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Dalībnieku izvērtēšanas anketu 

REZULTĀTI 
 

1. Lūdzu novērtē jauniešu hosteli (foruma telpas, mācīšanās vide, naktsmītnes) 

Jauniešu atbildes: 

 
Jauniešu komentāri: 

 Bija ļoti labi 

 Foršas telpas 

 Mīlīgi 

 Mani viss apmierināja 

 Viss bija super! 

 Jums ir lieliskas telpas 

 Perfekti 

 Man patika, kā telpas ir iekārtotas un izvēlētas telpu krāsas 

 Bija ļoti forši 

Secinājums: 

Vidējais aritmētiskais jauniešu vērtējums ir 9,14, kas ir ļoti augsts vērtējums. Ņemot vērā jauniešu 

vērtējumu un pozitīvos komentārus, var secināt, ka izvēlētās telpas Kandavas jauniešu centrā 

“Nagla” ir atbilstošas Kandavas novada Jauniešu foruma norisei. Nodrošinot pamatvajadzības 

(drošu un sakoptu darba vidi), tiek drošināta pozitīva un rosinoša vide jaunatnes aktivitātēm. 

 

2. Lūdzu novērtē ēdināšanu 

Jauniešu atbildes: 

 
Jauniešu komentāri: 

 Daudz ēdiens, ļoti labs un garšīgs 

 Viss bija ļoti garšīgi 
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 Ļoti gardas pusdienas, brokastis un visas pauzes! 

 Varēja pārēsties 

 Ļoti garšīgi 

 Bija pārāk daudz ēdiena! 

 Bija daudz un gards ēdiens! 

 Bija ļoti garšīgi un ēdienu dažādība 

Secinājums: 

Vidējais aritmētiskais jauniešu vērtējums ir 9,42, kas ir ļoti augsts vērtējums. Ņemot vērā jauniešu 

vērtējumu un pozitīvos komentārus, var secināt, ēdināšana pamatēdienreizēs un kafijas pauzēs ir 

nodrošināta ļoti labā līmenī un pietiekošā daudzumā. Nodrošinot pamatvajadzības (ēdienu un 

dzērienu), tiek drošināti labvēlīgi apstākļi jaunatnes aktivitātēm. 

 

3. Lūdzu novērtē koordinatora darbu (foruma organizēšana, saņemtā praktiskā informācija 

pirms foruma, komunikācija) 

Jauniešu atbildes: 

 
Jauniešu komentāri: 

 Viss bija ļoti labi gan paskaidrots, gan pārbaudīts 

 Man patika un viss bija labi 

 Bija labi 

 Es nepārtraukti sazinājos ar projekta koordinatori un man ātri un mīļi vienmēr atbildēja 

 Ļoti perfekts darbs, mēs bijām sagatavoti 100% 

Secinājums: 

Vidējais aritmētiskais jauniešu vērtējums ir 9,33, kas ir ļoti augsts vērtējums. Ņemot vērā jauniešu 

vērtējumu un komentārus, var secināt, ka foruma koordinators (persona, kas sazinājās ar 

jauniešiem pirms foruma, veidojot dalībnieku sarakstu un koordinējot dalībnieku nokļūšanu līdz 

norises vietai) ir veicis savu darbu ļoti labi, nodrošinot jauniešus ar nepieciešamo informāciju. 

Koordinatora darbs ir palīdzējis piesaistīt ļoti daudz tieši lauku reģiona jauniešus. 

 

4. Lūdzu novērtē foruma vadītāju darbu 

Jauniešu atbildes: 
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Jauniešu komentāri: 

 Vadītāja ļoti bija pacentusies, cepums viņai 

 Viņa ļoti centās 

 Ļoti labi 

 Es domāju, ka vadītāja izdarīja visu uz 100% 

 Bija ļoti labi, lielisks darbs 

 Lieliski paveikts darbs 

 Bija interesanti 

 Ļoti perfekts darbs, par mums ļoti rūpējās 

Secinājums: 

Vidējais aritmētiskais jauniešu vērtējums ir 9,61, kas ir ļoti augsts vērtējums. Ņemot vērā jauniešu 

vērtējumu un komentārus, var secināt, ka foruma vadītāja ir atbildīgi un prasmīgi veikusi savu 

darbu, piesaistot jauniešu centra brīvprātīgos jauniešus, lai nodrošinātu pēc iespējas augstāku 

kvalitāti Kandavas novada Jauniešu foruma norisei. Foruma vadītāja darba rezultātus var redzēt 

arī saturiskajās atbildēs, kurās atspoguļojas tas, ka projekta, foruma mērķi, kā arī jauniešu 

pašmērķi ir sasniegti. Izvēlētais foruma vadītājs ir atbilstošs darbam, ar jaunatni dažādās 

aktivitātēs. 

 

5. Lūdzu novērtē savu līdzdalību forumā 

Jauniešu atbildes: 

 
Jauniešu komentāri: 

 Varēju labāk 

 Es piedalījos visur! 

 Centos un darīju visu, ko varēju 

 Es ļoti centos visu darīt! 

 Es varēju būt daudz atraktīvāka! 

 Es daudz ko nedarīju un neiesaistījos, bet nezinu kāpēc 
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Secinājumi: 

Vidējais aritmētiskais jauniešu vērtējums ir 8,76, kas ir labs vērtējums. Ņemot vērā jauniešu 

vērtējumu un reālo jauniešu aktivitāti divu dienu garumā, var secināt, ka jaunieši Kandavas novada 

Jauniešu forumā līdzdarbojās visās aktivitātēs. Neviens jaunietis nesēdēja māla, iespēju robežās 

piedalījās uzdevumos, uzlaboja savas komunikācijas prasmes, iedraudzējās, apguva prezentācijas 

prasmes. Jaunieši bieži izrādīja arī iniciatīvu aktivitāšu laikā, kā arī brīvajā laikā – organizējot 

uzkopšanas un sakārtošanas darbus. Jauniešu aktivitāte Kandavas novada Jauniešu foruma 

aktivitātēs vērtējama kā ļoti laba!  

 
6. Kopumā, cik lielā mērā Tu esi apmierināts/a ar šo forumu? 

Jauniešu atbildes: 

 
Jauniešu komentāri: 

 Ļoti patika, jo man patīk jaunatnes jomas aktivitātes 

 Viss bija labi! 

 Bija ļoti laba atmosfēra un jauki pavadīts laiks 

 Ļoti patika! 

 Man ļoti, ļoti patika! 

 Kopumā interesanti 

 Bija ļoti interesanti! 

Secinājumi: 

Vidējais aritmētiskais jauniešu vērtējums ir 8,90, kas ir ļoti labs rādītājs!  Ņemot vērā jauniešu 

vērtējumu un pozitīvos komentārus, kas vecināt, ka jaunieši ir apmierināti ar Kandavas novada 

Jauniešu forumu 2018. Jau iepriekšējo jautājumu atbildes norāda, ka jaunieši ir apmierināti gar ar 

foruma norises telpām, gan ar ēdināšanu, gan ar koordinatora un vadītāja darbu, gan paši ar savu 

līdzdalību foruma aktivitātēs. Kopumā Kandavas novada Jauniešu forums vērtējams kā izdevies! 

 

7. Kuras 2-3 programmas daļas Tev šķita visvērtīgākās? 

Jauniešu atbildes: 

 Tās, kurās bija radoši jāuztaisa kāds darbs 

 Kur bija jākustina smadzenes un jādomā 

 Ļoti daudz uzzināju aktivitātē Iespējas Latvijā un Iespējas Eiropā 

 Iepazīšanās un saliedēšanās, jaunieši manā pagastā un iedvesmojošā filma 

 Fakti par mani un šūna (iepazīšanās un saliedēšanās aktivitātes) 

 Iedvesmojošā filma 
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 Jaunatnes stratēģija un filma 

 Uzzināt iespējas Latvijā, Eiropā un Pasaulē, taisīt jauniešu portretu, skatīties iedvesmojošo 

filmu 

 Jaunatnes stratēģija, jaunietis Eiropā un jaunietis Pasaulē 

 Tas, kurā mēs apskatījām domes mājas lapu – domes sēšu youtube.com ierakstus un sēžu 

protokolus. Tas bija jaunums! 

 Filma, stratēģija un jauniešu iespējas Kandavā, Latvijā, Eiropā, Pasaulē 

 Jaunatnes stratēģija 

 Jauniešu portreti, mugursoma un iespējas 

 Visas daļas! 

 Iepazīšanās un ierašanās 

 Visas! 

Secinājumi: 

Iepazīstoties ar jauniešu atbildēm, var secināt, ka pirmās dienas aktivitātes jauniešiem patika daudz 

vairāk, nekā otrās dienas aktivitātes. Jauniešiem ļoti patika aktivitāte “Es&Tu&Mēs – Kandavas 

novada Jaunatnes stratēģija”, kuras laikā iepazinās ar Kandavas novada pašvaldības mājas lapu 

Kandava.lv, kurā izpētīja visas sniegtās funkcijas un informāciju, ko sniedz mājas lapa. Lielākais 

un vērtīgākais jauniešu atklājums šķita domes sēžu protokolu pieejamība un iespēja noklausīties 

domes sēdi pilnā apjomā youtube.com tiešsaistē. Tā pat jauniešiem šķita vērtīgi iepazīties ar 

Kandavas novada jaunatnes politikas attīstības plānu 2018.-2021.gadam, apzinot visas reālās 

iespējas un rīcības uzdevumus, lai sniegtu atbalstu novada jauniešiem. Vēl jauniešiem šķita vērtīga 

aktivitāte “Jaunietis Eiropā un Pasaulē”, kuras laikā apzināja jauniešu iespējas Latvijā, Eiropā un 

Pasaulē. Tad vēl jauniešiem jautras šķita iepazīšanās un saliedēšanās aktivitātes, kā arī jauniešiem 

ļoti patika iedvesmojošā filma “Brīvības rakstītāji” par dažādu rasu, kultūru un personību 

jauniešiem. Lielākoties jaunieši visas aktivitātes vērtē kā noderīgas un izzninošas, līdz ar to var 

secināt, ka Kandavas novada Jauniešu foruma programma ir saturīga un lietderīga. 

 

8. Kuras 2-3 programmas daļas Tev šķita mazāk vērtīgas 

Jauniešu atbildes: 

 Kur bija jāraksta fakti par sevi, bet tas bija jautri (iepazīšanās aktivitāte) 

 Šūna (saliedēšanās uzdevums) 

 Mobils jaunietis un rīcības plāni 

 Mobilais jaunietis un filma 

 Man viss foruma saturs šķita interesants un vērtīgs! 

 Tādu nav! 

 Dienas iesildīšanās, rīcības plāni! 

Secinājumi: 

Apkopojot jauniešu atbildes, var secināt, ka jauniešiem vismazāk vērtīga aktivitāte šķita “Šūna”, 

kas bija saliedēšanās aktivitāte foruma sākumā. Šīs aktivitātes ietvaros jaunieši izveidoja grupu, 

kas tika sakļauta ar virvi un visiem kopā vajadzēja veikt 10 uzdevumus. Jauniešiem šis uzdevums 

sagādāja lielas grūtības, jo tas lika pārvarēt fizisko tuvību, tas lika sadarboties un tas mudināja 

sadalīt pienākumus. Aktivitātes mērķis – saliedēt jauniešus tika sasniegts, taču jauniešiem šī 
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aktivitāte ne īpaši patika. Tā pat jaunieši norādīja, ka mazvērtīga ir šķitusi aktivitāte “Mobils 

jaunietis”, kuras laikā jaunieši izvērtēja dienas aktivitāšu rezultātus, sevi kā personību un novada 

jaunatnes aktivitātes. Aktivitātes mērķis – izvērtēt situāciju foruma dalībnieku vidū, lai sagatavotos 

nākamajiem uzdevumiem – tika sasniegts, taču jauniešiem šī aktivitāte nešķita vērtīga.  Jauniešu 

sniegtās atbildes turpmākajai pieredzei rosina jauniešiem vairakkārt atkārtot aktivitātes mērķi, ka 

jaunieši to neizprot.  

 

9. Kādi ir Tavi 3-5 galvenie ieguvumi/atziņas no šī foruma? 

Jauniešu atbildes: 

 Uzzināju nenormāli daudz iespējas tieši jauniešiem 

 Ja tu ko ļoti vēlies – tad darbojies 

 Vajag izmantot iespējas, jo nevar zināt – varbūt tā ir tava pēdējā reize 

 Varēju iepazīties ar daudziem jauniešiem no citiem pagastiem 

 To, ka jaunieši ir ļoti forši – es zināju jau sen, tikai pārliecinājos 

 Kopā strādāt un darboties ir jautrāk 

 Šeit var iemācīties vairāk nekā skolā 

 Uzzināju daudz ko jaunu un interesantu, par visu ko Kandavā 

 Kopā ir daudz jautrāk un Kandavas novadā ir ļoti daudz forši jaunieši. 

 Mācoties neformālajā izglītībā, var daudz ko jautrāk iegūt 

 Es uzzināju, kas ir jaunatnes stratēģija un kam tā domāta 

 Uzzināju, ka domes sēdes var noklausīties youtube.com, kā arī saeimas darbam var sekot 

līdzi. 

 Uzzināju, ka domes sēdēm var sekot līdzi pilnīgi jebkurš interesents 

 Jaunatnes stratēģija, zināšanas un komunikācija 

 Labi pavadīts laiks, komunikācijas prasmes un daudz vairāk zināšanas 

 Ieguvu draugus, iemācījos dažādus vārdus svešvalodās, ieguvu dažādas interesantas 

zināšanas – par ko iepriekš nemaz nezināju! 

 Uzzināju daudz jauna un interesantu par jauniešiem 

 Satiku jaunus cilvēkus un iemācījos par jauniešu iespējām Pasaulē, Eiropā un Latvijā 

Secinājumi: 

Izvērtējot jauniešu atbildes, var secināt, ka  

 jaunieši ir ieguvuši jaunus draugus un sadraudzējušies ar citiem pagastu jauniešiem no 

Kandavas novada;  

 jaunieši ir saturīgi pavadījuši divas dienas Ziemas brīvlaikā;  

 jaunieši ir apzinājušies sevi kā svarīgu un neatņemamu sastāvdaļu gan vietējā, gan valstiskā 

un starptautiskā līmenī;  

 jaunieši ir iepazinušies ar politiskajiem procesiem un to norisis vietējā pašvaldībā; 

 jaunieši ir apzinājuši iespējas Kandavas novadā, kā arī iepazinušies ar Kandavas novada 

jaunatnes politikas attīstības programmu 2018.-2021.gadam; 

 jaunieši ir attīstījuši savas komunikācijas prasmes un prasmi strādāt komandā; 

 jaunieši ir ieguvuši daudz dažādas un vērtīgas atziņas, informāciju. 
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Vērtējot jauniešu atbildes un projekta mērķi, var secināt, ka sasniegta daļa  gan no projekta 

vispārējā mērķa (veicināt jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā), gan sasniegts 

projekta viens no tiešajiem mērķiem (Sniegt atbalstu Kandavas novada jauniešu parlamenta 

dalībniekiem jauniešu forumā). Foruma sākumā vairāki jaunieši izvirzīja savu pašmērķi kā saturīgi 

pavadīt brīvo laiku, tad foruma beigās vērtējot jauniešu atbildes, var secināt, ka jaunieši ir 

sasnieguši vienu no saviem galvenajiem izvirzītajiem pašmērķiem. 

 

11. Vai Tu tagad zini, kur atrast Kandavas novada Jaunatnes politikas attīstības plānu un 

kāda informācija ir pieejama tajā ? 

Jauniešu atbildes: 

 
Secinājumi: 

Izvērtējot jauniešu sniegtās atbildes, var secināt, ka pilnīgi foruma dalībnieki zina, kur atrast 

Kandavas novada Jaunatnes politikas attīstības plānu un kāda informācija ir pieejama tajā. Tas 

norāda to, ka aktivitāte “Es&Tu&Mēs-Kandavas novada Jaunatnes stratēģija” ir bijusi saturīga un 

vērtīga, kā arī jaunieši ir informācijas nesēji par novada jaunatnes politikas attīstības plānu visa 

novada ietvaros. 

 

10. Vai Tu tagad saproti un izproti politiskos procesus Tavā pašvaldībā? 

Jauniešu atbildes: 

 
Secinājumi: 

Izvērtējot jauniešu atbildes, var secināt, ka lielākā daļa foruma dalībnieki saprot un izprot 

politiskos procesus Kandavas novada pašvaldībā. Tas norāda to, ka jaunieši turpmāk daudz labāk 

izpratīs pašvaldības procesus un darbības, veidojot sevi par izglītotu un zinošu Kandavas novada 

iedzīvotāju. Daudzi jaunieši sarunās atklāja, ka iegūto informāciju nodos arī saviem ģimenes 

locekļiem, vecvecākiem un draugiem. Ļoti liels atklājums jauniešiem bija tas, ka ikviens var 

iepazīties ar domes lēmumiem un ikviens var virzīt savu iniciatīvu domes sēdes izskatīšanā. Jaunieši 
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apzinās, kā var līdzdarboties politiskajos un pašvaldības procesos, līdz ar to daļa no projekta 

vispārējā mērķa (veicināt jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā), gan sasniegts 

projekta vēl viens no tiešajiem mērķiem (Nodrošināt jauniešu līdzdalību Kandavas novada politikas 

procesos). 

 

12. Vai Tu tagad saproti un izproti politiskos procesus Latvijas valsts mērogā? 

Jauniešu atbildes: 

 
Secinājumi: 

Iepazīstoties ar jauniešu atbildēm, var secināt, ka lielākā daļa jauniešu saprot un izprot politiskos 

procesus Latvijas valsts mērogā. Tas norāda, ka foruma aktivitāte “Procesi Eiropā” ir bijusi 

saturīga un lietderīgā, kā arī jaunieši daudz vairāk apzinās savu pilsonību un piederību Latvijai. 

 

13. Vai Tu tagad saproti un izproti politiskos procesus Eiropas mērogā? 

Jauniešu atbildes: 

 
Secinājumi: 

Lielākā daļa jauniešu norāda, ka saprot un izprot politiskos procesus Eiropas mērogā. Tie divi 

jaunieši, kas norādīja citu atbilžu variantu, atbildēja, ka daļēji to izprot. Tas norāda, ka foruma 

aktivitātes “Procesi Eiropā” un aktivitāte “Jaunietis Eiropā un Pasaulē” ir bijušas saturīgas un 

lietderīgas. Jaunieši tagad daudz vairāk apzinās sevi kā Eiropas Savienības pilsoni un daļu no 

poliskajiem procesiem. 

 

14. Kā Tu vari līdzdarboties vietējās pašvaldības procesos? 

Jauniešu atbildes: 

 Varu palīdzēt organizēt pasākumus skolā un novadā 

 Iesaistoties diskusijās 

 Piedalīties pašvaldības organizētos pasākumos 

 Īstenot savas projektu idejas 

 Piesakot un īstenot iniciatīvas 
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 Iesaistīties jau esošos projektos 

 Dot padomus pagastā un domē 

 Varu izdomāt pasākumus un palīdzēt tos noorganizēt 

 Varu izteikt savu viedokli, jo tagad daudz zinu 

Secinājumi: 

Gan aptaujās sniegtās atbildes, gan foruma laikā veikto diskusiju laikā atklājās, ka jaunieši daudz 

spēcīgāk sevi apzinās kā Kandavas novada pašvaldības sastāvdaļu. Jaunieši apzinās gan savas 

iespējas, gan piedāvātos pašvaldības resursus. Pozitīvi, ka jaunieši apzinās, ka pašvaldība ir vieta, 

kur realizēt savas iniciatīvas un idejas. Tā pat šķiet vērtīgi, ka jaunieši apzinās, ka var brīvi izteikt 

savu viedokli un domas. Kopumā vērtējot jauniešu atbildes, tad var secināt, ka jaunieši apzinās 

iespējas, kā var līdzdarboties vietējās pašvaldības procesos. 

 

15. Kur Tu vari vērsties pēc palīdzības jaunatnes jomā? 

Jauniešu atbildes: 

 Pie jebkura pieaugušā savā pagastā un novadā 

 Pie pieaugušajiem un vecākiem 

 Pie pagasta vadītāja 

 Kandavas jauniešu centrā “Nagla” 

 Pagasta pārvaldē 

 Skolā 

 Domē 

 Pašvaldībā 

 Pie jauniešu centra vadītājas watsapp 

 Skolēnu pašpārvaldē 

 Pie politiķiem 

 Internetā 

Secinājumi: 

Jaunieši apzinās, ka informācijas un palīdzības iespējas jaunatnes jomā Kandavas novadā ir plaši 

pieejamas. Vairāki jaunieši noradīja jauniešu centru, pagastu pārvaldes un novada domi. Kopumā 

vērtējot jauniešu atbildes, var secināt, ka jaunieši pozitīvi vērtē pašvaldības iestādes kā 

informācijas un palīdzības avotus, līdz ar to jaunieši sevi apzinās kā pilntiesīgu Kandavas novada 

pašvaldības iedzīvotāju. 

 

16. Vai Tu saturīgi pavadīji laiku šīs 2 dienas? 

Jauniešu atbildes: 
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Secinājumi: 

Foruma sākumā vairāki jaunieši kā savu pašmērķi izvirzīja saturīgi pavadīt divas Ziemas brīvlaika 

dienas. Izvērtējot jauniešu atbildes, var secināt, ka jaunieši savu galveno pašmērķi ir sasnieguši. Tā 

pat var secināt, ka jauniešiem neformālās izglītības aktivitātes un metodes šķiet atbilstošas, lai 

neformālā vidē ar vienaudžiem apgūtu ko jaunu. 

 

17. Vai Kandavas novadā Jauniešu forums būtu jārīko atkārtoti? Atbildi pamato! 

Jauniešu atbildes: 

 
Jauniešu komentāri: 

 Noteikti, jo forums bija ļoti labs un vērtīgs 

 Forums ir ļoti jautrs un var iegūt jaunus draugus 

 Daudz ko var iemācīties 

 Bija ļoti jautri un iepazinu jaunus draugus 

 Jo tas liek saprast jauniešiem, ka mēs esam vajadzīgi savam pagastam, savam novadam, 

savai valstij un Eiropai 

 Tāpēc, ka bija ļoti forši 

 Tāpēc, ka bija jautri un uzzināju daudz ko jaunu 

 Jo var uzzināt daudz ko jaunu un pavadīt forši laiku 

 Obligāti!!! Jo ir ļoti interesanti! 

 Man ļoti patika! Vajag atkārtot! 

 Jo var iegūt daudz vērtīgas zināšanas 

 Bija ļoti interesanta programma 

 Jā, jo daudz ko ieguvu un bija jautri 

 Jo forums ir ļoti jauks! 
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 Jo bija ļoti forši un interesanti, un ne tikai aizpildīju 2 brīvlaika dienas, bet iemācījos daudz 

ko jaunu un interesantu! 

Secinājumi: 

Pilnīgi visi jaunieši norāda, ka Kandavas novada Jauniešu forums ir jārīko atkāroti. Iepazīstoties 

ar jauniešu komentāriem, var secināt, ka jaunieši forumu vērtē ka noderīgu, saturīgu, jautru, 

izzinošu, interesantu un pozitīvu. Tas rosina pārdomas, ka Kandavas novada Jauniešu forumu 

ieviest kā ikgadēju tradīciju novada jaunatnes pasākumu kalendārā. 

 

18. Ieteikumi un vajadzības turpmākajiem jaunatnes pasākumiem, projektiem un 

aktivitātēm, ko organizē dome un jauniešu centrs: 

Jauniešu atbildes: 

 Organizēt teātra nodarbības jauniešiem 

 Vajag turpināt organizēt jauniešu parlamenta sanāksmes, lai kopīgi satiktos un apskatītos, 

kas jauns skolu pašpārvaldēs, skolās un jauniešu centrā 

 Viss bija labi! 

 Viss ir ļoti labi, tā tik turpināt! 

 Viss bija super! 

 Mazāk ēdienu! 

 Organizēt vairāk filmu vakarus, jo tā filma bija ļoti interesanta! 

Secinājumi: 

Jaunieši norādīja, ka vēlas turpināt sadarbību Kandavas novada skolu pašpārvalžu mērogā, vēlētos 

piedalīties jauniešu teātra nodarbībās un vēlētos vairāk filmu vakarus, Idejas nav nereālas, tādēļ 

jāapsver to ieviešana reālajā dzīvē.  

 

19. Vai Tev vēl ir kaut kas piebilstams? 

Jauniešu atbildes: 

 Paldies par šīm divām dienām 

 Viss bija superīgi! 

Secinājumi: 

Jaunieši foruma laikā guvuši atbildi uz visiem sev interesējošiem jautājumiem un jaunieši 

apstiprinājuši savas ekspektācijas foruma sākuma. 

 

 

Izvērtējot Kandavas novada Jauniešu foruma dalībnieku aptaujas anketu rezultātus, var secināt, 

ka projekta mērķis ir sasniegts un forums ir jānodibina kā ikgadēja jaunatnes aktivitāte 

Kandavas novadā. 

 

 

Sagatavoja: 

Ieva Ozoliņa 

Kandavas jauniešu centra “Nagla” vadītāja un 

Kandavas novada Jauniešu foruma 2018 vadītāja 

 


