
JĒKABPILS NOVADA IEDZĪVOTĀJU APTAUJA 
JĒKABPILS  NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019. – 2025. GADAM 

 

 
Cienījamie aptaujas dalībnieki, Jēkabpils novada pašvaldībai ir svarīga JŪSU aktīva līdzdalība, lai kopīgi 
plānotu attīstību.  
 

Aicinām piedalīties Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādē un atbildēt uz aptaujas 
jautājumiem! Aptauja ir anonīma un informācija tiks publicēta apkopotā veidā.  
 
Aptaujas mērķis ir noskaidrot Jūsu viedokli par novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamajiem 
risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus Jēkabpils novada attīstības programmas izstrādei.   
 
Lūdzam aptaujas anketu aizpildīt līdz 2018.gada 30.jūnijam. Aizpildīto anketu var atstāt jebkurā novada pagasta 
pārvaldē vai Jēkabpils novada domes 2.kab. Anketu var arī nosūtīt pa pastu (adrese: Jēkabpils novada dome, Rīgas 
iela 150a, Jēkabpils, LV-5202) vai elektroniski (e-pasts: dzidra.nartisa@jekabpilsnovads.lv).  . 
 
1. Jūsu dzimums:  
□ sieviete 
□ vīrietis 
 
2. Norādiet savu vecumu: 
□ līdz 18 
□ 18 – 25 
□ 26 – 45 
□ 46 – 62 
□ 63 un vairāk 
 
3. Jūsu izglītība:  
□ pamatizglītība 
□ vispārējā vidējā izglītība 
□ profesionāli tehniskā, vidējā 

speciālā izglītība 
□ augstākā izglītība 
□ mācos 
□ studēju 
 
4. Jūsu dzīves vieta: 
□ Ābeļu pagasts 
□ Dignājas pagasts 
□ Dunavas pagasts 
□ Leimaņu pagasts 
□ Kalna pagasts 
□ Rubenes pagasts 
□ Zasas pagasts 
□ Jēkabpils 
□ citur (lūdzu, norādiet kur) 
___________________________ 

5. Jūsu nodarbošanās: 
(iespējamas vairākas atbildes) 
□ uzņēmējs, pašnodarbinātais 
□ algots darbinieks 
□ bērnu kopšanas atvaļinājumā 
□ bezdarbnieks 
□ skolēns, students 
□ mājsaimniece / atbildīgais par 

mājsaimniecību 
□ pensijā 
□ cits variants (lūdzu, miniet kāds) 
___________________________ 
6. Jūsu darba/mācību vieta atrodas: 
□ Jēkabpils novadā 
□ Salas novadā 
□ Viesītes novadā 
□ Aknīstes novadā 
□ Ilūkstes novadā 
□ Jēkabpils pilsētā 
□ nestrādāju / nemācos 
□ cits variants (lūdzu, miniet kāds) 
__________________________ 
6. Cik ilgi dzīvojat Jēkabpils novadā? 
□ līdz 5 gadiem 
□ 6 – 10 gadus 
□ 11 un vairāk gadus 
□ nedzīvoju Jēkabpils novadā 
   
 
 

8. Kāda veida mājoklī dzīvojat? 
□ dzīvoklī daudzdzīvokļu mājā 
□ privātmājā 
 
7. Vai tuvāko piecu (5) gadu laikā 
plānojat mainīt dzīvesvietu?   
□ nē 
□ jā, Jēkabpils novada robežās  
□ jā, ārpus Jēkabpils novada 

robežām Latvijā 
□ jā, ārpus Latvijas  
 
10. Kur Jūs visvairāk iegūstat 
informāciju par Jēkabpils novada 
pašvaldības darbību? 
□ vietnē www.jekabpilsnovads.lv 
□ informatīvajā izdevumā “Ļaudis un 

darbi” 
□ sociālajos medijos (Twitter, 

Facebook) 
□ no paziņām, draugiem, ģimenes 

locekļiem 
□ citur (lūdzu, miniet 

kur)____________________ 
 
 

 
11. Lūdzu, nosauciet TRĪS, jūsuprāt, NOZĪMĪGĀKOS PROJEKTUS, kas īstenoti Jēkabpils novadā. 

1. 

2. 

3. 

http://www.jekabpilsnovads.lv/


12. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo 
pakalpojumu un jomu PIEEJAMĪBA Jēkabpils 
novadā:  

APMIERINA 
DRĪZĀK 

APMIERINA 
DRĪZĀK 

NEAPMIERINA 
NEAPMIERINA 

NAV VIEDOKĻA/ 

NEIZMANTOJU 

PAKALPOJUMS / JOMA 
Sabiedriskā transporta maršruti      
Sabiedriskā transporta reisu skaits      
Centralizētas siltumapgādes pakalpojums      
Centralizētas ūdensapgādes pakalpojums      
Centralizētas kanalizācijas pakalpojums      
Vides pieejamības nodrošināšana pie 
publiskām ēkām un publiskajā ārtelpā 

     

Pašvaldības izglītības iestāžu pirmsskolas grupu 
sniegtais pakalpojums 

     

Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 
pakalpojums 

     

Interešu izglītības pakalpojumi bērniem, 
piemēram, dejošanas, sporta, u.c. nodarbības 

     

Interešu izglītības pakalpojumi pieaugušajiem, 
piemēram, dejošanas, sporta, u.c. nodarbības 

     

Pieaugušo izglītības iespējas      
Izglītības pieejamība izglītības iestādēs 
bērniem ar īpašām vajadzībām 

     

Skolēnu pārvadājumu transports un maršruti      
Kultūras pasākumu pieejamība      
Sporta pasākumi bērniem un jauniešiem      
Sporta pasākumi pieaugušajiem      
Aktīvās atpūtas iespējas      
Veselības aprūpes pakalpojumi      

Sociālā palīdzība un pakalpojumi      
Darba vietu pieejamība novada teritorijā      
Bibliotēkas      

 

13. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu 
un jomu KVALITĀTE Jēkabpils novadā  APMIERINA 

DRĪZĀK 

APMIERINA 
DRĪZĀK 

NEAPMIERINA 
NEAPMIERINA 

NAV VIEDOKĻA/ 

NEIZMANTOJU 
PAKALPOJUMS / JOMA 

Pašvaldības izglītības iestāžu pirmsskolas grupu 
sniegtie pakalpojumi 

     

Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 
pakalpojumi 

     

Skolēnu pārvadājumi      
Interešu izglītības pakalpojumi bērniem un 
jauniešiem, piemēram, dejošanas, sporta, u.c. 
nodarbības 

     

Interešu izglītības pakalpojumi pieugušajiem, 
piemēram, dejošanas, sporta, u.c. nodarbības 

     

Pieaugušo izglītības pakalpojumi      
Kultūras pasākumi      
Bibliotēkas      
Sporta pasākumi      
Veselības aprūpes pakalpojumi      

Sociālā palīdzība  un pakalpojumi      
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana       
Sabiedriskā transporta pakalpojumi      
Ielu un ceļu tehniskais stāvoklis      
Veloceļi,  velonovietnes, velomaršruti      



13. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu 
un jomu KVALITĀTE Jēkabpils novadā  APMIERINA 

DRĪZĀK 

APMIERINA 
DRĪZĀK 

NEAPMIERINA 
NEAPMIERINA 

NAV VIEDOKĻA/ 

NEIZMANTOJU 
PAKALPOJUMS / JOMA 

Gājēju ietves, celiņi, gājēju pārejas u.tml.      
Ielu apgaismojums      
Vides sakoptība      
Siltumapgādes pakalpojumi      
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi      
Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi      
Aktīvās atpūtas un tūrisma pakalpojumi      
Namu apsaimniekošanas pakalpojumi      
Jēkabpils novada pašvaldības pakalpojumi      
14. Ja 12. un 13. jautājumā atzīmējāt, ka kāda pakalpojuma/jomas PIEEJAMĪBA vai KVALITĀTE 
Jēkabpils novadā Jūs DRĪZĀK NEAPMIERINA vai NEAPMIERINA, lūdzu, īsi pamatojiet savu viedokli (kas 
konkrēti neapmierina, ko vajadzētu uzlabot). 

 

______________________(pakalpojums/joma) 
 

 

 

 

 

15. Kādi, pakalpojumi vai iespējas Jums visvairāk pietrūkst Jēkabpils novadā? (lūdzu ierakstīt) 
 
 
 
 
 
 

 
16. Kādi, Jūsuprāt, ir steidzamākie DARBI, kas pašvaldībai jārisina pirmkārt? (lūdzu nosauciet trīs darbus) 

1. 

2. 

3. 

 
          17. Jūsu IETEIKUMI pašvaldības darba uzlabošanai (lūdzu ierakstiet):  

 
 

 
           18. Lūdzu, norādiet ar ko LEPOJATIES, dzīvojot vai strādājot Jēkabpils novadā! (lūdzu ierakstiet): 

 
 
 
 
 

 
 
 
Jēkabpils novada attīstības programmas izstrāde tiek veikta, 
Jēkabpils novada pašvaldībai sadarbojoties ar SIA “Reģionālie 
projekti”. 

PALDIES, PAR IZRĀDĪTO INTERESI UN ATVĒLĒTO LAIKU APTAUJAS ANKETAS AIZPILDĪŠANAI!  
 


