
Cienījamais Salas novada iedzīvotāj! 
 

AICINĀM JŪS PIEDALĪTIES SALAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 
IZSTRĀDĒ UN ATBILDĒT UZ APTAUJAS JAUTĀJUMIEM PAR TURPMĀKAJIEM 

NOVADA ATTĪSTĪBAS VIRZIENIEM! 
 
Aptauja ir anonīma un aptaujas rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Aptaujas mērķis ir 
noskaidrot Salas novada iedzīvotāju viedokli par novada attīstības iespējām, problēmām un 
to iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus Salas novada attīstības 
programmas izstrādei. 
 
1. Jūsu faktiskā dzīvesvieta 
atrodas:  
o Salas pagastā 
o Sēlpils pagastā 

2. Jūsu dzimums:  
o Sieviete 
o Vīrietis 

3. Lūdzu, norādiet savu 
vecumu: 
o līdz 18 
o 18 – 25 
o 26 – 45 
o 46 – 60 
o 61 un vairāk 

 
4. Jūsu izglītība:  
o Pamata 
o Vidējā 
o Vidējā speciālā 
o Augstākā 
o Mācos skolā 
o Studēju 
 
7. Vai tuvāko piecu (5) 
gadu laikā plānojat mainīt 
dzīvesvietu? 
o Jā, Salās novada robežā 
o Jā. Citā novadā vai pilsētā 
o Jā, ārvalstīs 
o Nē 
 

 
5. Jūsu nodarbošanās:  
o Skolēns 
o Students 
o Uzņēmējs 
o Kāda uzņēmumu 
darbinieks 
o Valsts vai pašvaldības 
darbinieks 
o Pašnodarbināta persona 
o Mājsaimniece 
o Bezdarbnieks 
o Pensionārs 
o Cits variants  
 
.................................... 
 

 
6. Jūsu darba/ mācību vieta 
atrodas: 
o Salas pagastā 
o Sēlpils pagastā 
o Jēkabpilī 
o Nestrādāju / nemācos 
o Citā novadā vai pilsētā 
 
.................................... 
 
7. Kādu lauku attīstības 
pasākumu jūs atbalstāt? 
o Kas veicina nodarbinātību 
o Infrastruktūras sakārtošanu 
o Atbalstīt mājražotājus 
o Lauksaimniecisko ražošanu 
atbalstīt ( kā pirmo) 
o Vides un ainavu sakārtotību 
o Cits variants 
 
.................................... 

 
8. Kādi infrastruktūras 
uzlabojumi būtu jāveic 
Jūsu pagastā? (Lūgums 
atzīmēt ne vairāk kā 3 atbilžu 
variantus!) 
o Jāveic ielu un ceļu 
seguma uzlabojumi 
o Jāuzlabo ciemu 
apgaismojums 
o Jāsakopj apkārtne 
o Jāierīko bērnu rotaļu 
laukumi 
o Dienas centru 
o Cits variants 
 
.................................... 
 

 
9. Kur Jūs visvairāk 
iegūstat informāciju par 
pašvaldības darbību? 
(iespējamas vairākas atbildes) 
o Novada vēstis 
o www.salasnovads.lv 
o Novada domē 
o Sēlpils pagasta pārvaldē 
o Cits variants 
 
.................................... 
 

 
10. Kādu informāciju, 
Jūsuprāt, vajadzētu vairāk? 
(iespējamas vairākas atbildes) 
o Par pašvaldības darbību 
kopumā  
o Par sociāliem pakalpojumiem 
oPar novadā notiekošajiem 
kultūras 
un sporta pasākumiem 
oPar novadā pieejamajiem 
veselības 
aprūpes pakalpojumiem 
o Par ar nekustamo īpašumu 
un būvniecību saistītiem 
jautājumiem 
o Cits variants 
 
.................................... 



 
11. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu PIEEJAMĪBA Jūsu novadā un 
atzīmējiet pakalpojumu saņemšanas vietu ( 1 ) - Sala; ( 2 ) – Birži; ( 3 ) – Sēlija. 
 
 Pakalpojumu

saņemšanas 
vieta 

Ļoti 
apmierina

Drīzāk 
apmierina

Drīzāk 
neapmierina 

Ļoti 
neapmierina

Nav 
pieejams 

Sabiedriskais transports       

Sociālā palīdzība un 

sociālie pakalpojumi 

      

Ārsts       

Policija       

Skolas       

Bērnudārzs       

Kultūras pasākumi       

Sporta pasākumi       

Pašvaldības 

administrācija 

      

 

 

      

 
 
12. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu KVALITĀTE Jūsu novadā un 
atzīmējiet pakalpojumu saņemšanas vietu ( 1 ) - Sala; ( 2 ) – Birži; ( 3 ) – Sēlija. 
 
 Pakalpojumu

saņemšanas 
vieta 

Ļoti 
apmierina

Drīzāk 
apmierina

Drīzāk 
neapmierina 

Ļoti 
neapmierina

Nav 
pieejams 

Vides sakoptība       

Gājējiem domātu ielu 
infrastruktūra (ietves, 
celiņi, gājēju pārejas 
utml.) 

      

Transportam domāto 
ielu/ceļu infrastruktūra 

      

Ielu apgaismojums       

Sabiedriskā transporta 
pakalpojumi 

      

Atkritumu 
savākšana/izvešana 

      

Sabiedriskās kārtības 
nodrošināšana 

      

Sociālā palīdzība un 
sociālie pakalpojumi 

      

Veselības aprūpes 
pakalpojumi 

      

Kultūras un izklaides 
pasākumi 

      

Vispārējās izglītības 
pakalpojumi 

      

Pirmsskolas izglītības 
pakalpojumi 

      

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
13. Kādi, Jūsuprāt, ir LIELĀKIE TRŪKUMI Jūsu pagastā?  
(Lūgums atzīmēt ne vairāk kā 3 atbilžu variantus!)  
 
o Slikts ceļu stāvoklis 
o Nepietiekams sabiedriskā transporta 
nodrošinājums 
o Nesakārtotas dabas teritorijas 
o Drošības un kārtības nodrošināšana 
o Veselības aprūpes pieejamība 

o Darba vietu trūkums 
o Nesakārtota ūdensapgāde un kanalizācija 
o Zema pieejamās izglītības kvalitāte 
o Nesakārtota tūrisma infrastruktūra 
o  Cits variants  
 
.................................... 
 

 
14. Kādām, Jūsuprāt, vajadzētu būt PRIORITĀRAJĀM JOMĀM, ko Salas novadā 
vajadzētu attīstīt? (Lūgums atzīmēt ne vairāk kā 3 atbilžu variantus!) 
 
o Daudzdzīvokļu māju un pašvaldības 
objektu siltināšana 
o Komunālā saimniecība (ūdens un 
siltumapgāde, kanalizācija, atkritumi) 
o Izglītība 
o Kultūra 
o Tūrisms 
o Sports un aktīvā atpūta 
 
 
 

o Veselības aprūpe 
o Drošība un sabiedriskā kārtība 
o Infrastruktūra (ceļi, komunikācijas) 
o Derīgo izrakteņu ieguve un apstrāde 
o Lauksaimniecība 
o Mežizstrāde un kokapstrāde 
o Lauksaimniecības produkcijas pārstrāde 
o Cits variants 
 
.................................... 
 

 
15. Kādi ir, Jūsuprāt, STEIDZAMĀKIE DARBI vai PROBLĒMAS, kas pašvaldībai būtu 
jārisina? 
 
 
..................................................................................................................................................... 
 
 
..................................................................................................................................................... 
 
 
16. Jūsu IETEIKUMI pašvaldības darba uzlabošanai: 
 
 
..................................................................................................................................................... 
 
 
..................................................................................................................................................... 
 
 

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

 
 
Aptaujas rezultātu apkopojums būs pieejams Salas novada mājas lapā www.salasnovads.lv 
sadaļā „Attīstības programmas izstrāde” 
 
 
Trīs no aizpildītajām aptaujas anketām iegūs pārsteiguma balvu no SIA „DONA”. 
 
Aptauja ir anonīma, taču respondents, ja viņš vēlas saņemt iespējamo pārsteiguma 
balvu, ir aicināts norādīt kontakttālruni: ___________________ 


