
 APTAUJAS ANKETA SMILTENES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM  
Aicinām iedzīvotājus līdz  2021.gada 19.februārim piedalīties ikgadējā aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli 

par pašvaldības darbu un sekmēt iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam īstenošanā, 

Smiltenes novada pašvaldības sniegto pakalpojumu un to kvalitātes uzlabošanai. Aptauja ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiks 

izmantoti apkopotā veidā. 

 

 

1.Vai Jūs esat apmierināts ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā? (Atzīmējiet ar „X” un pamatojiet atbildi)   
 Pilnīgi apmierina  Drīzāk neapmierina  Pilnīgi neapmierina  Vieta komentāriem: 

 Drīzāk apmierina  Neapmierina  Nav viedokļa  

2. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu KVALITĀTE un PIEEJAMĪBA Jūsu pilsētā/pagastā? (Atzīmējiet ar 

„X” un pamatojiet atbildi) 
  

TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA UN PAKALPOJUMI 
Pilnīgi 

apmierina 

Drīzāk 

apmierina 

Drīzāk 

neapmierina 

Pilnīgi 

neapmierina 

Nav 

viedokļa 

Sabiedriskās apspriešanas organizēšana       

Publiskā infrastruktūra (āra trenažieri; rotaļu laukumi, brīvdabas 

estrādes u.c.) 

     

Sporta infrastruktūra (Stadions; treniņu trases un laukumi u.c.)      

Ielu/ceļu infrastruktūra pilsētā       

Ielu/ceļu infrastruktūra pagastos      

Ielu apgaismojums      

Atkritumu apsaimniekošana (t.sk. eko punkti, eko laukums)      

Publisko teritoriju labiekārtojums (parki, apstādījumi, dabas 

aizsargājamās teritorijas un to infrastruktūra) 

     

Ilgstošās un īslaicīgās aprūpes pakalpojuma nodrošinājums (SIA Sarkanā 

Krusta Smiltenes slimnīca) 

     

Vides pieejamība      

Publisko ūdeņu izmantošana/pieejamība      

Centrālā siltumapgāde       

Kanalizācija un ūdensapgāde       

Kapsētu saimniecība       

Namu apsaimniekošanas pakalpojumi (SIA „Smiltenes NKUP”)      

Komentāri/ piemēri: 

 

 

IEDZĪVOTĀJU DZĪVES VIDE 

Pilnīgi 

apmierina 

Drīzāk 

apmierina 

Drīzāk 

neapmierina 

Pilnīgi 

neapmierina 

Nav 

viedokļa 

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)      
Medicīnas darbinieku, ārstu un speciālistu pieejamība      
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      

Aktīvās atpūtas iespējas 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      

Komentāri/ piemēri: 

 

 

PAŠVALDĪBAS DARBĪBA 
3. Kā Jūs vērtējat Smiltenes novada pašvaldības darbu pēdējā 

gada laikā? (Atzīmējiet ar “X” atbilžu variantu) 

4. Kas Jūs apmierina/ neapmierina pašvaldības darbā? 

 Ļoti pozitīvi  Apmierinoši  Ļoti negatīvi  

 Pozitīvi  Negatīvi  Nav viedokļa 



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

apmierina 

Drīzāk 

apmierina 

Drīzāk 

neapmierina 

Pilnīgi 

neapmierina 

Pašvaldības darbinieku zināšanas, kompetence     

Pašvaldības darbinieku attieksme pret iedzīvotājiem     

Termiņi, kādos iespējams nokārtot lietas pašvaldībā     

E-pakalpojumu piedāvājums      

Sadarbība ar iedzīvotājiem      

  

Vieta komentāriem:  

6.Vai Jūs esat informēts par pašvaldības darbu un 

aktualitātēm? (Atzīmējiet ar “X” atbilžu variantu) 

7. No kāda informācijas avota Jūs visvairāk uzzināt par 

pašvaldības darbu? (Atzīmējiet ar “X” trīs galvenos informācijas avotus, 

sarindojot tos prioritārā secībā ar cipariem 1,2,3) 
 Pilnībā pietiekami  Informatīvais izdevums „Smiltenes Novada Domes Vēstis” 
 Pietiekami  Novada mājas lapa www.smiltene.lv 
 Nepietiekami  Sociālie mediji (Twitter, Facebook, Instagram) 
 Nav viedokļa  Pagastu mājas lapas (www.palsmane.lv, www.blome.lv)  

8. Kādu informācija, Jūsuprāt, Pašvaldībai jāsniedz 

iedzīvotājiem vairāk ? (Atzīmējiet ar “X” trīs galvenās tēmas, 

sarindojot tās prioritārā secībā ar cipariem 1,2,3) 

 Re:TV raidījums “Nedēļa Smiltenes novadā” (pašvaldības apmaksāts)   

 Portāls www.ziemeļlatvija.lv  

 Laikraksts „Ziemeļlatvija”  

 Par attīstības projektiem  Citi reģionālie un nacionālie mediji 
 Par pieņemtajiem lēmumiem  Informācija pilsētvidē uz informatīvajiem stendiem 
 Par izglītības jautājumiem  Ģimenes, draugiem, kolēģiem, paziņām. 
 Par kultūras un sporta pasākumiem  Zvanot vai apmeklējot pašvaldību vai pašvaldības iestādes 
 Par veselības aprūpes pakalpojumiem 

9. Kādos pasākumos/sanāksmēs/akcijās/konkursos Jūs visvairāk 

vēlētos piedalīties? (Sarindojiet prioritārā secībā no 1-12) 
 Par komunālajiem pakalpojumiem 

 Par sociāliem pakalpojumiem  Sabiedriskās apspriešanas 
 Ar nekustamo īpašumu un  saistītiem jautājumiem  Speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem  

 Ar uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem  Deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem 

 Par atbalsta iespējām un konkursiem  Meistarklases ar nozares speciālistiem 

 Par līdzdalības iespējām un iesaisti sabiedriskajā darbā  Izglītojoši semināri, konferences, forumi 

 Par jauniešiem saistošām iniciatīvām, projektiem  Nozaru pasākumi (t.sk. uzņēmējiem, NVO, jauniešiem) 

 Informācija remigrantiem  Zaļumballes, svētku balles, groziņu vakari  

 Par pašvaldības aktuālajiem darbiem un norisēm  Amatiermākslas kolektīvu izrādes, koncerti  
 Par sabiedriskās kārtības aktualitātēm  Populāru mākslinieku koncerti, izrādes  
 Par notikumiem citos novados un Latvijā  Akcijas, konkursi (t.sk. sakoptākais īpašums, Ziemassvētku akcija 
 Cits variants ________________________________                                    Tūrisma pārgājieni, ekskursijas 

  Sporta sacensības 

   Sporta pasākumi, nodarbības, sacensības iedzīvotājiem/amatieriem  

  Jūsu varianti____________________________________________ 

 

 
PAŠVALDĪBAS POLICIJAS DARBĪBA 

10. Vai pēdējo 2 gadu laikā Jums bijusi personīga saskarsme ar Pašvaldības policiju? (Atzīmējiet ar “X” atbilžu variantu) 

 Jā  Nē  

11. Cik lielā mērā Jūs piekrītat sekojošiem 

apgalvojumiem? (Atzīmējiet ar „X”, pamatojiet atbildi) 

Piekrītu Nepiekrītu Nav viedokļa 

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     
Uzticos Pašvaldības policijai, jo risina sabiedriskās kārtības un 

drošības problēmas 
   

Komentāri/ piemēri: 

12. Norādiet sabiedriskās kārtības problēmu aktualitāti? 

(Atzīmējiet ar “X”, pamatojiet atbildi) 

Problēmu  

nav 

Reti  

gadījumi 

Aktuāla problēma 

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi    

http://www.smiltene.lv/
http://www.palsmane.lv/
http://www.ziemeļlatvija.lv/


PALDIES JUMS PAR ATVĒLĒTO LAIKU APTAUJAS ANKETAS AIZPILDĪŠANAI! 

Anketas lūdzam līdz 19.02.2021. ievietot pastkastītē pie Smiltenes novada pagastu pārvaldes vai Smiltenes novada domes ēkas, Dārza ielā 3, Smiltenē, 

LV-4729. Aptaujas rezultātu apkopojums būs pieejams Smiltenes novada mājas lapas www.smiltene.lv sadaļā SABIEDRĪBA 

 

Automašīnu novietošana neatļautās vietās    
Ātruma ierobežojumu neievērošana    
Transportlīdzekļa vadīšana reibumā     
Agresīva braukšana    
Narkotisko vielu lietošana un tirdzniecība    
Nelegāla alkohola ražošana un tirdzniecība    
Klaiņojoši dzīvnieki    
Huligānisms un vandālisms     
Personas alkohola vai narkotisko vielu reibumā     
Zādzības     
Pusaudžu un jauniešu izraisītas problēmas     
Nekopta teritorija     
Smēķēšana neatļautās vietās     
Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumi    
Citi pārkāpumi    
Komentāri/ piemēri: 

13.Vai uzskatāt, ka novada teritorijā ir kāda vieta, kur nepieciešama biežāka Pašvaldības policijas patrulēšana? 

 

 

14. Jūsu IETEIKUMI sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanai Smiltenes novadā:  

 

 

ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLĀ REFORMA - ATR 

15. Kā, Jūsuprāt, ATR ietekmēs novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti?  

 Uzlabosies   Drīzāk uzlabosies   Drīzāk neuzlabosies  Neuzlabosies  

16. Kādus uzlabojumus sagaidāt no apvienotas novada pašvaldības? 

 

17. Kādus pakalpojumus jaunajā novadā ir jāsaglabā pagastos? 

(Atzīmējiet 5 (piecus) Jūsuprāt galvenos pakalpojumus, sarindojot tos prioritārā secībā ar cipariem no 1 līdz 5) 

 Ģimenes ārsts, ārsta palīgs  NVO aktivitāšu vietas  Tūrisma pakalpojumi  Sporta zāle 

 Bibliotēka  Sociālā palīdzība  Ūdensapgāde un kanalizācija   Bērnudārzs 

 Kultūras tautas nams  Atpūta, kultūra, izklaide  Dzīvojamo māju apsaimniekošana  Sākumskola, 

 Kultūras un sporta pasākumi  Teritorijas labiekārtošana  Izziņu saņemšana  pamatskola 
 

18. Jūsu citi IETEIKUMI pašvaldības darba un pakalpojumu pieejamības uzlabošanai novadā:  

 

19. Dati par respondentu ((Iespējama tikai 1 atbilde)  
       

 Jūsu dzimums:  Jūsu izglītība  Jūsu nodarbošanās    Jūsu dzīvesvieta atrodas   
 Sieviete  Mācos skolā  Uzņēmējs    Smiltenes pilsētā   
 Vīrietis  Pamata  Privāta uzņēmuma darbinieks  Bilskas pag.   
 Jūsu vecums:  Studēju  Valsts, pašv. iestādes darbinieks  Blomes pag.   
 līdz 18  Vidējā  Pašnodarbināta persona  Brantu pag.   
 18 – 25  Vidējā speciālā  Bezdarbnieks  Grundzāles pag.   
 26 – 35  Augstākā  Mājsaimniece  Launkalnes pag. 
 36 – 45    Pensionārs  Palsmanes pag,   
 46 – 55    Skolēns  Variņu pag.   
 56 - 65    Students  Smiltenes pag.   
 66 un vairāk    Cits variants________  Citur______________   

 

 

http://www.smiltene.lv/

