
Aglonas novada vēstis 3
AGLONAS NOVADA IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS ANKETA

AGLONAS NOVADA DOME AICINA JŪS ATBILDĒT UZ APTAUJAS JAUTĀJUMIEM PAR NOVADA ATTĪSTĪBAS VIRZIENIEM!
Aptauja ir anonīma un aptaujas rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā pašvaldības mājas lapā www.aglona.lv. Iegūtā informācija tiks izmantota Aglonas novada attīstības programmas 2012.- 
2018.g. uzraudzības ziņojuma Nr. 2 izstrādē. Aptaujas mērķis ir noskaidrot Aglonas novada iedzīvotāju viedokli par novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem.

PIEDALIES ARĪ TU, PLĀNOSIM UN UZLABOSIM MŪSU NĀKOTNI KOPĀ!
1. Jūsu dzīvesvieta atrodas: 
(iespējama tikai 1 atbilde)

Aglonas pagastā
Šķeltovas pagastā
Grāveru pagastā
Kastuļinas pagastā

2. Jūsu dzimums: 
(iespējama tikai 1 atbilde)

Sieviete
Vīrietis
3. Lūdzu, norādiet savu vecumu: 

(iespējama tikai 1 atbilde)
līdz 18
19 – 25
26 – 45
46 – 60
61 un vairāk

4. Jūsu izglītība: 
(iespējama tikai 1 atbilde)

Pamata
Vidējā
Vidējā speciālā
Augstākā
Mācos skolā
Studēju

5. Jūsu nodarbošanās: 
(iespējama tikai 1 atbilde)

Skolēns
Students
Uzņēmējs
Privāta uzņēmuma darbinieks
Valsts, pašv. iestādes darbinieks
Pašnodarbināta persona
Mājsaimniece
Bezdarbnieks
Pensionārs
Cits variants (lūdzu, norādīt kāds):

6. Jūsu darba/ mācību vieta atrodas: 
(iespējama tikai 1 atbilde)

Aglonas ciemā
Jaunaglonas ciemā
Šķeltovas ciemā
Grāveru ciemā
Priežmales ciemā
Aglonas novada lauku teritorija
Ārpus Aglonas novada teritorijas
Nestrādāju/ nemācos
7. Vai tuvāko piecu (5) gadu laikā 

plānojat mainīt dzīvesvietu? 
(iespējama tikai 1 atbilde)

Jā, Aglonas novada robežās
Jā, ārpus Aglonas novada robežām
Nē
Cits variants (kāds?)

Обязательные правила № 16
«О выделении единовременного пособия жителям Аглонского края 

в особые жизненные юбилеи»
Утверждены решением думы Аглонского края, протокол №  23  § 16 от 29 октября 2014 года.
Изданы в соответствии с  12 статьей и третьей частью 43 статьи закона «О самоуправлениях»

1. Обязательные правила определяют порядок получения пособия в особые жизненные юбилеи ( далее - пособие) жите-
лями края, его размер и порядок выплаты.
2. Право получить единовременное пособие имеют лица в юбилеи 80, 85, 90, 95, 100 лет в каждый юбилейный год (далее 
— получатель пособия), которые декларированы и постоянно проживают на административной территории Аглонского 
края.
3. Размер пособия составляет:
3.1. 50,00   EUR (пятьдесят евро) при достижении юбилея  80, 85, 90, 95 и 100 лет (в каждый год юбилея).
3.2. 100 EUR (сто евро) лицам достигшим 100 - летнего юбилея.
4. Пособие выплачивается из бюджета социальной службы Аглонского края (далее — Служба).
5. Служба каждый месяц готовит список получающих пособие, проверяет в государственных регистрах и регистрах 
самоуправления  персональные данные получателя и принимает решение о выделении пособия.
6. Служба выплачивает пособие наличными деньгами, доставив пособие по месту проживания юбиляра в день юбилея, 
но не позднее пяти рабочих дней после достижения определенного возраста.
7. Юбиляров, проживающих в Граверской, Шкельтовской Кастулинской волостях поздравляют представитель социаль-
ной службы и руководитель управления соответствующей волости, а в Аглонской волости - представитель социальной 
службы и исполнительный директор краевой думы или председатель комитета по социальным вопросам, образования 
и культуры.
8. Если получатель пособия не получил его в сроки, указанные в 6 пункте настоящих правил, так как не находился по 
месту проживания, Служба принимает решение о выплате пособия получателю в другие сроки.
9. Получатель при получении пособия должен предъявить документ, удостоверяющий личность  и подписывается в 
списке Службы о получении пособия.
10. Решение, принятое Службой, можно оспорить в думе Аглонского края (ул.Сомерсетас 34, Аглона, Аглонская волость, 
Аглонский край).
11. Данные правила вступают в силу в порядке, установленном 45 статьёй закона «О самоуправлениях».
12. Обязательные правила будут применяться  с 1 января 2015 года.

Председатель  краевой думы Х.Стрейке

Поясняющая часть обязательных правил № 16 
«О выделении единовременного пособия жителям Аглонского края 

в особые жизненные юбилеи»
Разделы и указываемая информация поясняющей части
1. Обоснование необходимости проекта
1.1. Проект необходим, чтобы обеспечить социальную помощь жителям;
1.2. Цель выделения  данного пособия — чествование лица в особые жизненные юбилеи, а также ознакомиться с каче-
ством жизни и условиями проживания лица, чтобы способствовать созданию благоприятной среды жителям пенсионно-
го возраста, проживающим на территории самоуправления края, идентифицировать их социальные проблемы.
2. Краткое изложение содержания
2.1. В соответствии с 13 пунктом 43 статьи закона «О самоуправлениях» самоуправление имеет право по всем вопросам, 
предусмотренными законами и Кабинетом министров, издавать обязательные правила;
2.2. Цель издания обязательных правил обеспечить выполнение самоуправлением функций и заданий, делегируемых 
государством, а также оказывать материальную помощь;
2.3. Обязательные правила определяют порядок выделения и выплаты пособия, не оценивая доходы, размеры материаль-
ной помощи, порядок обжалования решений.
3. Информация о влиянии проекта на бюджет самоуправления
3.1. проект влияет на бюджет, так как материальные пособия выплачиваются из бюджета самоуправления. В бюджете на 
2015 год будут предусмотрены дополнительно средства в размере 3000  EUR на пособия.
4. Информация о влиянии проекта на среду предпринимательской деятельности на территории самоуправления
4.1. Проект не повлияет на среду предпринимательской деятельности на территории самоуправления.
5. Информация об административных процедурах
5.1. Социальная служба Аглонского края — это институция, в которую может обратиться частное лицо с вопросами о 
применении обязательных правил;
5.2.Административные процедуры:
1) Служба составляет каждый месяц список получателей пособия, проверяет в регистрах персональные данные полу-
чателя пособия;
2) Социальная служба принимает решение о выделении материального пособия;
3) Решение Социальной службы можно оспорить в думе Аглонского края.

Председатель  краевой думы Х.Стрейке

8. Kur Jūs visvairāk iegūstat 
informāciju par pašvaldības darbību? 

(iespējamas vairākas atbildes)
Domē, pagasta pārvaldē
Informatīvajā izdevumā „Aglonas 
novada vēstis”
www.aglona.lv
Cits variants (lūdzu, norādīt kāds)

9. Kādā jomā, Jūsuprāt, informācija ir 
nepietiekama? 

(iespējamas vairākas atbildes)
Par pašvaldības darbību kopumā
Par jūsu pagastu/ciemu
Par ar nekustamo īpašumu 
saistītiem jautājumiem
Par izglītības jautājumiem
Par sociāliem pakalpojumiem
Par novadā notiekošajiem kultūras 
un sporta pasākumiem
Par novadā pieejamajiem veselības 
aprūpes pakalpojumiem
Ar uzņēmējdarbību (piemēram, 
būvniecība, uzņēmējdarbības 
saskaņošana) saistītiem 
jautājumiem
Par pašvaldības sniegtajiem 
komunālajiem pakalpojumiem
Cits variants (lūdzu, norādīt kāds

10. Kādi infrastruktūras uzlabo-
jumi būtu jāveic Jūsu pagastā/ciemā? 
Lūgums atzīmēt ne vairāk kā 3 atbilžu 

variantus!
Jāizkopj parki un apstādījumi
Jāremontē ielas un laukumi
Jāiekārto bērnu rotaļu laukumi
Jāuzlabo ielu apgaismojums
Vajadzētu vairāk soliņu, atkritumu 
urnu, velo novietņu utml.
Jāuzlabo satiksmes drošība ielās 
(aizsargbarjeras, „guļošie policisti”, 
gājēju pārejas)
Jāpilnveido sporta un  aktīvās 
atpūtas infrastruktūra
Cits variants (lūdzu, norādīt kāds)

Ļoti ap-
mierina

Drīzāk 
apmierina

Drīzāk neap-
mierina

Ļoti neap-
mierina

Nav 
pieejams

Grūti 
pateikt

11. Lūdzu, novērtējiet, pārvaldes/domes darbību Jūsu pagastā/novadā :
Pašvaldības  komunikācija ar iedzīvotājiem, 
informācijas apmaiņa
Pašvaldības darbība kopumā, darba izpilde
12. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu PIEEJAMĪBA Jūsu pagastā/ciemā:
Centralizēta ūdensapgāde
Centralizēta kanalizācija
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
Ārsts/ feldšeris
Policija
Skola
Bērnudārzs
Kultūras pasākumi
Sporta pasākumi
Izklaides pasākumi
13. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu KVALITĀTE Jūsu pagastā/ciemā:
Vides sakoptība
Gājējiem domātu ielu infrastruktūra (ietves, celiņi, 
gājēju pārejas utml.)
Velo celiņi, maršruti
Transportam domāto ielu/ceļu infrastruktūra
Ielu apgaismojums
Būvvaldes pakalpojumi
Ūdensapgādes pakalpojumi
Atkritumu savākšana/izvešana
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
Veselības aprūpes pakalpojumi
Kultūras, sporta un izklaides pasākumi
Vispārējās/profesionālās izglītības pakalpojumi
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi

14. Kādi, Jūsuprāt, ir LIELĀKIE TRŪ-
KUMI Jūsu pagastā/ciemā? 

Lūgums atzīmēt ne vairāk kā 3 atbilžu 
variantus!

Slikts ceļu stāvoklis
Nepietiekams sabiedriskā trans-
porta nodrošinājums
Nesakārtotas dabas teritorijas
Drošības un kārtības nodroši-
nāšana
Veselības aprūpes pieejamība
Darba vietu trūkums
Zema pieejamās izglītības kvalitāte
Nesakārtota ūdensapgāde un 
kanalizācija
Nesakārtota tūrisma infrastruk-
tūra
Cits variants (kāds?)

15. Kādām, Jūsuprāt, vajadzētu būt 
PRIORITĀRAJĀM JOMĀM, ko 
Aglonas  novadā vajadzētu attīstīt? 
Lūgums atzīmēt ne vairāk kā 3 atbilžu 
variantus!
Tūrisms
Sports un aktīvā atpūta
Izglītība
Kultūra
Veselības aprūpe
Infrastruktūra (ceļi, 
komunikācijas)
Drošība un sabiedriskā kārtība
Komunālā saimniecība (ūdens 
un siltumapgāde, kanalizācija, 
atkritumi)
Daudzdzīvokļu māju un 
pašvaldības objektu siltināšana
Būvniecība
Lauksaimniecība
Lauksaimniecības produkcijas 
pārstrāde
Mežizstrāde un kokapstrāde
Derīgo izrakteņu ieguve un 
apstrāde
Cits variants (kāds?)

16. Kāds, Jūsuprāt, būtu nozīmīgākais 
Aglonas novada ATTĪSTĪBAS VIR-
ZIENS? (iespējama tikai 1 atbilde)
Cilvēka labklājība
Infrastruktūras attīstība
Pakalpojumu attīstība
Uzņēmējdarbības attīstība
Apkārtējā vide
Cits virziens (lūdzu, miniet kāds)

17. Kādi ir, Jūsuprāt, STEIDZAMĀKIE DARBI vai PROBLĒMAS, kas pašvaldībai būtu jārisina?

18. Jūsu IETEIKUMI pašvaldības darba uzlabošanai:

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


