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Aglonas novada vēstis
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.
PIEDALIES ARĪ TU, PLĀNOSIM UN UZLABOSIM MŪSU NĀKOTNI KOPĀ!
1. Jūsu dzīvesvieta atrodas:
(iespējama tikai 1 atbilde)
Aglonas pagastā
Šķeltovas pagastā
Grāveru pagastā
Kastuļinas pagastā
2. Jūsu dzimums:
(iespējama tikai 1 atbilde)
Sieviete
Vīrietis
3. Lūdzu, norādiet savu vecumu:
(iespējama tikai 1 atbilde)
līdz 18
19 – 25
26 – 45
46 – 60
61 un vairāk
4. Jūsu izglītība:
(iespējama tikai 1 atbilde)
Pamata
Vidējā
Vidējā speciālā
Augstākā
Mācos skolā
Studēju
5. Jūsu nodarbošanās:
(iespējama tikai 1 atbilde)
Skolēns
Students
Uzņēmējs
Privāta uzņēmuma darbinieks
Valsts, pašv. iestādes darbinieks
Pašnodarbināta persona
Mājsaimniece
Bezdarbnieks
Pensionārs
Cits variants (lūdzu, norādīt kāds):

6. Jūsu darba/ mācību vieta atrodas:
(iespējama tikai 1 atbilde)
Aglonas ciemā
Jaunaglonas ciemā
Šķeltovas ciemā
Grāveru ciemā
Priežmales ciemā
Aglonas novada lauku teritorija
Ārpus Aglonas novada teritorijas
Nestrādāju/ nemācos
7. Vai tuvāko piecu (5) gadu laikā
plānojat mainīt dzīvesvietu?
(iespējama tikai 1 atbilde)
Jā, Aglonas novada robežās
Jā, ārpus Aglonas novada robežām
Nē
Cits variants (kāds?)

8. Kur Jūs visvairāk iegūstat
informāciju par pašvaldības darbību?
(iespējamas vairākas atbildes)
Domē, pagasta pārvaldē
Informatīvajā izdevumā „Aglonas
novada vēstis”
www.aglona.lv
Cits variants (lūdzu, norādīt kāds)

9. Kādā jomā, Jūsuprāt, informācija ir
nepietiekama?
(iespējamas vairākas atbildes)
Par pašvaldības darbību kopumā
Par jūsu pagastu/ciemu
Par ar nekustamo īpašumu
saistītiem jautājumiem
Par izglītības jautājumiem
Par sociāliem pakalpojumiem
Par novadā notiekošajiem kultūras
un sporta pasākumiem
Par novadā pieejamajiem veselības
aprūpes pakalpojumiem
Ar uzņēmējdarbību (piemēram,
būvniecība, uzņēmējdarbības
saskaņošana) saistītiem
jautājumiem
Par pašvaldības sniegtajiem
komunālajiem pakalpojumiem
Cits variants (lūdzu, norādīt kāds

10. Kādi infrastruktūras uzlabojumi būtu jāveic Jūsu pagastā/ciemā?
Lūgums atzīmēt ne vairāk kā 3 atbilžu
variantus!
Jāizkopj parki un apstādījumi
Jāremontē ielas un laukumi
Jāiekārto bērnu rotaļu laukumi
Jāuzlabo ielu apgaismojums
Vajadzētu vairāk soliņu, atkritumu
urnu, velo novietņu utml.
Jāuzlabo satiksmes drošība ielās
(aizsargbarjeras, „guļošie policisti”,
gājēju pārejas)
Jāpilnveido sporta un aktīvās
atpūtas infrastruktūra
Cits variants (lūdzu, norādīt kāds)

Ļoti ap- Drīzāk
Drīzāk neap- Ļoti neapmierina apmierina mierina
mierina
11. Lūdzu, novērtējiet, pārvaldes/domes darbību Jūsu pagastā/novadā :

Nav
Grūti
pieejams pateikt

Pašvaldības komunikācija ar iedzīvotājiem,
informācijas apmaiņa
Pašvaldības darbība kopumā, darba izpilde
12. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu PIEEJAMĪBA Jūsu pagastā/ciemā:
Centralizēta ūdensapgāde
Centralizēta kanalizācija
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
Ārsts/ feldšeris
Policija
Skola
Bērnudārzs
Kultūras pasākumi
Sporta pasākumi
Izklaides pasākumi
13. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu KVALITĀTE Jūsu pagastā/ciemā:
Vides sakoptība
Gājējiem domātu ielu infrastruktūra (ietves, celiņi,
gājēju pārejas utml.)
Velo celiņi, maršruti
Transportam domāto ielu/ceļu infrastruktūra
Ielu apgaismojums
Būvvaldes pakalpojumi
Ūdensapgādes pakalpojumi
Atkritumu savākšana/izvešana
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
Veselības aprūpes pakalpojumi
Kultūras, sporta un izklaides pasākumi
Vispārējās/profesionālās izglītības pakalpojumi
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi
17. Kādi ir, Jūsuprāt, STEIDZAMĀKIE DARBI vai PROBLĒMAS, kas pašvaldībai būtu jārisina?

14. Kādi, Jūsuprāt, ir LIELĀKIE TRŪKUMI Jūsu pagastā/ciemā?
Lūgums atzīmēt ne vairāk kā 3 atbilžu
variantus!
Slikts ceļu stāvoklis
Nepietiekams sabiedriskā transporta nodrošinājums
Nesakārtotas dabas teritorijas
Drošības un kārtības nodrošināšana
Veselības aprūpes pieejamība
Darba vietu trūkums
Zema pieejamās izglītības kvalitāte
Nesakārtota ūdensapgāde un
kanalizācija
Nesakārtota tūrisma infrastruktūra
Cits variants (kāds?)

15. Kādām, Jūsuprāt, vajadzētu būt
PRIORITĀRAJĀM JOMĀM, ko
Aglonas novadā vajadzētu attīstīt?
Lūgums atzīmēt ne vairāk kā 3 atbilžu
variantus!
Tūrisms
Sports un aktīvā atpūta
Izglītība
Kultūra
Veselības aprūpe
Infrastruktūra (ceļi,
komunikācijas)
Drošība un sabiedriskā kārtība
Komunālā saimniecība (ūdens
un siltumapgāde, kanalizācija,
atkritumi)
Daudzdzīvokļu māju un
pašvaldības objektu siltināšana
Būvniecība
Lauksaimniecība
Lauksaimniecības produkcijas
pārstrāde
Mežizstrāde un kokapstrāde
Derīgo izrakteņu ieguve un
apstrāde
Cits variants (kāds?)

16. Kāds, Jūsuprāt, būtu nozīmīgākais
Aglonas novada ATTĪSTĪBAS VIRZIENS? (iespējama tikai 1 atbilde)
Cilvēka labklājība
Infrastruktūras attīstība
Pakalpojumu attīstība
Uzņēmējdarbības attīstība
Apkārtējā vide
Cits virziens (lūdzu, miniet kāds)

18. Jūsu IETEIKUMI pašvaldības darba uzlabošanai:

PALDIES JUMS PAR IZRĀDĪTO INTERESI UN ATVĒLĒTO LAIKU APTAUJAS ANKETAS AIZPILDĪŠANAI!
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.16
SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr.16
“Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu Aglonas novada iedzīvotājiem “Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu Aglonas novada iedzīvotājiem
nozīmīgā dzīves jubilejā”
nozīmīgā dzīves jubilejā” paskaidrojuma raksts
Apstiprināti ar Aglonas novada domes 2014.gada 29.oktobra lēmumu (protokols Nr.23,§ 16),
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 43.panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā (turpmāk – pabalsts), tā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.
2. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu ir personām 80, 85, 90, 95, 100 gadu jubilejā un pēc 100 gadu sasniegšanas katra gada jubilejā (turpmāk – pabalsta saņēmējs), kuru dzīvesvieta deklarēta un kuras pastāvīgi dzīvo Aglonas novada administratīvajā teritorijā.
3. Vienreizējā pabalsta apmērs ir:
3.1. EUR 50, – (piecdesmit euro) personām 80, 85, 90, 95 gadu jubilejā un pēc 100 gadu sasniegšanas katra gada jubilejā.
3.2. EUR 100, – (simts euro) personām 100 gadu jubilejā
4. Pabalsts tiek izmaksāts no Aglonas novada sociālā dienesta (turpmāk tekstā – Dienests) budžeta līdzekļiem.
5. Dienests katru mēnesi sagatavo pabalsta saņēmēju sarakstu, valsts un pašvaldības datu reģistros pārbauda pabalsta saņēmēja
personas datus un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu.
6. Dienests pabalstu izmaksā skaidrā naudā, piegādājot to pabalsta saņēmēja dzīvesvietā jubilejas dienā, bet ne vēlāk kā piecu
darba dienu laikā pēc noteiktā vecuma sasniegšanas.
7. Personu jubilejā Grāveru, Šķeltovas, Kastuļinas pagastos sveic sociālā dienesta pārstāvis un attiecīgā pagasta pārvaldnieks, bet
Aglonas pagastā sociālā dienesta pārstāvis un novada domes izpilddirektors vai sociālās, izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētājs.
8. Ja pabalsta saņēmējs nav saņēmis pabalstu šo saistošo noteikumu 6.punktā norādītajā laikā, jo nav bijis sastopams dzīvesvietā,
Dienests lemj par pabalsta izmaksu pabalsta saņēmējam citā laikā.
9. Saņemot pabalstu, pabalsta saņēmējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās par pabalsta saņemšanu Dienesta
izmaksu sarakstā.
10. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Aglonas novada domē (Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV – 5304).
11. Šie noteikumi stājas spēkā likumā “Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā.
12. Saistošie noteikumi tiek piemēroti no 2015.gada 1.janvāra.
Novada domes priekšsēdētāja H.Streiķe

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
1.1.Projekts nepieciešams, lai nodrošinātu iedzīvotājiem materiālo palīdzību;
1.2. Pabalsta nozīmīgā dzīves jubilejā mērķis ir godināt personu dzīves jubilejā, kā arī iepazīties ar personas dzīves vidi, dzīves
kvalitāti, lai sekmētu labvēlīgas dzīves vides veidošanu novada pašvaldības teritorijā dzīvojošiem pensijas vecuma iedzīvotājiem,
kā arī identificētu viņu sociālās problēmas
2. Īss projekta satura izklāsts
2.1. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.pnuktu, pašvaldība ir tiesīga izdot saistošus noteikumus par
citiem likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem;
2.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi, kā
arī sniegt materiālo palīdzību;
2.3.Saistošie noteikumi nosaka materiālās palīdzības piešķiršanas un izmaksas kārtību, neizvērtējot personas ienākumus, materiālās palīdzības apmēru, lēmumu apstrīdēšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
3.1. pašvaldības budžetu ietekmē, jo materiālās palīdzības pabalsti tiek maksāti no pašvaldības budžeta. 2015.gada budžetā tiks
paredzēti papildus līdzekļi EUR 3000, – apmērā pabalstu sniegšanai;
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
4.1. Projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā;
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
5.1. Aglonas novada Sociālais dienests ir institūcija, kurā privātpersona var vērsties ar jautājumiem par saistošo noteikumu piemērošanu;
5.2. Administratīvās procedūras:
1) Dienests katru mēnesi sagatavo pabalsta saņēmēju sarakstu, datu reģistros pārbauda pabalsta saņēmēja personas datus;
2) Sociālais dienests pieņem lēmumu par materiālās palīdzības piešķiršanu;
3) Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Aglonas novada domē.
Novada domes priekšsēdētāja H.Streiķe

