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IEVADS 

Lai iegūtu Krustpils novada jauniešu statistisku un socioloģisku raksturojumu, laika periodā no 2018. gada maija 
līdz septembrim tika īstenots pētījums. Tā ietvaros tika īstenotas divas aktivitātes: 

(1) Apkopoti statistikas dati par jauniešu skaita dinamiku Krustpils novadā. Izmantojot Centrālās statistikas 
pārvaldes datus, sniegts pārskats par Krustpils novadā dzīvojošo jauniešu skaita izmaiņām pēdējo 6-7 
gadu laika periodā, tai skaitā vecuma grupu dalījumā. 

(2) Kvantitatīva Krustpils novadā dzīvojošo (vai/un izglītību iegūstošo) jauniešu aptauja. Tās ietvaros laika 
periodā no 2018. gada 30. maija līdz 22. augustam tika sasniegta 205 respondentu izlase (jaunieši 
vecumā no 13 līdz 25 gadiem), izmantojot pašaizpildāmo anketu metodi (anketa tika programmēta e-
vidē). Aptaujas lauka darbu organizēja un koordinēja Krustpils novada Tūrisma un jaunatnes lietu 
speciāliste. Daļa no aptaujā iekļautajiem jautājumiem tika adaptēti no jaunatnes politikas monitoringa, 
kuru regulāri īsteno Izglītības un zinātnes ministrija (jaunākais monitoringa ziņojums pieejams par 
2015. gadu). No monitoringa aizgūtajos jautājumos bija iespējams Krustpils novada jauniešu viedokļus 
un vērtējumus salīdzināt ar visu Latvijas jauniešu viedokļiem, tādējādi identificējot Krustpils novadam 
specifiskās atšķirības. Ziņojuma pielikumos pievienota aptaujas anketa un aptaujā sasniegtās jauniešu 
izlases raksturojums. 

Šajā ziņojumā apkopoti augstāk minēto aktivitāšu rezultāti, sniedzot statistisku Krustpils novada jauniešu 
raksturojumu, kā arī analīzi par jauniešu viedokļiem un vērtējumiem. 

Pētījumu izstrādāja: 

AngelīnaTukiša Krustpils novada Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste (angelina.tukisa@krustpils.lv; 
+371 28311363) 

Gints Klāsons Sociologs, pētnieks (gints.klasons@gmail.com; +371 22830200) 
Inese Šubēvica Jaunatnes politikas eksperte (subevica.inese@gmail.com; +371 29209607) 
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KOPSAVILKUMS 

Jauniešu statistisks raksturojums 

 2018. gada sākumā Krustpils novadā dzīvoja 777 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. 

 Pēdējo septiņu gadu laikā jauniešu skaits novadā samazinājies par 315 personām jeb 29%. 

 Pēdējo septiņu gadu periodā visbūtiskāk krities 18-21gadīgo jauniešu skaits – samazinājums par 41%. 
Nepilngadīgo jauniešu skaits samazinājies par 9%, savukārt 22-25gadīgo – tikai par 6%. 

 Kā būtiska negatīva attīstības tendence novērojams jauniešu īpatsvara straujš samazinājums – ja 
2012. gadā jauniešu īpatsvars novada iedzīvotāju kopskaitā bija 18%, tad 2018. gadā tas bija nokrities 
jau līdz 14%. Tas saistīts ar faktu, ka iedzīvotāju kopskaits novadā ir krities par 7%, kamēr jauniešu skaits 
samazinājies par 29%. 

 Dzimstības rādītāji Krustpils novadā pēdējo 17 gadu laikā bijuši mainīgi, tomēr neuzrāda nedz izteiktu 
samazinājumu, nedz pieaugumu. Vidēji gadā novadā dzimst 63 bērni. Dzimstības aspektā šāds rādītājs 
pilnībā spēj nodrošināt jauniešu skaita pastāvīgumu ilgtermiņā, tomēr kopējo jauniešu skaitu novadā 
būtiski maina tieši iekšējā (nelielākā apmērā arī starptautiskā) migrācija. 

Jauniešu viedokļi un vērtējumi 

 Ikdienā jaunieši laiku vairāk pavada Jēkabpilī, nevis Krustpils novadā. Lai gan vairāk nekā puse jauniešu 
Krustpils novadā pavada brīvo laiku (61%), kā arī apmeklē kultūras un izklaides pasākumus (59%), 
Jēkabpilī to dara attiecīgi 66% un 75% jauniešu. Vienīgā aktivitāte, kuru savā pašvaldībā jaunieši veic 
biežāk, nekā citur, ir sportošana – 52% to dara Krustpils novadā, 39% Jēkabpilī. 

 Visas pārējās ikdienas aktivitātes, kas tika iekļautas anketā, jaunieši izteikti biežāk veic tieši Jēkabpilī – 
65% tur apmeklē ģimenes ārstu (kamēr tikai 29% Krustpils novadā), 82% iepērkas (23% Krustpils 
novadā), 77% apmeklē ārstus-speciālistus. 

 Kultūras un izklaides pasākumu apmeklēšana ir tā aktivitāte, kas visvairāk veicina jauniešu ikdienas 
mobilitāti – lai gan lielākā daļa šādus pasākumus apmeklē Jēkabpilī vai Krustpils novadā, salīdzinoši 
daudz jauniešu uz pasākumiem dodas arī Rīgā (39%), citur Zemgales reģionā (20%) vai Latgales reģionā 
(19%). 

 Ikdienas mobilitātes aspektā būtisks rādītājs ir arī darba vieta – no tiem jauniešiem, kuri strādā, 37% 
darba vieta ir Jēkabpilī un 20% Krustpils novadā, 12% Rīgā, bet 5% citur Zemgales vai Latgales reģionos. 
Tātad tikai katrs piektais strādājošais jaunietis ir nodarbināts savā pašvaldībā. 

 Vairāk nekā puse (57%) Krustpils novada jauniešu novērtē, ka ir apmierināti ar savu novadu kā vietu, 
kur dzīvot, strādāt un pavadīt brīvo laiku. Tai pat laikā salīdzinoši liels ir arī to īpatsvars (28%), kuri pauž 
kritisku vērtējumu. 

 Biežāk norādītie neapmierinātības iemesli ir: brīvā laika aktivitāšu trūkums (44% no tiem, kuri ir 
neapmierināti) un nodarbinātības iespēju trūkums (26%). Salīdzinoši bieži norādīts arī uz studiju, mācību 
iespēju trūkumu (11%). Savukārt tie, kuri pauduši pozitīvus novada vērtējumus, to visbiežāk pamato ar 
dažādām iespējām pavadīt brīvo laiku (23% no tiem, kuri ir apmierināti ar novadu), skaistu dabu (14%), 
atpūtas vietām (9%), draugiem (9%) un sakārtotu vidi (9%). 

 Vaicāti, kas ir tie jautājumi, kurus pašvaldībai būtu jārisina tieši jauniešu jomā, kopumā 40% jauniešu 
nav varējuši nosaukt konkrētus jautājumus. Savukārt no tiem, kuri ir nosaukuši, salīdzinoši visbiežāk tiek 
norādīts uz nepieciešamību nodrošināt bezmaksas izklaides un kultūras pasākumus (to norāda 32% 
jauniešu). Tāpat salīdzinoši bieži jaunieši norāda, ka nepieciešamas brīvā laika un atpūtas aktivitātes 
(18%) un sporta aktivitāte (17%). 

 Jauniešu vērtējums par to, vai viņiem ir iespējams ietekmēt pašvaldības pieņemtos lēmumus, ir izteikti 
kritisks – 32% uzskata, ka viņiem nav nekādu iespēju, un vēl 32%, ka viņiem ir nelielas iespējas. Un tikai 
10% apgalvo, ka viņiem ir iespējams ietekmēt pašvaldības lēmumus. 

 Absolūtais vairākums Krustpils novada jauniešu pēdējā gada laikā ir piedalījušies kultūras un izklaides 
pasākumos (85%), kā arī skolas vai augstskolas pasākumos (71%). Aptuveni puse ir piedalījušies vides 
sakopšanas talkās un mākslinieciskajā pašdarbībā, kā arī interešu izglītībā. Brīvprātīgo darbu ir veikuši 
40% jauniešu. Aptuveni katrs trešais jaunietis ir ņēmis dalību jauniešu centros un klubos, piedalījies 
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tālākizglītības aktivitātēs, bet 29% bijis skolēnu vai studentu pašpārvaldes aktivitātēs. Nevalstiskajās 
organizācijās piedalās 19% jauniešu, bet politiskās partijās iesaistījušies 5%. 

 Ja salīdzina Krustpils novada jauniešu aktivitātes rādītājus ar vidējiem Latvijas rādītājiem, novērojams, 
ka kopumā novada jaunieši ir mazāk aktīvi. Līdzvērtīga Latvijas vidējiem rādītājiem ir tikai iesaistīšanās 
aktivitāte kultūras un izklaides pasākumos, skolas/augstskolas pasākumos, kā arī jaunatnes 
organizācijās. Pārējos aspektos Krustpils novada jaunieši ir mazāk aktīvi, nekā Latvijā vidēji. 

 Puse Krustpils novada jauniešu novērtē, ka viņiem ir visas vai lielas iespējas pavadīt brīvo laiku tā, kā viņi 
to vēlas. Tai pat laikā izteikti liels (42%) ir arī to īpatsvars, kuri novērtē, ka viņiem ir nelielas vai nav 
nekādu iespēju. 

 Vairums novadā dzīvojošo jauniešu ir apmierināti ar savu pašreizējo dzīvi kopumā – vidējais vērtējums 
desmit punktu skalā ir 7,2 punkti. 

 Vaicāti par neapmierinātības ar dzīvi iemesliem, 49% jauniešu nespēj nosaukt konkrētus iemeslus. Tie, 
kuri norādījuši konkrētu atbildi, salīdzinoši biežāk minējuši trīs aspektus: nav piepildījušās ieceres un nav 
pārliecības par nākotni (12%), maz brīvā laika pavadīšanas iespēju (11%), personīga rakstura problēmas 
(11%). 

 Vaicāti par to, kas ir augstākais izglītības līmenis, kādu jaunieši plāno sasniegt, kopumā 44% norāda, ka 
vēlas iegūt augstāko izglītību (19% bakalaura grādu, 20% maģistra grādu, 6% doktora grādu), 13% vēlas 
iegūt vidējo profesionālo izglītību, bet 6% vidējo vispārējo izglītību. Šie dati netieši norāda arī uz to 
jauniešu īpatsvaru, kuri pēc pilngadības sasniegšanas potenciāli varētu pārcelties uz citu dzīvesvietu 
studiju uzsākšanas dēļ. 

 Attiecībā uz vēlamo statusu darba tirgū 46% jauniešu norāda, ka vēlētos būt uzņēmēji, kas dod darbu 
citām personām un vēl 8% - uzņēmēji, kas dod darbu tikai sev vai savai ģimenei. Savukārt darba ņēmēju 
statuss pievilcīgāks šķiet kopumā 14% jauniešu, tai skaitā 8% valsts pārvaldē, bet 6% privātajā sektorā. 

 Par jauniešu iespējām izglītībā, brīvajā laikā, nodarbinātībā u.c. Krustpils novada jaunieši informāciju 
visbiežāk iegūst no draugiem un paziņām (80%), kā arī sociālajos tīklos (67%). Populāri informācijas 
kanāli un avoti ir arī masu mediji (49%), skola/augstskola (46%) un vecāki (39%). 

 Mazāk nekā puse jauniešu (45%) novērtē, ka tuvāko trīs gadu laikā noteikti nemainīs dzīvesvietu. 1% 
jauniešu plāno mainīt dzīvesvietu Krustpils novada ietvaros. Savukārt kopumā 30% jauniešu tuvāko trīs 
gadu laikā plāno pārcelties uz citu vietu ārpus Krustpils novada Latvijā (24%) vai ārvalstīs (6%). 

 Plānotā pārcelšanās vieta visbiežāk (43% no tiem, kuri plāno pārcelties) ir Rīga. 5% jauniešu norāda, ka 
plāno pārcelties uz Jēkabpili, un vēl 5% – uz Lielbritāniju. 

 Studiju iespējas (32%) un nodarbinātības iespējas (25%) ir divi visbiežāk nosauktie iemesli migrācijai. 
Aptuveni katrs desmitais jaunietis kā iemeslus norāda arī lielāka atalgojuma iespējas un personīgus 
iemeslus. 
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KRUSTPILS NOVADA JAUNIEŠU STATISTISKS RAKSTUROJUMS 

2018. gada sākumā Krustpils novadā dzīvoja 777 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Pēdējo septiņu gadu laikā 
jauniešu skaits novadā samazinājies par 315 personām jeb 29%. Vidēji gadā jauniešu skaits samazinās par 
aptuveni 53 personām. 

Pēdējo septiņu gadu periodā visbūtiskāk krities 18-21gadīgo jauniešu skaits – samazinājums par 41%. 
Nepilngadīgo jauniešu skaits samazinājies par 9%, savukārt 22-25gadīgo – tikai par 6%. Tas liecina, ka jaunieši 
Krustpils novadu ļoti izteikti pamet, tieši sasniedzot pilngadības vecumu, ko iespējams saistīt ar vidusskolas 
absolvēšanu un tālākām mācību un studiju vai darba gaitām jau citā pilsētā. 

Kā būtiska negatīva attīstības tendence novērojams jauniešu īpatsvara straujš samazinājums – ja 2012. gadā 
jauniešu īpatsvars novada iedzīvotāju kopskaitā bija 18% (un tas bija lielāks nekā Latvijā vidēji), tad 2018.gadā 
tas bija nokrities jau līdz 14% (Latvijas vidējā rādītāja līmenī). Tas saistīts ar faktu, ka iedzīvotāju kopskaits novadā 
ir krities par 7%, kamēr jauniešu skaits samazinājies par 29%. 

Dzimstības rādītāji Krustpils novadā pēdējo 17 gadu laikā bijuši mainīgi, tomēr neuzrāda nedz izteiktu 
samazinājumu, nedz pieaugumu (periodiski novērojams neliels palielinājums un samazinājums). Vidēji gadā 
novadā dzimst 63 bērni. Dzimstības aspektā šāds rādītājs pilnībā spēj nodrošināt jauniešu skaita pastāvīgumu 
ilgtermiņā, tomēr kopējo jauniešu skaitu novadā būtiski maina tieši iekšējā (nelielākā apmērā arī starptautiskā) 
migrācija. Savukārt novada iedzīvotāju kopskaita samazinājumā vēl lielāku negatīvu tendenci piešķir mirstības 
rādītājs, kurš pēdējo septiņu gadu laika periodā ir aptuveni divas reizes lielāks nekā dzimstības rādītājs. Pie tam 
– statistikas dati liecina, ka iekšzemes migrācija uz Krustpils novadu bijusi pat lielāka, nekā no Krustpils novada 
(tomēr jāuzsver, ka tie, visdrīzāk, nav jauniešu vecuma grupas iedzīvotāji). 
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Dzīvo tajā pašā teritorijā: Perioda beigās faktiskā dzīvesvieta ir tajā pašā teritorijā, kur perioda sākumā. Relatīvie rādītāji doti pret iedzīvotāju skaitu perioda sākumā. 
Pārcēlies uz citu teritoriju Latvijā: Perioda sākumā faktiskā dzīvesvieta ir norādītajā teritorijā, perioda beigās - citā teritorijā Latvijā. Relatīvie rādītāji doti pret iedzīvotāju skaitu 
perioda sākumā. 
Pārcēlies uz ārzemēm: Perioda sākumā faktiskā dzīvesvieta ir norādītajā teritorijā, perioda beigās vairs neuzturas Latvijā. Relatīvie rādītāji doti pret iedzīvotāju skaitu perioda 
sākumā. 
Miris: Perioda sākumā faktiskā dzīvesvieta ir norādītajā teritorijā, perioda beigās persona mirusi. Relatīvie rādītāji doti pret iedzīvotāju skaitu perioda sākumā. 
Pārcēlies no citas teritorijas Latvijā: Perioda beigās faktiskā dzīvesvieta ir norādītajā teritorijā, perioda sākumā - citā teritorijā Latvijā. Relatīvie rādītāji doti pret iedzīvotāju 
skaitu perioda beigās. 
Ieradies no ārzemēm: Perioda beigās faktiskā dzīvesvieta ir norādītajā teritorijā, perioda sākumā faktiskā dzīvesvieta bija ārpus Latvijas. Relatīvie rādītāji doti pret iedzīvotāju 
skaitu perioda beigās. 
Dzimis: Perioda beigās faktiskā dzīvesvieta ir norādītajā teritorijā, dzimis pēc perioda sākuma. Persona var būt dzimusi gan Latvijā, gan ārzemēs. Relatīvie rādītāji doti pret 
iedzīvotāju skaitu perioda beigās. 
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Latvijā

Ieradies no
ārzemēm

Dzimis

DZĪVO TURPAT . SAMAZINĀJUMS . PIEAUGUMS

Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņu iemesli 2011.-2018.g. laika periodā 
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

+1 222-1 700
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KRUSTPILS NOVADA JAUNIEŠU VIEDOKĻI UN VĒRTĒJUMI 

Jauniešu ikdienas mobilitāte 

Aptaujas dati liecina, ka ikdienā jaunieši laiku vairāk pavada Jēkabpilī, nevis Krustpils novadā. Lai gan vairāk nekā 
puse jauniešu Krustpils novadā pavada brīvo laiku (61%), kā arī apmeklē kultūras un izklaides pasākumus (59%), 
Jēkabpilī to dara attiecīgi 66% un 75% jauniešu. Vienīgā aktivitāte, kuru savā pašvaldībā jaunieši veic biežāk, nekā 
citur, ir sportošana – 52% to dara Krustpils novadā, 39% Jēkabpilī. 

Visas pārējās ikdienas aktivitātes, kas tika iekļautas anketā, jaunieši izteikti biežāk veic tieši Jēkabpilī – 65% tur 
apmeklē ģimenes ārstu (kamēr tikai 29% Krustpils novadā), 82% iepērkas (23% Krustpils novadā), 77% apmeklē 
ārstus-speciālistus. Arī mācību aspektā Jēkabpils ir primāra – tur mācās 32% aptaujas respondentu, kamēr 
Krustpils novadā 27%. 

Kultūras un izklaides pasākumu apmeklēšana ir tā aktivitāte, kas visvairāk veicina jauniešu ikdienas mobilitāti – lai 
gan lielākā daļa šādus pasākumus apmeklē Jēkabpilī vai Krustpils novadā, salīdzinoši daudz jauniešu uz 
pasākumiem dodas arī Rīgā (39%), citur Zemgales reģionā (20%) vai Latgales reģionā (19%). 

Ikdienas mobilitātes aspektā būtisks rādītājs ir arī darba vieta – no tiem jauniešiem, kuri strādā, 37% darba vieta 
ir Jēkabpilī un 20% Krustpils novadā, 12% Rīgā, bet 5% citur Zemgales vai Latgales reģionos. Tātad tikai katrs 
piektais strādājošais jaunietis ir nodarbināts savā pašvaldībā. 

 
 

Apmierinātība ar novadu kā vietu, kur dzīvot, strādāt un pavadīt brīvo laiku 

Vairāk nekā puse Krustpils novada jauniešu novērtē, ka ir apmierināti ar savu novadu kā vietu, kur dzīvot, strādāt 
un pavadīt brīvo laiku. Tomēr jāuzsver, ka tikai 15% pauduši galēji pozitīvu novērtējumu, kamēr 42% novērtē, ka 
ir "drīzāk apmierināti". Tai pat laikā salīdzinoši liels ir arī to īpatsvars, kuri pauž kritisku vērtējumu - 23% ir "drīzāk 
neapmierināti" un 5% "ļoti neapmierināti". 
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6
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32

82
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4
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1
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4

3
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4

1

4

23
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8
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11

21

7

27

14

22

7

2

4

10

4

5

4

5

18

1

17

4

57

5

Pavadi savu brīvo laiku 
(“tusē”)

Apmeklē kultūras un
izklaides pasākumus

Nodarbojies ar sportu

Apmeklē ģimenes
ārstu

Mācies/studē

Iepērcies (veic ikdienas
iepirkumus)

Strādā

Apmeklē ārstus-
speciālistus

Krustpils novadā dzīvojošo jauniešu ikdienas mobilitāte
(%; visi respondenti, n=205)

Datu avots: novada jauniešu aptauja 2018. gadā

Krustpils nov. Jēkabpils Citur Zemgales reģ. Citur Latgales reģ. Rīgā Citur (Latvijā vai ārvalstīs) Uz mani tas neattiecas / Nav atbildes
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Pozitīvus novērtējumus biežāk pauduši vīrieši (64% apmierināti), 13-15 gadīgie (77%), kā arī tie, kuri neplāno 
mainīt tuvākajos gados savu dzīvesvietu (71%) un kuri ir sabiedriski aktīvi (74%). Savukārt kritiskos vērtējumus 
biežāk pauduši 21-25 gadīgie (40% neapmierināti), vidējo izglītību ieguvušie (39%), kā arī tie, kuri tuvākajos 
gados plāno pārcelties uz dzīvi citur (39%). 

Biežāk norādītie neapmierinātības iemesli ir: brīvā laika aktivitāšu trūkums (44% no tiem, kuri ir neapmierināti) un 
nodarbinātības iespēju trūkums (26%). Salīdzinoši bieži norādīts arī uz studiju, mācību iespēju trūkumu (11%). 

Savukārt tie, kuri pauduši pozitīvus novada vērtējumus, to visbiežāk pamato ar dažādām iespējām pavadīt brīvo 
laiku (23% no tiem, kuri ir apmierināti ar novadu), skaistu dabu (14%), atpūtas vietām (9%), draugiem (9%) un 
sakārtotu vidi (9%). 

Sociāli demogrāfiskā aspektā novērojams, ka jauniešu vērtējumi ļoti būtiski mainās līdz ar pilngadības 
sasniegšanu - ja nepilngadīgo vērtējumi ir izteikti pozitīvi, tad pilngadīgo līdz ar vecuma palielināšanos kļūst arvien 
kritiskāki. 

Tādas vērtējumu atšķirības novērojamas arī jauniešu novērtējumā par to, cik draudzīgs ir Krustpils novads 
jauniešiem kopumā. 10 punktu skalā vidējais vērtējums ir 6,4 punkti, kas vērtējams kā ļoti viduvējs novērtējums. 
Katrs desmitais jaunietis sniedz galēji negatīvu vērtējumu, katrs trešais - galēji pozitīvu, savukārt 59% - viduvējus 
vērtējumus. 

 

Jauniešu apmierinātība ar Krustpils novadu kā vietu, kur dzīvot, strādāt, pavadīt brīvo laiku – Mērķgrupu dalījumā 
(%; visi respondenti un respondenti mērķgrupās (skaitu skatīt tabulā)) 

Datu avots: novada jauniešu aptauja 2018. gadā 
Piezīme: Tabulā iekļautas tikai tās kategorijas, kurās ir pietiekams respondentu skaits datu analīzei! 

Piezīme 2: Dzelteni iekrāsotas tās mērķgrupas, kurās vērtējums ir būtiski pozitīvāks,  
bet zaļi – tās mērķgrupas, kurās vērtējums ir būtiski negatīvāks nekā izlasē kopumā!  

  
Respondentu 

skaits 
Apmierināts Neapmierināts 

VISI RESPONDENTI 205 57 28 

        

DZIMUMS       

Vīrietis 58 64 24 

Sieviete 136 56 27 

VECUMS       

13 - 15 57 77 9 

16 - 20 84 52 32 

Ļoti apmierināts
15

Drīzāk apmierināts
42

Drīzāk neapmierināts
23

Ļoti neapmierināts
5

Grūti pateikt
15

Jauniešu apmierinātība ar Krustpils novadu kā vietu, kur dzīvot, strādāt, pavadīt brīvo laiku
(%; visi respondenti, n=205)

Datu avots: novada jauniešu aptauja 2018. gadā
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Respondentu 

skaits 
Apmierināts Neapmierināts 

21 - 25 45 49 40 

IEGŪSTAMĀ IZGLĪTĪBA       

Pamatizglītība 59 83 7 

Vidējā vispārējā izglītība 41 44 39 

Vidējā profesionālā izglītība 43 53 30 

PLĀNI MAINĪT DZĪVESVIETU       

Neplānoju mainīt 93 71 18 

Uz citu vietu Latvijā 49 39 39 

Nezinu / Grūti pateikt 35 63 23 

SABIEDRISKĀ AKTIVITĀTE       

Aktīvi (9-16 aktivitātes) 65 74 18 

Mazaktīvi (6-8 aktivitātes) 65 58 26 

Neaktīvi (1-5 aktivitātes) 73 42 36 
 

 

 

44

26

11

9

5

5

5

4

2

2

2

2

2

19

Nav ko darīt brīvajā laikā / Nav atpūtas, izklaides vietu

Nav darba, nodarbinātības iespēju / Bezdarbs

Nav iespēju studēt, mācīties

Nepatīkami cilvēki

Zems atalgojums

Slikta ceļu kvalitāte

Nav informācijas par pasākumiem

Nav iespēju sportot

Augstas īpašumu īres cenas

Iepirkšanās iespēju trūkums

Nav veloceliņu

Nav attīstības un izaugsmes

Privāti iemesli

Nav atbildes

Iemesli, kādēļ jaunieši NAV apmierināti ar Krustpils novadu 
kā vietu, kur dzīvot, strādāt un pavadīt brīvo laiku

(%; respondenti, kuri nav apmierināti, n=57)
Datu avots: novada jauniešu aptauja 2018. gadā

23

14

9

9

9

8

6

6

5

4

2

2

1

27

Dažādas iespējas pavadīt brīvo laiku

Skaista daba

Daudz atpūtas vietu

Draugi

Skaista, sakārtota vide

Klusums, miers

Patīkami cilvēki

Atbalsts no pašvaldības, skolas

Dzimtā pilsēta, ģimene

Laba skola

Novads attīstās, pilnveidojas

Infrastruktūra

Darba iespējas jauniešiem

Nav atbildes

Iemesli, kādēļ jaunieši IR apmierināti ar Krustpils novadu kā vietu, 
kur dzīvot, strādāt un pavadīt brīvo laiku
(%; respondenti, kuri ir apmierināti, n=117)

Datu avots: novada jauniešu aptauja 2018. gadā
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Krustpils novada draudzīgums jauniešiem – Mērķgrupu dalījumā 
(vidējais rādītājs 10 punktu skalā; visi respondenti un respondenti mērķgrupās (skaitu skatīt tabulā)) 

Datu avots: novada jauniešu aptauja 2018. gadā 
Piezīme 1: Tabulā iekļautas tikai tās kategorijas, kurās ir pietiekams respondentu skaits datu analīzei! 

Piezīme 2: Dzelteni iekrāsotas tās mērķgrupas, kurās vērtējums ir būtiski pozitīvāks,  
bet zaļi – tās mērķgrupas, kurās vērtējums ir būtiski negatīvāks nekā izlasē kopumā!  

  
Respondentu 

skaits 
Vidējais 

VISI RESPONDENTI 205 6,4 

      

DZIMUMS     

Vīrietis 58 6,9 

Sieviete 136 6,3 

VECUMS     

13 - 15 57 7,8 

16 - 20 84 6,5 

21 - 25 45 5,0 

IEGŪSTAMĀ IZGLĪTĪBA     

Pamatizglītība 59 7,8 

Vidējā vispārējā izglītība 41 5,9 

Vidējā profesionālā izglītība 43 6,5 

PLĀNI MAINĪT DZĪVESVIETU     

Neplānoju mainīt 93 6,9 

Uz citu vietu Latvijā 49 5,6 

Nezinu / Grūti pateikt 35 7,0 

SABIEDRISKĀ AKTIVITĀTE     

Aktīvi (9-16 aktivitātes) 65 7,2 

Mazaktīvi (6-8 aktivitātes) 65 6,2 

Neaktīvi (1-5 aktivitātes) 73 5,8 
 

 

Jauniešu viedoklis par Krustpils novada pašvaldībā risināmajiem jautājumiem jauniešu jomā 

Vaicāti, kas ir tie jautājumi, kurus pašvaldībai būtu jārisina tieši jauniešu jomā, kopumā 40% jauniešu nav varējuši 
nosaukt konkrētus jautājumus. Savukārt no tiem, kuri ir nosaukuši, salīdzinoši visbiežāk tiek norādīts uz 
nepieciešamību nodrošināt bezmaksas izklaides un kultūras pasākumus (to norāda 32% jauniešu). Tāpat 
salīdzinoši bieži jaunieši norāda, ka nepieciešamas brīvā laika un atpūtas aktivitātes (18%) un sporta aktivitāte 
(17%). Nodarbinātības jautājumi aktuāli šķiet 13% jauniešu, bet 9% - neformālās izglītības iespējas, interešu 
izglītība un pulciņi. 

Salīdzinot ar rādītājiem par Latvijas jauniešiem kopumā, novērojams, ka Krustpils novada jaunieši biežāk 
aktualizē nepieciešamību pēc bezmaksas pasākumiem, sporta pasākumiem, interešu izglītības aktivitātēm - 
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4
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18
15
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15
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1 - Ļoti
nedraudzīgs

2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Ļoti
draudzīgs

Krustpils novada draudzīgums jauniešiem
(%; visi respondenti, n=205)

Datu avots: novada jauniešu aptauja 2018. gadā

Vidējais rādītājs - 6,4 desmit punktu skalā
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sekojoši tie ir jautājumi, kas novadā ir aktuālāki kā Latvijā vidēji kopumā. Savukārt, retāk nekā Latvijā kopumā 
Krustpils novada jaunieši norāda uz nodarbinātības problēmām, jauniešu atkarībām, sabiedrisko drošību.  

 

Jauniešu iespējas ietekmēt pašvaldības pieņemtos lēmumus 

Jauniešu vērtējums par to, vai viņiem ir iespējams ietekmēt pašvaldības pieņemtos lēmumus, ir izteikti kritisks - 
32% uzskata, ka viņiem nav nekādu iespēju, un vēl 32%, ka viņiem ir nelielas iespējas. Un tikai 10% apgalvo, ka 
viņiem ir iespējams ietekmēt pašvaldības lēmumus. 

To, ka pašvaldības lēmumus ir iespējams ietekmēt, biežāk apgalvojuši 13-15 gadīgie (19%), kā arī tie, kuri ir 
sabiedriski aktīvi (18%). Savukārt to, ka lēmumus nav iespējams ietekmēt, izteikti bieži novērtē 21-25 gadīgie 
(71%), vidējo profesionālo izglītību ieguvušie (70%). Tas, sekojoši, ļauj apgalvot, ka pozitīvos vērtējumus par 
iespējām ietekmēt lēmumus biežāk sniedz tie jaunieši, kuriem, visdrīzāk, nav bijusi ne vajadzība, ne pieredze 
iesaistīties lēmumu apspriešanā vai pieņemšanā, kamēr tie, kuriem šāda pieredze ir iespējama, izteikti pauž 
kritiskus novērtējumus. 
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1
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5

1
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1

1
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1

29

Bezmaksas izklaides un kultūras pasākumi

Brīvais laiks jauniešiem, atpūta

Sporta aktivitāšu nodrošināšana

Darbs, jauniešu nodarbinātība, prakses iespējas

Neformālās izglītības iespējas, pulciņi

Skolu / pagastu sadraudzības pasākumi

Izglītības pieejamība

Bezmaksas / pieejams sabiedriskais transports

Jauniešu atkarības - alkohols, smēķēšana, narkotikas

Jauniešu izbraukšana no valsts / pašvaldības

Jauniešu drošība, vardarbība, huligānisms skolās

Motivēt, stimulēt, atbalstīt jauniešus

Jauniešu viedokļa uzklausīšana, iespēja jauniešiem
izteikties, balsstiesības

Informācijas nodrošināšana par dažādiem projektiem,
iespējām

Nometnes jauniešiem

Jauniešu informētība par politiku, situāciju valstī

Skolēnu, studentu stipendijas, pabalsti

Izglītības sistēmas uzlabošana

Sociālās garantijas

Nav atbildes

Pašvaldībai risināmie jautājumi jauniešu jomā - Jauniešu viedoklis
(%; (1) visi respondenti Krustpilī, n=205, (2) visi respondenti Latvijā (2015.g.), n=1006)

Datu avots: novada jauniešu aptauja 2018. gadā & Latvijas jauniešu aptauja 2015. gadā

Krustpils novada jaunieši

Latvijas jaunieši kopumā
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Jauniešu vērtējums par iespējām ietekmēt pašvaldības pieņemtos lēmumus – Mērķgrupu dalījumā 
(%; visi respondenti un respondenti mērķgrupās (skaitu skatīt tabulā)) 

Datu avots: novada jauniešu aptauja 2018. gadā 
Piezīme: Tabulā iekļautas tikai tās kategorijas, kurās ir pietiekams respondentu skaits datu analīzei! 

Piezīme 2: Dzelteni iekrāsotas tās mērķgrupas, kurās vērtējums ir būtiski pozitīvāks,  
bet zaļi – tās mērķgrupas, kurās vērtējums ir būtiski negatīvāks nekā izlasē kopumā!  

  
Respondentu 

skaits 
Ir iespējas 

Maz iespēju 
/ Nav iespēju 

VISI RESPONDENTI 205 11 63 

        

DZIMUMS       

Vīrietis 58 14 64 

Sieviete 136 10 62 

VECUMS       

13 - 15 57 19 49 

16 - 20 84 7 65 

21 - 25 45 9 71 

IEGŪSTAMĀ IZGLĪTĪBA       

Pamatizglītība 59 22 51 

Vidējā vispārējā izglītība 41 5 66 

Vidējā profesionālā izglītība 43 0 70 

PLĀNI MAINĪT DZĪVESVIETU       

Neplānoju mainīt 93 12 61 

Uz citu vietu Latvijā 49 12 61 

Nezinu / Grūti pateikt 35 9 69 

SABIEDRISKĀ AKTIVITĀTE       

Aktīvi (9-16 aktivitātes) 65 18 57 

Mazaktīvi (6-8 aktivitātes) 65 11 66 

Neaktīvi (1-5 aktivitātes) 73 4 67 

 

Jauniešu sabiedriskā aktivitāte 

Absolūtais vairākums Krustpils novada jauniešu pēdējā gada laikā ir piedalījušies kultūras un izklaides pasākumos 
(85%), kā arī skolas vai augstskolas pasākumos (71%). Aptuveni puse ir piedalījušies vides sakopšanas talkās un 
mākslinieciskajā pašdarbībā, kā arī interešu izglītībā. 

Brīvprātīgo darbu ir veikuši 40% jauniešu. Nedaudz mazāk - 36% jauniešu - ir piedalījušies jaunatnes organizācijās, 
bet 33% jauniešu projektos. 

Aptuveni katrs trešais jaunietis ir ņēmis dalību jauniešu centros un klubos, piedalījies tālākizglītības aktivitātēs, 
bet 29% bijis skolēnu vai studentu pašpārvaldes aktivitātēs. 

Nevalstiskajās organizācijās piedalās 19% jauniešu, bet politiskās partijās iesaistījušies 5%. 

5 5

32 32
26

5
12

47

35

2

Man ir visas iespējas Man ir lielas iespējas Man ir nelielas iespējas Man nav nekādu iespēju Grūti pateikt/ Nav
atbildes

Jauniešu vērtējums par iespējām ietekmēt pašvaldības pieņemtos lēmumus
(%; (1) visi respondenti Krustpilī, n=205, (2) visi respondenti Latvijā (2015.g.), n=1006)

Datu avots: novada jauniešu aptauja 2018. gadā & Latvijas jauniešu aptauja 2015. gadā

Krustpils novada jaunieši Latvijas jaunieši kopumā
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Ja salīdzina Krustpils novada jauniešu aktivitātes rādītājus ar vidējiem Latvijas rādītājiem, novērojams, ka kopumā 
novada jaunieši ir mazāk aktīvi. Līdzvērtīga Latvijas vidējiem rādītājiem ir tikai iesaistīšanās aktivitāte kultūras un 
izklaides pasākumos, skolas/augstskolas pasākumos, kā arī jaunatnes organizācijās. Pārējos aspektos Krustpils 
novada jaunieši ir mazāk aktīvi, nekā Latvijā vidēji. 

Vērtējot jauniešu aktivitāti kopumā, secināms, ka Krustpils novadā aptuveni līdzīgi ir to jauniešu īpatsvari, kuri ir 
aktīvi, mazaktīvi un neaktīvi - aptuveni 1/3 katrā no segmentiem. Aktīvo jauniešu segmentā vairāk pārstāvētas 
sievietes un 13-15 gadīgie. Mazaktīvo segmentā biežāk pārstāvēti vīrieši. Savukārt neaktīvie izteikti biežāk ir 21-
25 gadīgie un vidējo profesionālo izglītību iegūstošie. Šie rādītāji attiecīgi norāda uz tām jauniešu mērķa grupām, 
kurām brīvā laika un sabiedriskās aktivitātes ir nepieejamas vai neatbilstošas interesēm. 

 

Jauniešu sabiedriskā aktivitāte / Līdzdalība aktivitātēs – Mērķgrupu dalījumā 
(%; visi respondenti un respondenti mērķgrupās (skaitu skatīt tabulā)) 

Datu avots: novada jauniešu aptauja 2018. gadā 
Piezīme: Tabulā iekļautas tikai tās kategorijas, kurās ir pietiekams respondentu skaits datu analīzei! 

Piezīme 2: Dzelteni iekrāsotas tās mērķgrupas, kurās rādītājs ir būtiski augstāks,  
bet zaļi – tās mērķgrupas, kurās rādītājs ir būtiski zemāks nekā izlasē kopumā!  

  
Respondentu 

skaits 
Aktīvi (9-16 
aktivitātes) 

Mazaktīvi (6-
8 aktivitātes) 

Neaktīvi (1-5 
aktivitātes) 

VISI RESPONDENTI 205 32 32 36 

          

DZIMUMS         

Vīrietis 58 28 36 34 

Sieviete 136 36 29 35 

VECUMS         

13 - 15 57 49 33 18 

85

84

71

50

50

47

46

40

36

33

31

30

30

29

19

5

89

78

61

60

61

33

19

21

3

Kultūras un izklaides pasākumi

Ceļošana Latvijā*

Skolas/Augstskolas pasākumi

Vides sakopšanas talkas

Mākslinieciskā pašdarbība, amatiermāksla (koris, deju
kolektīvi, mūzikas kolektīvi u.tml.)*

Interešu pulciņi, klubi

Ceļošana ārvalstīs*

Brīvprātīgais darbs

Jaunatnes organizācijas

Jauniešu projekti*

Projektu konkursi (uzņēmējdarbībai, sociāliem projektiem
u.tml.)*

Jauniešu centri/klubi*

Kursi, semināri, apmācības, tālākizglītība (tai skaitā
internetā)*

Skolēnu/ studentu pašpārvalde

Nevalstiskās organizācijas

Politiskās partijas

Jauniešu sabiedriskā aktivitāte - Līdzdalība aktivitātēs
(%; (1) visi respondenti Krustpilī, n=205, (2) visi respondenti Latvijā (2015.g.), n=1006)

Datu avots: novada jauniešu aptauja 2018. gadā & Latvijas jauniešu aptauja 2015. gadā

Krustpils novada jaunieši
Latvijas jaunieši kopumā

*Latvijas jauniešu aptaujā šīs 
kategorijas nav tikušas iekļautas 
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Respondentu 

skaits 
Aktīvi (9-16 
aktivitātes) 

Mazaktīvi (6-
8 aktivitātes) 

Neaktīvi (1-5 
aktivitātes) 

16 - 20 84 32 30 36 

21 - 25 45 18 29 53 

IEGŪSTAMĀ IZGLĪTĪBA         

Pamatizglītība 59 47 34 19 

Vidējā vispārējā izglītība 41 37 32 32 

Vidējā profesionālā izglītība 43 30 21 44 

PLĀNI MAINĪT DZĪVESVIETU         

Neplānoju mainīt 93 39 25 35 

Uz citu vietu Latvijā 49 24 39 35 

Nezinu / Grūti pateikt 35 34 37 29 

 

Brīvā laika pavadīšanas iespējas 

Puse Krustpils novada jauniešu novērtē, ka viņiem ir visas vai lielas iespējas pavadīt brīvo laiku tā, kā viņi to vēlas. 
Tai pat laikā izteikti liels (42%) ir arī to īpatsvars, kuri novērtē, ka viņiem ir nelielas vai nav nekādu iespēju. 

Pozitīvākus vērtējumus snieguši vīrieši (62%), 13-15 gadīgie (65%), kā arī tie, kuri jau ir sabiedriski aktīvi (65%). 
Savukārt kritiskus vērtējumus biežāk sniegušas sievietes (47%), 16-20 gadīgie (48%), vidējo izglītību iegūstošie 
(51%-54%), kā arī tie, kuri ir sabiedriski neaktīvi (52%). Šie rādītāji vēlreiz norāda uz tām mērķa grupām, kurām 
pieejamo aktivitāšu loks novadā ir ierobežots. 

Tai pat laikā jāuzsver, ka 51% no tiem, kas novērtē, ka iespējas nav pietiekamas, nespēj konkrēti nosaukt vēlamās 
aktivitātes. Savukārt tie, kas konkrētu atbildi devuši, norāda uz ļoti dažādām sev interesējošām aktivitātēm - 
kino, sports, ceļošana, izglītojošas aktivitātes u.c. 

 

Jauniešu vērtējums par iespējām pavadīt brīvo laiku tā, kā viņi to vēlas – Mērķgrupu dalījumā 
(%; visi respondenti un respondenti mērķgrupās (skaitu skatīt tabulā)) 

Datu avots: novada jauniešu aptauja 2018. gadā 
Piezīme: Tabulā iekļautas tikai tās kategorijas, kurās ir pietiekams respondentu skaits datu analīzei! 

Piezīme 2: Dzelteni iekrāsotas tās mērķgrupas, kurās vērtējums ir būtiski pozitīvāks,  
bet zaļi – tās mērķgrupas, kurās vērtējums ir būtiski negatīvāks nekā izlasē kopumā!  

  
Respondentu 

skaits 
Ir iespējas 

Maz iespēju 
/ Nav iespēju 

VISI RESPONDENTI 205 49 42 

        

DZIMUMS       

Vīrietis 58 62 29 

Sieviete 136 44 47 

VECUMS       

13 - 15 57 65 28 

16 - 20 84 40 48 

20

30

39

3
9

28

43

27

2 0,5

Man ir visas iespējas Man ir lielas iespējas Man ir nelielas iespējas Man nav nekādu iespēju Grūti pateikt/ Nav
atbildes

Jauniešu vērtējums par iespējām pavadīt brīvo laiku tā, kā viņi to vēlas 
(%; (1) visi respondenti Krustpilī, n=205, (2) visi respondenti Latvijā (2015.g.), n=1006)

Datu avots: novada jauniešu aptauja 2018. gadā & Latvijas jauniešu aptauja 2015. gadā

Krustpils novada jaunieši Latvijas jaunieši kopumā



  
16 

  
Respondentu 

skaits 
Ir iespējas 

Maz iespēju 
/ Nav iespēju 

21 - 25 45 51 47 

IEGŪSTAMĀ IZGLĪTĪBA       

Pamatizglītība 59 64 27 

Vidējā vispārējā izglītība 41 37 54 

Vidējā profesionālā izglītība 43 40 51 

PLĀNI MAINĪT DZĪVESVIETU       

Neplānoju mainīt 93 54 37 

Uz citu vietu Latvijā 49 49 45 

Nezinu / Grūti pateikt 35 40 49 

SABIEDRISKĀ AKTIVITĀTE       

Aktīvi (9-16 aktivitātes) 65 65 26 

Mazaktīvi (6-8 aktivitātes) 65 45 46 

Neaktīvi (1-5 aktivitātes) 73 40 52 

 

 

Brīvā laika iespējas, kādas jaunieši vēlētos Krustpils novadā - Visas atbildes 
(%; respondenti, kuri nav pilnībā apmierināti ar brīvā laika pavadīšanas iespējām, n=147) 

Datu avots: novada jauniešu aptauja 2018. gadā 

Nav atbildes 51 

Kino 8 

Trenažieru zāle / Sporta zāle / Fitnesa zāle 5 

Balles 5 

Ceļošana, ekskursijas 4 

Jauniešu centrs, telpas jauniešiem 4 

Sporta spēles / Sporta pasākumi 3 

Boulings 3 

Izglītojošas aktivitātes (semināri, apmācības, konferences) 3 

Sporta laukumi ārā 3 

Teātris 3 

Koncerti 3 

Volejbola laukums 2 

Izklaides pasākumi 2 

51

8

5

5

4

4

3

3

3

3

Nav atbildes

Kino

Trenažieru zāle / Sporta zāle / Fitnesa zāle

Balles

Ceļošana, ekskursijas

Jauniešu centrs, telpas jauniešiem

Sporta spēles / Sporta pasākumi

Boulings

Izglītojošas aktivitātes (semināri, apmācības)

Sporta laukumi ārā

Brīvā laika iespējas, kādas jaunieši vēlētos Krustpils novadā - Top10 atbildes
(%; respondenti, kuri nav pilnībā apmierināti ar brīvā laika pavadīšanas iespējām, n=147)

Datu avots: novada jauniešu aptauja 2018. gadā
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Nometnes 2 

Laika pavadīšana ar ģimeni, draugiem 2 

Āra trenažieri 1 

Baseins 1 

Dejošana, deju kolektīvi 1 

Peldvietas 1 

Mežakaķis 1 

Sporta nodarbības 1 

Skeitparks 1 

Laivošana 1 

Izstādes 1 

Kultūras pasākumi 1 

Dators, internets, multimediji 1 

Iepirkšanās 1 

Hokeja halle 1 

Kartinga trase 1 

Robotika 1 

Dažādu instrumentu spēle 1 

Katamarāni 1 

Autosports 1 

Rokdarbu pulciņš 1 

Galda spēles 1 

Riteņbraukšana 1 

Aktivitātes jaunajām māmiņām 1 

 

Apmierinātība ar pašreizējo dzīvi kopumā 

Vairums novadā dzīvojošo jauniešu ir apmierināti ar savu pašreizējo dzīvi kopumā – vidējais vērtējums desmit 
punktu skalā ir 7,2 punkti. Kopumā 48% savu apmierinātību ar dzīvi kopumā novērtē ar 8, 9 vai 10 punktiem 
desmit punktu skalā. Ar dzīvi neapmierināto īpatsvars ir neliels – tikai 4%. Šo vērtējumu aspektā Krustpils jauniešu 
rādītāji ir līdzīgi Latvijas vidējiem rādītājiem jauniešu mērķgrupā, lai gan jāuzsver, ka vidējais apmierinātības ar 
dzīvi rādītājs Krustpils jauniešiem ir nedaudz zemāks nekā Latvijas jauniešiem kopumā. 

Apmierinātāki ar savu dzīvi ir vīrieši, 13-15 gadīgie, kā arī tie, kuri ir sabiedriski aktīvi, savukārt neapmierinātāki 
- 21-25 gadīgie, sabiedriski neaktīvie, kā arī tie, kuri plāno pārcelties uz citu dzīvesvietu ārpus Krustpils novada. 

Vaicāti par neapmierinātības ar dzīvi iemesliem, 49% jauniešu nespēj nosaukt konkrētus iemeslus. Tie, kuri 
norādījuši konkrētu atbildi, salīdzinoši biežāk minējuši trīs aspektus: nav piepildījušās ieceres un nav pārliecības 
par nākotni (12%), maz brīvā laika pavadīšanas iespēju (11%), personīga rakstura problēmas (11%). Jāuzsver, ka 
visus šos aspektus Krustpils novada jaunieši min biežāk, nekā Latvijā vidēji. 



  
18 

 

 

Jauniešu apmierinātība ar dzīvi kopumā – Mērķgrupu dalījumā 
(vidējais rādītājs 10 punktu skalā; visi respondenti un respondenti mērķgrupās (skaitu skatīt tabulā)) 

Datu avots: novada jauniešu aptauja 2018. gadā 
Piezīme 1: Tabulā iekļautas tikai tās kategorijas, kurās ir pietiekams respondentu skaits datu analīzei! 

Piezīme 2: Dzelteni iekrāsotas tās mērķgrupas, kurās vērtējums ir būtiski pozitīvāks,  
bet zaļi – tās mērķgrupas, kurās vērtējums ir būtiski negatīvāks nekā izlasē kopumā!  

  
Respondentu 

skaits 
Vidējais 

VISI RESPONDENTI 205 7,2 

      

DZIMUMS     

Vīrietis 58 7,5 

Sieviete 136 7,2 

VECUMS     

13 - 15 57 7,9 

16 - 20 84 7,1 

21 - 25 45 6,8 

IEGŪSTAMĀ IZGLĪTĪBA     

Pamatizglītība 59 7,7 

Vidējā vispārējā izglītība 41 6,8 

Vidējā profesionālā izglītība 43 7,0 

PLĀNI MAINĪT DZĪVESVIETU     

Neplānoju mainīt 93 7,6 

Uz citu vietu Latvijā 49 6,9 

Nezinu / Grūti pateikt 35 7,3 

SABIEDRISKĀ AKTIVITĀTE     

Aktīvi (9-16 aktivitātes) 65 7,6 

Mazaktīvi (6-8 aktivitātes) 65 7,3 

Neaktīvi (1-5 aktivitātes) 73 6,9 
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Jauniešu apmierinātība ar dzīvi kopumā
(%; visi respondenti, n=205)

Datu avots: novada jauniešu aptauja 2018. gadā

Vidējais rādītājs - 7,2 desmit punktu skalā

4

43 48

4

39

54

1 - 3 4 - 7 8 - 10

Jauniešu apmierinātība ar dzīvi kopumā
(%; (1) visi respondenti Krustpilī, n=205, (2) visi respondenti Latvijā (2015.g.), n=1006)

Datu avots: novada jauniešu aptauja 2018. gadā & Latvijas jauniešu aptauja 2015. gadā

Krustpils novads Latvija
Vidējais rādītājs Krustpils novadā - 7,2 desmit punktu skalā
Vidējais rādītājs Latvijā kopumā - 7,4 desmit punktu skalā
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Izglītība un nodarbinātība 

Vaicāti par to, kas ir augstākais izglītības līmenis, kādu jaunieši plāno sasniegt, kopumā 44% norāda, ka vēlas 
iegūt augstāko izglītību (19% bakalaura grādu, 20% maģistra grādu, 6% doktora grādu), 13% vēlas iegūt vidējo 
profesionālo izglītību, bet 6% vidējo vispārējo izglītību. Būtiski, ka kopumā 34% jauniešu uz šo jautājumu nav 
varējuši sniegt konkrētu atbildi. Šie dati netieši norāda arī uz to jauniešu īpatsvaru, kuri pēc pilngadības 
sasniegšanas potenciāli varētu pārcelties uz citu dzīvesvietu studiju uzsākšanas dēļ. 

Savukārt attiecībā uz vēlamo statusu darba tirgū 46% jauniešu norāda, ka vēlētos būt uzņēmēji, kas dod darbu 
citām personām un vēl 8% - uzņēmēji, kas dod darbu tikai sev vai savai ģimenei. Savukārt darba ņēmēju statuss 
pievilcīgāks šķiet kopumā 14% jauniešu, tai skaitā 8% valsts pārvaldē, bet 6% privātajā sektorā. Salīdzinot šos 
datus ar Latvijas jauniešu vidējiem rādītājiem, novērojams, ka Krustpils novada jaunieši izteikti retāk kā sev 
pievilcīgu nodarbinātības veidu saskata uzņēmējdarbību. Tomēr jāuzsver, ka kopumā 23% jauniešu nav varējuši 
sniegt konkrētu atbildi uz šo jautājumu. 
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Nav piepildījušās ieceres, nav pārliecības par nākotni

Maz brīvā laika pavadīšanas iespēju

Personīga rakstura problēmas, attiecības ar ģimeni, draugiem

Finanses, to trūkums

Grūtības atrast darbu, nav darba iespējas

Nav iespējas nodarboties ar to, ko vēlas

Depresija, slikta pašsajūta, ļoti grūta dzīve

Nevar uzsākt patstāvīgu dzīvi

Neapmierina valdības darbs, situācija valstī

Veselības problēmas

Nedrošība pasaulē / valstī

Nav atbildes

Iemesli, kādēļ jaunieši nav pilnībā apmierināti ar savu dzīvi
(%; respondenti, kuri nav pilnībā apmierināti ar savu dzīvi: (1) Krustpils, n=142, (2) Latvija (2015.g.), n=675)

Datu avots: novada jauniešu aptauja 2018. gadā & Latvijas jauniešu aptauja 

Krustpils novada jaunieši

Latvijas jaunieši kopumā

3

6

13

19

20

6

34

Pamatizglītība

Vidējā vispārējā izglītība

Vidējā profesionālā izglītība

Iegūts bakalaura grāds

Iegūts maģistra grāds

Iegūts doktora grāds

Grūti pateikt / Nav atbildes

Augstākais izglītības līmenis, kādu plāno iegūt jaunieši
(%; visi respondenti, n=205)

Datu avots: novada jauniešu aptauja 2018. gadā
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Informācijas ieguves avoti 

Par jauniešu iespējām izglītībā, brīvajā laikā, nodarbinātībā u.c. Krustpils novada jaunieši informāciju visbiežāk 
iegūst no draugiem un paziņām (80%), kā arī sociālajos tīklos (67%). Populāri informācijas kanāli un avoti ir arī 
masu mediji (49%), skola/augstskola (46%) un vecāki (39%). Krustpils novada facebook lapā informāciju iegūst 
26% jauniešu, izdevumā "Krustpils Novadnieks" 23%, un pašvaldības mājas lapā – arī 23%. 

Informācijas par jauniešu iespējām izglītībā, brīvajā laikā, nodarbinātībā u.c. ieguves avoti 
(%; visi respondenti, n=205) 

Datu avots: novada jauniešu aptauja 2018. gadā 

NO DRAUGIEM, PAZIŅĀM 80 

SOCIĀLAJOS TĪKOS INTERNETĀ 67 

facebook.com 41 

draugiem.lv 4 

twitter.com 3 

instagram.com 16 

vk.com 0,5 

snapchat.com 0,5 

WhatsApp 0,5 

odnoklassniki.ru 0,5 

Neprecizēts tīkls 21 

NO MASU MEDIJIEM (TV, ŽURNĀLIEM, LAIKRAKSTIEM, RADIO) 49 

SKOLĀ/AUGSTSKOLĀ 46 

NO VECĀKIEM 39 

CITUR INTERNETĀ 36 

***Ziņu, mediju portāli 13 

delfi.lv, delfi.ru 4 

Novada ziņu portāli 8 

Ziņu portāli 3 

***Ārzemju ziņu, mediju portāli 3 

google.com 3 

***Nodarbinātības portāli 0,5 

nva.gov.lv 0,5 

46

8

8

14

8

6

23

63

8

16

12

… uzņēmējs/-a, kurš/-a dod darbu citām personām

… uzņēmējs/-a, kurš/-a dod darbu tikai sev (vai savai 
ģimenei)

… pašnodarbinātais/-ā (kurš/-a strādā viens/-a pats/-i)

… darba ņēmējs, kurš strādā pie kāda cita, tai skaitā

… valsts vai pašvaldību pārvaldē

… privātajā sektorā/komercjomā

Grūti pateikt/ Nav atbildes

Vēlamais statuss darba tirgū
(%; (1) visi respondenti Krustpilī, n=205, (2) visi respondenti Latvijā (2015.g.), n=1006)

Datu avots: novada jauniešu aptauja 2018. gadā & Latvijas jauniešu aptauja 2015. gadā

Krustpils novada jaunieši

Latvijas jaunieši kopumā
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***Neprecizētas lapas 20 

Dažādas organizācijas 0,5 

Neprecizēta interneta lapa 20 

KRUSTPILS NOVADA FACEBOOK KONTĀ 26 

IZDEVUMĀ “KRUSTPILS NOVADNIEKS” 23 

KRUSTPILS NOVADA MĀJAS LAPĀ WWW.KRUSTPILS.LV 23 

SAVĀ PAŠVALDĪBĀ 9 

E-PASTĀ, ZIŅU LISTĒS 7 

PORTĀLĀ WWW.JAUNATNESLIETAS.LV 5 

NEVALSTISKAJĀS ORGANIZĀCIJĀS, NO NVO KOORDINATORIEM 4 

CITUR 4 

Reklāmas 2 

Citur - neprecizēts 2 

NAV ATBILDES 2 

 

Plāni mainīt dzīvesvietu 

Mazāk nekā puse jauniešu (45%) novērtē, ka noteikti nemainīs dzīvesvietu. 1% jauniešu plāno mainīt dzīvesvietu 
Krustpils novada ietvaros. Savukārt kopumā 30% jauniešu tuvāko trīs gadu laikā plāno pārcelties uz citu vietu 
ārpus Krustpils novada Latvijā (24%) vai ārvalstīs (6%). Jāuzsver – salīdzinoši liels ir to jauniešu īpatsvars (24%), 
kuri nevar konkrēti atbildēt, vai plāno pārcelties. 

Plānotā pārcelšanās vieta visbiežāk (43% no tiem, kuri plāno pārcelties) ir Rīga. 5% jauniešu norāda, ka plāno 
pārcelties uz Jēkabpili, un vēl 5% – uz Lielbritāniju. Studiju iespējas (32%) un nodarbinātības iespējas (25%) ir divi 
visbiežāk nosauktie iemesli migrācijai. Aptuveni katrs desmitais jaunietis kā iemeslus norāda arī lielāka 
atalgojuma iespējas un personīgus iemeslus. 

 

 
 

 

 

Neplāno pārcelties
45

Plānoju pārcelties uz 
citu vietu Krustpils 

novadā
1

Plānoju pārcelties uz 
citu vietu Latvijā 
ārpus Krustpils 

novada
24

Plānoju pārcelties uz 
citu valsti

6Grūti pateikt / Nav 
atbildes

24

Jauniešu plāni attiecībā uz dzīvesvietu tuvāko trīs gadu laikā
(%; visi respondenti, n=205)

Datu avots: novada jauniešu aptauja 2018. gadā
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Plānotās pārcelšanās vietas 
(%; respondenti, kuri tuvāko trīs gadu laikā plāno pārcelties, n=63) 

Datu avots: novada jauniešu aptauja 2018. gadā 

UZ CITU VIETU KRUSTPILS NOVADĀ 2 

Kūku pagasts 2 

UZ CITU VIETU LATVIJĀ ĀRPUS KRUSTPILS NOVADA 65 

Rīga 43 

Jēkabpils 5 

Salas novads 3 

Cēsis 2 

Jelgava 2 

Aizkraukle 2 

Daugavpils 2 

Ventspils 2 

Varakļānu novads 2 

Riebiņu novads 2 

Pļaviņu novads 2 

Aknīstes novads 2 

UZ CITU VALSTI 16 

Lielbritānija 5 

Ukraina 2 

ASV 2 

Krievija 2 

Īrija 2 

Norvēģija 2 

Vācija 2 

Spānija 2 

NEZINU / VĒL NEESMU IZLĒMIS 22 

 

Iemesli, kādēļ jaunieši plāno pārcelties 
(%; respondenti, kuri tuvāko trīs gadu laikā plāno pārcelties, n=63) 

Datu avots: novada jauniešu aptauja 2018. gadā 

Nav iespēju studēt, mācīties 32 

Nav darba, nodarbinātības iespēju / Bezdarbs 25 

Zems atalgojums 11 

Privāti iemesli 10 

Nav ko darīt brīvajā laikā / Nav atpūtas, izklaides vietu 6 

Vairāk iespēju 6 

Vides maiņa 5 

Dzīvošanas izmaksas ir salīdzinoši lielas 2 

Var atrast dzīvokli 2 

Labāka infrastruktūra 2 

Neredz nākotni šajā novadā 2 

Grūti izbraukāt uz darbu 2 

Labāki laika apstākļi 2 

Labāks valsts ekonomiskais un politiskais stāvoklis 2 

Jo tur domā par jauniešiem 2 

Vairāk iespēju 2 

Nav atbildes 14 
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Ieteikumi darba ar jaunatni pilnveidošanai Krustpils novada pašvaldībai 

Ieteikumi sagatavoti balstoties uz Krustpils novada jauniešu aptaujas datiem, tikšanās ar darbā ar jaunatni 

iesaistītām personām visos novada pagastos un Eiropas un valsts jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem, 

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam 1.3.apakšsadaļas “Atbalsts 

darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī” projekta “Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība 

Krustpils novadā” ietvaros.  

 

Ieteikumi darba ar jaunatni pilnveidošanai Krustpils novadā 

1. Veicināt savstarpējo sadarbību: 

1.1. pašvaldības kultūras iestāžu, izglītības iestāžu, darbā ar jaunatni iesaistīto personu un pagasta 

pārvalžu vadītāju vidū un savstarpējo komunikāciju pagastu un novada nozīmes kultūras, sporta, 

veselības veicināšanas un izglītības pasākumu organizēšanā; 

1.2. pirms jebkādu lēmumu pieņemšanas pašvaldībā par jebkuras infrastruktūras izveidi 

/labiekārtošanu un novadā nozīmīgiem pasākumiem, uzklausīt jauniešu viedokli, lai vide un sabiedriskā 

dzīve novadā tiktu veidota atbilstoši jauniešu interesēm. 

2. Izveidot jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistītu personu koordinētu sadarbības sistēmu novadā: 

2.1. panākt vienošanos par jaunatnes darbinieku amata pienākumu izpildi esošā personāla ietvaros 

katrā pagastā kā papildus pienākumu veikšana 0.2-0.3 slodzes apjomā; 

2.2. izveidot jauniešu iniciatīvu grupu ar 2-3 jauniešu pārstāvniecību no katra pagasta kā atbalsta 

mehānismu jauniešu iesaistei lēmumu pieņemšanā, pasākumu organizēšanā un iniciatīvas veicināšanai, 

par koordināciju atbildību uzliekot novada Jaunatnes lietu speciālistam; 

2.3. palielināt jaunatnes lietu speciālista slodzi līdz 1 slodzei amata pienākumu veikšanai lielākā 

apmērā; 

2.4. katrā pagastā identificēt un definēt, nepieciešamības gadījumā labiekārtojot, telpas kā jauniešu 

tikšanās vietas un jauniešu iniciatīvas un līdzdalības sekmēšanai. 

3. Attīstīt mobilo jaunatnes darbu, nodrošinot maksimāli līdzīgu piedāvājumu jauniešiem saturīga brīvā 

laika pavadīšanai visos novada pagastos, t.sk. organizējot daudzpusīgus pasākumus (kino, sports, 

sadraudzība novadā un ārpus novada, iedvesmas un motivējoši pasākumi, personības attīstības 

pasākumi, izglītojoši pasākumi vecākiem un citi) sadarbībā ar pašiem jauniešiem. 

4. Attīstīt brīvprātīgā darba sistēmu novadā un veicināt jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā, paredzot 

atbalstu aktīvākajiem brīvprātīgā darba veicējiem. 

5. Izvērtēt esošos informācijas un komunikācijas kanālus un tos attīstīt, lai sasniegtu maksimālu novada 

jauniešu auditoriju no dažādām mērķa grupām un atbilstoši to informācijas lietošanas paradumiem. 

6. Veidot atvērtu jaunatnes politiku novadā, izstrādājot un apstiprinot jaunatnes politikas attīstības 

programmu vidējam termiņam (2-3 gadi) un piešķirot finansējumu politikas plānošanas dokumentā 

paredzēto pasākumu īstenošanai. 
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PIELIKUMI 

Jauniešu aptaujas anketa 

Dz Atzīmē, kur atrodas Tava pastāvīgā dzīvesvieta (kur Tu 
dzīvo ikdienā)! 

Atašienes pagasts 
Krustpils pagasts 

Kūku pagasts 
Mežāres pagasts 
Variešu pagasts 

Vīpes pagasts 
Citur (ierakstīt): ……………………………………….…….. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 

Q1 Lūdzu, atzīmē, kur Tu… 
Atzīmē visas atbilstošās atbildes katrā rindiņā! 

  Jēkabpils 
pilsētā 

Krustpils  
novadā 

Citur Zemgales 
reģionā (ārpus 

Krustpils 
novada) 

Citur Latgales 
reģionā (ārpus 

Krustpils novada) 

Rīgā Citur (Latvijā 
vai ārvalstīs) 

Nekur / uz mani 
tas neattiecas 

(nemācos, 
nestrādāju, 
neiepērkos, 

u.tml.) 

01 …mācies/studē? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

02 …strādā? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

03 …iepērcies (veic ikdienas iepirkumus)? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

04 …pavadi savu brīvo laiku (“tusē”)? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

05 …nodarbojies ar sportu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

06 …apmeklē ģimenes ārstu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

07 …nepieciešamības gadījumā apmeklē 
ārstus-speciālistus (piemēram, LOR, 
terapeits, neirologs, traumatologs, 

ginekologs u.tml.)? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

08 …apmeklē kultūras un izklaides 
pasākumus? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Q2a Novērtē, lūdzu, cik draudzīgs jauniešiem ir Krustpils novads! Novērtējumu sniedz skalā no 1 līdz 10, kur 1 nozīmē „Ļoti nedraudzīgs”, bet 10 
„Ļoti draudzīgs”! 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Ļoti nedraudzīgs Ļoti draudzīgs 
 

Q2b 
 

Ja vērtē kopumā - cik apmierināts/-a Tu esi ar Krustpils 
novadu kā vietu, kur dzīvot, strādāt un pavadīt brīvo laiku? 

Ļoti apmierināts 
Drīzāk apmierināts 

Drīzāk neapmierināts 
Ļoti neapmierināts 

Grūti pateikt 

1 
2 
3 
4 
5 

Uzdot tiem, kuriem Q2b=3 vai 4! 

Q3 
 

Kas ir būtiskākie iemesli, kādēļ neesi apmierināts/-a ar 
Krustpils novadu kā vietu, kur dzīvot, strādāt un pavadīt 
brīvo laiku? 

 
 

Uzdot tiem, kuriem Q2=1 vai 2! 

Q4 
 

Kas ir būtiskākie iemesli, kādēļ esi apmierināts/-a ar 
Krustpils novadu kā vietu, kur dzīvot, strādāt un pavadīt 
brīvo laiku? 

 
 

Uzdot visiem! 

Q5 Ieraksti, lūdzu, galvenos jautājumus, kurus Krustpils novada pašvaldībai būtu jārisina tieši jauniešu sfērā. 

  
 

Q6 Vai pēdējā gada laikā esi piedalījies/-usies šādās aktivitātēs (kā dalībnieks/-ce, organizators/-e, skatītājs/-a, apmeklētājs/-a)? 

  Jā Nē 

01 Kultūras un izklaides pasākumi  1 2 

02 Vides sakopšanas talkas  1 2 

03 Interešu pulciņi, klubi 1 2 

04 Nevalstiskās organizācijas 1 2 

05 Politiskās partijas 1 2 

06 Jaunatnes organizācijas 1 2 

07 Skolas/Augstskolas pasākumi 1 2 

08 Skolēnu/studentu parlaments/pašpārvalde 1 2 

09 Brīvprātīgais darbs 1 2 

10 Projektu konkursi (uzņēmējdarbībai, sociāliem projektiem u.tml.) 1 2 

11 Jauniešu projekti 1 2 

12 Jauniešu centri/klubi 1 2 

13 Mākslinieciskā pašdarbība, amatiermāksla (koris, deju kolektīvi, mūzikas kolektīvi u.tml.) 1 2 
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14 Kursi, semināri, apmācības, tālākizglītība (tai skaitā internetā) 1 2 

15 Ceļošana Latvijā 1 2 

16 Ceļošana ārvalstīs 1 2 
 

Q7 Lūdzu, novērtē savas iespējas pavadīt brīvo laiku tā, kā Tu 
to vēlies! 

Man ir visas iespējas 
Man ir lielas iespējas 

Man ir nelielas iespējas 
Man nav nekādu iespēju 

Grūti pateikt 

1 
2 
3 
4 
5 

Uzdot tiem, kuriem Q7=2, 3 vai 4! 

Q8 Kādas iespējas pavadīt brīvo laiku Tu vēlētos, lai Tev būtu 
pieejamas? 

 
 

Uzdot visiem! 

Q9 Lūdzu, novērtē savas iespējas ietekmēt lēmumus, ko 
pieņem Tava pašvaldība! 

Man ir visas iespējas 
Man ir lielas iespējas 

Man ir nelielas iespējas 
Man nav nekādu iespēju 

Grūti pateikt 

1 
2 
3 
4 
5 

 

Q10 Ja Tev būtu iespējams izvēlēties, vai Tu vēlētos būt… … uzņēmējs/-a, kurš/-a dod darbu citām personām 
… uzņēmējs/-a, kurš/-a dod darbu tikai sev (vai savai ģimenei) 

… pašnodarbinātais/-ā (kurš/-a strādā viens/-a pats/-i) 
… darba ņēmējs/-a, kurš/-a strādā pie kāda cita valsts vai 

pašvaldību pārvaldē 
… darba ņēmējs/-a, kurš/-a strādā pie kāda cita privātajā 

sektorā/komercjomā 
Grūti pateikt 

1 
2 
3 
 

4 
 

5 
6 

 

Q11 Kur Tu parasti iegūsti informāciju par dažādām Tev 
pieejamām iespējām izglītībā, brīvajā laikā, nodarbinātībā 
u.c. ar jauniešiem saistītos jautājumos? Atzīmē visas sev 
atbilstošās atbildes! 

No draugiem, paziņām 
No masu medijiem (TV, žurnāliem, laikrakstiem, radio) 

Skolā/Augstskolā 
No vecākiem 

Portālā www.jaunatneslietas.lv 
Izdevumā “Krustpils Novadnieks” 

Krustpils novada mājas lapā www.krustpils.lv 
Krustpils novada Facebook kontā 

Sociālajos tīkos internetā (ieraksti, kur tieši): 
.................................................................................... 
.................................................................................... 

Citur internetā (ieraksti, kur tieši): 
.................................................................................... 
.................................................................................... 

Nevalstiskajās organizācijās, no NVO koordinatoriem 
Savā pašvaldībā 

E-pastā, ziņu listēs 
Citur (ieraksti, kur tieši): 

.................................................................................... 
Neizmantoju šādu informāciju 

1, 
2, 
3, 
4, 
5, 
6, 
7, 
8, 
9, 
 
 

10, 
 
 

11, 
12, 
13, 
14, 

 
15 

 

Q12 
LV 

Novērtē, lūdzu, cik apmierināts/-a vai neapmierināts/-a Tu esi ar savu pašreizējo dzīvi kopumā? Novērtējumu sniedz skalā no 1 līdz 10, kur 1 
nozīmē „Pilnīgi neapmierināts/-a”, bet 10 „Pilnīgi apmierināts/-s”! 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Pilnīgi neapmierināts/-a Pilnīgi apmierināts/-a 

Uz šo jautājumu atbild tikai tie, kuri Q12 atzīmēja atbildes no 1 līdz 8! 

Q13 Kādēļ neesi pilnībā apmierināts/-a ar savu pašreizējo dzīvi?  
 

 Noslēgumā daži jautājumi par Tevi.   

Uz šiem jautājumiem atbild visi! 

D1 Cik Tev ir gadu? …………………………………………………….  
 

D2 Atzīmē, lūdzu, savu dzimumu! Vīrietis 
Sieviete 

1 
2 

 

D3 Kādā valodā Tu ikdienā runā savā ģimenē? Latviešu 
Krievu 

Cita (ieraksti, lūdzu, kādā tieši):  …………………….….. 

1 
2 
3 

 

D4 Atzīmē, kādu izglītību šobrīd iegūsti! Šobrīd nemācos/nestudēju 
Pamatizglītība 

Vidējā vispārējā izglītība 
Vidējā profesionālā izglītība  

Augstākā akadēmiskā izglītība  
Augstākā profesionālā izglītība  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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D5 Kas ir augstākais izglītības līmenis, kuru Tu plāno 
sasniegt/iegūt? 

Pamatizglītība 
Vidējā vispārējā izglītība 

Vidējā profesionālā izglītība 
Iegūts bakalaura grāds 
Iegūts maģistra grāds 
Iegūts doktora grāds 

Grūti pateikt  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 

D6 Cik ilgi Tu dzīvo Krustpils novadā? Kopš dzimšanas 
Mazāk par gadu 

1-3 gadus 
4-6 gadus  
7-9 gadus 

10-20 gadus 
Vairāk par 20 gadiem 

Ar pārtraukumiem (kādu laiku dzīvoju citur) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 

D7 Vai tuvāko trīs gadu laikā plāno mainīt dzīvesvietu? Neplānoju mainīt / Dzīvošu šobrīdējā dzīvesvietā 
Plānoju pārcelties uz citu vietu Krustpils novadā 

Plānoju pārcelties uz citu vietu Latvijā ārpus Krustpils novada  
Plānoju pārcelties uz citu valsti 

Nezinu / Grūti pateikt 

1 
2 
3 
4 
5 

Uz šo jautājumu atbild tikai tie, kuri D7 atzīmēja atbildi 2, 3 vai 4! 

D8 
 

Ieraksti, uz kurieni tieši plāno pārcelties:  
…………………………………………………………. 

 

Uz šo jautājumu atbild tikai tie, kuri D7 atzīmēja atbildi 2, 3 vai 4! 

D9 
 

Kas ir galvenie iemesli, kāpēc plāno pārcelties uz citu 
dzīvesvietu? 

 
…………………………………………………………. 

 

Visiem! 

K 
 

Tas bija anketas pēdējais jautājums, bet, ja Tev ir kādi 
komentāri vai ieteikumi jauniešu situācijas uzlabošanai 
Krustpils novadā, ieraksti tos šeit: 

 
 
 

 

Paldies, ka veltīji savu laiku! 
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Jauniešu aptaujas izlases sociāli demogrāfiskais profils 

    Skaits % 

Atzīmē, kur atrodas Tava pastāvīgā 
dzīvesvieta (kur Tu dzīvo ikdienā)! 

VISI 205 100 

Krustpils pagasts 60 29 

Kūku pagasts 57 28 

Variešu pagasts 24 12 

Jēkabpils 20 10 

Atašienes pagasts 13 6 

Mežāres pagasts 13 6 

Vīpes pagasts 9 4 

Jēkabpils novads 6 3 

Citur 2 1 

Nav atbildes 1 0 

Dzimums VISI 205 100 

Vīrietis 58 28 

Sieviete 136 66 

Nav atbildes 11 5 

Vecums VISI 205 100 

13 - 15 57 28 

16 - 20 84 41 

21 - 25 45 22 

Nav atbildes 19 9 

Kādā valodā Tu ikdienā runā savā ģimenē? VISI 205 100 

Latviešu 163 80 

Krievu 29 14 

Nav atbildes 13 6 

Atzīmē, kādu izglītību šobrīd iegūsti! VISI 205 100 

Šobrīd nemācos/nestudēju 23 11 

Pamatizglītība 59 29 

Vidējā vispārējā izglītība 41 20 

Vidējā profesionālā izglītība 43 21 

Augstākā akadēmiskā izglītība 4 2 

Augstākā profesionālā izglītība 22 11 

Nav atbildes 13 6 

Kas ir augstākais izglītības līmenis, kuru Tu 
plāno sasniegt/iegūt? 

VISI 205 100 

Pamatizglītība 6 3 

Vidējā vispārējā izglītība 13 6 

Vidējā profesionālā izglītība 26 13 

Iegūts bakalaura grāds 38 19 

Iegūts maģistra grāds 40 20 

Iegūts doktora grāds 13 6 

Grūti pateikt 53 26 

Nav atbildes 16 8 

Cik ilgi Tu dzīvo Krustpils novadā? VISI 205 100 

Nedzīvoju Krustpils novadā 28 14 

Kopš dzimšanas 90 44 

Mazāk par 10 gadiem 29 14 

10 un vairāk gadus 37 18 

Ar pārtraukumiem (kādu laiku dzīvoju citur) 10 5 

Nav atbildes 11 5 
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