IEDZĪVOTĀJU APTAUJA
Lai uzzinātu Daugavpils novada iedzīvotāju viedokli par dzīvi novadā, lai labāk izprastu sabiedrības vajadzības
un izaicinājumus, Daugavpils novada dome no šī gada 1.aprīļa līdz 2021. gada 25. aprīlim organizē
iedzīvotāju aptauju. Iegūtie dati tiks izmantoti pašvaldības darbības izvērtēšanai un administratīvi
teritoriālās reformas īstenošanas gaitā jaunizveidotā Augšdaugavas novada un Daugavpils pilsētas kopīgas
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un kopīgas attīstības programmas izstrādei. Aptauja ir anonīma, un tās
rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Ar aptaujas rezultātiem varēs iepazīties Daugavpils novada
pašvaldības interneta vietnē www.daugavpilsnovads.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Daugavpils
Novada Vēstis”. Papīra formātā aizpildīto anketu lūdzam novietot Daugavpils novada domē iedzīvotāju
iesniegumiem paredzētā pastkastītē (Daugavpils, Rīgas iela 2), kā arī ikvienā pagasta pārvaldē speciāli tam
paredzētajā urnā. Aizpildītu anketu var arī atsūtīt pa pastu uz adresi: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2,
Daugavpils, LV-5401.

PAR JUMS:

2.Dzimums
Sieviete

3.Vecums:
Līdz 18 gadiem

Vīrietis

No 19 līdz 35
gadiem

5.Jūsu darba/mācību vieta atrodas:
Tajā pašā
Citā Daugavpils
pagastā/pilsētā,
novada pagastā
kur Jūs dzīvojat

Citur

Daugavpilī

Ilūkstes novadā

Višķu pagastā

Vecsalienas pagastā

Vaboles pagastā

Tabores pagastā

Sventes pagastā

Skrudalienas pagastā

Nevēlos norādīt

No 36 līdz 50
gadiem

4.Kādā valodā galvenokārt Jūs runājat ģimenē?
Latviešu
Krievu

Salienas pagastā

Nīcgales pagastā

Naujenes pagastā

Medumu pagastā

Maļinovas pagastā

Līksnas pagastā

Laucesas pagastā

Kalupes pagastā

Kalkūnes pagastā

Dubnas pagastā

Demenes pagastā

Biķernieku pagastā

Ambeļu pagastā

1.Jūs dzīvojat:

No 51 līdz 65
gadiem

No 66 līdz 75
gadiem

Vairāk nekā 76
gadi

Cita (lūdzam norādīt kādā)

Ilūkstes novadā

Daugavpilī

Citur

6.Cik ilgā laikā Jūs sasniedzat savu darba/mācību vietu (no durvīm līdz durvīm)?
līdz 10 minūtēs
no 10 līdz 20
no 20 līdz 30
no 30 līdz 40
vairāk par 40
minūtēs
minūtēs
minūtēs
minūtēs

Nestrādāju
un nemācos

Uz mani tas
neattiecas

7.Lūdzam nosaukt vienu lietu, kas Jums īpaši patīk vietā, kur Jūs dzīvojat.
________________________________________________________________________________________
8.Ja Daugavpils novada pagastā, kur Jūs dzīvojat, tiktu rīkota talka, kuras no teritorijām būtu
sakārtojamas vispirms?
Teritorija
Uz mani tas
neattiecas

PAR TO, KAS IZVEIDOTS JUMS:
9. Lūdzam izvērtēt pakalpojumu un jomu kvalitāti un pieejamību Daugavpils novada teritorijā
Apmierina
Bērnudārzi un pirmsskolas izglītības
grupas
(pirmsskolas izglītības pakalpojumi)
Pamatskolas (vispārējās izglītības
pakalpojumi)
Vidusskolas (vispārējās izglītības
pakalpojumi)
Tehnikums (profesionālā vidējā izglītība)
Mūzikas un mākslas skolas, sporta skolas
(profesionālās ievirzes izglītība)
Kultūras un izklaides pasākumi
Sporta pasākumi
Ģimenes ārsti (veselības aprūpes
pakalpojumi)
Citu jomu ārsti (veselības aprūpes
pakalpojumi)
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
Vietējās nozīmes autobusu kustība
(sabiedriskā transporta pakalpojumi)
Ceļu/Ielu kvalitāte (ceļu infrastruktūra)
Ceļu/Ielu uzturēšana (ceļu infrastruktūra)
Ielu apgaismojums
Atkritumu savākšana/izvešana
Ūdensapgāde un kanalizācija

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
Neapmierina*

Neapmierina*

Nav
viedokļa/
neizmantoju

Apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
Neapmierina*

Neapmierina*

Nav
viedokļa/
neizmantoju

Centralizētā siltumapgāde
Veikali (mazumtirdzniecības
pakalpojumi)
Kafejnīcas, restorāni u.tml.
(sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi)
Sadzīves pakalpojumi (frizētavas u.tml.)
Pasta pakalpojumi
Internets
Bērnu rotaļlaukumi, atpūtas vietas,
peldvietas un tml.
(publiskā ārtelpa)
Aktīvās atpūtas un tūrisma pakalpojumi
Nodarbinātība (darbavietas)
Pašvaldības administrācijas darbs
(Daugavpils novada dome, Daugavpils,
Rīgas iela 2)
Pagastu pārvalžu darbs
*Lūdzam komentēt negatīvu vērtējumu________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
10.Kādu pakalpojumu un iespēju Jums visvairāk pietrūkst Daugavpils novadā?
________________________________________________________________________________________
11. Lūdzam minēt trīs steidzamākos darbus vai problēmas, kuras būtu jārisina jaunveidotā Augšdaugavas
novada pašvaldībai
1.
2.
3.
12.Kādas lietas, Jūsuprāt, novada pašvaldība varētu darīt kopā ar Daugavpils pilsētas pašvaldību, lai
novada iedzīvotājiem būtu labāka dzīve?
________________________________________________________________________________________

Paldies par izrādīto interesi un atvēlēto laiku aptaujas anketas aizpildīšanai!

