KULDĪGAS SENIORU SKOLAS DARBĪBAS PILNVEIDOŠANA
Aptauja Kuldīgas Senioru skolas dalībniekiem
Kuldīgā nepilnus trīs gadus darbojas Kuldīgas Senioru skola, kura novada senioriem piedāvā
izglītojošās nodarbības un socializēšanās pasākumus pilnvērtīgai dzīvei. Lai darbību varētu
dažādot un pilnveidot, piesaistot papildu finansējumu, ir svarīgi noskaidrot senioru intereses un
vēlmes.
Aptaujas aizpildīšana aizņems 20 minūtes Jūsu laika.
Aptauja ir anonīma un sniegtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā.
1. No kura gada Jūs apmeklējat Senioru skolas nodarbības? (Atzīmējāt ar X vienu atbildi)
no 2019.gada
no 2020.gada
no 2021.gada
2. Kas Jūs rosināja apmeklēt skolas nodarbības? (Atzīmējat ar X visas piemērotās
atbildes)
Pārtraucu aktīvās darba gaitas
Kolēģu/draugu sniegtā informācija
Vēlme satikties ar citiem cilvēkiem
Presē sniegtā informācija
Vēlme apgūt jaunas prasmes un iegūt
jaunas zināšanas
Cits variants (ierakstiet, kāds) ___________________________________________________
3. Cik bieži Jūs vēlētos apmeklēt Senioru skolas nodarbības? (Atzīmējāt ar X vienu
atbildi)
Vairākas reizes nedēļā
Reizi nedēļā
Reizi mēnesī
Cits variants (ierakstiet, kāds) __________________________________________________
4. Vai, Jūsuprāt, Senioru skolas nodarbības būtu jāplāno noteiktā nedēļas dienā?
Jā
Norādiet, lūdzu, Jums vēlamo nedēļas dienu _______________________________________
Nē
5. Vai, apmeklējot dažāda rakstura aktivitātes (lekcijas, tikšanās, radošās darbnīcas),
Jūs esat ar mieru piedalīties ar līdzfinansējumu?
Jā
Norādiet, lūdzu, cik lielu summu esat gatavs maksāt par vienu nodarbību ________________
Nē

Senioru skola organizē gan lekcijas, radošās nodarbības, gan dažādas ekskursijas. Aicinām
norādīt, kādas aktivitātes Jūs visvairāk interesētu.
6. Kādas lekciju tēmas Jūs vislabprātāk klausītos? (Atzīmējiet no 1 līdz 12 piedāvātās tēmas
svarīguma secībā , kur 1 ir Jums vissvarīgākā tēma, bet 12 – tēma, kas interesē vismazāk)
Novadā pieejamie sociālie pakalpojumi senioriem
Dažādu firmu telekomunikāciju pakalpojumi
Kā taupīt resursus? (ūdens, elektrība, gāze)
Novada attīstība ( 2022-2030)
Jaunākie sasniegumi dažādās zinātņu nozarēs
Klimata un vides izmaiņas
Emocionālā veselība
Saskarsme ar mazbērniem, ar pieaugušiem bērniem
Skaistumkopšana 60+
Modes tendences 60+
Kā saglabāt veselību/ veselības profilakse 60+
Komunikācija un saskarsme ar dažādu paaudžu cilvēkiem
Cita tēma (ierakstiet, lūdzu, kāda) _______________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Ja Senioru skola organizētu tikšanās ar dažādu nozaru speciālistiem, kuri speciālisti
Jums interesētu visvairāk? (Atzīmējat ar X visas sev piemērotās atbildes )
Fizioterapeits
Ģimenes ārsts
Psihologs
Homeopāts
Biologs / dārzkopības speciālists
Vēsturnieks
Kosmetologs
Stilists
Antropologs
Filozofs
Zinātnieks
Politiķis
Vides speciālists
Cits variants (norādiet speciālistu, ar kuru Jūs gribētu tikties) __________________________
___________________________________________________________________________
8. Ja Senioru skola organizētu tikšanās ar novada interesantiem cilvēkiem, ar kuriem
cilvēkiem Jūs gribētu tikties? Norādiet, lūdzu, savu variantu!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9. Ja Senioru skola organizētu digitālās pratības nodarbības, kuras tēmas no
piedāvātajām Jūs interesētu visvairāk? (Atzīmējiet no 1 līdz 7 piedāvātās tēmas svarīguma
secībā, kur 1 ir Jums vissvarīgākā tēma, bet 7 – tēma, kas interesē vismazāk)
Saziņa internetā
e-pasta izveidošana
Dažādu maksājumu veikšana
Platformas www.latvija.lv e-pakalpojumi
VID nodokļu deklarācijas iesniegšana
Aplikāciju izmantošana ( piemēri…)
Manipulācija sociālajos tīklos ( viltus profili, boti, troļļu fermas)
Cita tēma (ierakstiet, lūdzu, kāda) _______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Senioru skola organizē dažādas radošās darbnīcas jaunu prasmju apgūšanai.
Norādiet darbnīcas, kurās Jūs labprāt vēlētos piedalīties. (Atzīmējat visas sev piemērotās
atbildes.)
Kulinārija
Gaļas produktu gatavošana
Konservēšana
Rotu gatavošana
Dārzkopība
Dekupāža
Adīšana
Tamborēšana
Mākslas nodarbības
Dabas izpēte
Folklora, tradīcijas
Cita tēma (ierakstiet, lūdzu, kāda) _______________________________________________
11. Ja Senioru skola organizētu dažādas ekskursijas, kuras no piedāvātajām Jūs interesētu
visvairāk? (Atzīmējiet no 1 līdz 11, piedāvātās aktivitātes svarīguma secībā no 1 līdz 11, kur 1
ir Jums vissvarīgākā aktivitāte, bet 11 ir aktivitāte, kura interesē vismazāk)
Iepazīt Kuldīgas novada pagastus un cilvēkus tajos
Apceļot Kurzemi
Iepazīt dažādas dabas takas
Iepazīt daiļdārzus
Apceļot Latvijas muižas un pilis
Kolektīvi braucieni uz svētkiem un pasākumiem Latvijā
Kolektīvi braucieni uz svētkiem un pasākumiem Kuldīgas novada
pagastos
Teātra izrāžu apmeklējumi (Liepāja, Ventspils, Rīga)
Koncertu apmeklējumi (Liepāja, Ventspils, Rīga)
Iepazīties ar rakstnieku un mākslinieku dzīvesvietām
Braucieni ārpus Latvijas
Cits variants (Lūdzu norādiet kāds!)____________________________________________

12. Vai, braucot ekskursijās, esat gatavs piedalīties ar līdzfinansējumu? (Norādiet ar X
vienu sev piemērotāko atbildi)
Līdz 20 EUR
21 – 50 EUR
51 – 100 EUR
Vairāk nekā 100 EUR
Neatbalstu līdzfinansējumu
Nobeigumā lūdzam sniegt ziņas par sevi.
Jūsu vecums (ierakstiet, lūdzu, pilnos gados) _______________________________________
Jūsu dzīvesvieta (norādiet pilsēta vai lauki) ________________________________________
PALDIES PAR AIZPILDĪTO ANKETU!

