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1. Kāda ir jūsu nodarbošanās?
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Valsts vai pašvaldības iestādes darbinieks
Privāta uzņēmuma darbinieks
Pašnodarbināta persona
Pensionārs
Nestrādājoša persona
Skolēns vai students
Cits __________________

2. Dzimums


Sieviete  Vīrietis

3. Lūdzu, norādiet savu vecumu!
_________________
4. Atzīmējat, vai esat Saulkrastu
 Pastāvīgais iedzīvotājs
 Sezonālais iedzīvotājs ( ziemas  vasaras  brīvdienu)
 Citas pašvaldības iedzīvotājs
5. Kāds ir jūsu ieguldījums dabas aizsardzībā?
 Šķiroju atkritumus
 Nododu baterijas un nolietoto sadzīves tehniku atbilstošai pārstrādei
 Lietoju ekonomiskās gaismas spuldzes
 Ekonomēju gaismas enerģiju (elektrību)
 Izmantoju otrreizēji pārstrādātu papīru
 Neizmantoju plastikāta iepirkuma maisiņus
 Nododu otrreizējai labdarībai vecās drēbes un mantas
 Nododu stikla taru pārstrādei
 Cenšos pārvietoties videi draudzīgā veidā (velotransports,
kājāmiešana u.c.)
 Izvēlos bioloģiski audzētu pārtiku vai audzēju tādu pats
 Savācu aiz sevis atkritumus, uzturoties dabā
 Paceļu un iemetu miskastē uz zemes nosviestus atkritumus
 Apmeklējot dabas objektus, ievēroju izliktās norādes
 Cits ___________________________
 Kāds ir jūsu ieguldījums dabas aizsardzībā?
6. Vai būtu gatavs ziedot 2% no saviem ienākumiem jūsu tuvējās apkārtnes
vides problēmu risināšanā?
 Jā
 Nē  Jā, bet citu summu. (Norādiet, kādu: __________)
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7. Kādā sfērā darbojas jūsu uzņēmums? Piemēram, kafejnīca, veikals,
muzejs, viesnīca u.tml.
_____________________________________________________
8.

Kā jūs vērtējat dabas nozīmi jūs ekonomiskās darbības pienesumā? Tabulā doti
esoši un iespējami veidojumi, piešķiriet tiem procentuālo nozīmību (kopā doti
100%). *Veidojumiem, kam, jūsuprāt, būtu negatīva ietekme, var ielikt “-“.
Veidojumi
Vērtējums (%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Jūras tuvums
Pludmales patruļas stacija
Labiekārtota pludmale
Baskāju sajūtu taka Saulrieta takā
Pastaigu maršruti pa piekrastes mežiem
Muzejs
Baltā kāpa (stāvkrasts)
Baltās kāpas laulību namiņš
Dabas izglītības centrs Baltajā kāpā
Zvejas iespējas

U
Z
Ņ
Ē
M
Ē

Tradicionālās zvejas un kūpināšanas paraugdemonstrējumi

J

Laivu, velokatamarānu un piepūšamo peldlīdzekļu noma
Ekskursijas ar kuģīti pa jūru
Organizēti brīvdabas pasākumi
Sabiedriskā transporta pietura “Baltā kāpa”
Velomaršruts “Saulkrastu dabas objekti”
Velomaršruts “Vidzemes piekraste”
Velonoma
Tūrisma informācijas centrs
Sabiedriskā transporta pietura “Baltā kāpa”
Slēpņošanas (geocatching) punkti Saulkrastos

I

Bezmaksas autostāvvietas Saulkrastu pludmales apmeklētājiem

Cits _________________________________
Cits _________________________________
Cits _________________________________

9. Vai būtu gatavs ziedot 2% no saviem ienākumiem jūsu tuvējās
apkārtnes vides problēmu risināšanā?
 Jā
 Nē  Jā, bet citu summu. (Norādiet, kādu: __________)
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_____________________________________________________
_____________________________________________________
16. Ko tu pats dari dabā?
 Sēņoju vai ogoju  Lasu tējas
 Makšķerēju  Pastaigājos
 Atpūšos pludmalē (sauļojos, peldos u.tml.)  Meditēju
 Nodarbojos ar aktīvo sportu (slēpoju, skrienu u.tml.)
 Cits _________________________________________

I

Vērtējums
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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15. Vai šīs vērtības būtu jāizmanto kā līdzeklis tūristu piesaistei vai jāsargā no
svešiniekiem un jāparedz galvenokārt vietējo iedzīvotāju pieejamībai?

Mēnesis

19. Novērtējiet 10 baļļu skalā un atzīmējiet, cik lieli ir jūsu uzņēmuma
ieņēmumi katrā no gada mēnešiem (1- ļoti maza, 10 – ļoti liela)!

s
Janvāri

bris

14. Kādas, jūsuprāt, ir Saulkrastu lielākās dabas vērtības?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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18. Novērtējiet 10 baļļu skalā un atzīmējiet, cik liela ir apmeklētāju plūsma jūsu
uzņēmumā katrā no gada mēnešiem (1- ļoti maza, 10 – ļoti liela)!

s
Janvāri

Ā

17. Kas jums traucē strādāt (piemēram, āra kafejnīcai traucē
garāmbraucošo mašīnu trokšņi u. tml.)
_______________________________________________________

āris
Febru

T

10. Kas jums kā iedzīvotājam traucē? (piemēram, skaļa kafejnīcas darbnīca,
piesārņoti un smakojoši upītes ūdeņi u.tml.)?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
11. Kādām vides problēmām Saulkrastos, jūsuprāt, būtu nepieciešamas
investīcijas? Uzskaitiet tās!
_____________________________________________________
_____________________________________________________
12. Kādu atbalstu no pašvaldības jūs vēlētos saņemt?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
13. Novērtējiet 10 baļļu skalā un atzīmējiet, cik bieži jūs pats uzturaties dabā
katrā no gada mēnešiem :1- ļoti maz, 10 – ļoti daudz (iekrāsojiet tik
rūtiņas, kādu vērtējumu vēlaties piešķirt)!
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20. Kādi ir atlaižu piešķiršanas iemesli jūsu uzņēmumā (sarindojiet prioritārā
secībā, kur 1 – galvenais iemesls, 7- vismazāk svarīgais iemesls)!
Iemesls
Apmeklētāju plūsmas krišanās (uzlieku atlaidi, kad krītas
apgrozījums, cerībā palielināt darījumu skaitu un tā nopelnīt)
Konkurence nozarē (klienti pāriet pie konkurenta, tādēļ piešķiru
atlaidi, lai ar zemo cenu pārvilinātu klientus pie sevis)
Tradīcija (ierastas, sezonālas atlaides, piemēram, Ziemassvētku
atlaides, Lieldienu atlaides u.tml.)
Noliktavas tīrīšana (izpārdot iepriekš iepirkto preci, lai atbrīvotu
vietu un līdzekļus jaunas preces iepirkšanai)
Biznesa slēgšana (piemēram, sezonas noslēgumā, pirms uzņēmuma
darbības apturēšanas vai darbības veida maiņas)
Cits __________________________________________________

Prioritāte
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Ī

21. Vai jūs būtu gatavi atteikties no dabas piedāvātajiem ekosistēmu
pakalpojumiem un tā vietā dzīvot pilsētvidē bez zaļajām zonām, ja tas
būtu materiāli izdevīgi?
 Jā
 Nē
 Cits ____________________________
22. Mūsdienās dabas sniegtos labumus var uztvert kā pakalpojumus.
Atzīmē, kuri no nosauktajiem Saulkrastu dabas ekosistēmu
pakalpojumiem, tavuprāt, dod labumu tev, kuri ir noderīgi citiem un
kuri ir Saulkrastu iedzīvotājiem nevajadzīgi.

V

Man Citiem Lieks

I
E
D
Z

O
T
Ā
J
I
E
M

Ārstniecības resursi (savvaļas augi, tējas, procedūras)
Vides attīrīšanas pakalpojums: smaku, trokšņu mazināšana)
Erozijas, smilšu pārplūšanas mazināšana (augi nogāzēs un
piekrastē)
Vētru spēka mazināšana (kāpu zonas bufera funkcija)
Ziedu apputeksnēšana (bites) un sēklu izplatīšana (putni, citi
dzīvnieki)
Skābekļa ražošana un ogļskābās gāzes absorbcija, ko veic
zaļie augi virs zemes un jūrā
Ūdens attīrīšana (upes līkumi un augi upes krastos)
Dzīvesvietas nodrošināšana mazajiem savvaļas
dzīvnieciņiem (trūdoša koksne – patvērums un barošanās
vieta kukainīšiem)
Pašregulācija- slimību kontrole (plēsēji izķer vājos, slimīgos
dzīvniekus)
Kultūras pakalpojumi (dabas baudīšana, rekreācija,
iedvesma no dabas)
Kultūras pakalpojums – simboliskā nozīme (Baltā kāpa,
upes, senie zvejniekciemi u.tml.)

23. Vai, jūsuprāt, daba un cilvēks var harmoniski līdzāspastāvēt, viens otru
neaizskarot un neapdalot?
 Jā, bez šaubām
 Jā, bet tas nav viegli, jāsaimnieko gudri
 Šobrīd tas nav iespējams, cilvēks to nemāk
 Nē, viens no diviem obligāti tiks apdalīts
 Nē, dabai ir priekšroka, cilvēkiem jāpiekāpjas
 Nē, cilvēkam priekšroka, daba ir jāziedo attīstībai

LIFE13 ENV/LV/000839 “Assessment of ecosystems and their services for
nature biodiversity conservation and management” (LIFE EcosystemServices)

24. Vai zinājāt, ka Eiropā un Latvijā speciālistu komandas strādā, lai
izrēķinātu dabas sniegto pakalpojumu vērtību naudā?
 Jā
 Nē
 Esmu dzirdējis, bet daudz par to nezinu
25. Kāpēc, jūsuprāt, tiek veikta ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana?
 Lai spētu novērtēt dabas sniegtos ieguvumus
 Lai spētu efektīvāk diskutēt ar politiķiem par dabas resursiem
 Lai dabas resursus varētu veiksmīgāk tirgot
 Lai efektīvāk veiktu dabas aizsardzību
 Lai varētu izlemt, kā izdevīgāk apsaimniekot kādu konkrētu
teritoriju
 Tas ir tikai zinātnisks eksperiments bez praktiska pielietojuma
26. Ir izpētīts, ka dabas vērtības ietekmē nekustamā īpašuma vērtību,
piemēram, ja pa istabas logu var redzēt skaistu dabas ainavu, šādai
dzīvesvietai ir lielāka cena nekā tai, kam pa logu var redzēt tikai citas
mājas. Izdomā un uzraksti vēl vienu piemēru, kad daba kādai cilvēkiem
svarīgai lietai palielina vērtību vai kad dabas sniegtais pakalpojums ir
vērtīgāks nekā cilvēku radītais analogs!
________________________________________________________
27. Kādi apdraudējumi, jūsuprāt, var rasties no nesaudzīgas dabas resursu
patērēšanas
 Tie var samazināties un izzust
 Tas negatīvi ietekmē cilvēku dzīves vidi
 Tas negatīvi ietekmē visu dzīvo organismu dzīves vidi
 Tas nav apdraudējums, jo cilvēki izdomās alternatīvas
 Nekādi - dabas resursi ir neizsmeļami
28. Saulkrastu Balto kāpu, līdzīgi kā daudzas citas skaistas lietas Latvijā,
apmeklē daudz tūristu, un daba no tā cieš (tiek izbradāta zāle, brucinātas
stāvkrasta smiltis, piesārņota piekraste). Saulkrastu pašvaldība jau ir
izveidojusi laipas un kartē iezīmējusi pastaigu taku maršrutu, lai organizētu
apmeklētāju plūsmu un tā pasargātu dabu, un iesaistās projektos, lai
labiekārtotu šo dabas objektu un pasargātu to no kaitīgas cilvēku ietekmes.

Ko, jūsuprāt, varētu darīt Saulkrastu iedzīvotāji, lai palīdzētu
pašvaldībai saglabāt savu unikālo dabas pieminekli?
________________________________________________________
________________________________________________________
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29. Kas, jūsuprāt, ir zaļā uzņēmējdarbība?
___________________________________________________
___________________________________________________
30. Eko-produktiem, bioloģiski audzētai pārtikai un izejvielām tiek aizvien
lielāka uzmanība. Jūsuprāt, kādēļ?
 Cilvēki vēlas rūpēties par sevi un par dabu
 Ne-eko-preces ir neveselīgas vai pat kaitīgas
 Industriālajā laikmetā pilsētvidē eko-preces ir fizisks un garīgs uzlādes
veids
 Eko-preces ir vienkārši modes lieta
 Eko-preces ir vienkārši bizness, tām ir maz sakara ar cilvēka un dabas
veselību
31. Ja jums būtu šodien jāpērk jauna automašīna, pēc kādiem kritērijiem jūs
to izvēlētos?
 Modernu, skaistu, vizuāli pievilcīgu
 Lielu, jaudīgu, dinamisku un ātru
 Vislētāko iespējamo variantu, neiedziļinoties citos parametros
 Ekonomisku, tieši tik ietilpīgu, cik man vajag, ne par lielu, ne par mazu,
izdevīgu uzturēšanā, pat, ja tas nozīmētu ieguldīt lielāku summu
pirkuma brīdī
 Ekoloģisku, tādu, kas pēc iespējas mazāk kaitē apkārtējai videi
 Kategoriski iebilstu pret automašīnas iegādi, noteikti izvēlēšos citu
transporta līdzekli
32. Kāda ir jūsu attieksme pret alternatīviem enerģijas avotiem (saules
baterijas, siltumsūkņi, ģeotermiskās enerģijas kolektori)
 Neesmu ar tiem pazīstams, bet tie noteikti ir dārgi un man
nepiemēroti
 Neesmu ar tiem pazīstams, bet labprāt izpētītu, var būt kāds no tiem ir
man piemērots
 Jau izmantoju šādus enerģijas avotus savā mājsaimniecībā un esmu
ļoti apmierināts
 Jau izmantoju šādus enerģijas avotus savā mājsaimniecībā un esmu
vīlies, labprāt uzzinātu, kā tos izmantot labāk
33. Vai zināt, kāda ir jūsu ekoloģiskā pēda?
 Jā
 Nē, bet vēlos uzzināt  Nē, mani tas neinteresē
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34. Savā saimniecībā, pārbūvējos, pārveidojot mājokli vai dārzu, es izvēlos
 Konkrētajā brīdī lētāko pieejamo risinājumu




Rēķinu, kurš no risinājumiem ir ilgtermiņā visizdevīgākais
Izpētu, kurš risinājums ir visveselīgākais manai ģimenei un apkārtējai videi
Izpētu, kuru risinājumu ieviešanai valsts vai pašvaldība piedāvā atbalstu
vai atvieglojumus
35. Zaļo tehnoloģiju eksperta Karla Burkarta definīcija saskaņā ar kuru zaļās
ekonomikas pamatā ir zaļā izaugsme sešos galvenajos sektoros. Katrā no
tiem ieraksti, kuri no tiem, jūsuprāt, ir perspektīvas jūsu pilsētā!



atjaunojamā enerģija (saules, vēja, ģeotermālā, okeāna, ieskaitot, jūras viļņu
enerģiju, biogāze un kurināmā elementus)



__________________________________________________
__________________________________________________
zaļās ēkas (pasākumi enerģijas un ūdens efektīvai izmantošanai, dzīvojamo māju

I
E
D
Z
Ī
V
O
T

un komerciālu ēku energoefektivitātes; videi draudzīgi produkti un materiāli)





__________________________________________________
__________________________________________________
ekoloģiski tīrs transports (alternatīvās degvielas, sabiedriskais tranzīts,

Ā

hibrīda un elektriskās mašīnas, automašīnu dalīšanas un automašīnu pūla
programmas)

I

__________________________________________________
__________________________________________________
ūdens apsaimniekošana (ūdens otrreizēja izmantošana, notekūdens un lietus

E

ūdens sistēmas, ainavas ar zemu ūdens patēriņu, ūdens attīrīšana, vētras ūdens
menedžments)



__________________________________________________
__________________________________________________
atkritumu apsaimniekošana (otrreizēja pārstrāde, uzglabāšana, ilgtspējīgs
iepakojums)



__________________________________________________
__________________________________________________
zemes apsaimniekošana (organiskā lauksaimniecība, dabiskās vides
saglabāšana un atjaunošana; pilsētvides apzaļumošana ar mežiem un parkiem,
mežu atjaunošana un augsnes stabilizēšana)

__________________________________________________
__________________________________________________
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