
 
 

Iedzīvotāju līdzdalība Gulbenes novada pašvaldības darbā 
 

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību aicina 
aizpildīt aptauju, kuras mērķis ir izzināt Gulbenes novada iedzīvotāju līdzdalības paradumus 
un iesaisti pašvaldības darbā. Aptauja ir anonīma un Jūsu atbildes tiks izmantotas tikai 
apkopotā veidā. Anketēšana notiek VPR īstenotā projekta "Līdzdalības budžeta procesa 
attīstība Baltijas jūras reģionā" ietvaros. 
  
Lūdzu, norādiet šī brīža dzīves vietu (novads): ………………………………………………... 
 
1. Cik ļoti Jūs interesē Gulbenes novada pašvaldībā notiekošie politiskie procesi?  

1) Ļoti interesē 
2) Drīzāk interesē 
3) Interesē vidēji 
4) Drīzāk neinteresē 
5) Vispār neinteresē 

 
2. Cik bieži Jūs ģimenes lokā pārspriežat ar politiskiem procesiem saistītus 
jautājumus? 

1) Ik dienu 
2) Ik nedēļu 
3) Ik mēnesi 
4) Ik gadu 
5) Nekad 

 
3. Cik bieži Jūs draugu lokā pārspriežat ar politiskiem procesiem saistītus jautājumus? 

1) Ik dienu 
2) Ik nedēļu 
3) Ik mēnesi 
4) Ik gadu 
5) Nekad 

 
4. Vai kādreiz esat meklējis saziņas iespējas ar kādu no Gulbenes novada domes 

deputātiem? 
1) Jā 
2) Nē 

 
5. Vai piedalījāties pēdējās pašvaldību vēlēšanās 2017. gadā? 

1) Jā 
2) Nē 
3) Neatceros 
4) Neesmu tiesīgs/-a balsot 
5) Nevēlos atbildēt 

 
6. Kuram no zemāk minētajiem apgalvojumiem piekrītat visvairāk? 

1) Vietējās pašvaldības domi lielākoties pārstāv vīrieši 



 
2) Vietējās pašvaldības domi lielākoties pārstāv sievietes 
3) Vīriešu un sieviešu pārstāvniecība ir līdzvērtīga vietējās pašvaldības domē 

 
7. Jūsuprāt, kurš no zemāk minētajiem apgalvojumam ir nozīmīgāks pašvaldību 
politikā dažādu jautājumu risināšanā? 

1) Spēja pārliecināt un uzvarēt 
2) Spēja rast vienprātību 
3) Man nav viedokļa 

 
8.  Vai kādreiz esat:  

 
 
Apgalvojums 

Vairāk 
nekā 
divas 
reizes 

 

Vienu vai 
divas 
reizes   

Nekad  

Centies citus pārliecināt iesaistīties vietējās 
pašvaldības dažādu sociālu jautājumu risināšanā 

   

Parakstījis petīciju    
Pārliecības dēļ iestājies pret kādu zīmolu / 
produktu / personu 

   

Piedalījies labdarības pasākumā    
Piedalījies protesta akcijā / demonstrācijā    

 
9. Kura no zemāk minētajām iesaistīšanās formām Gulbenes novada pašvaldības 
darbā Jums šķiet saistošākā? Iespējami vairāki atbilžu varianti 

1) Vietējās pašvaldības projektu atbalstīšana 
2) Iesaistīšanās nevalstisko organizāciju darbā 
3) Iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā un/vai sociālajā darbā 
4) Iesaistīšanās vietējās sabiedrības iniciatīvu sniegšanā vai atbalstīšanā 
5) Sadarbība ar pašvaldību organizācijām 
6) Dalība protesta akcijās 
7) Neviens no iepriekš minētajiem 
8) Cits …………………………………. 

 
10. Kādās iniciatīvu grupās, organizācijās Jūs esat iesaistījies Gulbenes novada 

pašvaldībā? Iespējami vairāki atbilžu varianti 
1) Vides aizsardzība 
2) Veselības vai sociālie pakalpojumi 
3) Izglītība 
4) Darbs ar jaunatni 
5) Politiskās organizācijas / partijas 
6) Kopienas organizācijas 
7) Pilsētplānošana 
8) Neviens no minētajiem 
9) Cits……………………………… 

 
 
 



 
11. Lūdzu, raksturojiet savu apmierinātība ar dzīvi Gulbenes novadā: 
 

 1 “pilnībā nepiekrītu” līdz 5 „pilnībā piekrītu” 

Esmu apmierināts ar novadu, kurā dzīvoju ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ 
Neesmu apmierināts ar novadu, kurā dzīvoju ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ 
Kopumā man patīk dzīvot Gulbenes novadā ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ 
Cik apmierināts/-a Jūs esat ar novadu, kurā dzīvojat? 

 
 
12. Cik ilgi Jūs dzīvojat Gulbenes novadā? 

1) Mazāk nekā 1 gadu 
2) 1-2 gadus 
3) 3-5 gadus 
4) 6-10 gadus 
5) Vairāk nekā 10 gadus 

 
13. Vai Jūsu dzimšanas vieta ir Gulbenes novads? 

1) Jā 
2) Nē 

 
14. Jūsuprāt, dzīvot Gulbenes novadā ir: 

1) Ļoti ērti 
2) Ērti 
3) Drīzāk nav ērti 
4) Nemaz nav ērti 
5) Nav viedokļa 

 
15. Cik piederīgs jūtaties Gulbenes novadam? 

1) Ļoti piederīgs 
2) Drīzāk piederīgs 
3) Drīzāk nejūtos piederīgs 
4) Nemaz nejūtos piederīgs 
5) Nav viedokļa 

 
16. Cik ilgi šobrīd plānojat dzīvot Gulbenes novadā? 

1) Gada griezumā pārcelšos 
2) 1-5 gadus 
3) Ilgāk par 5 gadiem 
4) Neplānoju pārcelties 
5) Nezinu  

 
17. Jūs dzīvojat: 

1) Īrētā mājoklī 
2) Paša iegādātā mājoklī 
3) Cits ………………………….. 

 
 
 



 
18. Lūdzu, norādiet, cik nozīmīgi ir zemāk minētie faktori un, kāda ir Jūsu 
apmierinātība ar tiem, dzīvojot Gulbenes novadā?  

 

Faktori Apraksts  
Nozīmīgums Apmierinātība  

1 “nepavisam” līdz 5 “pilnībā” 1 “nepavisam” līdz 5 “pilnībā” 

Pilsētvide un 
daudzveidība 
 
 

Plašs kultūras pasākumu 
klāsts (teātris, nakts dzīve 
u.c.) 

⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ 

Daudzveidīgas 
iepirkšanās iespējas ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ 

Dažādu kultūru 
daudzveidība ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ 

Novadā valdošā enerģija  ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ 
Dažādu pakalpojumu 
pieejamība ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ 

Novada tēls ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ 
Novada atvērtība un 
iecietība ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ 

Daba un 
rekreācija  
 

Pietiekama publiskā zaļā 
zona un daba ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ 

Vides kvalitāte (zems 
piesārņojums) ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ 

Pietiekams skaits parku 
un publiski pieejamu vietu ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ 

Plaša klāsta ārpus telpu 
aktivitātes  ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ 

Vietas mierīgums ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ 

Tīrība  ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ 
Piekļuve ūdenim 
(piemēram, atpūtai) ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ 

Nodarbinātī-
bas iespējas 
 

Vispārējais atalgojuma 
līmenis ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ 

Labas darba un 
izaugsmes iespējas ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ 

Vispārējā ekonomiskā 
izaugsme ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ 

Profesionālās sadarbības 
veidošanas iespējas ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ 

Izmaksu 
efektivitāte  
 

Mājokļu tirgus / īres 
izmaksas ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ 

Vispārējais cenu līmenis 
un dzīves dārdzība ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ 

Dzīvokļu un māju 
pieejamība ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ ⚪      ⚪      ⚪      ⚪      ⚪ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LĪDZDALĪBAS BUDŽETĒŠANA  
Līdzdalības budžetēšana ir demokrātisks process, kas paredz iespēju sabiedrībai lemt par to, kā tērēt 
daļu no valsts vai pašvaldību budžeta, tā uzlabojot pārvaldes un sabiedrības savstarpējo sadarbību un 
izpratni par budžeta veidošanas procesu. 
 
19. Vai līdz šim esat dzirdējis, kas ir līdzdalības budžetēšana? 

1) Jā 
2) Nē 

 
20. Jūsuprāt, vai līdzdalības budžetēšanas procesu būtu nepieciešams ieviest 
Gulbenes novada pašvaldības darbā? 

1) Jā 
2) Nē  

Kāpēc?  ……………………………………(lūdzu, pārejiet pie 30. jautājuma) 
3) Tas jau ir ieviests (lūdzu, pārejiet pie 28. jautājuma)  
4) Nav viedokļa  

 
21. Kurus no zemāk minētajiem procesiem Jūs vēlētos ietekmēt, līdzdarbojoties 
lēmumu pieņemšanā? Iespējami vairāki atbilžu varianti 

1) Kā pašvaldība iekasē naudu (piemēram, nodokļus) 
2) Kā pašvaldība ietaupa naudu (piemēram, budžeta samazināšana) 
3) Kā pašvaldība tērē naudu (piemēram, realizējot projektus) 

 
22. Kurus no zemāk minētajiem procesiem Jūs vēlētos ietekmēt ar dalību balsojumā? 

1) Par visu pašvaldības budžetu 
2) Par konkrētu budžeta daļu, neatkarīgi no jomas, kam tā paredzēta 
3) Par kādas konkrētas jomas budžetu (piemēram, veselības pakalpojumi, kultūra, u.c.) 
4) Par dažiem konkrētiem svarīgiem projektiem vai tematiem 
5) Nav viedokļa 

 
23. Kurās no zemāk minētajām jomām Jūs vēlētos piedalīties, līdzdarbojoties lēmumos 
par to budžeta sadali? Iespējami vairāki atbilžu varianti 

1) Izglītība 
2) Kultūra 
3) Sociālā joma 
4) Jaunatnes lietas 
5) Pilsētplānošana 
6) Veselības pakalpojumi 
7) Sporta pakalpojumi 
8) Infrastruktūra 
9) Vide 
10) Ekoloģija 
11) Tūrisms 
12) Centrālā administrācija 
13) Cits………………………………… 
14) Nav viedokļa 

 



 
24. Lūdzu, izvēlieties apgalvojumu, kas vistuvāk raksturo Jūsu viedokli par sabiedrības 
līdzdalību lēmumu pieņemšanā par pašvaldības budžeta sadali: 

1) Iedzīvotājiem būtu jāiesniedz tikai priekšlikumi, tālāk praktiskai realizēšanai tos 
izvērtē pašvaldības dome  

2) Iedzīvotājiem būtu jāiesniedz priekšlikumus, par kuriem tālāk lemj sabiedrība, 
balsojot (lūdzu, pārejiet pie 25. jautājuma) 

3) Priekšlikumi būtu jāiesniedz pašvaldības domei, par kuriem tālāk lemj sabiedrība, 
balsojot (lūdzu, pārejiet pie 25. jautājuma)  

4) Cits………………………………………… 
5) Nav viedokļa 

 
25. Atbildiet, ja 24. jautājumā atzīmējāt 2.) vai 3.) atbildi: Vai pirms priekšlikumu 

iesniegšanas tie būtu jāizdiskutē? 
1) Jā 
2) Nē 

 
26. Par kādiem priekšlikumiem Jūs izvēlētos balsot?  

1) Par jebkuru sabiedrības iesniegtu priekšlikumu 
2) Tikai par priekšlikumiem, ko iepriekš izvēlējusies pašvaldība 
3) Par konkrētu jautājumu loku. Lūdzu, norādiet, kādu? ……………………………………. 

 
27. Kādi līdzdalības veidi Jums būtu visērtākie, līdzdarbojoties lēmumu pieņemšanā 

par vietējā budžeta sadali?  Iespējami vairāki atbilžu varianti 
1) Tiešsaistes (piemēram, anketas, balsojumi internetā) 
2) Drukātā formātā (piemēram, anketas, aptaujas u.c.) 
3) Klātienes sanāksmes un tikšanās 
4) Cits…………………………………………… 
5) Nav viedokļa 

 
28. Jūsuprāt, no kāda vecuma vajadzētu dot iespēju balsot par pašvaldības budžetu? 

1) No 16 gadiem 
2) No 18 gadiem 
3) Cits………………………………………….. 

 
29. Kādu informāciju Jūs vēlētos saņemt par pašvaldības īstenota līdzdalības 
budžetēšanas procesa rezultātiem? Iespējami vairāki atbilžu varianti: 

1) Man informācija nav nepieciešama 
2) Kopā ar pašvaldības gada pārskatu 
3) Detalizētu ziņojumu tieši par līdzdalības budžetēšanas procesu 
4) Detalizētu  ziņojumu par līdzdalības budžetēšanas procesu kopā ar ieviešanas gaitu 
5) Cits………………………………………. 
6) Nav viedokļa 

 
30. Vai iepriekš esat piedalījies līdzdalības budžetēšanas procesā? 

1) Jā (lūdzu, pārejiet pie 32. jautājuma) 
2) Nē (lūdzu, pārejiet pie 31. jautājuma) 
3) Es nezinu  

 



 
31. Kāpēc Jūs neesat piedalījies līdzdalības budžetēšanas procesā savā pašvaldībā? 

1) Mani neinteresē politika 
2) Mani neinteresē sabiedrībā aktuāli jautājumi 
3) Es nebiju pietiekami informēts 
4) Tas ir neērti / man nav laika 
5) Ir grūti iegūt ticamu informāciju 
6) Cits ………………………………… 

 
32. Lūdzu, norādiet novada pagastu vai pilsētu, kurā dzīvojat ………………………….. 

 
33.   Dzimums: 

1) Sieviete 
2) Vīrietis 

 
34. Vecums: 

1) Jaunāks/-a par vai 18 gadu vecs/-a 
2) 19 - 20 gadi 
3) 21 - 25 gadi 
4) 26 - 35 gadi 
5) 36 - 45 gadi 
6) 46 - 55 gadi 
7) 56 - 65 gadi 
8) 66 - 75 gadi 
9) 76 - 85 gadi 
10) 86 un / vai vairāk gadu 

 
35. Ģimenes/attiecību stāvoklis: 

1) Dzīvoju viens/-a 
2) Dzīvoju nereģistrētās partnerattiecībās 
3) Precējies/-usies 
4) Šķīries/-usies 
5) Atraitnis/-e 

 
36.   Bērnu skaits ģimenē:  

1) Nav 
2) 1 
3) 2-3 
4) 4 un vairāk  

 
37. Nodarbinātība: 

1) Darba attiecībās 
2) Pašnodarbināts/-a 
3) Īstermiņa bezdarbnieks/-ce (starp darba vietām mazāk nekā 3 mēneši) 
4) Ilgstošs bezdarbnieks/-ce 
5) Atvaļināts/-a  
6) Students/-e / skolnieks/-ce (ekonomiski neaktīvs) 
7) Mājražotājs/-a 
8) Cits……………………………………… 



 
 
38. Izglītība: 

1) Nav izglītības  
2) Pamatizglītība 
3) Vidējā / vidējā profesionālā izglītība 
4) Students/-e 
5) Bakalaura un/vai maģistra grāds 
6) Doktora grāds 
7) Cita pakāpe / cits 

 
39. Mājsaimniecībā dzīvojošo personu skaits (ieskaitot Jūs): 

1) Dzīvoju viens/-a 
2) 2 cilvēki 
3) 3-5 cilvēki 
4) Vairāk nekā 5 cilvēki 

 
40. Dzimšanas vieta: …………………………… 

 
41.  Pilsonība:  

1) Latvijas 
2) Cita (lūdzu, norādiet)……………………………… 

 
 
 
 
 

Paldies! 

 


