
Viesītes novada iedzīvotāju aptaujas anketa 

 

Viesītes novada Attīstības un Plānošanas nodaļas speciālisti Jūs aicina piedalīties Viesītes novada 

Attīstības programmas 2014.–2020. īstenošanas uzraudzībā un, aizpildot anketu novērtēt Viesītes 

novada attīstību par laika periodu 2018.- 2020. g.! 

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Viesītes novada iedzīvotāju viedokli par novadā notikušajām 

pārmaiņām un aktuālajām problēmām. Aptaujas rezultāti tiks iekļauti trīs gadu uzraudzības 

ziņojumā par Viesītes novada Attīstības programmas ieviešanu.  

Aizpildīto anketu var atstāt: Brīvības ielā 10, Viesītē, Elkšņu, Rites, Saukas pagastu pārvaldēs, 

Viesītes, Lones, Elkšņu, Saukas, Rites bibliotēkās, kultūras un izglītības iestādēs, vai nosūtīt pa pastu 

(Viesītes novada pašvaldība, Brīvības 10, Viesīte, Viesītes novads, LV- 5237).  

Jūsu aizpildītā anketa tiks ļoti gaidīta līdz 2021. gada 31. martam. 

 
1. Vai esat apmierināts ar dzīvi Viesītes 

novadā?   

Jā  

Nē  

Grūti atbildēt  
 

2. Jūsu dzīvesvieta atrodas: 

Viesītes pilsētā  

Viesītes pagastā  

Saukas pagastā  

Elkšņu pagastā  

Rites pagastā  

ārpus Viesītes novada  
 

 
 

3. Lūdzu, norādiet Jūsu vecumu: 

Līdz 18 gadi  

18 - 25 gadi  

26 - 45 gadi  

46-61 gadi  

62 un vairāk  
 

4. Jūsu izglītība: 

Pamatizglītība  

Vispārējā vidējā izglītība  

Profesionāli tehniskā, vidējā 
speciālā izglītība 

 

Augstākā izglītība  

Cits  
 

 
 

5. Jūsu darba/ mācību vieta atrodas: 

Viesītes novadā  

Rīgā  

Citur Latvijā  

Ārpus Latvijas  

Nestrādāju  

Cits  
 

6. Vai esat apmierināts ar sava darba 
atalgojumu? 

Jā  

Nē  

Es nestrādāju  
 

 
7. Vai Jūs jūtaties droši savā darba vietā? 

Jā  

Nē  

Es nestrādāju  

Cits  
 

 



8. Lūdzu, sarindojiet īstenotos projektus augošā secībā (1.-visnozīmīgākais projekts; 12.-

maznozīmīgs): 

Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā 
(veselību veicinoši bezmaksas pasākumi Viesītes novada iedzīvotājiem) 

 

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (atbalsts izglītojamajiem 
individuālas pieejas attīstībā Viesītes vidusskolā un Rites pamatskolā) 

 

PUMPURS (atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Viesītes novada 
skolās) 

 

Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pieejamības uzlabošana (Ideju kastes (Idea box) 
izveide jauniešiem, kā arī veikta telpas vienkāršota atjaunošana, lai uzlabotu telpas 
koptēlu) 

 

Skatītāju soliņu uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes multifunkcionālajā stadionā 
(Uzstādīti skatītāju soliņu komplekti un atkritumu urnas 7 gab., kopā nodrošināt 
sēdvietas 90 cilvēkiem) 

 

Pārbūvēti pašvaldības grants ceļi  
 

Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu ciemā (uzstādītas mazās 
arhitektūras formas - lapene, šūpoles, kāpšanas piramīda un vilcieniņš bērniem, 
izveidots āra dambretes laukums, uzstādīts informatīvs stends) 

 

Radošās rezidences Viesītē (izremontētas pašvaldībai piederošas telpas, pulcēšanās 
vietas izveidei radošām personībām un radošo profesiju pārstāvjiem dažādu plenēru, 
kultūras aktivitāšu, pasākumu organizēšanai) 

 

Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lone ciemā (Izveidota un 
labiekārtota Mazā Bānīša vēstures stacija Lones ciemā, uzstādot mazās arhitektūras 
formas, un labiekārtota teritorija) 

 

  V-R communities (noorganizētas vairākas sporta dienas gan jauniešiem, gan ģimenēm, 
sakārtots bērnu rotaļu laukums pie zaļā tirdziņa, multifunkcionālais stadions aprīkots ar 
žogu, labiekārtota aktīvā atpūtas vieta pie Viesītes ezera) 

 

SocQuality (labiekārtots jauns Dienas centrs)  
 

Open landscape (izstrādāts dabas aizsardzības plāns dabas liegumam "Supes purvs", 
iegādāts drons, labiekārtots "Zaļais stūrītis" pašvaldības administratīvajā ēkā un veikti 
purvu biotopu apsaimniekošanas pasākumi) 

 

 
9. Nosauciet nozīmīgākos darbus / aktivitātes, kas, Jūsuprāt, būtu jāveic, vai jāatrisina 

Viesītes novadā tuvāko gadu laikā! 

 
 
 
 
 

 
10. Kādi, pakalpojumi vai iespējas Jums visvairāk pietrūkst Viesītes novadā? (lūdzu, ierakstīt): 

 
 
 
 
 
 



 
11. Cik apmierināts/ -a Jūs esat ar katru no šiem pakalpojumiem un jomām Viesītes novadā? 

PAKALPOJUMS/JOMA APMIERINA 
DRĪZĀK 

APMIERINA 

DRĪZĀK 

NEAPMIERINA 
NE-APMIERINA 

NAV VIEDOKĻA/ 

NEIZMANTOJU 

Pirmsskolas izglītība      

Vispārējās izglītība      

Interešu izglītība (pulciņi, Sporta, Mūzikas un 

Mākslas skolas) 
     

Mūžizglītība      

Aktīvās atpūtas un sporta kvalitāte      

Veselības aprūpes pakalpojumi      

Sociālā palīdzība un drošības kvalitāte      

Sabiedriskā transporta kvalitāte      

Ielu un ceļu stāvoklis      

Komunālo pakalpojumu (atkritumu 

apsaimniekošana, ūdensapgāde, kanalizācija, 

siltumapgāde, dzīvokļu apsaimniekošana) 

kvalitāte 

     

Infrastruktūras atbilstība bērniem, cilvēkiem 

ar īpašām vajadzībām, senioriem 
     

Drošības sajūta novadā      

Pašvaldības darbs kopumā      

Iespēja izpausties kultūras un sabiedriskajā 

dzīvē 
     

Darba iespējas      

 

12. Kādus sabiedrības līdzdalības veidus izmantojat, lai ietekmētu lēmumu pieņemšanu 
pašvaldībā? (vairākas atbildes iespējamas): 

Rakstot iesniegumu ar aicinājumiem uzlabot situāciju vai novērst noteiktus apdraudējumus  

Sniedzot viedokli / priekšlikumus konkrētu jautājumu risināšanai  

Tiekoties ar pašvaldības darbiniekiem / domes deputātiem / domes vadību  

Piedaloties sabiedriskajās apspriedēs, iedzīvotāju sapulcēs  

Piedaloties domes sēdēs  

Neinteresē piedalīties lēmumu pieņemšanā pašvaldībā  

Cits  

 
13.  Jūsu ieteikumi attīstības veicināšanai: 

 

 

 

 

 


