
 
RĒZEKNES NOVADA IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS (2015. gads) REZULTĀTI 

 
 

Lai izzinātu iedzīvotāju viedokli par pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti un par dzīvi novadā kopumā, 
Rēzeknes novada pašvaldība gandrīz divu mēnešu garumā laika posmā no 07.12.2015. līdz 01.02.2016. organizēja 
iedzīvotāju aptauju "Kā Jūs vērtējat Rēzeknes novada attīstību?". Aptaujā kopumā piedalījās 244 respondenti, no 
tiem 177 sievietes un 67 vīrieši, respondentu vidējais vecums 41,4 gadi. Vislielāko aktivitāti aptaujā ir uzrādījuši 
Nagļu pagasta iedzīvotāji, tiem seko iedzīvotāji no Mākoņkalna un Nautrēnu pagasta. Aktīvi aptaujā piedalījās arī 
Audriņu, Bērzgales, Feimaņu, Ilzeskalna, Lendžu, Ozolaines, Pušas un Rikavas pagasta iedzīvotāji.  

Aptaujas ietvaros iedzīvotājiem bija jāatbild uz 11 jautājumiem. Aptaujas rezultāti atspoguļoti gan 
diagrammu veidā, gan aprakstoši. Apkopojot izteiktos viedokļus par jautājumiem, kur atbilžu varianti ir 
„Apmierina”, „Drīzāk apmierina”, „Drīzāk neapmierina” un „Neapmierina”, pozitīva jeb apmierinoša vērtējuma 
rādītājā tika summēti atbilžu varianti “Apmierina” un “Drīzāk apmierina”, negatīva jeb neapmierinoša vērtējuma 
kopējā rādītājā summētas atbildes “Neapmierina” un “Drīzāk neapmierina”. 

 
1. Kur Jūs iegūstat informāciju par pašvaldības darbību un pieņemtajiem lēmumiem? 

 
Lielākā daļa respondentu ir norādījusi, ka informāciju par pašvaldības darbību iegūst novada mājaslapā 
www.rezeknesnovads.lv, kā arī ar laikrakstu vai vietējo pagasta avīžu starpniecību. Pēc aptaujas rezultātiem var 
secināt, ka liela nozīme informācijas apmaiņā ir arī organizētajām iedzīvotāju sapulcēm, ziņojuma dēļiem pagasta 
ciemos un komunikācijai ar pašvaldības darbiniekiem klātienē. Atbilžu variantā „Cits” papildus norādīts 
informācijas iegūšanas avots - sociālie tīkli.  
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2. Kā Jūs vērtējat savu ietekmi uz pašvaldības lēmumiem, kas skar Jūsu dzīvi, Jūsu apkaimi? Vai Jūs tos varat 
ietekmēt? 

Varu ietekmēt ļoti lielā mērā 7  2.9%  
Varu ietekmēt viduvēji 46  18.9%  
Varu ietekmēt ļoti maz 61  25%  
Nevaru ietekmēt 76  31.1%  
Grūti pateikt 54  22.1%  

 Pēc aptaujas rezultātiem var secināt, ka lielākā daļa aptaujāto uzskata, ka pašvaldības lēmumus nevar ietekmēt vai tos ietekmēt var ļoti maz (kopā abas atbildes sastāda 56,1 %). Gandrīz piektā daļa jeb 18,9 % ir norādījuši, ka pašvaldības lēmumus var ietekmēt viduvēji un tikai nepilni 3 % uzskata, ka pašvaldības lēmumus var ietekmēt lielā mērā.  3. Lūdzu, nosauciet trīs labās lietas (interesantākos pasākumus vai veiksmīgākos projektus), kuras notikušas 
jebkurā nozarē Rēzeknes novadā 2015. gadā. 
Vadoties pēc respondentu sniegtajām atbildēm, vispopulārākie pasākumi Rēzeknes novadā 2015. gadā ir Rēzeknes novada diena un folkloras festivāls „Baltica”, Rēzeknes novada Uzņēmēju diena, ik mēnesi Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas ēkā organizētais Zaļais tirdziņš, kurā var iegādāties vietējo zemnieku, mājražotāju un amatnieku produkciju, kā arī Rēzeknes un Viļānu novada 14. grāmatu svētki Strūžānos. Vairums aptaujāto atzīmējuši arī Podnieku dienas tradīciju, jauniešu centru darbību pagastos un notikušās sporta spēles pagasta vai novada mērogā (piem. Zvejniekdiena Nagļos). Vides jomā respondenti norāda uz pakāpeniskiem uzlabojumiem gan valsts, gan pašvaldības ceļu infrastruktūras sakārtošanā, kā arī pozitīvi vērtēta atkritumu šķirošanas punktu izveide novadā. 
Kā 2015. gada veiksmīgāko projektu, kuru aptaujātie savās atbildēs visbiežāk norādījuši, ir Lūznavas muižas atjaunošana un tajā notiekošie kultūras pasākumi. Šim projektam seko Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstības projekts, kur visatzinīgāk vērtēta tieši Maltas daudzfunkcionālās zāles būvniecība. Aptaujātie iedzīvotāji par veiksmīgu projektu uzskata arī Lendžu estrādes būvniecību un organizēto estrādes atklāšanas pasākumu. 
4. Cik apmierināts/-a Jūs esat ar katru no šiem pakalpojumiem un jomām Rēzeknes novadā? 

Vides sakoptība, zaļo zonu labiekārtojums 
Apmierina 83  34%  
Drīzāk apmierina 108  44.3%  
Drīzāk neapmierina 22  9%  
Neapmierina 14  5.7%  
Nav pieejams 2  0.8%  
Grūti pateikt 15  6.1%  
  

Gājējiem domātu ielu infrastruktūra (ielu apgaismojums, ietves, celiņi) Apmierina 63  25.8%  
Drīzāk apmierina 79  32.4%  
Drīzāk neapmierina 51  20.9%  
Neapmierina 26  10.7%  
Nav pieejams 7  2.9%  
Grūti pateikt 18  7.4%  
 

Autoceļu/ielu infrastruktūra, ceļu uzturēšana 
Apmierina 40  16.4%  
Drīzāk apmierina 89  36.5%  
Drīzāk neapmierina 57  23.4%  
Neapmierina 49  20.1%  
Grūti pateikt 9  3.7%  
 



 Lielākā daļa aptaujāto (78,3 %) ir apmierināti ar vides sakoptību un zaļo zonu labiekārtojumu novadā. Ar gājējiem 
domāto ielu infrastruktūru ir apmierināti nedaudz vairāk nekā puse jeb 58,2 % aptaujāto, bet trešā daļa - 31,6 % - 
ir neapmierināti. Respondentu viedoklis dalās atbildēs par ceļu un ielu infrastruktūru un ceļu uzturēšanu: 52,9 % ir 
apmierināti, bet 45,5 % respondentu uzskata ceļu un ielu infrastruktūras attīstību un uzturēšanu par 
neapmierinošu. Salīdzinājumā ar 2014. gada nogalē veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, ir vērojamas nelielas 
pozitīvas tendences, proti, iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar ceļu un ielu infrastruktūru ir paaugstinājies par 
aptuveni 4%. 

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana un drošība Apmierina 40  16.4%  
Drīzāk apmierina 100  41%  
Drīzāk neapmierina 51  20.9%  
Neapmierina 25  10.2%  
Nav pieejams 1  0.4% 
Grūti pateikt 27  11.1%  
 

Sabiedriskā transporta pakalpojumi Apmierina 86  35.2%  Drīzāk apmierina 72  29.5%  
Drīzāk neapmierina 45  18.4%  Neapmierina 19  7.8%  Nav pieejams 2  0.8%  
Grūti pateikt 20  8.2%  
  Skolēnu transporta nodrošinājums 

Apmierina 139  57%  
Drīzāk apmierina 53  21.7%  
Drīzāk neapmierina 4  1.6%  
Neapmierina 4  1.6%  
Nav pieejams 5  2%  
Grūti pateikt 39  16%  
 

 

 Jautājumā par apmierinātību ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu un drošību lielākais aptaujāto īpatsvars – 57,4 % - ir snieguši atbildes „Apmierina” vai „Drīzāk apmierina”. Ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem ir apmierināti 64,7 % respondentu, bet ar šo pakalpojumu neapmierināto skaits procentos sastāda 26,2. Augstāks apmierinātības līmeņa rādītājs (78,7 %) ir par skolēnu transporta nodrošinājumu, kur tikai 3,2 % respondentu ir norādījuši, ka nav ar to apmierināti.  Būvvaldes pakalpojumi 
Apmierina 41  16.8%  
Drīzāk apmierina 55  22.5%  
Drīzāk neapmierina 17  7%  
Neapmierina 13  5.3%  
Nav pieejams 8  3.3%  
Grūti pateikt 110  45.1%  
 

Veselības aprūpes pakalpojumi 
Apmierina 82  33.6%  
Drīzāk apmierina 79  32.4%  
Drīzāk neapmierina 30  12.3%  
Neapmierina 26  10.7%  
Nav pieejams 4  1.6%  
Grūti pateikt 23  9.4%  
  Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība 

Apmierina 69  28.3%  
Drīzāk apmierina 73  29.9%  
Drīzāk neapmierina 26  10.7%  
Neapmierina 15  6.1%  
Nav pieejams 7  2.9%  
Grūti pateikt 54  22.1%  
 

 

  



Aptaujātie iedzīvotāji savās atbildēs svārstās jautājumā par apmierinātību ar pašvaldības būvvaldes 
pakalpojumiem – liela daļa jeb 39,3 % ir apmierināti un 12,3 % ir neapmierināti ar sniegtajiem pakalpojumiem 
būvniecības jomā, tomēr pārliecinoši (45,1 %) dominē atbilde „Grūti pateikt”, kas varētu liecināt par to, ka lielai 
daļai respondentu līdz šim nav bijusi nepieciešamība izmantot būvvaldes pakalpojumus. Vairums aptaujāto (66%) 
veselības pakalpojumus novērtējuši pozitīvi. Aptuveni ceturtā daļa jeb 23 % respondentu norāda, ka ar veselības 
pakalpojumiem novadā nav apmierināti, 9,4 % no aptaujātajiem ir grūti atbildēt un novērtēt veselības aprūpes 
pakalpojumu kvalitāti, kā arī ir neliela daļa - 4 respondenti jeb 1,6%, kuriem šāds pakalpojums nav pieejams. 
Aptaujas rezultāti parāda, ka iedzīvotāju lielākā daļa – 58,2 % ir apmierināti ar sociālajiem pakalpojumiem. Gandrīz 
trīs reizes ir mazāk to, kuri ar sociālo palīdzības sniegšanu novada iedzīvotājiem nav apmierināti (16,8 %), kā arī 
salīdzinoši liels īpatsvars – 22,1 % - ir tie iedzīvotāji, kuriem sociālos pakalpojumus ir grūti novērtēt vai tos 
neizmanto vispār. Salīdzinājumā ar 2014. gada nogalē veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, apmierinātība ar 
veselības aprūpes un sociālajiem pakalpojumiem iedzīvotāju vidū ir augusi – minētie rādītāji ir kāpuši attiecīgi par 
13 % un 15 %.  

Pirmsskolas izglītības pakalpojumi Apmierina 108  44.3% Drīzāk apmierina 55  22.5% Drīzāk neapmierina3  1.2%  Neapmierina 6  2.5%  Nav pieejams 2  0.8% Grūti pateikt 70  28.7% 
 

Vispārējās izglītības pakalpojumi Apmierina 84  34.4% Drīzāk apmierina 68  27.9% Drīzāk neapmierina8  3.3%  Neapmierina 15  6.1%  Nav pieejams 3  1.2%  Grūti pateikt 66  27%  
  Izglītības iestāžu pedagogu darbs Apmierina 68  27.9% Drīzāk apmierina 79  32.4% Drīzāk neapmierina16  6.6%  Neapmierina 10  4.1%  Nav pieejams 2  0.8% Grūti pateikt 69  28.3% 

 

 Interešu izglītības nodarbību kvalitāte (pulciņi, deju kolektīvi u.c.) Apmierina 87  35.7% Drīzāk apmierina 78  32%  Drīzāk neapmierina12  4.9%  Neapmierina 9  3.7%  Nav pieejams 6  2.5%  Grūti pateikt 52  21.3% 
  Mūžizglītības pakalpojumi - pieaugušo izglītības kursi, apmācības Apmierina 53  21.7% Drīzāk apmierina 53  21.7% Drīzāk neapmierina31  12.7% Neapmierina 17  7%  Nav pieejams 22  9%  Grūti pateikt 68  27.9% 

 

 

 
Analizējot apmierinātību ar izglītības pakalpojumiem, var novērot līdzīgu iedzīvotāju viedokļu sadalījumu 
jautājumos par pirmsskolas, vispārējās izglītības (tai skaitā pedagogu darbu izglītības iestādēs) un interešu izglītības 
nodarbību kvalitāti. Aptaujāto iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar minētajiem pakalpojumiem un to kvalitāti ir 
robežās no 60,3 % līdz 67,7 %, kur visaugstāk novērtēta interešu izglītība (pulciņi, deju kolektīvi u.c.) nodarbību 
kvalitāte. Ar pirmsskolas izglītības pakalpojumiem kopumā neapmierināti ir tikai 3,7 % aptaujāto, ar vispārējās 
izglītības pakalpojumiem – 9,4 % aptaujāto, izglītības iestāžu pedagogu darbu negatīvi novērtē 10,7 % iedzīvotāji, 
bet 8,6 % respondentu norāda, ka interešu izglītības nodarbību kvalitāte ir neapmierinoša vai drīzāk 
neapmierinoša. Krietni neapmierinātāki iedzīvotāji ir ar mūžizglītības (izglītība visā dzīves garumā) pakalpojumiem 



– kopumā apmierinātības līmenis sastāda 43,4 %, bet ceturtā daļa jeb 19,7 % no respondentiem ir neapmierināti. 
Salīdzinošs liels īpatsvars (27,9 %) nespēj novērtēt pieejamos mūžizglītības pakalpojumus novadā.  
 

Sporta, aktīvās atpūtas pasākumi Apmierina 97  39.8% Drīzāk apmierina 77  31.6% Drīzāk neapmierina22  9%  Neapmierina 9  3.7%  Nav pieejams 7  2.9%  Grūti pateikt 32  13.1% 
 

Kultūras, izklaides pasākumi Apmierina 115  47.1% Drīzāk apmierina 74  30.3% Drīzāk neapmierina21  8.6%  Neapmierina 13  5.3%  Nav pieejams 4  1.6%  Grūti pateikt 17  7%  
  Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi Apmierina 145  59.4% Drīzāk apmierina 69  28.3% Drīzāk neapmierina9  3.7%  Neapmierina 2  0.8% Nav pieejams 1  0.4% Grūti pateikt 18  7.4%  

 

 

 Sporta un aktīvās atpūtas pasākumus kopumā apmierinoši novērtējuši 71,4 % aptaujāto, neapmierinoši – 12,7 %. 
Apmierinošu vērtējumu par kultūras un izklaides pasākumiem snieguši 77,4%, savukārt 13,9 % no iedzīvotājiem 
šos pakalpojumus vērtējuši negatīvi. Visatzinīgāk vērtēti bibliotēkas sniegtie pakalpojumi, kur 87,7 % iedzīvotāji ir 
apmierināti ar bibliotēku darbību novadā, un tikai 4,5 % uzskata, ka bibliotēkas pakalpojumu piedāvājums un 
kvalitāte ir neapmierinoša. 

Kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumi Apmierina 92  37.7% Drīzāk apmierina 48  19.7% Drīzāk neapmierina19  7.8%  Neapmierina 21  8.6%  Nav pieejams 15  6.1%  Grūti pateikt 49  20.1% 
 

Siltumapgādes pakalpojumi Apmierina 80  32.8% Drīzāk apmierina 33  13.5% Drīzāk neapmierina16  6.6%  Neapmierina 8  3.3%  Nav pieejams 44  18%  Grūti pateikt 63  25.8% 
  Atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumi Apmierina 116  47.5% Drīzāk apmierina 73  29.9% Drīzāk neapmierina20  8.2%  Neapmierina 9  3.7%  Nav pieejams 3  1.2%  Grūti pateikt 23  9.4%  

 

 Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana Apmierina 46  18.9% Drīzāk apmierina 28  11.5% Drīzāk neapmierina34  13.9% Neapmierina 30  12.3% Nav pieejams 22  9%  Grūti pateikt 84  34.4% 
  Kapsētu apsaimniekošana Apmierina 98  40.2% Drīzāk apmierina 80  32.8% Drīzāk neapmierina22  9%  Neapmierina 12  4.9%  Nav pieejams 3  1.2%  Grūti pateikt 29  11.9% 

 

 



 Pašvaldības nodrošināto komunālo pakalpojumu jomā aptaujas anketā tika izdalīti vairāki jautājumi. No diagrammās norādītajiem pakalpojumiem, aptaujas rezultāti parāda iedzīvotāju vislielāko apmierinātību (77,4 %) tieši ar atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumiem, kurus Rēzeknes novada teritorijā nodrošina SIA „ALAAS”. Aptaujāto iedzīvotāju lielākā daļa jeb 57,4 % ir apmierināti arī ar kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumiem.  Jautājumā par siltumapgādes pakalpojumiem, 46,3 % respondentu ir apmierināti ar siltumapgādes pakalpojumiem, 9,9% - nav apmierināti un lielai daļai no respondentiem (18 %) šāds pakalpojums nav pieejams. Aptaujāto iedzīvotāju viedoklis dalās apmierinātībā ar daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu. Viena trešā daļa jeb 30,4 % aptaujāto ir vienisprātis par to, ka daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana tiek veikta apmierinoši, bet otra trešdaļa jeb 26,2 % norāda, ka nav apmierināti ar sniegtajiem pakalpojumiem. Savukārt 34,4 % respondentu nav konkrēta viedokļa minētajā jautājumā. Novada teritorijā esošo kapsētu apsaimniekošana, pamatojoties uz aptaujas rezultātos dominējošo viedokli (73%), tiek veikta kopumā kvalitatīvi un iedzīvotāji ir apmierināti.  Tūrisma piedāvājuma kvalitāte (apskates objekti, naktsmītnes, maršruti u.c) Apmierina 62  25.4% Drīzāk apmierina 69  28.3% Drīzāk neapmierina22  9%  Neapmierina 6  2.5%  Nav pieejams 12  4.9%  Grūti pateikt 73  29.9% 
 

Tūrisma infrastruktūras kvalitāte (norādes, kempingi, telšu vietas, pastaigu takas,  velomaršruti u.tml.) Apmierina 52  21.3% Drīzāk apmierina 67  27.5% Drīzāk neapmierina26  10.7% Neapmierina 13  5.3%  Nav pieejams 15  6.1%  Grūti pateikt 71  29.1% 
  

Tūrisma piedāvājumu kvalitāte aptaujāto iedzīvotāju vidū tiek vērtēta kopumā pozitīvi 53,7 %, negatīvi – 11,5 %, 
bet trešajai daļai aptaujāto jeb 29,9 % ir grūti sniegt konkrētu viedokli. Tūrisma infrastruktūras kvalitāti apmierinoši 
novērtējuši 48,8 %, neapmierinošu vērtējumu izteikuši 16 % aptaujāto un lielai daļai – 29,1 % respondentiem, līdzīgi 
kā par iepriekš minēto jautājumu, ir grūti sniegt viedokli, kas varētu būt skaidrojams ar to, ka iedzīvotāji ir 
salīdzinoši maz apmeklējuši sava novada tūrisma objektus un līdz ar to tiem ir grūti novērtēt pieejamo tūrisma 
infrastruktūru. 

Uzņēmēju, mājražotāju un amatnieku sadarbība ar pašvaldību, kopīgu projektu īstenošana Apmierina 61  25%  Drīzāk apmierina 63  25.8% Drīzāk neapmierina20  8.2%  Neapmierina 13  5.3%  Nav pieejams 7  2.9%  Grūti pateikt 80  32.8% 
 

Lauku konsultantu pakalpojumi Apmierina 70  28.7% Drīzāk apmierina 54  22.1% Drīzāk neapmierina17  7%  Neapmierina 23  9.4%  Nav pieejams 12  4.9%  Grūti pateikt 68  27.9% 
 

 Vietējo uzņēmēju, amatnieku un mājražotāju tirdziņu un izstāžu organizēšana Apmierina 78  32%  Drīzāk apmierina 74  30.3% Drīzāk neapmierina23  9.4%  Neapmierina 9  3.7%  Nav pieejams 9  3.7%  Grūti pateikt 51  20.9% 
 

 

 



 Pašvaldības sadarbība ar uzņēmējiem, mājražotājiem un amatniekiem aptaujāto vidū kopumā novērtēta apmierinoši (50,8 %), kā neapmierinošu novērtējuši 13,5% aptaujāto, bet trešā daļa, jeb 32,8 % ir snieguši viedokli “Grūti pateikt”. Līdzīgi novērtēti arī lauku konsultantu pakalpojumi, kur 50,8% aptaujāto ir apmierināti ar sniegtajiem pakalpojumiem, bet 14,3 % ir neapmierināti ar lauku konsultantu darbību. Atzinīgi novērtēts pašvaldības darbs un aktivitātes, kas saistītas ar vietējo uzņēmēju, amatnieku un mājražotāju tirdziņu un izstāžu organizēšanu. Apmierināto iedzīvotāju skaits ir 62,3 %, neapmierināto – 13,1 %.   Mobilo sakaru tīkla pārklājums Apmierina 122  50%  Drīzāk apmierina 82  33.6% Drīzāk neapmierina23  9.4%  Neapmierina 10  4.1%  Nav pieejams 1  0.4% Grūti pateikt 6  2.5%  
 

Interneta pieslēguma kvalitāte Apmierina 103  42.2% Drīzāk apmierina 90  36.9% Drīzāk neapmierina27  11.1% Neapmierina 7  2.9%  Nav pieejams 1  0.4% Grūti pateikt 16  6.6%  
  Aptaujas rezultāti liecina, ka iedzīvotāji lielākoties pozitīvi vērtē mobilo sakaru tīkla pārklājumu novadā (83,6%) un arī interneta pieslēgumu kvalitāti (79,1%). Kā neapmierinošu sakaru kvalitāti abos minētajos jautājumos vērtējuši vidēji 13 % respondentu.  Vietējo pagasta avīžu kvalitāte Apmierina 105   43% Drīzāk apmierina 82   33.6% Drīzāk neapmierina 22   9% Neapmierina 16   6.6% Nav pieejams 7   2.9% Grūti pateikt 12   4.9% 

 

Novada pašvaldības mājas lapas kvalitāte Apmierina 101   41.4% 
Drīzāk apmierina 83   34% 
Drīzāk neapmierina 12   4.9% 
Neapmierina 8   3.3% 
Grūti pateikt 40   16.4%
 

  Jautājumā par vietējo pagasta avīžu kvalitāti respondentu atbildēs dominē pozitīvs vērtējums, proti, 76,6% aptaujāto vietējo pagasta avīžu kvalitāti ir novērtējuši apmierinoši, 15,6% - neapmierinoši. 2,9% aptaujāto atzinuši, ka pagastu avīze viņiem nav pieejama. Novada pašvaldības mājaslapas www.rezeknesnovads.lv kvalitāti atzinīgi novērtējuši 75,4 % iedzīvotāju, negatīvi – 8,2 %, kā arī liela daļa (16,4 %) nav sniegusi konkrētu atbildi.   Vērtējums kopumā par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un dzīvi Rēzeknes novadā Apmierina 61   25% 
Drīzāk apmierina 134   54.9%
Drīzāk neapmierina 17   7% 
Neapmierina 10   4.1% 
Grūti pateikt 22   9% 

 Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi Rēzeknes novadā kopumā, atbilstoši respondentu sniegtajām atbildēm, ir samērā augsta - 79,9 %. Atbilžu “Drīzāk neapmierina” un “Neapmierina” kopsumma sastāda 11,1 %, atbildi “Grūti pateikt” uzrādījuši 9 % no aptaujāto iedzīvotāju skaita. Salīdzinājumā ar 2014. gada nogalē veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, kurā vidējais apmierinātības līmenis ar pašvaldības pakalpojumiem bija 61,4 %, ir vērojama pozitīva tendence - apmierinātība ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un dzīvi Rēzeknes novadā iedzīvotāju vidū ir paaugstinājusies.   



5. Lūdzu, nosauciet trīs aktuālākos jautājumus/ steidzamākās problēmas, kuras pašvaldībai šobrīd būtu jārisina 
 

No visām respondentu atbildēm ilustrētas populārākās atbildes, kuras tika minējuši vismaz 8 respondenti. Svarīgākā problēma, kas uztrauc iedzīvotājus, ir ceļu kvalitāte, un respondenti uzskata, ka steidzami ir jāveic apjomīgi ceļu kvalitātes uzlabošanas un ceļu infrastruktūras atjaunošanas pasākumi. Otrā visbiežāk minētā problēma ir augstais bezdarba līmenis novadā. Aptaujātie iedzīvotāji norāda, ka, atbalstot uzņēmējdarbības attīstības novadā, tiks veicināta arī jaunu darba vietu radīšana. Pie prioritāri veicamajiem darbiem norādīta ielu apgaismojuma nodrošināšana pagasta ciemos, kā arī darbs ar jauniešiem, organizējot gan kultūras un sporta pasākumus, gan sniedzot atbalstu nepieciešamā sporta inventāra un aprīkojuma iegādē. Sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamības uzlabošanu norādījuši 9 respondenti. Pēc respondentu domām, ir veicami arī kultūras dzīves aktivizēšanas un popularizēšanas pasākumi katrā pagastā, iesaistot visu vecumposmu iedzīvotājus. Aktuālākie jautājumi, kas jārisina, lai nodrošinātu iedzīvotājiem labvēlīgu dzīves vidi, ir atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pilnveidošana un nelegālo atkritumu izgāztuvju likvidēšana, dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana, kapsētu apsaimniekošana, graustu sakārtošana vai to nojaukšana un daudzdzīvokļu māju tehniskā stāvokļa uzlabošanas pasākumi. Daļa respondentu ir norādījuši, ka ir nepieciešams veikt novada administrācijas un pagasta pārvalžu darbinieku profesionālās kompetences izvērtēšanu un organizēt darbinieku kvalifikācijas celšanas pasākumus.  6. Kā Jūs vērtējat iedzīvotāju apkalpošanas kvalitāti Rēzeknes novada pašvaldības iestādēs?  Informācijas pieejamība par pašvaldības darbu un aktivitātēm Apmierina 108   44.3%Drīzāk apmierina 96   39.3%Drīzāk neapmierina 15   6.1% Neapmierina 8   3.3% Grūti pateikt 17   7% 
 

Problēmu risināšanas savlaicīgums Apmierina 66   27% 
Drīzāk apmierina 81   33.2% 
Drīzāk neapmierina 32   13.1% 
Neapmierina 18   7.4% 
Grūti pateikt 47   19.3%
 

 Sadarbība starp pašvaldību un iedzīvotājiem Apmierina 76   31.1% 
Drīzāk apmierina 96   39.3%
Drīzāk neapmierina 32   13.1%
Neapmierina 17   7% 
Grūti pateikt 23   9.4% 
 

 Dokumentu iesniegšana elektroniski Apmierina 88   36.1%
Drīzāk apmierina 65   26.6% 
Drīzāk neapmierina 12   4.9% 
Neapmierina 9   3.7% 
Grūti pateikt 70   28.7%
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 Pašvaldības iestāžu telpu pieejamība un darba laiks Apmierina 145   59.4%
Drīzāk apmierina 67   27.5% 
Drīzāk neapmierina 8   3.3% 
Neapmierina 10   4.1% 
Grūti pateikt 14   5.7% 
 

 Pašvaldības darbinieku kompetence un atsaucība Apmierina 111   45.5% 
Drīzāk apmierina 86   35.2%
Drīzāk neapmierina 14   5.7% 
Neapmierina 12   4.9% 
Grūti pateikt 21   8.6% 
  Apmeklētāju apkalpošanas kvalitāte kopumā Apmierina 119   48.8%

Drīzāk apmierina 83   34% 
Drīzāk neapmierina 12   4.9% 
Neapmierina 8   3.3% 
Grūti pateikt 22   9% 
 

 

 Jautājumos par iedzīvotāju apkalpošanas kvalitāti pašvaldības iestādēs, respondentu apmierinātības līmenis ir līdzīgs (pozitīvs vērtējums robežās no 80,7% līdz 86,9%, negatīvs vērtējums robežās no 7,4%-10,6%) vērtējumā par informācijas pieejamību par pašvaldības darbu un aktivitātēm, vērtējumā par pašvaldības telpu pieejamību un darba laiku un vērtējumā par darbinieku kompetenci un atsaucību. Iedzīvotāji ir vairāk neapmierināti (neapmierinātības līmenis ir par aptuveni 10 % augstāks) ar problēmu risināšanas savlaicīgumu un pašvaldības sadarbību ar iedzīvotājiem. Salīdzinoši lielai daļai (28,7 %) aptaujāto nav konkrēta viedokļa jautājumā par dokumentu iesniegšanu elektroniski. Apmeklētāju apkalpošanas kvalitāte kopumā ir vērtēta apmierinoši (82,8%), neapmierinoši- 8,2% un atbildi “Grūti pateikt” snieguši 9% no respondentiem.  7. Vai Jūs lasāt novada pašvaldības izdevumu „Rēzeknes Novada Ziņas”? 
Jā 198   81.1%
Nē 34   13.9%
Nav pieejams 12   4.9% 

 

8. Vai Jūs apmierina izdevuma „Rēzeknes Novada Ziņas” iekļautā informācija un saturs? 
Apmierina 105   43% 
Daļēji apmierina 86   35.2%
Neapmierina 14   5.7% 
Grūti pateikt 39   16% 

  Pēc aptaujas rezultātiem var secināt, ka lielākā daļa aptaujāto iedzīvotāju (81,1 %) lasa Rēzeknes novada ziņas, un 
izdevuma saturs iedzīvotājus kopumā apmierina (78,2 %).  
9. Jūsu ieteikumi novada pašvaldības izdevuma „Rēzeknes Novada Ziņas” darbībā: 
Aptaujas dalībnieki visbiežāk izteikuši priekšlikumu avīzes piegādāšanai viensētu, dzīvokļu pastkastītēs, tādējādi nodrošinot avīzes pieejamību plašākam iedzīvotāju skaitam. Vairums ir norādījuši, ka nepieciešams atspoguļot informāciju par nozīmīgiem notikumiem katrā pagastā, pagastos realizētajiem projektiem un plānotajām iecerēm, par pagastos pieejamiem pakalpojumiem, par novada domē pieņemtajiem lēmumiem, atspoguļojot atsevišķi arī novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca viedokli stratēģiskos jautājumos. Respondenti uzskata, ka iedzīvotājiem būtu interese arī par avīzes sadaļu, kurā iekļauta informācija par jaunumiem un aktualitātēm lauksaimniecībā un citās nozarēs, informācija par normatīvo aktu izmaiņām, kas skar visus iedzīvotājus, informācija par dažādu pašvaldības pakalpojumu saņemšanas kārtību un nosacījumiem. Kā iedvesmojošus rakstus, respondentu skatījumā, būtu jāveido intervijas ar novadā pazīstamiem, aktīviem iedzīvotājiem. Liela daļa respondentu norādījuši, ka avīzei ir jāiznāk biežāk un periodiski – vismaz vienu reizi mēnesī, lai tiktu nodrošināta informācijas un ziņu aktualitāte. Vairums iedzīvotāju norāda, ka izdevumā “Rēzeknes novada ziņas” nav jāatspoguļo pašvaldības saistošie noteikumi, kuri lasītājos nerada interesi, bet aizņem daudz vietas. Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka skaidro, ka pašvaldības saistošie noteikumi ir ārējie normatīvie akti, tāpat kā Saeimas likumi un Ministru kabineta noteikumi, un ir saistoši jeb 



obligāti jāievēro jebkurai fiziskai un juridiskai personai attiecīgajā administratīvajā teritorijā. Atbilstoši likumam “Par pašvaldībām”, saistošie noteikumi stājas spēkā nākamā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā vai bezmaksas izdevumā. Pašvaldība savu bezmaksas izdevumu “Rēzeknes Novada Ziņas” ir noteikusi par saistošo noteikumu publicēšanas vietu, jo šādā veidā informācija nonāk līdz daudz plašākam iedzīvotāju lokam un pašvaldībai publicēšanas izmaksas ir krietni zemākas nekā saistošos noteikumus publicējot, piemēram, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 
10. Kādi uzlabojumi paaugstinātu DZĪVES KVALITĀTI Jūsu dzīvesvietā? 

 
No visām respondentu atbildēm ilustrētas populārākās atbildes. Aptaujātie iedzīvotāji uzskata, ka dzīves kvalitātes 
paaugstināšanā visbūtiskākā ietekme ir tieši valsts un pašvaldības autoceļu rekonstrukcijas, seguma atjaunošanas 
un ceļu infrastruktūras attīstības pasākumiem kopumā, t.sk. arī ceļu sāngrāvju sakopšanai un krūmu apauguma 
novākšanai gar autoceļiem. Ne mazāka nozīme, pēc respondentu domām, ir arī ceļu kvalitatīvai uzturēšanai ziemas 
periodā un ielu apgaismojuma nodrošināšana ciemos un blīvi apdzīvotās vietās. Respondenti atbildēs bieži 
norādījuši, ka ir aktīvāk jāveicina uzņēmējdarbības attīstība, jāiedrošina un jāatbalsta vietējie iedzīvotāji biznesa 
uzsākšanā, kā rezultātā tiktu radītas jaunas darba vietas. Vadoties pēc respondentu sniegtajām atbildēm, trešajā 
vietā ierindojas tādi dzīves kvalitātes paaugstināšanas pasākumi kā vides sakopšana un ciematu teritorijas 
labiekārtošana (ciematu apzaļumošanas darbi, atpūtas soliņu un bērnu rotaļu laukumu izbūve daudzdzīvokļu māju 
pagalmos, parku un zaļo zonu, peldvietu sakārtošana). Liela daļa iedzīvotāju ir norādījuši, ka ir nepieciešami 
kvalitatīvi kultūras pasākumi, ņemot vērā dažādu vecumposmu cilvēku intereses, radošie pulciņi, nodarbības, 
ekskursijas un tālākizglītības pasākumi pieaugušajiem. Pašvaldībai un katrai pagasta pārvaldei būtu jāveicina 
ciešāka sadarbība ar iedzīvotājiem, organizējot iedzīvotāju sapulces arī strādājošiem cilvēkiem ērti pieejamos laikos 
(ārpus darba laika) un aktīvāk iesaistot iedzīvotājus pašvaldības lēmumu pieņemšanā un rīkotajās aktivitātēs, 
piemēram, pirms lēmuma pieņemšanas par dalību kādā konkrētā projektā, to sākotnēji apspriest ar iedzīvotājiem 
un izzināt viedokli, kā arī veikt stingrāku kontroli un uzraudzību par projekta ieviešanu dzīvē. 
11. Kas, Jūsuprāt, Rēzeknes novadā ir UNIKĀLS un kas ir tā vērtības? 
Uz jautājumu, “Kas, Jūsuprāt, Rēzeknes novadā ir unikāls un kas ir tā vērtības?”, tika minētas dažādas atbildes, 
tomēr lielākā daļa iedzīvotāju lepojas ar dabu, dabas resursiem un dabas bagātībām novadā (Rāznas ezers un 
Rāznas Nacionālais parks, Lubāna ezers ar ūdens tūrisma attīstības centru Bāka, Lubāna mitrājs, Mākoņkalns, 
Laizānu parks u.c.). Kā galveno novada vērtību respondenti ir norādījuši arī novadā dzīvojošos cilvēkus, to darba 
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tikumu, viesmīlību un vienkāršību. Pēc aptaujāto iedzīvotāju domām unikāli ir arī novadā esošie kultūrvēsturiskie 
objekti (atjaunotā Lūznavas muiža u.c.), kultūras mantojums, folkloras tradīcijas un latgaliešu valoda. 

 
Attēlā: Respondentu visbiežāk lietotie vārdi, atbildot uz jautājumu "Kas, Jūsuprāt, Rēzeknes novadā ir UNIKĀLS un 

kas ir tā vērtības?" 
Aptaujas kopsavilkums 
 “Pašvaldības lēmumus es nevaru ietekmēt...” – tā uzskata lielākā daļa aptaujāto iedzīvotāju. Pašvaldībai, tai skaitā katrai pagasta pārvaldei, jāveicina ciešāka sadarbība ar iedzīvotājiem, biežāk organizējot iedzīvotāju sapulces, savlaicīgi informējot un noskaidrojot iedzīvotāju viedokli par aktivitātēm un nozīmīgiem lēmumiem, kurus plānots pieņemt un īstenot pagasta un visa novada attīstības kontekstā. Aicinām visus iedzīvotājus arī pašiem būt ieinteresētiem un sekot līdzi notiekošajām aktualitātēm savā pagastā un novadā, kā arī ņemt dalību iedzīvotāju konsultatīvajā padomē, kas izveidota katrā pagastā, jo aktīva iedzīvotāju līdzdalība nodrošina pašvaldību darbības uzraudzību un ir garants, lai lēmumi tiktu pieņemti sabiedrības interesēs. 
 Kā viskvalitatīvākos pakalpojumus Rēzeknes novadā respondenti atzinuši vides sakoptību, skolēnu transporta nodrošinājumu, interešu izglītības nodarbību kvalitāti, kultūras, izklaides un bibliotēku sniegtos pakalpojumus, atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, mobilo sakaru un interneta pieslēgumu kvalitāti, kā arī sabiedrības informētības līdzekļu – pagasta vietējo avīžu, novada pašvaldības mājaslapas un izdevuma “Rēzeknes Novada Ziņas” – kvalitāti. 
 Visnegatīvāk novērtēta Rēzeknes novada autoceļu un ielu infrastruktūra, sabiedriskās kārtības nodrošinājums un drošība, sabiedriskā transporta un veselības aprūpes pakalpojumi, kā arī daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana, mūžizglītības pakalpojumu pieejamība un kvalitāte. Iedzīvotājus, galvenokārt, satrauc augstais bezdarba līmenis un ik gadu sarūkošais iedzīvotāju skaits. Lai sekmētu jaunu darba vietu radīšanu novadā, pašvaldība tiek mudināta veicināt uzņēmējdarbību un atbalstīt vietējos uzņēmējus, amatniekus un mājražotājus. Iedzīvotāju neapmierinātība signalizē pašvaldībai par tiem pakalpojumiem un jomām, kurām nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību un nākotnē plānot atbilstošas rīcības un pasākumus situācijas uzlabošanā. 
 Rēzeknes novada attīstība aptaujas ietvaros tika novērtēta pozitīvi. Iedzīvotāji atzinīgi ir novērtējuši Rēzeknes novada pašvaldības darbu, darbinieku kompetenci un apkalpošanas kvalitāti. Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un dzīvi Rēzeknes novadā kopumā 2015. gadā ir augsta – 79,9%. 



 Rēzeknes novada pašvaldība pateicas iedzīvotājiem par dalību aptaujā!  Aptaujas rezultāti un izteiktie priekšlikumi tiks izmantoti par pamatu tālākai komunikācijas un sadarbības uzlabošanai ar novada iedzīvotājiem, pakalpojumu attīstībai novadā, kā arī Rēzeknes novada Attīstības programmas 2012.-1018. gadam Rīcības plāna aktualizācijā un attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskata par 2015. gadu izstrādē. 
Aptaujas rezultātus apkopoja Līga Romančuka, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja 

  


