
VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESISVIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

1. Vai J s š irojat k du no zem k min tajiem atkritumiem?

2. Vai j s zin t, kur un k iesp jams nodot saš irotos atkritumus Vi nu novad ?

Atkritumu veids Zinu Nezinu Gr ti pateikt
Stikla pudeles un burkas
Pap rs, kartons
PET pudeles
Sk rdenes
Baterijas
Nolietotas elektropreces

3. K j s nov rt tu š irošanas pieejam bu sav dz vesviet (konteineru un pie emšanas punktu pieejam ba un
att lums, izvešanas biežums u.c.)?

Konteineri/
pie emšanas punkti

oti labi
pieejama

Diezgan labi
pieejama

Diezgan slikti
pieejama

oti slikti
pieejama

Gr ti
pateikt

Stikla pudeles un burkas
Pap rs, kartons
PET pudeles
Sk rdenes
Baterijas
Nolietotas elektropreces

4. L dzu atz m jiet, k da ir J su attieksme pret katru no zem k min tajiem apgalvojumiem par atkritumu
š irošanu!

Atkritumu veids J , š iroju N , neš iroju Gr ti pateikt
Stikla pudeles un burkas
Pap rs, kartons
PET pudeles
Sk rdenes
P rtikas atkritumi
Organiskie atkritumi (d rza lapas, nop auta z le, aug i un
d rze i kompostkaudzei, u.tml.)
Baterijas
Nolietotas elektropreces

Piln b
piekr tu

Dr z k
piekr tu

Dr z k
nepiekr tu

Piln b
nepiekr tu

Gr ti
pateikt

Š irošana ir nepieciešama m su apk rt j s
vides uzlabošanai
Man nav saprotami iemesli, k p c j š iro
atkritumi
Man ir gr ti main t ieradumu visus atkritumus
izmest vienuviet

AICINĀM AIZPILDĪT ANONĪMU ANKETU PAR ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS IERADUMIEM!

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu at-
balstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viļānu novada pašvaldības dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas
dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Viļānu novada pašvaldību veic aptauju, lai noskaidrotu iedzīvotāju atkritumu šķiroša‐
nas paradumus un izstrādātu ierosinājumus, kā uzlabot vides kvalitāti Viļānu novadā. Pētījums tiek īstenots projekta “Vides
pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus RU‐LV pārrobežu reģionos” (projekta Nr. LV‐RU‐II‐053) ietvaros,
kuru finansē Latvijas‐Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.‐2020. gadam.
Aicinām līdz 18. decembrim aizpildīt anonīmo aptaujas anketu, lai iegūtu pēc iespējas plašāku priekšstatu par esošo situāciju
Viļānu novadā – tas neprasīs vairāk par 5‐10 minūtēm – Jūsu viedoklis mums ir svarīgs! Aizpildīto anketu lūdzu nogādājiet
Viļānu novada pašvaldībā. Tāpat anketu varat aizpildīt tiešsaistē: ej.uz/vilani.



VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESISVIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

Š irošana rada p rlieku lielas ne rt bas, lai to
dar tu ikdien
Man ir pietiekama inform cija par atkritumu
š irošanas iesp j m Vi nu novad
Es š irotu biež k, ja b tu pieejami attiec gi
konteineri
Man nav p rliec bas, ka atkritumus š iroju
pareizi
Man nav uztic bas, ka saš irotie atkritumi tiek
atbilstoši p rstr d ti
Vi nu novada iedz vot ji ir k tri atkritumu
š irošan

5. Vai J s esat v rsies pie Vi nu novada pašvald bas vai atkritumu apsaimniekot ja ar l gumu paplašin t iesp jas
š irot atkritumus?

 J , un ierosin jums tika atbalst ts

 J , bet ierosin jums netika atbalst ts

 N , un nepl noju to dar t

 N , es nezin ju par š du iesp ju

 N , bet pl noju tuv kaj laik v rsties

6. Kur J s dz vojat Vi nu novad ?

 Vi nu pils t

 Vi nu pagast

 Sokolku pagast

 Dekš res pagast

7. K d m jokl j s dz vojat?

 Daudzdz vok u m j

 Priv tm j pils t vai ciemat

 Priv tm j /viens t rpus pils tas vai ciemata

8. K ds ir j su vecums? ____

9. K ds ir j su dzimums

 Sieviete

 V rietis

10. K da ir J su izgl t ba?

 Pamata

 Vid j vai vid j profesion l

 Augst k

11. Cik pilngad gas personas dz vo j su m jsaimniec b , ieskaitot j s? ____

12. Cik nepilngad gas personas dz vo j su m jsaimniec b ? ____

 
Latvijas-Krievijas p rrobežu sadarb bas programmu 2014.– 2020. gadam l dzfinans  Eiropas Savien ba, 

Latvijas Republika un Krievijas Feder cija. Latvijas-Krievijas p rrobežu sadarb bas programma 2014.– 2020. gadam 
finansi li atbalsta vienotas p rrobežu att st bas aktivit tes ar m r i uzlabot re ionu konkur tsp ju, izmantojot to 
potenci lu un atrašan s priekšroc bas krustcel s starp Eiropas Savien bu un Krievijas Feder ciju. Programmas m jas 
lapa ir www.latruscbc.eu. 


