
 DUNDAGAS NOVADA IEDZ ĪVOTĀJU APTAUJA 
 
1. Dzīvesvieta 

Pagasts � Dundaga � Kolka   

      
Ciems     

� Alakste � Jaundundaga � Lateve � Pāce � Sumburciems 
� Anstrupe � Jaunmuiža � Laukmuiža � Plintiņi � Sūde 

� Āži � Kaļķi � Mazalakste � Piltene � Šlītere 

� Cirstes � Kārļmuiža � Mazirbe � Pitrags � Upenieki 
� Dundaga � Klārmuiža � Mazoste � Puiškalnciems � Uši 

� Dūmele � Kolka � Mazpiltene � Sabdagas � Valpene 

� Ezermuiža � Košrags � Muņi � Saunags � Vādzere 
� Gavsene � Labdzere � Neveja � Saustere � Vaide 

� Ildzere � Lapmežciems � Oste � Sīkrags � Vīdale 
 
2. Dzimums 

� vīrietis � sieviete 

3. Vecums 

� 18−25 � 26−35 � 36−50 � 51−60 � 61 un vairāk 

4. Izglītība 

� pamata � pamata un profesionālā � vidējā � vidējā speciālā � augstākā 

5. Nodarbošanās 

� skolēns � pašnodarbināta  
persona 

� pašvaldības iestādes 
darbinieks 

� pensionārs 

� students � privāta uzņēmuma 
darbinieks 

� valsts iestādes darbinieks � reģistrēts bezdarbnieks 

� uzņēmējs � algotu darbu nestrādā 
� cits ________________________________ 

6. Darba vai mācību vieta 

� Dundagas pagastā � Ventspils novadā � citur Latvijā 

� Kolkas pagastā � Ventspilī � ārpus Latvijas 
� Talsu novadā � Rīgā � nestrādāju/nemācos 

7. Kādus Dundagas novada kultūras iestāžu sniegtos pakalpojumus izmantojat? 
� Apmeklēju kultūras pasākumus 

� Izmantoju bibliotēkas pakalpojumus 

� Apmeklēju muzeju, izstādes 

� Pats vai kāds no manas ģimenes (mājsaimniecības) locekļiem iesaistījies pašdarbības kolektīvā 

� Piedalos formālo un neformālo interešu grupu rīkotajos pasākumos (pensionāru apvienība, 
invalīdu biedrība, lībiešu organizācijas u.c.) 

� Pakalpojumus neizmantoju  

� Cita atbilde ____________________________________________________ 



8. Novērt ējiet kult ūrvides sniegto pakalpojumu kvalitāti! 
 Apmierina Neapmierina Nemāku teikt 
Kultūras pasākumi    
Bibliotēku pakalpojumi    
Muzeja pakalpojumi    
Izstādes    
Pašdarbības kolektīvu darbība    
Cits pakalpojums    

9. Vai jūs apmierina novada izglītības iestāžu kvalitāte? 

Izglītības iestāde 
Apm
ierin

a 

Neapmi
erina 

Nemāku 
teikt 

Kolkas pamatskola    
Dundagas vidusskola    
Mazirbes speciālā 
internātpamatskola 

   

Kolkas PII «Rūķītis»    
Dundagas PII «Kurzemīte»    
Kolkas mūzikas skola    
Dundagas Mākslas un mūzikas 
skola 

   

Pieaugušo izglītības atbalsts    

10. Kuras no minētajām, jūsuprāt, ir izgl ītības iestāžu galvenās problēmas? 
� Darba laiks. Kurai iestādei?____________________________ 

� Skolotāju profesionalitāte 

� Pieejamība, nokļūšana līdz izglītības iestādei 

� Mācību materiālā bāze 

� Izglītības programmu daudzveidība 

� Izglītības iestāžu tīkls (likvidēt kādu no izglītības iestādēm, apvienot, atvērt jaunu) 

Ja izvēlējāties šo variantu, tad, lūdzu, precizējiet 

_________________________________________________________________________ 

� Cits ________________________ 

11. Kāda ir jūsu saikne ar sportu? 
� Skatos TV 

� Pats nodarbojos 

� Apmeklēju sporta pasākumus kā skatītājs 
� Neinteresējos 

12. Kuri sporta veidi novadā jāatbalsta priorit āri? 
� Jebkurš 
� Volejbols 
� Hokejs 
� Galda spēles 
� Futbols 
� Cits _______________ 

13. Kam, pēc jūsu domām, jāpievērš lielāka uzmanība, domājot par sporta attīstību 
novadā? 

� Esošo sporta zāļu un stadionu stāvoklim 
� Jaunu sporta zāļu (zāles) celtniecībai vai pabeigšanai 



� Dažu, bet spēcīgu sporta komandu atbalstam 
� Tautas sportam 

� Cits variants ______________________________ 

14. Vai jūs zināt? Jā Nē 

       Kur griezties, lai saņemtu sociālo palīdzību?   

       Vai ir bijusi nepieciešamība pēdējo 2 gadu laikā saņemt sociālo palīdzību?   

 

15. Veselības aprūpe Jā Nē 

Vai jūs zināt, kur var saņemt medicīniskos pakalpojumus novadā?   

Vai jūs apmierina neatliekamās palīdzības dienesta pakalpojumi?   

Vai jūs apmierina medikamentu iegādes iespējas novadā?   

Vai pēdējo 2 gadu laikā esat bijis pie ārsta?   

16. Kā vērt ējat uzņēmējdarb ības iespējas Dundagas novadā? 
� Labas 

� Apmierinošas 
� Neapmierinošas 

17. Kas, jūsuprāt, sekmētu uzņēmējdarb ību novadā? 
� Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumi 
� Sakārtota infrastruktūra 

� Pieejams kvalificēts darbaspēks 

� Vairāk informācijas no domes par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām 
� Cits ___________________________________________________________ 

18. Kur jūsu saimniecība liek sadzīves atkritumus? 
� Izmanto atkritumu konteinerus, kas izvietoti ciemos 
� Ir noslēgts līgums ar firmu par atkritumu savākšanu 

� Izmanto marķētos SIA «Kurzemes ainava» maisus 

� Noglabā saimniecības teritorijā 
� Nav sadzīves atkritumu 

 
19. Kādi sakaru līdzekļi ir pieejami j ūsu mājsaimniecībā? Jā Nē 

Mobilais telefons   
Stacionārais telefons, ko nodrošina firma «Lattelekom»   
Internets   

 Ja «nē», tad kāpēc? 
� nav nepieciešamības 
� nevaru atļauties naudas trūkuma dēļ  
� nav tehniski pieejams  

 
20. Ja ir problēmas šo sakaru līdzekļu izmantošanā jūsu saimniecībā,  

nosauciet tās _____________________________________________ 
 

 Jā Nē 
21. Vai pašvaldībai ir j āorganizē centralizētu dzīvojamo māju 
       siltumapgādi Dundagas un Kolkas ciema teritorijā? 

  

 
Ja «nē», tad kāpēc ?______________________________________________ 



22. Kā vērt ējat novada domes darbu? 
 Apmierina Neapmierina Nemāku teikt 
Iedzīvotāju informēšana par jaunākajiem 
notikumiem un pieņemtajiem lēmumiem 

   

Kultūras dzīves organizēšana    
Izglītības jautājumu risināšana    
Sociālās palīdzības nodrošināšana     
Teritorijas labiekārtošana    
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana    
Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai    
Jautājumu izskatīšanas laiks (ilgums)    
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošana    
Sporta dzīves organizēšana    

 
23. Kā iegūstat informāciju par pašvaldības darbu, un vai tas apmierina? 

Informācijas avots: Apmierina Neapmierina 
  Avīze «Dundadznieks»   
  Pašvaldības interneta lapa   

  Cits (kāds?)   

24. Kādu pakalpojumu jūs personīgi varētu piedāvāt, ja tūristu plūsma novadā 
palielinātos? 

� Piedāvāt mājražojumus (novadam raksturīgus suvenīrus, rokdarbus, amatniecības darbus) 

� Piedāvāt tradicionālo vietējo ēdienu 

� Izveidot naktsmītni tūristiem 

� Izīrēt tūristiem noderīgu inventāru, aprīkojumu 

� Piedāvāt iespēju piedalīties savas lauku saimniecības darbos 

� Piedāvāt gida pakalpojumus (piemēram, sēņošanā, ogošanā, u.c.) 

� Citas iespējas (lūdzu, miniet, kādas!)___________________________ 

25. Vai jūs vēlētos izveidot vai attīstīt novadā... 

� Bērnu rotaļu laukumus? Kur? _____________________  

� Peldēšanās vietas? Kur? _________________________  

� Sporta laukumu tehniskais aprīkojumu? Kur? _________________________  

� Slēpošanas vietas? Kur? _________________________  

� Sporta inventāra nomu? Kādu? ________________________________ 

� Tehnisko sporta veidu atbalstu? Kādu? __________________________ 

26. Ar ko mūsu novads izceļas citu Latvijas novadu vidū? Kas Dundagas novadam un 

iedzīvotājiem ir pats rakstur īgākais?______________________________________ 


