
Aptauja "Par Alojas un Staiceles pilsētu kapu digitalizācijas projektu"

Respondentu statistika:

Respondentu skaits 134
Vīrietis 18
Sieviete 116
Vidējais vecums 46 gadi

Rezultātu kopsavilkums:

1. Vai esat informēts/esat dzirdējis par kapsētu digitalizācijas iespējām?

Jā 94 70.1%

Nē 37 27.6%

Grūti teikt 3 2.2%

Iesniegto atbilžu summa 134

2. Vai atbalstāt Alojas un Staiceles pilsētas kapu digitalizācijas projektu?

Jā 107 79.9%

Nē 5 3.7%

Grūti teikt 22 16.4%

Iesniegto atbilžu summa 134

3. Ja esat pret, tad kāds ir jūsu pamatojums? (atbilde uz jautājumu nav obligāta)

1) esmu par
2) esmu par, sen bija laiks veikt kapu digitalizāciju
3) Nav īsti viedokļa.
4) .....
5) Nav informācijas.
6) Lai saprastu, kur radinieki apglabāti
7) Nezinu
8) Lieka naudas izšķērdēšana
9) Naudu labāk citur ieguldīt....

4. Vai esat par to, lai kapsētu digitalizācijas rezultātā tiktu uzstādīti stendi ar apbedījuma vietu plānu? (attēls
tikai vizuālai informācijai)

Jā 107 80.5%

Nē 13 9.8%

Grūti teikt 13 9.8%

Iesniegto atbilžu summa 133

5. Vai jums ir vēl kādi citi ierosinājumi LEADER projektu konkursiem? Ja ir, tad kādi? (atbilde uz jautājumu nav
obligāta)

1) Tautas tērpu iegāde
2) nē
3) Braslavas apdzīvotās vietas Muiža apgaismojuma izveidošana
4) iznomāšanai domāti profesionālie putekļu sūcēji, mazgātāji (tvaika), vienota novada apzaļumošana
5) primārais būtu kapus sakopt, nevis reizi gadā zāli nopļaut
6) Pagaidām nē
7) - zaļās klases (pie katras skolas vajadzētu nojumi, kurā būtu izveidota klase brīvā dabā. Skolnieki gan pavasarī
gan rudenī varētu apgūt zināšanas ārpus skolas telpām)
  
 - mazas estrādes, amfiteātrus pagastos (mazāk apdzīvotajās vietās) 



  
 - ,,Koks - vēstures vēstnesis” pilsētā, pgastos, vēsturiski svarīgās vietās, varētu būt vairāki koki, kuru stumbros ir
iebūvētas skaņu sistēmas un klāt pievienotas austiņas. Cilvēks (tūrists vai vietējais) uzliekot austiņas var
noklausīties ierunātu tekstu par attiecīgo vietu, kas tur senāk ir bijis, ar ko tā bijusi tik īpaša, utt... Varētu būt
arī par nozīmīgiem cilvēkiem novadā.
  
 - ārā bibliotēkas... ( parks, soliņi, ūdens izturīgs skapis ar grāmatām... grāmatas tiktu saziedotās, un turpmākā
darbība strādātu uz iedzīvotāju godaprātu un uzticēšanos. Cilvēks atnāk, paņem grāmatu, ja vēlas, tad lasa uz
vietas zem ozola, ja ne, paņem uz mājām un atnes, kad to ir izlasījis. 
  
 - ,,Instruktors - Ozols” ( Pilsētas / pagasta parkā izbūvēta vieta vingrošanas nodarbībām un pie kokiem būtu
izveidotas dažādas treniņu programmas dažādiem sagatavotības līmeņiem. Katrs var iet un iepazīties ar dažādiem
vingrojumā veidiem un iepazīties, kas un kā pareizi ir jāpilda.
  
 - Digitālā orientēšanās spēle ,,Iepazīsti Aloju” ( Tūrisma un informācijas centrā iespējams saņemt uzdevumu
lapu/ planšeti, kurā ir dažādi uzdevumi, kuru laikā Tu iepazīsti pilsētu. Var izvēlēties vai ekspedīcijā dosies viens
vai ar komandu. No tā būs atkarīgi arī uzdevumi. Iespējams lejuplādēt aplikāciju savā telefonā un veikt
uzdevumus pašiem. Bet bez TIC piereģistrācijas nevar dabūt atļauju ekspedīcijai.
  
 - Elektriskais vēstnesis ,,Iedzīvotājs - pašvaldība” (Pie domes ēkas varētu būt elektroniska planšete, kurā ir
iespējams atstāt ziņu domei, attiecīgajām nodaļām un darbiniekiem. Tev ir iespējams izvēlēties sev sasāpējušo
jautājumu, un Tev ekrānā parādīsies nepieciešamie adresāti. 
  
 Vispār idejas vēl daudz, bet jāskrien strādāt... :)
8) Netērējot lieki laiku, kapsētu informācijas apkopošanā izmantot skolotājas Rasmas Līsmanes zināšanas un
informāciju.
9) Staiceles kapiem vajadzētu sētiņu apkārt.
10) Nē.
11) Nē
12) Novada ievērojamu cilvēku kapa vietu iezīmēšana shēmā
13) Sazinieties ar šāda projekta ieviesējiem Dikļu kapsētā,lai novērstu pieļautās kļūdas.
14) labiekārtot parkus un skvērus. Gājēju ietves Alojā sakārtot.

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.


