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Nometnes „Atklāj sevi” aptaujas anketa 28.07. – 07.08.2019. 

Jautājumi vecākiem (dalībnieka aizbildņiem) 

Cienījamie vecāki, lai Jūsu bērnam būtu vieglāk iekļauties nometnes dzīvē un atvieglotu nometnes 

vadītāju darbu, lūdzam sniegt mums sekojošu informāciju: 

- Bērna vārds, uzvārds:_______________________________________________________________ 

- Personas kods:__________________________,  

- Izglītības iestāde un klase, kurā šobrīd mācās, vai darba vieta: 

- ___________________________________________________________________________ 

- Dzīvesvietas adrese, tālrunis:________________________________________________________ 

- Vecāku vai aizbildņu kontakttālruņi:__________________________________________________ 

- Bērna peldēt prasme:______________________________________________________________ 

 

Vai Jūsu bērnam ir kādas īpašas rakstura iezīmes un psiholoģiskās īpatnības (histērijas lēkmes, bailes, 

liela emocionalitāte, nervozitāte), par kurām vajadzētu zināt nometnes vadītājiem? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Vai Jūsu bērnam ir veselības problēmas (alerģijas pret ēdieniem, smaržām, medikamentiem, ir bijušas 

nopietnas traumas, hroniskas slimības, u.t.t.)? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Vai Jūsu bērns iepriekš ir piedalījies nometnēs? ____________________________________________ 

Vai nometnes organizatori drīkst fotografēt un filmēt jūsu bērnu nometnes laikā (atzīmēt ar x atbildi)? 

          JĀ   NĒ  

Vai nometnes organizatori drīkst publicēt, vai izmantot fotogrāfijas un video uzņēmuma interesēs, 

kurās redzams jūsu bērns?       JĀ   NĒ  

Ar nometnes darba kārtību un sadzīves apstākļiem esam iepazīstināti 

          JĀ   NĒ  

Apstiprinu, ka sniegtā informācija ir patiesa! 

Jūsu vārds, uzvārds _______________________________ paraksts__________________________ 

Datums ___________________________ 

Ar parakstu apliecinu, ka esmu informēts(-ta) par ērču aktivitāti un apzinos visas iespējamās 

sekas pēc ērču kodiena. Kā arī apzinos riskus, ja bērnam nav veiktas vecumam atbilstošās potes, kas 

var izraisīt saslimšanu. 

Atļauju piedalīties ________________________________ nometnē „Atklāj sevi” no 28.07.  
    (vārds, uzvārds) 

līdz 07.08.2019. 

Vecāka (aizbildņa) paraksts ______________ paraksta atšifrējums __________________________ 
          (vārds, uzvārds) 

Datums ______________________ 
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Jautājumi dalībniekam 

Norāde: Lai nometnes veidotājiem palīdzētu izveidot dalībniekam saistošu nometni, šo aptaujas anketas 

daļu lūdzam pēc iespējas godprātīgāk aizpildīt pašam dalībniekam. Paldies par sapratni! 

 

Īsumā raksturo savus hobijus, vaļaspriekus un brīvā laika pavadīšanas veidu: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Skalā no 1 līdz 5 novērtē savas spējas un pieredzi šādās aktivitātēs(izvēlēto apvilkt): 

 

1. Mana pieredze cīņu mākslās: 

(gandrīz nekāda) 1  2  3  4  5  (ilgstoša praktizēšana) 

 

2. Mana pieredze izdzīvošanā dabā un tūrisma aktivitātēs: 

(gandrīz nekāda) 1  2  3  4  5  (regulāras aktivitātes un daudzveidīga pieredze) 

 

3. Saskarsme ar mākslu, radošumu, kultūras jaunradi: 

(gandrīz nekāda) 1  2  3  4  5 (ikdienā nodarbojos ar radošām lietām, mākslas aktivitātēm) 

 

4. Interese par cilvēku attiecībām, psiholoģiju, filozofiju, antropoloģiju, sabiedrību: 

(gandrīz nekāda) 1  2  3  4  5 (tuva saskarsme un ilgstoša interese par kādu no šīm jomām) 

 

5. Vēlme iesaistīties komandas darbā, iepazīt apkārtējos, papildināt sevi ar citu cilvēku pieredzi: 

(gandrīz nekāda) 1  2  3  4  5 (vislabāk jūtos darbojoties komandā, iepazīstot apkārtējos) 

 

Kuras Tev pašam būtu vistuvākās un vēlamākās aktivitātes? 
(Lūdzu, atzīmē vienu vai vairākus no piedāvātajiem variantiem) 

 Austrumu cīņu mākslas un austrumu filozofija 

 Izdzīvošana dabā, tūrisma uzdevumi 

 Mūzikas radīšana, mūzikas instrumentu veidošana 

 Dažādu komandas uzdevumu, aktivitāšu veidošana un vadīšana 

 Vizuālā māksla – gleznošana, veidošana, rokdarbi, daiļamatniecība 

 Sports (akrobātika, ekstrēmie sporti, cīņas sports, parkour, komandu sporti, utt.) 

 Projektu veidošana, prezentācija, filmēšana 

 Veselīgs dzīvesveids, etno/eko produkti, videi draudzīga dabas resursu izmantošana 


