
Projekts: BiG>East 
(EIE/07/214) 

 

 

Aptaujas anketa  

Biogāzes apmācības kursu novērtēšanai 
 

Projekta rezultāts 5.2 

 

 

 

 

Anketu sagatavoja: 

 

Dominik Rutz, WIP  

Rainer Janssen, WIP 

 

WIP Renewable Energies 

Sylvensteinstr. 2 

81369, Minhene, Vācija 

Dominik.Rutz@wip-munich.de 

 

27 jūnijs 2008 

 

 
Projektu atbalsta: 

 

 
Autors ir pilnīgi atbildīgs par publikācijas saturu. Paustais viedoklis var neatspoguĜot Eiropas Komisijas viedokli. Eiropas Komisija nav 
atbildīga par šīs informācijas jebkuru izmantošanu. 



  

27.06.2008 2 

Aptaujas anketa  

Biogāzes apmācības kursa novērtēšanai 

Latvijā 
 

 

Apmācības kursa organizētājs: (lūdzu ierakstiet nosaukumu) ______________________  

Apmācības kursa norises datums: _____________________________________________  

Apmācības kursa norises vieta: _____________________________________________  

 

 

Lai uzlabotu apmācības kursus, dalībnieki ir laipni aicināti aizpildīt sekojošo anketu.  

Gadījumā, ja atbildes rakstīšanai nepietiek vietas, lūdzu, izmantojiet lapas otru pusi. 

 

1. Par šī apmācības kursa organizēšanu es uzzināju: 

 o Internetā 

 o Avīzē 

 o Žurnālā 

 o No personīga ielūguma 

 o Cits variants: ______________________________________ 

 

2. Mani piedalīšanās iemesli ir:  

 

 o Vispārēja interese par biogāzi 

 o Interese par vides aizsardzību 

 o Interese par klimata aizsardzību 

 o Alternatīvu ienākuma avotu meklējumi 

 o Interese par atjaunojamo enerăiju 

 o Interese par atkritumu pārstrādes iespējām 

 o Cits variants: ______________________________________ 
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3. Apmācības kursa saturs atbilda manis gaidītajam, jo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Apmācības kursa saturs neatbilda manis gaidītajam, jo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sekojoši kursa temati ir jāapskata daudz detalizētāk: 
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6. Apmācības kursa novērtējums ar atzīmēm: 

Apmācības kursa saturs 

teicami labi apmierinoši slikti neatbilstoši 

 

Apmācības kursa organizācija 

teicami labi apmierinoši slikti neatbilstoši 

 

Atbilstība praktiskajam pielietojumam 

teicami labi apmierinoši slikti neatbilstoši 

 

Apmācības materiālu kvalitāte 

teicami labi apmierinoši slikti neatbilstoši 

 

Apmācības kursu telpu aprīkojums 

teicami labi apmierinoši slikti neatbilstoši 

 

Apmācības kursa kopējais vērtējums 

teicami labi apmierinoši slikti neatbilstoši 

 

 

7. Kursa pasniedzēji bija: 

 Pasniedzējs A (lūdzu, ierakstiet vārdu) 

teicami labi apmierinoši slikti neatbilstoši 

 Pasniedzējs B 

teicami labi apmierinoši slikti neatbilstoši 

 Pasniedzējs C 

teicami labi apmierinoši slikti neatbilstoši 
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8. Dalības maksa bija: 

 o par augstu 

 o par zemu 

 o atbilstoša  

 o vajadzētu būt ______________ Eiro 

 

9. Apmācības kursa ilgums bija: 

 o pārāk īss 

 o pārāk garš 

 o atbilstošs  

 o vajadzētu būt ______________ dienas 

 

10. Vai Jūs ieteiktu šādu apmācības kursu citām personām? 

 o jā 

 o nē 

 

11. Jūsu personas informācija: 

Vecums:  ________________________________  

Dzimums (v/s): _____________________________   

Profesija: ________________________________  

 

12. Komentāri: 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

 

Liels paldies par šīs anketas aizpildīšanu! 


