
Sveiki☺! 

 
Aicinām Tevi piedalīties aptaujā, kas tiek veikta Eiropas Savienības atbalstīta projekta ietvaros. 
Tavas atbildes mums būs ļoti noderīgas un palīdzēs veikt pētījumu par skolēnu un jauniešu dzīvi un 
nākotnes izredzēm Latvijā.  
Lūdzu, uzmanīgi izlasi jautājumu, pēc tam izlasi atbildes un atzīmē aplītī ar krustiņu vai ievelc 
tabulā krustiņu pretim tam atbildes variantam, kurš Tev šķiet atbilstošāks. Dažiem jautājumiem 
varēs atzīmēt arī vairākas atbildes.  
Atceries, ka aptaujā nav pareizo un nepareizo atbilžu, galvenais ir tas, kā domā Tu – tā arī būs 

pareizā atbilde! Ja kādu jautājumu nesaproti, palūdz, lai Tev pieaugušais paskaidro. 
Jau iepriekš paldies par sadarbību☺! 

 
1. Cik Tev ir gadu:  ____ 
 
2. Tu esi: 
 � meitene  � zēns 
 
3. Tev ir: 
 � brālis/brāļi 
 � māsa/māsas 
 � nav ne māsa, ne brālis 
 � nezinu 
 
4. Tavu draugu vidū vairāk ir: 
 � meitenes 
 � zēni 
 � gan meitenes, gan zēni 
 � man vēl nav draugu 
 � nezinu 
 
5. Vai Tev gribētos, lai meitenes vairāk draudzētos ar zēniem un zēni - ar meitenēm? 
 � jā 
 � nē 
 � man vienalga 
 � nezinu 
 
6. Kā Tu uzskati, kam ir labākas sekmes mācībās: 

 � meitenēm 
 � zēniem 
 � tas nav atkarīgs no tā, vai esi meitene, vai zēns 
 � nezinu 
 
7. Kā Tu uzskati, kam ir labāka uzvedība: 
 � meitenēm 
 � zēniem 
 � tas nav atkarīgs no tā, vai esi meitene, vai zēns 
 � nezinu 
 
8. Kā Tev šķiet, vai mainītos pieaugušo (skolotāju, audzinātāju, radinieku u.c.) attieksme pret 

Tevi, ja Tu būtu pretējā dzimuma pārstāvis (Tu būtu nevis zēns, bet meitene, vai arī Tu būtu 
nevis meitene, bet zēns)? 
 � attieksme būtu labāka 
 � attieksme būtu sliktāka 
 � tas neko nemainītu 
 � nezinu 



 
9. Lūdzu atzīmē, kuram vairāk piemīt nosauktās īpašības un raksturojums: 
Īpašības Meitenes Zēni Gan meitenes, 

gan zēni 

A    čaklums, kārtīgums    
B    sportiskums, aktivitāte    
C    vairāk lasa grāmatas    
D    labi padodas matemātika    
E     pievērš uzmanību savam izskatam    
F     reizēm ir nesavaldīgi, kaujas    
G    vairāk patīk gatavot ēst    
H    vairāk patīk iepirkties    
I     vairāk grib draudzēties    
J     biežāk mēdz sūdzēties par citiem    
K   biežāk raud    
L    biežāk saņem rājienus    
M   biežāk saņem uzslavas    
 
10. Lūdzu atzīmē, kuras profesijas ir vairāk piemērotas sievietēm un kuras profesijas ir 

piemērotākas vīriešiem: 
Profesija Sievietes Vīrieši Gan sievietes, 

gan vīrieši 

A    Pārdevējs    
B    Ārsts    
C    Skolotājs    
D    Uzņēmuma vadītājs    
E     Valsts prezidents    
F     Pavārs    
G    Celtnieks    
H    Autobusa šoferis    
I     Policists    
J     Frizieris    
K   Šuvējs    
L    Aktieris    
M   Datorspeciālists    
N   Karavīrs    
 
11. Bērniem vieglāk uzticēt savas domas un izjūtas ir pieaugušam cilvēkam, ja viņš ir: 

 � sieviete 
 � vīrietis 
 � vienalga, galvenais, lai pieaugušais labi izturētos pret bērnu 
 � nezinu 
 
12. Tavuprāt, ģimenē par bērniem vairāk jārūpējas: 

 � sievietei (mammai, audžumammai) 
 � vīrietim (tētim, audžutētim) 
 � gan sievietei, gan vīrietim 
 � nezinu 
 
13. Kā Tu domā, kam Latvijā ir lielākas iespējas atrast labu darbu? 
 � sievietēm 
 � vīriešiem 
 � gan sievietēm, gan vīriešiem 
 � nezinu 



 
14.  Kā Tu domā, kam Latvijā ir lielākas iespējas nopelnīt vairāk naudas? 

 � sievietēm 
 � vīriešiem 
 � gan sievietēm, gan vīriešiem 
 � nezinu 
 
15. Lai iegūtu labu darbu, cilvēkam ir jābūt (var atzīmēt vairākas atbildes): 
 � gudram 
 � skaistam 
 � spēcīgam 
 � draudzīgam 
 � čaklam  
 � ar labu izglītību 
 � nezinu, kādām īpašībām ir jāpiemīt 
 
16. Kad Tu būsi pieaudzis un Tev būs bērni, bērnu audzinās: 
 � mamma 
 � tētis 
 � mamma un tētis kopā 
 � nezinu 
 
17. Ja Tev būtu pienākums sadalīt ikdienas darbus, kam Tu ko liktu darīt? 

 
Pienākums Meitenes Zēni Gan meitenes, 

gan zēni 

Pagatavot siltas vakariņas    
Uzklāt galdu    
Mazgāt traukus    
Mazgāt grīdu    
Mazgāt veļu    
Saklāt gultu    
Grābt lapas    
Tīrīt sniegu    
Doties iepirkties    
 
18. Kā Tev šķiet, vai Latvijā meitenēm un zēniem ir vienādas iespējas iegūt labu izglītību?  
 � vieglāk ir meitenēm, 
 � vieglāk ir zēniem 
 � gan meitenēm, gan zēniem ir vienādas iespējas 
 � nezinu 
 
19. Vai esi kādreiz izjutis, ka Tev tiek nodarīts pāri tikai tāpēc, ka esi meitene vai zēns? 

 � jā 
 � nē 
 � grūti atbildēt, nezinu  
 
20. Ja gadījumā Tu būtu piedzimis kā pretējā dzimuma pārstāvis, tad Tev klātos labāk? 
 � jā, man tad klātos labāk 
 � nē, man tad klātos sliktāk 
 � būtu tāpat, kā pašlaik 
 � nezinu ko atbildēt 
 
21. Vai Tu gribētu, lai zēni un meitenes vairāk pavada kopā brīvo laiku? 
 � jā 



 � nē 
 � man vienalga 
 � nezinu 
 
22. Kam, tavuprāt, vairāk piemīt slikto ieradumu? Atzīmē to tabulā: 
 
Sliktie ieradumi Sievietēm Vīriešiem Gan vīriešiem, 

gan sievietēm 

Smēķēt    
Lietot alkoholu    
Lietot narkotikas    
Zagt, ņemt citiem piederošas lietas    
Melot, nerunāt patiesību    
Klaiņot, bēguļot    
Sist vai citādā veidā nodarīt otram sāpes    
Skaļi apsmiet, izņirgāt citus    
Aprunāt citus aiz muguras, klačoties    
 
23. Kāpēc, tavuprāt, skolā un arī aprūpes centrā vairāk ar bērniem strādā sievietes, nevis 

vīrieši? 
Vari atzīmēt vairākas atbildes: 

� sievietes vairāk nekā vīrieši mīl bērnus, tāpēc izvēlas šādu darbu 
� skolotāju un audzinātāju darbs ir galvenokārt sieviešu profesija 
� skolotājiem nav ļoti lielas algas, tāpēc vīrieši negrib strādāt šo darbu 
� skolotāju darbs ir grūts, tāpēc vīrieši negrib būt par skolotājiem 
� lai kļūtu par skolotāju, ir ilgi jāmācās, bet vīrieši negrib ilgi mācīties 
� skolotājas pašas negrib, lai skolā strādātu vīrieši 
� varbūt Tev ir cita atbilde, kāpēc tā notiek?  Ieraksti to šeit:_______________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
� nezinu, kāpēc tā ir 
 

24. Vai Tu vēlētos, lai skolā un aprūpes centrā vairāk strādātu arī kā skolotāji un audzinātāji 

vīrieši? 
 � jā 
 � nē 
 � man vienalga 
 � nezinu 
 
25. Kas, Tavuprāt, mainītos, ja skolā un aprūpes centrā ar bērniem nodarbotos vairāk vīriešu 

dzimuma skolotāji un audzinātāji? 
 
Izmaiņas Jā Nē Nekas 

nemainītos 

Būtu stingrāka disciplīna un kārtība    
Biežāk rīkotu sportiskas aktivitātes    
Valdītu lielāka jautrība    
Meitenes vairāk pucētos    
Bērni mācītos labāk    
Bērni justos drošāk    
Skolotājām būtu labāks garastāvoklis    
Biežāk runātu par jaunāko mūziku    
Vairāk varētu darboties ar datoriem    
Būtu bargāki sodi par pārkāpumiem    
  



26. Kādas, Tavuprāt, labās rakstura īpašības vairāk piemīt zēniem, kādas - meitenēm: 
 
Īpašības Meitenes Zēni Gan zēni, gan meitenes 

Kārtīgs    
Gudrs    
Savaldīgs    
Līdzjūtīgs    
Devīgs    
Labsirdīgs    
Godīgs    
Ar humora izjūtu    
Draudzīgs    
Izpalīdzīgs    
 
27. Uzraksti 3 darbus, kurus pie jums uztic veikt tikai zēniem un kurus – tikai meitenēm, un kuru 
parasti darāt kopā: 
 
Pie mums zēniem parasti uztic darīt: 
 
 1._______________________________________________________________________ 
 
 2._______________________________________________________________________ 
 
 3________________________________________________________________________ 
 
  
Pie mums meitenēm uztic darīt: 
  
 1._______________________________________________________________________ 
  
 2. _______________________________________________________________________ 
 
 3________________________________________________________________________
             
      
  
Pie mums meitenes un zēni dara kopā:  
 
 1._______________________________________________________________________ 
 
 
Liels paldies par atklātību☺!  

 
 
Tavs novēlējums, ieteikums aptaujas veicējiem: 
 
 _____________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________   

 
 


