IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS ANKETA
PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS
PLĀNOŠANAI
Aizpildot anketu elektroniskā veidā, vajadzīgo atbildi lūdzu atzīmēt ar „X” attiecīgajā „ierāmētajā” rūtiņā blakus
jautājumam. Vietās, kur vajadzīgas izvērstas teksta atbildes, rakstiet tās pāri kursīvā dotajam uzaicinājumam
attiecīgajā ailītē. Ailīte paplašināsies pēc vajadzības, ja rakstīsiet garāku tekstu.
I. Kopējie jautājumi par Jūsu mājsaimniecību
1. Dzīves vieta ir: (Izvēlieties vienu atbildi)
Straupes pagasts
Raiskuma pagasts
Stalbes pagasts
2. Dzīvoju: (Izvēlieties vienu atbildi)
Savrupmājā ciemā
Lauku mājā viensētā
Daudzdzīvokļu mājā
3. Mājsaimniecībā pastāvīgi dzīvojošo skaits: (Izvēlieties vienu atbildi)
1
2
3
4
5
vairāk kā 5
4. Mūsu mājoklī ir sekojoši labiekārtojuma elementi: (Izvēlieties vajadzīgās atbildes)
Decentralizēta ūdensapgādes sistēma
Ciema centralizētā ūdensapgādes sistēma
Decentralizēta kanalizācijas sistēma
Ciema centralizētā kanalizācijas sistēma
Skalojamā tualete
Pašu kurināma centrālapkure
Ciema centralizētā siltumapgāde
Interneta pieslēgums
Virszemes televīzijas pieslēgums
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5. Ģimenes izmantotie
pakalpojumi

Pakalpojumu
novadā
neizmantoju
(Atzīmēt
vajadzīgo ar X).

Pārgaujas novada pašvaldībā izmantojamā pakalpojuma
pieejamības novērtējums
(Par katru pakalpojumu atzīmējat vienu atbildi ar X)
Ļoti labi

Labi Pieņemami

Slikti

Nav pieejams

Grūti pateikt

Ja pakalpojumu pārsvarā saņemat
ārpus novada, tad kur pirmkārt
(Atzīmējat vienu atbildi ar X katram
pakalpojumam, kam tas ir vajadzīgs)
Cēsīs Valmierā
Rīgā
Citur

1.Bērnudārzs
2.Sākumskola, pamatskola
3.Vidusskola
4.Profesionālās ievirzes izglītība
5.Mūžizglītība, cita pieaugušo
izglītība
6.Interešu izglītība (mākslas,
mūzikas skola, sporta skola)
7.Ģimenes ārsts, ārsta palīgs
8.Zobārsts, higiēnists
9.Bibliotēka
10.Interneta publiskā pieeja
11.Kultūras, tautas nams
2.Kultūras pasākumi
13.NVO aktivitāšu vietas
14.Pansionāts
15.Sociālā palīdzība
16.Ikdienas preču, pārtikas veikali
17.Pasts
18.Banka
19.Atpūta, kultūra, izklaide
20. Pašvaldības sporta bāze, sporta
zāle, stadions, u.tml.
21.Skaistumkopšana u.tml.
22.Sabiedriskā ēdināšana, kafejnīcas
u.c.
24.Tūrisma pakalpojumi
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Pilnīgi
apmierina
Drīzāk
apmierina
Drīzāk
neapmierina
Pilnīgi
neapmierina
Nav
pieejams
Grūti pateikt

6. Lūdzu, novērtējiet vides, infrastruktūras kvalitāti Pārgaujas novada
pašvaldībā .(Par katru atzīmējat vienu atbildi ar X)

Vides sakoptība
Gājējiem domātu ielu infrastruktūra (ietves, celiņi, gājēju pārejas u.tml.)
Velo celiņi, maršruti
Transportam domāto ielu/ceļu infrastruktūra
Ielu apgaismojums
Sabiedriskā transporta pakalpojumi
Būvvaldes pakalpojumi
Centralizētās ūdensapgādes pakalpojumi
Centralizētās siltumapgādes pakalpojumi
Atkritumu savākšana/izvešana
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
Namu apsaimniekošanas pakalpojumi
Sabiedrības informēšana par notiekošo Pārgaujas novada pašvaldībā
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
Veselības aprūpes pakalpojumi
Kultūras un izklaides pasākumi
Vidējās izglītības pakalpojumi
Pamatskolas izglītības pakalpojumi
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi
Izglītības, kultūras un sociālo pakalpojumu infrastruktūra Pārgaujas novada
pašvaldībā
Pašvaldības sporta bāze
II. Attīstības plānošanas jautājumi
7. Kā Jūs vērtējat Pārgaujas novada pašvaldības pievilcību? (Izvēlieties vienu atbildi)
Pārgaujas novads ir labākā vieta, kur dzīvot
Neredzu šeit sev perspektīvas
Mīlu savu novadu tādu, kāds tas ir
Grūti pateikt
Vienkārši vieta dzīvošanai
Negribu atbildēt
8. Kā Jūs vērtējat Pārgaujas novada pašvaldības darbu kopumā pēdējos 5 gados (2013-2018)? (Izvēlieties vienu
atbildi)
Ļoti labi
Grūti pateikt
Visumā apmierinoši
Negribu atbildēt
Neapmierinoši
9. Kā jūs vērtējat Pārgaujas novada pašvaldības plānošanas darbu pēdējos 5 gados (2013-2018)? (Izvēlieties vienu
atbildi)
Plānošana notiek pārdomāti un tālredzīgi
Plānošanas darbs notiek formāli
Visumā labi
Grūti pateikt
Daļēji apmierinoši
Negribu atbildēt
10. Kā Jūs uzzināt, kas notiek novadā? (Var izvēlēties vairākas atbildes)
Regulāri apmeklēju novada mājaslapu internetā
http://www.pargaujasnovads.lv/
No sociālo tīklu profiliem
No novada pašvaldības amatpersonām
Lasu novada pašvaldības informatīvo izdevumu "Pārgaujas
No citiem iedzīvotājiem
Novada Vēstis"
Neinteresējos par to
Cits
Nevaru/negribu atbildēt
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11. Kādu informāciju no pašvaldības, Jūsuprāt, vajadzētu vairāk? (Var izvēlēties vairākas atbildes)
Par pašvaldības darbību kopumā
Par izglītības jautājumiem, semināriem
Par jūsu novadu
Par sporta pasākumiem
Par sociāliem pakalpojumiem
Par novadā pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem
Par ar nekustamo īpašumu saistītiem
Par ar uzņēmējdarbību (piemēram, būvniecība,
jautājumiem
uzņēmējdarbības saskaņošana) saistītiem jautājumiem
Par kultūras pasākumiem
Par pašvaldības sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem
Par citām lietām Ierakstiet, par kādām!
III. Darba iespējas, migrācija
12. Darba iespējas novada teritorijā vērtēju kā: (Izvēlieties vienu atbildi)
Ļoti labas
Nekādas
Apmierinošas
Grūti pateikt
Sliktas
13. Savu nākotni saistu ar Pārgaujas novada pašvaldību: (Izvēlieties vienu atbildi)
Pilnīgi noteikti – izlaidiet 14. un 15.
Varētu pārcelties uz dzīvi citur, ja apstākļi pasliktināsies
jautājumu, ja atzīmējat šo variantu!
Jau plānoju pārcelties citur:
Uz citu vietu Latvijā
Uz ārvalstīm
14. Kādēļ jūs gribētu atstāt Pārgaujas novada pašvaldību? (Var izvēlēties vairākas atbildes)
Nav manai kvalifikācijai atbilstoša darba
Neapmierina izglītības iestāžu kvalitāte vai pieejamība
Nav manai kvalifikācijai atbilstoši apmaksāta
Neapmierina veselības aprūpes kvalitāte vai pieejamība
darba
Vispār nav darba iespēju
Neapmierina citu pakalpojumu kvalitāte vai pieejamība
Neapmierina vispārējais ekonomiskais
Personiski iemesli
stāvoklis valstī, politika
Nav kur dzīvot (dzīvojamās platības trūkums)
Citi iemesli Ierakstiet, kādi
15. Ja jūs gatavojaties atstāt Pārgaujas novada pašvaldību, tad kāda apstākļu izmaiņa varētu grozīt Jūsu
lēmumu? (Var izvēlēties vairākas atbildes. Šeit Jūs varat arī minēt, kāda izbraukuša Jūsu tuvinieka viedokli, ja tas
Jums ir skaidri zināms!)
Uzlabosies darba iespējas līmenis
Uzlabosies saņemamo pakalpojumu klāsts un kvalitāte
Uzlabosies darba samaksas līmenis
Uzlabosies attieksme valsts un pašvaldības iestādēs
Citi iemesli

Ierakstiet, kādi!

IV. Satiksme, ielu un ceļu infrastruktūra, cita infrastruktūra
16. Sabiedrisko transportu izmantoju: (Izvēlieties vienu atbildi)
Ik dienas/darba dienās
Reizi nedēļā
2-3 reizes nedēļā
2-3 reizes mēnesī

Reizi mēnesī
Retāk vai nekad

17. Personiskais autotransports: (Izvēlieties vienu atbildi)
Mums ir
Nav un neplānojam iegādāties
Nav, bet plānojam iegādāties
18. Mūsu ģimenē velosipēdu izmanto: (Izvēlieties vienu atbildi)
Galvenokārt ikdienas braukšanai uz darbu, darīšanās
Galvenokārt atpūtai, fiziskām aktivitātēm

Gan ikdienā, gan atpūtai
Izmanto reti vai nemaz
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19. Velosipēdu neizmantoju, jo: (Izvēlieties vajadzīgās atbildes)
Nav vajadzības
Slikti ceļi, nav veloceliņu
Nav pieraduma
Nav droši atstāt sabiedriskā vietā
Bīstama braukšana kopējā satiksmē
Pārāk lieli attālumi
Citi iemesli Ierakstiet, kādi!
20. Pārgaujas novada pašvaldības ielu stāvoklis: (Izvēlieties vienu atbildi)
Uzlabojas
Pasliktinās
Nemainās
Nevaru pateikt
21. Pagastu ceļu stāvoklis ir: (Izvēlieties vienu atbildi)
Labā stāvoklī
Tikai atsevišķi labi
Visumā labi
Slikti

Nevaru pateikt

22. Pagastu ceļu stāvoklis: (Izvēlieties vienu atbildi)
Uzlabojas
Pasliktinās
Nemainās
Nevaru pateikt
23. Kādi infrastruktūras uzlabojumi būtu jāveic Jūsu pagastā? (Var izvēlēties līdz trim atbildēm)
Jāatjauno, jāuzlabo ielu un ceļu posmi Ierakstiet, kādi un kur!
Jāuzlabo ielu un ceļu apgaismojums
Norādiet vietas, kur tieši!
Jāizkopj parki un apstādījumi
Nepieciešams vairāk soliņu, atkritumu urnu, velo novietņu
Jāiekārto bērnu rotaļu laukumi
Jāuzlabo satiksmes drošība („guļošie policisti”, gājēju pārejas u.c.)
Jāizveido pastaigu taka dabā
Norādiet vietas, kur tieši!

Citas lietas

Ierakstiet, kādas!

24. Vai, jūsuprāt, ir pietiekami ērti un nozīmīgi, ka pašvaldības un valsts sniegtos pakalpojumus iespējams saņemt vienā
vietā - valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā?
Jā
Jā, ja vien... Ierakstiet, kādiem nosacījumiem tādā gadījumā vēl būtu jāizpildās!
Nē, jo...
Ierakstiet, jūsuprāt, kāpēc!
IV. Komunālā saimniecība un vide
25. Ūdens apgādei mums ir: (Izvēlieties vienu atbildi)
Pieslēgums ciema centralizētai ūdensapgādes sistēmai
Mums ir grodu aka vai spice, urbums, bet plānoju pieslēgties centralizētai ūdensapgādes sistēmai
Mums ir grodu aka vai spice, urbums, bet neplānoju pieslēgties centralizētai ūdensapgādes sistēmai, jo nav
tehniskas iespējas
Mums ir grodu aka vai spice, urbums, bet neplānoju pieslēgties centralizētai ūdensapgādes sistēmai citu
iemeslu dēļ
Nedzīvojam privātmājā. Ja atbildat šādi, lūdzu pārejiet uz 28.jautājumu!
26. Kādu notekūdeņu novadīšanas/attīrīšanas veidu Jūs izmantojat savā mājsaimniecībā: (Aizpildīt tikai tiem, kas
2.jautājumā atzīmējuši, ka dzīvo savrupmājā (privātmājā) vai lauku mājā. Izvēlieties vajadzīgās atbildes)
Ir savas attīrīšanas iekārtas (bioloģiskās, mehāniskās u.c.)
Izsmeļamā bedre
Cits variants Ierakstiet, kāds!
Nezinu
Mana privātmāja ir pieslēgta centralizētai kanalizācijas sistēmai
Mana privātmāja nav pieslēgta centralizētai kanalizācijas sistēmai, bet plānoju to darīt
Mana privātmāja nav pieslēgta centralizētai kanalizācijas sistēmai, bet neplānoju to darīt, jo nav tehniskas iespējas
Mana privātmāja nav pieslēgta centralizētai kanalizācijas sistēmai, bet neplānoju to darīt citu iemeslu dēļ
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27. Ja Jūs siltumu nesaņemat centralizēti, tad ko Jūs, galvenokārt, izmantojat kā kurināmo sava mājokļa apsildei?
(Izvēlieties vienu atbildi)
Gāzi
Malku, šķeldu, koksnes granulas, u.tml.
Akmeņogles, kūdras briketes
Sildu ar elektrību
Siltumsūknis

Cits kurināmais
Ierakstiet, kāds!

28. Atkritumu šķirošana: (Izvēlieties vienu atbildi)
Šķiroju
Labprāt šķirotu, bet nav, kur

Nešķiroju, jo neredzu jēgas

29. Atkritumu apsaimniekošanas situācija: (Izvēlieties vienu atbildi)
Uzlabojas
Pasliktinās
Nemainās
Grūti pateikt
30. Informācija par atkritumu apsaimniekošanu: (Izvēlieties vienu atbildi)
Ir pietiekama
Nav pietiekama
31. Parki un apstādījumi ir: (Izvēlieties vienu atbildi)
Labi sakopti
Aizlaisti
Visumā sakopti
Grūti pateikt
Tikai atsevišķās vietās sakopti
32. Parku un apstādījumu stāvoklis: (Izvēlieties vienu atbildi)
Uzlabojas
Pasliktinās
Nemainās
Grūti pateikt
33. Vai izmantojat atpūtas vieta pie ūdens novada teritorijā
Neizmantoju
Visbiežāk izmantoju to peldvietu, kas atrodas......
Jūsu norādītā atpūtas vieta pie ūdens ir: (Izvēlieties vienu atbildi)
Tīra un labiekārtota
Nesakopta, nepievilcīga
Tīra, bet nav labiekārtojuma
Novada teritorijā atpūtas vietu pie ūdens neizmantoju
34. Dabas ūdeņi novada teritorijā (Raksturojiet novada ūdenstilpes…un izvēlieties vienu atbildi katrai no tām!)
Nosaukums
Tīra/s
Visumā
Vietām netīra/s
Netīra/s
Nezinu
tīra/s
1. Gauja
2. Brasla
3. Rustēga ezers
(Ungura ezers)
4. Driškins
5. Auciema ezers
6. Raiskuma ezers
7. Sārumezers
8. Ruckas ezers
9. Riebiņu ezers
10. Citas ūdens
tilpes
35. Kādām, Jūsuprāt, vajadzētu būt trim prioritārajām jomām (virzieniem), ko Pārgaujas novada pašvaldībā
vajadzētu attīstīt turpmākos 7 gados (2020-2026)?
1.
2.
3.
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36. Kādi, Jūsuprāt, trīs jauni infrastruktūras objekti novadā varētu tikt uzbūvēti/izveidoti nākamajos 7 gados
(2020-2026)?
1.
2.
3.
37. Kādas, Jūsuprāt, ir trīs lielākās problēmas novadā kopumā?
1.
2.
3.
38. Kādas, Jūsuprāt, ir trīs lielākās problēmas Jūsu pagastā?
1.
2.
3.
39. Ja Jums vienā teikumā būtu jāpasaka, kādu Jūs gribētu redzēt Pārgaujas novada pašvaldību 2026.gadā, kāds
būtu šis teikums?
Ziņas par sevi
Vecums
15-19
20-25

26-35
36-45

46-60
Vairāk nekā 60

Dzimums
Vīrietis

Sieviete

Nodarbošanās: izvēlieties tikai vienu galveno, ja ir vairākas!
Valsts vai pašvaldības iestādes darbinieks
Zemnieks
Algots darbinieks privātsektorā
Amatnieks
Uzņēmējs
Cita veida pašnodarbinātais
Izglītība: izvēlieties vienu atbildi
Pamata
Vidējā profesionālā
Vidējā
Augstākā (bez grāda, bakalaurs)
Darba vietas atrašanās: izvēlieties vienu atbildi:
Raiskuma pagastā
Stalbes pagastā
Straupes pagastā

Citur
Rīgā

Skolnieks/students
Bezdarbnieks
Cita

Augstākā (maģistrs, doktors)
Cita

Nestrādāju algotu darbu

Paldies par atsaucību!
Ja Jūs vēlaties turpmāk personīgi saņemt ziņas par novada attīstības plānošanas gaitu un/vai piedalīties plānošanas un
sabiedriskās apspriešanas pasākumos, tad lūdzam sniegt par sevi sekojošas ziņas:
Vārds, uzvārds:
Nodarbošanās, amats:
Adrese:
Tālrunis:
e-pasts:
Ja nevēlaties atklāt savas identitātes saistību ar konkrēto anketu, anketu varat iesniegt novada pašvaldības mājaslapas
kontaktformā ____________________
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