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Plānotais prezentācijas 
saturs

• Par MAREA projektu

• Pētījuma norise

• Pašreizējie rezultāti

• Turpmāk sagaidāmie rezultāti



Par MAREA projektu

MAREA projektā (CB934) tiek izstrādāti un testēti jauni
ekosistēmu pakalpojumu kartēšanas, vides resursu
uzskaites un ilgtspējības novērtējuma koncepti. Šie
dažādie elementi tiks apvienoti vienotā ģeoportālā, kas
kalpos kā atbalsts lēmumu pieņēmējiem.

Projekta īstenošanas laiks: 06.2020-12.2022

Projekta partneri: Vides institūts SYKE (Somija), 
Pellervo Ekonomiskās izpētes centrs (Somija), Tartu 
Universitāte (Igaunija), Baltijas Vides Forums 
(Latvija)

Attēlā: MAREA izpētes teritorija



Pētījums par atpūtu piekrastē un atpūtas vietas izvēli 
ietekmējošiem faktoriem

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

• Aptaujas mērķauditorija – piekrastes lietotāji

• Piekrastes apmeklētāju aptauja no 2021. gada 
jūlija līdz 2021. gada novembrim sadarbībā ar 
Tartu universitāti

• Tiešsaistes un klātienes anketēšana

• 810 respondenti vecumā no 13-82 gadiem



Aptaujas saturs

1. Demogrāfijas jautājumi;

2. Mīļākā atpūtas vieta piekrastē un
atpūtas aktivitātes tajā;

3. Padziļināti jautājumi par mīļāko 
atpūtas aktivitāti izvēlētajā vietā 
(dabas un infrastruktūras faktoru 
ietekme, apmeklējumu biežums 
u.tml.);

4. Socioekonomiskie aspekti.



Kas ir ekosistēmu pakalpojumi?

Ekosistēmu pakalpojumi - ekosistēmu ieguldījums cilvēku labbūtībā

• Apgādes ekosistēmu pakalpojumi - materiāli un enerģija, ko iegūstam no 
dabas, piemēram, biomasa enerģijas ražošanai, augi un dzīvnieki pārtikai

• Regulējošie ekosistēmu pakalpojumi - ekosistēmu īpašības, kas nodrošina 
stabilu un labvēlīgu apkārtējo vidi, piemēram, koku spēja uzlabot gaisa 
kvalitāti

• Kultūras ekosistēmu pakalpojumi - nemateriālie labumi, ko iegūstam no 
dabas, piemēram, garīgās un fiziskās veselības uzlabošana, atpūšoties dabā



Pirmie pētījuma
rezultāti



Iecienītākās atpūtas aktivitātes piekrastē

Peldēšana; 25%

Sauļošanās; 9%

Pastaigas / pārgājieni; 38%

Ainavas baudīšana; 15%

Peldēšana Sauļošanās Laivošana / supošana (SUP) Izbraucieni ar jahtu / burāšana

Makšķerēšana Pastaigas / pārgājieni Skriešana Riteņbraukšana

Grāmatu, žurnālu u.c. Lasīšana Kaitsērfings / vindsērfings Garīgas un tradīcijās balstītas nodarbes Ainavas baudīšana

Augu un dzīvnieku vērošana Kultūras mantojuma baudīšana Dabas pētīšana / zināšanu iegūšana par dabu Cits



Motivācija / saiknes ar iedzīvotāju labbūtību
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Es vēlos uzlabot
vai uzturēt savu
fizisko pašsajūtu

Es vēlos uzlabot
vai uzturēt savu
garīgo pašsajūtu

(piemēram,
mazināt stresu)

Es vēlos gūt
iedvesmu

Es izjūtu piederību
šai vietai

Šai vietā varu
satikt līdzīgi
domājošus

cilvēkus, draugus,
radus un citus

Es vēlos sajusties
tuvāk dabai

Es vēlos izzināt un
pētīt dabu

Cits

Top3:
Garīgā pašsajūta
Fiziskā pašsajūta
Vēlme sajusties tuvāk dabai



Infrastruktūras ietekme uz atpūtas vietas pie jūras izvēli

Vērtējums skalā no -2 līdz 2, kur -2 = traucējošs, -1=traucējošs, 0=nav nozīme, 
1=vēlams, 2=ļoti svarīgs

Labiekārtojums 
(piemēram, 

pārģērbšanās 
kabīnes, 

tualetes, soliņi)

Rotaļlaukumi 
un/vai sporta 

laukumi

Inventāra 
nomas 

(piemēram, 
SUP dēļu, 

saulessargu)

Kafejnīcas, 
veikali un 
restorāni

Automašīnu 
stāvlaukumi

Auto 
ceļi

Gājēju 
celiņi

Veloceliņi
Sabiedriskai
s transports

Ostas

Nakšņoš
anas 

iespējas 
(piemēra

m, 
viesnīcas

, 
kempingi

)

Citu cilvēku 
klātbūtne

525 -29 -101 18 609 451 732 440 171 -448 213 -288

Top 3 pozitīvie faktori:
Gājēju celiņi
Automašīnu stāvlaukumi
Labiekārtojums

Top 3 negatīvie faktori:
Ostas
Citu cilvēku klātbūtne
Inventāra nomas vietas



Dabas faktoru ietekme

Vērtējums skalā no -2 līdz 2, kur -2 = nav piemērots, -1= nav vēlams, bet pieņemams, 0=nav 
nozīme, 1=vēlams/piemērots, 2= vislabāk piemērots/nepieciešams

Akmeņaina 
pludmale

Smilšaina 
pludmale

Dūņaina 
pludmale

Ar niedrēm
apaudzis

krasts

Sekls 
ūdens

Caurspīdīgs 
ūdens 

Vējaini 
apstākļi

Nokrišņi 
(lietus, 
sniegs)

Aļģu 
sanesumi 

un/vai 
ziedēšana

Piejūras 
pļavas

Putni Zivis
Citi 

dzīvnieki 
un augi

Pievilcīgas 
ainavas

-362 1142 -1015 -940 135 826 -70 -614 -931 -61 565 414 452 1179

Top 3 negatīvie faktori:
Dūņaina pludmale
Ar niedrēm apaudzis krasts
Aļģu sanesumi un/vai ziedēšana

Top 3 pozitīvie faktori:
Pievilcīga ainava
Smilšaina pludmale
Caurspīdīgs ūdens





Pirmie secinājumi

• Latvijas piekrastē iecienītākās atpūtas aktivitātes ir pastaigas un pārgājieni, kam seko 
peldēšana un ainavas baudīšana.

• Latvijas iedzīvotāji apmeklē piekrasti galvenokārt ar motivāciju uzlabot savu garīgo un 
fizisko pašsajūtu, kā arī sajusties tuvāk dabai. 

• Piekrastes apmeklētāji kā lielu piekrastes vērtību saskata dabiskās un «mežonīgās» 
pludmales. 

• Piekrastes tūrismā milzīga loma ir ainavai – pievilcīga ainava ir spēcīgākais faktors, kas 
ietekmē atpūtas vietas pie jūras izvēli.

• Iedzīvotāji dod priekšroku atpūtai smilšainās pludmalēs. Svarīga loma ir arī ūdens 
caurspīdīgumam. 

• Iedzīvotāji neizvēlas atpūsties dūņainās pludmalēs un pludmalēs, kur krasts ir aizaudzis 
ar niedrēm. Tāpat kā traucējošs faktors var būt ostas, liels citu apmeklētāju blīvums.

• No infrastruktūras elementiem piekrastes apmeklētājiem visbūtiskākie ir gājēju 
piekļuves celiņi un automašīnu stāvlaukumi. 



Turpmāk sagaidāmie MAREA pētījuma rezultāti (piemēri)

• Atpūtas vietu un aktivitāšu karte;

• Atpūtas aktivitāšu ekonomiskā nozīme;

• Saiknes ar iedzīvotāju labbūtību (detālāk, pa aktivitāšu veidiem);

• Vides un infrastruktūras ietekme uz atpūtas vietas izvēli (detālāk, pa 
aktivitāšu veidiem);

• Kultūras ekosistēmu pakalpojumu (dažādu atpūtas aktivitāšu) potenciāla 
modelis visai piekrastei.



Seko līdzi MAREA jaunumiem un 
turpmākajai pētījuma gaitai:

• www.bef.lv

• http://marea.balticseaportal.net/ 

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



Paldies par uzmanību!


