Rēzeknes novada iedzīvotāju aptauja

„Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi novadā un pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem 2017. gadā”
Cienījamais Rēzeknes novada iedzīvotāj!
Lai plānotu turpmāko novada attīstību un apzinātu jomas, kuras nepieciešams attīstīt, Rēzeknes
novada pašvaldība līdz 2018. gada 1. februārim organizē iedzīvotāju aptauju, aicinot ikvienu Rēzeknes
novada iedzīvotāju izteikt savu viedokli par aizvadīto gadu un sniegt priekšlikumus pašvaldības darba
pilnveidošanai turpmāk. Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Iegūtie
dati tiks izmantoti pašvaldības darbības izvērtēšanā, kā arī ar novada attīstību saistīto lēmumu
pieņemšanā un ziņojumu sagatavošanā.
Aizpildītās anketas veidlapas lūdzam novietot Rēzeknes novada pašvaldībā speciāli tam
paredzētā urnā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, 1. stāvā), kā arī ikvienā pagasta pārvaldē speciāli tam
paredzētā urnā. Aizpildītu anketu var arī atsūtīt pa pastu uz adresi: Rēzeknes novada pašvaldība
Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601.
Papildus anketu ir iespējams aizpildīt arī elektroniski sekojošā saitē: http://ej.uz/h3e6
Aptaujas rezultātu apkopojums tiks publicēts Rēzeknes novada pašvaldības mājas
lapā www.rezeknesnovads.lv un Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā
„Rēzeknes Novada Ziņas”.

1. Jūsu vecums:
līdz 18
19 – 25
26 – 45
46 – 61
62 un vairāk

2. Jūsu dzimums:
Sieviete
Vīrietis

4. Jūsu dzīvesvieta atrodas (norādiet
pagastu):

Ārpus Rēzeknes novada teritorijas
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3. Izglītība:
Pamatskolas
Vidējā
Vidējā speciālā, profesionālā tehniskā
Augstākā
Nepabeigta augstākā
Cita atbilde
5. Jūsu nodarbošanās:
Skolēns, students
Uzņēmējs, lauksaimnieks
Privāta uzņēmuma darbinieks
Valsts, pašvaldības iestādes darbinieks
Pašnodarbināta persona
Bezdarbnieks
Pensionārs
Cita atbilde
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6. Cik apmierināts/-a Jūs esat ar katru no šiem pakalpojumiem un jomām Rēzeknes novadā?
Apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Neapmierina

Nav
pieejams

Vides sakoptība, zaļo zonu
labiekārtojums
Autoceļu/ielu infrastruktūra, ceļu
Sabiedriskās kārtības
nodrošināšana un drošība
Sabiedriskā transporta pakalpojumi
Veselības aprūpes pakalpojumi
Sociālie pakalpojumi un sociālā
palīdzība
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
Vispārējās izglītības pakalpojumi
Mūžizglītības pakalpojumi pieaugušo izglītības kursi,
apmācības
Sporta un aktīvās atpūtas pasākumi
Kultūras, izklaides pasākumi
Bibliotēku sniegtie pakalpojumi
Kanalizācijas un ūdensapgādes
pakalpojumi
Siltumapgādes pakalpojumi
Atkritumu savākšanas un izvešanas
pakalpojumi
Daudzdzīvokļu māju
apsaimniekošana
Kapsētu apsaimniekošana
Tūrisma infrastruktūra (norādes,
informācijas stendi, kempingi, telšu
vietas, pastaigu takas, velomaršruti
u.tml.)
Uzņēmēju, mājražotāju un
amatnieku sadarbība ar pašvaldību,
kopīgu projektu un pasākumu
īstenošana
Vērtējums kopumā par pašvaldības
darbību un dzīvi Rēzeknes novadā
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Grūti
pateikt

7. Kādus novada pašvaldības darbus pēdējo gadu laikā Jūs vērtējat īpaši atzinīgi?

8. Kādu iespēju vai pakalpojumu Jums visvairāk pietrūkst Rēzeknes novadā?

9. Kādi ir, Jūsuprāt, steidzamākie darbi, kurus pašvaldībai būtu jāveic?

10. 2017. gadā interesantākais notikums, veiksmīgākais pasākums vai projekts Rēzeknes novadā bija?

Pateicamies par Jūsu viedokli un idejām!
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