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IEVADS 

Vides apziņa ir viens no būtiskiem faktoriem, kas ietekmē cilvēku rīcību, pieņemot 
lēmumus attiecībā uz ilgtspējīgu dzīvesveidu. 

„Vides apziņa ir  videi draudzīgu attieksmju kopums, kas nosaka indivīda un 
sabiedrības uzvedības modeli un rīcību, ieviešot ilgtspējīgas attīstības principus 

ikdienas darbībās māja, darbā, atpūtā un sociālajās aktivitātēs” 
(Lagzdiņa u.c. 2010)1 

Vides apziņas veidošana notiek gan ģimenē, skolā, sabiedrībā. Vides apziņas 
veidošanas mērķis ar vides izglītības palīdzību ir definēts LR „Vides  aizsardzības 
likumā” (2006, 2013): vides izglītība ir „izglītība, kuras ietvaros tiek iegūtas 
zināšanas un izpratne par vidi un vides aizsardzības problēmām, izkoptas vides 
aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas, kā arī 
attīstīta atbildīga attieksme un motivācija pamatotu lēmumu pieņemšanai” (LR 
Saeima, 2013).2 Vides izglītības jautājumi ir aktuāli visos izglītības līmeņos, sākot no 
bērnu dārza līdz mūžizglītībai. Šajā projektā uzsvars tika likts uz jauniešiem, 
studentiem sadarbojoties ar vispārizglītojošajām skolām vides apziņas veidošanā un 
nostiprināšanā, pašiem aktīvi rīkojoties. 

 
Vidzemes Augstskola (turpmāk -ViA) atrodas Vidzemes reģionā, kurā ir 

vienīgais biosfēras rezervāts Latvijā, ViA pētnieki jau 2006.gadā uzsāka šajā 
teritorijā pētniecību, anketējot vietējos iedzīvotājus par vides, sociālajiem, 
ekonomiskajiem jautājumiem 2007.gadā. Un 2018.gadā ViA studenti atkārtoti pētīja 
šo teritoriju, praktiski anketējot jauniešus. Vēlamies izteikt pateicību ViA Tūrisma 
studiju virziena 2.kursa studentiem par apzinīgu darbu aptaujas veikšanā! 

 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts ir (turpmāk tekstā –ZBR) ir vienīgais 

biosfēras rezervāts, Latvijā, aptverot 7,3% (457 600 ha sauszemes un 16 750 ha 
jūras akvatorijas) no Latvijas teritorijas un mājvieta 2,5% (49 519 iedzīvotāji uz 
01.01.2017) Latvijas iedzīvotāju.3 ZBR teritorijā ietilpst 10 novadi: Salacgrīvas, 
Rūjienas, Alojas, Mazsalacas, Naukšēnu novadu teritorijas un daļa no Limbažu, 
Burtnieku, Kocēnu, Strenču, Valkas novadu teritorijās, piekrastes līnijas garums – 62 
km. Teritorijā ietilpst 25 dabas liegumi, 1 dabas parks un 2 gandrīz pilnībā 
aizsargājamas jūras teritorijas (Ainaži-Salacgrīva, Vitrupe-Tūja).  

 
Biosfēras rezervāta koncepcijas īpatnība ir tā, ka tai ir jāpilda 3 vienlīdz 

nozīmīgas funkcijas: 1)dabas aizsardzība, ieskaitot dabas sistēmu un ģenētiskā fonda 
aizsardzību; 2) sociāli ekonomiskās attīstības nodrošināšana; 3)zinātniskā 
pētniecība un ekoloģiskā audzināšana (Melluma, 1993)4. Izglītojošā funkcija ZBR 
teritorijā bija labi pārvaldīta līdz 2009.gadam, kad ZBR no 2005.gada īstenoja 
sabiedriskā monitoringa programmu, kuras mērķis bija iegūt objektīvus datus par 
dabas procesiem, vienlaikus iesaistot novērojumu un izziņas procesā vietējo 
sabiedrību, ļoti daudz skolēnu.  Tagad ZBR izglītojošā funkcija notiek divos galvenos 
veidos: izveidotajā dabas izglītības centrā “Ziemeļvidzeme” (no 2014.g.) Salacgrīvā 
un lietotnē, mājas lapā dabasdati.lv. par mājas lapu var teikt, ka tas ir mūsdienīgs 

                                                        
1 Lagzdiņa, Ē., Bendere, R., Ozola, A., Brizga, J., Kauliņš, J.(2010). Vides komunikācija  un vides politikas integrācija. REC Latvija, 
Rīga, 135 lpp. 
2 LR Saeima (2006, 2013). Vides aizsardzības likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=147917 
3 Arkliņa, A. (2018). Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ilgtspējīgas attīstības profila indikatoru izvērtējums. Bakalaura darbs. 
Vidzemes Augstskola, Valmiera. Pieejams: http://darbi.va.lv/darbi/Arklina_Anda_bakalaura_darbs_2018.pdf 
4 Melluma, A.(1993). Ziemeļvidzemes reģionālais dabas aizsardzības  komplekss; mērķi un struktūra. Vides aizsardzība Latvijā. 
Ziemeļvidzemes Reģionālais dabas aizsardzības komplekss, Rīga, LR Vides aizsardzības komiteja, Pētījumu centrs, 7.-13.lpp. 
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aizsāktā sabiedriskā monitoringa turpinājums, izmantojot IT risinājumus. No 
2009.gada ZBR administrācija tika iekļauta Dabas aizsardzības pārvaldē (turpmāk-
DAP), bet no 2011.gada – DAP Vidzemes reģionālās administrācijas pārraudzībā, kas 
teorētiski veica ZBR teritorijas pārraudzību, bet praktiski no 2011.g. līdz 2013.g. 
nebija nevienas personas, kas strādātu konkrēti ar ZBR jautājumiem. No 2013.-
2018.gadam ar ZBR jautājumu koordinēšanu darbojas viens DAP darbinieks. 

 
2008. gadā ZBR ilgtspējīgas attīstības profila izvērtējuma pamatojumam, 

Vidzemes Augstskolas docētājas A.Līviņa un I.Druva-Druvaskalne 2007. gadā veica 
vietējo iedzīvotāju aptauju “Ilgtspējīga attīstība Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 
teritorijā” ar mērķi identificēt ZBR teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju izpratni par 
ilgtspējīgu attīstību. 2007. gadā aptaujas ietvaros tika aptaujāti arī 21 % skolēnu (3 
% vecumā līdz 14 gadiem, 18 % vecumā no 15 līdz 19 gadiem), kuri dzīvo ZBR 
teritorijā.   

Atkārtots pētījums tika izstrādāts LVAF atbalstītā projekta Nr.1-08/143/2018 
„Jaunieši jauniešiem par vidi” ietvaros.  

Pētījuma mērķis un uzdevumi 

Pētījuma objekts un priekšmets– Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā 
dzīvojošo jauniešu (vecumā līdz 19 gadiem) vides apziņa Ziemeļvidzemes biosfēras 
rezervātā. 
 
Mērķis 
izpētīt Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teriorijā dzīvojošo jauniešu viedokli par 
vides  jautājumiem. 
 
Iegūtie rezultāti ļautu salīdzināt 2018.gada aptaujas rezultātus ar 2007.gadā veikto 
izpēti, kas raksturotu tendences jauniešu vides jautājumu izpratnē  ZBR teritorijā.  
 
Uzdevumi 

1) identificēt būtiskākās problēmas jauniešu auditorijā vides jautājumu 
kontekstā ZBR teritorijā; 

Atbildes dos iespēju saprast, kurās ar vidi saistītās jomās par ZBR  ir jāstrādā 
padziļinātāk. 

 
2) noskaidrot jauniešu kā vietējo iedzīvotāju populārākās atpūtas un tūrisma 

vietas ZBR teritorijā; 
Jauniešu atbildes palīdzēs saprast, vai jaunieši apzinās ZBR teritorijas dabas un 
kultūras vērtības. 
 

3) identificēt jauniešu apmierinātību ar esošo infrastruktūras un pakalpojumu 
pieejamību dzīvesvietā; 

Viens no dzīves kvalitātes raksturojošiem faktoriem, kas nosaka cilvēka laimi, 
labsajūtu, pašrealizāciju, veselības stāvokli, piepildījumu, jēgpilnu eksistenci  u.c. ir 
cilvēka pieejamība savā dzīves vietā sabiedriskiem pakalpojumiem, infrastruktūrai, 
kuru ir jānodrošina valstij. Tie zināmā mērā nosaka arī iedzīvotāju esamību 
(dzīvošanu, strādāšanu) konkrētā ģeogrāfiskā vietā. Šie viedokļi palīdzētu identificēt 
pozitīvās un negatīvās tendences pakalpojumu un infrastruktūra piedāvājumā. 
 

4) noskaidrot jauniešu vēlamākos informācijas ieguves veidus par ZBR 
teritoriju; 
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Tas palīdzētu saprast, kurās jomās būtu nepieciešams pievērst lielāku vērību vides 
izglītībā, kādi informatīvie kanāli būtu izmantojami jauniešu auditorijas uzrunāšanai 
nepieciešamo jautājumu atspoguļošanā.  
 

5) iespēju robežās salīdzināt abu aptauju datus (2007.gada un 2018.gada) 
 

Noteiktie pētījuma ierobežojumi 
 

Laika periods: izpēte ar aptauju veicama laika posmā no 2018.gada aprīļa līdz 
maijam skolēnu mācību gada pavasara semestra ietvaros, kā arī Vidzemes 
Augstskolas studiju kursu ietvaros pavasara semestrī. 
 
Izpētes teritorija: Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorija, 10 novadi, kuri 
ietilpst ZBR teritorijā (arī daļēji ietilpstošie novadi). 
 
Rezultātu salīdzinājums ar iepriekš veikto pētījumu:rezultātus nevarēs 
salīdzināt administratīvo novadu griezumā, jo pēc 2009.gadā veiktās administratīvi 
terioriālās reformas ZBR teritorija šobrīd atrodas 10 novadu teritorijās, pirms tam -
2007.gadā bija 43 vietējās pašvaldības (33 pagasti, 1 novads, 6 pilsētas ar lauku 
teritorijām, 3 rajoni), 16 administratīvās teritorijas iekļāvās tikai daļēji. 

PĒTĪJUMA TEORĒTISKAIS PAMATOJUMS 
 
Vides apziņas izpētes jautājumi izsenis bijuši pētnieku uzmanības lokā. 

Pētījumu vēsturisko gaitu Eiropā un Baltijas jūras reģionā šajā jomā labi ataino somu 
pētniece Kokkinen, 20135 . Latvijā par vides apziņas jautājumiem ir referējuši prof. 
R.Jūrmalietis, prof. R.Ernšteins, Ē.Lagzdiņa u.c. 

 
Par vides apziņas dimensiju jautājumiem pētījumus veicis Hannoveres 

universitātes Vācijā emeritētais profesors D.Bolscho, kurš ir norādījis, ka 
identificējot jautājumus par indivīda vides apziņu ir jāizšķir 4 tās dimensijas: 
zināšanas par vidi (kognitīvā komponente), attieksme un vērtības, pārdzīvojumu 
pieredze un interese, uzvedība un rīcība (Bolscho citēts pēc Jūrmalietis)6. Zināšanas 
var definēt kā informāciju, kas saglabājas atmiņā, bet ne vienmēr nosaka indivīda 
uzvedību un rīcību.7 Tādēļ jautājumi, kā veikt un noteikt vides apziņu ir gana 
komplicēti. Populārākā pētījumu metodes, kā izzināt viedokli ir intervija un aptauja. 

 
Nepieciešamība pēc regulāriem un ilglaicīgiem pētījumiem nobriedusi attiecībā 

vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmu pakalpojumu ekoloģisko un ekonomisko izvērtēšanu un šo jutīgo dabas 
resursu saglabāšanas plāniem, kas ir neatņemama „zaļās ekonomikas” sastāvdaļa. 
Tāpēc ir būtiski, lai ar vides un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem saistītie pētījumi 
tiktu atzīti par Latvijai nozīmīgu zinātnes virzienu (VARAM, 2013)8. Tā kā 2007.gadā 
Vidzemes Augstskolas pētnieki ZBR teritorijā veica iedzīvotāju aptauju par 

                                                        
5 Kokkinen, E. (2013). Mesuring environmental awareness in the world. Master Thesis Oulu University. Pieejams: 
http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201312142043.pdf 
6 Jūrmalietis, R.(2011).Vides apziņa. Apmācību moduļis. Pieejams: https://www.slideserve.com/max/apm-c-bas-modulis-3-
vides-komunik-cija-sadarb-bas-princips 
7 Ham, M., Mrčela, D., Horvat, M.(2016). Insights for measuring environmental awareness.Ekonomski Vjestnik/Econviews, God. 
XXIX, BR. 1/2016. str. 159-176. Pieejams: https://hrcak.srce.hr/161021 
8 VARAM (2013). Vides politikas pamatnostādnes 2013.-2020.gadam. Situācijas raksturojums vides aizsardzības 
jomā.2.pielikums.  
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ilgtspējīgas attīstības jautājumiem, un ZBR  teritorija vēsturiski ir viena no 
nozīmīgākajām ViA pētnieku izpētes teritorijām, tad pētnieki uzskatīja par lietderīgu 
pēc 11 gadiem atkārtot un salīdzināt vides apziņas izmaiņas ZBR teritorijā jauniešu 
vecuma grupā.  2018.gadā septembrī ViA HESPI ir ieguvusi starptautiski atzītu 
UNESCO katedras statusu, kas vēl vairāk uzliek pienākumu veikt regulārus pētījumus 
ZBR teritorijā. 

 

Eiropas Savienība regulāri veic savu pilsoņu izpēti par vides apziņas 
jautājumiem. Pēdējā ziņojumā Latvijas respondenti ir izcēluši atkritumu pieauguma 
problēmu (65 % LV respondenti šo ir norādījuši, kā vienu no galvenajām, 59 % LV 
respondentu uztraukušies par plastmasas atkritumu pieaugumu, 64 % par dažādu 
ķīmisko vielu ietekmi ikdienas patēriņā). Uz apgalvojumu ”Jūs  pats variet piedalīties 
vides aizsardzībā” LV respondenti ir uzrādījuši vienu no zemākajiem rādītājiem –šim 
apgalvojumam piekrīt 76 %, salīdzinājumam, piemēram, Nīderlandē -97%, Zviedrijā 
-96% (European Commision 2017)9. 
Pētījums ir vērsts uz Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas „Latvija 2030” 
ieviešanas stiprināšanu, kurā ir noteikts, ka Latvija jābūt „..ES līderei dabas kapitāla 
saglabāšanā, palielināšanā un ilgtspējīgā izmantošanā”. Mērķu formulējumā ir 
iekļauti vairāki apakšmērķi, no kuriem vairāki attiecas uz šo pētījumu: 
 

 neatkarīgi no ģeogrāfiskās atrašanās vietas, teritoriju konkurētspēju un 
pievilcību noteiks to iespējas piedāvāt kvalitatīvu un pievilcīgu dzīves vidi, kā 
arī plašu sabiedrisko pakalpojumu klāstu;  

 telpiskās attīstības perspektīva kā nacionālo interešu telpas iezīmē gan lauku 
attīstības telpu, gan Baltijas jūras piekrasti, gan  izcilus dabas, ainavu un 
kultūrvēsturisko teritoriju areālus, kur koncentrētas tās unikālās vērtības, kas 
veido Latvijas un tās dažādo reģionu identitāti un starptautisko 
atpazīstamību (LR Saeima 2010). 10 

 
ZBR ir lielākā no īpaši aizsargājamām dabas teritorijām Latvijā, atrodas Latvijas ZA 
daļā, tai ir 62 km gara piekrastes daļa, kuru vēsturiski apzīmē kā Vidzemes piekrasti, 
tajā atrodas ainaviski un bioloģiskās daudzveidības ziņā nozīmīgā Salacas upes 
ieleja, daudzi mitrāji –lielākais no tiem Sedas purvs, Vidzemes lībiešu 
kultūrvēsturiskais mantojums u.c. vērtības. Teritorijai ir izstrādāts ainavu 
ekoloģiskais plāns (2008), ZBR jūras piekrastes tūrisma attīstības plāns (2009-2011) 
u.c. teritorijas pārvaldības dokumenti.  Biosfēras rezervāta pārvaldi kopš 2009. gada 
īsteno Dabas aizsardzības pārvaldes, kopš 2011.gada Dabas aizsardzības pārvaldes  
Vidzemes reģiona administrācija. 

 
METODOLOĢIJA. Pētījuma gaita un metodes 

 
Pētījums par ZBR jauniešu viedokļiem vides jautājumos pamatojās uz 

kvantitatīvo pētījumu metodi-aptauju.  

                                                        
9 European Commision (2017). Attitudes of European citizens  towards the environment . Eurobarometr. 
http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2156_88_1_468_ENG 
10 LR Saeima (2010). Latvijas ilgstpējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam. Pieejama: http://polsis.mk.gov.lv/documents/3323 
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1. Aptaujas metodikas izveide 
 

1.attēls. Pētījuma posmi 
 
Pētījuma veikšanai tika izvēlēta kvantitatīvā pētījuma metode –aptauja. Par 

pamatu aptaujas izveidei kalpoja 2007.gadā ZBR veiktās iedzīvotāju aptaujas anketa 
“Ilgtspējīga attīstība Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā” ar mērķi 
identificēt ZBR teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju izpratni par ilgtspējīgu attīstību. Lai 
aptauja būtu salīdzināma ar iepriekš ViA docētāju veikto aptauju, vairāki jautājumi 
tika iekļauti atkārtoti vai adaptēti atbilstoši aktuālajai situācijai. Aptaujas anketas 
paraugs, kas tika aizpildīts uz vietas aptaujājot jauniešus, pieejams 1.pielikumā.  

 

Anketa ietvēra sevī 5 jautājumu blokus. Pirmais bloks ar 13 apgalvojumiem 
attiecās uz vides apziņas viedokļu ieguvi, kurā respondentam ir jāizvēlas, vai piekrīt, 
nepiekrīt, nav viedokļa par attiecīgo apgalvojumu.  Otrais bloks, kurā respondentam 
bija jānosauc 3 populāri tūrisma objekti tikai ievietoti ar mērķi noskaidrot 
respondentu zināšanas par apkārtnes un ZBR teritorijā esošajām dabas un 
kultūrvēstures vērtībām. Trešais bloks bija veltīts esošās dzīves kvalitātes 
novērtējumam, konkrētāk respondentiem pieejamo infrastruktūru. Respondentiem 
bija jāizvērtē 15 dažādu infrastruktūras un pakalpojumu pieejamību un iespējas, 
atzīmējot to 1-5 ballu skalā, kur 1 –ļoti slikti, bet 5-ļoti labi. Ceturtais jautājumu 
bloks tika ievietots ar mērķi noskaidrot vēlamo informācijas kanālu, ar kuru 
respondenti varētu iegūt info par aktualitātēm u.c. jautājumiem  par ZBR. 
Respondentiem bija jāsarindo minētie info avoti prioritārā secībā. Un anketas 
noslēgumā respondenti tika lūgti sniegt ziņas par sevi, norādot vecumu, tautību, 
dzīvošanas ilgumu pašreizējā dzīves vietā, mājokļa veidu, dzīves vietu (minot 
pagastu/pilsētu). 

   

Tika izstrādāts aptaujas veikšanas metodikas dokuments ViA Tūrisma un 
atpūtas virziena studentiem, kurš ievietots ViA elektroniskajā vietnē punkts.va.lv. Tā 
kā aptauju ZBR teritorijā palīdzēja veikt Vidzemes Augstskolas Tūrisma un atpūtas 
studiju virziena 2.kursa studenti, pirms došanās apsekojumos, tika veikta studentu 
aptaujas veikšanas instruktāža, kas ietvēra gan jautājumus par aptaujas anketas 
saturu, gan pašas intervijas veikšanas ētiku, prasībām un nododamajiem rezultātiem. 
Vietās, kur bija pieejams Internets, aptauja tika paredzēta aizpildīt elektroniski. 
Vietnes adrese, kurā tika elektroniski aizpildītas anketas, pieejama: 
https://www.visidati.lv/aptauja/1352777329/1.   

Aptaujas  
metodikas 

izveide 

Jauniešu 
aptauja 

Pētījuma 
datu 

apstrāde, 
analīze 

Pētījuma 
provizorisko 

datu 
prezentēšana, 
apspriešana ar 

iesaistītajām 
pusēm 

Pētījuma 
ziņojuma 

precizēšana, 
gala versija 
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2. Jauniešu aptauja ZBR teritorijā 

Tika veikta jauniešu aptauju par vides jautājumiem, saikni ar identitāti un 
dabas daudzveidības izpratni ZBR kontekstā. Lai aptauja būtu salīdzināma ar 
2007.gadā ViA docētāju veikto aptauju, vairāki jautājumi tika iekļauti atkārtoti vai 
adaptēti atbilstoši aktuālajai situācijai. Aptaujas anketa pieejama: 
https://www.visidati.lv/aptauja/1352777329/1/.   

 

Izlases kopa – 120 respondenti dzīvojoši kādā no 10 ZBR esošo novadu 
pašvaldībām. 

 

Norises veids: klātienes aptaujas veidā, atbildes fiksējot gan uz izprintētām aptaujas 
lapām, gan elektroniski ievadot planšetē respondentu atbildes. 
Aptaujas veidne – 1.pielikumā. 

 
 Aptaujas laikā ZBR teritorijā sastaptie jaunieši pauda viedokli par jautājumiem, 

kas saistīti ar vides un dzīves kvalitātes jautājumiem.  
 Aptauju projekta “Jaunieši jauniešiem par vidi” ietvaros koordinēja Vidzemes 

Augstskolas docētājas Iveta Druva-Druvaskalne un Agita Līviņa.  
 Aptaujas veikšanā piedalījās arī 28 Vidzemes Augstskolas Tūrisma un atpūtas 

virziena  2.kursa studenti.  
 Tas, ka aptaujā tika iesaistīti studenti, ieguvums ir gan pašiem studentiem 

(intervijas prasmes, ZBR teritorijas iepazīšana, informācijas par vides 
jautājumiem ieguve un izpratne), gan arī vietējiem skolēniem, jo savstarpēji 
mijiedarbojoties aptaujas laikā bija iespēja komunicēt, iepazīt un apmainīties 
domām, tādējādi vienam otru ietekmējot, arī vides jautājumu izpratnes  ziņā. 
Studenti ieguva apsekojuma iemaņas, iepazina ZBR teritoriju, kas ir atšķirīga pēc 
būtības ĪADT, kuras pamatmērķis ir līdzsvarota teritorijas ekonomiskā attīstība 
balansēta ar dabas aizsardzību. 

 

1.tabula. Aptaujas galvenie rādītāji 
Norises laiks 03.04.-24.04.2018 
Segments ZBR dzīvojošie jaunieši (12-19 gadu veci) 
Izlase Proporcionāla atlase pēc ģeogrāfiskā kritērija 

(administratīvi teritoriālās teritorijas), pārstāvot visus 
ZBR esošos  novadus (arī daļēji ietilpstošos) 

Plānotā izlases kopa 120 
Respondentu skaits 112 
Norises forma Klātienes aptaujas  ZBR teritorijā 

 
2.pielikumā pievienotas ZBR apsekojuma un aptauju veikšanas  laikā iegūtās 
fotogrāfijas.  

3. Pētījumu datu apstrāde, analīze 

Provizoriskie aptaujas dati tika apstrādāti ar datu analīzes programmu SPSS 
2018.gada maijā.  Datu analīzē tika izmantots Pīrsona korelācijas koeficients. Pēc 
tam augustā un septembrī tika veikta padziļināta šo datu analīze un salīdzināšana ar 
2007.gadā veikto aptauju. Rezultātu vizuālais materiāls veidots izmantojot 
Infrogram.com vietni.  
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4. Pētījuma provizorisko datu prezentēšana, apspriešana ar iesaistītajām 
pusēm 

Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas ZBR 
koordinatores Lauras Taubes ielūguma pētījuma provizoriskie rezultāti tika 
prezentēti ZBR konsultatīvās padomes sēdē 22.05.2018 Salacgrīvā. ViA ir pārstāvēta 
ZBR konsultatīvajā padomē kā pilntiesīga locekle. Saite uz preses relīzi 
http://www.hespi.lv/lv/pasakumi, 22.05.2018.  
 

Pētījuma provizorisko rezultātu prezentācijā tika ietverts arī neliels salīdzinājums ar 
2007.gada aptauju. Pētījuma rezultāti dod pienesumu topošajai ZBR ilgtspējas 
attīstības stratēģijai. 

5. Pētījuma ziņojuma precizēšana, gala versija 

Pētījuma ziņojuma gala versijas izstrāde notika 2018.gada augustā un septembrī. 
Pētījuma publiska prezentācija paredzēta kopā ar UNESCO katedras atklāšanas 
pasākumu novembrī. Ar pētījuma rezultātiem tiek iepazīstināta DAP iepazīstināta 
DAP u.c. ieinteresētās institūcijas. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti arī zinātnisko 
rakstu sagatavošanā.  

REZULTĀTI 

1.Respondentu profils 

Aptaujā piedalījušies 120 jaunieši, tomēr analīzei derīgas tika atzītas 112 anketas, 
kas arī tika analizētas. 
 
Pēc vecuma struktūras visvairāk (67,9 %) bija jaunieši vecumā no 15-19 gadiem, 
latvieši (94,6 %), kuri ZBR teritorijā dzīvo (55,4 %) kopš dzimšanas vai vairāk par 11 
gadiem (18,8 %) (2.tabula). 

2.tabula. Respondentu vecums, tautība, dzīvošanas ilgums pašreizējā dzīves vietā 
ZBR teritorijā. 

   

Vecums 
12-14 gadu veci jaunieši 

32,1 % 
15-19 gadu veci jaunieši 

67,9 % 

Tautība 
latviete/latvietis 

94,6 % 
krievs/krieviete 

5,4 % 
Dzīvošanas 
ilgums ZBR 

teritorijā 

kopš 
dzimšanas 

55,4 % 

11-19 
gadus 

18,8 % 

6-10 
gadus 
4,5 % 

2-5 
gadus 

17,9 % 

1 gadu 
 

3,6 % 
 
Veicot aptauju mērķis bija proporcionāli ZBR ietilpstošā attiecīgā novada iedzīvotāju 
skaitam, aptaujāt attiecīgi jauniešu grupu.  Tomēr ne vienmēr izdevās attiecīgajā 
vietā un laikā satikt tik daudz jauniešu. Kopumā visvairāk jauniešu tika aptaujāts no 
Limbažu novada -15,2 %, Alojas novada -11,6 %, Salacgrīvas un Burtnieku novados –
pa 10,7 % jauniešu. Vismazāk –no Rūjienas, Kocēnu, Strenču novadiem –pa 8 % 
jauniešu (2.attēls). 
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2.attēls. Respondentu dzīves vietas ZBR ietilpstošajos novados. 

 
Respondentiem tika jautāts arī par viņu mājokļa veidu (3.attēls), jo tas salīdzinoši 
bieži nosaka arī dažādas ar vidi saistītās rīcības un paradumus, piemēram, atkritumu 
šķirošanas iespējas, brīvā laika pavadīšanas iespējas u.tml.  28, 6 % norādīja, ka viņi 
dzīvo daudzdzīvokļu mājā ciema teritorijā. Otra lielākā grupa bija  viensētās, ārpus 
ciema dzīvojošie -20,4%, trešā lielākā grupa (18,4%) –privātmājā, ciema teritorijā 
dzīvojošie respondenti. 

 
3.attēls. Respondentu  dzīves vieta –mājokļa veids. 
 
 2007.gada aptaujā respondentiem netika lūgts norādīt mājokļa veidu.  

 
2.Vides izpratne respondentu skatījumā 
 
Aptaujā tika iekļauti 13 apgalvojumi, kuri ataino respondentu viedokli par vides 
jautājumiem ZBR teritorijā.  Apgalvojumus pēc Bolscho vides apziņas dimensijām 
var iedalīt:  

 
3.tabula. Aptaujas anketā ietverto apgalvojumu klasifikācija pēc Bolscho vides 
apziņas dimensijām. 
 

Vides apziņas 
dimensijas 

Anketā ietvertie apgalvojumi 

Zināšanas par vidi 
(kognitīvā 
komponente) 

 Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāta teritorijā jebkāda 
saimnieciskā darbība ir aizliegta. 

 Mežu izciršana ZVBR teritorijā būtu jāierobežo, jo man 
šķiet, ka izcērt par daudz. 

 Internet sakari ir ļoti nozīmīgi uzņēmējdarbības 
attīstībai ZVBR teritorijā. 

Attieksme un  Es ticu, ka dabas resursu saglabāšana ir iespējama, tos 
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vērtības  
 

saudzīgi izmantojot ikvienam. 
 Es domāju, ka palikšu šeit dzīvot visu mūžu. 

 Mums ir jāsaglabā savas tradīcijas, veicinot pašdarbības 
koru un deju kolektīvu aktivitātes 

Pārdzīvojumu 
pieredze un 
interese (emocionāla 
komponente) 

 Es lepojos, ka dzīvoju īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. 
 Daudz vietās esmu pamanījis(-usi)  Ziemeļvidzemes 

Biosfēras rezervāta logo, stendus un norādes zīmes un 
varu teikt, ka tas ir atpazīstams. 

Uzvedība un rīcība 
(konatīvā 
komponente) 

 Es atbalstu atkritumu šķirošanu kā veidu, kas taupa 
resursus. 

 Es atbalstu pasākumus lašveidīgo zivju saglabāšanai. 
 Es piedalos Dabas aizsardzības pārvaldes, 

Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāta  rīkotajos 
pasākumos, semināros, svētkos. 

 Es taupu resursus ikdienā (elektrību, ūdeni, siltumu). 
 Es labprāt iesaistītos brīvprātīgā dabas novērošanas 

akcijā  visa gada garumā ZVBR teritorijā 

 
Vērtējot rezultātus, var teikt, ka uz 7 apgalvojumiem (no kopumā 13), vairāk 

kā puse respondentu ir atbildējuši apstiprinoši. Piemēram apgalvojumam, ka resursu 
saglabāšana ir iespējama, tos saudzīgi izmantojot ikvienam, piekrīt 93.8 % 
respondentu. 88,4 % respondentu atbalsta atkritumu šķirošanu, 86,6 % piekrīt 
kultūras tradīciju saglabāšanai, veicinot pašdarbības koru un deju kolektīvu 
aktivitātes, 79,5 % -piekrīt Interneta resursu nozīmībai biznesa attīstībā.   

 
Vispretrunīgākās atbildes tika saņemtas par apgalvojumu, ka ZBR teritorijā 

jebkāda saimnieciskā darbība ir aizliegta. 46,4 % respondentu atbildi nezināja, 
17 % atbildējuši nepareizi, tikai 37,5 % atbildējuši, ka saimnieciskā darbība ir 
atļauta.  

 

 
4.attēls. Respondentu viedokļu kopsavilkums  par vides jautājumiem. 
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Ja šo apgalvojumu analizē novadu griezumā, tad visvairāk (77,8 %) Rūjienas 
novada respondentu, atbildēja, ka nezina. Viszinošākie bija Valkas novada 
respondenti, kuri  (60 %) norādīja, ka apgalvojumam nepiekrīt. (5.attēls). Šie 
pretrunīgie viedokļi norāda uz to, ka ZBR konceptā vairāk ir jānorāda šī būtiskā 
atšķirība, ka tā ir īpaša teritorija, kuras viena no pamatfunkcijām ir tieši 
saimnieciskās darbības veicināšana. Kā arī būtu jāskaidro, ka biosfēras rezervāta 
nosaukumā lietotais vārds „rezervāts” vairs netiek asociēts ar padomju laika terminu 
„rezervāts”, kura bija pati stingrākā dabas aizsargājamā teritorija ar daudz 
aizliegumiem. 

 
5.attēls. Respondentu viedokļi par saimnieciskās darbību ZBR teritorijā 

 
Nākošais apgalvojums saistās ar ZBR identitāti, kad respondentiem bija 

jāatbild par ZBR logo esamību dabā un tā atpazīstamību. 44,6 % respondentu 
norāda, ka spēj atpazīt, tomēr 34,8 % šim viedoklim nepiekrīt, 20,6 % nezina.  Ja 
salīdzinām šīs atbildes ar 2007.gada aptaujā iegūtajām, tad atbildes sadalījās 
salīdzinoši līdzīgāk: 38,8 % atbildēja, ka atpazīst logo, 34,7%-neatpazīst, bet 26,5 % 
nezināja atbildi. Ja salīdzina reālo situāciju dabā, tad šobrīd uz galvenajiem valsts 
autoceļiem ir ZBR atpazīšanas zīmes, logo ir redzami uz dabā izvietotajiem 
informatīvajiem stendiem (2.pielikuma 5.attēlā Dauģēnu klinšu info stendā).  
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6.attēls. Respondentu viedokļi (novadu griezumā) par ZBR logo esamību 

dabā un tā atpazīstamību. 
 
Novadu griezumā Burtnieku un Strenču (katrā pa 66,7 %), Mazsalacas 

(63,6%) novada respondenti atzīmējusi, ka atpazīst gan logo, gan ir pamanījuši dabā 
ZBR logo (6.attēls.). Savukārt Alojas (61,5 %), Kocēnu (55,6 %), Rūjienas (44,4%) 
norādījuši, ka nepiekrīt apgalvojumam par ZBR atpazīstamību. Salīdzinoši liels 
respondentu skaits (pa 30 %) no Naukšēnu un Valkas novadiem atbildējuši, ka 
nezina. 
 
Trešais apgalvojums, par kuru tika saņemti salīdzinoši vairāk (69,6%)  nolieguma 
atbilžu, bija saistīts par dalību DAP rīkotajos pasākumos ZBR teritorijā. Tikai 
17,9 % respondentu piekrīt apgalvojumam un apmeklē pasākumus.  
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7.attēls. Respondentu viedokļi par dalību DAP rīkotajos pasākumos ZBR teritorijā. 

 
Jāatzīmē, ka DAP Vidzemes reģiona administrācijas rīkoto pasākumu ZBR 

teritorijā skaits ir neregulārs un ievērojami mazāks kā pirms tam. 2017.gadā tika 
rīkotas pirmās ZBR Ceļotāju dienas, kuras notika arī 2018.gadā. Liela nozīme ir DIC 
“Ziemeļvidzeme” darbībai, kas izglīto sabiedrību ar vidi saistītos jautājumos. Kopš 
2014.g. kopumā katru gadu notiek vairāk kā 100 nodarbības ar gandrīz 3000 
dalībniekiem (Arkliņa, 2017)11. Visvairāk pozitīvu atbilžu tika saņemts no Strenču un 
Rūjienas (pa 33,3% katrā), Mazsalacas (27,3%) novadu respondentiem. (7.attēls). 
Visvairāk nepiekrita Kocēnu (88,9 %), Alojas (76,9 %), Burtnieku un Salacgrīvas 
(katrā pa 75 %) novadu respondenti. 
 

Nepārsteidza arī iegūtais  rezultāts apgalvojumā par to, vai jaunieši varētu 
palikt savā dzīves vietā līdz mūža beigām: 27,7 % atbildēja apstiprinoši, ka paliks, 
57,1 %-nepaliks, bet 12,5 % -nezina. Novadu griezumā visvairāk, kuri nevēlētos 
palikt savā dzīves vietā, bija Rūjienas (77,8 %) un Kocēnu (66,7 %) novada 
respondenti (8.attēls). Ja salīdzinām ar 2007.gada rezultātiem, tad  šīm atbildēm 
starp vecuma grupām bija atšķirīgi viedokļi: līdz 14 gadu veci 57,4 % jauniešu 
apgalvoja, ka neplāno pārcelties dzīvot citur, 33,3 %-plāno, bet 9,1 % nezina. 
Savukārt 15-19 gadu vecu jauniešu grupā 43,3 % atbildēja, ka plāno pārcelties dzīvot 
citur, 38,9 % -neplāno, bet 17,8 % nebija pārliecināti par savu izvēli un atbildēja, ka 
nezina. 

                                                        
11 Arkliņa, A. (2018). Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ilgtspējīgas attīstības profila indikatoru izvērtējums. Bakalaura 
darbs. Vidzemes Augstskola, Valmiera. Pieejams: http://darbi.va.lv/darbi/Arklina_Anda_bakalaura_darbs_2018.pdf 
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8. attēls. Respondentu atbildes (novadu griezumā) par palikšanu dzīvot savā dzīves 
vietā līdz mūža beigām. 
 
Ja vērtē šo apgalvojumu ņemot vērā jauniešu nodzīvotos gadus ZBR teritorijā, tad 
zināma sakarība  (r=0,25) ir, ka tie, kuri dzīvo šeit ilgāk tomēr biežāk norāda uz to, 
ka vēlas palikt šajā teritorijā (9.attēls). Ja vērtē pozitīvās korelācijas starp dzīvošanas 
ilgumu ZBR teritorijā un pārējiem apgalvojumiem, tad pozitīva korelācija 
novērojama jautājumā par kultūras tradīciju saglabāšanu (r=0,156), dabas resursu 
saglabāšanu (r=0,33), par saimnieciskās darbības aizliegumiem (r=0,30), atkritumu 
šķirošanu (r=0,94).  

  
9.attēls. Respondentu viedoklis (pēc dzīvošanas ilguma ZBR teritorijā) par 
palikšanu dzīvot savā dzīves vietā līdz mūža beigām. 
 

Apgalvojumā par lepošanos, ka respondents dzīvo īpaši aizsargājamā 
dabas teritorijā, aptaujā 73,2 % respondentu norādīja, ka patiesi lepojas, tomēr 
22,2 % atzīmēja, ka īsti nezina atbildi. Ja salīdzina šo jautājumu ar 2007.gada 
aptauju, tad var secināt, ka 2018.gada aptaujā šis rādītājs ir augstāks kā 2007.gadā –
vecuma grupā līdz 14 gadiem -60,6 % piekrita, ka lepojas, tomēr -21,2 % norādīja, ka 
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nezina, bet vecuma grupā no 15-19 gadiem 57,8 % -lepojās, bet 23,9 % nezina 
atbildi. Ja atbildes vērtē novadu griezumā (10.attēls), tad Limbažu novada (41,2 %), 
Mazsalacas novada (36,3 %), Naukšēnu novada (30 %) respondentu nav varējuši uz 
to atbildēt, atzīmējot atbilžu variantu „nezinu”. Visvairāk pozitīvu atbilžu bija 
Burtnieku (91,7%), Kocēnu un Rūjienas (katrā pa 88,9%) atzīmēja, ka piekrīt 
apgalvojumam –lepojas.  

 
10.attēls. Respondentu viedokļi (novadu griezumā) par lepošanos, ka respondents 
dzīvo īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. 
 
Ja vērtējam respondentu atbildes vides jautājumos pēc tā, kādā mājoklī respondents 
dzīvo, tad vāja pozitīva korelācija ir jautājumos par atkritumu šķirošanu (r=0,098), 
dabas resursu taupīšanā (r=0,073), ZBR logo un zīmju atpazīšanā (r=0,026), kultūras 
tradīciju saglabāšanā (r=0,061), kā arī salīdzinoši vājākas korelācijas par mežu 
izciršanu (r=0,022), resursu taupīšanu (r=0,028), DAP rīkoto pasākumu 
apmeklēšanu (r=0,016). 
 
Respondentu tautību ziņā vienīgās pozitīvās korelācijas (r=0,096) tika novērotas par 
DAP rīkoto pasākumu apmeklēšanu, kur  50 % krievu tautības respondentu norādīja, 
ka nepiedalās pasākumos. Un otrs apgalvojums par brīvprātīgu iesaisti dabas 
vērošanas pasākumos (r=0,136) , kur 66,7 % respondentu apgalvoja, ka tam 
nepiekrīt jeb nevēlas iesaistīties.  

3. Populārākās apskates vietas ZBR teritorijā 
 

Kopumā respondenti minējuši 56 dažādas apskates vietas, kas var saistīt 
tūristu interesi. 11.attēlā redzam jauniešu 25 populārākas jauniešu minētās vietas. 
Populārākās 3  tūrisma un atpūtas vietas ir Skaņākalna dabas parks, Salacas upe, 
Burtnieka ezers un tā apkārtne, tiem seko Vidzemes akmeņainā jūrmala, Zilaiskalns, 
Sedas purvs.  Jāpiebilst, ka  3 % respondentu bija minējuši vietas, kuras neietilpst 
ZBR teritorijā – Sietiņiezis, Sigulda,  Līgatnes dabas takas, kafejnīca “Mazais Ansis”. 

 
Ja salīdzina 2007.gada aptauju tad jauniešu grupas minētie populārākie 

apskates objekti bija: Mazsalaca, Sarkanās klintis Salacas krastā, Minhauzena muzejs, 
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Burtnieki, Randu pļavas, Dikļu pils un parks. Arī šajā aptaujā 1,5 % respondentu ir 
minējuši objektus, kas atrodas Gaujas NP, Smiltenes un Valmieras apkārtņu objektus. 
 

 
11.attēls. Jauniešu izvēlētās populārākās tūristu piesaistes ZBR  teritorijā. 

Konkretizēts līdz vietām. (n=112 respondenti, apkopojums no 56 
minētajām vietām). 

 
4. Respondentu viedoklis par pieejamo infrastruktūru un pakalpojumiem 

dzīves vietā 
 

Respondentiem tika lūgts 5 ballu skalā izvērtēt 15 dažādus ikdienā 
nepieciešamus pakalpojumus, to pieejamību.  Kopsavilkums redzams 12. attēlā. 

 
Lielāko daļu infrastruktūras un pakalpojumu pieejamību respondenti vērtē labu 
(vismaz 1/3 daļa jeb 30 % respondentu), piemēram, sabiedriskā transporta 
pieejamību (41,1 %), norādes (38,4%), izklaide (26,8 %), info vietējiem (38,4 %), 
telekomunikācija (28,6 %), sporta (48,2 %), medicīna (38,4 %), glābšanas dienesti 
(47,3 %), pasta pakalpojumi (55,4%), atkritumu apsaimniekošana (50,9%), izglītība 
(36,6%).  
 
Vairāk kā sliktu vai ļoti sliktu: ceļu stāvoklis (33% -slikti, 27,7 %-ļoti slikti), 
izklaides iespējas (17,9 % slikti, 5,4 % -ļoti slikti, info tūristiem (17 % slikti), 
sabiedriskā ēdināšana (16,1 %-slikti, 20%-ļoti slikti), pārtikas preču iegāde (12,5 %-
slikti). 
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12.attēls. Respondentu viedokļi par pieejamo infrastruktūru dzīves vietās. 
 

Sabiedriskā transporta pakalpojumus vissliktāk vērtē Alojas (slikti -42,9 
%), un Limbažu (28.6 %) novada respondenti , savukārt ļoti labi –Rūjienas -27.3 % 
respondentu. 

 
Norāžu zīmju kā nepietiekošu min Mazsalacas, Valkas  novada (pa 50 % 

katrā-ļoti slikti , Alojas -40 % slikti). Kā ļoti labi zīmju esamību novērtē 13.6 % 
Naukšēnu novada  un 22 %  Valkas novada respondenti. 
 

Pārtikas un citu nepieciešamo preču pakalpojumus kā sliktus min 
Limbažu (23,5 %), Salacgrīvas un Burtnieku (katrā pa 16,7 %) novadu respondenti. 
Apmierināti (ļoti labi) visvairāk norādījuši Valkas (30%) un  Rūjienas (22,2%) 
novadu respondenti.  

 
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus kā labus un ļoti labus  vērtē 

Salacgrīvas (41, 7 %-labi),  Alojas (labi -30,8 %, ļoti labi -23,1%) un Mazsalacas (labi 
-27,3%, ļoti labi -18,2 %) novada respondenti.  Šie pakalpojumi  vairākos novados 
(Naukšēnu, Mazsalacas, Limbažu), kā piemēram, Naukšēnu, iedzīvotāji vērtē ļoti 
dažādi, piemēram, 30 % respondentu atzīst, ka ēdināšanas pakalpojumi ir ļoti slikti, 
10 % -slikti, 30 % -pieņemami, 30 % labi. Kā nepietiekošus (ļoti slikti, slikti) vērtē 
Kocēnu (33 % ļoti slikti), Rūjienas (33 % -slikti). Kopumā šī jautājuma rezultātos ir 
novērojama vāja pozitīva korelācija ar to, kurā novadā respondents dzīvo (r=0,046). 
 

Izklaides iespēju izvērtējumā viskritiskākie jaunieši bija no Burtnieku 
novadā, kur 41,7 % respondentu šīs iespējas novērtējuši kā sliktas. Līdzīgās domās 
bijuši arī Kocēnu un Rūjienas novada respondenti (pa 33,3 % katrā no šiem 
novadiem vērtē kā sliktas). Visapmierinātākie ir Valkas novada respondenti, kur 60 
% respondentu izklaides iespējas vērtē kā labas. 
 

Pieejamo informāciju tūristiem kā labu un  ļoti labu vērtē Naukšēnu novada 
jaunieši (40 %-labi, 60 % -ļoti labi), Rūjienas (55,6 %-labi, 11,1%-ļoti labi). Pārējo 
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novadu respondentu starpā domas dalījušās, piemēram, Valkas novada 40 % 
respondentu šo pozīciju vērtē kā sliktu, tajā pat laikā 30% kā ļoti labu. Acīmredzot 
tas ļoti atkarīgs no respondenta dzīves vietas. Salīdzinoši daudz (no 40-67 %) 
respondentu vairākos novados (Burtnieku, Mazsalacas, Kocēnu, Limbažu) 
respondentu norādījuši, ka info tūristiem ir pieņemami. 
 

Ja vērtē informācijas pieejamību vietējiem iedzīvotājiem, tad kā sliktu 
vērtē 22,2 % Strenču un 20 % Valkas novada respondenti. Labi un ļoti labi –
Naukšēnu (40 % un 50 % attiecīgi), Salacgrīvas (50 % un 25 % attiecīgi), Alojas 
(46,2 % un 23,1%).  Vairāku novadu (Kocēnu, Burtnieku, Rūjienas) respondenti (<40 
% ) info pieejamību vietējiem vērtē kā pieņemamu. 
 

Telekomunikāciju, tajā skaitā Interneta pakalpojumus kā ļoti labus ir 
novērtējuši Valkas un Naukšēnu (katrā novadā pa 60 % kā ļoti labi) respondenti, 
Alojas novadā (38,5 % novērtējuši gan kā labus, gan arī kā ļoti labus). Kā 
pieņemamus –Strenču novadā (55,6 %), Limbažu (41,2 %), Rūjienas (33,3%). 
Salīdzinoši mazāk bija negatīvu viedokļu, piemēram, Limbažu novadā kā sliktu šo 
pakalpojumu vērtē 23,5 %, kā ļoti sliktu -5,9 % respondentu. Mazsalacas novadā 
(27,3 %-slikti), Burtnieku -25 % slikti, Kocēnu -22 % slikti. 
 

Pasta pakalpojumu pieejamība iespējams jauniešiem nav ļoti aktuāla, 
tomēr šo  jautājumu atstājām anketā. Šī pakalpojuma raksturojumā tika saņemts 
vismazāk negatīvo vērtējumu (vidēji kā ļoti sliktus šos pakalpojumus vērtēja 2,7 % 
respondentu (visvairāk Valkas, Mazsalacas, Limbažu novados), kā sliktus –vidēji 7,1 
% (visvairāk Strenču Limbažu, Kocēnu novados). Tomēr vidēji puse (55,4 %) visu 
novadu respondenti šos pakalpojumus vērtē kā labus. Piemēram, Naukšēnu novada 
respondenti (80 %), Limbažu (70,6 %), Rūjienas (66,7%)  vērtē kā labus. 
 

Ceļu stāvokļa vērtējumos viskritiskākie ir Limbažu (47,1 %-ļoti slikti, 29,4 
% -slikti), Alojas (23,1% ļoti slikti, 61,5%-slikti), Burtnieku (50 %-slikti , 8,3 %-ļoti 
slikti), Rūjienas (33,3% -gan ļoti slikti, gan slikti), Mazsalacas (36,4 %-ļoti slikti, 18,2 
%-slikti). Salīdzinoši labāk ceļu stāvokli vērtē Kocēnu (66,7 %-pieņemami, Valkas un 
Naukšēnu novadu respondenti (katrā pa 40 % novērtē kā pieņemami). Ļoti maz 
respondentu ceļu stāvokli vērtē kā labu vai ļoti labu. Piemēram, Valkas novada 
respondenti 20% ir vērtējuši kā labu, 10 %- kā ļoti labu. Vairākos novados 
piemēram, Limbažu, Strenču, Naukšēnu novada <10 % respondenti ceļu stāvokli 
vērtējuši kā labu.  
 

Sportošanas iespējas kopumā gandrīz puse respondentu (48,2%) ir 
vērtējuši kā labas, 23,2 % -kā ļoti labi. Vispozitīvāk  sportošanas iespējas novērtējuši 
Rūjienas novada (66,7 % ļoti labi, 33, 3 % -labi), Naukšēnu (50 % ļoti labi, 50 %-
labi), Alojas (46,2 % -ļoti labi, 30,8 %-labi). Vissliktāk sportošanas iespējas vērtējuši 
Valkas (20% -slikti), Salacgrīvas (16,7 %-slikti), Kocēnu (11,1 %-slikti).  
 

Ar medicīnisko pakalpojumu pieejamību ir kopumā respondenti ir 
apmierināti: 38,4 % norādījuši, ka tie ir labi, 36,6 %-pieņemami. Naukšēnu novada 
respondenti 90 % atzīmē kā labi, 10 %-ļoti labi, Limbažu -47,1 %-labi, Rūjienas -
44,4% -labi. Kā sliktus vai ļoti sliktus norādījuši Valkas (10 %- ļoti slikti), Alojas -
30,8 % slikti. 
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Glābšanas dienestu pakalpojumus gandrīz puse (47, 3%) vērtē kā labus. 
Naukšēnu novadā 70 %, Strenču -66,7 %, Mazsalacas -54,5 %  respondentu vērtē kā 
labus. Šajā jautājumā jāatzīst, ka novērojami salīdzinoši liela atbilžu polarizācija, 
piemēram, Mazsalacas novadā, kur vairāk kā puse atzīst, ka ir labi, tomēr 36,4 % 
atbild, ka ir slikti. Iespējams tas atkarīgs gan no respondenta pieredzes ar glābšanas 
dienesta darbību, kā arī dzīves vietas atrašanos ārpus apdzīvotām vietām. 

 
Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamība vidēji tiek vērtēta 

kā laba (50,9% norādījuši-labi). Naukšēnu novada 30% respondenti  šo pakalpojumu 
vērtējuši kā ļoti labu, 60 %-kā labu. Līdzīgi arī Rūjienas novada respondenti -22,2 %-
ļoti labi, 66,7% -labi, Strenču novada respondenti -70% -labi. Kritiskāki bijuši 
Limbažu un  Burtnieku novada respondenti, kuri attiecīgi 17,6 % un 16,7 % minējuši, 
ka tie ir slikti. 
 

Izglītības pieejamības vērtējumā 36,6 % un 35,7 % respondentu vērtē kā labu 
un ļoti labu. Ļoti labi (80 %) izglītības iespējas vērtē Naukšēnu novada respondenti, 
53,8 %-Alojas, 50 %-Valkas novada respondenti. Labi -66,7 % Strenču, 64,7 % -
Limbažu  novada respondenti. Kritiskāki bijuši 10 % Valkas un 9,1 % Mazsalacas 
respondenti, kuri izglītības iespējas vērtē kā ļoti sliktas. Šajā jautājumā salīdzinoši 
daudz respondentu (vidēji 7,1% atbildējuši, ka nav viedokļa, visvairāk –Burtnieku 
(25%), Salacgrīvas (16,7 %), Kocēnu (22,2%). 
 

5. Vēlamie informācijas saņemšanas veidi par ZBR respondentu skatījumā 
 
Informācijas ieguves veids, kādā respondenti vēlas saņemt info ir sarindojami 
sekojošā prioritārā secībā (13.attēls): 

 75,9 % respondenti ir norādījuši, ka info vēlas saņemt ar sociālo mediju 
starpniecību. Piemēram, Alojas novada respondenti (92,3 %, Mazsalacas -
90,9%, Rūjienas 88,9%) norādījuši šo kā augstāko prioritāti. 

 Kā nākošais izvēlētais info veids ir informatīvie plakāti apdzīvoto vietu 
centros vai publiskās ēkās, šo kā prioritāru norādījuši 42,8 % respondentu. 
Visvairāk šo veidu izvēlējās Strenču (33%), Limbažu (29,4%), Kocēnu (11%). 
Daudzu novadu respondentu atbildēs ir ļoti atšķirīgi viedokļi, piemēram, 
Naukšēnu un Valkas  novados tikpat (a 40 %) respondentu vēlas, tikpat 
(40%) –nevēlas. 

 Trešais populārākais veids jauniešu skatījumā varētu būt DAP Internet 
vietne www.daba.gov.lv , to kā nākošo prioritāti 35,8 % respondentu. 
Salīdzinoši liels (60 % -vēlos un visvairāk vēlos) respondentu skaits no Valkas 
novada, 50 % no Salacgrīvas novada izvēlas šo info veidu. Kā ne visai augstu 
prioritāti (nevēlas un noteikti nevēlas) atzīmējuši 40 % Naukšēnu, 33,2 % 
Rūjienas novada respondentu. 

 Tad seko informācija vietējā laikrakstā (20,6 % norādījuši, ka vēlas 
izmantot šo avotu, tomēr šis veids tiek minēts arī kā ne visai jauniešiem 
tīkams, jo 36,6 % respondenti norāda, ka ne visai vēlas un 16,1 % -nevēlas šo 
izmantot. Visvairāk, kuri nevēlēsies izmantot ir Valkas novada respondenti 
(40 % norādījuši –nevēlas), Rūjienas (33,3%), Strenču (22,2%). Arī šī 
jautājuma kontekstā ir vērojama rezultātu sadrumstalotība, jo piemēram, 33 
% Strenču novada respondentu norādījuši, ka vēlas saņemt info laikrakstos. 

 Kā salīdzinoši zema prioritāte ir minēta klātienes tikšanās ar DAP 
darbiniekiem-nevēlas gandrīz puse jeb 48,2 % respondentu, 22,3 % -ne visai 
vēlas. Respondenti, kuri nevēlas tikties klātienē ar DAP darbiniekiem, lai 
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iegūtu info par ZBR ir no Salacgrīvas un Kocēnu novadiem (katrā pa 66,7 %), 
Limbažu (64,7%). Dažādas atbildes tika saņemtas no Burtnieku novada, kur  
16,7 % respondentu minēja, ka visvairāk vēlas, 8,3 %-vēlas, 8,3 %-vidēji 
vēlas, 25,0%-ne visai vēlas, 41,7 %-nevēlas klātienes tikšanos ar DAP 
darbiniekiem. 

 
13.attēls. Informācijas ieguves veids par ZBR respondentu skatījumā 

 
Ja salīdzinām šo aptauju  ar 2007.gada aptauju, tad jāmin, ka atbilžu variantos 

2007.gada aptaujā netika iekļauts sociālie mediji, savukārt 2018.gada aptaujā netika 
iekļauta atbilde par bezmaksas ZBR izdevumu pastkastē, jo šāds info ieguves veids 
nepastāv. Tā kā respondentiem visi šie minētie info avoti bija jāsarindo sev vēlamā 
prioritāra secībā, tad 2007.gada aptaujā šīs vecuma grupas respondenti salīdzinoši 
ar citām vecuma grupu respondentiem, nav spējuši sarindot  visus minētos avotus, 
līdz ar to rezultātos parādās, ka vidēji vecuma grupā līdz 14 gadiem, piemēram, 21,3 
% respondentu atbildēs nav ranžējuši ZBR mājas lapu, 39,4 %  nav atbildēs iekļāvuši 
tikšanos ar ZBR darbiniekiem u.tml., kas zināmā mērā  liecina, ka šie info avoti 
attiecīgajai vecuma grupai nav aktuāli. 

 
2007.gada aptaujā jauniešu vecuma respondentu grupas sadalījums prioritāri 

bija sekojošs: Internet vietne (ļoti augstu prioritāti -51,5 %-norādījuši jaunieši līdz 
14 gadu vecumam, 41,1%- jaunieši vecumā no 15-19 gadiem), seko ZBR izdevumi 
pastkastītē (39,5%), plakāti apdzīvotajās vietās (33%), publikācijas vietējos 
laikrakstos (29,4%), tikšanās ar ZBR darbiniekiem (18,1%). 
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SECINĀJUMI 

 

1. Vides jautājumu izpratne un zināšanas kopumā ZBR dzīvojošajiem 
aptaujātajiem jauniešiem ir pozitīva, īpaši par resursu atbildīgu, taupīgu 
izmantošanu. Salīdzinoši ar 2007.gada aptauju,  pieaugusi atbildība par resursu 
taupīšanu (2007.gadā vidēji 37 % jauniešu apliecināja, ka taupa elektrību, 
ūdeni, siltumu, 2018.gadā -63,4 % ). Atkritumu šķirošanas jautājuma kontekstā 
iegūtie dati uzrāda vienādus rezultātus abu gadu aptaujās (88 % jauniešu 
apliecina, ka atbalsta atkritumu šķirošanu).  

2. Attieksmju un vērtību ziņā jaunieši pauž atbalstu kultūras tradīciju 
saglabāšanai, veicinot pašdarbības koru un deju kolektīvu aktivitātes, tomēr 
51,7 % jauniešu aptaujā norādīja, ka neplāno savu dzīvi nākotnē saistīt ar ZBR 
teritoriju (2007.gada aptaujā 38 % pauda šādu viedokli). Nedaudz mainījusies 
attieksme par mežu izciršanu. 2007.gadā par mežu izciršanas ierobežojumiem 
iestājās 71 % jauniešu, tad 2018.gadā vairs tikai 53,6 %.  

3. Attiecībā uz ZBR atpazīstamību ir jāveic lielāks darbs, lai skaidrotu ZBR 
funkcijas un iespējas, jo 46,4% jaunieši 2018.gada aptaujā atzina, ka nezina par 
to, vai saimnieciskā darbība ZBR ir atļauta vai aizliegta, 37,5 % atbildēja 
nepareizi. Ja salīdzinām ar 2007.gadu, tad var teikt, samazinājies ir to skaits, 
kas atbildēja, ka nezina, jo 2007.gada aptaujā 52 % jauniešu atbildēja, ka 
nezina, bet 27 % atbildēja nepareizi.  

4. Vairāk publiskās vietās būtu jālieto ZBR logo, jo tikai  44,6 % jauniešu atzīst, ka 
ir pamanījuši logo (2007.g.aptaujā -39 %), tātad jāsecina, ka kaut neliels 
uzlabojums ir.  

5. Salīdzinoši ar 2007.gadu ir pieaugusi lepnuma sajūta par to, ka respondents 
dzīvo aizsargājamā dabas teritorijā (2018.gadā  -73,2%, 2007.g. -59 % 
atzīmēja, ka lepojas ar šo faktu). 

6. Lielāka nozīme, pēc jauniešu domām, teritorijas attīstībai, tieši biznesa jomā ir 
Internet sakariem, jo salīdzinoši ar 2007.gada aptauju, kas šo uzsvēra 60 %, 
2018.gada aptaujā to kā nozīmīgu atzīmēja 79,5 % respondentu.  

7. Populārākās 3  tūrisma un atpūtas vietas  jauniešu vērtējumā ir Skaņākalna 
dabas parks, Salacas upe, Burtnieka ezers. Salīdzinoši ar 2007.gada aptauju  
nav kardinālas izmaiņas vietu sarakstā. Popularitāte mazinājusies Randu 
pļavām, Minhauzena muzejam, Dikļu pils un parkam. 

8. Kopumā infrastruktūras un pakalpojumu izvērtējumā kā labu respondenti 
vērtē- sabiedriskā transporta pieejamību, norāžu zīmes dabā, izklaides 
iespējas, informāciju vietējiem, telekomunikācijas sakarus, sporta iespējas, 
medicīnas pakalpojumus, glābšanas dienestus, pasta pakalpojumus, atkritumu 
apsaimniekošanu,  izglītību. Kā sliktu vai ļoti sliktu respondenti vērtē -ceļu 
stāvokli, izklaides iespējas, informāciju tūristiem, sabiedrisko ēdināšanu, 
pārtikas preču iegādi. Iegūtajiem  rezultātiem ir atšķirības novadu griezumos.   

9. Populārākais veids, kādā jaunieši vēlas saņemt info par ZBR ir sociālie mediji, 
pēc tam seko informatīvie plakāti, DAP Internet vietne, informācija vietējā 
laikrakstā. Ļoti maz respondentu  vēlas tikties klātienē ar DAP darbiniekiem.  

10. Šos pētījuma rezultātus iesakām ņemt vērā DAP, plānojot nākošā gada 
aktivitātes un budžetu, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijai, veidojot mācību 
saturu. 
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PIELIKUMI 

1.pielikums. ZBR jauniešu aptaujas anketa  par vides jautājumiem 
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2.pielikums. Apsekojumi ZBR teritorijā un aptaujas gaita  

 

1.attēls. Viesturs aptaujā skolnieces. Foto: K.Reķe 

 
2.attēls. Paralēli skolēnu aptaujai,tiek 
sakopta atpūtas vieta Purezera dabas 
takā. Foto: K.Reķe 

 

3.attēls. Karīna dosies Pociema bibliotēkā uz 
aptauju. Foto: V.Zvirbulis 

 

4.attēls. Studentes aptaujā skolnieces 
Staicelē. Foto: M.Vereba 

 
5.attēls. Apsekojumā Skaņākalna dabas parks un 
Dauģēnu klintis. Foto:M.Kitnere 

 

6.attēls. Apsekojumā pa ceļam uz Rūjienu un 
Naukšēniem apsekota Oleru purva taka. Foto: 

L.Leimane 
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7.attēls. Studenti Burtnieku pašvaldībā iegūst informāciju. Foto. M.Samiļina 

 

8.attēls. Aptauja Rencēnu pamatskolā. Foto: M.Samiļina 

 

9.attēls. Pa ceļam uz Salacgrīvu tiek apsekotas Sarkanās klintis Salacas krastā. Foto: M.Vereba  
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10.attēls. Apsekota taka uz molu Ainažos.Foto: M.Vereba 

    

11.attēls. Apsekojumi Ķoņu pagastā Naukšēnu 
novadā. Foto: E.Ozoliņa 

 

12.attēls. Apsekojumi Augstrozes pilskalna takā. 
Foto: K.Reķe 

  

13.attēls. Dambja dižozola saknes Burtnieku 
novadā.  Foto: M.Samiļina  

 
14.attēls. Dambja dižozola apsekojums                          
Burtnieku novadā. Foto.M.Samiļina  
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15.-16.attēls. Apsekojuma laikā  grants ceļi ZBR teritorijā bija grūti izbraucami. Foto: E.Ozoliņa, 
M.Vereba. 

  

17.attēls. Z-Vidzemes un ZBR visaugstākajā 
paugurā –Zilajā kalnā. Foto: V.Zvirbulis 

 

18.attēls. Iebraucot ZBR teritorijā Foto. Z.Buliņa. 
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19.attēls. Apsekojumi un aptauja Valkas novadā.Foto: D.Koroševska, I.Dreimane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


