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Šī aptauja ir izveidota projekta AWAKE ietvaros (Aging With Active Knowledge and Experience -

Novecošana ar aktīvām zināšanām un pieredzi), lai noskaidrotu nepieciešamību pēc izglītības 

cilvēkiem, kas vecāki par 50 gadiem. Tāpat ar aptaujas palīdzību vēlamies noskaidrot cilvēku 

motivāciju strādāt brīvprātīgo darbu. Jūsu ieteikumi mums palīdzēs uzlabot mācību metodes un 

attīstīt izglītības piedāvājumu cilvēkiem, kas vecāki par 50 gadiem. 

 

 

Informācija par respondentu: 

 

Dzimums Sieviete Vīrietis 

Vecums 51-60 61-70 71-80 81+ 

Dzīvesvietas 

atrašanās vieta 
lauki mazpilsēta vidēja pilsēta liela pilsēta 

Ģimenes 

stāvoklis 
precējies neprecējies šķīries atraitnis 

 Dzīvo viens ar partneri ar ģimeni pansionātā 

Izglītība augstākā 

vidējā 

speciālā/ 

koledža 

vidējā profesionālā pamata 

Nodarbinātība  pašnodarbinātais darbinieks pensionārs bezdarbnieks 

Profesija  

Mobilitāte neatkarīgs Nepieciešama citu cilvēku palīdzība 

 

 

 

Lūdzu, izvēlieties vienu atbildi, ja vien nav lūgts savādāk. 
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Aptaujas 1.daļa. ESOŠĀ SITUĀCIJA 
 

1. Vai šobrīd esat iesaistīti kādā izglītības programmā/ kursos? Varat izvēlēties vairāk kā vienu atbildi 

a) Jā, es apmeklēju kursus (ieskaitot e-mācības) (Lūdzu norādiet, kādus tieši kursus 

apmeklējat): 

1) Svešvalodas 

2) Pat IT (informācijas tehnoloģijas) 

3) Saistītas ar manu profesionālo darbību 

4) Saistītas ar maniem vaļaspriekiem (piem., floristika, māksla vai amatniecība, 

dejas u.c.) 

5) Personīgajai attīstībai (piem., veselīgs dzīvesveids, ēšanas paradumi u.c.) 

6) Cits_______________________________________________________ 

b) Nē, kursus neapmeklēju. 

 

2. Lai iegūtu jaunas zināšanas un prasmes, es (izvēlaties visas atbilstošās atbildes) 

a) Lasu speciālo literatūru (grāmatas, žurnāli, materiāli  internetā u.c.) 

b) Skatos izglītojošas programmas televīzijā 

c) Pievienojos dažādām interešu grupām 

d) Pievienojos specializētajiem sociālajiem tīkliem internetā 

e) Piedalos amatieru aktivitātēs vai pašdarbībā  

f) Cits______________________________________________________________  

 

3. Cik laika pavadiet mācoties un veltot pašattīstībai? 

a) Mazāk kā 1 stundu nedēļā  

b) 1-2 stundas dienā  

c) 1-2 stundas nedēļā  

d) Vairāk kā 10 stundas nedēļā  

e) Cits _________________________ 

 

 

Aptaujas 2.daļa. Vajadzības un sagaidāmais 
 

4. Mācīšanās ir labs veids, kā turpināt būt aktīvam. Vai piekrītat? 

a. Pilnībā piekrītu  

b. Piekrītu  

c. Grūti pateikt 

d. Nepiekrītu  

e. Pilnībā nepiekrītu 

 

5. Vai Jūs vēlētos iemācīties ko jaunu? 

a. Jā, noteikti. 

b. Jā, ja tas ir noderīgi manai profesionālajai izaugsmei 

c. Nē, man tam nav laika 

d. Nē, nav nepieciešamības 

 

6. Ir vecums, kad vairs nav vajadzības mācīties. Vai piekrītat? 

a. Jā. Kad?_________________ Ja  5.jautājumā izvēlēta atbilde D, tad pāriet pie 16.un 

17.jautājuma, un aptaujas 4.daļas. 

b. Nē. 

 

7. Kāpēc vēlaties mācīties? Motivācija 

Pie katra apgalvojuma apvelciet vienu no atbildēm 1-5: 
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1 – pilnībā piekrītu,  2- piekrītu,  3- grūti pateikt, 4 – nepiekrītu, 5 – pilnībā nepiekrītu. 

 

Man patīk mācīties 1    2    3    4    5 

Mācīšanās ir labs veids, kā tikties un iepazīties ar cilvēkiem 1    2    3    4    5 

Mācīšanās ir labs veids, kā paust savu viedokli 1    2    3    4    5 

Man nepieciešams mācīties, lai gūtu panākumus profesionālajā jomā 1    2    3    4    5 

Citi cilvēki mani cienīs  1    2    3    4    5 

Varu iegūt un uzlabot savu kvalifikāciju 1    2    3    4    5 

Varu apgūt jaunas prasmes 1    2    3    4    5 

Mācīšanās ir labs izklaides veids 1    2    3    4    5 

Tā ir personīga attīstība 1    2    3    4    5 

Tas ceļ manu pašapziņu 1    2    3    4    5 

 

8. Ko Jūs sagaidāt no mācībām? Gala rezultāts 

Pie katra apgalvojuma apvelciet vienu no atbildēm 1-5: 

1 – pilnībā piekrītu,  2- piekrītu,  3- grūti pateikt, 4 – nepiekrītu, 5 – pilnībā nepiekrītu. 

 

Apmierinājumu 1    2    3    4    5 

Sertifikātu  1    2    3    4    5 

Labi pavadītu laiku 1    2    3    4    5 

Iepazīšanos un tikšanos ar cilvēkiem (draugiem) 1    2    3    4    5 

Jaunu zināšanu un prasmju iegūšanu, kas palīdzēs man atrast jaunu vai labāku 

darbu 

1    2    3    4    5 

Jaunu prasmju apgūšanu 1    2    3    4    5 

 

 

9. Ko jūs vēlaties mācīties? (Varat izvēlēties visas, bet atzīmējiet prioritātes, ierakstot skaitļus 1, 2, 3 ...) 

a. svešvalodas           

b. kaut ko saistītu ar mākslu (zīmēšana, gleznošana, tēlniecība)    

c. kā lietot datoru un internetu        

d. kaut ko praktisku (šūšana, adīšana, kulinārija u.c.)     

e. jaunu sporta aktivitāti         

f. kā rūpēties par savu veselību un skaistumu      

g. kaut ko noderīgu savam darbam        

h. cits_______________________________________________________________  

 

10.  Kādas profesionālās iemaņas vēlētos apgūt?  

(Varat izvēlēties visas, bet atzīmējiet prioritātes, ierakstot skaitļus 1, 2, 3 ...) 

a. kā tikt galā ar emocijām      

b. kā veidot attiecības un risināt konfliktus   

c. kā veiksmīgi pārliecināt citus     

d. kā dalīties un mainīties ar pieredzi    

e. kā publiski uzstāties      

f. kā būt starpniekam       

g. kā strādāt komandā      

h. kā būt labam līderim      

i. cits______________________________________   

 

11. Cik stundu jūs vēlētos mācīties?  

a. 1-5 

b. 6-10 
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c. 11-15 

d. 16-20 

e. Vairāk kā 20 

 

12. Kurai no mācību metodēm dodat priekšroku? 

a. Grāmatas/ literatūra 

b. Internets 

c. Video un audio ieraksti 

d. Cits_____________________________________________________________________________ 

 

13. Kuram apgalvojumam piekrītat?: 

a. Priekšroku dodu mācībām aci pret aci ar pasniedzēju – turpiniet ar 15.jautājumu 

b. Priekšroku dodu mācībām grupā – turpiniet ar 14.jautājumu 

c. Vislabprātāk mācos viens - turpiniet ar 15.jautājumu 

 

14. Ja priekšroku dodat mācībām grupā: 

a. Mazā grupā (līdz 5 cilvēkiem) 

b. Lielā grupā (vairāk kā 5 cilvēki) 

 

15. Ja Jūs varētu izvēlēties pasniedzēju, cik vecam tam būtu jābūt? 

a. Pasniedzējs, kas jaunāks par mani –kāpēc?____________________________________ 

b. Pasniedzējs, kas ir līdzīgā vecumā kā es – kāpēc?____________________________________ 

c. Tam nav nozīmes. 

 

16. Kā vislabprātāk pavadāt laiku?  

(Varat izvēlēties visas, bet atzīmējiet prioritātes, ierakstot skaitļus 1, 2, 3 ...) 

a. Lasīt avīzi/grāmatu     

b. Skatīties TV/klausīties radio    

c. Sērfot internetā     

d. Apmeklēt kinoteātri, teātri, muzejus  

e. Nodarboties ar sportu/ vingrot   

f. Tikties ar draugiem/ ģimeni    

g. cits___________________________   

 

 

Aptaujas 3.daļa. Iespējas un šķēršļi 
 

17. Vai savā dzīvesvietā (pilsētā) ir pieejams: 

 

Pieaugušo skolas (koledžas u.c.) Jā Nē Nezinu 

Izglītības iespējas cilvēkiem, kas vecāki par 50 gadiem (NVO, 

trešās paaudzes universitātes u.c.) 
Jā Nē Nezinu 

Brīvprātīgo darba iespējas cilvēkiem, kas vecāki par 50 gadiem Jā Nē Nezinu 

 

18. Vai izglītības iespēju piedāvājums cilvēkiem, kas vecāki par 50 gadiem, ir pietiekams? 

a. Jā – turpiniet ar 20.jautājumu 

b. Nē – turpiniet ar 19.jautājumu 

 

19. Kādas ir piedāvājuma vājās puses? 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
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20. Vai redzat kādus šķēršļus, lai piedalītos izglītības aktivitātēs savā dzīvesvietā? 

a. Jā – turpiniet ar 21.jautājumu 

b. Nē - turpiniet ar 22.jautājumu 

 

21. Kādi ir šķēršļi? 

a. Veselības problēmas 

b. Ģimenes problēmas 

c. Laika trūkums 

d. Invaliditāte  

e. Finansiālas problēmas 

f. Attālums/ grūti nokļūt 

g. Informācijas trūkums 

h. Izglītības konsultantu trūkums  

i. Cits__________________________________________________________________________ 

 

 

Aptaujas 5.daļa. Brīvprātīgais darbs 
 

22. Kas, jūsuprāt, ir brīvprātīgais darbs? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

23. Vai Jūs vēlētos būt brīvprātīgais? 

a. Jā  – turpiniet ar 24.jautājumu 

b. Nē – turpiniet ar 26.jautājumu  

c. Jau esmu – turpiniet ar 24.jautājumu 

 

24. Vai esat brīvprātīgais/vēlētos par tādu kļūt? 

a. Gribu pavadīt laiku ar citiem cilvēkiem un iegūt jaunus draugus 

b. Gribu palīdzēt citiem 

c. Es gribu justies vajadzīgs 

d. Gribu iemācīties ko jaunu 

e. Brīvprātīgais darbs man ļauj labi justies 

f. Tas palīdz manā profesionālajā dzīvē 

g. Tas ir labs veids, kā uzzināt par sevi ko jaunu 

h. Cits __________________________________________________________________________ 

 

25. Kāda veida brīvprātīgais darbs Jūs interesē? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

25. Kāpēc jūs neinteresē brīvprātīgais darbs? 

a. Joprojām strādāju 

b. Man ir veselības problēmas 

c. Esmu aizņemts ar savu ģimeni 

d. Negribu, lai mani izmanto 

e. Nezinu, kur iegūt par to informāciju 

f. Man ir citas intereses 

g. Cits___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Paldies! 


