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• Latvijas iedzīvotāju aptauja «Dienvidkurzemes 
piekrastes dabas teritoriju nozīme iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes (labbūtības) veidošanā» (Land-
Sea-Act projekts) 

• Piekrastes lietotāju aptauja «Iedzīvotāju mīļākās 
piekrastes vietas un nodarbes Latvijā» (MAREA 
projekts)



«Dienvidkurzemes piekrastes dabas teritoriju nozīme iedzīvotāju 
labbūtības veidošanā» 

• Aptauja veikta 2021. gada maijā.

• Valsts un Dienvidkurzemes mēroga reprezentatīva respondentu 
kopa (kopā 1000 respondenti).

• Aptaujas mērķis - noskaidrot, kā iedzīvotāju labbūtību (well-being) 
ietekmē Dienvidkurzemes piekrastes dabas teritorijas. 

• Aptaujas rezultāti tika izmantoti Land-Sea-Act projekta risinājumu 
izstrādē, lai tajos ņemtu vērā risinājumu ietemi uz iedzīvotāju 
labbūtību.



Aptaujas «Dienvidkurzemes piekrastes dabas 
teritoriju nozīme iedzīvotāju dzīves kvalitātes 

veidošanā»  saturs

1. Demogrāfiskie jautājumi;

2. Jautājumi par respondenta saistību ar 
Dienvidkurzemes piekrasti;

3. Jautājumi par Dienvidkurzemes piekrastes 
dabas teritoriju būtiskumu labbūtības 
veidošanā un faktoriem, kas ietekmē atpūtas 
vietas pie jūras izvēli. 



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.



Respondentu profils
Dienvidkurzemes piekrastes apmeklēšanas paradumi

Kad Jūs pēdējo reizi apmeklējāt Dienvidkurzemes piekrasti (privātās/ darba darīšanās/ 
caurbraucot)?
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Land-Sea-Act aptaujas rezultātu kopsavilkums publiski ir pieejams Land-Sea-Act karšu pārlūkā (pieejamā informācija vēl
tiks papildināta): 

https://experience.arcgis.com/experience/2447e76e306a4e68bf82323e33b72b26/page/page_0/?views=view_70

https://experience.arcgis.com/experience/2447e76e306a4e68bf82323e33b72b26/page/page_0/?views=view_70


Piekrastes lietotāju aptauja «Iedzīvotāju mīļākās piekrastes 
vietas un nodarbes Latvijā»

• Latvijā anketēšana veikta periodā no 2021. gada jūlija līdz 4. oktobrim 

• Pētījums sadarbībā ar Tartu universitāti 

• Mērķauditorija – piekrastes lietotāji (apmeklētāji)

• Aptaujas mērķis – apzināt iedzīvotāju iecienītākās atpūtas vietas un nodarbes pie jūras, kā arī 
identificēt vides un infrastruktūras faktorus, kas ietekmē vietas piemērotību konkrētajai nodarbei

• Rezultāti tiks izmantoti kultūras ekosistēmu pakalpojumu modelēšanai MAREA projektā (Latvijas 
un Igaunijas piekraste)

• 810 respondenti (tiešsaiste + klātienes anketēšana), respondentu vecums 12-82 gadi



Aptaujas «Iedzīvotāju mīļākās piekrastes 
vietas un nodarbes Latvijā» saturs

• Pamata demogrāfiskā informācija (vecums, dzimums, 
dzīvesvieta)

• Jautājumi par mīļāko piekrastes vietu un atpūtas aktivitātēm 
(t.sk., interaktīvā karte mīļākās piekrastes vietas 
atzīmēšanai, apmeklējumu biežums, iecienītās atpūtas 
aktivitātes, to skaitā mīļākā aktivitāte)

• Jautājumi par mīļāko atpūtas aktivitāti kartē atzīmētajā 
vietā (t.sk., aktivitātes biežums, vides un infrastruktūras 
faktoru nozīme)

• Socioekonomiskie aspekti (t.sk., labbūtības saiknes, 
transports, pārtikas, nakšņošanas un ekipējuma izmaksas). 



Iedzīvotāju mīļākās atpūtas vietas Latvijas piekrastē

Aptaujas rezultāti vēl ir sākotnējā analīzes fāzē – notiek rezultātu apkopošana, apstrāde. 

No 810 respondentiem,
788 – piekrastes lietotāji

788 atzīmētas atpūtas vietas
pirms datu tīrīšanas



Aicinām sekot MAREA pētījumam:

• www.bef.lv

• http://marea.balticseaportal.net/

• Baltijas Vides Foruma sociālajos 
tīklos (Facebook: Baltijas Vides 
Forums; IG: bef_latvia; Twitter: 
bef_latvia)

http://www.bef.lv/
http://marea.balticseaportal.net/


Paldies par uzmanību!


