
“Aptaujas anketas Alūksnes novada jauniešiem 2020” 

REZULTĀTI 

Aptaujas anketa Alūksnes novada jauniešiem tika izveidota ar mērķi, lai noskaidrotu 

jauniešu brīvā laika pavadīšanas, darba un citas iespējas, kā arī intereses un vēlmes. 

Aptauja sastāvēja no 13 jautājumiem, no kuriem 3 bija atvērta tipa jautājumi. Aptauja 

tika publicēta 18. martā tiešsaistē un bija pieejama aizpildīšanai 2 nedēļas. Rezultāti 

atspoguļo tikai iegūtos datus, neminot un neanalizējot ietekmējošos faktorus un 

apstākļus. 

 

Avots: aptauja Alūksnes novada jauniešiem, 2020 

1.attēls Respondentu sadalījums pēc dzīvesvietas, % 

Kopumā aptauju aizpildīja 71 Alūksnes novada jaunietis, no kuriem 45,1% jeb 32 

respondenti kā savu pastāvīgo dzīvesvietu norādīja Alūksnes pilsētu, lielākā daļa jeb 

54,9% respondentu kā dzīvesvietu norādīja kādu no Alūksnes novada pagastiem, 8 

jaunieši jeb 11,3% pastāvīgi dzīvo Liepnas pagastā un 8 jaunieši Jaunannas pagastā. Ir 

atbildējuši arī jaunieši no pārējiem Alūksnes novada pagastiem, izņemot Mārkalnes un 

Malienas (skat. 1.attēlu). 

 

Avots: aptauja Alūksnes novada jauniešiem, 2020 

2.attēls Respondentu sadalījums pēc dzimuma, % 



Lielākā daļa jeb 71,8% (51 jaunietis) bija sievietes (skat. 2.attēlu). Sievietes ir aktīvākas 

un vairāk iesaistās viedokļu noskaidrošanā. 

 

Avots: aptauja Alūksnes novada jauniešiem, 2020 

3.attēls Respondentu sadalījums pēc dzimuma, % 

Aplūkojot 3. attēlu var redzēt, ka respondenti bijuši visdažādākā vecuma. Vairums no 

viņiem, 22,5% jeb 16, norādīja, ka viņiem ir 17 gadi, 16,9% jeb 12 respondentiem ir 18 

gadi, bet 15,5% jeb 11 respondentiem ir 16 gadi. Lielākā daļa respondentu pārstāv 

vecuma grupu no 13 līdz 18 gadiem, tas izskaidrojams ar to, ka jaunieši Alūksnes 

novadā pārsvarā iegūst tikai vidējo izglītību un vēlāk dodas studēt uz citām pilsētām 

Latvijā vai ārvalstīs.  

 

Avots: aptauja Alūksnes novada jauniešiem, 2020 

4.attēls Vietas, kur respondenti mācās, strādā, pavada brīvo laiku un apmeklē 

pulciņus, skaits 

Lielākā daļa no jauniešiem, kas piedalījās anketēšanā šobrīd mācās, 40 no viņiem 

norādīja, ka mācās Alūksnē, 20 Alūksnes novadā, bet 6 citus, savukārt 5 respondenti 

šobrīd nemācās (skat. 4.attēlu). 16 respondenti norādīja, ka strādā Alūksnē, 6 Alūksnes 

novadā kādā no pagastiem un 4 citur, tikai 48 respondenti ir norādījuši, ka nekur 

nestrādā, tas nozīmē, ka viņi šobrīd tikai mācās. Daļa respondentu ir norādījuši, ka gan 

mācās, gan strādā, tas izskaidrojams ar to, ka daļa respondentu ir arī studenti arī 

profesionālās ievirzes vidusskolu studenti, kas nozīmē, ka var apvienot darbu ar 



mācībā. Kā arī ir tādi respondenti, kas strādā gan Alūksnē, gan kādā no Alūksnes 

pagastiem. Lielākā daļa jauniešu ir norādījuši, ka brīvo laiku pavada Alūksnes pilsētā 

(46 respondenti), bet papildus tam arī atzīmējuši, ka to dara arī kādā no Alūksnes 

novada pagastiem vai citus. Alūksnes pilsēta ir novada centrs, tāpēc daudzi jaunieši 

brīvdienas pavada pilsētā, apmeklējot kultūras pasākumus un veikalus, savukārt 

jaunieši, kas ikdienā dzīvo pilsētā nereti nedēļas nogalēs dodas uz kādu no pagastiem, 

kur viņiem vai tuviniekiem ir lauku mājas. Lielākā daļa tā pat arī norādīja, ka atpūšas 

un izklaidējas Alūksnē (52 respondenti), jo Alūksnē tomēr ir pieejams plašāks atpūtas 

un izklaides piedāvājumu klāsts, bet tā pat daudzi to var darīt arī pagastos. Pēc šīs 

anketas datiem tomēr ir novērojams arī pagastu jauniešu patriotisms un piederība savam 

pagastam, jo tomēr liela daļa norāda to, ka iespējas atpūsties un izklaidēties viņiem ir. 

 

Avots: aptauja Alūksnes novada jauniešiem, 2020 

5.attēls Vietas, kur respondenti piedalās amatiermākslas kolektīvos, apmeklē 

kultūras, sporta un jauniešiem paredzētus pasākumus, skaits 

Kā jau minēts arī iepriekš Alūksnes pilsēta ir novada centrs, tāpēc tajā ir lielāks brīvā 

laika un kultūras pasākumu piedāvājuma klāsts, to arī atspoguļo tas, kur jaunieši 

apmeklē kultūras un sporta pasākumus (skat. 5.attēlu), 55 no visiem respondentiem 

apmeklēt tos Alūksnē, daļa no viņiem, protams, arī pagastos un citus, tomēr daudzi to 

dara arī Alūksnes pilsētā. 31 no respondentiem ir norādījis, ka nepiedalās nevienā 

amatiermākslas kolektīvā. Ņemot vērā to, ka lielu daļu jauniešiem paredzēto aktivitāšu 

(apmācības un pasākumus) Alūksnes novadā organizē Alūksnes Bērnu un jauniešu 

centrs, kurš atrodas Alūksnes pilsētā, tad 41 respondents šīs aktivitātes apmeklē pilsētā, 

bet arī pagastos notiek aktivitātes jauniešiem, gan skolās, gan tautas namos, daudzas 

aktivitātes šobrīd pagastos, piemēram, Jaunannas pagastā norisinās arī pateicoties 

projektiem. 



 

Avots: aptauja Alūksnes novada jauniešiem, 2020 

6.attēls Aktivitātes, kurās pēdējā gada laikā ir piedalījušies respondenti, skaits un 

% 

Jaunieši aktīvi piedalās savu skolu dzīvē un apmeklē skolas pasākumus, tā ir norādījuši 

88,7% jeb 63 respondenti. Pozitīvi ir arī tas, ka 24 respondentiem jeb 33,8% ir bijusi 

iespēja ceļot uz ārvalstīm, citu kultūru iepazīšana un redzesloka paplašināšana ir 

nozīmīgs guvums jauniešiem mūsdienās. Gandrīz puse respondentu, 47,9% jeb 34 

jaunieši, ir apmeklējuši kādu jauniešu centra organizētu pasākumu vai aktivitāti (skat. 

6.attēlu). Bet ņemot vērā respondentu vecumu un iespējas Alūksnes novadā, varam 

novērot to, ka jauniešiem Alūksnes novadā tomēr ir svarīgi iesaistīties skolas dzīvē.  

 

Avots: aptauja Alūksnes novada jauniešiem, 2020 

7.attēls Respondentu viedoklis par iespējām pavadīt brīvo laiku Alūksnes 

novadā, skaits 

Kopumā  brīvā laika pavadīšanas iespējas Alūksnes novadā no respondentu viedokļa 

vērtējamas kā labas, jo lielākā daļa atbilžu sastāv no tā, ka respondenti ir atzīmējuši, ka 

viņiem “ir iespējās” katrā no brīvā laika jomām. Jaunieši saskata, ka viņiem ir lielas 

iespējas pavadīt brīvo laiku ar draugiem, kā arī apmeklēt dažādus kultūras un izklaides 

pasākumus. Diemžēl 19 respondenti tomēr uzskata, ka viņiem ir tikai nelielas iespējas 

pavadīt brīvo laiku tieši tā, kā to vēlas viņi (skat. 7.attēlu). Skatoties uz iespējām 

iesaistīties un izmantot Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa projektu iespējās, 



22 respondenti norāda, ka viņiem ir grūti teikt vai tas neinteresē, tas skaidrojams ar 

nelielo zināšanu līmeni par šīm programmā un piedāvātajām iespējām, kā arī bailēm tās 

izmantot, tāpēc Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs 2020. gadā ir kļuvis par Eurodesk 

Vidzemes reģionālo koordinatoru, lai varētu jauniešu informēt par viņu iespējām 

iesaistīties un izmantot šīs iespējas. 

 

Avots: aptauja Alūksnes novada jauniešiem, 2020 

8.attēls Respondentu viedoklis par iespējām izglītības un nodarbošanās jomā 

Alūksnes novadā, skaits 

Ja apskatam 8.attēlu, varam novērot, ka 42 respondenti jeb 59% uzskata, ka viņiem nav 

nekādu vai ir nelielas iespējas iegūt Alūksnes novadā tādu izglītību, kādu viņi vēlas, tas 

izskaidrojams ar to, ka daudzi jaunieši domā par nākotnes iespējām, kas ir augstākā 

izglītība, jo šajā jomā Alūksnē tiešām ir ierobežotas iespējas, Alūksnes novadā šobrīd 

augstāko izglītību iespējas iegūt tikai Latvijas Universitātes Alūksnes filiālē, bet 

profesionālo izglītību Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālā struktūrvienībā. Kad 

jautāts par darba iespējām, 32 respondenti uzskata, ka viņiem ir nelielas iespējas atrast 

darbu jomā, kādā viņi vēlētos, tas nozīmē, ka pastāv iespēja, ka šie jaunieši pēc 

izglītības iegūšanas varētu neatgriezties Alūksnē. Tomēr 37 jaunieši saskata to, ka 

viņiem ir iespējas nodarboties ar uzņēmējdarbību, tādējādi radot pašiem savu darba 

vietu. 

 

Avots: aptauja Alūksnes novada jauniešiem, 2020 

9.attēls Respondentu viedoklis par iespējām sociālajā un līdzdalības jomā 

Alūksnes novadā, skaits 



 

Jaunieši savas iespējas iesaistīties politisko organizāciju darbībā drīzāk vērtē kā 

nelielas, daļai respondentu tas vispār neinteresē vai viņi par to nav informēti (21 

respondents), citi uzskata, ka viņiem ir nelielas iespējas to darbībā iesaistīties (27 

respondenti), te jāmin vispārēja tendence valsīt, ka vēlētāju aktivitāte samazinās, īpaši 

jaunu cilvēku vidū un salīdzinoši mazs jauniešu skaits seko līdzi politiskajiem 

jaunumiem (skat. 9.attēlu). Pozitīvi ir vērojams tas, ka jaunieši zina un ir informēti, ka 

viņiem ir iespējas vai pat ir daudz iespējas iesaistīties brīvprātīgajā darbā (54 

respondenti), bet tas vai viņi tās izmanto jau ir atkarīgs no katra indivīda. 

 

Avots: aptauja Alūksnes novada jauniešiem, 2020 

10.attēls Respondentu viedoklis par iespējām sociālajā un līdzdalības jomā 

Alūksnes novadā, skaits 

Salīdzinoši mazs ir to respondentu skaits, kas uzskata, ka viņiem ir iespējas ietekmēt 

lēmumus savā pašvaldībā, jāsaprot gan, ka bieži jaunieši nav informēti vai neievēro 

informāciju kā viņi varētu ietekmēt tos, turklāt daudzi nemaz nemēģina izteikt savu 

viedokli par notiekošajiem procesiem vai nezina kā viņi var iesniegt savus ieteikumus 

kā arī jāņem vērā respondentu vidējais vecums (skat. 10.attēlu). 

 

Avots: aptauja Alūksnes novada jauniešiem, 2020 

11.attēls Informācijas kanāli, kur respondenti iegūst informāciju par 

aktivitātēm/pasākumiem jauniešiem, skaits 

Varam novērot, ka šobrīd efektīvākie informācijas tīkli, kur jaunieši iegūst informāciju 

(skat. 11.attēlu), ir sociālie tīkli, draugi un skola. 



Kad jautāts par brīvā laika pavadīšanas iespējām, kas jauniešiem trūkst, tika minētas 

visdažādākās idejas. Populārākās atbildes ir: 

1. Telpa, vieta tikai jauniešiem (brīvi pieejama brīvā laika telpa, skeitparks, sakopta 

atpūtas vieta dabā jauniešiem); 

2. Aktīvās atpūtas pavadīšanas iespējas (tarzāna takas dabā, marķēti pārgājienu 

maršruti, mototrase, bmx trase); 

3. Papildus sporta veidu apguves iespējas (bokss, pašaizsardzība, beisbols, peldēšana, 

jāšana u.c.); 

4. Lielās sporta infrastruktūras (baseins, sporta halle); 

5. Papildus radošās un izglītojošās aktivitātes (gleznošana dabā, kulinārijas nodarbības, 

svešvalodu nodarbības); 

6. Vairāk pasākumu jauniešiem vecumā no 16 gadiem; 

7. Dzīvesskola (apmācības finanšu plānošanā, uzņēmējdarbībā jauniešiem); 

8. Pasākumi, lekcijas un apmācības vides jautājumos. 


