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biodiversity conservation and management” (LIFE EcosystemServices)

Saulkrastu Baltās kāpas vides objekti
Saulkrastu Baltajā kāpā projekta "LIFE Ekosistēmu pakalpojumi" (LIFE13ENV/LV/000839)
ietvaros uzstādīti jauni vides un mākslas objekti, kuru mērķis ir izglītot Baltās kāpas
apmeklētājus par apkārtnes dabas vērtībām.
Lai noskaidrotu apmeklētāju viedokli par uzstādītajiem objektiem, ir izveidota anketa, kuras
aizpildīšana aizņems aptuveni 5 minūtes. Sniegtās atbildes ir anonīmas un tiks izmantotas
vienīgi apkopotā veidā.
Informācija par respondentiem:
Dzimums
Vecums
1. Jūsu faktiskā dzīves vieta
Rīga
Saulkrasti
Cita dzīves vieta (lūdzu ierakstiet savu dzīvesvietu tukšajā laukā)
2. Lūdzam Jūs iepazīties ar zemāk minētajiem apgalvojumiem par Saulkrastu Baltajā
kāpā izveidoto VIDES OBJEKTU DIZAINA PIEVILCĪBU un sniegt savu vērtējumu
skalā no 1 līdz 5, kur 1 ir "Pilnībā nepiekrītu" un 5 ir "Pilnībā piekrītu".
1-pilnībā 2-drīzāk 3 - grūti 4-drīzāk 5-pilnībā
nepiekrītu nepiekrītu pateikt
piekrītu
piekrītu
Kopumā vides objekti un stendi
man šķiet estētiski pievilcīgi
Uzskatu, ka uzstādītie objekti
vizuāli iederas Baltās kāpas
teritorijā
Uzstādītie vides objekti man
patīk
Vides objektus izmantoju
foto/video uzņemšanai
Vides objektus ieteiktu apmeklēt
saviem radiem, draugiem,
paziņām
Ar laiku nepieciešams vides
objektu skaitu palielināt
3. Lūdzam Jūs iepazīsties ar zemāk minētajiem apgalvojumiem par Saulkrastu Baltajā
kāpā izveidotajiem vides objektiem un ar to saistīto VIDES IZGLĪTĪBU un sniegt par
tiem savu vērtējumu skalā no 1 līdz 5, kur 1 ir "Pilnībā nepiekrītu" un 5 ir "Pilnībā
piekrītu"
1-pilnībā 2-drīzāk 3 - grūti 4-drīzāk 5-pilnībā
nepiekrītu nepiekrītu pateikt
piekrītu
piekrītu
Vides objekti veicina izpratni par
norisēm dabā
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Vides objekti liek cilvēkiem
aizdomāties par to kā pārvaldīt
dabas sniegtos labumus
Vides objekti veicina interesi par
dabas izzināšanu
Vides objekti veicina izpratni par
vidi un vides aizsardzību
Vides objekti aicina aizdomāties
par dabas resursu taupīšanu
Vides objekti liek aizdomāties
par vides problēmām un to
risināšanu
Vides objekti veicina izpratni par
dabas un cilvēka savstarpējo
mijiedarbību
Vides objekti motivēs mani
biežāk apmeklēt Baltās kāpas
teritoriju
Apmeklējot Baltās kāpas
teritoriju, turpmāk izmantošu
takas, uz kurām ir uzstādīti vides
objekti
4. Lūdzam Jūs iepazīties ar zemāk minētajiem apgalvojumiem par Saulkrastu Baltajā
kāpā izveidoto VIDES OBJEKTU PIEEJAMĪBU, ERGONOMIKU UN DROŠĪBU un
sniegt par tiem savu vērtējumu skalā no 1 līdz 5, kur 1 ir "Pilnībā nepiekrītu" un 5 ir
"Pilnībā piekrītu"
1-pilnībā 2-drīzāk 3 - grūti 4-drīzāk 5-pilnībā
nepiekrītu nepiekrītu pateikt
piekrītu
piekrītu
Uzstādītajiem VIDES
OBJEKTIEM ir ērti piekļūt
Uzstādītajiem
INFORMATĪVAJIEM
STENDIEM ir ērti piekļūt
Vides objekti ir pieejami
cilvēkiem ar vidēju fizisko
sagatavotību
Vides objekti ir pieejami
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Uzstādītie informatīvie stendi ir
viegli salasāmi (burtu lielums
lasīšanai atbilstošs)
Informācija uzstādītajos stendos
ir viegli uztverama
Informācijas stendi atrodas ērtā
augstumā
Informācijas stendu materiāls un
krāsa ir piemērota, lai uz tā
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izvietotā informācija būtu labi
saskatāma (materiāls neatspīd,
nav pārlieku tumšs, utml.)
Uzstādītie vides objekti ir droši
apmeklētājiem
Uzstādītie vides objekti ir
noturīgi pret vandālismu
Visus uzstādītos vides objektus ir
viegli atrast
5. Lūdzam Jūs iepazīties ar zemāk minētajiem apgalvojumiem par Saulkrastu Baltajā
kāpā izveidotajiem vides objektiem un to sasaisti ar KULTŪRAS MANTOJUMU un
sniegt par tiem savu vērtējumu skalā no 1 līdz 5, kur 1 ir "Pilnībā nepiekrītu" un 5 ir
"Pilnībā piekrītu"
1-pilnībā 2-drīzāk
3 - grūti
4-drīzāk 5-pilnībā
nepiekrītu nepiekrītu pateikt
piekrītu
piekrītu
Balto kāpu uzskatu par kultūras
vērtību
Izveidotie vides objekti labi
iekļaujas Baltās kāpas teritorijā
Izveidotie vides objekti veicina
kultūras vērtību saglabāšanu
Izveidotie vides objekti ļauj
nodot nākamajām paaudzēm ar
Balto kāpu saistīto kultūras
mantojumu
6. Ja esam ko piemirsuši pajautāt, bet Jums škiet svarīgi to minēt, lūdzu, ierakstiet to
zemāk esošajā laukā.
Paldies par Jūsu veltīto laiku aptaujas aizpildīšanā.
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