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• Plānošanā ne tikai vides un ekonomikas, bet 

arī sociālie aspekti. Sociālajiem jautājumiem 

pēdējo gadu laikā tiek pievērsta aizvien 

lielāka uzmanība. 

• Izaicinājumi sabiedrības viedokļa 

apzināšanā. 

• Aptaujas kā efektīva sociālā metode, lai īsā 

laikā iegūtu datus par plašas sabiedrības 

viedokli. 

• Aptaujas mērķis – noskaidrot, kā iedzīvotāju 

labbūtību (well-being) ietekmē 

Dienvidkurzemes piekrastes dabas teritorijas. 

• Land-Sea-Act projekta risinājumu izstrādē 

vērā ņemtas dabas teritoriju un labbūtības 

saiknes. 



Drošība

Dienvidkurzemes piekrastes loma manas drošības 

nodrošināšanā (piemēram, pasargātība no dabas katastrofām, 

militārā drošība, enerģētiskā neatkarība, ko var dot vēja parki).

Materiālā nodrošinātība

Dienvidkurzemes piekrastes dabas teritoriju un resursu loma 

manā materiālajā labklājībā (piemēram, iespēja strādāt 

zvejniecībā vai viesmīlībā, arī zvejot, sēņot, ogot).

Atpūtas iespējas

Dienvidkurzemes piekrastes dabas teritoriju piedāvātās atpūtas 

iespējas (piemēram, sauļošanās, pastaigas, sporta aktivitātes, 

peldēšanās). 

Veselība un apmierinātība ar 

dzīvi

Dienvidkurzemes piekrastes dabas teritoriju loma manas 

fiziskās un garīgās veselības veidošanā, miera un labsajūtas 

nodrošināšanā (piemēram, iespēja piekrastē nodarboties ar 

veselību veicinošām aktivitātēm, atbrīvoties no stresa).

Sociālās attiecības

Dienvidkurzemes piekrastes dabas teritoriju loma manu sociālo 

attiecību veidošanā (piemēram, iespējas pavadīt laiku ar 

ģimeni un draugiem, iespēja iepazīties ar jauniem 

domubiedriem), arī iespēja izjust piederību vietai.

Izglītošanās

Dienvidkurzemes piekrastes dabas teritoriju sniegtais 

ieguldījums manu zināšanu par dabas tēmām un prasmju 

veidošanā.

Prieks par daudzveidīgas dabas 

pastāvēšanu

Prieks un gandarījums, ko gūstu, apzinoties, ka 

Dienvidkurzemes piekrastē pastāv daudzveidīga daba, 

dažādas augu un dzīvnieku sugas.



• Reprezentatīva aptaujas dalībnieku kopa -
tāda, no kuras iespējams izdarīt statistiski
pamatotus secinājumus par kādu lielāku
interesējošo grupu, piemēram, visiem valsts
iedzīvotājiem. Aptaujās reprezentativitāte tiek
nodrošināta, atlasot aptaujas dalībniekus pēc
noteiktiem kritērijiem, piemēram, dzimuma,
vecuma, izglītības līmeņa.

• Dienvidkurzemes aptauja - 1000
respondenti, valsts un Dienvidkurzemes
mērogā reprezentatīva respondentu kopa;

• Land-Sea-Act aptauja ļauj veikt secinājumus
par Dienvidkurzemes iedzīvotājiem un Latvijas
iedzīvotājiem kopumā.

Aptaujas anketas saturs:

1. Demogrāfijas jautājumi;

2. Jautājumi par respondenta saistību ar

Dienvidkurzemi;

3. Jautājumi par labbūtību un faktoriem,

kas ietekmē atpūtas vietas pie jūras

izvēli.



Respondentu profils
Dienvidkurzemes piekrastes apmeklēšanas paradumi
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Dienvidkurzemes iedzīvotāji
Bijuši pēdējo 3 gadu laikā
Bijuši 4-10 gadu laikā
Bijuši senāk nekā pirms 10 gadiem
Nekad nav bijuši

Kad Jūs pēdējoreiz apmeklējāt Dienvidkurzemes piekrasti 

(privātās/ darba darīšanās/ caurbraucot)?

90 vietējie iedzīvotāji, 704 viesi



Apmeklējumu specifika

Kuros gadalaikos Jūs parasti apmeklējat 

Dienvidkurzemes piekrasti? 

Vietējais 
iedzīvotājs; 90

Dzīvo sezonāli 
(vasarnīca, 
lauku mājas 

ut.ml. - īrē vai 
pieder); 11

Apmeklē 
privātās 

darīšanās 
(atpūta, 

ciemošanās); 
445Apmeklē 

darba 
darīšanās; 60

Caurbraucot 
(kopā ar citām 
atbildēm); 203

Tikai 
caurbraucot; 

183

Lūdzu, atzīmējiet, kurš no šiem apgalvojumiem vislabāk 

raksturo Jūsu saistību ar Dienvidkurzemes piekrasti? 



1 2 3 4

Dienvidkurzemes piekrastes dabas teritoriju apmeklējumi man ļauj
atbrīvoties no stresa, sakārtot domas

Pēc Dienvidkurzemes piekrastes dabas teritoriju apmeklējuma
jūtos veselāks, enerģiskāks

Dienvidkurzemes piekrastes dabas teritorijām un dabas resursiem 
ir nozīmīga loma manas materiālās labklājības veidošanā …

Man ir svarīgi, ka es Dienvidkurzemes piekrastē varu makšķerēt,
ogot, sēņot un iegūt citus labumus paša lietošanai

Dienvidkurzemes piekrastes dabas teritorijām ir būtiska loma 
manā sociālajā dzīvē – es tās izmantoju, lai satiktu ģimeni, …

Apmeklējot Dienvidkurzemes piekrastes dabas teritorijas, esmu
apguvis jaunas zināšanas (piemēram, par dabu, jūru, krastiem)

Dienvidkurzemes piekrastes dabas teritorijas man ir nozīmīgas
atpūtai (piemēram, sauļošanās, pastaigas, sporta aktivitātes,…

Man ir svarīga Dienvidkurzemes piekrastes loma valsts militārās
drošības sekmēšanā

Man ir svarīga potenciālā enerģētiskā neatkarība, ko Latvijai var
sniegt vēja parku attīstība Dienvidkurzemes piekrastē

Dienvidkurzemes piekraste man sniedz drošības sajūtu – jūtos 
pasargāts no klimata pārmaiņu ietekmes un dažādām dabas …

Es augsti vērtēju Dienvidkurzemes piekrastes dabas
daudzveidību, un tās saglabāšana man sniedz gandarījumu

Lūdzu, novērtējiet dotos apgalvojumus par Jums svarīgo
Dienvidkurzemes dabas teritoriju ieguldījumu Jūsu dzīves kvalitātes

veidošanā

Pilnībā 

piekrītuPilnībā 

nepiekrītu

1. Prieks par 

daudzveidīgas 

dabas pastāvēšanu

2. Atpūtas iespējas

3. Veselība un 

apmierinātība 

ar dzīvi



Vietējiem iedzīvotājiem svarīgākas iespējas gūt 

labumus pašu lietošanai

(sēņot, ogot, makšķerēt), kā arī dabas teritoriju 

loma sociālajā dzīvē.

Kopumā vidējais apgalvojumu novērtējums ir 

augstāks vietējiem iedzīvotājiem

(vidēji 3.1 vs. 2.6) → Dienvidkurzemes dabas 

teritorijām ir lielāka ietekme uz vietējo 

iedzīvotāju dzīves kvalitāti
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Lūdzu, novērtējiet, cik būtiska ir Dienvidkurzemes piekrastes dabas teritoriju 

loma Jūsu dzīves kvalitātes veidošanā! Sadaliet 100 punktus dotajās sadaļās pēc 
principa – jo lielāka loma jeb nozīme, jo vairāk punktu tai piešķiriet. 

Viesi

Vietējie iedzīvotāji1. 1. 

2. 

3. 
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Kura no šīm bilžu kolāžām labāk 

atbilst Jūsu priekšstatam par 

patīkamu atpūtas vidi?
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Vieta ir
labiekārtota

(soliņi,
ģērbtuves,

gājēju laipas,
bērnu

rotaļlaukumi
u.c.)

Tuvumā ir
pieejami

pakalpojumi
(veikali,

ēdināšanas
pakalpojumi

u.c.)

Vietā ir
sastopamas

īpašas dabas
vērtības (jūra,

pludmale,
kāpas, ezeri,
upes, meži,

pļavas,
dižkoki, putnu
daudzveidība

u.c.)

Vietā nav
daudz citu

apmeklētāju

Vieta ir tīra Vietā ir
pievilcīgas

ainavas

Ērta piekļuve
ar privāto
transportu

Ērta piekļuve
ar

sabiedrisko
transportu

Dažādu faktoru nozīme atpūtas vietas pie jūras izvēlē

Top3 būtiskākie faktori:

1. Vietas tīrība

2. Pievilcīgas ainavas

3. Dabas vērtības



Secinājumi

• Dienvidkurzemes dabas teritorijām ir nozīmīga loma iedzīvotāju labbūtības veidošanā, 
jo īpaši vietējiem iedzīvotājiem – tas ir būtisks aspekts, kas jāņem vērā ne tikai Land-
Sea-Act projekta risinājumu izstrādē, bet plānojot jebkādas izmaiņas teritorijā.

• Visaugstāk iedzīvotāji vērtē Dienvidkurzemes dabas teritoriju lomu labbūtības kategorijās, 
kas saistītas ar nemateriālām vērtībām, saikni ar dabu (atpūtas iespējas, veselība un 
apmierinātība ar dzīvi, prieks par daudzveidīgas dabas pastāvēšanu). 

• Ir vērojamas viedokļu atšķirības starp vietējiem iedzīvotājiem un teritorijas viesiem. 

• Aptaujas rezultāti liecina, ka ir svarīgi saglabāt daudzveidību pludmaļu 
labiekārtojumā, jo labiekārtojuma līmenis, kādam lietotāji dod priekšroku, ir 
atšķirīgs. 

• Visvairāk pludmales izvēli ietekmē vietas tīrība, pievilcīgas ainavas un dabas vērtības, 
taču liela loma ir arī citiem faktoriem. 



Paldies par uzmanību!

Projekta mājas lapa: www.land-sea.eu

Seko jaunumiem sociālajos medijos #LandSeaAct

Prezentācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no 
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem https://www.sif.gov.lv/lv

https://www.sif.gov.lv/lv

