AGLONAS NOVADA IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS ANKETA
AGLONAS NOVADA DOME AICINA JŪS ATBILDĒT UZ APTAUJAS JAUTĀJUMIEM PAR NOVADA
ATTĪSTĪBAS VIRZIENIEM!

Aptauja ir anonīma un aptaujas rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā pašvaldības mājas
lapā www.aglona.lv. Iegūtā informācija tiks izmantota Aglonas novada attīstības programmas
2012.- 2018.g. uzraudzības ziņojuma Nr. 2 izstrādē.
Aptaujas mērķis ir noskaidrot Aglonas novada iedzīvotāju viedokli par novada attīstības
iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem.

1. Jūsu dzīvesvieta atrodas:

2. Jūsu dzimums: (iespējama tikai 1

3. Lūdzu, norādiet savu vecumu:

(iespējama tikai 1 atbilde)

atbilde)

(iespējama tikai 1 atbilde)

Aglonas pagastā
Šķeltovas pagastā
Grāveru pagastā
Kastuļinas pagastā

Sieviete
Vīrietis

līdz 18
19 – 25
26 – 45
46 – 60
61 un vairāk

4. Jūsu izglītība: (iespējama

5. Jūsu nodarbošanās: (iespējama tikai

6. Jūsu darba/ mācību vieta atrodas:

tikai 1 atbilde)

1 atbilde)

(iespējama tikai 1 atbilde)

Pamata
Vidējā
Vidējā speciālā
Augstākā
Mācos skolā
Studēju

Skolēns
Students
Uzņēmējs
Privāta uzņēmuma darbinieks
Valsts, pašv. iestādes darbinieks
Pašnodarbināta persona
Mājsaimniece
Bezdarbnieks
Pensionārs
Cits variants (lūdzu, norādīt kāds)

7. Vai tuvāko piecu (5) gadu
laikā
plānojat
mainīt
dzīvesvietu? (iespējama tikai 1

Aglonas ciemā
Jaunaglonas ciemā
Šķeltovas ciemā
Grāveru ciemā
Priežmales ciemā
Aglonas novada lauku teritorija
Ārpus Aglonas novada teritorijas
Nestrādāju/ nemācos

9. Kādā jomā, Jūsuprāt, informācija
ir nepietiekama? (iespējamas vairākas

10. Kādi infrastruktūras uzlabojumi
būtu jāveic Jūsu pagastā/ciemā? Lūgums

atbildes)

atzīmēt ne vairāk kā 3 atbilžu variantus!

atbilde)

Jā,
Aglonas
novada
robežās
Jā, ārpus Aglonas novada
robežām
Nē
Cits variants (kāds?)

Par pašvaldības darbību kopumā

Jāizkopj parki un apstādījumi

Par jūsu pagastu/ciemu

Jāremontē ielas un laukumi

Par ar nekustamo īpašumu
saistītiem jautājumiem

Jāiekārto bērnu rotaļu laukumi
Jāuzlabo ielu apgaismojums

Par izglītības jautājumiem
Par sociāliem pakalpojumiem

Vajadzētu vairāk soliņu, atkritumu
urnu, velo novietņu utml.

Domē, pagasta pārvaldē

Par
novadā
notiekošajiem
kultūras un sporta pasākumiem

Informatīvajā izdevumā
„Aglonas novada vēstis”

Par
novadā
pieejamajiem
veselības
aprūpes
pakalpojumiem
Ar uzņēmējdarbību (piemēram,
būvniecība,
uzņēmējdarbības
saskaņošana)
saistītiem
jautājumiem
Par pašvaldības sniegtajiem
komunālajiem pakalpojumiem

Jāuzlabo satiksmes drošība ielās
(aizsargbarjeras, „guļošie policisti”,
gājēju pārejas)

8. Kur Jūs visvairāk iegūstat
informāciju par pašvaldības
darbību? (iespējamas vairākas
atbildes)

www.aglona.lv
Cits variants (lūdzu, norādīt
kāds)

Jāpilnveido sporta un aktīvās atpūtas
infrastruktūra
Cits variants (lūdzu, norādīt kāds)

Cits variants (lūdzu, norādīt kāds)
11. Lūdzu, novērtējiet, pārvaldes/domes darbību Jūsu pagastā/novadā :
Ļoti
apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Ļoti
neapmierina

Nav
pieejams

Grūti
pateikt

Pašvaldības
komunikācija ar
iedzīvotājiem,
informācijas
apmaiņa
Pašvaldības darbība
darba izpilde

kopumā,

12. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu PIEEJAMĪBA Jūsu pagastā/ciemā:
Ļoti
apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Ļoti
neapmierina

Nav
pieejams

Grūti pateikt

Ļoti
apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Ļoti
neapmierina

Nav
pieejams

Grūti pateikt

Centralizēta ūdensapgāde
Centralizēta kanalizācija
Sociālā palīdzība un sociālie
pakalpojumi
Ārsts/ feldšeris
Policija
Skola
PIEDALIES ARĪ TU, PLĀNOSIM UN UZLABOSIM MŪSU NĀKOTNI KO
Bērnudārzs

PALDIES JUMS PAR IZRĀDĪTO INTERESI UN ATVĒLĒTO LAIKU APTAUJAS
ANKETAS AIZPILDĪŠANAI!

