
CIENĪJAMAIS JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS UN JELGAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJ! 

 
AICINĀM JŪS PIEDALĪTIES JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS UN JELGAVAS NOVADA* (*APTVER JELGAVAS 

UN OZOLNIEKU NOVADU) ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UN ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 
IZSTRĀDĒ! 

 

Lūdzam atbildēt uz aptaujas jautājumiem par turpmākajiem novada attīstības virzieniem. 
Apvelciet atbilžu variantam atbilstošo ciparu vai ierakstiet atbildes, kur tas nepieciešams.  

 
Aptauja, kas sastāv no 8 jautājumiem, ir anonīma. un tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. 

Aptaujas mērķis ir noskaidrot pašvaldību iedzīvotāju viedokli par pašvaldības attīstības iespējām, 

problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus attīstības programmas un 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei. 

 
D1. Dzimums:  

1 Vīrietis 

2 Sieviete 

 
D2. Vecums (pilni gadi): _________ 

 
D3. Jūsu pamata dzīvesvieta atrodas: 

(iespējama tikai 1 atbilde) 
1 Jelgavas valstspilsētā 

2 Cenu pagastā 

3 Elejas pagastā 

4 Glūdas pagastā 

5 Jaunsvirlaukas pagastā 

6 Kalnciema pagastā 

7 Lielplatones pagastā 

8 Līvbērzes pagastā 

9 Ozolnieku pagastā 

10 Platones pagastā 

11 Salgales pagastā 

12 Sesavas pagastā 

13 Svētes pagastā 

14 Valgundes pagasts 

15 Vilces pagasts 

16 Vircavas pagasts 

17 Zaļenieku pagasts 

18 
Citviet (norādiet) 

_____________________ 

 
 

 

 

D4. Jūsu pamata nodarbošanās: (iespējama  
tikai 1 atbilde) 
1 Students/skolēns 

2 Uzņēmējs 

3 Privāta uzņēmuma darbinieks 

4 Valsts, pašvaldības iestādes 

darbinieks 

5 Pašnodarbināta persona 

6 Pašlaik esmu bez darba 

7 Esmu pensijā 

8 Cita (norādiet) ………… 

 
D5. Jūsu darba/mācību vieta atrodas: 

(iespējama tikai 1 atbilde) 
1 Jelgavas valstspilsētā  

2 Jelgavas novadā (*aptver Jelgavas 

un Ozolnieku novadu) 

3 Rīgā 

4 Citviet (norādiet) ………… 

 

D6. Jūsu izglītība: (iespējama tikai 1 atbilde) 
1 Pamata 

2 Vidējā 

3 Profesionālā  

4 Augstākā 

5 Cita (norādiet) ………… 

 

 

 

1. Kā Jūs vērtējat Jūsu pašvaldības attīstību pēdējo piecu gadu laikā (t.i., 2015.-2020.gads)? 
(iespējama tikai 1 atbilde, lūdzu, apvelciet to) 

Negatīvi Drīzāk negatīvi Drīzāk pozitīvi Pozitīvi Grūti pateikt 

1 2 3 4 5 

 
2. Kā, Jūsuprāt, pašvaldība attīstīsies nākamo septiņu gadu laikā (t.i., 2022 - 2028.gads)? 

(iespējama tikai 1 atbilde, lūdzu, apvelciet to) 

Situācija pasliktināsies Situācija nemainīsies Situācija uzlabosies Grūti pateikt 

1 2 3 5 
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3. Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā Jūs esat apmierināts ar tālāk minēto jomu sakārtotību 
Jūsu pašvaldībā! (katrā rindā iespējama tikai 1 atbilde, lūdzu ielieciet atzīmi x pie atbilstošā varianta)  
Sniedzot vērtējumu, lūdzam domāt par ierasto situāciju, kas bija / būtu bez “Covid-19” ierobežojumu 
ieviešanas. 

Joma Apmierināts 
Drīzāk 

apmierināts 
Drīzāk 

neapmierināts 
Neapmierināts 

Grūti 
pateikt/Neesmu 

izmantojis 

1. Apkārtējās vides labiekārtojums un 
sakoptība 

     

2. Atpūtas infrastruktūra      

3. Tūrisma infrastruktūra      

4. Gaisa kvalitāte      

5. Ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumi 
     

6. Siltumapgādes pakalpojumi      

7. Atkritumu savākšana/ izvešana/ 

šķirošana 
     

8. Mājokļu kvalitāte un pieejamība      

9. Mājokļu apsaimniekošanas 
pakalpojumi 

     

10. Ģimenes ārstu pakalpojumi      

11. Speciālistu konsultācijas un 
pakalpojumi slimnīcās, poliklīnikās, 

veselības centros 

     

12. Nodarbinātības iespējas un 
darbavietas 

     

13. Atbalsts uzņēmējdarbībai un tās 
uzsākšanai 

     

14. Autoceļu un ielu stāvoklis      

15. Veloceliņu infrastruktūra      

16. Gājējiem domātu ielu infrastruktūra 
(ietves, celiņi, gājēju pārejas un 

apgaismojums u.tml.) 

     

17. Sabiedriskā transporta pakalpojumi 
Jelgavas valstspilsētā 

     

18. Sabiedriskā transporta pakalpojumi 

novadā 
     

19. Starppilsētu un starptautiskie 

pārvadājumi (osta, autobusi, lidosta, 
dzelzceļš) 

     

20. Pirmsskolas izglītības pakalpojumi      

21. Vispārējās izglītības pakalpojumi      

22. Profesionālās izglītības pakalpojumi      

23. Augstākās izglītības pakalpojumi      

24. Interešu jeb ārpusskolas izglītības 

pakalpojumi bērniem, jauniešiem 
     

25. Mūžizglītības jeb pieaugušo izglītības 
pakalpojumi 

     

26. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana      

27. Mākslas un kultūras pasākumu 
daudzveidība 

     

28. Izklaides un atpūtas iespējas       

29. Bibliotēku pakalpojumi       

30. Kultūrvēsturiskā un sakrālā 
mantojuma saglabāšana un attīstīšana 
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Joma Apmierināts 
Drīzāk 

apmierināts 
Drīzāk 

neapmierināts 
Neapmierināts 

Grūti 
pateikt/Neesmu 

izmantojis 

31. Pašvaldības pārvaldība (iespēja 

sazināties ar pašvaldību, tā pārstāvjiem 

klātienē, telefoniski vai pa pastu/ e-
pastu, pašvaldības pieņemšanas laiki)  

     

32. Pašvaldības pakalpojumu vai e-

pakalpojumu pieejamība 
     

33. Sociālais atbalsts un sociālie 

pakalpojumi  
     

34. Telekomunikāciju pakalpojumi 
(mobilie sakari, internets) 

     

35. Publiskā sporta infrastruktūra 

iedzīvotāju labsajūtas un veselības 
veicināšanai 

     

36. Profesionālā un amatieru sporta 
infrastruktūra un pakalpojumi 

     

37. Brīvā laika pavadīšanas iespējas 

jauniešiem 
     

38. Jauniešu nodarbinātības iespējas      

39. Reemigrācijas atbalsta iespējas      

 

3a. Ja ir kāda joma, kas nav minēta 3. jautājumā, bet par kuras sakārtotību Jūs esat 
neapmierināts, lūdzu, norādiet to! 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
4. Lūdzu, norādiet, kuri, Jūsuprāt, ir 5 steidzamākie darbi / attīstības jomas, kas pašvaldībai būtu 

primāri jārisina 3-5 gadu laikā? (lūdzu, apvelciet ne vairāk kā 5 atbildes) 
1 Jaunu uzņēmējdarbības teritoriju attīstība 

2 Atbalsts uzņēmējdarbībai (mazie un vidējie uzņēmēji, pašnodarbinātie, lauksaimnieki u.c.) 

3 Dzīvojamā fonda (mājokļu) attīstība 

4 Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu sakārtošana 

5 Atpūtas vietu dabā un bērnu rotaļu laukumu ierīkošana, infrastruktūras uzlabošana 

6 Autoceļu, ielu, velo un gājēju celiņu infrastruktūras uzlabošana 

7 Peldvietu un ūdensmalu infrastruktūras attīstība 

8 Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības veicināšana 

9 Bērnudārzu pieejamības veicināšana 

10 Bērnu un jauniešu interešu izglītības piedāvājuma attīstīšana 

11 Sociālā atbalsta un sociālo pakalpojumu piedāvājuma attīstīšana 

12 Kultūras pasākumu daudzveidības un pieejamības veicināšana 

13 Kultūras infrastruktūra 

14 Sporta pakalpojumu un infrastruktūras attīstība 

15 Sabiedriskā transporta pieejamības veicināšana 

16 Sadzīves atkritumu šķirošanas veicināšana 

17 Citi darbi (norādiet) ………… 

18 Citi darbi (norādiet) ………… 

19 Citi darbi (norādiet) ………… 
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5. Lūdzu, norādiet, kuras, Jūsuprāt, ir 5 svarīgākās jomas, kuru attīstību pašvaldībai būtu 
jāveicina/ jāspēcina ilgtermiņā – 10-15 gadu laikā? (lūdzu, apvelciet ne vairāk kā 5 atbildes) 

1 Jaunu uzņēmējdarbības teritoriju attīstība 

2 Atbalsts uzņēmējdarbībai (mazie un vidējie uzņēmēji, pašnodarbinātie, lauksaimnieki u.c.) 

3 Dzīvojamā fonda (mājokļu) attīstība 

4 Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu sakārtošana 

5 Atpūtas vietu dabā un bērnu rotaļu laukumu ierīkošana, infrastruktūras uzlabošana 

6 Autoceļu, ielu, velo un gājēju celiņu infrastruktūras uzlabošana 

7 Peldvietu un ūdensmalu infrastruktūras attīstība 

8 Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības veicināšana 

9 Bērnudārzu pieejamības veicināšana 

10 Bērnu un jauniešu interešu izglītības piedāvājuma attīstīšana 

11 Sociālā atbalsta un sociālo pakalpojumu piedāvājuma attīstīšana 

12 Kultūras pasākumu daudzveidības un pieejamības veicināšana 

13 Sporta pakalpojumu un infrastruktūras attīstība 

14 Sabiedriskā transporta pieejamības veicināšana 

15 Sadzīves atkritumu šķirošanas veicināšana 

16 Cita joma (norādiet) ………… 

17 Cita joma (norādiet) ………… 

18 Cita joma (norādiet) ………… 

19 Cita joma (norādiet) ………… 

20 Cita joma (norādiet) ………… 

 
 

6.  Kas Jums pietrūkst, dzīvojot savā pašvaldībā? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
 

7. Ar ko Jūs lepojaties savā pašvaldībā? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
8. Ja Jūs būtu gatavs piedalīties citās nelielās aptaujās vai pašvaldības organizētos ar attīstības 

plānošanu saistītos pasākumos, lūdzu, atstājiet savu e-pasta adresi. Informējam, ka Jūsu e-pasta 
adrese tiks uzkrāta tikai attīstības plānošanas dokumentu izstrādes periodā, pēc tam tā tiks dzēsta. 

Jūsu personas dati netiks publiskoti vai kā citādi izplatīti. 
 

_______________________________________________________ 
 

Paldies! 
Jelgavas pilsētas un novada attīstība ir atkarīga no mūsu visu kopīgas rīcības! 


