
 

 

Aptaujas “Brīvā laika pavadīšana Alojas novadā” apkopojums 

Lai plānotu, kā organizēt darbu ar jauniešiem Alojas novada pašvaldības jaunatnes lietu 

speciāliste lūdza jauniešu viedokli par brīvā laika pavadīšanas iespējām Alojas novadā. Kopumā 

atbildes sniedza 68 jaunieši jeb 10,78 % no visiem novadā dzīvojošajiem jauniešiem. Atbildes 

sniedza 19 vīrieši un 49 sievietes, kopumā vidējais respondentu vecums ir 17.6 gadi. 

 Kā redzams attēlā, visvairāk atbildes sniedza Alojas pilsētā un pagastā dzīvojošie 

jaunieši, bet vismazākais respondentu skaits ir no Brīvzemnieku pagasta.  

 

 

1. attēls. Aptaujāto skaits pēc dzīvesvietas 

Aptaujas pirmais jautājums palīdzēja noskaidrot jauniešu intereses. No visiem respondentiem 

30,1 % jauniešu norādīja, ka viņus interesē sports. Papildus sniegtajām izvēles iespējām jaunieši 

individuāli norādīja, ka viņus interesē arī vēsture, hip hops, veselīgs dzīvesveids, tautas dejas, 

daba, dzīvnieki, vēsture, rokdarbi, video spēles, animēšana un pastaigas dabā.  

‘ 

2. attēls. Jauniešu intereses 
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Aptaujas otrajā jautājumā tika noskaidrots, kādās aktivitātēs jaunieši ir piedalījušies 

pēdējo trīs mēnešu laikā. No visiem respondentiem 25,5 % norādīja, ka piedalījušies koncertos, 

bet 22,5 % atbildēja, ka nav piedalījies nevienā aktivitātē. Starp individuālajām atbildēm tika 

norādīti konkursi un cirks.  

 

 

3. attēls. Jauniešu dalība aktivitātēs. 

Aptaujas ceturtais jautājums palīdzēja noskaidrot, kuras sabiedrībā atpazīstamas personas 

(influencerus, youtuberus, mūziķus, aktierus, iedvesmas personas utt. jaunieši gribētu redzēt 

pasākumos. Jautājums tika uzdots brīvā teksta formātā, kurā desmit no jauniešiem norādīja, ka 

vēlētos satikt youtuberi Niklāvu Mičuli, bet četri jaunieši atbildēja, ka vēlētos satikt aktrisi Ievu 

Florenci – Vīksni.  

Sabiedrībā pazīstamas personas, kuras Alojas novada jaunieši vēlētos satikt:  

1. Youtuberi  - Niklāvs Mičulis (10), Edgars Fresh (3) Evelīna Pārkere (3), General exe, 

RasēnsTV, UldonsTV, FunfaceTV, NexoedLV, Piparslv, Rita Goroveca – Butēvica, Gustavs 

Mellenbers un Baiba Mellenberga, Alise Mičule, Armands Jaunzems, LvJarāns, Lauris Zalāns; 

2. Mūziķi- Aija Andrejeva (2), Ralfs Eilands (2), Ansis (2), Lauris Reiniks (2), Renārs 

Kaupers (2), Mesa (2), Juris Kaukulis (2), Bermudu divstūris (2), Intars Busulis (2), Zelma 

Jēgere, Emīls Kaupers, Edgars Kaupers, Roberts Vanags, Patrisha, Adriana Miglāne, Kašers, 

Samanta Tīna, Kaspars Zemītis, Prusax Grupa Olas, Olga Rajecka , Varis Vētra, Labvēlīgais tips, 

Trench Mafia, Nauris Brikmanis; 
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3. Aktieri – Ieva Florence – Vīksne (4), Lauris Dzelzītis (3), Lelde Dreimane (2), Dainis 

Grūbe (2), Artūrs Skrastiņš (2),  Ģirts Ķesteris, Ilze Ķuzule-Skrastiņa, Mārtiņš Meiers, Kristaps 

Rasims,  Kaspars Breidaks, Kaspars Dumburs, Dārta Daneviča; 

4. Dažādu profesiju pārstāvji – Street warriors (3), Maija Armaneva (2), Edžus Kauķis, 

Sibilla Šlēgelmilha, Indra Salceviča, Diāna Zande, Liena Prikaza, Kaspars Supelis, Sindija 

Bokāne Valters Krauze, Renārs Zeltiņš, Lelde Ceriņa, Viesturs Kairišs, Kristīne Beitika, Anna 

Panna, Maija Rozīte, Armands Simsons, Paula Birzniece, Toms Grēviņš, Jānis Skutelis, Lote 

Ulmane, Raimonds Elbakians; 

5. Ārzemju – Dimašu Kudaibergenu, So hyang, Parki kolung,  Kina, Armi, PewDiePie, Lil 

mosey, Luh kel, Trippie redd, Charli D'amelio, Addison Rae, Даня милохин, Мимимишка, 

Magic five.  

Aptaujas 5. jautājumā, jauniešiem bija jānosauc, kāda veida aktivitātes un pasākumus viņi 

vēlētos apmeklēt. Visvairāk jauniešu norādīja, ka vēlas apmeklēt pasākumus, kuri ir saistīti ar 

sportiskām aktivitātēm, tāpat jaunieši labprāt apmeklētu koncertus, kino un diskotēkas, vai dotos 

ekskursijā. Atsevišķās atbildēs tika norādīti humora šovi, radošās darbnīcas, dejošanas kursi un 

pasākumi, kuros paši iesaistās. Viens jaunietis, izsakot viedokli, norādīja, ka vēlētos brīvdabas 

kino, kurš Alojas novadam varētu piesaistīt tūristus. Norādīja, ka vairāk vēlētos diskusiju 

vakarus, kurās pa grupām vai individuāli jāsagatavo atbildes uz diskusijas jautājumiem.  

 

 

4. attēls. Pasākumi, kurus jaunieši vēlētos apmeklēt. 
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Aptaujas sestajā jautājumā 32.4 % jaunieši norādīja, ka brīvā laika aktivitātēm būtu gatavi 

veltīt 6 un vairāk stundas nedēļā, bet puse aptaujāto, atzina, ka veltītu 3 līdz 5 stundas.  

 

 

5. attēls. Laiks, ko jaunieši atvēlētu aktivitātēm. 

Aptaujas septītajā jautājumā vairākums jauniešu, proti, 67,6% atzina, ka atkarībā no 

piedāvājuma, būtu gatavi apmeklēt piedāvātās aktivitātes regulāri. Tikai 1,5 % norādīja, ka 

nebūtu gatavi iesaistīties regulāri. 

 

 

6. attēls. Jauniešu gatavība apmeklēt aktivitātes regulāri. 
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Aptaujas astotajā jautājumā jauniešiem tika vaicāts, kā viņi būtu gatavi iesaistīties 

pasākumā. Gandrīz puse no jauniešiem jeb 48,6 % atbildēja, ka labprāt palīdzētu organizēt 

pasākumu, kas norāda, ka jaunieši labprāt uzņemtos atbildību un līdzdarbotos ārpus skolas 

aktivitātēs. Tik pat jaunieši jeb 48,6 % norādīja, ka labprāt piedalītos pasākumā kā dalībnieki.  

 

 

7. attēls. Jauniešu iesaistīšanās pasākumā. 

 

Aptaujas devītajā jautājumā jauniešiem tika vaicāts, vai viņi būtu gatavi pasākumos veikt 

brīvprātīgo darbu. Lielākā respondentu daļa, jeb 69,1 % atbildēja, ka labprāt veiktu brīvprātīgo 

darbu, tikai 17,6 % atbildēja, ka nevēlētos to veikt.  

 

8. attēls. Jauniešu gatavība veikt brīvprātīgo darbu.  
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Aptaujas desmitais jautājums tika uzdots, lai saprastu, vai jaunieši ir gatavi maksāt par 

dažādām brīvā laika aktivitātēm. Gandrīz piektā daļa jeb 19,1 % atzina, ka būtu gatavi maksāt, 

bet 69,1 % atzina, ka izvērtētu piedāvājumu. Tikai 11,8 % norādīja, ka nebūtu gatavi maksāt par 

brīvā laika aktivitātēm.  

 

 

9. attēls. Jauniešu gatavība maksāt par brīvā laika aktivitātēm. 

 

Aptaujas 11. jautājums bija par faktoriem, kurus jāņem vērā plānojot aktivitātes 

jauniešiem. Savās atbildēs vairums jauniešu norāda, ka svarīgi ir saprast, kas jauniešus interesē, 

cik aktuāls pasākums šķitīs galvenajai auditorijai. Kā vienu no faktoriem jaunieši norāda laika 

izvēli, lai paspēj nokļūt uz pasākumu pēc skolas vai pulciņiem, kuri mēdz ieilgt līdz 19.00. 

Jaunieši uzsver, ka vēlas, lai aktivitātes būtu mūsdienīgs (2), ar noteikumiem un drošību (2), 

tādas, kurās tiktu jautāts jauniešu viedoklis (2), lai lietderība būtu līdzsvarā ar izklaidi (2).  

Atsevišķi jaunieši uzsver, ka pasākumos būtu jāaicina tos viesus, kuri piesaista jauniešu 

uzmanību, vairāk būtu nepieciešams iekļaut praktisko darbošanos ar balvām (saldumiem), 

atbilstošu mūziku. Svarīgi radīt draudzīgu atmosfēru un palīdzēt jauniešiem izkļūt no komforta 

zonas. Individuāli ierosinājumi ir pēc starppaaudžu pasākuma, pasākuma, kurā var izpausties, 

piedalīties komandās, vai paši organizēt, zinot, ka pieaugušie viņiem uzticas. Tāpat viens 

jaunietis ir norādījis, ka nevēlas garlaicīgas lekcijas, kamēr cits aicina izvērtēt informācijas 

nodošanas kanālu, jo afišas lasa tikai retais jaunietis.  
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10. attēls. Faktori, kas jāņem vērā plānojot aktivitātes. 

Aptaujas 12. jautājumā jauniešiem tika vaicāts, kuras problēmas kavē jauniešu lietderīgu 

brīvā laika pavadīšanu. Kā populārākais atzīmētais atbilžu variants tika norādīts, ka pasākumi 

neatbilst jauniešu interesēm. Otrajā vietā atklājās, ka paši jaunieši ir pasīvi un nevēlas lietderīgi 

pavadīt brīvo laiku, bet kā trešā nozīmīgākā problēma tika norādīta, ka nav, kas organizē 

aktivitātes. Tāpat kā būtiski faktori tika norādīti, ka pasākumi notiek nepiemērotā laikā un nav 

kompānijas, ar ko kopā tos apmeklēt.  

 

 

11. attēls. Problēmas, kas kavē jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.  
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Aptaujas noslēdzošajā jautājumā jaunieši tika aicināti izteikt savus ierosinājumus 

jauniešu brīvā laika organizēšanai. Svarīgs faktors, ko jaunieši norādīja ir informēšana par 

pasākumiem. Vairāki respondenti ierosināja par jaunumiem un pasākumiem informēt ar 

whatsapp vai skolotāju starpniecību. Jaunieši norādīja, ka vēlētos, lai viņiem pašiem tiktu iespēja 

izvēlēties, kādus pasākumus organizēt, tiktu noskaidrots viņu viedoklis. Tāpat jaunieši aicināja 

piesaistīt uz pasākumiem jauniešus no citiem novadiem un pasākumus rīkot darba dienu vakaros 

vai brīvdienās.  

Tāpat no pasākumiem tika minēti diskusiju vakari, savstarpēja pieredzes apmaiņa, 

diskotēkas, ekskursijas, pārgājieni, muzikāli pasākumi, sporta pasākumi, prāta spēles, brīvdabas 

kino, komandu turnīri, pasākumi, kuros ir pieredzes un zināšanām bagāti cilvēki. Vienā no 

viedokļiem tika izteikta vēlme pēc jauniešu mājas vai telpas.  

Novēlējumi 

13. jautājuma ietvaros, jaunieši savās atbildēs sev novēlēja vairāk laika pavadīt bez 

viedierīcēm, socializējoties ar citiem, bet jaunatnes darbiniekiem novēlējums ir nebaidīties no 

kļūdām, bet mācīties un attīstīties, būt pozitīviem un neapstāties pie katrām grūtībām, tāpat 

jaunieši novēl inovatīvas idejas, darīt darbu no sirds, kā arī būt tolerantiem pret jauniešu 

interesēm.  

 

 


