Aptauja par jauniešu labsajūtu Preiļos
Lai noskaidrotu jauniešu labsajūtu Preiļos, laika posmā no 2019. gada 21.
novembra līdz 2020. gada 20. janvārim tika publicēta un izplatīta anonīma aptauja
jauniešiem vecumā no 13-25 gadiem, kuri dzīvo Preiļos.
Aptaujā kopumā piedalījās 38 respondenti, no kuriem 71% bija sievietes un
29% vīrieši. Visaktīvāk piedalījās aptaujā jaunieši vecumā no 15-17 gadiem, tas ir,
47%, tad sekoja jaunieši vecumā no 18-21 ar 33% un 13-14 gadīgie – 10% un 21-25
gadi arī 10% pārstāvju.
Lai noskaidrotu, kur un ko jaunieši dara brīvajā laikā pēc skolas, tika uzdots
jautājums “Lūdzu norādi, kur Tu pavadi savu laiku pēc skolas vai brīvajā laikā?
(iespējami vairāki varianti)”, uz ko lielākā daļa jauniešu, tas ir, 74% procenti norādīja,
ka brīvo laiku pavada mājās, tad 65% atzina, ka brīvajā laikā pastaigājas ārā, tad 30%
jauniešu brīvo laiku pavada apmeklējot Jauniešu centru “ČETRI”, un 7% laiku pēc
skolas pavada nodarbojoties ar saviem hobijiem - sporta, mākslas vai mūzikas skolās.
Lai noskaidrotu, vai respondenti apmeklē Jauniešu centra “ČETRI” rīkotās
aktivitātes, tika uzdots jautājums “Vai Tu apmeklē Jauniešu centra “ČETRI” piedāvātās
aktivitātes?”. Uz šo jautājumu lielākā daļa, tas ir, 39% norādīja, ka apmeklē regulāri,
22% apmeklē dažreiz, 17% apmeklē reti un 22% respondentu neapmeklē vispār.
Lai noskaidrotu precīzāk, kas būtu nepieciešams, lai uzlabotu jauniešu dzīves
kvalitāti Preiļos, tika uzdots atvērtais jautājums “Kas būtu, tavuprāt, nepieciešams, lai
uzlabotos jauniešu dzīves kvalitāte Preiļos?”. Šajā jautājumā jauniešiem bija dota
iespēja izdomāt savus variantus, kas tad uzlabotu dzīves kvalitāti Preiļos, kur tika
saņemtas šādas atbildes: “vairāk aktivitāšu jauniešiem”, “jauniešiem ir maz iespēju
Preiļos”, “vairāk pasākumus mazākiem bērniem”, “vairāk pasākumu jauniešiem
Kultūras namā”, “Preiļos nepieciešams nakts klubs”, daudzas atbildes (11) bija ar
norādi, ka Preiļos nepieciešams skeitparks, tad bija atbildes tādas kā “kafijas automāts
un gardumu automāts jauniešu centrā kā veikalā “Preilis””, “24/7 darba laiku jauniešu
centram vismaz pāris dienas nedēļā”, citi jaunieši (3) norādīja, ka šis ir grūts jautājums
un 12 respondenti norādīja, ka dzīves kvalitāte jauniešiem Preiļos ir laba un pāris
respondenti (5) atzina, ka dzīves kvalitāte jauniešiem Preiļos ir atkarīga no pašu
jauniešu aktivitātes.
Paldies visiem, kuri piedalījās aptaujā un pauda savu viedokli.
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