
Aptauja "Iedzīvotāju aptauja par sabiedrības integrāciju Riebiņu novadā"

Respondentu statistika:

Respondentu skaits 123
Vīrietis 19
Sieviete 104
Vidējais vecums 39.8 gadi

Rezultātu kopsavilkums:

1. Vai Jūs dzīvojat Riebiņu novadā?

Jā 108 87.8%

Nē 7 5.7%

Cits 8 6.5%

Iesniegto atbilžu summa 123

Citas atbildes:

Dzimtas mājas Riebiņu novadā

Preiļu

Riebinu novads ir dzimta vieta

Tagad studēju Rīgā

Mani vecaki dzīvo

daļēji

daļēji

daļēji

2. Vai Jūs strādājat Riebiņu novadā?

Jā 61 49.6%

Nē 31 25.2%

Daļēji 15 12.2%

Esmu bezdarbnieks/-ce 16 13%

Iesniegto atbilžu summa 123

3. Jūsu izglītība:

Pamata 2 1.6%

Vidējā 17 13.8%

Vidējā speciālā 30 24.4%

Augstākā 67 54.5%

Mācos skolā 4 3.3%

Studēju 3 2.4%

Nav pat pamatizglītības 0 0%

Iesniegto atbilžu summa 123

4. Jūsu nodarbošanās:

Skolēns 6 4.9%

Students 6 4.9%

Uzņēmējs (ir savs uzņēmums) 3 2.4%

Zemnieks (ir sava zemnieku
saimniecība)

3 2.4%

Privāta uzņēmuma darbinieks 6 4.9%



Valsts vai pašvaldības iestādes
darbinieks

64 52%

Pašnodarbināta persona 7 5.7%

Mājsaimniece (-ks) 6 4.9%

Bezdarbnieks 14 11.4%

Pensionārs 7 5.7%

Cits 1 0.8%

Iesniegto atbilžu summa 123

Citas atbildes:

invalīds

5. Jūsu tautība:

Latvietis (-ie) 104 84.6%

Krievs (-iete) 17 13.8%

Ukrainis (-iete) 0 0%

Baltkrievs (-iete) 0 0%

Polis (-iete) 1 0.8%

Čigāns (-iete) 0 0%

Cits 1 0.8%

Iesniegto atbilžu summa 123

Citas atbildes:

latgalietis

6. Jūsu reliģiskā piederība:

Luterānis 1 0.8%

Katolis 100 81.3%

Pareizticīgais 5 4.1%

Vecticībnieks 12 9.8%

Nevēlos atbildēt 2 1.6%

Cits 3 2.4%

Iesniegto atbilžu summa 123

Citas atbildes:

ticību nepraktizēju

Ticu dievam, bet ne baznīcai

Ateists

7. Jūsu ģimenes stāvoklis:

Precējies (vai dzīvo kopā ar
partneri), nav bērnu

1 0.8%

Precējies (vai dzīvo kopā ar
partneri), 1 bērns

18 14.6%

Precējies (vai dzīvo kopā ar
partneri), 2 bērni

41 33.3%

Precējies (vai dzīvo kopā ar
partneri), 3 vai vairāk bērnu

13 10.6%

Neprecējies (-usies) 32 26%

Šķīries (-usies) vai nedzīvo kopā 12 9.8%

Atraitnis (-e) 6 4.9%



Iesniegto atbilžu summa 123

8. Jūsu ģimenes vidējie ienākumi:

Līdz 200 Eur 20 16.3%

201 - 300 Eur 15 12.2%

301 - 400 Eur 22 17.9%

401 - 500 Eur 24 19.5%

501 Eur un vairāk 42 34.1%

Iesniegto atbilžu summa 123

9. Kādā valodā Jūs pārsvarā runājat?

Mājās

Pārsvarā tikai latviešu valodā 49 39.8%

Latviešu vairāk nekā krievu 9 7.3%

Krievu vairāk nekā latviešu 9 7.3%

Pārsvarā tikai krievu valodā 11 8.9%

Pārsvarā latgaliešu valodā 41 33.3%

Cits 4 3.3%

Grūti pateikt 0 0%

Darbā

Pārsvarā tikai latviešu valodā 60 48.8%

Latviešu vairāk nekā krievu 25 20.3%

Krievu vairāk nekā latviešu 3 2.4%

Pārsvarā tikai krievu valodā 2 1.6%

Pārsvarā latgaliešu valodā 16 13%

Cits 17 13.8%

Grūti pateikt 0 0%

Ar draugiem, paziņām

Pārsvarā tikai latviešu valodā 45 36.6%

Latviešu vairāk nekā krievu 22 17.9%

Krievu vairāk nekā latviešu 10 8.1%

Pārsvarā tikai krievu valodā 7 5.7%

Pārsvarā latgaliešu valodā 33 26.8%

Cits 4 3.3%

Grūti pateikt 2 1.6%

Veikalā

Pārsvarā tikai latviešu valodā 67 54.5%

Latviešu vairāk nekā krievu 26 21.1%

Krievu vairāk nekā latviešu 10 8.1%

Pārsvarā tikai krievu valodā 1 0.8%

Pārsvarā latgaliešu valodā 16 13%

Cits 3 2.4%

Grūti pateikt 0 0%



Valsts vai pašvaldības iestādēs

Pārsvarā tikai latviešu valodā 97 78.9%

Latviešu vairāk nekā krievu 13 10.6%

Krievu vairāk nekā latviešu 3 2.4%

Pārsvarā tikai krievu valodā 0 0%

Pārsvarā latgaliešu valodā 8 6.5%

Cits 2 1.6%

Grūti pateikt 0 0%

10. Vai tuvāko trīs (3) gadu laikā plānojat mainīt dzīvesvietu?

Jā, pārcelšos uz dzīvi citur
Latvijā (ārpus Riebiņu) novada
robežām

12 9.8%

Jā, bet palikšu Riebiņu novada
robežās

6 4.9%

Jā, pārcelšos uz ārzemēm 3 2.4%

Nē, neplānoju mainīt 90 73.2%

Gribētu pārcelties uz dzīvi citur
Latvijā, bet nav tādu iespēju

3 2.4%

Gribētu pārcelties uz dzīvi ārpus
Latvijas, bet nav tādu iespēju

0 0%

Cits 9 7.3%

Iesniegto atbilžu summa 123

Citas atbildes:

grūti pateikt, viss atkarīgs no darba iespējām citur

iespējams

Jā, īsti vēl nezinam, kur dzīvosim.

Jebkurā gadījumā noteikti atgriezīšos atpakaļ, kad pabeigšu skolu

Noteikti ne Riebiņu novad

jau pārcelos uz Rīgu pastavīgi dzīvot

vēlos pārcelties uz Riebiņiem

nezinu

laiks rādīs

11. Lūdzu, novērtējiet, cik apmierināts Jūs esat ar šādām jomām savā novadā?

Veselības aprūpe

Pilnīgi apmierināts 13 10.6%

Drīzāk apmierināts 46 37.4%

Drīzāk neapmierināts,jo pieejams
tikai daļēji

42 34.1%

Pilnīgi neapmierināts,jo nav
pieejams

8 6.5%

Grūti pateikt/NA 11 8.9%

Man tas nav svarīgi 3 2.4%

Veikali

Pilnīgi apmierināts 23 18.7%

Drīzāk apmierināts 53 43.1%

Drīzāk neapmierināts,jo pieejams
tikai daļēji

40 32.5%

Pilnīgi neapmierināts,jo nav



pieejams 1 0.8%

Grūti pateikt/NA 3 2.4%

Man tas nav svarīgi 3 2.4%

Sabiedriskais transports

Pilnīgi apmierināts 30 24.4%

Drīzāk apmierināts 36 29.3%

Drīzāk neapmierināts,jo pieejams
tikai daļēji

33 26.8%

Pilnīgi neapmierināts,jo nav
pieejams

9 7.3%

Grūti pateikt/NA 7 5.7%

Man tas nav svarīgi 8 6.5%

Novada attīstība kopumā

Pilnīgi apmierināts 9 7.3%

Drīzāk apmierināts 54 43.9%

Drīzāk neapmierināts,jo pieejams
tikai daļēji

31 25.2%

Pilnīgi neapmierināts,jo nav
pieejams

10 8.1%

Grūti pateikt/NA 18 14.6%

Man tas nav svarīgi 1 0.8%

Pasta pakalpojumi

Pilnīgi apmierināts 33 26.8%

Drīzāk apmierināts 57 46.3%

Drīzāk neapmierināts,jo pieejams
tikai daļēji

13 10.6%

Pilnīgi neapmierināts,jo nav
pieejams

12 9.8%

Grūti pateikt/NA 3 2.4%

Man tas nav svarīgi 5 4.1%

Kultūras, izklaides pasākumi

Pilnīgi apmierināts 31 25.2%

Drīzāk apmierināts 63 51.2%

Drīzāk neapmierināts,jo pieejams
tikai daļēji

18 14.6%

Pilnīgi neapmierināts,jo nav
pieejams

2 1.6%

Grūti pateikt/NA 8 6.5%

Man tas nav svarīgi 1 0.8%

Bērnudārzi un izglītības iespējas

Pilnīgi apmierināts 42 34.1%

Drīzāk apmierināts 49 39.8%

Drīzāk neapmierināts,jo pieejams
tikai daļēji

14 11.4%

Pilnīgi neapmierināts,jo nav
pieejams

5 4.1%

Grūti pateikt/NA 3 2.4%



Man tas nav svarīgi 10 8.1%

Interneta pakalpojumi

Pilnīgi apmierināts 44 35.8%

Drīzāk apmierināts 55 44.7%

Drīzāk neapmierināts,jo pieejams
tikai daļēji

18 14.6%

Pilnīgi neapmierināts,jo nav
pieejams

2 1.6%

Grūti pateikt/NA 2 1.6%

Man tas nav svarīgi 2 1.6%

Iespējas atrast darbu

Pilnīgi apmierināts 5 4.1%

Drīzāk apmierināts 5 4.1%

Drīzāk neapmierināts,jo pieejams
tikai daļēji

41 33.3%

Pilnīgi neapmierināts,jo nav
pieejams

46 37.4%

Grūti pateikt/NA 18 14.6%

Man tas nav svarīgi 8 6.5%

Iespēja nodarboties ar sportu

Pilnīgi apmierināts 39 31.7%

Drīzāk apmierināts 46 37.4%

Drīzāk neapmierināts,jo pieejams
tikai daļēji

14 11.4%

Pilnīgi neapmierināts,jo nav
pieejams

9 7.3%

Grūti pateikt/NA 4 3.3%

Man tas nav svarīgi 11 8.9%

Atbalsts ģimenēm ar bērnu

Pilnīgi apmierināts 15 12.2%

Drīzāk apmierināts 35 28.5%

Drīzāk neapmierināts,jo pieejams
tikai daļēji

25 20.3%

Pilnīgi neapmierināts,jo nav
pieejams

16 13%

Grūti pateikt/NA 10 8.1%

Man tas nav svarīgi 22 17.9%

Baznīcas pieejamība

Pilnīgi apmierināts 66 53.7%

Drīzāk apmierināts 34 27.6%

Drīzāk neapmierināts,jo pieejams
tikai daļēji

6 4.9%

Pilnīgi neapmierināts,jo nav
pieejams

6 4.9%

Grūti pateikt/NA 4 3.3%

Man tas nav svarīgi 7 5.7%



Dažādu etnisko tradīciju uzturēšana

Pilnīgi apmierināts 15 12.2%

Drīzāk apmierināts 38 30.9%

Drīzāk neapmierināts,jo pieejams
tikai daļēji

20 16.3%

Pilnīgi neapmierināts,jo nav
pieejams

8 6.5%

Grūti pateikt/NA 24 19.5%

Man tas nav svarīgi 18 14.6%

Sociālā palīdzība (pabalsti)

Pilnīgi apmierināts 7 5.7%

Drīzāk apmierināts 36 29.3%

Drīzāk neapmierināts,jo pieejams
tikai daļēji

26 21.1%

Pilnīgi neapmierināts,jo nav
pieejams

12 9.8%

Grūti pateikt/NA 24 19.5%

Man tas nav svarīgi 18 14.6%

Sociālie pakalpojumi (aprūpes centri, dienas centri,utt.)

Pilnīgi apmierināts 14 11.4%

Drīzāk apmierināts 36 29.3%

Drīzāk neapmierināts,jo pieejams
tikai daļēji

15 12.2%

Pilnīgi neapmierināts,jo nav
pieejams

10 8.1%

Grūti pateikt/NA 24 19.5%

Man tas nav svarīgi 24 19.5%

Telefona sakari (t.sk. mobilie)

Pilnīgi apmierināts 56 45.5%

Drīzāk apmierināts 47 38.2%

Drīzāk neapmierināts,jo pieejams
tikai daļēji

17 13.8%

Pilnīgi neapmierināts,jo nav
pieejams

3 2.4%

Grūti pateikt/NA 0 0%

Man tas nav svarīgi 0 0%

Gājējiem domātu ielu infrastruktūra (ietves, celiņi, gājēju pārejas u.tml)

Pilnīgi apmierināts 19 15.4%

Drīzāk apmierināts 40 32.5%

Drīzāk neapmierināts,jo pieejams
tikai daļēji

29 23.6%

Pilnīgi neapmierināts,jo nav
pieejams

21 17.1%

Grūti pateikt/NA 7 5.7%

Man tas nav svarīgi 7 5.7%

Transportam domāto ielu/ceļu infrastruktūra

Pilnīgi apmierināts 7 5.7%



Drīzāk apmierināts 34 27.6%

Drīzāk neapmierināts,jo pieejams
tikai daļēji

46 37.4%

Pilnīgi neapmierināts,jo nav
pieejams

29 23.6%

Grūti pateikt/NA 5 4.1%

Man tas nav svarīgi 2 1.6%

Velo celiņu pieejamība

Pilnīgi apmierināts 7 5.7%

Drīzāk apmierināts 12 9.8%

Drīzāk neapmierināts,jo pieejams
tikai daļēji

33 26.8%

Pilnīgi neapmierināts,jo nav
pieejams

48 39%

Grūti pateikt/NA 13 10.6%

Man tas nav svarīgi 10 8.1%

Ielu apgaismojums

Pilnīgi apmierināts 8 6.5%

Drīzāk apmierināts 35 28.5%

Drīzāk neapmierināts,jo pieejams
tikai daļēji

30 24.4%

Pilnīgi neapmierināts,jo nav
pieejams

35 28.5%

Grūti pateikt/NA 7 5.7%

Man tas nav svarīgi 8 6.5%

Sabiedrības kārtības un drošības nodrošināšana

Pilnīgi apmierināts 8 6.5%

Drīzāk apmierināts 53 43.1%

Drīzāk neapmierināts,jo pieejams
tikai daļēji

27 22%

Pilnīgi neapmierināts,jo nav
pieejams

20 16.3%

Grūti pateikt/NA 12 9.8%

Man tas nav svarīgi 3 2.4%

12. Kur Jūs galvenokārt meklējat informāciju par valsts un pašvaldības pakalpojumiem? (atzīmējiet ne vairāk kā 3
visbiežāk izmantotos informācijas avotus) (vairākas atbildes iespējamas)

Novada avīzē 64 20%

Pašvaldības telpās, pagasta
pārvaldē

42 13.1%

Bibliotēkā 25 7.8%

Skolā 17 5.3%

No paziņām, draugiem, kolēģiem 46 14.4%

www.riebini.lv 101 31.6%

Zvanot uz pašvaldību pa tālruni 17 5.3%

Citur (baznīcā, pastā, veikalā
u.c.)

6 1.9%



Mani tas neinteresē 2 0.6%

Iesniegto atbilžu summa 320

13. Ja Jūs varētu izvēlēties, kura būtu tieši Jums visērtākā vieta un veids pašvaldības informācijas iegūšanai?

1) mājas lapa
2) www.riebini.lv -PLAŠĀKĀ NOZĪMĒ !!!!!
3) Pagasta pārvaldē un novada avīzē
4) pašvaldības mājas lapa
5) Esmu apmierināta ar pašreiz pieejamo informācijas avotu kombināciju.
6) Mājas lapa, lai tikai visu laicīgi ievieto, nevis ar nokavēšanos.
7) Novada mājaslapa
8) interneta vietne
9) Internets
10) Mājas lapa internetā
11) internets
12) pašvaldības darbinieku tikšanās ar iedzīvotājiem
13) Biblioteka
14) www.riebini.lv
15) Internets
16) skapi
17) Mājaslapa
18) Novada domes mājas lapa.
19) Interneta vietnē vai novada avīzē
20) Internets un pa telefonu
21) Riebiņu mājas lapa
22) Avīze
23) Novada interneta mājas lapā
24) Novada mājās lapā
25) neviena
26) Novada avīze - nepieciešama plašāka informācija, arī par valsts iestāžu aktuālo info
27) Grūti pateikt
28) internets
29) Novada mājas lapa vai draugiem.lv, kur varētu tikt izveidota mājas lapa, kur būtu patstāvīgi atjaunota mājas
lapa.. un domāju, tad arī novada aktualitātēm vairāk sekotu līdzi jaunieši. 
  
 Jo dotajā brīdī.. tie ļoti maz informācijas publiskots, kas noderētu jauniešiem..
30) Internets
31) www.riebiņi.lv-во время выставлена газета новады на страничку а не раз в декаду.
32) Riebiņu mājās lapa.
33) Mājas lapa, novada avīze
34) www.riebini.lv
35) www.riebini.lv
36) pašvaldības
37) riebiņi.lv
38) avizes,internets
39) Mājas lapa
40) Savā novada pagasta pārvaldē
41) mājas lapa
42) Mājas lapa
43) -
44) pagasta pārvalde
45) Internets
46) www.riebini.lv
47) man vienalga
48) I-netā, Riebiņu mājas lapā.
49) internetā.
50) www.riebini.lv
51) Internets
52) Www.riebini.lv
53) Biblioteka
54) Internets
55) galeni
56) Internets
57) riebini.lv
58) sanemt avizi pdf veida uz epastu
59) Avīze, internets, bibliotēka.



60) www.riebini.lv
61) www.riebini.lv
62) mājas lapa
63) pagasta pārvalde
64) -
65) Informācijas iegūšanai vis ērtākā vieta būtu novada mājaslapa.
66) internetā, avīzē
67) pagasta pārvalde
68) man pietiek informācijas
69) mājas lapā
70) nezinu
71) vienalga
72) Interneta
73) Pagastā un interneta mājas lapā
74) Internets:
  
 Facebook
  
 Twitter
  
 Riebini.lv
75) Internets
76) Internets
77) internets
78) Vairāk informāciju www.riebini.lv
79) www.riebini.lv
80) Internets
81) mājaslapā
82) Pietiek šo informācijas avotu kas ir.
83) Pagasta pārvalde
84) Pagastu pārvaldēs un bibliotēkās
85) novada mājas lapa
86) Pagasts.
87) Visas
88) Pagasts
89) Bibliotēka, jo tā ir pieejama manā ciematā.
90) -
91) pagastā
92) paziņām
93) bibliotēka
94) www
95) -
96) www
97) -
98) www.riebini.lv
99) skolā
100) pagasta pārvaldē
101) -
102) -
103) www.riebini.lv
104) www.riebini.lv
105) novada avīze
106) -
107) -
108) internetā
109) -
110) -
111) -
112) -
113) -
114) www.riebini.lv
115) laikraksti, bibliotēka, KC
116) -
117) -
118) -
119) -
120) -
121) -
122) -



123) www.riebini.lv

14. Lūdzu, atzīmējiet, vai Jums ir pietiekami daudz informācijas par novadā notiekošo?

Par pašvaldības iestāžu sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem

Ir pietiekami 53 43.1%

Nav pietiekami, bet zinu kur
atrast

55 44.7%

Nav pietiekami,un īsti nezinu kur
atrast

15 12.2%

Par sporta pasākumiem novadā

Ir pietiekami 83 67.5%

Nav pietiekami, bet zinu kur
atrast

32 26%

Nav pietiekami,un īsti nezinu kur
atrast

8 6.5%

Par kultūras pasākumiem novadā

Ir pietiekami 83 67.5%

Nav pietiekami, bet zinu kur
atrast

36 29.3%

Nav pietiekami,un īsti nezinu kur
atrast

4 3.3%

Par dažādiem semināriem, kursiem un izglītības pasākumiem novadā

Ir pietiekami 57 46.3%

Nav pietiekami, bet zinu kur
atrast

50 40.7%

Nav pietiekami,un īsti nezinu kur
atrast

16 13%

Par iespējām iesaistīties politiskos pasākumos novadā

Ir pietiekami 40 32.5%

Nav pietiekami, bet zinu kur
atrast

48 39%

Nav pietiekami,un īsti nezinu kur
atrast

35 28.5%

Par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību novadā

Ir pietiekami 49 39.8%

Nav pietiekami, bet zinu kur
atrast

61 49.6%

Nav pietiekami,un īsti nezinu kur
atrast

13 10.6%

Par reliģiskajiem pasākumiem novadā

Ir pietiekami 55 44.7%

Nav pietiekami, bet zinu kur
atrast

52 42.3%

Nav pietiekami,un īsti nezinu kur
atrast

16 13%



15. Cik bieži Jūs pats/pati mērķtiecīgi meklējat informāciju par Riebiņu novada pašvaldības darbību un
notikumiem novadā?

1 reizi dienā 31 25.2%

1 reizi nedēļā 50 40.7%

1 reizi mēnesī 24 19.5%

Retāk kā reizi mēnesī 7 5.7%

Praktiski nekad 3 2.4%

Cits 8 6.5%

Iesniegto atbilžu summa 123

Citas atbildes:

pēc vajadzības

kad ko vajag

regulāri, vairākas reizes nedēļā (3x)

2-3 reizes mēnesī

kad ir aktuāli nepieciešams

Pēc vajadzības

Šī aptauja ir ļoti neprofesionāli sastādīta. Einārs Bistrovs.

pēc vajadzības

16. Kādu informāciju, Jūsuprāt, vajadzētu vairāk? (vairākas atbildes iespējamas)

Par pašvaldības darbību kopumā
(t.sk. plānotiem un pieņemtiem
lēmumiem)

43 15.3%

Par Jūsu pagastu/pilsētu 53 18.9%

Par sociāliem pakalpojumiem un
sociālo palīdzību

36 12.8%

Par izglītības jautājumiem,
semināriem, kursiem

31 11%

Par kultūras pasākumiem 23 8.2%

Par dažādu tautību sadraudzības
pasākumiem

13 4.6%

Par sporta pasākumiem 6 2.1%

Par ar uzņēmējdarbību vai darba
vietām saistītiem jautājumiem

54 19.2%

Par pašvaldības uzņēmumu
sniegtajiem komunālajiem
pakalpojumiem

13 4.6%

Par reliģiskiem pasākumiem 5 1.8%

Cits 4 1.4%

Iesniegto atbilžu summa 281

Citas atbildes:

neinteresē

par jauniešu iespējām novadā un citur

Par zemes darījumu kārtošanu

visiem

17. Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam "Man ir iespējas iesiastīties mūsu novada attīstības jautājumu
risināšanā?"

Pilnīgi piekrītu 13 10.6%

Drīzāk piekrītu 42 34.1%

Drīzāk nepiekrītu 31 25.2%

Pilnīgi nepiekrītu 18 14.6%

Grūti pateikt 19 15.4%



Iesniegto atbilžu summa 123

18. Vai, Jūsuprāt, ir svarīgi veicināt mazākumtautību kultūras un tradīciju saglabāšanos Riebiņu novadā?

Jā 85 69.1%

Nē 7 5.7%

Nezinu 18 14.6%

Mani tas neintersē 13 10.6%

Iesniegto atbilžu summa 123

19. Kā, Jūsuprāt, VISLABĀK veicināt mazākumtautību kultūras un tradīciju saglabāšanos Riebiņu novadā?

Ar kultūras pasākumu palīdzību,
kur mazākumtautības uzturētu
savu identitāti

66 53.7%

Motivējot nepilsoņus iegūt
Latvijas pilsonību

21 17.1%

Tas nav speciāli jāveicina 20 16.3%

Grūti pateikt 16 13%

Iesniegto atbilžu summa 123

20. Kādi pasākumi un aktivitātes, Jūsuprāt, vislabāk palīdz Riebiņu novada iedzīvotājiem „draudzēties”, t.i.
veicina sabiedrības integrācijas procesu?

Dažādas apmācības, semināri,
kursi

15 12.2%

Kopīgi kultūras pasākumi 58 47.2%

Sporta pasākumi 12 9.8%

Reliģiski pasākumi 4 3.3%

Neformālas tikšanās un diskusijas 13 10.6%

Pašvaldības informācija latviešu
un krievu valodās

3 2.4%

Mēs JAU esam draudzīgi, nekas
speciāli nav jādara

18 14.6%

Iesniegto atbilžu summa 123

21. Kā Jūs vērtējat izglītības pieejamību Riebiņu novadā?

Pilnīgi pieejama 64 52%

Drīzāk pieejama 43 35%

Drīzāk nepieejama 5 4.1%

Pilnīgi nepieejama 0 0%

Grūti pateikt 11 8.9%

Iesniegto atbilžu summa 123

22. Kā Jūs vērtējat Riebiņu novadā piedāvātās sabiedriskās aktivitātes un to PIEEJAMĪBU kopumā?

Dažādas apmācības, semināri, kursi, izglītības aktivitātes

Esmu apmierināts (pietiekoši
pieejams)

41 33.3%



Nav pietiekoši, bet esmu
apmierināts

39 31.7%

Neesmu apmierināts (nav
pietiekoši pieejams)

19 15.4%

Nezinu, grūti pateikt 24 19.5%

Kultūras pasākumi un aktivitātes

Esmu apmierināts (pietiekoši
pieejams)

71 57.7%

Nav pietiekoši, bet esmu
apmierināts

35 28.5%

Neesmu apmierināts (nav
pietiekoši pieejams)

12 9.8%

Nezinu, grūti pateikt 5 4.1%

Sporta pasākumi un aktivitātes

Esmu apmierināts (pietiekoši
pieejams)

78 63.4%

Nav pietiekoši, bet esmu
apmierināts

21 17.1%

Neesmu apmierināts (nav
pietiekoši pieejams)

9 7.3%

Nezinu, grūti pateikt 15 12.2%

Neformālas tikšanās un diskusijas

Esmu apmierināts (pietiekoši
pieejams)

19 15.4%

Nav pietiekoši, bet esmu
apmierināts

45 36.6%

Neesmu apmierināts (nav
pietiekoši pieejams)

20 16.3%

Nezinu, grūti pateikt 39 31.7%

Pašvaldības informācija (t.sk. latviešu un krievu valodās)

Esmu apmierināts (pietiekoši
pieejams)

56 45.5%

Nav pietiekoši, bet esmu
apmierināts

35 28.5%

Neesmu apmierināts (nav
pietiekoši pieejams)

13 10.6%

Nezinu, grūti pateikt 19 15.4%

Sociālā palīdzība no pašvaldības puses

Esmu apmierināts (pietiekoši
pieejams)

34 27.6%

Nav pietiekoši, bet esmu
apmierināts

37 30.1%

Neesmu apmierināts (nav
pietiekoši pieejams)

20 16.3%

Nezinu, grūti pateikt 32 26%

Pašvaldības nodrošinātie sociālie pakalpojumi

Esmu apmierināts (pietiekoši
pieejams)

29 23.6%

Nav pietiekoši, bet esmu



apmierināts 43 35%

Neesmu apmierināts (nav
pietiekoši pieejams)

17 13.8%

Nezinu, grūti pateikt 34 27.6%

23. Vai Jūs piedalāties novada sabiedriskajā dzīvē - apmeklējat pašvaldībā organizētos sporta, izglītības, kultūras
u.c. pasākumus, piedalāties pašdarbībā un tml.?

Dažādas apmācības, semināri, kursi, izglītības aktivitātes

Labprāt piedalos, jo interesē 52 42.3%

Piedalos ļoti reti 41 33.3%

Nepiedalos, jo neinteresē 7 5.7%

Gribētu piedalīties, bet parasti
uzzinu par vēlu

23 18.7%

Kultūras pasākumi un aktivitātes

Labprāt piedalos, jo interesē 82 66.7%

Piedalos ļoti reti 28 22.8%

Nepiedalos, jo neinteresē 2 1.6%

Gribētu piedalīties, bet parasti
uzzinu par vēlu

11 8.9%

Sporta pasākumi un aktivitātes

Labprāt piedalos, jo interesē 29 23.6%

Piedalos ļoti reti 54 43.9%

Nepiedalos, jo neinteresē 31 25.2%

Gribētu piedalīties, bet parasti
uzzinu par vēlu

9 7.3%

Reliģiski pasākumi

Labprāt piedalos, jo interesē 43 35%

Piedalos ļoti reti 49 39.8%

Nepiedalos, jo neinteresē 23 18.7%

Gribētu piedalīties, bet parasti
uzzinu par vēlu

8 6.5%

Neformālas tikšanās un diskusijas

Labprāt piedalos, jo interesē 26 21.1%

Piedalos ļoti reti 50 40.7%

Nepiedalos, jo neinteresē 27 22%

Gribētu piedalīties, bet parasti
uzzinu par vēlu

20 16.3%

24. Kādas iedzīvotāju grupas, jūsuprāt, mūsu novadā pašlaik ir sociāli atstumtas?(lūdzu, atzīmējiet ne vairāk kā 3
visvairāk atstumtās iedzīvotāju grupas) (vairākas atbildes iespējamas)

Bezdarbnieki 47 19.2%

Jaunieši 27 11%

Pensionāri 15 6.1%

Pirmspensijas vecuma iedzīvotāji 38 15.5%



Invalīdi 17 6.9%

Daudzbērnu ģimenes 15 6.1%

Ne-latvieši 9 3.7%

Sociālā riska ģimenes 26 10.6%

Jaunās māmiņas 19 7.8%

Nav tādu atstumto grupu 32 13.1%

Iesniegto atbilžu summa 245

25. Kādas ir galvenās problēmas, kas skar Jūsu nosauktās sociāli atstumtās iedzīvotāju grupas?

1) finanšu līdzekļu trūkums
2) Maz iespēju pašrealizācijai,nodarboš.utt.
3) šī grupa pati attālinās no sabiedrības, kļūst pasīva, bez ineciatīvas, nedroša satuvināties ar citām grupām
4) iespēja iesaistīties darba tirgū; iespēja apmeklēt interesēm atbilstošas aktivitātes; nepietiekams materiālais
nodrošinājums pilnvērtīgai funkcionēšanai  sabiedrībā
5) Uzskatu, ka novadā nav konkrēti izceļamas kādas atstumtās grupas, visa pamatā ir sociālekonomiskās
problēmas un to radītais bezdarbs, bezcerība, kas sastopama ārkārtīgi bieži.
6) Nav kopīgu pasākumu.
7) Nav perspektīvu daudzās jomās, īpaši vietējā darba tirgū.
8) Bezdarbs un to veicina pašreizējā domes vadība.
  
 
  
 Jauniešiem nav atbilstošu pasākumu.
9) Darba vietu trūkums novadā .
10) Darba iespējas
11) līdzekļu trūkums
12) nav darbavietu
13) Pasivs darbs ar iedzivotajiem.
14) nav darba
  
 mazs atbalsts neparedzētās situācijās
15) ...
16) uznemej darbibas sakšana jauniešiem
17) Nav darba. Droši vien nav arī tik lielu iespēju iesaistīties novada dažāda veida pasākumos (aizkļūšana,
līdzekļi).
18) Darba meklējumi. Nevēlēšanās iesaistīties novada
19) Nav darba vietu, jaunajam māmiņām nav tikšanās vietu un iespēju, lai dalītos ar savu pieredzi, daudz
jauniešu izvēlas aizbraukt prom no novada vai aktīvas atpūtas vietā izvēlas alkohola lietošanu
20) Nav pasākumu, kursu utt. šīm grupām.
21) bezdarbs galvenā problēma
22) Nav atbalsta jaunajiem vecākiem, kā citās pašvaldībās. Vismaz pirmreizējo pabalstu piešķir, bet Riebiņu nov.,
neko
23) Viņu pašu pasivitāte
24) slinkums,alkoholisms, degradācija
25) slinkums
26) Vārīšanās "savā sulā", ieciklēšanās savās problēmās.
  
 Nav motivācijas kaut ko pašiem paveikt novada vai valsts labā.
  
 Uzskats, ka viss ir slikti, valsts un pašvaldība  kaut ko ir parādā.
27) Viņi valstij būtībā ir lieki.
28) darba vietu trūkums
29) šīm iedzīvotāju grupām pašlaik tiek pievērsta, manuprāt, vismazākā uzmanība.. netiek vai gandrīz netiek
organizētas aktivitātes, kas tieši ir domātas tām. Pārsvarā tiek organizētas aktivitātes, kuras ir domātas vairākām
iedzīvotāju grupām.. bet tieši netiek uzrunātas un uzklausītas,
30) Nav tādu
31) Домохозяйка не может найти   работу пока ребенок ходит в школу.
32) Nav atstumto grupu, cilvēks pats sevi atstumj nekur neejot un nepiedaloties.
33) Bezdarbs
34) Strādājošie un pensionāri maksā visus iespējāmos nodokļus, bet atdeve no pašvaldības ir līdzīga 0, kur
pretstatā ir bezdarbnieki, maznodrošinātie un invalīdi, tikai šīs grupas novadā ir cieņā.
35) mazak atbalstit iedzivotājus kuri velas dzivot uz novada riekina,saniemot GIM pabalstus.
36) nav tādu



37) Nekas netiek organizēts pensionāriem.Riebiņos nav pat pensionāru biedrības.
38) pasvaldiba nav pabalsts jaunajam maminam
39) Iedzīvotāju depresija, nespēja rast risinājumu problēmām, kas arī noved šši iedzīvotāju grupas līdz sociāli
atstumtām, pēc idejas viņi paši sevi izstumj no sabiedrības nevis otrādi!
40) Saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas
  
 nodarbinātība, interneta pārmērīga lietošana
41) nav darba vietu
42) Darba vietu trūkums
43) darbs
44) nav darbavietu
45) Vislielākā problēma vai, pareizāk sakot, nepilnība  ir tas, ka jaunajām māmiņām netiek piešķirti nekādi
pabalsti piedzimstot bērniņam! Gandrīz visos citos novados tas ir pieejams, bet Riebiņos jaunās māmiņas pilnīgi
paliek bez nekāda, vismaz neliela, materiāla atbalsta.. Un vēl sociāli atstumti tiek daudzi maznodrošināti cilvēki,
kurus, konkrēti nenosaucot vārdā, sociālais darbinieks vienkārši nepieskaita pie tādiem un rupji sakot "pasūta trīs
mājas tālāk", tanī pat laikā maznodrošināto pabalstu piešķirot cilvēkiem, kas strādā, nopelna un var atļauties pat
nopirkt mājas, kas dzīvo labāk nekā kurš katrs bez pabalsta! Šo lietu vajadzētu smalkāk izskatīt un izvērtēt,
kuriem cilvēkiem varbūt tiešām tas ir ļoti nepieciešams...
46) Neziņa,kur vērsties, kādu palīdzību iespējams saņemt!
47) Pirms pensijas nevar atrāst darbu
48) Nav nekādu grupu nodarbību, kur jaunajām māmiņām pulcēties, lai padalītos ar sviem iespaidiem un savu
pieredzi, kur mazie bērni varētu savstarpēji kontaktēties.
49) nav jauniešiem darba vietu un iespēju.
50) Zems vērtējums atsevišķām cilvēku grupām
51) Grūti teikt
52) Bezdarbs
53) Neesmu manījis atstumtos..
54) Nav
55) ??????????????????????????????
56) nav tadu
57) nenotiek darbs ar tām pietiekošā daudzumā
58) viss atkarigs no pasa cilveka. no vina velmes but aktivam un pamanamam.
59) Nespēja nopelnīt, statuss sabiedrībā.
60) Augstais bezdarba līmenis.
61) Bezdarbs
62) bezdarbs
63) Pirmspensijas-bezdarbs, jaunās māmiņas - iemaņu gūšana, riska ģimenes - atbalsta pasākumi.
64) nav darba vietu
65) .
66) nav darba vietu pēc izglītības iegūšanas
67) bezdarbs
68) risks palikt bez darba, neskaidra rītdiena
69) iedzīvotāju kūtrums, nedrošība, daļēji arī ierobežotas iespējas
70) nav interešu
71) pabalsti slinķiem un dzerajiem
72) Cilvēku attieksme
73) Nav tādu atstumtu grupu
74) Viņi tiek izstumti, jo nespēj iekļauties kopējā sabiedrības plūsmā
75) Finansiālās problēmas
76) Naudas, pabalstu trūkkums, atbalsts no pašvaldības
77) nejūtas iederīgi sabiedrībā (īpaši invalīdi), vientuļie pensionāri, kas nespēj sevi pietiekoši fiziski aprūpēt,
dzīvo tālu no novada vai pagasta centriem.
78) Esmu invalīde, man grūti sazinaties ar cilvekiem.
79) Nav.
80) Darba un izglītības trūkums, nav naudas
81) Daudzbērnu ģimenēm varētu būt savs klubiņš, nometnes, palīdzības fonds, izglītojošas lekcijas un kopīgi
dziedāšanas, dejošanas vai citi pasākumi.
  
 Arī jaunās māmiņas varētu sanākt uz kopīgām izglītojošām nodarbībām, veidot savu mazo klubiņu.
  
 Bezdarbniekiem domāju arī šāda kopā sanākšana būtu ko vērta - lai dotu ārēju motivāciju kaut ko iesākt no
jauna un iegūt jaunas prasmes.
82) Pirmspensijas vecuma iedzīvtoājiem ir ļoti grūti atrast darbu, jau ir veselības problēmas.
83) Nekādas
84) Sociāli atstumto iedzīvotāju grupas nesaskatu
85) nav problēmu, jo uzskatu, ka nav sociāli atstumto
86) Nekādas.
87) Nezinu
88) Grūti pateikt



89) Es nevienu nenosaucu. Neprofessionalitāte atkal....
90) -
91) bezdarbnieki
92) ienākumu trūkums, alkohols
93) jauniešu bezdarbs, pirmspensijas iedzīvotāju bezdarbs
94) Ļoti grūti atrast darbu, diskriminācija
95) -
96) darba vietu nav
97) finansiālais stāvoklis
98) -
99) -
100) -
101) jaunieši īsti nezina kā pavadīt brīvo laiku, mēģināt nodrošināt jauniešiem darba iespējas vai citas aktivitātes
102) -
103) -
104) -
105) -
106) -
107) -
108) -
109) -
110) -
111) -
112) nav aktivitātes
113) -
114) nepievērš viņiem uzmanību
115) iespēja sadarboties ir apgrūtināta
116) -
117) -
118) Vajadzētu pagastā uztaisīt kādu grupu,lai palīdzētu tādiem cilvēkiem kam nav tehnikas apstrādāt piemājas
dārzus.
119) -
120) -
121) -
122) -
123) -

26. Kādi, Jūsuprāt, ir lietderīgākie un efektīvākie nosaukto problēmu risinājumi?

1) darba vakances
2) ??????
3) veidot neformālus klubiņus
  
 psihologa konsultācijas
  
 narkologa bezmaksas konsultācijas un ārstēšanos
4) meklēt iespējas jaunu darba vietu radīšanāne pašvaldības "kabinetos", bet ražošanas lauciņā
5) Jaunu darbavietu radīšana, iedzīvotāju aizplūšanas mazināšana.
6) organizēt pasākumus kultūras namos.
7) 1.Jaunu darba vietu radīšana. 
  
 2.Kompetenti, profesionāli, godprātīgi cilvēki atbildīgos un vadošos amatos. 
  
 3.Kvalitatīvi, produktīvi, pasākumi visās aptaujā pieminētajās jomās. 
  
 4.Pārdomāti, ilgtermiņā sevi attaisnojoši projekti sociālajā, komunālajā, kultūras, tūrisma, savstarpējas
sadarbības jomā. 
  
 5.Apziņas radīšana novada iedzīvotāju vidū, ka ik cilvēks ir vērtība.
8) Mainīt domes vadības attieksmi pret parastiem cilvēkiem.
  
 
  
 Piesaistīt uzņēmīgus cilvēkus nevis likt tiem sprunguļus ritenī.
9) Atbalstīt uzņēmējus , komersantus , kuri vēlas iegādāties nekustamos īpašumus, tai skaitā arī ārzemniekus , ar
mērķi novada teritorijā veidot uzņēmumus vai ražotnes , kur būtu nepieciešams novada iedzīvotāju darbaspēks .
10) Jāmēģina novadā atvērt kāds pārstrādes uzņēmums vai cits.
11) nezinu



12) visa veida konsultācijas, palīdzība zemniekiem lauksaimniecības produkcijas realizācijā,līgumu slēgšanā
13) Nezinu
14) Paplašināt darbavietu skaitu
  
 Rast risinājumu jebkurā situācijā
15) ...
16) piedzer
17) Darbavietas, uzņēmējdarbības attīstīšana.
18) Darba vietu radīšana.
19) Jaunas darba vietas, jauniešus iesaistīt dažādos pasākumos un aktivitātes
20) Nezinu
21) ieguldīt naudu ne semināros ,bet reāla darbā
22) Noteikti jāatbalsta jaunie vecāki arī finansiāli.
23) Jārosina viņu aktivitāte, ieinteresētība kaut ko mainīt dzīvē uz labo pusi
24) Tas jārisina valsts līmenī, nevis pašvaldībai
25) katram pēc nopelniem
26) Iesaistīšanās NVO.
  
 Skolas lomas paaugstināšana ģimenes problēmu risināšanā.
  
 Būs arī tādi, kurus motivēt diemžēl neizdosies.
27) Tā ir kārtējā vēlēšanās, lai cilvēki no malas domā attiecīgo instanču vietā, tādējādi darot viņu darbu.
28) nav variantu
29) Rīkot aktivitātes, tikšanās, apmācības.. sadzirdēt šīs grupas. Mēs, gribam, lai palielinās dzimstība.. tagad
bieži bērni dzimst jaunām māmiņām.. kas pat jēgā neprot gatavot ēst un tad pati gatavo sev un bērnam
pusfabrikātus vai roltonus. Jārīko radošās darbnīcas, jāmāca iekļauties dzīvē utt.
30) _
31) нет ответа
32) Pašam ir jāsaņemas un jālien ārā no mājām.
33) Attīstīt ražotni
34) Problēmu risinājumi ir jārod novada administrācijai.
35) sociālalo palidzibu /visada veida/dalit ne tikai dzeraem un tiem kas nevēlas stradat un ražot produkciju
savam pateri
  
 am.
36) veidot darba vietas,
37) Pārrunas ar pensionāriem.
38) gruti pateikt
39) Drīzāk tas ir profesionālu speciālistu pieejamība- psihologs, psihoterapeits, ģimeņu konsultants
40) Rīkot jauniešiem atpūtas vakarus- tematiskus, dažādas aktīvas nodarbes dabā, nometnes , interešu pulciņus,
veidot komunikāciju starp novada skolām jauniešu vidū,  rīkot draudzības vakaru.u.t. izglītot, mācīt sociālās
prasmes- runāt, uzstāties,palīdzēt citiem  u.t.t
41) Izveidot darba vietas
42) Darba vietu nodrošināšana
43) darba vietas
44) Radīt jaunas darba vietas
45) Es ieteiktu vairāk padomā un deputātiem piešķirt kādus pabalstus jaunajām māmiņām, kā arī izvērtēt kam
piešķirt maznodrošināto statusu un kam ne...
46) Vairāk izplatīt informāciju..., atbalsta pasākumi...
47) Atbrīvot pensionārus no darba
48) Izveidod Jauno māmiņu klubu, kur bez jebkādiem ierobezojumiem jaunās māmiņas varētu pulcēties ar
mazuļiem.
49) nezinu.
50) Nezinu
51) Diemžēl, nekas nenāk prātā
52) Rīkot atbalsta un intrešu grupas
53) nav
54) Nav
55) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.............................. ...................
56) n/a
57) nezinu
58) .
59) Piedāvāt un radīt jaunas darbavietas, pielāgot vidi invalīdu vajadzībām, rīkot pasākumus pensionāriem.
60) Valsts politikas maiņa.
61) Īsti nezinu, kā šo problēmu risināt, jo novada pašvaldībās nav pietiekoši darba vietu, lai visiem nodrošinātu
normālu iztikšanu.
62) rast jaunas darba vietas
63) jaunas darba vietas, apmācības jaunajām māmiņām.
64) rast darba vietas



65) Organizēt vairāk pasākumu, varbūt izveidot kādas grupu nodarbības utt.
66) radīt jaunas darba vietas
67) -
68) jaunu darba vietu radīšana
69) iedzīvotāju motivācija
70) nav vēlmes
71) likt stradat, namaksat pabalstus
72) Veidot pilsētas infrastruktūru,lai iedzīvotājiem būtu ar ko nodarboties
73) Problēma ir pašos cilvēkos
74) Censties vairāk atbalstīt no pašvaldības puses un piedāvāt lielākas izaugsmes iespējas
75) Grūti pateikt
76) Lai deputāti nemelotu, puiemēram, Ā.Pudule CVK mājaslapā norādot, ka ir latviete, kaut gan pamatskolas
laikos teica, ka ir krievu tautības pārstāve. Man nekas nav pret krieviem.
  
 Samazināt koropciju, kad vēl Meluškāns bija dzīvs viņa traktori tīurīja ceļus ziemā, nevis citi
77) nav atbildes
78) Nav ko ieteikt
79) Nav.
80) Grūti pateikt. Darba iespējas. Apmācības un kursi.
81) KOMUNIKĀCIJA starp dažādiem informācijas un zināšanu avotiem, lai ieguvējs ir vienkāršs ierindas cilvēks.
82) Morāls atbalsts, klubu veidošana, palīdzēt atrast individuālo nodarbošanos, radīt arī nelielu peļņu. veidot
kooperatīvu.
83) Nekādi
84) Sadarbība problēmu risināšanā
85) JA pats būsi labs, tad arī apkārtējie būs labi
86) Nekādi
87) Nezinu
88) NAV.
89) Ja, nav vajadzīgo zināšanu aptauju sastādīšanā, tad jānolīgst profesionālis.
90) -
91) atrast darbu
92) neredzu risinājumu
93) radīt darbavietas, atbalstīt jaunos uzņēmējus
94) Nodrošināt tieši pirmspensijas iedzīvotājus ar darbu, lai viņi varētu nopelnīt sev pensiju
95) -
96) atrast darbu
97) darba vietu radīšana
98) -
99) -
100) -
101) -
102) -
103) -
104) -
105) -
106) -
107) -
108) -
109) -
110) -
111) -
112) -
113) -
114) vairāk palīdzēt un kontaktēt ar viņiem
115) nometņu rīkošana bērniem/jauiešiem u.c. (sadarbība neformālā gaisotnē)
116) -
117) -
118) -
119) -
120) -
121) -
122) -
123) -

27. Kā Jūs PERSONĪGI varētu un vēlētos līdzdarboties sabiedrības integrācijas procesā novadā?

Darboties sociālajā aprūpē,
saņemot algu

12 9.8%



Darboties sociālajā aprūpē kā
brīvprātīgajam

6 4.9%

Piedāvāt darba vietu savā
uzņēmumā vai zemnieku
saimniecībā (t.sk. skolēniem vai
jauniešiem)

4 3.3%

Darboties kā brīvprātīgajam
nevalstiskā organizācijā vai
interešu grupā

19 15.4%

Mācīt latviešu valodu kā
brīvprātīgajam (neformālā
gaisotnē)

7 5.7%

Palīdzēt organizēt sabiedriskus
pasākumus (kultūras, sporta u.c.)

25 20.3%

Ziedot apģērbu un sadzīves
lietas, kuras man vairs nevajag

42 34.1%

Cits 8 6.5%

Iesniegto atbilžu summa 123

Citas atbildes:

neko īpašu nevajag darīt,kas grib tas pats zina ko darīt

palīdzētu novadu padarīt pievilcīgāku iedzīvotājiem un radošākas/ krāsainākas aktivitātes iedzīvotajiem.

Vairāki varianti - pēdējie četri

Nevēlos iesaistīties integrācijas procesā, jo uzskatu to par nevajadzīgu liedzekļu izšķēršanu, novadā ir daudz citu problēmu.

kā brīvprātīgais-interešu izglītība

kopīgu interešu klubs-dārzkopība

nezinu

piedalīties sabiedriskajos darbos

28. Kādas galvenās problēmas Jūs saskatāt Riebiņu novadā, kuras vajadzētu risināt dzīves kvalitātes uzlabošanai?

1) veselīga dzīvesveida popularizēšana
  
 bezdarba mazināšana
2) Liegts !!!
3) bezdarba mazināšana
  
 sabiedriskā transporta nodrošināšana
4) DARBA VIETAS iespējami tuvāk cilvēka dzīves vietai, lai var saskaņot darba dzīvi ar ģimenes dzīvi, kā arī atrast
laiku iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs.
5) Bezdarbs, jauniešu aizplūšana.
6) Par bērnu piedzimšanu ģimenei nepieciešams vienreizējs pabalsts, kātas ir citos novados.
7) 1.Bezdarbs. 
  
 2.Masveida depresija. 
  
 3.Infrastruktūra. 
  
 4.Sociālās vides zemais līmenis. 
  
 5.Pasivitāte, pārāk liela un lieka lojalitāte bez savas attieksmes pret acīmredzamām problēmām. 
  
 6.Amatpersonu kompetences trūkums.
8) Ir tā saucamie prestižie novada pagasti un ir tādi pagasti - pabērni: bez normāla ceļa, bez pasta nodaļas, bez
skolas. Daudz ir atkarīgs no novada domes lēmējvaras. Varbūt tiem ir jāmaina sava attieksme, jo mēs arī esam
cilvēki. Cilvēki, kas dzird tikai solījumus, kas netiek izpildīti.
9) Veicināt jaunu , izglītotu , mērķtiecīgu jaunu cilvēku iesaistīšanos novada lēmēj un izpildvaras struktūrā .
10) Darba vietas
11) bezdarbs
12) likvidēt klaiņojošos suņus
13) Vairak rupeties par cilvekiem.
14) īpašu problēmu nav
15) Ceļu uzturēšana un atjaunošana
16) darba vietu veidošanu
17) Ceļi, darbavietas. Kvalitatīva izglītība. jauniešu iesaistīšana.



18) Darba vietu radīšana.
19) Attīstīt arī pārējo pagastu attīstību, nevis tikai uzlabojot Riebiņus. Ceļu kvalitāte ir slikta. Darba vietu nav.
20) Vajadzētu vairāk kursus. Piemēram floristikā, konditorijas, zīmēšanas utt.
21) bezdarbs
22) grūti pateikt
23) Cilvēkiem vajadzīgs reāls darbs, projekti runāšanas līmenī viņiem neko nedod.
24) izveidot novadā ražotni, lai būtu darbs vairākiem simtiem cilvēku, mazāk bezjēdzīgus projektus
25) ne jau no novada tas atkarīgs, kāda dzīves kvalitāte ir
26) 1. ceļu infrastruktūra - jābūt iespējām, lai pa kvalitatīvu, drošu ceļu var aizbraukt uz darbu tuvējās pilsētās;
  
 2. pašvaldības zaļie iepirkumi - vietējām skolām vietējo pārtiku.
  
 3. apgaismojums ciematu centros.
27) Uzņēmējdarbības attīstība darba vietu radīšanai
28) neesmu padomājusi
29) Domāt par to, kā iedzīvotāji varētu pavadīt savu brīvo laiku saturīgi un kvalitatīvi.. un par sniegto
pakalpojumu/aktivitāšu inovācijām un pieejamību. Par pasākumu daudzveidību ārpus Riebiņiem.. jo ne jau visi
var aizbraukt uz Riebiņiem un tajos piedalīties.
30) bezdarbs, ja būs cilvēkiem darbs, problēmu būs mazāk
31) дороги.
32) Sociālajam dienestam nav jādala tikai pabalsti, bet jācenšas šīs personas, kas pieradušas uz pabalstu
saņemšanu, likt iet sabiedrībā un pašiem līdzdarboties, nevis gaidīt palīdzību un sūdzēties.
33) Radīt jaunas darba vietas
34) Pārsvarā visas aktivitātes notiek tikai novada centrā, attālāko pašvaldību apdzīvotās vietas ir atstātas
novārtā.
35) idzivotāju radinašāna pie darba .Tauta no rita līdz vakaram dzivo doma  kur iedert.
36) būs darbs cilvēkiem ,būs dzīves kvalitāte
37) Apkarot alhohola lietošanu.
38) gruti pateikt
39) Jaunu darba vietu radīšana.
40) iesaistīīt sabiedrību lēmumu pieņemšanā, nodot savlaicīgi informāciju iedzīvotājiem, novada avīzi padarīt 
"kuplāku" nevis sausu
41) Infrastruktūras uzlabošana novadā
42) Nodrošināt normālus dzīves apstākļus
43) Nodrošināt labvēlīgus dzīves apstākļus
44) infrastruktūra kopumā
45) Vairāk domāt par novada iedzīvotāju labklājību, nevis par savu pašlabumu katram! Izvērtēt katra darbinieka
ieguldījumu savā amatā un varbūt tad māmiņām atrastos pabalsti!
46) Attieksme no "augšas"
47) Vajag strādāt visiem,bet ne viens Rožinsķis.
48) Grūti pateikt.
49) nezinu.
50) Bezdarbs
51) Grūti pateikt
52) Pašvaldībai trūkst līdzekļu!
53) Jaunu darba vietu radīšana
54) Bezdarbs
55) ...........................................
56) Problēmas, kas ir visā valstī - 
  
 milzīgais bezdarbs, 
  
 valsts politika, kura vērsta uz valsts teritorijas apdzīvotības iznīcināšanu,
  
 darbavietu trūkums,
  
 lauksaimniecības, rūpniecības, uzņēmējdarbības kopumā izskaušana no valsts teritorijas,
  
 sakaru pārklājumu vājā kvalitāte,
  
 ceļu infrastruktūras nolietošanās, degradācija,
  
 augsts nabadzības līmenis.
57) bezdarba mazināšana
58) Esmu vilusies SAVA novada. nespeju noticet, ka netiek pieskirts pabalsts berna piedzimsanai! KA TAS
IESPEJAMS!!! noteikti Riebinu novads nav pec dzemdibas raditajiem pirmaja vieta un "bankrots" nepienaks, ja
izmaksas pabalstu. nu kaut vai 150,-EUR. nu kaut vai 100,- EUR! Nu vai tiesam! man trukst vardu!
59) Ūdens vada izveide Riebiņos, Viļānu ielā vismaz, citādi 21.gadsimtā pilsētā jāiet uz aku pēc ūdens. Trotuāra
izveide, virzienā Riebiņu centrs- Viļāni, laternas ielās, vismaz dažas!



60) Investīciju trūkums;
  
 darba vietu trūkums;
  
 liels trūcīgo cilvēku skaits
61) BEZDARBS. Īpaši jauniešu vidū, kas veicina jauniešu aizplūšanu uz citiem novadiem, pilsētām.
62) infrastruktūra
63) -
64) sakārtot infrastruktūru
65) Neesmu par to aizdomājusies.
66) -
67) infrastruktūra
68) -
69) -
70) darbu
71) atlaist bezdarbigo novada domi
72) Ceļi, sporta bāze ir vajadzīgi, parki
73) Darba vietu trūkums, sociālo dzīvokļu  nav,
74) Internets
  
 Ceļi, jo tie ir drausmīgā stāvoklī
  
 Apgaismojums naktīs
  
 Jāpabeidz Galēnos ieplānotais trotuārs
  
 Muižu un parku labiekārtošana
75) Tas, ka maz ir darba vietu Riebiņu novadā.
76) Darba vietas! Ceļi!
77) renovēt ceļus
78) Lai visiem būtu darbs nevis dzerāji
79) Attīstīt uzņēmējdarbību, radīt jaunas darbavietas.
80) Salabot ceļus un radīt jaunas darba vietas
81) KOMUNIKĀCIJA starp dažādām sociālajām grupām
82) ūdens kvalitātes jautājums joprojām aktuāls, vietējās nozīmes ceļu stāvoklis.
83) nekādas
84) Darbavietu radīšana
85) uzņēmējdarbības attīstība un kokurētspēja
  
 atklātums un caurspīdīgums
  
 Jauniešu un bērnu pasākumu organizēšana, atbalstīšana
  
 dabas teritoriju sakārtošana, talkas
86) Lai atbasta cilvēku prasības.
87) Nekādas
88) Palīdzēt jaunajām ģimenēm
89) Iespējas iegūt izglītību.
  
 Iespējas atrast darbu.
  
 Veselības aprūpe.
  
 Ceļu kvalitāte.
  
 Nav iespējas tikties ar novada darbiniekiem, jo viss notiek darbadienās, bet es mācos Rēzeknē un darbadienās
neatrodos Riebiņu novadā.
90) -
91) infrastruktūras attīstība
92) nav viedokļa
93) Algas varētu būt lielākas
94) Atvērt baseinu
95) darba vietu trūkums, pašu cilvēku pasivitāte organizētajos pasākumos
96) -
97) maz darba vietu
98) Nepieciešams veidot jaunas darba vietas, tad iedzīvotājiem būs pavisam cits noskaņojums dzīvot un strādāt.
99) Soc. riska ģimenēm veltīt vairāk uzmanības
100) veidot vairāk jaunas darbavietas
101) -



102) -
103) Darba vietu saglabāšana un jaunu radīšana. 
  
 jauniešu piesaiste atgriezties un palikt Riebiņu novadā.
104) Darba iespējas visiem, kuri vēlas strādāt
105) jaunu darbavietu radīšana, lai jaunieši varētu atrast sev darbu un vēlētos palikt novadā.
106) -
107) -
108) īpašas problēmas nesaskatu
109) -
110) -
111) -
112) -
113) palīdzība citu cilvēku dzīvē,darba nepiedāvāšana
114) -
115) bezdarbs
116) -
117) -
118) nav kompetences
119) veidot jaunas darba vietas, uzturēt kārtību centrā
120) -
121) -
122) -
123) -

29. Kādi ir galvenie iemesli, kāpēc jūtaties piederīgs Riebiņu novadam? (vairākas atbildes iespējamas)

Dzīvesvieta pašam 46 22.1%

Vieta, kur uzaugu, pavadīju
bērnību

54 26%

Dzīvesvieta paša ģimenei 42 20.2%

Darba vieta pašam 26 12.5%

Vieta, kur mācījos skolā 10 4.8%

Dzīvesvieta draugiem/paziņām 4 1.9%

Vecāku dzīvesvieta 14 6.7%

Bērni iet bērnudārzā, skolā 6 2.9%

Grūti pateikt 0 0%

Cits 6 2.9%

Iesniegto atbilžu summa 208

Citas atbildes:

visas iepriekš minētās atbildes

nemaz nejūtos kaut kam piederīgs

Patriotisms, ir sajūta, ka es varu palīdzēt Riebiņu novadam attīstīties.. - iekšējā sajūta, Kas gan Cits, ja ne Es!!! :)

visi varianti

viss iepriekš minētais

Daudzi iepriekš nosauktie punkti saistās ar bijušo Preiļu rajonu, nevis tagadējo Riebiņu novadu.

30. Lūdzu, nosauciet 3 (trīs) galvenās lietas, kam jābūt Riebiņu novadā, lai Jūs gribētu šeit dzīvot un justos
laimīgi?

1) nodrošināta darba vieta
  
 izglītības iespējas bērnam
  
 iedzīvotāji blakus (lai nesamazinās skaits)
2) .
3) daudz labāka un vispusīgāka infrastruktūra pagastu centros- veikali, aptiekas, sadzīves pakalpojumu punkti
4) - darba vieta
  
 - sakārtota infrastruktūra (lai ziemā, sasniegot sniegam,nav jālūdzas, lai kāds iztīra ceļu)
  



 -interneta un mobilo sakaru pieejamības kvalitāte (lai nav tā, ka 2 vārdus pa telefonu dzird, 5 jāizdomā pašam:)
kā arī i-netam nav jāveras vaļā 30 min, par filmu skatīšanos vispār var aizmirst)
5) Darbs, motivējoši, darbīgi līdzcilvēki, sociālie pakalpojumi.
6) Salabot ceļus.
7) 1.Droša un perspektīva sociālā, darba un kultūrvide.
  
 2.Augsts iedzīvotāju labklājības līmenis.
  
 3.Augsts inteliģences, kompetences līmenis iestāžu vadošajiem darbiniekiem.
8) Darbs.
  
 Miers.
  
 Skaista daba.
9) Darba vieta pašam , izglītības iespējas bērniem un turpmākās izaugsmes iespējas .
10) Labai satiksmei, darba vietām,
11) attīstīta infrastruktūra 
  
 veselības aprūpe
  
 kultūras dzīve
12) sakārtoti ceļi,vairāk interesantu kultūras pasākumu,ZINOŠA lauku konsultanta pieejamība
13) Tirus Riebinus.Sakoptus kapus.Vairak pasakumu.
14) Iespējai strādāt saņemot atalgojumu
  
 Iespēja apmeklēt dažādus pasākumus
  
 Laba infrastruktūra visās jomās
15) ...
16) darbs,sieva ,balites
17) Kultūras pasākumi, iespēja pavadīt savu brīvo laiku.
  
 Darbavieta vai labs ceļs, lai aizkļūtu uz darbavietu.
  
 Ģimene.
18) Darba vieta. Sociālās garantijas. Aktīvi,draudzīgi cilvēki.
19) Darbam, labiem ceļiem, izaugsmes iespējām
20) Es jūtos šeit laimīga
21) attieksmei, kultūras dzīvei, ceļi
22) Atbalstam
  
 Pasākumiem
  
 kārtībai
23) Darbs, laba veselības aprūpe un laba satiksme
24) darbs,  laba veselības aprūpe, laba autobusu satiksme
25) cilvēki, darba vieta, samaksa par paveikto darbu
26) Ģimene, darbs, draugi.
27) Jaunatnes īpatsvara palielināšanās.
  
 Jaunu ģimeņu veidošanās.
  
 Jaunu darbavietu rašanās.
28) darbs,veselība,kārtība
29) - brīva laika pavadīšanas iespējas;
  
  - .. [lai paliek mans mazais noslēpums] :)
  
  - jūtos Laimīga, ka mani uzklausa un gandrīz vienmēr atbalsta..
30) labi ceļi, sakārtota komunālā saimniecība(ūdens, atkritumi), pieejamāki kultūras pasākumi
31) Обучение детей на родном языке.   Работа ближе к дому. Хорошая дорога.
32) Sakartojiet ceļa infrastruktūru, lai būtu cilvēcīga pārvietošanās.
33) Ja būtu darbs
  
 Bērniem nākotnē skola, darziņš
34) 1. Šobrīd es maksāju nodokļus novada administrācijas un bezdarbnieku uzturēšanai un skaidri zinu, ja nonākšu
grūtā situācijā, palīdzības no Riebiņu novada nesagaidīšu.
  
 2. Man nav citas iespējas kur dzīvot, tāpēc izvēles nav, savu dzīvesvietu un tās apkaimi cenšos sakopt un uzturēt



kārtībā pati un no pašvaldības neko neprasu.
35) Darbs visai gimenei .Vienlidziga attesme  priet iedzivotajiem.
36) izglītības iestādes,pašvaldības katrā pagastā,kultūra
37) Gribētu  redzēt augam jaunatni patriotizma garā. Turīgākus iedzīvotājus. Lai mazāk būtu dzērāju.
38) bernudarzs,skola,darbs
39) Infrastuktūras pieejamība, darbs, finanšu resursi.
40) Atbalsts, sapratne un pozitīvisms
41) 1)justies vajadzīgam 
  
 2)nodrošinātam ar darbu
  
 3)pietiekoši iztikas līdzekļi
42) Darbs
  
 Kultūras pieejamība
  
 Jābūt iedzīvotājiem
43) darbs, nauda, dzīvesvieta
44) Piesaistīt investīcijas
  
 Atbalstīt uzņēmējus
  
 Radīt jaunas darba vietas
45) Darba vietai, sakārtotai videi un pretimnākošai attieksmei no novada cilvēkiem!
46) Darbs, veselības aprūpes pakalpojumi, sociālā labklājība
47) Lai būtu darbs,pašvaldība palīdz iedzīvotajiem grūtajos brīžos.
48) 1. Darba iespējas.
  
 2. Labas izglītības iestādes priekš bērna izglītības.
  
 3.
49) normālām algām, darbam, panākumiem.
50) Viss ir pietiekoši labi
51) Mājas, dzimtene
52) Darbavietas,kultūras pasākumi
53) Darba vietas,laba skola,kultūras pasākumi
54) Darba iespējas, vairak izklaižu iespejas,iespeja izzinat ko jaunu (kursi,pulcini)
55) .......................................
56) 1. Attīstītai uzņēmējdarbībai, rūpniecībai, ražošanai, lauksaimniecībai - pieejamu un pietiekami augsti
apmaksātu darbavietu skaita pieejamība.
  
 2. Kvalitatīva infrastruktūra - ceļu, ciematu, sakaru pārklājuma.
  
 3. Laimīgi, apmierināti, dzīvespriecīgi, pozitīvi noskaņoti, pārtikuši iedzīvotāji.
57) labi apmaksātam darbam
  
 pieejamiem pakalpojumiem
58) Iespejams, ka kadreiz atgriezisos sava dzimtaja vieta un velesos, lai mani berni tur uzaug. Bet nu fakts ir
tads, ka novads nav ieinteresets jau pasos pirmsakumos gimenes atbalstam. Ja novads nespej atbalstit gimeni
berna dzimsanas bridi, tad uz kadiem gan citiem pabastiem gimene var rekinaties! Kad pienaca bridis
izdeklareties (lai nodrosinatu bernam bernudarza vietu cita novada), tad nozeloju tikai vienu lietu- KAPEC TO
NEIZDARIJU ATRAK! stradaju jau sen, maksaju nodoklus sen utt, bet novads nevar iepriecinat berna dzimsanas
bridi. Velas cittautiesus integret, bet savus novadniekus, savus cilvekus nevelas saglabat. lai nu ta butu!
59) Drošība, kārtība, komforts.
60) Izglītības iestādēm;
  
 Darba vietu iespējām;
  
 Attīstītai infrastruktūrai;
61) Labi apmaksāts darbs, uzlabota ceļu infrastruktūra, tīra un sakopta vide.
62) darbs, naudas līdzekļi, dzīvesvieta
63) infrastruktūra, atbalsts
64) darbs, labklājība, skola
65) Apģērbu veikals;
  
 Vieta, kur var iet un atpūsties nedēļas nogalē;
  
 Darba vieta cilvēkiem, kuriem pagaidām nav augstākās izglītības;
66) darba vieta



  
 kultūras pasākumu daudzveidība
  
 infrastruktūra
67) iztikas līdzekļi, mājvieta, darba vieta
68) darbs
  
 izglītības iespējas bērniem
  
 labs ceļš
69) darba vieta
  
 sakārtota infrastruktūra
  
 pašvaldības atsaucība, sapratne
70) darbu, algu, veselību
71) labāku attieksmi no domes puses tiem kuri razo un strada novada.
  
 Atlaist no darba socoalo darbinieci Proveju.
  
 Beigt nēsāt uz rokām dzērājus un tamlidzigos.
72) Cilvēki,lai pašvaldība būtu ienteresēta atbalstīt un veicināt novada attīstību
73) Kultūras dzīve, kas mani apmierina.
  
 Cilvēkiem jābūt kārtīgākiem attiecībā uz apkārtējo vidi
74) Telekomunikācijas atbilstošā līmenī
  
 Darba vietas
  
 Mājas
75) Labi atalgots darbs.
76) darbs, labi ceļi, laba izglītība
77) darbavietas; kvalitatīva infrastuktūra (īpaši ceļi!) ne tikai novada centrā, bet arī pašos attālākajos novada
ciematos; kultūra.
78) Darbs, laba sabiedrība un svaigs gaiss pastaigā
79) darbs pašiem, izglītība bērniem (bērnudārzs, skola)
80) 1) Lai mana ģimene būtu laimīga
  
 2) Lai būtu veselība
  
 3) Lai būtu darbs
81) Darbs, infrastruktūra jeb vide, sociālā aprūpe.
82) es esmu laimīga!
83) Es jau dzīvoju.
84) Darbs
85) Man viss ir. Esmu apmierināta.
86) Es jau šeit dzīvoju un esu apmierināta
87) Nav
88) Esmu šajā novadā
89) 1.Darbavietas.
  
 2.Izglītības iestādes tuvu dzīvesvietai
  
 3.Kultūras pasākumi tuvu dzīvesvietai
90) ir labi
91) 1. Interesants darbs uz pusslodzi
  
 2. Labāka autobusu satiksme ar Viļāniem un Preiļiem
  
 3. Vairāk interesantu pasākumu Kultūras namā
92) ceļu kvalitāte
93) Galēnos jābūt apgaismojumam un gājēju pārejai
94) darbs, veselība, izklaide
95) darbavieta, veselības aprūpe, kultūras pasākumi
96) attīstīta kultūras dzīve, izglītības iespējas bērniem
97) darbs, sakopta vide, laba izglītība (ir)
98) darba vietas un vairāk iedzīvotāju, bankomāts, ziemā kārtībā uzturēti ceļi
99) piedāvāt vairāk darbavietu vietējiem iedzīvotājiem, piesaistīt jauniešu intereses piedāvājot alternatīvas 
brīvā laika pavadīšanas veidus



100) darbs, mazāk nelabvēlīgu ģimeņu, sakopta vide
101) stabilām darba vietām
  
 iespēja bērniem izglītoties
  
 labai medicīniskai aprūpei
102) cilvēki
  
 darbs
  
 attīstība
103) Vidusskola
  
 Darba vietas
  
 Kultūras pasākumi un sakopta vide
104) vidusskola
  
 darbs visiem
  
 tūrisma objektu sakārtošana
105) Vidusskola
  
 Darbavietas
  
 Sakārtota, sakopta kārtīga vide
106) Labprāt dzīvoju un jūtos laimīgs!
107) -
108) 1.kultūras un sporta pasākumi
  
 2. Interešu izglītība
  
 3. Darba piedāvājumu pietiekams daudzums jauniešiem zem 18
109) 1. Darbs
  
 2. Izklaides pasākums
  
 3. Skaista un sakopta vide
110) 1. jaunas darba vietas
  
 2. Sakārtota infrastruktūra
  
 3. Būt drošībā
111) 1. Darba vietas
  
 2. Sakārtota infrsatruktūra
  
 3.Atalgojums
112) 1. sakopta vide
  
 2.Aktīvāku kultūras dzīv
  
 3. Sporta pasākumi senioriem
113) 1. Darbs
  
 2. Piemērots atalgojums
  
 3. patīkamu cilvēku klātbūtne
114) 1. vairāk uzmanības mazsvarīgākiem cilvēkiem
  
 2. Skaista apkaime
  
 3. Daudz aktivitāšu, svētku
115) 1. Skolai
  
 2. Darba vietai
  
 3. Sakārtotiem autoceļiem
116) -



117) 1. apgaismojums
  
 2.ūdens
  
 3. kanalizācija
118) 1.man viss patīk ko dara
  
 2. mūus novadam jāstrādā labi
  
 3. es gribu šeit dzīvot
119) 1.uzlaboti lauku ceļi
  
 2.radīt jaunas darbvietas
  
 3.ziemas laikā laicītigi tīrīt ceļus
120) -
121) -
122) -
123) -

Skaidrojums: Izvēlēto atbilžu summa ir iegūta saskaitot respondentu visas atzīmētās atbildes uz šo jautājumu. Katras
atbildes procentuālā vērtība tiek iegūta konkrētās atbildes izvēlēto reižu skaitu dalot ar kopējo iesniegto atbilžu
summu.


