APTAUJAS ANKETA SMILTENES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM
Aicinām iedzīvotājus no 2019.gada 22.janvāra līdz 22.februārim piedalīties ikgadējā aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot
iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un sekmēt iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2012.2018.gadam īstenošanā, Smiltenes novada zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģijas un Pašvaldības policijas
attīstības plāna izstrādē. Aptauja ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiks izmantoti un publicēti apkopotā veidā.
Dati par respondentu ((Iespējama tikai 1 atbilde)
Jūsu dzimums:

Jūsu izglītība

Sieviete
Vīrietis

Augstākā
Mācos skolā
Studēju

Jūsu vecums:
līdz 18
18 – 25
26 – 35
36 – 45

46 – 55
56 – 65
66 un vairāk

Jūsu dzīvesvieta atrodas

Smiltenes pilsētā
Bilskas pagastā
Blomes pagastā
Brantu pagastā
Grundzāles pagastā

Pamata
Vidējā
Vidējā speciālā

Jūsu nodarbošanās
Privāta uzņēmuma darbinieks
Bezdarbnieks
Valsts, pašv. iestādes darbinieks
Mājsaimniece
Pašnodarbināta persona
Pensionārs
Uzņēmējs
1.Vai Jūs esat apmierināts ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā? (Atzīmējiet ar „X”)
Drīzāk
Drīzāk
Pilnīgi
Pilnīgi
apmierināts
apmierināts
neapmierināts
neapmierināts

2. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu KVALITĀTE un PIEEJAMĪBA Jūsu
pilsētā/pagastā? (Atzīmējiet ar „X”)
Pilnīgi
Drīzāk
Drīzāk
TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA UN
apmierina
apmierina
neapmierina
PAKALPOJUMI

Launkalnes pagastā
Palsmanes pagastā
Variņu pagastā
Smiltenes pagastā
Citur______________
Skolēns
Students
Cits variants________

Nav viedokļa

Pilnīgi
neapmierina

Nav
viedokļa

Pilnīgi
neapmierina

Nav
viedokļa

Attīstības plānu vai būvniecības ieceru sabiedriskās
apspriešanas organizēšana
Gājējiem un velobraucējiem domātu ielu infrastruktūra
Ielu/ceļu infrastruktūra pilsētā
Ielu/ceļu infrastruktūra pagastos
Ielu apgaismojums
Tūrisma infrastruktūra
Atkritumu apsaimniekošana (t.sk. eko punkti, eko laukums)
Publisko teritoriju labiekārtojums (parki, apstādījumi, dabas
aizsargājamās teritorijas un to infrastruktūra)
Publisko ūdeņu izmantošana
Centrālā siltumapgāde
Kanalizācija un ūdensapgāde
Kapsētu saimniecība
Namu apsaimniekošanas pakalpojumi (SIA „Smiltenes NKUP”)

IEDZĪVOTĀJU DZĪVES VIDE
Pirmsskolas izglītība
Pamatizglītība un vidējā izglītība
Profesionālā izglītība
Profesionālās ievirzes izglītība (Mūzikas, Mākslas un Sporta skola)
Interešu izglītība (pulciņi, deju kolektīvi u.c)
Mūžizglītība (Pieaugušo tālākizglītība)
Sociālā palīdzība (pabalsti, dzīvokļa jaut. risināšana, u.c.)
Nekustamo īpašumu jautājumu risināšana
Būvvaldes sniegtie pakalpojumi
Veselības aprūpe (Sociālā aprūpe, poliklīnika, feldšeru punkti)
Bērnu tiesību aizsardzība
Kultūras nozares un pasākumu organizēšana
Bibliotēku sniegtie pakalpojumi un pieejamība
Sporta nozares un pasākumu organizēšana
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana (Pašvaldības policija)
Sabiedriskais transports (Skolēnu pārvadājumi)
Civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšana
Atbalsts uzņēmējdarbībai, nodarbinātības veicināšana
Vides stāvokļa (ūdens, gruntsūdens, troksnis, gaiss, u.c.)
novērtējums

Pilnīgi
apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

PAŠVALDĪBAS DARBĪBA
3. Kā Jūs vērtējat Smiltenes novada
pašvaldības darbu pēdējā gada laikā?
Ļoti pozitīvi
Pozitīvi
Apmierinoši

4. Kas Jūs apmierina pašvaldības
darbā?

5. Kas Jūs nepamierina pašvaldības
darbā?

Negatīvi
Ļoti negatīvi
Nav viedokļa

6. Kā Jūs vērtējat šādus pašvaldības darba aspektus? (Atzīmējiet ar „X”)
Pilnīgi
apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Pilnīgi
neapmierina

Nav
viedokļa

Pašvaldības darbinieku zināšanas, kompetence
Pašvaldības darbinieku attieksme pret iedzīvotājiem
Termiņi, kādos iespējams nokārtot lietas pašvaldībā
E-pakalpojumu piedāvājums
Sadarbība ar iedzīvotājiem

7.Vai Jūs saņemat pietiekami daudz informāciju par 8. No kāda informācijas avota Jūs visvairāk uzzināt par
pašvaldības darbu? (Atzīmējiet ar X atbilžu variantu)
pašvaldības darbu? (Atzīmējiet ar X 3 atbilžu variantus)
Pilnībā pietiekami
Pietiekami
Nepietiekami
Nav viedokļa

9. Kādu informāciju, Jūsuprāt, vajadzētu vairāk no
pašvaldības? (Atzīmējiet ar X 3 atbilžu variantus)
Par attīstības projektiem
Par pieņemtajiem lēmumiem
Par izglītības jautājumiem
Par kultūras un sporta pasākumiem
Par veselības aprūpes pakalpojumiem
Par komunālajiem pakalpojumiem

Informatīvais izdevums „Smiltenes Novada Domes Vēstis”
Novada mājas lapa www.smiltene.lv
Sociālie tīkli (Twitter, Facebook, Draugiem, Instagram)
Pagastu mājas lapas (www.palsmane.lv, www.blome.lv)
Re:TV raidījums “Nedēļa Smiltenes novadā”
Smiltenes novada aktualitātes Radio TEV ēterā
Laikraksts „Ziemeļlatvija”
Portāls www.ziemeļlatvija.lv
Citi reģionālie un nacionālie mediji
Ģimenes, draugiem, kolēģiem, paziņām.
Zvanot vai apmeklējot pašvaldību vai pašvaldības iestādes

10. Kādos pasākumos/sanāksmēs/akcijās/konkursos Jūs
visvairāk vēlētos piedalīties? (Sarindojiet prioritārā secībā no 1-12)

Par sociāliem pakalpojumiem
Ar nekustamo īpašumu saistītiem jautājumiem
Ar uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem
Par sabiedriskās kārtības aktualitātēm

Sabiedriskās apspriešanas
Speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem
Deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem
Izglītojoši semināri, konferences, forumi

Par notikumiem citos novados un Latvijā

Nozaru pasākumi (t.sk. uzņēmējiem, NVO, jauniešiem)

Cits variants ________________________________

Zaļumballes, svētku balles, groziņu vakari
Amatiermākslas kolektīvu izrādes, koncerti
Populāru mākslinieku koncerti, izrādes
Akcijas, konkursi (t.sk. sakoptākais īpašums, Ziemassvētku akcija
Tūrisma pārgājieni, ekskursijas
Sporta sacensības
Sporta pasākumi
Cits variants___________________________________

NOVADA VĒRTĪBAS

Kritērijs: Aktuāls valsts un starptautiskā mērogā
11. Smiltenes novadā ražotie produkti, piedāvātie pakalpojumi, ar ko visvairāk lepojaties Latvijas un starptautiskā
mērogā? (Atzīmējiet līdz 5 atbilžu variantiem)
Smiltenes Piens
Birzī
InGo musli uzkodas
Sidrs Abuls
Kokrūpniecība
Ceļu būve
Veikalu tīkls “TOP”
TROLL mēbeles
Kāruma fabrika

“Smiltenes mēbeles”
“Donas” maizes cepšanas darbnīca
“Slīpi” kūkotava (Jolantas Eberhardes kūkas)
Smiltenes tehnikums
“Trīssaliņas” atpūtas komplekss
“Silmači” atpūtas bāze
Atpūtas un sporta komplekss “Teperis”
“Amberfarm” Smiltsērkšķu produkti
Cits variants ________________________________

12. Kādas īpašības Smiltenes novadu visvairāk atšķir no
citiem novadiem Latvijā? (Atzīmējiet līdz 3 atbilžu
variantiem)
Kluss, mierīgs
Sakopts
Darbīgs
Latvisks
Dabisks, zaļš
Uzņēmīgi cilvēki

Bērniem draudzīgs
Ģimenēm draudzīgs
Sportisks
Tautisks
Vēsturisks
Tradīcijām bagāts
Cits (kāds_____________

13. Kāds mūzikas stils asociējas ar Smiltenes novadu?
(Atzīmējiet ar X atbilžu variantiem)
Klasiskā mūzika
Kormūzika
Šlāgermūzika
Alternatīvā mūzika
Tautas mūzika

Roks
Pops
Cits (Kāds?)_________

14.Ar kādu tūrisma, kultūrvēstures, dabas objektu visvairāk asociējas Smiltenes novads?
(Atzīmējiet līdz 5 atbilžu variantiem)
Novada ezeri (Niedrājs, Klievezers, Vidusezers, Bilskas,
Lizdoles u.c.)
Novada velomaršruti
Novada distanču slēpošanas trases
Cērtenes pilskalns
Silvas dendroloģiskais parks
Smiltenes pils drupas Kalnamuižā
Novada muižas (Mēra, Aumeisteru, Palsmanes)
Tepera ezers un promenāde
Vecais parks un Vidusezers
Upe Abuls
Smiltenes Boulings
“Ezerlejas” mini Zoo
Mīlestības skvērs

Sporta komplekss “Teperis” (stadions, kartinga un autotrase)
Firsta P.Līvena mantojums – slimnīca, HES, Kalnamuiža
Ezers Latvijas kontūras formā – “Salainis”
Vecsautiņu avoti
Smiltenes ev.lut. baznīca
Maizes darbnīca lauku mājās “Donas”
Kūkotava “Slīpos”
“Birzī” ražotne
Tautas lietišķās mākslas studija „Smiltene”
Lauku saimniecība “Lejas Kleperi”
Dzintarferma Smiltsērkšķu dārzs
Lauku māja “Lejas Varicēni” un hobitu namiņš
Monumentālais Latvijas karogs Jāņukalnā
Cits variants___________________________________________

15. Kura no 6 vērtību grupām visvairāk raksturo Smiltenes novadu šobrīd? Kuru vērtību grupu novadam vajadzētu
attīstīt nākotnē - tuvāko 5 gadu laikā? (atzīmējiet ar X tikai vienu variantu katrā kolonnā)
Vērtību grupa
Šobrīd
Nākotnē
Vēlme pēc stabilitātes, drošības, noteiktas lietu kārtības, praktisks, nosvērts, apdomīgs
Dzīves svinēšana, vieglums, bezrūpība, rosīgums, humors
Kopā būšana, ģimeniskums, saliedētība sabiedrībā un paaudzēs, spēja vienoties par kopīgiem mērķiem
Mērķtiecība, godkāre, virzība uz sasniegumiem, pašapziņa, statuss
Inteliģence, personības izaugsme, garīgums, patiesums, nopietnība, ilgtermiņa domāšana
Neatlaidība, izturība, spēja pielāgoties, izdzīvošanas prasmes, sava ceļa gājējs

16. Ar kādām Latvijā atpazīstamām personībām asociējas Smiltenes novads šodien?
(Lūdzu uzrakstiet vārdu, uzvārdu, nodarbošanos)

17. Kāds simbols asociējas ar Smiltenes novadu? (Atzīmējiet ar „X” vienu atbilžu variantu)
Trīs putni, vanagi
Trīs pakalni
Rudzupuķe
Ģerbonis

Karogs
Logo
Upe Abuls

“Smiltenes novads – vieta, kur augt”
Cits(Kāds?)_________________________

18. Kāda krāsa asociējas ar Smiltenes novadu? (Atzīmējiet ar „X” vienu atbilžu variantu)
Dzeltena
Oranža
Sarkana
Brūna
Smilškrāsas

Zaļa
Zila
Pelēka
Violeta
Balta

Sudraba
Zelta
Bordo
Cita (Kāda?)___________________________

19. Ar kuru novada pasākumu visvairāk lepojaties? (Atzīmējiet ar „X” vienu atbilžu variantu)

Smiltenes pilsētas svētki
Grupas „Apvedceļš” jubilejas festivāls
SEB MTB maratona posms
Grundzāles dīķu hokejs
Mūzikas festivāls “Madaras”
Latvijas, Baltijas čempionāta posms autokrosā
Vivus.lv MTB maratona posms
Skriešanas seriāls "Tepera Takas"

Skriešanas seriāls “Smiltenes apļi”
Kartinga sacensības
Orientēšanās sacensības
“Top” ielu stafetes
Ieriteņo pavasarī un rudenī pasākumi
Rudens un pavasara gadatirgi
Cits (Kāds?)______________________________

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS DARBĪBA
20.Kas Jums novadā liek justies droši? (Atzīmējiet ar „X” vairākus atbilžu variantus)
Pašvaldības policijas patrulēšana diennakts gaišajā laikā
Pašvaldības policijas patrulēšana diennakts tumšajā laikā
Valsts policijas patrulēšana
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

21. Cik lielā mērā Jūs piekrītat sekojošiem
apgalvojumiem? (Atzīmējiet ar „X” atbilžu variantu)

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Novērošanas kameras
Nejūtos droši
Cits_________________________________________

Pilnībā
piekrītu

Drīzāk
piekrītu

Drīzāk
nepiekrītu

Nemaz
nepiekrītu

Grūti
pateikt

Savā dzīves vietā regulāri redzu Pašvaldības policijas
darbiniekus, kas pilda savus pienākumus
Manā dzīves vietā Pašvaldības policija risina sabiedriskās
kārtības un drošības problēmas
Pašvaldības policija ir viegli pieejama un sasniedzama
Esmu pietiekami informēts par Pašvaldības policijas darbu un
drošības problēmām novadā
Es jūtos drošāk, ja ikdienā redzu Pašvaldības policiju patrulējam
Ja vien iespējams, es izvairos vērsties Pašvaldības policijā
Ikvienam iedzīvotājam pašam aktīvi jāiesaistās savas dzīves
vietas drošības problēmu risināšanā
Man ir pieejama Pašvaldības policijas kontaktinformācija
Pašvaldības policijas darbinieki ir zinoši un atsaucīgi

22. Jūsuprāt, kas ir būtiskākās sabiedriskās kārtības un drošības problēmas Jūsu dzīves vietā/ apkaimē?

23. Kādu papildu informāciju un cik bieži Jūs vēlētos saņemt par Pašvaldības policijas darbu?

24. Jūsu citi IETEIKUMI pašvaldības darba un pakalpojumu pieejamības uzlabošanai novadā?

PALDIES JUMS PAR ATVĒLĒTO LAIKU APTAUJAS ANKETAS AIZPILDĪŠANAI!
Anketas lūdzam iesniegt līdz 22.02.2019. Smiltenes novada pagastu pārvaldēs vai Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, LV-4729.
Aptaujas rezultātu apkopojums būs pieejams Smiltenes novada mājas lapas www.smiltene.lv sadaļā ATTĪSTĪBA

