – L.Mažeika, L.Buholce, D.Mihailova; Asares pamatskolā – 

S.Buholce un D.Tamane; Gārsenes pamatskolā – A.Gasparoviča, H.Punculis; jauniešus, kas dzīvo ārpus 

novada aptaujās E.Ķiķēna. 

Komisijas pārstāvji vienojas anketā norādīt dzimumu (sieviete, vīrietis), dzīvesvietu (novada centrs, 

pagasta centrs, lauku teritorija), vecuma grupa (13-15g.,16-19g.,20-25g.). Tie būtu „pirmsjautājumi” bez 

numerācijas. 

Par pirmo jautājumu ( Kādas ir tavas intereses?), vienojas norādīt sekojošus atbilžu variantus: sports, 

mūzika, māksla, lasīšana un zinātne, internets, cits (minēt kāds), man nav interešu. 

Arī otro jautājumu izveido ar atbilžu variantiem – vai pēdējā laikā esi piedalījies kādā no novada 

aktivitātēm: koncerti, sporta pasākumi, diskotēkas, teātra izrādes, lekcijas, izstādes, cits (minēt kāds), 

neesmu piedalījies.  

Trešajā jautājumā ietvert informācijas iegūšanas avotu. Kādā veidā Tu iegūsti informāciju par 

pasākumiem un brīvā laika pavadīšanas iespējām? Atbilžu varianti: no ģimenes; no afišām; no draugiem, 

paziņām; lasu internetā; lasu Aknīstes novada vēstīs; TV, radio. 

Nākošajā, ceturtajā, jautājumā arī turpinām izzināt jaunieša intereses un vēlmi iesaistīties novada 

pieejamajās aktivitātēs – kādas iespējas ir būt aktīvam jaunietim Aknīstes novada? Atbilžu varianti: 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. 

Piektajā jautājumā vēlamies uzzināt kāds ir jauniešu viedoklis attiecība uz viņu brīvā laika organizēšanu - Kam 

būtu jāorganizē Tavs brīvais laiks? Atbilžu varianti šādā secībā: man pašam; ģimenei; skolai; pašvaldībai; BJC;  

cits (minēt kāds).  

Sestais līdz devītais jautājums atklātu jauniešu iespējas, vēlmi, gribēšanu un varēšanu iesaistīties dažādās 

aktivitātēs. Sestais jautājums: cik sava brīvā laika nedēļā Tu būtu gatavs veltīt aktivitātēm? Atbildes: 1-2 stundas; 

3-5 stundas; 6 un vairāk stundas; necik. Septītais jautājums: vai Tu būtu gatavs regulāri apmeklēt piedāvātās 

aktivitātes? Atbildes: jā; nē; varbūt, atkarīgs no piedāvājuma. Astotais jautājums: ko Tu būtu gatavs darīt 

pasākumā? Atbildes: palīdzēt organizēt; piedalīties; neko. Devītais jautājums norādītu jauniešu gatavību darboties 

sabiedriskā kārtā bez atalgojuma: vai Tu būtu gatavs veikt brīvprātīgo darbu? Atbildes: jā; nē; cits (minēt kāds). 

Nākošais jautājums atklās jauniešu finansiālās iespējas un gatavību ieguldīt naudu sava brīvā laikā organizēšanā. 

10. jautājums: vai Tu būtu gatavs maksāt par sava brīvā laika aktivitātēm? Atbildes: jā; nē; varbūt, atkarīgs no 

piedāvājuma.  

Vienpadsmitajā jautājumā jaunieši norādītu problēmas, nepilnības, ko viņi saskata kā traucēkli kvalitatīva 

brīvā laika pavadīšanai novadā: kas no minētajām problēmām kavē jauniešu lietderīgā brīvā laika 

pavadīšanu (sanumurē sākot ar vislielāko problēmu)? Atbilžu varianti: 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).  

No divpadsmitā līdz piecpadsmitajam jautājumam vēlamies atklāt jauniešu viedokli un ieteikumus problēmu 

risināšanā brīvā laika kvalitatīvai organizēšanai novadā.  

12.jautājums: kas Tavuprāt vislabāk atrisinātu jauniešu brīvā laika problēmu? Atbildes: interešu centrs; inventārs, 

materiālā bāze; organizēti pasākumi; kārtības nodrošināšana; darbs; cits (minēt kāds).  

13.jautājums: kas būtu jāņem vērā plānojot aktivitātes jauniešiem?  

14.jautājums: ko Tu vēlētos redzēt savā novadā, pilsētā, pagastā? 

15.jautājums: kāds ir Tavs ierosinājums jauniešu brīvā laika organizēšanai? 

Pēdējie trīs jautājumi ļaus jauniešiem izklāstīt idejas, ko ņemsim vērā. Visas anketā izklāstītās idejas un ieteikumus 

apkoposim, iepazīstināsim pašvaldības un novada iedzīvotājus un, ar Aknīstes novada deputātu akceptu, iestrādātu 

teritorijas plānojumā un vietējā līmeņa dokumentā darbam ar jaunatni.    
Sēdi vada:     E.Ķiķēna  

  Protokolē:     S.Buholce  


