
 

APTAUJA 
  
Pateicamies Jums par šīs aptaujas aizpildīšanu. Aptauja ir Eiropar projekta INDRIX – Kopīgā 
izturība katastrofu gadījumā (Inclusive Disaster Resilience), kurā mēs piedalāmies kopā ar 
daudziem partneriem un ar Civilās aizsardzības aģentūra atbalsu.  l quale stiamo partecipando 
insieme a numerosi partner e con il sostegno dell’Agenzia della Protezione Civile. Projekta mērķis 
ir atrast metodi reģionu izturības līmeņa noteikšanai. Aizpildot šo anketu, jūs atbalstāt projekta 
pozitīvo iznākumu. 
 

1. Vai esat iegādājies apdrošināšanu pret dabas katastrofu izraisītiem zaudējumiem?  
  

1. □ Jā 2. □ Nē 
 

2. Vai esat redzējuši kādu reklāmas kampaņu (vietējo vai valsts), par dabas katastrofu            
novēršanu 2017. gadā?  
 

1. □ Jā 2. □ Nē 
  

 
1. Saņemtā informācija bija: 
 
1.Skaidra 1. □ Jā 2. □ Nē 
2. Precīza 1. □ Jā 2. □ Nē 
3. Pilnīga 1. □ Jā 2. □ Nē 
4. Uzticama 1. □ Jā 2. □ Nē 
5. Noderīga 1. □ Jā 2. □ Nē 
6. Apmierinoša 1. □ Jā 2. □ Nē 
7. Interesanta 1. □ Jā 2. □ Nē 
8. Pamācosa 1. □ Jā 2. □ Nē 
 
 

1. Norādiet, cik lielā mērā jūs piekrītat šādiem apgalvojumiem par saņemto informāciju par 
novēršanu: 
 
(1 = pilnīgi nepiekrītu, 2 = nepiekrītu , 3 =esmu neitrāls , 4 = piekrītu ; 5 = pilnīgi piekrītu ) 

1 2 3 4 5 
1. Jūtos informēts |__| |__| |__| |__| |__|  
2. Es jūtos vairāk informēts par nākotnes riskiem |__| |__| |__| |__| |__| 
3. Es jūtos drošāk |__| |__| |__| |__| |__| 
4. Es vairāk baidos dabas katastrofu |__| |__| |__| |__| |__| 
5. Es esmu apmulsis par veicamajām darbībām. |__| |__| |__| |__| |__| 
6. Izjūtu solidaritātes sajūtu par iedzīvotāju  
grupām, kuras skārušas dabas katastrofām |__| |__| |__| |__| |__|  
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2. Vai 2017. gadā esat redzējis video, skatījies pašmāju TV raidījumus vai klausījies            
radio (reģionālo) pae dabas katastrofu novēršanu? 

 
1. □ Jā 2. □ Nē 

 
 

3. Vai 2017. gadā esat piedalījies sabiedrībai atvērtās iniciatīvās (piemēram, 
asamblejās, sanāksmēs) par dabas katastrofu novēršanu? 
 

1. □ Jā 2. □ Nē 
 
 

4. Vai 2017. gadā esat piedalījies pasākumos par dabas katastrofu novēršanu? 
  

1. □ Jā 2. □ Nē 
  
 

5. Vai 2017. gadā esat piedalījies Civilās Aizsardzības mācībās* par dabas katastrofu           
novēršanu? 
* Civilās Aizsardzības mācības ir svarīgs avarījas plānu pārbaudes un novēršanas līdzeklis,            
kuru laikā tiek novērtēts iesaistīšanās modelis un resursu piemērotība kā arī tiek            
atjauninātas reģionālās zināšanas un sagatavotība. To mērķis ir arī iemācīt iedzīvotājiem           
pareizu uzvedību un palīdzēt ieinteresētajām pusēm rīkoties ārkārtas situācijās.  
 

1. □ Jā 2. □ Nē 
 

6. Ja apkārtnē, kur Jūs dzīvojat, notiktu dabas katastrofa, kur Jūs meklētu informāciju?            
(Ir iespējamas divas atbildes, pēc svarīguma) 
 

1 ̂ atbilde 2 ̂ atbilde  
1. Google un citas meklētājprogrammas 
(piem. Yahoo, Bingo…)            □ □ 
2. Facebook □ □ 
3. Twitter □ □ 
4. Whatsapp/Messenger □ □ 
5. Telefoniski            □ □ 
6. Ziņu portāls □ □ 
7. Vietējais radio □ □ 
8. Vietējā televīzija  □ □ 
9. Nacionālais radio            □ □ 
10. Nacionālā televīzija □ □ 
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7. Kuri, jūsuprāt, ir visuzticamākie informācijas avoti dabas katastrofu gadījumos? (Ir          
iespējamas divas atbildes, pēc svarīguma) 

 
1 ̂ atbilde 2^ atbilde  

1. Vietējā civilā aizsardzība □ □ 
2. Valsts civilā aizsardzība □ □ 
3. Vietējie aizsardzības dienesti □ □ 
4. Asociācijas □ □ 
5. Avīzes  □ □ 
6. Cits (Norādīt ____________ □ □ 
____________________________)  
 

8. Vai dabas katastrofas gadījumā jūs būtu drošībā savā sabiedrībā? 
 

1. □ Ļoti 
2. □ Pietiekoši 
3. □ Ne īpaši  
4. □ Vispār nē  
5. □ Nezinu  

 
1. Ja jūsu rajonā notiktu dabas katastrofa, Jūsu pašvaldibas administrācija….  
 
(Norādiet līmeni, kuram jūs piekrītat, izmantojot šādu punktu sistēmu: 1 = pilnīgi nepiekrītu, 2 = 
nepiekrītu, 3 =esmu neitrāls , 4 = piekrītu ; 5 = pilnīgi piekrītu) 
 

  1 2 3 4 5 
1. …būtu labi sagatavota pārvaldīt katastrofu |__| |__| |__| |__| |__|  
2. …nekavējoties rīkotos, lai novērstu to |__| |__| |__| |__| |__| 
3. …labi zinātu teritorijas riskus  |__| |__| |__| |__| |__| 
4. … būtu ekonomiskie līdzekļi ēku rekonstrukcijai |__| |__| |__| |__| |__| 
5. …palīdzētu neatliekamās palīdzības dienestiem |__| |__| |__| |__| |__| 
6. … piemērotu nepieciešamos tehniskos standartus |__| |__| |__| |__| |__| 
 

 
2. Vai pastāv Civilās Aizsardzības ārkārtas situācijas plāns? 

 
 1. □ Jā 2. □ Nē 

 
 

3. Ja pastāv, ko tas ietver? (Ir iespējami vairāki varianti)  
1. □ Novēršanas pasākumi pilsoņiem 
2. □ Darbības, kas jāveic dabas katastrofas laikā 
3. □ Rekonstrukcijas darbības pēc dabas katastrofas 
4. □ Nezinu  
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4. Vai jums ir dabas katastrofu pieredze jūsu dzīvesvietas rajonā? 
 

 
1. □ Jā 2. □ Nē 

 
 

5. Kurā pilsētā dzīvojat? 
 
_______________________________ 

 
6.  Vai esat iesaistīts Civilās Aizsardzības struktūrā? 

 
1. □ Jā 2. □ Nē 

 
7. Vai esat reģistrēts kā invalīds? 

 
1. □ Jā 2. □ Nē 

 
 

8. Dzimums 
 

1. □ Vīrietis 2. □ Sieviete 
 

9. Jūsu dzimšanas gads? 
 

|__|__|__|__| 
 

10.Kāds ir jūsu profesionālais statuss? (ir iespējama tikai viena atbilde): 
 

1. □ Students 
2. □ Darbinieks 
3. □ Bezdarbnieks 
4. □ Pensionārs 
5. □ Cits (norādīt __________________________________) 

 
 
 
 

 
Paldies par piedalīšanos! 
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