Iedzīvotāju aptauja
Ādažu novada teritorijas attīstības programmas 2010.-2021. gadam izstrādes ietvaros

09.09.2009.-18.10.2009.

Anketas jautājumi
Cienījamie Ādažu novada iedzīvotāji! Ādažu novada dome ir uzsākusi Ādažu novada teritorijas attīstības programmas 2010.2021. gadam izstrādi. Aicinām arī Jūs piedalīties attīstības programmas izstrādē un atbildēt uz anketā uzdotajiem
jautājumiem. Aptaujas mērķis – noskaidrot Ādažu novada iedzīvotāju domas par novada attīstības iespējām, problēmām un to
iespējamiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus Ādažu novada teritorijas attīstības programmas izstrādei.
Jūsu sniegtās atbildes būs konfidenciālas un tiks izmantotas apkopotā veidā. Anketa ir anonīma, vārds un uzvārds nav
jānorāda. Katra anketa ir domāta tikai vienam respondentam. Katram no jautājumiem jāatzīmē viena atbilde, izņemot
gadījumus, kad ir norādīts savādāk. Tabulās viena atbilde jāsniedz par katru no apskatītajām jomām.
Aizpildītās anketas varat ievietot speciāli tam paredzētās aptaujas urnās, kuras atrodas Ādažu novada domē (Gaujas iela 16,
Ādaži), Ādažu Būvvaldē (Muižas iela 5, Ādaži), Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē („Mežavēji”, Kadaga) un veikalā „Elvi”
(Rīgas gatve 51, Ādaži). Atbildēt uz anketas jautājumiem var arī elektroniski – anketa ir pieejama Ādažu novada domes mājas
lapā (www.adazi.lv), elektroniski aizpildītās anketas jāsūta uz e-pastu: inga.zvidra@adazi.lv .
Aptauja notiek no 2009. gada 9. septembra līdz 18. oktobrim. Aptaujas atbilžu prezentācija un tikšanās ar Ādažu
novada iedzīvotājiem notiks 2009. gada 25. novembrī, plkst.: 16:00 Ādažu novada domes Gaujas ielā 16 2. stāva zālē.
1. Kurā Ādažu novada ciemā Jūs dzīvojat?
Ādaži
Baltezers

Kadaga
Stapriņi

Divezeri
Garkalne

Āņi
Atari

Iļķene
Eimuri

Birznieki
Nezinu, kurā ciemā

Alderi

2. Jūsu dzimums?
sieviete

vīrietis

3. Jūsu vecums?
<18 gadiem

18-24 gadi

25-34 gadi

35-49 gadi

50-59 gadi

60≤ gadi

4. Jūsu mājsaimniecības lielums (cik cilvēki dzīvo Jūsu ģimenē?).
___(cik?) cilvēki, t.sk. ___ (cik?) bērni un ___ (cik?) pensionāri

5. Vidējie ienākumi mēnesī uz vienu mājsaimniecības locekli?
līdz 50 Ls
301 – 450 Ls

51 – 100 Ls
451 – 600 Ls

101 – 150 Ls
601 – 750 Ls

151 – 300 Ls
vairāk kā 750 Ls

6. Jūsu ienākuma avoti? (iespējams norādīt vairākas atbildes)
algots darbs
sociālie pabalsti

papilddarbi
kredīti, aizņēmumi

ienākumi no savas uzņēmējdarbības
cita atbilde ___________________________

pensija

7. Kāda ir Jūsu izglītība?
pamatizglītība
augstākā

vispārējā vidējā
nepabeigta augstākā

profesionāli tehniskā, vidējā speciālā
cita atbilde _______________________

8. Lūdzu, atzīmējiet, kur Jūs (iespējams norādīt vairākas atbildes):
Ādažu novadā

Rīgā

citur

vispār to nedaru Piezīmes,
(nekur)
paskaidrojumi

strādājat algotu darbu
mācāties
esat iesaistījies kādā NVO, biedrībā u.tml.
iepērkaties
apmeklējat ģimenes ārstu, saņemat veselības aprūpes
pakalpojumus
apmeklējat sporta pasākumus
apmeklējat kultūras, izklaides pasākumus, koncertus u.tml.
darbojaties kādā pašdarbības kolektīvā
pavadāt brīvo laiku
Jūsu bērns/-i apmeklē skolu vai pirmsskolas izglītības
iestādi

9. Ja Jūs strādājat, kādā ir Jūsu pamatnodarbošanās joma?
rūpniecība
būvniecība
mežsaimniecība
finanses
valsts / pašvaldības pārvalde

tirdzniecība
apdrošināšana
izglītība
kultūra

apstrāde
tūrisms
zvejniecība
lauksaimniecība
nekustamie īpašumi
veselības aprūpe
dažādi pakalpojumi
sports
transports
cita atbilde __________________

10. Kādu transporta veidu Jūs izmantojat ikdienā? (iespējams norādīt vairākas atbildes)
esmu kājāmgājējs

velosipēdu

sabiedrisko transportu
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11. Vidēji cik bieži pārvietojaties ar vieglo automašīnu Ādažu novadā?
katru vai gandrīz katru dienu
vienu reizi nedēļā
pēdējā gada laikā Ādažu novadā neesmu pārvietojies ar vieglo automašīnu

retāk nekā vienu reizi nedēļā
grūti pateikt/ NA

12. Cik ilgu laiku pavadāt, dodoties uz darbu vai mācībām?
< 15 min

15 – 30 min

31 min – 1 h

1 – 1,5 h

> 1,5 h

13. Cik ļoti, Jūsuprāt, Jūs pazīstat Ādažu novada teritoriju?
ļoti labi

vidēji

slikti

praktiski nemaz

grūti pateikt/ NA

14. Kas, Jūsuprāt, ir unikāls Ādažu novadā? (var minēt vairākus)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

15. Nosauciet, Jūsuprāt, nozīmīgākās vietas Ādažu novadā! (var minēt vairākas)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

16. Kādas, Jūsuprāt, ir nozīmīgākās Ādažu novada priekšrocības attīstības veicināšanai? (iespējams norādīt vairākas)

izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums
dabas vērtības
zinoši, iniciatīvas bagāti iedzīvotāji
darbojošās ražošanas teritorijas
darbojošās tirdzniecības teritorijas
darbojošās pakalpojumu teritorija
kultūrvēsturiskais mantojums
ceļu, ielu tīkls
VIA Baltica tuvums
laba sociālā infrastruktūra
laba izglītības infrastruktūra
cita atbilde _______________

17. Kādi, Jūsuprāt, ir Ādažu novada lielākie trūkumi attīstības nodrošināšanai? (iespējams norādīt vairākas atbildes)
ceļu infrastruktūras tehniskais stāvoklis
nepietiekams sabiedriskā transporta nodrošinājums
nesakārtota dabas teritorija
neizteiksmīga kultūras un sabiedriskā dzīve
nepietiekams sociālās infrastruktūras nodrošinājums
darba vietu trūkums
nepietiekams izglītības infrastruktūras nodrošinājums
inženierinfrastruktūras tehniskā atpalicība un nepietiekamība
jauniešu došanās prom no Ādažu novada
nesakārtota tūrisma infrastruktūra
cita atbilde ______________

18. Jūsuprāt, nozīmīgākās Ādažu novada dabas vērtības (iespējams norādīt vairākas atbildes)
Gauja

ezeri

mežu un parku teritorijas

poligons

cita atbilde ___________________

19. Kādi uzlabojumi paaugstinātu vides kvalitāti ciemā, kur Jūs dzīvojat? (iespējams norādīt vairākas atbildes)
ēku fasāžu siltināšana un rekonstrukcija
automašīnu stāvlaukumu izvietojums

teritorijas labiekārtojuma pilnveidošana
jaunu ēku būvniecība

jaunu apkalpes objektu izvietošana
cita atbilde ______________

20. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir kvalitāte šādās jomās Ādažu novadā!
ļoti apmierina

drīzāk
apmierina

drīzāk
ļoti
grūti pateikt/
neapmierina neapmierina
NA

piezīmes,
paskaidrojumi

apbūves vide Ādažu novadā kopumā
apbūves vide Jūsu ciemā
mājokļi
dabas vide
gaiss
dzeramais ūdens
gājējiem domātu ielu infrastruktūra (ietves,
celiņi, gājēju pārejas u.tml.)
transportam domāto ielu/ ceļu infrastruktūra
sabiedriskā transporta pakalpojumi
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi
namu apsaimniekošanas pakalpojumi
sabiedriskās kārtības nodrošināšana
sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
veselības aprūpes pakalpojumi
kultūras, izklaides pasākumi
vispārējās izglītības pakalpojumi
pirmsskolas izglītības pakalpojumi
mūžizglītības pakalpojumi

21. Kas Jūs satrauc Ādažu novadā? (iespējams norādīt vairākas atbildes)
mājokļu apbūves attīstība
teritorijas labiekārtojums
vides kvalitāte kopumā
neattīrīto notekūdeņu novadīšana vidē
atkritumu apsaimniekošana
ceļu infrastruktūras kvalitāte
sabiedriskā transporta nodrošinājums
sabiedriskā kārtība
darba iespējas
sociālās infrastruktūras nodrošinājums
Ādažu novada domes darbība
cita atbilde ____________

22. Kādi ir Jūsu ieteikumi, lai uzlabotu kopējo dzīvi, vides kvalitāti Ādažu novadā? (var minēt vairākus)
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

23. Kas, Jūsuprāt, jāizveido no jauna/ kas trūkst Ādažu novadā? (var minēt vairākus ieteikumus)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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24. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šādu pakalpojumu un jomu pieejamība Ādažu novadā!
ļoti apmierina

drīzāk
apmierina

drīzāk
ļoti
grūti pateikt/
NA
neapmierina neapmierina

piezīmes,
paskaidrojumi

sabiedriskais transports
centralizētā ūdensapgādes un kanalizācija
sociālā palīdzība
veselības aprūpe
vispārējā izglītība
pirmsskolas izglītība
mūžizglītība

25. Lūdzu, novērtējiet, cik apmierināts/-a Ādažu novadā Jūs esat ar katru no šādām jomām!
ļoti apmierina

drīzāk
apmierina

drīzāk
ļoti
grūti pateikt/
piezīmes,
neapmierina neapmierina
NA
paskaidrojumi

novada attīstība
novada teritorijas labiekārtotība, tīrība kopumā
ciema, kurā Jūs dzīvojat, tīrība un
labiekārtojuma līmenis
veikali, iespēja iepirkties
iespēja atrast darbu
ekoloģiskā situācija
trokšņu līmenis
ielu/ ceļu tehniskais stāvoklis
sabiedriskā transporta shēmas organizācija
komunālo pakalpojumu nodrošinājums
sabiedriskās drošības līmenis
iespēja saņemt sociālo palīdzību un sociālos
pakalpojumus
atbalsta apjoms iedzīvotājiem no dažādām
sociālajām grupām (invalīdi, pensionāri,
daudzbērnu ģimenes, mazturīgie u.c.)
veselības aprūpes iespējas
iespēja nodarboties ar sportu, aktīvo atpūtu
iespēja iesaistīties pulciņos, pašdarbības
kolektīvos (kori, dejas u.tml.) bērniem
iespēja iesaistīties pulciņos, pašdarbības
kolektīvos (kori, dejas u.tml.) pieaugušajiem
kultūras, izklaides pasākumu daudzums
izglītības iespējas
iespēja saņemt informāciju par pašvaldības
darbu
iespēja
piedalīties
novada
attīstības
plānošanas
pasākumos
un
lēmumu
pieņemšanas procesos, izteikt savu viedokli

26. Kādi sabiedriskās apkopes objekti būtu nepieciešami Jūsu dzīves vietā? (iespējams norādīt vairākas atbildes)
lielveikals
dažāda tipa nelieli veikali
sadzīves pakalpojumu sniedzēji (veļas mazgātava, tehnikas remonts...)
pasts, interneta sakaru punkts
banka, citi finanšu pakalpojumu sniedzēji
cita atbilde _____________________

27. Jūsuprāt, vēlamie Ādažu novada attīstības virzieni. (iespējams norādīt vairākas atbildes)
jaunu mājokļu būvniecība
rūpnieciskā ražošana
izglītība
sports, izklaide
biroji, pakalpojumi

lauksaimniecība, mežniecība, zvejniecība
transports, loģistika
aktīvā atpūta, rekreācija
cita atbilde ________________

28. Kā, Jūsuprāt, pašvaldība varētu sekmēt uzņēmējdarbību Ādažu novadā? (iespējams norādīt vairākas atbildes)
rīkojot gadatirgus
sniedzot plašāku informāciju par uzņēmējdarbību un uzņēmējiem Ādažu novada domes mājas lapā
rīkojot apspriedes un darba grupas starp pašvaldību un uzņēmējiem
organizējot tikšanās ar citu pašvaldību uzņēmējiem
piešķirot nodokļu un citu maksājumu atvieglojumus uzņēmējiem
pašvaldībai veidojot kopīgus projektus ar uzņēmējiem (PPP)
cita atbilde ______________________________________________

29. Kāds, Jūsuprāt, būtu efektīvākais veids, kā sekmēt tūrismu Ādažu novadā? (iespējams norādīt vairākas atbildes)
jāsakārto apskates objekti
jāuzstāda norādes uz un pie apskates objektiem
lielāka uzmanība jāpievērš maršrutu izstrādei
jāsakārto tūrisma infrastruktūra (jāveido kempingi, telšu laukumi, jāveido pastaigu un velo celiņi, jālabiekārto piekrastes u.tml.)
Ādažu centrā jāatklāj informācijas un tūrisma centrs
jāievieto vairāk informācijas Ādažu mājas lapā un citos interneta portālos
vairāk jāizdod informācijas materiāli
jāpiedalās tūrisma gadatirgos un citos pasākumos
cita atbilde ______________
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30. Kādas, Jūsuprāt būs izmaiņas šādās jomās Ādažu novadā tuvāko trīs gadu (2010.-2012.) laikā?
situācija
situācija
noteikti
drīzāk
uzlabosies uzlabosies

situācija drīzāk situācija noteikti grūti pateikt/
NA
pasliktināsies pasliktināsies

piezīmes,
paskaidrojumi

novada attīstība kopumā
nodarbinātība
vides kvalitāte
gājējiem domāto ielu infrastruktūra
ceļu/ ielu infrastruktūra
sabiedriskais transports
centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija
citi komunālie pakalpojumi
sabiedriskā kārtība un drošība
sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība
veselības aprūpe
kultūra, aktīvā atpūta
vispārējā izglītība
pirmsskolas izglītība
mūžizglītība

31. Kā Jūs vērtējat Ādažu novada pašvaldības, tās struktūrvienību un uzņēmumu darbu?
ļoti apmierina

drīzāk
apmierina

drīzāk
neapmierina

ļoti
neapmierina

grūti pateikt/
NA

piezīmes,
paskaidrojumi

Pašvaldības darbs kopumā
Deputātu darbs kopumā
Sociālais dienests
Būvvalde
Attīstības un informācijas daļa
Kanceleja
Iedzīvotāju uzskaites dienests
Iepirkumu daļa
Juridiskā un nekustamā īpašuma daļa
Grāmatvedības un finansu daļa
Saimniecības daļa
Bibliotēka
Kultūras nams
Ādažu sporta centrs
SIA „Ādažu namsaimnieks”
SIA „Ādažu Ūdens”
SIA „Ādažu glābšanas dienests”
SIA „Ādažu slimnīca”

32. Kā, Jūsuprāt, tiek izmantots pašvaldības budžets? Kāpēc?
ļoti lietderīgi

drīzāk lietderīgi

drīzāk nelietderīgi

ļoti nelietderīgi

grūti pateikt/ NA , jo ________________

33. Kādā veidā Jūs parasti iegūstat informāciju par pašvaldības darbu? (iespējams norādīt vairākas atbildes)
no avīzes „Ādažu Vēstis”
no citiem reģionāliem laikrakstiem
no Ādažu mājas lapas
no citiem portāliem internetā
no nacionāliem masu medijiem
zvanot, rakstot uz pašvaldību, tās iestādēm
apmeklējot pašvaldību, tās iestādes
tiekoties ar pašvaldības darbiniekiem
neesmu ieguvis informāciju
cita atbilde __________
grūti pateikt/ NA

34. Kādā veidā Jūs parasti izsakāt savu viedokli par pašvaldības darbu? (iespējams norādīt vairākas atbildes)
zvanot vai rakstot uz pašvaldību
piedaloties mājas lapas forumā
cita atbilde _____________________________

to nedaru

piedaloties sabiedriskajās apspriešanās

35. Kā Jūs vērtējat savu ietekmi uz pašvaldības lēmumiem, kas skar Jūsu dzīvi, Jūsu apkaimi? Tos var ietekmēt:
ļoti lielā mērā

drīzāk lielā mērā

drīzāk mazā mērā

ļoti mazā mērā

grūti pateikt/ NA

36. Domājot par dzīvi Ādažu novadā, cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam „Es ieteiktu šeit dzīvot saviem
draugiem”? Kāpēc?
pilnīgi piekrītu
drīzāk piekrītu
drīzāk nepiekrītu
pilnīgi nepiekrītu
grūti pateikt/ NA
jo ___________________________________________________________________________________________________

Pateicamies par piedalīšanos aptaujā!
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