
Aptauja "Iedzīvotāju iespējas sportot"

Respondentu statistika:

Respondentu skaits 112

Rezultātu kopsavilkums:

1. Dzīvesvieta:

Alojas novads; 16 14.3%

Krimuldas novads; 2 1.8%

Limbažu novads; 78 69.6%

Salacgrīvas novads; 14 12.5%

Cits. 2 1.8%

Iesniegto atbilžu summa 112

2. Kā vērtējat sporta bāzu (stadionu, zāļu u.c.) pieejamību savā dzīvesvietā un tuvākajā apkaimē?

ļoti labi; 25 22.3%

ir pietiekami; 55 49.1%

nepietiek; 21 18.8%

sporta bāzes neizmantoju. 11 9.8%

Iesniegto atbilžu summa 112

3. Kuras no sporta bāzēm izmantojat visbiežāk? (vairākas atbildes iespējamas)

Limbažu peldbaseinu; 33 21.4%

Raganas vai citas tuvākās vietas
baseinu;

4 2.6%

savas pilsētas vai pagasta
stadionu, āra sporta laukumu;

31 20.1%

savas pilsētas vai pagasta halli,
sporta zāli;

29 18.8%

cits variants (dabas takas u.c.). 57 37%

Iesniegto atbilžu summa 154

4. Kā vērtējat dažādu sportisku pasākumu piedāvājumu jūsu dzīvesvietā?

to ir daudz un dažādi; 12 10.7%

pietiekami; 52 46.4%

pasākumu ir pārāk maz un
piemēroti šauram iedzīvotāju
lokam;

28 25%

pasākumus apmeklēju tikai kā
līdzjutējs;

11 9.8%

sporta aktivitātes mani
neinteresē.

9 8%

Iesniegto atbilžu summa 112

5. Kuros no sporta pasākumiem piedalāties? (vairākas atbildes iespējamas)



Olimpiskā centra "Limbaži"
rīkotajos čempionātos;

24 14%

valsts mēroga čempionātos; 16 9.3%

savas pilsētas vai pagasta sporta
aktivitātēs;

53 30.8%

sporta klubu pasākumos; 11 6.4%

dažādos skrējienos, orientēšanās
vai riteņbraukšanas sacensībās;

27 15.7%

cits variants (lūdzu, ierakstiet!) 41 23.8%

Iesniegto atbilžu summa 172

Citas atbildes:

nepiedalos

Nepiedalos

privāto sporta entuziastu piedāvājums - zumba, strong, pound, sporta dejas

tenisa turnīrā (kad tas tiek rīkots - šogad nerīkoja)

Nepiedalījos

Veselības grupas

nepiedalos

nekas

Vieglatletikas pasakumos

nevienā

Neviena

Nekur

pati nepiedalos

Paša plānotās sporta aktivitātēs, izmantojot Limbažu un citu pašvaldību nodrošināto infrastruktūru. Par pilsētas

organizētajām regulārajām aktivitātēm neinteresējos, nav aktuāli.

nekur

Nepiedalos

Peldēšana

Ģimenes sporta diena

Nepiedalos

esmu iesoļojusi 8 gadu desmitā....

nepiedalos

Dodos pārgājienos, dodamies uz meitas riteņbraukšanas sacensībām, bet tas parasti ir citur Latvijā.

nepiedalos

Nepiedalos

Vingrojumi grupā,baseins,dabas takas

šobrīd lielajā sportā iepauzēju .

Nepiedalos

pārgājienos

Nepiedalos

Pati uzturu sevi formā.

Citu novadu sporta pasākumos- Naukšēnos, Rūjienā, Mazsalacā, Salacgrīvā, Limbažos

šobrīd nepiedalos

Pastaigu takas, apvedceļu.

Nepiedalos

Pilates un jogas nodarbībās, individuāli velo braucieni

Nepiedalos

Skolos sacensībās

nūjoju

Diemzel nepiedalos

tikai kā līdzjutēja

Ikdienas aktivitātes, pašiniciatīva

6. Kas jūs pamudina sportot? (vairākas atbildes iespējamas)

ieradums kopš bērnības; 27 16.3%

vēlme uzturēt fizisko formu; 53 31.9%

patīkamas emocijas; 64 38.6%

tā šobrīd ir modes lieta; 4 2.4%

cits variants (lūdzu, ierakstiet!) 18 10.8%

Iesniegto atbilžu summa 166



Citas atbildes:

nepiedalos

Patīkami atrasties svaigā gaisā pie dabas.

Skolas laikā, kad piespiedu kārtā bija jāizpilda dažādi normatīvi un jāpiedalās dažādās sportiskās aktivitātēs, man tas ļoti,

ļoti, ļoti riebās. Tagad pati labprāt sportoju, lai uzturētu sevi labā formā.

Veselības problēmas

nesportoju

nekas

patīk kustēties

Ikdienā izvēlos pārgājienus, nedaudz velo, bet citi sporta veidi netiek pielietoti.

veselības uzlabošanai

veselība

Nesportoju

veselībai nepieciešams

strādāju sporta jomā

Ieradums

Darbs tāds

Tas ir darbs

Isti to nedaru ��

Veselības nolūkos

7. Kas jūs attur piedalīties sporta pasākumos? (vairākas atbildes iespējamas)

dzīvesvietas tuvumā nav
piemērotas sporta bāzes;

9 7.2%

izmaksas; 15 12%

veselības problēmas; 15 12%

paša neuzņēmība; 59 47.2%

cits variants (lūdzu, ierakstiet!) 27 21.6%

Iesniegto atbilžu summa 125

Citas atbildes:

Neesmu sportiska un sabiedriska, vairāk individuāliste.

neattur

Bieži vien nelabvēlīgi laikapstākļi, jo nav piemērots apģērbs

Darbs. :D

.

brīvā laika trūkums

nogurums un laika trūkums

maz brīva laika

nekas

Organizēti pasākumi neinteresē, sportoju individuāli

Ja ir vēlme, sportot var jebkur

Sportošana ir kā sava veida meditācija, kuras laikā nav nepieciešami fona trokšņi

ģimenes apstākļi

-

nekas

Nav intereses

gadi

Piedalos pēc savām iespējām un interesēm

Trūkst normāls tenisa korts, kas nebojā veselību

Nekas

Nevēlos sacensību garu.

Nekvalitatīvi organizēti vietējie pasākumi. Tiesa -piedalos, bet sirds sāp.

Nekas neaizliedz

Neinteresē

Slinkums

Sportoju

Es piedalos!

8. Ieteikumi, kādus pasākumus vajadzētu rīkot un sporta veidus attīstīt jūsu dzīvesvietā? Kā pilnveidot sporta
dzīvi?

1) Manuprāt, tie, kuriem patīk sportiski pasākumi, ir jāiet un jāpiedalās, pasākumu pietiek. Man ir citas intereses.
2) Viss ir ļoti labi!



3) .
4) Man ļoti patīk piedāvājums un par citiem neesmu domājusi .
5) Viss ir ok
6) Orientēšanās - gan telpās, gan ārā.
7) Lai varētu iesaistīties dažadas vecuma grupas un ar dažādu fizisko sagatavotību
8) Grūti pateikt.
9) Nūjošana, skriešana
10) Tenisu .florbolu
11) Futbola, basketbola turnīri arī volejbola
12) OK
13) ...
14) .
15) Piedāvājums ir pietiekošs, tikai jācenšas izmantot.
16) Iesaistīt ļaudis fiziskās regulārās aktivitātēs vismaz 3 x nedēļā, nevis rīkot mačus reizi mēnesī un ne jau
senioriem
17) Vairāk senioriem domātus sporta pasākumus
18) Velo sacensības, kurās varētu piedalīties visa ģimene.
19) pasākumus, kurus kopā ar ģimeni veikt. Kopā braukt ar velosipēdu, soļot utt.
20) Ir viss kārtībā.
21) Vajadzēu attīstīt to, kas interesē un pamazām ienāk arvien vairāk - piemēram, teniss.  Ir labs trenneris
parādījies Limbažos - trennē bērnus, jauniešus, pieaugušos. Redzams, ka cilvēkiem patīk.
22) Futbols, florbols, ja iespējams arī hokejs
23) Orientēšanās sportu
24) B
25) Vispirms aptaujāt cilvēkus, ko viņi paši vēlas, un tad jau mēģināt noorganizēt tādu pasākumu vai pasākumus.
26) Nav ieteikumi...
27) Z
28) Pasākumus ģimenēm. Labs piemērs ir nesen notikušie pasākumi - piedzīvojumu spēle Viļķenē un ģimeņu
sporta diena Limbažos.
29) Pasākumus ,ka aptver individuālus sporta veidus.
30) Viss ir labā līmenī
31) Nav ko čīkstēt... Ir jāpiedalās. Tik daudz dažādu pasākumu notiek un galu beigās arī pats var sportot, nu kaut
vai doties pastaigā vai skrējienā gar jūru!
32) Vairāk domāt par jauniešu iesaistīšanu ,sportā!
33) Ļoti labi bija šīs vasaras Limbažu Olimpiskā centra izaicinājumi, jo aktivitātēs varēja piedalīties individuāli un
sev vēlamā laikā.
34) Pasākumu ir pietiekami daudz. Par sporta dzīves pilnveidošanu viedokļa nav,
35) .
36) vairāk pasākumus kā orientēšanos
37) Nav ieteikumu
38) Dažādas nodarbības amatieriem, lai nebūtu kauns iet sportot, kur visi ir profesionāļi. Savam vaļaspriekam,
nevis profesionāli.
39) Nav ieteikumu
40) Piedāvāt bezmaksas vingrošanas nodarbības
41) Nav
42) xxx
43) Sporta spēles,jautras sporta aktivitātes.
44) man vajadzētu veselīgāku uzturu
45) Ļoti patika olimpiskā centra izaicinājums, kurā varēja staigāt noteiktus kilometrus, par to atskaitīties.
46) Domāt kreatīvi.
47) Pievērst uzmanību vispārējai fiziskai sagatavotībai un piedāvājumā iekļaut aktivitātes visiem sagatavotības
līmeņiem!
48) -
49) .
50) Nav par to domāts
51) Vairāk pasākumus  kopā ar ģimeni
52) nekā
53) Ļoti pietrūkst vigrošanas zāles. Kultūras centrā esošā spoguļu zāle trūkst ventilācijas. Ja atrisinātu šo
situāciju, tad būtu labi. Caurvējā negribas vingrot( pie atvērtiem logiem)
54) Labprāt izmantotu Liepupes pamatskolas sporta zāli, savāktu cilvēkus un uzspēlētu volejbolu. Taču uzdodot
jautājumu direktorei par iespēju izmantot zāli, saņēmu atbildi, ka jāvēršas pie Aleksandra Pavlovska. Kā tas var
būt iespējams? 
  
 Labprāt veidotu domubiedru grupu, lai nedēļas nogalēs pasportotu, spēlētu volejbolu, florbolu, taču diemžēl nav
kur
55) Vairāk sporta aktivitātes un plašāku treniņu klāstu
56) Nav ieteikumu
57) Pietiekoši pasākumi
58) Limbažos ir gana liels piedāvājums.



59) Pret paša slinkumu zāļu nav.
60) Visa ir gana, tikasi pašiem jāiesaistās
61) Lielos vilcienos viss labi, paldies!
62) Ir pietiekoši labi
63) Vairāk tādus, kur ir aktivitātes bērniem un ģimenēm. Ļoti gribētu riteņbraukšanas sacensības, lai meita varētu
arī šajā pusē izpausties.
64) Piedāvājums ir gana plašs. Ja ne organizētās grupās, tad pilsētas infrastruktūra ir piemērota, lai arī
individuāli būtu fiziski aktīvs- gājēju- velo celiņi, pludmale, dabas taka, zaļie ceļi- var iet, skriet, staigāt-
galvenais, lai slinkums neņem virsroku
65) Domāju ka sporta aktivitāšu ir pietiekami.
66) Veselības sportiskās aktivitātes , tas ir nūjošanu, skriešanu, velobraukšanu, aktīvos pārgājienus ar jaunu vietu
iepazīšanu un cilvēku draudzīgu komunicēšanu.
67) Aktivitātes peldbaseinā
68) Limbažu apvedceļa (kr.barona iela) velo celiņš pat bez kādiem papildu ieguldījumiem  būtu lieliski piemērots
skrituļslidošanai, bet tā kā tas vispār netiek tīrīts un apkopts, uz braukšanai izmantojamās daļas vienmēr ir gruži
un koku mizas, skrituļot nav iespējams... Tāpēc braucam uz Siguldu, kur ar tādiem traucēkļiem nav jārēķinās...
69) Visa kā pietiek !
  
 Ja ir vēlēšanās , tad katrs var atrast sev vēlamo nodarbošanos , sporta veidu , taku vai sporta zāli.
70) .
71) gan jau ka Limbažos tādu netrūkst.
72) Drīzāk vēl var labiekārtot stadionu sporta aktivitātēm.
73) Sportā tāpat kā dzīvē visu izšķir kadri !
  
 Nav entuziastu-tad ir klusums !
74) .
75) Sporta pasākumos nepiedalos
76) Uzlabot esošos sporta objektus.
77) Vairāk volejbola sacensības , pilsētas svētkos it sevišķi !
78) Vingrošanu.
79) Vajadzētu attīstīt volejbolu, futbolu, bet jāsakārto vispirms infrastruktūra
80) Sporta pasākumi ģimenēm. Pilnveidot jau esošo piedāvājumu.
81) Dot iespēju attīstīties sporta veidiem kuriem ir treneri konkrētajā reģionā, pat, ja tie nav sporta skolas
treneri.
82) Vajag apturēt to Covid aferu
83) Ieteikumu nav
84) Nūjošanu, vingrošanu.Ģimenes sporta spēles
85) Pašiem būt aktīviem un piedalīties, jo piedāvājums ir.
86) Palielināt iedzīvotāju skaitu.
87) Ieteikumu nav.
88) Mūsu novada organizātorei iesaku pasākumus organizēt no sirds, nevis ķeksītim. Balvas vajag sarūpēt
pieklājīgas, nevis viens Snikers uz diviem komandas dalībniekiem, kuri dalības maksā jau ir iemaksājuši daudz
vairāk. Un tas snikers vēl- godalgotajām vietām! Kauns no sportistiem, kuri bija atbraukuši no citiem novadiem.
Sagatavot sporta laukumus pirms spēlēm- nolīdzināt, appļaut, izravēt. Nevis- jāspēlē pludmales volejbols pa
usnēm.
89) Nav
90) Ja ir vēlēšanās, tad sporta pasākumus atrod un piedalās.
91) Limbažos ir pietiekami daudz iespēju sportot! Ir taču pašiem savs baseins!
92) Sporta dienas izmantojot netradicionālu inventāru,ar dažādām aktivitātēm lai var piedalīties cilvēki ar
dažādu fizisko sagatavotìbu,bez īpašām prasmēm un iemaņām.Lai radoši un interesanti.
93) Domāju, ka vajadzētu vairāk attīstīt un atbalstīt tenisu. Jāuzlabo tenisa sportam nepieciešamo infrastruktūru.
94) man šķiet, ka sporta dzīve ir pietiekami aktīva, tiem kas vēlas sportot. un novadā ir pietiekamā apjomā,
95) Ir pietiekami daudz pasākumu.
96) Vairāk treniņu trenera uzraudzībā pieejamā laikā
97) Organizēt interesantus pārgājienus pa vēsturiskām vietām
98) Manuprāt, es vēlētos vairāk futbola un orientēšanās sacensības. Saliedēt vairāk cilvēkus un rīkot sporta
pasākumus.
99) Lai rīkotu sporta pasākumus novadā( pagastā) ir vajadzīgs sporta darba organizators, kā tas bija 10 gadus
atpakaļ. Līdzekļu trūkuma dēļ, šo amatu izskauda un līdz ar to, sporta dzīve apstājas par 180 grādiem. Kāpēc?
100) Sporta bāzi, basketbola laukumus, volejbola laukumus, florbola laukumu
101) Pasākumus ģimenēm
102) No visa kā pa druskai.
103) Kas vēlas, tas sportos patstāvīgi!
104) Neesmu isti neteresejusies par to kadi pasakumi notiek un nav interese ari piedalities
105) Paldies!
106) Nezinu
107) Vēlētos, lai sporta zāle būtu pieejama arī vakaros pagasta iedzīvotājiem.
108) Siltajā sezonā vajadzētu rīkot biežāk sporta spēles ārā, pludmales volejbols, futbols, strītbols. Domāju, ka
cilvēki labprāt piedalītos.



109) Ir pietiekoši.
110) .
111) kvalitatīvas novadu  sporta spēles
112) Sporta skolai izgl.programmu peldēšana.

Skaidrojums: Izvēlēto atbilžu summa ir iegūta saskaitot respondentu visas atzīmētās atbildes uz šo jautājumu. Katras
atbildes procentuālā vērtība tiek iegūta konkrētās atbildes izvēlēto reižu skaitu dalot ar kopējo iesniegto atbilžu
summu.


