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SAULKRASTU IED ZĪVOTĀJ U APTAUJAS
REZULTĀTI
1. V ISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
Aptaujas pirmais jautājumu bloks bija orientēts uz vispārīgo informāciju par
respondentu dzīves vietu un tās raksturojumu, lai varētu noteikt respondenta saistību ar
Saulkrastu novadu, šīs saistības raksturu un to, cik komfortabli respondents jūtas savā
mājoklī, respektīvi, kādas viľam varētu būt prasības no novada komunālās saimniecības
infrastruktūras un dažiem citiem pakalpojumu piegādātājiem.

1.att. Respondentu sadalījums pēc dzīves vietas

84,2% anketas aizpildījušo reāli dzīvo Saulkrastu novadā, bet no atlikušajiem lielākā
daļa – blakus esošajā Skultes pagastā (Skultē un Mandegās), uzsverot savu ciešo saistību ar
Saulkrastu novada teritoriju un infrastruktūru (1.att.).
No Saulkrastu novada diezgan līdzīgās daļās ir pārstāvēts Zvejniekciems un
Saulkrastu centrālā daļa, bet Pabažu un Pēterupes rajonu iedzīvotāji bijuši mazāk atsaucīgi.
Dārzkopības sabiedrības (VEF-Pabaži, VEF-Biķernieki) pārstāv tikai divi respondenti, bet
turienes cilvēki vairāk ir izteikušies, aizpildot viesu anketas. Ľemot vērā viľu uzturēšanās
raksturu novadā, tas ir saprotams.
Novada pastāvīgi apdzīvoto daļu respondenti pārstāv samērā proporcionāli tur mītošo
iedzīvotāju skaitam.
Tai pašā laikā tikai 2/3 respondentu ir norādījuši, ka viľi Saulkrastos savu dzīves vietu
ir deklarējuši, t.i., ir tiesīgi pilnā mērā izmantot novadā pieejamos sociālos un infrastruktūras
pakalpojumus (2.att.). Attiecīgi, 16% respondentu, kas ir sevi identificējuši ar saulkrasta
novadu, tajā tomēr nav deklarējušies.
Iedzīvotāju un viesu aptauju rezultāti
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2.att. Respondentu sadalījums pēc deklarētās dzīvesvietas

Lielākā daļa – vairāk nekā 2/3 respondentu dzīvo savrupmājas tipa mājokļos (3.att.),
pie kuriem nosacīti pieskaitītas arī lauku mājas, taču to skaits novadā ir neliels. Savdabīga
pazīme ir vairāk nekā desmitās daļas respondentu apdzīvotās pielāgotās dārzu mājas, kas
norāda uz bijušo dārzkopības kooperatīvo sabiedrību (DKS) daļas īpašumu lēnu, bet noteiktu
pārvēršanos par pastāvīgām dzīvesvietām ar attiecīgām sekām un prasībām pret šo teritoriju
infrastruktūru.
Tikai piektā daļa respondentu dzīvo „pilsētas” tipa daudzdzīvokļu mājās, kas visumā
atspoguļo novada dzīvojamās apbūves sadalījuma raksturu.

3.att. Respondentu sadalījums pēc viņu mājokļu veidiem

Lielum lielajā vairumā gadījumu (85%; 4.att.) mājokļi pieder pašiem respondentiem
vai viľu ģimenes locekļiem un tikai mazliet vairāk kā desmitā daļa savus mājokļus īrē no
citiem īpašniekiem.
Vairumu mājsaimniecību samērā līdzīgās daļās apdzīvo 2 – 5 ģimenes locekļi (5.att.);
triju cilvēku saimniecību tomēr ir visvairāk – gandrīz ceturtā daļa visu respondentu, kas atbilst
Iedzīvotāju un viesu aptauju rezultāti
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tipiskajai situācijai „divi vecāki-bērns”. Lielu mājsaimniecību ir tikai desmitā daļa, bet
„vieninieku” – tikai 4%, kas ir labas rādītājs, jo norāda uz nelielu skaitu to cilvēku, kuri kādā
kritiskā situācijā nevarēs saľemt iespējami drīzu palīdzību no sava ģimenes locekļa.

4.att. Respondentu mājokļu sadalījums attiecībā pret īpašumu

5.att. Respondentu mājsaimniecībā dzīvojošo cilvēku skaits

6.attēlā atspoguļoti daži iedzīvotāju mājokļu labiekārtojuma aspekti, kas ir svarīgi no
attīstības plānošanas viedokļa – mājokļa siltumapgāde, ūdenssaimniecības lietas,
telekomunikācijas. Nav atspoguļots pieslēgums elektroapgādes tīklam, jo tas novadā visiem
principā ir pieejams un atkarīgs tikai no paša respondenta vēlmes.
Interesanti, ka platjoslas interneta pieslēgums mājokļos ir sastopams biežāk, nekā
pieslēgumi pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. Citas telekomunikāciju tehnoloģijas
sastopamas ievērojami retāk.
Skalojamā tualete, kas ir ļoti liels slodzes uz vidi radītājs, ir praktiski visos mājokļos
ar ūdens apgādi un kanalizāciju un tikai atsevišķos gadījumos iekārtota tur, kur šādas apgādes
nav, tādējādi radot paaugstinātus piesārľojuma riskus.
Iedzīvotāju un viesu aptauju rezultāti
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Pilsētas centrālapkuri un jo īpaši, karstā ūdens apgādi lieto salīdzinoši ļori neliels
skaits respondentu – pārsvarā iedzīvotāji no daudzdzīvokļu mājām.

6.att. Respondentu mājokļu labiekārtotība

Apmēram 15 procentiem respondentu varētu tikt paaugstināti mājokļa komforta
apstākļi, pieslēdzot tos centralizētajiem apgādes tīkliem; vienlaikus tā ir arī vides risku
samazināšanas rezerve. Tas var radīt problēmas ar pakalpojuma sniegšanas tehniskās piegādes
iespējām (lasi: izmaksām), jo tieši šīs respondentu daļas vidū ir daudzi Skultē dzīvojošo, kas
atrodas ārpus novada teritorijas, kā arī novada DKS teritoriju iemītnieki.

2. P AKALPOJUMU SAĽEMŠANA
2.1. Sociālie pakalpojumi
Sociālo pakalpojumu sniegšana vairumā gadījumun ir tieši pašvaldības funkcija, tāpēc
šo pakalpojumu saľemšanas raksturojuma nosakidrošana ir būtiska attīstības plānošanas
vajadzībām.
7.att. ir redzams, ka vairums sociālo pakalpojumu izmantotāju tos saľem tieši
Saulkrastu novadā. Tas liecina par samērā labi nokomplektētu šo pakalpojumu sniegšanas
infrastruktūru. Pieaugušo izglītību lielākā daļa interesentu saľem Rīgā. Tas ir saprotams, jo
Saulkrastos, piemēram, nav augstskolas un principiāli šeit tādu arī nav mērķtiecīgi nedz
veidot, nedz uzturēt; novada attīstības centra raksturs tam neatbilst, pat ievērojot zināmas
ambīcijas nākotnē.
Aptuveni 50% respondenti arī „citus” (neatšifrētus – ārpus ģimenes ārsta un
stomatologa sfēras) veselības aprūpes pakalpojumus saľem ārpus novada, lielākoties Rīgā, un
gandrīz tik pat liels respondentu skaits šos pakalpojumus izmanto novadā, jo bijusī Saulkrastu
slimnīca, tagad ambulatorā veselības aprūpes iestāde apmierina ~50% iedzīvotāju vajadzības.
Iedzīvotāju un viesu aptauju rezultāti
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Pārējos pakalpojumu veidos
pakalpojumiem ārpuss novada.

Saulkrastu

novads

dominē

salīdzinājumā

ar

7.att. Vietas, kur respondenti pārsvarā saņem sociālos pakalpojumus

Kā vietas, kur respondentu ģimenes saľem pakalpojumus ārpus novada, ir minētas:
 Limbaži – cita veselības aprūpe (3 gadījumi), ģimenes ārsts (2 gadījumi),
zobārsts, kultūras nams un atbalsts uzľēmējdarbībai – 1 gadījums;
 Skulte – bērnudārzs (2 gadījumi), bibliotēka, interneta publiskā pieeja, kultūras
nams, NVO aktivitāšu vieta (pa vienam gadījumam);
 Vidriži – ģimenes ārsts, zobārsts (2 gadījumi), sākumskola/pamatskola – 1
gadījums.
Zobārsta pakalpojumus respondenti meklē arī Raganā (2 gadījumi), bet vienā
gadījumā ģimenes ārsts atrodas Pabažos.
Tieši veselības aprūpes pakalpojumu gadījumā ir visvairāk norāžu, ka respondentus
neapmierina šo pakalpojumu kvalitāte, kāda tā pieejama Saulkrastos. Stomatologa gadījumā
tie ir visi (!) gadījumi, kad neizmantošanas iemesls ir atšifrēts.
Neatšifrēts ir arī vairums citu norāžu. Var izdarīt pieľēmumu, ka tie ir respondenti, kas
pakalpojumus saľem Rīgā – vairums no viľiem tur arī strādā; ir lielāka attiecīgo pakalpojumu
izvēle un iespējas saľemt tos „pie viena” ar’Rīgas regulārajiem apmeklējumiem.
Daļai specifisku pakalpojumu (interešu izglītība, pieaugušo izglītība, atbalsts
uzľēmējdarbībai) ir norāde, ka tie novadā nav pieejami – vismaz respondentam vajadzīgajā
formā, bet, piemēram, attiecībā uz bērnudārzu (pirmsskolas iestādi) iespējams, ka ir citas
problēmas – nepietiekams vietu skaits u.tml.
Iedzīvotāju un viesu aptauju rezultāti
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8.att. Iemesli, kāpēc sociālie pakalpojumi tiek meklēti ārpus novada

Tikai atsevišķos gadījumos parādās atzīmes par nepieľemamām pakalpojuma
izmaksām, kas bibliotēkas un interneta pieejas gadījumā nav īsti saprotams, jo šie
pakalpojumi ir bezmaksas; iespējams, ka šeit iekalkulētas nokļūšanas izmaksas.
2.2. Komercpakalpojumi
Kaut gan pašvaldība nav tieši atbildīga par iedzīvotājiem pieejamo komerciālo
pakalpojumu klāstu, taču tā var ietekmēt šo pakalpojumu sniegšanas „klimatu” un šādā veidā
rūpēties gan par iedzīvotāju, gan par viesu labklājību.
9.attēls parāda, ka pārsvarā pakalpojumi tiek saľemti uz vietas, taču rūpniecības preču
pirkumu, bankas, kā arī atpūtas un izklaides pasākumu gadījumā šī daļa ir ap 50% vai pat
nedaudz mazāka. Ceļošanas pakalpojumu apmierinoša līmeľa sniedzēju novadā acīmredzot
nav.
Izvērtējot komercpakalpojumu neizmantošanas novadā motīvus (10.att.), skaidrība ir
bijusi ievērojami lielāka, nekā sociālo pakalpojumu grupā.
Vislielākā kritika šeit ir veltīta rūpniecības preču un it īpaši, pārtikas preču tirgotājiem,
kur motivācijas lielāko daļu veido augstās cenas un nepietiekamais preču klāsts vai to
kvalitāte. Respondenti arī rakstiski ir uzsvēruši, ka „dārgi” un „nav apmierinoša
piedāvājuma”. Citu pakalpojuma veidu vidū ievērojami lielāka daļa negatīvās motivācijas ir
vai nu noteikta veida pakalpojuma nepieejamība (konkrēta banka, izklaide, ceļošanas
pakalpojumi), vai arī neērta nokļūšana līdz konkrētajai pakalpojuma sniegšanas vietai.

Iedzīvotāju un viesu aptauju rezultāti
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9.att. Galveno komercpakalpojumu saņemšanas vietas

Katrā ziľā, motivācijas sadalījums daudzos gadījumos norāda uz attīstības iespējām
vietējiem komersantiem, norādot arī uz nepieciešamību koriģēt kā cenu līmeni, tā servisa
kvalitāti.
Starp citām komercpakalpojumu saľemšanas vietām, neskaitot Rīgu, ir minēti:
Limbaži – banka (4 reizes), citi ikdienas pirkumi, frizieris/skaistumkopšana, sporta
nodarbības (2 reizes), pārtikas veikals, pasts/sakari
Skulte – pasts, sakari (6 reizes), frizieris/skaistumkopšana (2 reizes), citi ikdienas
pirkumi, atpūta/izklaide;
Ādaži – frizieris, skaistumkopšana (4 reizes), pārtika (2 reizes), sporta nodarbības;
Sigulda – pārtikas un citi ikdienas pirkumi, ceļošanas pakalpojumi,
Dažādu pakalpojumu saľemšanā pa reizei minētas arī Cēsis, Krimulda, Vidriži,
Jūrmala, bet vienā gadījumā norādīts, ka bankas pakalpojumus saľem internetā. Pēdējo
izmanto arvien vairāk cilvēku un ne tikai bankas pakalpojumiem, tādēļ turpmāk šim
pakalpojumu saľemšanas veidam pievēršama arvien lielāka nozīme.
Iedzīvotāji netika aptaujāti par ēdināšanas pakalpojumu saľemšanu, jo šai respondentu
grupai tas ir salīdzinoši mazaktuāli; tas samērā plaši atspoguļots viesu aptaujā.

Iedzīvotāju un viesu aptauju rezultāti
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10.att. Iemesli, kāpēc komercpakalpojumi tiek meklēti ārpus novada

3. N OVADA ATTĪSTĪBAS JAUTĀJUMI
3.1. Novada situācijas un iespēju vērtējums
Novada iedzīvotāju attieksme un pamata viedokļi par novadā esošo lielā mērā raksturo
novada pārvaldības un komunikācijas darba līdzšinējās sekmes un var dot ieskatu par
iedzīvotāju potenciālo uzticēšanos atbalstu attīstības darbam nākotnē.
11. attēlā redzams, ka vairāk nekā puse Saulkrastu novada iedzīvotāji ir noskaľoti
patriotiski vai pat izteikti patriotiski; tas ir zināms garants tālākajām sekmēm. Tomēr daļa
respondentu ir indiferenti, novada nozīmi savā dzīvē nekādā veidā neizceļot, bet arī
nekritizējot. Kritisku un krasi kritisku viedokļu bija vien 9%, aptuveni desmitā daļa visiem
atbildējušiem.
Minot novada priekšrocības, anketa acīmredzot diezgan izsmeļoši parādīja iespējamo
priekšrocību sarakstu, jo tikai divi respondenti ir minējuši citus motīvus – tīru gaisu, skolas un
veikalus. Definētajās atbildēs (12.att.) dominē jūras krasta esamība kā novada galvenā
priekšrocība un Rīgas tuvums. Pēdējais tiek acīmredzot vērtēts kā iespēja darba nodrošināšanā
un pakalpojumu pieejamībā. Samērā maz minētas attīstības iespējas un sakārtota vide.
Attīstības iespējas un sakārtota vide sasaucas aptaujā atspoguļotie novada trūkumi
(13.att.), kur pirmajās vietās minēto atbilžu skaitā ir attīstības teritoriju trūkums un vāji
saistītie centri, kas interpretējami kā attīstību kavējoši faktori un, gan jūtami mazāk, ainavas
nekoptība vai nepietiekama sakoptība un apgrūtināta pludmales pieejamība.

Iedzīvotāju un viesu aptauju rezultāti
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11.att. Novada pievilcība respondentu vērtējumā

Ievērojami vairāk minēti „citi” iemesli, ko daļa respondentu ir atšifrējuši
neformalizētajā piezīmju daļā. Pa četrām reizēm ir minēta satiksmes infrastruktūras
nepietiekamība (autostāvvietu trūkums, neapmierinoša autobusu satiksme), vide un pludmales
nepietiekama sakoptība, īpaši uzsverot tualešu trūkumu un nepietiekamais atpūtas un izklaides
vietu skaits un piedāvājums. Divas reizes ir pieminēts pilsētas attīstības kopīgas koncepcijas
un vienota stila trūkums, faktiski – arī neapmierinātība ar esošo pilsētas zīmolu. pa vienai
reizei minētas 5 atsevišķas problēmas, kas negūst statistisku apliecinājumu kā pilsētai
patiešām aktuālas.

12.att. Respondentu viedokļi par novada priekšrocībām

Iedzīvotāju un viesu aptauju rezultāti
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13.att. Respondentu viedokļi par novada trūkumiem

Būtiska iedzīvotāju psiholoģiskā un daļēji arī fiziskā komforta, labklājības sastāvdaļa
ir iespējas iztikai nopelnīt uz vietas, novadā. Tā ir zināma problēma, jo tikai aptuveni
piektdaļa respondentu šīs iespējas vērtē kā apmierinošas (14.att.); tieši tikpat liela daļa
respondentu apgalvo, ka tādu nav vispār. Arī aptaujas neformalizētajā daļā var atrast vismaz 5
tiešas norādes uz darba tirgus attīstīšanas iespēju vispār, palielinot uzľēmumu/darba vietu
skaitu un dažādību. Tas nozīmē, ka ir jāmeklē kompleksi risinājumi situācijas labvēlīgai
ietekmēšanai, jo tiešā veidā pašvaldība par šo jomu neatbild.

14.att. Kā respondenti vērtē iespējas Saulkrastu novadā nopelnīt iztikai

Attiecībā uz iespējamiem attīstības virzieniem, vislielākais viedokļu skaits ir izteikts
par labu tūrisma un izklaides industrijas attīstībai (15.att.), izmantojot novada dabiskās
iespējas un priekšrocības. Šeit respondenti ir pilnīgi vienisprātis ar plānošanas darba grupu un
Iedzīvotāju un viesu aptauju rezultāti
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ekspertu konstatēto; faktiski attīstības virziens Saulkrastiem ir acīmredzams. Jūras potenciāla
izmantošana redzama arī atbalstam jahtu ostas izveidei (arī cieši saistīta ar tūrismu) un
zvejniecības attīstīšanai, būtībā, atjaunošanai. Cita veida ražošanu un kravas ostas tālāku
attīstību Saulkrastos grib redzēt vien samērā neliels skaits respondentu.

15.att. Respondentu viedokļi par iespējamiem novada attīstības virzieniem

Arī neformalizēti izteiktie viedokļi par iespējamiem attīstības virzieniem visvairāk ir
saistīti ar tūrismu un izklaidi, atsevišķos gadījumos to vienkārši detalizējot (veselības tūrisms,
spa, sports); divos gadījumos minēts nevis konkrēti kāds virziens, bet stratēģiski nepieciešamā
nodarbinātības sezonalitātes samazināšana.

16.att. Respondentu viedokļi par novadā vajadzīgiem jauniem infrastruktūras objektiem
Iedzīvotāju un viesu aptauju rezultāti
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Astoľi respondenti vides saglabāšanas vārdā noraida jebkuru attīstību un tikai viens
nav sniedzis atbildi uz vitāli svarīgo attīstības jautājumu grupu.
Ar iepriekšējo cieši sasaucas arī divas pirmās prioritātes atbildēs par objektiem, kas
Saulkrastos būtu nepieciešami. Taču šeit parādās vēlme arī pēc atkritumu saimniecības
uzlabošanas – gandrīs katrs otrais respondents norāda uz vajadzību pēc atkritumu šķirošanas
ieviešanas.
1.tabulā ir redzami atsevišķie priekšlikumi, kas neietilpst formalizēto atbilžu sarakstā
vai arī ar noteiktu uzsvaru papildina to. Atbilžu saraksts papildināts arī ar tiem
priekšlikumiem, kas bija atrodami aptaujas vides sadaļā, bet uz vidi tiešā veidā neattiecas.
Redzams, ka pārsvarā ir viedokļi par nepieciešamību uzlabot infrastruktūru, it īpaši satiksmes
infrastruktūru un pakalpojumus. Tabulā ar kursīvu iezīmēti tie jautājumi, kas tieši neattiecas
uz pašvaldības funkcijām un ir galvenokārt privātsektora kompetencē, taču pašvaldība var šīs
sfēras stimulēt.
1.TABULA
Atsevišķie priekšlikumi par novadā nepieciešamo
Priekšlikums

Viedokļu skaits

Autostāvvietas

8

Pilvērtīga sporta infrastruktūra (stadions, baseins, ledus halle, skeitparks)

4

t.sk. skeitparks Zvejniekciemā

2

Ēdināšanas uzlabošana, kafejnīcas, restorāni

4

Vairāk pārtikas veikalu, citu veikalu, lielveikals

3

Izklaides, tematisku pasākumu attīstība

3

Veloceliľš – arī cauri visiem Saulkrastiem; velo infrastruktūra vispār

3

Mākslas saloni u.tml. kultūras infrastruktūras objekti, t.sk.

2

Estrādes atjaunošana, veiksmīgākam izmantošana

2

Atpūtas un spa komplekss

2

Autostāvvietas, bezmaksas

2

Sabiedriskā transporta uzlabošana

2

Apgaismojuma sakārtošana, ieviešana mazdārziľu rajonos

1

Benzīntanks tuvāk pilsētas centram

1

Vairāk nodarbību iespējas, piem., dejas, tenisss

1

Informācijas stendus pie stacijas, iebraucot Saulkrastos un centrā

1

Sporta laukuma rekonstrukcija Zvejniekciemā

1

Vecos benzīntankus atjaunot vai pavisam likvidēt

1

Katrā ziľā, šie viedokļi šķita pietiekami nozīmīgi, lai arī tikai atsevišķos gadījumos
minētos pievienotu sarakstam.

Iedzīvotāju un viesu aptauju rezultāti
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3.2. Novada un pārvaldības vērtējums
Novada pārvaldības vērtējums ir tiešs iedzīvotāju viedoklis par domes darbu un
dažādiem tā aspektiem. Domes darba vispārējais novērtējums (17.att.) ir diezgan skeptisks, jo
tikai nepilna ceturtdaļa to atzīst par labu. No otras puses, izteikti neapmierinošu vērtējumu ir
krietni mazāk, bet puse respondentu norāda vien uz atsevišķiem, taču tai pat laikā pietiekami
būtiskiem trūkumiem domes darbā. Desmitā daļa respondentu no vērtējuma atturējās.

17.att. Domes darba novērtējumu sadalījums

Būtisks domes darba aspekts – plānošanas darbs tiek vērtēts visumā līdzīgi. Lielāka ir
izteikti pozitīvo vērtējumu daļa (18.att.), taču pieaudzis arī skeptiķu skaits. Šādu sadalījumu
var izskaidrot ar to, ka domē pašlaik procesā ir kā telpiskās tā attīstības plānošanas darbs, par
kuru daļa respondentu ir lietas kursā un daļa – nav, bet neinformētība par plānošanas
procesiem rada papildu skepsi.

18.att. Domē veiktā plānošanas novērtējumu sadalījums

Iedzīvotāju un viesu aptauju rezultāti
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19.att. Informācijas avoti par novadā un domē notiekošo

Vairums respondentu informāciju par domē notiekošo iegūst laikrakstā „Saulkrastu
domes ziľas” (19.att.), kas plānošanas darba aspektus atspoguļo tikai kādu konkrētu aktivitāšu
kontekstā, bet apjoma tehnoloģiskais ierobežojums neļauj šo informāciju „aktīvu” turēt
pastāvīgi. šai ziľā otrai lielākajai grupi – interneta lietotājiem ir zināmas priekšrocības.
No būtiskiem informācijas avotiem vēl ir minama – iedzīvotāju savstarpējā, neformālā
komunikācija, bet citi informācijas nodošanas veidi sastopami ievērojami retāk. Tikai neliela
daļa, zem 10% respondentu atzīmē, ka par pašvaldībā notiekošo neinteresējas.

20.att. Viedokļi par domes sniegtās informācijas kvalitāti

Iedzīvotāju un viesu aptauju rezultāti
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Viedokļi par sniegtās informācijas kvalitāti dalās (20.att.). Tomēr visumā pozitīvu
vērtējumu uztur vairāk nekā puse respondentu un tikai mazāk kā astotajā daļā, tas ir izteikti
kritisks. Iespējams, ka lielākie skeptiķi ir kādas specifiskas informācijas meklētāji, turklāt ne
vienmēr var apgalvot, ka šādas informācijas sniegšana būtu domes pienākums vai pat
kompetence.
Domes komunikāciju raksturo arī atsaucības vērtējums, reaģējot uz iesniegumiem un
priekšlikumiem (21.att.). Liels pārsvars ir vidējam vērtējumam, izteikti pozitīvu ir ļoti maz.
Tai pašā laikā ceturtā daļa respondentu ir ļoti kritiski; acīmredzot, šeit domei vēl ir ļoti lielas
rezerves komunikācijas kvalitātes uzlabošanai.

21.att. Respondentu viedokļi par to, kā dome reaģē uz iesniegumiem, priekšlikumiem

Šai jautājumā ir liela neatbildējušo respondentu grupa, kas visticamāk izskaidrojams ar
apstākli, ka viľi nav ar priekšlikumiem vai iesniegumiem domē griezušies.
3.3. Sabiedriskais transports
Labi noorganizēts sabiedriskais transports nodrošina iedzīvotāju mobilitāti gan darba
vajadzībām, gan pakalpojumu saľemšanai. Tāpēc respondentu sniegtā informācija par
sabiedrisko transportu ir ļoti nozīmīga pašvaldības attīstības plānošanas vajadzībām.
Saulkrastu novadā pieejami divi galvenie sabiedriskā transporta veidi – autobuss un vilciens.
Ľemot vērā to, ka dzelzceļa satiksmi pašvaldība ietekmēt nevar, šis sabiedriskā transporta
veids apskatīts tikai saistībā ar atsevišķiem citiem attīstības un komunikācijas aspektiem.
Saulkrastu novadā sabiedrisko transportu vairāk vai mazāk regulāri izmanto apmēram
puse iedzīvotāju (22.att.), ceturtā daļa – ļoti regulāri – vairākas reizes nedēļā.

Iedzīvotāju un viesu aptauju rezultāti
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22.att. Sabiedriskā transporta izmantošanas biežumu sadalījums

23.att. Autobusu satiksmes un tās problēmu vērtējums

Tai pašā laikā mazāk nekā certurtā daļa respondentu atzīmē, ka viľi pēc sabiedriskā
transporta, resp., maršruta autobusiem vajadzību nejūt (23.att.). Biežāk atzīmēts, ka tie vai nu
kursē pārāk reti, atzīmētas arī augstas biļešu cenas un nesaskaľotība ar dzelzceļa satiksmi.
Nozīmīga daļa respondentu, kurus autobusu satiksme pilnībā apmierina, turklāt tādu ir pat
vairāk, nekā neizmantotāju.

Iedzīvotāju un viesu aptauju rezultāti
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24.att. Viedokļi par virzieniem, kādos būtu jāuzlabo sabiedriskā transporta satiksme

Vislielākais pieprasījums satiksmes uzlabošanas virzieniem ir satiksmei starp novada
daļām (24.att.). Tas sasaucas ar novada trūkumos bieži minēto apstākli, ka novada daļas savā
starpā ir vāji saistītas – iedzīvotājiem ir grūti nokļūt no vienas daļas citā dažādu pakalpojumu
saľemšanai un vēl grūtāk savlaicīgi atgriezties. Labāka saistība ar dārzu teritorijām ir mazāk
pieprasīta. Otrs pieprasīts virziens ir Sigulda, ar kuru patlaban Saulkrastus saista tikai divi
autobusu reisi dienā, taču tur atrodas vairums valsts iestāžu sniegto sociālo un citu
pakalpojumu. Ja ľem vērā, ka sociālie pakalpojumi biežāk nepieciešami iedzīvotājiem ar
sliktāku materiālo stāvokli, kuru rīcībā var nebūt personiskā transporta, šī situācija prasa
noteiktu risinājumu.

25.att. Personiskais transports respondentu ģimenēs

Iedzīvotāju un viesu aptauju rezultāti
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Citu pieprasītu virzienu vidū ir minēti Lejasozoli, Bīriľi, Ragana un konkrēts agrāk
ļoti populārs maršruts Saulkrasti-Stiene-Limbaži.
Sabiedriskā transporta nozīmi, iespējams, nedaudz mazina apstāklis, ka aptaujas
respondentu mājsaimniecībās ir personiskais transports: savu transporta līdzekļi izmanto 7/8,
bet vēl 4% transporta līdzekļa iegādi plāno (25.att.). Tā kā personiskā transporta
nodrošinātības palielināšanās ir stabila ilgtermiľa tendence, tad daļai iedzīvotāju sabiedriskais
transports varētu kļūt arvien mazāk aktuāls. Taču pretī personiskajam transportam darbojas
arvien augošās degvielas cenas, kas daļai iedzīvotāju liek satiksmē meklēt lētākus
risinājumus.
3.4. Velotransports
Ľemot vērā gan Saulkrastu novada nelielos izmērus, ģeogrāfisko novietojumu un ceļu
infrastruktūras izvietojumu, gan pilsētas paredzamo attīstības virzienu kā tūrisma kūrortu
centram, velotransporta attīstībai novadā ir piešķirama būtiska nozīme.

26.att. Kā respondenti izmanto velotransportu

Puse respondentu atzīmē, ka divriteni izmanto vairāk atpūtai un fiziskajām
aktivitātēm, bet pārējiem lietotājiem šim transporta veidam ir arī lietišķa nozīme - 5%,
(26.att.).
Tikai 14% respondentu min, ka velotransportu neizmanto. Viľu motivācija ir ļoti
dažāda un sadalās samērā līdzīgās daļās (27.att.). Slikti ceļi un nedrošība atstāt divriteni
sabiedriskā vietā, riskējot ar nozagšanu, veido šīs motivācijas lielākos blokus, kurus turklāt
var ietekmēt pašvaldības rīcība, sakārtojot ceļus, veidojot veloceliľus, apgādājot sabiedriskās
vietas (vai nosakot prasības to darīt) ar velosipēdu novietošanas ierīcēm, kur tos var ērti
pieslēgt, uzstādot novērošanas kameras, u.c.

Iedzīvotāju un viesu aptauju rezultāti
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27.att. Velotransporta neizmantošanas iemesli

3.5. Ielas un ceļi
Ielu un ceļu stāvoklis tiek vērtēts visai kritiski – izteikta neapmierinātība ar to redzama
gandrīz divās trešdaļās atbilžu (28.att.).

28.att. Novada ielu un ceļu stāvoklis respondentu vērtējumā

Turklāt piektā daļa respondentu uzskata, ka stāvoklis vēl joprojām turpina
pasliktināties. Tiesa, gandrīz trešā daļa respondentu apgalvo pretējo – iespējams, ir ietekme no
konkrētiem ceļu posmiem, kuros ir veikti kādi sakārtošanas darbi.
Viedokļi par satiksmes organizācijas drošības aspektiem ir izteikti nelielā skaitā
(30.att.). Uz bīstamām vietām norādījuši 25 respondenti, bet 19 – uz kādiem, viľuprāt,
nepamatotiem kustības ierobežojumiem. Tas vienlaikus apliecina, ka minētās problēmas
novadā pastāv, taču tās nav īpaši kritiskas.

Iedzīvotāju un viesu aptauju rezultāti
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29.att. Novada ielu un ceļu stāvokļa izmaiņas

30.att. Respondentu viedoklis par ceļu satiksmes organizāciju novada teritorijā

Visbiežāk kā nepamatots tiek minēts Luksofors aiz Pēterupes Rīgas virzienā (4
respondenti), bet divos gadījumos ir norādīts, ka varētu palielināt braukšanas ātrumu ielu
posmos, kur reāli nav apbūves un gājēju plūsmu. Tomēr konkrēti šādi posmi norādīti nav.
Kā bieži traucējošs ir atzīmēts arī luksofors pie T-veida krustojuma ar ceļu uz Raganu
– būtu nepieciešams vairāk ierobežot tā darbības laikus – tikai tad, kad patiešām ir liela
satiksmes plūsma. Kā nefunkcionāli minēti arī „guļošie policisti” pa ceļam un dzelzceļa
staciju.
Bīstamo vietu ziľā īpaši izceļas– Bērzu aleja Zvejniekciemā, kur ir intensīva gājēju
(t.sk. bērnu) un satiksmes plūsma, bet nav ne ietvju, ne satiksmi ierobežojošu pasākumu – tur
būtu nepieciešami „guļošie policisti”. Šāds viedoklis ir 10 aptaujātajiem.

Iedzīvotāju un viesu aptauju rezultāti
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Vietas, kas atzīmētas kā bīstamas vienu vai divas reizes:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

posms Lilastes virzienā; meža dzīvnieki tajā,
luksofors Saulkrastos, kas nedarbojas,
Celtnieku iela,
Jūras prospekts,
Pēterupes tilts,
pie piekļuvēm pie jūras,
krustojums Saulkrastu centrā,
Raiľa iela: pret mazo skolu vajag "guļošo policistu"
izbraukšana no "Mazveikala",
pie „Bama”,
Paeglēs.

Ir arī priekšlikums pilsētas centra daļā veidot vienvirziena ielas.
Par citu satiksmes (un arī vispārējās) drošības komponenti – ielu apgaismojumu – ir
izteikusies liela daļa respondentu (31.att.), taču dominējošais viedoklis ir tāds, ka
apgaismojums visumā ir pietiekams. Gandrīz uz pusi mazāk ir viedokļu, ka tas uzlabojams
vispār vai atsevišķās vietās.

31.att. Respondentu viedoklis par ielu un ceļu apgaismojumu

Kā konkrētas vietas, kur apgaismojumu nepieciešams uzlabot, ir minētas Celtnieku
iela – 3 reizes, pie stacijām Akmens iela, Rīgas iela un Atpūtas iela – pa 2 reizēm un pa vienai
reizei – Baltijas iela, vieta pie Ostas ielas 19 un Zvejniekciema bērzu aleja. Ir 5 sūdzības par
nestrādājošu apgaismojumu vietās, kur tas ierīkots, tai skaitā Upes ielā un ceļā uz Saulkrastu
staciju. Tikai 2 gadījumos tika pausts nekonkrēts viedoklis, „pilsētā vispār”.
Kā svarīga satiksmes sastāvdaļa tiem, kas dodas Rīgas virzienā, ir iespēja atstāt
automašīnu pie dzelzceļa stacijas un tālāk doties ar vilcienu – tā saucamais „park & ride”
princips. Daļa iedzīvotāju tā rīkojas arī tagad. Labprāt to darītu arī liela daļa respondentu,
taču viennozīmīgi ir prasība pēc autostāvvietas – labiekārtotas vai pat apsargājamas un tikai
18% respondentu uzskata, ka pietiek, ja vienkārši ir vieta, kur mašīnu nolikt (32.att.).
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32.att. Viedokļi par Park&Ride sistēmas izmantošanas iespējām

„Park & Ride” neizmantotu apmēram trešā daļa respondentu, pie kam vairumā
gadījumu viľi savas atbildes motivē (33.att.). Neizmantošanai tiek minēti 2 galvenie konkrētie
iemesli – neērtības Rīgā, ja nav sava transporta, un neapmierinātība ar dzelzceļa satiksmi –
nepiemērots saraksts, lēns, nekomfortabls.

33.att. Kāpēc daļa respondentu neizmantotu Park&Ride iespējas

„Citu” neizmantošanas iemeslu vidū ir minēts, ka vienkārši nav nepieciešamības pēc
„Park & Ride” stāvvietas – jo vai nu nav auto vai arī stacija ir pietiekami tuvu, lai tas nebūtu
vajadzīgs (3 atbildes).
Satiksmes infrastruktūras būtiska sastāvdaļa ir arī dažādas informācijas zīmes – ceļu
rādītāji, shēmas u.t.t. Iedzīvotāji tika aptaujāti par informatīvajām zīmēm tieši pilsētas
teritorijā (34.att.). Lielākā daļa respondentu uzskata, ka situācija ir apmierinoša. Lielākais
pretenziju skaits ir pret zīmju daudzumu, bet faktiski tikai atsevišķi respondenti uzskata, ka to
saturs ir nepietiekams un/vai arī tās slikti izvietotas – neērtās vietās, grūti ieraugāmas.
Novada viesi par šo jautājumu sniedza detalizētāku viedokli.
Iedzīvotāju un viesu aptauju rezultāti
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34.att. Informatīvo zīmju tīkla vērtējums

4. D ABA UN VIDE
Vides vispārējā stāvokļa novērtējums zināmā mērā ir arī kvalitātes zīme vai kritika
novada pievilcībai kopumā.
Vairāk nekā puse respondentu to atzīst par labu vai ļoti labu (35.att.), tomēr daļa
uzskata, ka sakoptība vairāk vērojama centrā, taču ārpus tā ir problēmas. Šo problēmu
raksturs atspoguļojas tālāk minētajā detalizācijā. Ļoti kritisku viedokļu gandrīz nav; aplūkojot
saistību ar pārējiem jautājumiem un neformālajām piezīmēm, var diezgan droši apgalvot, ka
konkrētie cilvēki vienkārši ir nemierā ar visu.

35.att. Vides stāvokļa vispārējs vērtējums

4.1. Traucējošie faktori
Aptaujā definēti galvenie traucējošie vides faktori, kas varētu ietekmēt iedzīvotāju
labsajūtu: smakas, troksnis, putekļi un vispārīgi, nediferencēti traucējumi, ko rada
saimnieciskā darbība un transports.
Iedzīvotāju un viesu aptauju rezultāti

25

Saulkrastu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam

36.att. Smakas kā iedzīvotājiem traucējošs faktors

Jāatzīst, ka lielāko daļu respondentu vairāk vai mazāk ir traucējušas dažādas smakas
(36.att.) un tikai nedaudz vairāk par piektdaļu no viľiem apgalvo, ka nekad nav jutuši šādu
traucējumu. Taujāti par šo smaku avotiem, respondenti norādīja uz trim galvenajiem avotiem
– kurināšanu, kanalizāciju un atkritumu saimniecību (37.att.).
Kurināšana, acīmredzot, ir galvenais traucēklis ziemā – jo īpaši tādēļ, ka daļa
mājsaimniecību un komunālās saimniecības objektu tiek apkurināti ar akmeľoglēm.
Kanalizācija kā smaku avots minēta bieži, taču grūtāk pateikt, kāda šīs infrastruktūras daļa par
to ir atbildīga. Iespējams, ka faktiski vismaz daļā gadījumu šeit vainojama arī tāpat bieži
minētā atkritumu konteineru problēma, kas parādās iedzīvotāju sūdzībās par konkrētām vides
problēmām.
Citi faktori sastopami ievērojami retāk. Tā, salīdzinoši maz sūdzību ir par transportu
vai saimniecisko darbību. Neklasificēto vidū minētas savlaicīgi nesavāktās jūras aļģes (4),
dārza atkritumu dedzināšana (3), ostas darbība (2) un vienā gadījumā ļoti konkrēti nosaukta
tualete pa ceļam uz pludmali, Raiľa ielā.

37.att. Viedokļi par iespējamiem smaku avotiem
Iedzīvotāju un viesu aptauju rezultāti
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Trokšľa problēma Saulkrastos mazāk izteikta; daži respondenti tieši klusumu atzīmē
kā novada priekšrocību. Bieži traucējumi trokšľa dēļ ir atzīmēti praktiski tikpat daudz, kā
smakām (38.att.). Acīmredzot tas saistīts ar trokšľa koncentrēšanos noteiktās zonās
(dzelzceļš, osta), ārpus kurām palielināts trokšľu līmenis ir gadījuma parādība, ja vispār ir
novērojams.
Attiecībā uz troksni ievērojami mazāka ir nenoteikto atbilžu daļa.
Par trokšľa visnozīmīgāko avotu tiek uzskatīts transports, bet otrajā vietā ir sadzīves
rakstura trokšľi (39.att.); pēdējie acīmredzot aktuāli mazā teritorijā, taču ir liels to avotu
skaits. Publiskie pasākumi un saimnieciskā darbība nav tik ļoti traucējoša, kaut gan par pirmo
ietekmi diezgan daudz tiek runāts sabiedrībā.
Kā atsevišķi trokšľa avoti minēta ostas darbība un mototransporta (rolleru) lietošana
naktī un tādi reti darbojošies avoti kā Ādažu poligons un raķešu šaušana. Kā kuriozu var
minēt sūdzību par kaķu radīto troksni.

38.att. Troksnis kā iedzīvotājiem traucējošs faktors

39.att. Viedokļi par iespējamiem trokšņa avotiem
Iedzīvotāju un viesu aptauju rezultāti
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Putekļi respondentiem vidēji ir traucējuši vairāk, nekā smakas un troksnis. Sestā daļa
respondentu izjūt regulāru šī faktora radītu apgrūtinājumu (40.att). Tomēr nedaudz lielāka, kā
abu iepriekšējo faktoru gadījumā, ir iedzīvotāju daļa, kas putekļu traucējumu neizjūt nemaz.
Atšķirībā no smakām un trokšľa, putekļu izcelsmē dominē autotransports (41.att.), bet
citi to avoti nosaukti ievērojami retāk. Acīmredzot šeit sūdzības nāk par ielu un ceļu
neasfaltētajiem posmiem vai ielām, kas nav pietiekoši regulāri tīrītas. Viens respondents
ierosina ielas vasarā sausā laikā laistīt.
Kā citi putekļu avoti minēti - kurinātavas centrā, pie veikaliem, ostas šķeldas un
kūdras kaudzes.

40.att. Putekļi kā iedzīvotājiem traucējošs faktors

41.att. Viedokļi par iespējamiem putekļu avotiem

Kopīgie industriālas dabas traucējumi (saimnieciskā darbība, transports) respondentus
tomēr ne pārāk traucē – lielākā daļa no viľiem uzskata, ka nemaz (42.att.). Lielākais traucētājs
ir transports – galvenokārt kravas transports ceļā uz ostu. Pēc tranzīta transporta plūsmas
aizvirzīšanas no novada „ass” uz apvedceļu, tā intensitāte pilsētā samazinājusies daudzkārtīgi.
Iedzīvotāju un viesu aptauju rezultāti
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Citi saimnieciskās dabas apgrūtinājumi traucējuši vien atsevišķus respondentus.
Sabiedriskos pasākumus, pretēji šad tad publiskajā telpā paustajam viedoklim, kā
traucēkli, min vien neliela daļa respondentu, tomēr šiem 9% (43.att.) tā var būt nopietna
problēma un ir jāveic analīze, kā šīs ietekmes mazināt, vienlaikus aktivizēt novada
sabiedrisko dzīvi. Sabiedriskie pasākumi ir nepieciešami, jo 11% respondentu nosacīti ir
izteikuši izbrīnu par to, ka šāds traucējums novadā vispār varētu būt aktuāls.

42.att. Viedokļi par vispārīgiem transporta un ražošanas radītiem traucējumiem

43.att. Viedokļi par vispārīgiem sabiedrisku pasākumu radītiem traucējumiem

4.2. Ūdenssaimniecības pakalpojumi
Ūdensssaimniecības pakalpojumu pieejamība ir ļoti nopietns faktors, kas atsaucas ne
tikai uz iedzīvotāju mājokļu komforta līmeni, bet arī uz dabas vides tīrību – gruntsūdeľiem,
mazo upju stāvokli. Ūdensapgāde un kanalizācija ir arī veselīgas vides faktors, jo, ja tā ir
sakārtota, daudzkārt mazinās zarnu infekciju risks.
Stāvoklis ūdens ieguves jomā novadā nav apmierinošs, jo tikai nedaudz vairāk kā
ceturtā daļa respondentu atzīmē, ka viľi var izmantot centralizētas ūdens apgādes
Iedzīvotāju un viesu aptauju rezultāti
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pakalpojumus (44.att.). Vienlaikus tikai trešā daļa no visiem respondentiem ūdens apgādes
kvalitāti uzskata par stabili labu (45.att.). Gandrīz ceturtā daļa apgalvo, ka reizēm ar kvalitāti
ir problēmas.
Nospiedošais vairākums, 82%, situāciju raksturo kā nemainīgu. Tiesa gan, atlikušo
vidū to, kuri saskatīja notiekošos uzlabojumus, bija divreiz vairāk, nekā to, kuri pauda
viedokli, ka stāvoklis pasliktinās.

44.att. Respondentu mājsaimniecību ūdens ieguves avoti

45.att. Ūdens kvalitāte respondentu mājsaimniecībās

Kanalizācijas tīklu pieslēguma jomā situācija ir vēl sliktāka – tikai 25% no
respondentu kopējā skaita ir norādījuši uz kanalizācijas tīklu pieslēgumu (46.att). Tas nozīmē,
ka pārējās mājsaimniecības lieto izsmeļamās bedres, kuras var būt nopietns drauds
gruntsūdeľiem.
Šeit vērojama zināma pretruna ar aptaujas daļu, kurā noskaidrots mājokļu komforts –
šajā jautājumā gandrīz 70% respondentu norādīja uz ūdensvadu un kanalizāciju un tikai
nedaudz mazāk – uz skalojamo tualeti mājās. Pretrunu daļēji var izskaidrot ar to, ka mājokļa
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iekšējā apgāde notiek no lokālā ūdensvada un ir arī lokāla kanalizācijas sistēma, taču nav
pieslēguma pilsētas tīkliem. To apliecina arī zināma saskaľa starp ūdenssaimniecības
pakalpojumu izmantošanas rādītājiem un norādi uz dzīvokli kā respondenta mājokļa tipu – un
ir pilnībā apgādāti ar ūdensvada un kanalizācijas ārējo pieslēgumu, un tas aptuveni atbilst šai
sadaļā redzamajiem rādītājiem.

46.att. Respondentu mājokļu pieslēgumi kanalizācijas tīklam

4.3. Mājokļa enerģētika
Mājokļu enerģētika arī ir būtisks vides faktors, jo kurināmā sadedzināšana rada
emisijas, kas pasliktina gaisa kvalitāti. Vairums individuālo māju tiek apkurinātas ar malku
vai cita veida koksnes kurināmo (47.att.). Akmeľogles un kūdras briketes lieto samērā maz
(tomēr to ietekme ir jūtama – skatīt iepriekš par smakām). Atšķirībā no akmeľoglēm, koksnes
kurināmo smaka raksturo tikai iekurināšanas laikā, kas ir salīdzinoši īss.
Ekoloģiski tīro, elektriskā un siltumsūkľa, apkuri lieto reti – gan resursu dārdzības dēļ,
gan ierīkošanas augsto izmaksu dēļ.

47.att. Mājokļa apsildes enerģijas avoti respondentu mājsaimniecībās
Iedzīvotāju un viesu aptauju rezultāti
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4.4. Dabas ūdeņi
Saulkrastu novadā ir nozīmīgi 5 dabas ūdeľi – jūra un 4 mazās upes. Pārējie ūdens
objekti nespēlē lielu lomu novada dabā un saimniecībā.
Gandrīz visiem ūdeľiem tīrības dažādo novērtējuma pakāpju sadalījums ir ļoti līdzīgs:
izteikti pozitīvu vērtējumu ir maz; nedaudz vairāk – izteikti negatīvo (kuru daļa pie tam ir
vissvārstīgākā; 48.att.). Vidējo vērtējumu skaits kopumā nedaudz atpaliek no sliktākā.
Attiecībā uz mazajām upēm, daudzi respondenti nav bijuši lietas kursā, kamēr
attiecībā uz jūru atbildes „nezinu” praktiski nebija. Tas viegli skaidrojams ar šo ūdeľu
apmeklētību – upes zina pārsvarā to tuvumā dzīvojošie, kamēr jūru – gandrīz visi.

48.att. Dabas ūdeņu stāvokļa vērtējums Saulkrastu novadā

49.att. Dabas ūdeņu stāvokļa izmaiņu tendences
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Kas attiecas uz stāvokļa izmaiľu, arī līdzīgi dzeramā ūdens kvalitātei, lielākā daļa
respondentu domā, ka pārmaiľu nav, taču šeit ir ievērojama daļa viedokļu, ka stāvoklis
pasliktinās un tikai atsevišķi respondenti uzskata, ka tas uzlabojas (49.att.).
Ar dabas ūdeľiem cieši saistīts peldvietu raksturojums, taču tas ietver sevī arī krasta
labiekārtojumu un sakoptību. Lielākā daļa respondentu uzskata peldvieras par tīrām un
sakoptām, vairāk kā 40% uzskata, ka tajās trūkst labiekārtojuma (50.att.). Kritisku vērtējumu
ir samērā maz; iedzīvotājiem ir pietiekami liela izvēle izraudzīties sev tīkamāku peldvietu.
Interesanti, ka astotā daļa respondentu atsīzt, ka viľi nepeldas, vismaz Saulkrastos.

50.att. Kopējais viedoklis par peldvietu kvalitāti

51.att. Atsevišķu peldvietu vērtējums

Peldvietu raksturojums dots pēc vidējā, balstoties uz diagrammā (51.att.) doto
klasifikāciju. Vairums peldvietu ir tieši jūrā un tikai viena no tām atrodas iekšējos ūdeľos –
Iedzīvotāju un viesu aptauju rezultāti
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Aģē. Daļa jūras peldvietu bija apzīmēta vispārīgi – „jūrā”; interesanti, jūras nosacītais
vērtējums ir aptuveni vidējais, rēķinot no atsevišķām, konkrēti nosauktām peldvietām, resp.,
pludmales zonām. Vislabākais pludmales vērtējums ir samērā maz apmeklētajā Lilastē, kur ir
arī nūdistu pludmale, bet stāvoklis vietā uz dienvidiem no ostas vērtējams kā kritisks.
Pēdējam par iemeslu ir jūras straumju virzība gar piekrasti uz ziemeļiem, kad straumes nestās
aļģes un peldošais piesārľojums uzkrājas pirms dienvidu mola. Tomēr jau ne pārāk attālajās
Koklītēs šo iespaidu praktiski nevar manīt.
4.5. Atkritumu saimniecība
Atkritumu saimniecības stāvoklis ir viens no kritiskākajiem vides labiekārtojuma
momentiem, arī ar ļoti lielu ietekmi uz dabas stāvokli vizuālā un arī cita piesārľojuma jomā.
Saulkrastu novadā nav atkritumu noglabāšanas poligona, tāpēc visa uzmanība vērsta tieši uz
atkritumu vietējās apsaimniekošanas (savākšana, izvešana) aspektiem.

52.att. Respondentu attieksme pret atkritumu šķirošanu

Tikai nedaudz vairāk kā piektdaļa respondentu atkritumus šķiro (52.att.). Vairāk nekā
puse to labprāt darītu, bet nav praktiskas iespējas to darīt. Analizējot neformalizētās atbildes
par vides problēmām novadā, šķirošana faktiski ir nākamās pakāpes problēma; neapmierinošs
stāvoklis ir arī vienkārši ar atkritumu savākšanu (konteineriem) un izvešanu.
Uz to norāda, ka gandrīz puse respondentu atzīst par nepietiekamu viľiem pieejamo
informāciju par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem (53.att.). Ir skaidrs, ka novadā
neapmierinoši darbojas atkritumu apsaimniekošanas sistēma kopumā, nevis daži tās aspekti ar
trūkumiem.
84% mājsaimniecību atzīst, ka ir noslēgušas līgumu ar atkritumu apsaimmniekotāju
par izvešanu (54.att.) – kaut gan pašvaldības saistošie noteikumi prasa to no katras
mājsaimniecības. 5% mājsaimniecību atkritumus izved pašas (uz kurieni?!), bet vēl 3% ir
„cits risinājums” – visi šāda veida „risinājumi” ir nelegāli un apkārtējai videi bīstami.
Kaut gan šobrīd sistēma nav efektīva, tomēr priekšstats, ka situācija uzlabojas, ir trīs
reizes vairāk respondentiem, nekā tiem, kam šķiet, ka tas pasliktinās (55.att.); acīmredzot,
vajadzīgie lēmumi pamazām tiek pieľemti un iedzīvināti.
Iedzīvotāju un viesu aptauju rezultāti
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53.att. Respondentu uzskats par informāciju atkritumu apsaimniekošanas jomā

54.att. Atkritumu apsaimniekošana respondentu mājsaimniecībās

55.att. Respondentu viedokļi par atkritumu apsaimniekošanas stāvokli
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4.6. Parki un zaļā zona
Saulkrasti ir zaļš novads, neraugoties uz to, ka pilsēta aizľem ievērojamu tā teritorijas
daļu. Arī pašā pilsētā dabas pamatne aizľem lielas platības un tikai atsevišķos kvartālos ir
blīva apbūve ar minimālu zaļo zonu. Tāpēc tās stāvoklis ir pilsētas tēla dabiska sastāvdaļa un
arī iedzīvotāju vides komforta elements.
Šai jomā ir pozitīvs gan iedzīvotāju viedoklis par sakoptību (stāvokli kā labu vērtē
lielākā daļa respondentu; 56.att.), gan, kas ļoti atšķiras no citiem tendenču vērtējumiem,
vairāk kā trešdaļa respondentu uzskata, ka novērojama noteikta situācijas uzlabošanās (57.att.)
– pēdējais liecina labu gan par domes attiecīgo dienestu darbu, gan arī par privātīpašnieku
pūlēm sakopt savā rīcībā esošās teritorijas.
Skeptiķu gan stāvokļa gan tendenču novērtējumā ir maz.

56.att. Viedokļi par parku un zaļās zonas sakoptību novadā

57.att. Viedokļi par parku un zaļās zonas sakoptības izmaiņām
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4.7. Neformalizēto viedokļu apskats
Līdzās iepriekš analizētajiem viedokļiem, par kuru jautājumam tika uzdots formalizētu
atbilžu komplekts, respondenti tika arī uzaicināti izteikties brīvā formā. Viľiem piedāvāja
minēt trīs novada pievilcības faktorus, trīs vides problēmas un izteikt priekšlikumu vides
sakārtošanai. Katrs respondents, no tiem, kas bija izteikušies, ir minējis vidēji 2,2 pievilcīgos
faktorus un 2,0 trūkumus. Viedokļus tematiski grupējot, ieguvām 56 dažādus pievilcības
elementus, 70 dažādus trūkumus (kaut gan kopējais trūkumu konstatējumu skaits bija mazāks)
un 49 dažādus priekšlikumus (58.att.); priekšlikumu sniedzēju skaits bija 46, tātad nedaudz
vairāk par vienu priekšlikumu uz respondentu.

58.att. Brīvā formā izteikto viedokļu skaits par novada vides pievilcību un problēmām un
izteikto priekšlikumu skaits

59.att. Respondentu minētie Saulkrastu pievilcības faktori
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Diagrammā 59.attēlā parādīti tie priekšlikumi, kuru skaits veidoja trīs pirmās kvartiles
no visu priekšlikumu kopskaita. Šeit krasi izdalās novada dabas galvenā īpatnība – jūra,
pludmale, kāpas kā piekrastes dabas komplekss ar savu īpašo pievilcību. 2/3 respondentu to
arī min kā pirmo prioritāti (60.att.). Nākamais ir atsevišķs dabas objekts – Baltā kāpa, ko kā
pirmo prioritāti licis vēl lielāks respondentu skaits. Attiecīgi, nākamie objekti veido daudz
mazāku daļu un tie reti ir iekļuvuši pirmajā prioritātē, t.i., gadījumā, respondents to ir nosaucis
kā pirmo pēc kārtas.
No tālākajiem objektiem nedaudz izdalās atpūtas centrs Koklītēs, bet pārējie sadalās
nelielās, tuvu līdzīgās daļās.

60.att. Prioritāšu sadalījums pa galvenajiem pievilcības objektiem

Četras reizes ir minēta pludmale Saulkrastu centrā, pludmales bārs "Mare" un
peldvieta pie tā, Skultes osta, Zvejniekciema kultūras nama un skolas apkārtne. Trīs reizes
respondentu uzmanību izpelnījusies pludmale Zvejniekciemā aiz Ziemeļu mola, "Jūras
Priedes", apvedceļš, parks un Saulkrastu sporta centrs.
No retāk minētiem atsevišķiem objektiem interesantākie ir - lielā puķudobe pie
Saulkrastu VUGD, upītes un upmalu taciľas, Pārupes mīlētāju soliľš, Saulkrastu bibliotēka un
VJMMS gleznotā siena. Minētas arī tādas vispārīgas vietas kā kultūrvēsturiskās atpūtas vietas
Saulkrastos, daba vispār, daudz cilvēku vasaras sezonā. Viens respondents uzsvērti nav
vēlējies atbildēt uz šo jautājumu, ko ir tieši norādījis. Pavisam kopā viedokļi ir izteikti 284
reizes, tātad viena veida viedoklis aptaujā figurē vidēji aptuveni 5 reizes.
Par vides problēmām respondenti ir izteikušies mazāk (215 reizes), bet ir lielāks
nosaukto problēmu skaits (70). Tas nozīmē, ka izteikti 1,5 viedokļi uz respondentu vai 2,0
viedokļi uz vienu atbildējušo.
Diagrammā 61.attēlā parādīti tie viedokļi, kas tikuši minēti 5 reizes un vairāk (kas
atbilst minimālajai pārstāvībai trijās kvartilēs viedokļos par novada pievilcību).
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61.att. Biežāk minētās vides problēmas Saulkrastu novadā

Vides problēmās acīmredzami dominē vides nesakoptība un daži to ietekmējošie
faktori – atkritumu konteineru un šķirošanas trūkums, tualešu trūkums. Tematiski no minētā
atšķiras arī autostāvvietu trūkums/stāvoklis, kas gan vairāk ir infrastruktūras problēma, taču
tieši atsaucas arī uz vides stāvokli – piemēslošana, neorganizētas gājēju plūsmas kāpu zonā.
Prioritātes problēmām ir sadalījušās vienmērīgāk, nekā pievilcības objektiem –
redzams, ka „līderiem” pirmā un otrā prioritāte ir gandrīz vienādās proporcijās (62.att.).

62.att. Prioritāšu sadalījums galvenajām vides problēmām
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Tas nozīmē, ka problēmas varbūt nav īpaši asas, bet tomēr pietiekami uzkrītošas (liela
dominance pirmajai problēmai) un, vienlaikus, tās neizceļas uz pārējo, retāk minēto problēmu
fona. Starp pēdējām var minēt arī pa četrām reizēm minēto mežu izciršanu, ostas darbību
(osta tātad figurē gan pozitīvajos, gan negatīvajos viedokļos) kopumā, "Vāravas" grausts,
vispārēja atkritumu konteineru nepietiekamība un kurināšana.
No retāk minētiem faktoriem atzīmējami ir upju krastu (3 reizes) un kāpu zonas (2
reizes) aizaugšana, kas faktiski ir aizsargjoslu likuma noteikto ierobežojumu negatīvās sekas.
Kā problēmas tiek minētas arī netīrā pludmale ostas dienvidu pusē (skat. peldvietu
novērtējumu 51.att.!), Baltās kāpas stāvoklis (erozija), dzelzceļa staciju nesakoptība.
Atsevišķos gadījumos minēti tādi momenti kā darba vietu trūkums, gāzes apgādes vai
optiskā kabeļa trūkums u.tml., kas neattiecas tieši uz vides stāvokli.
Priekšlikumi vides stāvokļa sakārtošanai ir grūti grupējami tā, lai tie nezaudētu savu
konkrēto raksturu. Tādēļ tos sakārtojām tematiskās grupās (63.att.) un pēc tam izdalījām
biežāk minētos konkrētos priekšlikumus vai rīcības virzienus šo tematisko grupu ietvaros
(64.att.).

63.att. Vides sakārtošanas priekšlikumu tematiskās grupas

Atkritumu un vides sakopšanas jautājumu, kas risināmi kā domes, tā pilsētnieku
kopējiem spēkiem, ir visvairāk. Nākamā nozīmīgākā grupa ir jautājumi, kas ir tieši domes
kompetencē. Vispārīgu ieteikumu, tādu, kā „jāsakopj vide”, faktiski nebija daudz.
Sakopšanas talkas ir visbiežāk ieteiktā rīcība. Ir viedokļi, ka atsevišķās vietās tās būtu
jārīko biežāk kā reizi gadā un, iespējams, jāveido brīvprātīgo grupas. Arī nākamās divas
grupas skar atkritumu saimniecību, šai gadījumā jau tieši komunālo sektoru, kas ir
apsaimniekotāja pārziľā: atkritumu tvertľu skaita palielināšanu un biežāku izvešanu, kā arī
nepieciešamību atkritumus šķirot. Faktiski visas rīcības, kas iekļuvušas pirmo piecu konkrēto
priekšlikumu grupā, tā vai citādi attiecas uz vides sakoptību un atkritumu saimniecību.
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64.att. Rīcības, kas varētu dot lielāko ieguldījumu vides sakopšanā

No izteiktajiem priekšlikumiem atzīmējami:
–
–
–

Dome: ieviest iebraukšanas caurlaides;
Dome: lielāku sodu par mēslošanu, aktīvāk tos piemērot;
Personāls: apzaļumošanas speciālists, arhitekts, kultūras organizators, vairāk
sētnieku, pludmales uzkopēju;
– Infrastruktūra: plānot labāku vides pieejamību arī invalīdiem.

Ir arī individuāli priekšlikumi - likvidēt kokostu, ka tas varētu mazināt mežu izciršanu
(!), bet kādu citu respondentu satrauc fakts, ka „…pēdējā laikā daudz apkārt klaiľojošu suľu”.
Ir arī vairāki norādījumi tieši uz plānošanas darba nozīmi:
 Attīstībai vajag ieguldīt, ne ľemt no tās (?).
 Neķert atsevišķas vietas, bet sākt no viena gala.
 Vajadzīgs skaidrs plāns, jāsaprot fundamentālās lietas, uz kurieni tiek virzīta
pilsēta.
 Izveidot kārtīgu attīstības plānu.
 Turpināt tik pat intensīvi teritorijas plānošanu un plānus realizēt. Viss jau notiek
un tā turpināt. Lai Jums arī turpmāk veicas!
 Jāveido kūrortpilsēta.
Nekomentējot, pievienojam dažus zīmīgus respondentu izteicienus, kas bija atrodami
anketas dažādās neformālajās daļās un kas, saglabājot oriģinālo izteiksmes veidu, atklāj
formalizētajos viedokļos neietveramas iedzīvotāju domu noskaľas:
 Osta ar savu drausmīgo sadarbību mežistrādē.
 Stāvvietas pie jūras. Iekasē maksu par neko! Jāpiedāvā kaut elementārs serviss,
vismaz tualetes!
 Netiek labiekārtotas bezmaksas autostāvvietas jūrmalas atpūtas zonā.
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 Atkritumu tvertnes peldvietās nav pietiekami lielas un pietiekamā daudzumā, kā
arī netiek pietiekami bieži tīrītas.
 Nesakārtotā kananalizācijas sisēma, rajons pie Mego veikala, Dīķu iela Palejas
iela, Murjāľu iela.
 Nav izveidots un publiski izrunāts pilsētas attīstības plāns, no kā izriet visas
pārējās problēmas. Nevar just, ka šai procesā tiktu pieaicināti iedzīvotāji.
 Nav centralizēta ūdens un kanalizācijas sistēma Pabažos.
 Maz vietu, kur var atpūsties (parki, šašliku vietas, kempingi, nometnes).
 Vieta kur paēst – Koklītēs pārāk trokšľaini, pretim Elvim jāēd pie netīriem
galdiem, atmosfēra nekāda…
 SPA pakalpojumu attīstību Saulkrastos!! Ar ko Saulkrasti sliktāki par Saaremaa
un Pērnavu?

5. R ESPONDENTU SOCIĀLAIS RAKSTUROJUMS
5.1. Vispārējais raksturojums
Sniegts tikai to respondentu raksturojums, kas aizpildījuši papīra anketas. Diemžēl
interneta aptaujas daļas dati šeit nav izmantojami, jo portāls visidati.lv, kas tika izmantots
aptaujas izplatīšanai internetā piedāvā nekonfigurējamu standarta jautājumu un atbilžu
variantu soiālo bloku, kas ir piemērots mārketinga pētījumiem (galvenokārt vērtējot grupas
pirktspēju), bet neatspoguļo sociālās grupas tādā griezumā, kas aktuāls attīstības plānošanai –
attiecības ar konkrēto teritoriju, vecuma grupu sadalījums, sociālās vajadzības.
Respondentu lielākā daļa pieder jaunākajai vecuma grupai (65.att.), kas ir ļoti netipiski
šāda veida aptaujai – parasti aktīvākā grupa ir 36-45 gadu vecuma cilvēki. Tomēr atbilžu
raksturs liek domāt, ka lielā daļā gadījumu šeit anketa aizpildīta ģimenes lokā un atspoguļo
visu mājsaimniecības locekļu viedokļus.

65.att. Respondentu sadalījums pa galvenajām vecuma grupām

* bez aptaujas interneta daļas
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Respondentu vidū dominē sievietes (66.att.); šis sadalījums ir tipisks – sieviešu
respondence parasti ir augstāka un atrodas 55-70% robežās.

66.att. Respondentu sadalījums pēc dzimuma

Respondentu sadalījums pēc vecuma atspoguļojas arī lielakā viľu skaitā, kam ir vidējā
un vidējā profesionālā un jo īpaši, pamata izglītība (67.att.). Vairums cilvēku ar augstāko
izglītību anketas aizpildījuši internetā. Maz ticams, ka iegūtā aina reāli atbilst šo izglītības
grupu sadalījumam novadā; noteikti ir proporcionāli lielāka iedzīvotāju daļa ar vidējo
izglītību.

67.att. Respondentu sadalījums pēc izglītības

Nodarbinātības sadalījums (68.att.), ja neskaita ievērojamo skolnieku/studentu
īpatsvaru, varētu samērā labi atspoguļot šo sociālo grupu faktisko sadalījumu – Latvijas
apstākļiem ir tipiski, ka budžeta iestādes ir nozīmīgākais darba devējs, lielāks, nekā
privātsektors. Ievērojot ražošanas un šobrīd arī tūrisma industrijas attīstību Saulkrastu novadā,
šāda aina ir ticama.
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68.att. Respondentu sadalījums pēc nodarbošanās

Respondentu darbu ir atraduši Saulkrastu novadā, uz Rīgu brauc ievērojami mazāka
daļa (1/7 no uz vietas strādājošiem).Tas faktiski nozīmē, ka Saulkrastu kā Rīgas guļamvagona
loma ir nosacīta. Uz tuvākajiem reģionālas nozīmes attīstības centriem – Limbažiem un
Siguldu nebrauc neviens strādājošais!
Šai pašā aptaujas blokā ietilpst arī jautājums, ko respondenti vēlētos uzzināt par
plānošanas procesu. Vairums no viľiem tā arī atbild – attīstības jaunumus, bet pārējās atbildes
veltītas galvenokārt konkrētiem attīstības aspektiem – ūdenssaimniecībai, sporta un izklaides
infrastruktūrām u.tml., kopā šādas vēlmes izteica vien 22 respondenti. Pārējos acīmredzot
apmierina informācija plašsaziľas līdzekļos.
5.2. Novada iedzīvotāju telpiskā identificēšanās
Ľemot vērā Saulkrastu novada unikālo situāciju – tā ir:
 piekrastes pašvaldība,
 pēc teritorijas mazākā pašvaldība valstī,
 liels skaits iebraucēju vasaras sezonā,
 vairākas vietējās teritoriālās kopienas,
tika izstrādāta speciāla aptaujas daļa par saulkrastnieku identificēšanos ar novadu un
jūras piekrasti un emocionālām un racionālām saitēm ar pēdējo (69. līdz 71.att.).
Ľemot vērā jautājumu izsmeļošo formulējumu, iegūtie rezultāti īpašus komentārus
neprasa – novada iedzīvotāju vairums jūtas piederīgi gan novadam, gan jūras malai, turklāt šī
saite daudz biežāk ir emocionāla, nekā racionāla. Pēdējais norāda uz piekrastes ievērojamo
potenciālu, kas varētu šo racionālo saiti radīt un nostiprināt. Tas ir nozīmīgi izraudzītajam
novada saimnieciskajā attīstības virzienam, jo iedzīvotāju, apzinoties, ka tas ir īpašs savam
novadam un savai jūrmalai, labprātāk atbalstīs jaunattīstāma biznesa aktivitātes, ja būs
saistītas ar jūras vai piekrastes resursu un izmantos tieši novada īpatnības, nevis būs tāda
veida uzľēmējdarbība, kuru tikpat labi var veikt jebkurā citā vietā.
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69.att. Respondentu emocionālā saite ar Saulkrastiem
kā viņu identificēšanās ar novadu

70.att. Respondentu emocionālā saite ar jūru
kā viņu identificēšanās ar jūras piekrasti
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71.att. Respondenta nodarbošanās saistība ar jūru
kā identificēšanās lietišķais pamats
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II. VIESU APTAUJ U REZULT ĀTI
1. V ISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
Viesu uzľemšanas industrija un ar to saistītā saimnieciskā darbība tiek plānota kā
Saulkrastu novada ekonomiskais pamats. Tāpēc ir ļoti svarīgi noskaidrot, kas ir novada viesi
un kādu servisu viľi vēlas, kādas ir viľu vajadzības.
Lielāko viesu grupu – apmēram trešdaļu no viľiem veido pludmales apmeklētāji
(1.att.). Divas citas būtiskas grupas ir tie, kuri vēlas atpūsties dabā, pludmali īpaši neizceļot un
arī tie, kurus piesaista novadā notiekošie kultūras un atpūtas pasākumi. Dārzu un vasarnīcu
izmantotāji ir tikai 9%, kaut gan to skaits vasarā faktiski ir ievērojams. Acīmredzot, šī
respondentu daļa ir proporcionāli mazāka dārzu teritoriju telpiskās nošķirtības dēļ.
Spa un tamlīdzīgu pakalpojumu meklētāju daļa pagaidām ir ļoti neliela, jo šis
pakalpojumu veids pieejams vien atsevišķās nelielās viesu uzľemšanas iestādēs un tāpēc nav
pārāk populārs.
Saulkrastu apmeklēšanas motīvi
5%

3%
33%

21%

9%
5%

24%

Atpūsties pludmalē
Spa un tamlīdzīgi pakalpojumi
Apmeklēt pasākumus
Motīvus neminēja

Atpūsties citur/citur dabā
Būt dārzā/vasarnīcā
Citi pakalpojumi

1.att. Saulkrastu apmeklēšanas motīvi

Puse no viesiem vislabprātāk uzturas pludmalē – acīmredzot šajā grupā pieskaitāma
arī daļa no tiem apmeklētājiem, kas grib atpūsties dabā, taču pludmali kā tādu īpaši neuzsver
(2.att.). Salīdzinot ar apmeklēšanas motivāciju, lielāka ir arī dārzu un vasarnīcu apmeklētāju
daļa – to pielīdzinot atpūtai dabā. Turpretī pasākumu apmeklētāju daļa ir tuva tai daļai, kas
tieši pasākumu apmeklēšanu ir norādījuši kā galveno Saulkrastu apmeklējuma mērķi – viľi
brauc tieši uz pasākumiem un citas iespējas izmanto mazāk.
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Vietas, kur respondenti uzturas galvenokārt

1%

9%
17%

50%

5%
18%

Pludmalē

Vasarnīcā/dārzā

Viesnīcā/viesu mājā

Pasākumu norises vietās

Citur

Neatbildēja

2.att. Vietas, kurās viesu Saulkrastos visvairāk uzturas

Lielākai daļai apmeklētāju Saulkrastu novads ir pastāvīgs gala mērķis ilgākā laika
posmā (3a att.); „neregulāro” viesu īpatsvars ir mazāks par vienu trešdaļu. Apmeklētības
potenciālu veido galvenokārt 13% respondentu, kas pirmo reizi Saulkrastus apmeklējuši tikai
pēdējā gadā – novada pievilcība var veicināt viľu atgriešanos turpmākajos gados.
Saulkrastu apmeklēšanas
regularitāte

Uzturēšanās Saulkrastos
ilgums

5%
35%
29%

29%
53%
4%
19%

13%

a)

Katru gadu
Neregulāri

Tikai šogad
Neatbildēja

b)

13%

Uzturos vismaz vairākas nedēļas
Vairākas dienas no vietas
1-3 dienas ar nakšľošanu
Parasti 1 diena bez nakšľošanas.
Neatbildēja

3.att. a) Saulkrastu novada apmeklēšanas regularitāte un b) uzturēšanās ilgums
Saulkrastu novadā

2/3 novada apmeklējumu ir īslaicīga rakstura – aptuveni līdzīgās daļās vienas dienas
apmeklējumi bez nakšľošanas vai arī 1 – 3 dienu apmeklējums nakšľojot, kas ir raksturīgi
nedēļas nogales viesiem (3b att.). Ilgāku laiku novadā uzturas aptuveni trešdaļa viesu, kas
faktiski ir ievērojams apjoms un ļoti nozīmīgi – jo ilglaicīgie viesi ir ciešāk piesaistīti novada
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infrastruktūrai un daudz vairāk izmanto uz vietas esošos pakalpojumus, pirmām kārtām,
tirdzniecību un ēdināšanas iespējas.
Kā apmeklējuma vieta atspoguļojas motivācijas raksturojumā – kas konkrēto
apmeklētāju šeit piesaista: daba, pludmale un ūdeľi ir radniecīgu motīvu grupas, kas ir
ievērojamā pārsvarā pār citiem motīviem (4.att.). Vasarnīca/dārzs ir trešais biežāk minētais
motīvs. Taču pasākumu unikalitāte ar samērā nelielu balsu skaitu atrodas tikai sestajā vietā un
parāda, ka šai jomā vēl ir daudz rezervju.
Viesu motivācijas raksturojums
45
40

Viedokļu skaits

35
30
25
20
15
10

Nebija viedokļa

Nedodu īpašu
priekšroku

Citi

Citur nav tādu
pasākumu

Laba informācija

Labs serviss

Vasarnīca, cita
ierasta mājvieta

Daba, ūdeľi

0

Laba pludmale

5

4.att. Saulkrastu novada apmeklējumu motivējošie faktori

Kā citi iemesli, kāpēc Saulkrasti respondentam ir pievilcīgi kā atpūtas vieta, ir minēti
glābšanas dienesta klātbūtne, mazie veikali (acīmredzot kā sociāls protests pret lielveikalu
„kultūru”) un vides vērtējumos kā iedzīvotāju tā viesu daudzkārt minētais „klusi un mierīgi”.
Apmeklējuma ilgums ir cieši saistīts arī ar apmeklējuma raksturu –nozīmīgs ir
konstatējums, ka sezonas laikā un atvaļinājumā daudzi viesi uzturas šeit pastāvīgi (5a att.).
„Tīro” nedēļas nogaļu apmeklētāju skaits ir salīdzinoši neliels, bet neregulārie apmeklētāji
veido apmēram ceturto daļu no viesiem.
Naktsmītľu neizmantotāju daļa (5b att.) ir gandrīz tāda pati, kā vienas dienas viesu
daļa. Zīmīgi, ka lielākajai daļai naktsmītľu izmantotāju ir „bezmaksas” mītnes – vai nu sava
vasarnīca, vai apmetas pie radiem un draugiem, kur tāpat, visticamāk, par nakstmītni nav
jāmaksā. Komerciālā sektora pakalpojumus izmanto vien 23% viesu. Tas norāda, ka šai jomā
ir lielas rezerves, pirmām kārtām jaunu viesu piesaistei, otrkārt, daļu „tradicionālo” viesu un
nenakšľotāju piesaistīt, piedāvājot labu, citur nepiejamu servisu un tam atbilstīgu cenu līmeni.
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Saulkrastu apmeklējumu
raksturs

Naktsmītľu izmantošana
3%

9%

41%

30%

24%

15%
7%
4%
12%

6%

13%

13%

Sezonā – pastāvīgi
Atvaļinājuma laikā
Nedēļas nogalēs
Dažas reizes sezonā, neregulāri
Pasākumu norises laikā
Esmu te nejauši.
Neatbildēja

a)

b)

3%

Vasarnīca/dārza māja
20%
Īrēta istaba/dzīvoklis
Pie radiem, paziľām
Viesnīca, viesu māja
Kempings, telts vieta
Neizmantoju, nav nepieciešamības.
Neatbildēja

5.att. a) Laika periodi, kad respondenti apmeklē Saulkrastus un b) šai laikā izmantoto
nakstsmītņu veidi

2. S ATIKSME
Satiksme faktiski ir pirmais, ar ko saskaras teritorijas viesis – tātad arī Saulkrastu
novada apmeklētājs. Viesu izmantotie transporta veidi un viľu viedokļi par to var būt
nozīmīgs padomdevējs pilsētas satiksmes infrastruktūras attīstības plānošanā.
Transportlīdzeklis, ar ko
iebrauc Saulkrastos

Kādā veidā pārvietojas
Saulkrastos
0%

7%
8%
33%

47%
56%

29%

15%

1%
4%

Auto/motociklu

Vilcienu

Maršruta autobusu

Divriteni

a)

b)

Auto/motociklu

Vilcienu

Maršruta autobusu
Kājām.

Divriteni
Neatbildēja

6.att. a) Transporta līdzekļi, ko respondenti izmanto ceļošanai uz Saulkrastiem, b)
pārvietojoties pa novada teritoriju
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Viesiem ir divi transporta izmantošanas aspekti transports, ar ko ierodas Saulkrastos
un transports, ko izmanto uz vietas. Automobilis, acīmredzot, personiskais, dominē kā vienā,
tā otrā situācijā (6a un 6b attēli), taču uz vietas auto izmanto mazāk, uz tā rēķina pieaug
riteľbraucēju skaits un veidojas daļa no kājāmgājējiem. Tomēr lielāko daļu kājāmgājēju un
riteľbraucēju daļu veido, galvenokārt, dzelzceļa pasažieri. Maršruta autobusa izmantošana
iekšējā mobilitātē ir niecīga.
Tas izpaužas respondentu atbildēs par sabiedriskā transporta izmantošanu –liela daļa
atzīst, ka sabiedrisko transportu neizmanto, vai pat vienkārši nav atbildējuši uz viľuprāt
neaktuālu jautājumu (7.a un 7b attēli). Transporta izmantotāju vidū līdzīgās daļās ir tie, kas ir
ar satiksmi apmierināti un tie, kas nav apmierināti, vai nu ar kustības biežumu, vai virzienu
nepietiekamību. Neapmierināto ir divas reizes vairāk, un tas norāda par iespējām sabiedriskā
transporta optimizēšanai.
Sabiedriskā transporta
izmantošana

Apmierinātība ar sabiedrisko
transportu

3% 6%

16%

13%

6%

40%

13%

15%

15%
43%
30%

a)

Lai ikdienā brauktu uz darbu
Lai nokļūtu pēc pakalpojumiem vai pasākumos
Tikai iebraucot un izbraucot
Reti, neplānoti
Vispār neizmantoju.
Neatbildēja

b)

Mani pilnība apmierina
Neiet vajadzīgajos virzienos
Kursē pārāk reti
Nejūtu pēc tā vajadzības
Neatbildēja

7.att. a) Sabiedriskā transporta izmantošana un b) apmierinātība ar to

Līdzīgi iedzīvotājiem, viedokļos par virzieniem, kur sabiedriskais transports būtu
attīstāms, vislielākais atbilžu skaits veltīts sasaistei starp pilsētas daļām. Rīga atbildēs
sastopama retāk, bet pārējiem virzieniem veltīts vien neliels atbilžu skaits (8.att.). Šeit
novērojama atšķirība no iedzīvotāju viedokļiem, iedzīvotājiem vairāk izpaudās vajadzība pēc
satiksmes ar pakalpojumu saľemšanas centriem, arī citu viedokļu proporcionālā daļa bija
lielāka. Viesu vajadzības ārpus vietējās mobilitātes vairāk saistītas ar nokļūšanu novadā no
dzīvesvietas (un atpakaļ).
No citiem vēlamajiem attīstāmiem kustības virzieniem ir minēti tikai Bīriľi un Sēja.
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Viedokļi par satiksmes uzlabošanas virzieniem
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8.att. Viesu viedokļi par virzieniem, kuros nepieciešama satiksmes uzlabošana

Tā kā nozīmīga daļa iebraukušo satiksmei izmanto vilcienu, svarīgi ir viedokļi par
iespējamiem satiksmes infrastruktūras uzlabojumiem, galvenokārt izpaužas prasība pēc
vilcienu un autobusu satiksmes saskaľotības (9.att.). Pēc citiem aptaujā minētajiem
iespējamiem uzlabojumiem – autostāvvietām pie stacijas, tuvākām pilsētas transporta
pieturām – bija ievērojami mazāks pieprasījums.
Prasības pēc staciju infrastruktūras
35

Izteikto viedokļu skaits
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9.att. Prasības dzelzceļa staciju saistībai ar pilsētas infrastruktūrām

Savukārt, iespējamie uzlabojumi sabiedriskā transporta satiksmes attīstībā izpaudās
vēlmē pēc pilsētas elektrotransporta – elektrificēta „vilcieniľa”, kas saistītu novada daļas,
kursējot pa galveno ielu (bijušo maģistrāli A1). Nozīmīgs viedokļu skaits tika izteikts arī par
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iespējamām alternatīvām – maršruta autobusu vai maršruta taksometru (10.att.). Turpat bieži
sastopama bija vēlme pēc divriteľu nomas pakalpojumiem, jo, nokļūstot Saulkrastos ar
sabiedrisko transportu vai arī uzturoties’novadā relatīvi īslaicīgi, divriteľa nogāde ir
apgrūtināta. Tā ir iespēja privātsektoram, par attiecīgu pakalpojumu sniegšanas attīstību.

10.att. Viesu iztekiktās vēlmes par iespējamo novada sabiedriskā transporta veidu

Informatīvās norādes pilsētā, vērtējums

Izteikto viedokļu skaits
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Nav pietiekami
daudz

Pietiekami daudz un
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Nezinu, nepievēršu
uzmanību.

Neatbildēja

11.att. Informatīvās zīmes pilsētā viesu vērtējumā

Novada viesi, atšķirībā no iedzīvotājiem, ir kritiskāki attiecībā uz informatīvo zīmju
tīklu – kaut gan ir pietiekami daudz viedokļu, ka tā kvalitāte ir apmierinoša, aptuveni tāds pats
viedokļu skaits ir izteikts attiecībā gan uz zīmju skaita nepietiekamību, gan uz izvietojuma
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rakstura kritiku (11.att.). Viesu gadījumā nozīmīgas ir arī informatīvās zīmes pie ceļiem un
iebraucot novadā vai pilsētā. Dominē zīmju izvietojuma problēma (12.att.); nav izslēgts, ka
tas ir saistīts ar izvietošanas saskaľojumu grūtībām, jo VAS „Latvijas valsts ceļi” ir strikti
nosacījumi.
Informatīvās norādes pie autoceļiem, vērtējums

Izteikto viedokļu skaits

30
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Nav labi izvietotas
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daudz
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uzmanību.
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12.att. Informatīvās zīmes pie autoceļiem viesu vērtējumā

3. V IDE
Ľemot vērā, ka pievilcīga vide ir viens no galvenajiem faktoriem, kas piesaista viesus
Saulkrastiem, tika izzināti dažādi vides aspekti, kas saistīti ar vides stāvokli un tā
novērtētjumu.
Vides vispārējā stāvokļa novērtējums
1%
4%
1%
37%

57%
Novads tīrs, sakopts
Visumā labi, bet ir lietas, kas man nepatīk
Novads netīrs, nekopts
Nevaru/negribu atbildēt
Neatbildēja

13.att. Vides vispārējais stāvoklis novada viesu vērtējumā
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Vides vispārējais novērtējums ir izteikti pozitīvs; labvēlīgo viedokļu kopsumma veido
94% visu viesu-respondentu viedokļu (13.att.). Minot faktorus, kas izraisa vides stāvokļa
kritiku, sastopam norādes uz vides nekoptību – pludmales, meža piesārľojumu, norādot arī uz
daļēju tās cēloni – atkritumu tvertľu nepietiekamību (kopā 5 viedokļi); tas sasaucas ar
iedzīvotāju viedokli par vides kopējām galvenajām problēmām. Divi viesi ir norādījuši uz
„Vāravas” drupām kā vidi degradējošu faktoru, bet vienā gadījumā minēts slikts ceļu un
autostāvvietu stāvoklis.
Tieši pludmales stāvokļa novērtējumam kritisko viedokļu ir mazliet vairāk, taču
labvēlīgie viedokļi dominē, tiem sastādot 84% no visu respondentu daudzuma un ap 90% no
tiem, kas par šo jautājumu izteikušies (14.att.)
Pludmales stāvokļa
novērtējums
3%

8%
27%

5%

57%
Tīra, sakopta, labiekārtota
Visumā labi, bet ir lietas, kas man nepatīk
Netīra, nekopta, nav labiekārtojuma
Nevaru/negribu atbildēt, nav viedokļa.
Neatbildēja

14.att. Pludmales stāvoklis viesu vērtējumā

Kā konkrētie vides traucējumu cēloľi tika izvērtēti smakas, troksnis un putekļi.
Nedaudz mazāk kā 2/3 respondentu ir norādījuši, ka smakas viľiem netraucē (15a
attēls), un tikai 3% to atzīst kā regulāru problēmu. Kā smaku avoti ir norādīti atkritumu
konteineri, smakas pie ostas un attīrīšanas iekārtām „Koklītēs”, arī dūľas un aļģu atliekas
pludmalē un atkritumi mežā. Tomēr konkrēto viedokļu tikai izteikts ļoti maz.
Attiecībā pret troksni respondenti savā ziľā ir kritiskāki – mazāka ir to viesu daļa, kam
kā traucējošs faktors troksnis pilnībā nav aktuāls. Tomēr viens respondents ir devis skaidru
norādi, ka „klusa pilsēta, mums patīk”. Vienlaikus mazāka ir arī tā respondentu daļa, kam
troksnis traucē pastāvīgi, faktiski, tāds ir tikai viena respondenta viedoklis (15b att.). Pie tam
vairumā gadījumu trokšľa izcelsmes gadījumi ir respondentam neskaidri, bet otro un trešo
vietu dala transporta un publisku pasākumu radītie trokšľi (16.att.).
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Traucējošas smakas

Traucējošs troksnis
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7% 1%
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62%

Bieži
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Neatbildēja

Bieži

Pa retam

Nekad

Neatbildēja

15.att. viesu traucējumi a) smaku un b) trokšņa dēļ

Viedokļi par trokšľa avotiem
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trokšľi
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16.att. Viesu viedokļi par iespējamiem trokšņa avotiem

Putekļu traucējuma sadalījums ir ļoti līdzīgs smaku traucējumam (17a att.); vairums
respondentu atzinuši, ka putekļu cēloľi viľiem ir neskaidri, bet daļa konkrēti norāda uz
transporta kustību (18.att.). Iespējams, ka tas saisīts ar ielām un ceļiem, kam nav cietā
seguma; uz to ir arī neformalizētā veidā izteikta norāde.
Kopumā industriālas un transporta dabas traucējumi gandrīz pusei viesu nav aktuāli
(17.att.), tāpat puse respondentu par to izteikties nevarēja, un tikai 6% atzina to kā problēmu.
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Traucējoši putekļi
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17.att. Viesu nosauktie a) putekļu un b) industriālas dabas radītie traucējumi

Viedokļi par putekļu avotiem
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Grūti pateikt

Transporta
kustība

Cits avots

Ražošana

18.att. Viesu viedokļi par iespējamiem putekļu avotiem

Viedokļu sadalījums par dabas ūdeľu stāvokli un tā izmaiľām ir ļoti līdzīgs novada
iedzīvotāju viedokļu sadalījumam. Attiecībā uz jūru vairumā gadījumu ir pozitīva satura
atbildes (19.att.). Par mazajām upēm viesi, līdzīgi kā iedzīvotāji, ir kritiskāki, taču kopumā
lielākais atbilžu skaits norāda, ka viľi to nezina – acīmredzot zin raksturot tikai tos ūdeľus,
kuru tuvumā viľi regulāri uzturas. Stāvokļa dinamika pārsvarā tiek raksturota kā nemainīga
(20.att.).
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Viedokļu sadalījums par dabas ūdeľu stāvokli
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19.att. Novada viesu viedokļi par novada dabas ūdeņu stāvokli

Viedokļi par ūdeľu stāvokļa izmaiľām
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20.att. Novada viesu viedokļi par novada dabas ūdeņu stāvokļa izmaiņām
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4. P AKALPOJUMI
Līdzās dabas un vides dotajām iespējām, saľemamo pakalpojumu piedāvājums un
līmenis ir otrs būtisks faktors, kas viesus „pietur” novadam un skubina to apmeklēt atkārtoti.
Aptauja rāda, ka tikai pārtikas preču iepirkšana un ēdināšana tiek izmantoti regulāri;
arī Tūrisma informācijas centra sniegtais serviss ir relatīvi aktuāls (21.att.), bet pārējie
pakalpojumi izmantoti ievērojami retāk, turklāt dominē atbilde, ka tiek darīts neregulāri,
dažreiz.

Pakalpojumu izmantošana Saulkrastos
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21.att. Viesu izmantotie pakalpojumi Saulkrastu novadā

Pakalpojumu izmantošanas motīvi tieši Saulkrastos pārsvarā ir divi – ērti (resp., tuvi,
pa rokai) un tad, ja ir radusies neplānota vajadzība – kaut kas no nepieciešamā ir aizmirsts
u.tml. (22.att.). Kā pievilcības faktors gandrīz netiek minēta cena; mazliet biežāk – apstāklis,
ka citur šos pakalpojumus konkrētajā situācijā respondents nevar saľemt.
Ērtības faktors visbiežāk norādīts ēdināšanai, procentuāli augsts tas ir pārtikas preču
iegādei un TIC pakalpojumiem. Tas ir saistīts ar cilvēka pamatvajadzībām, kā arī ar aptaujas
mērķgrupas – novada viesu statusa specifiku un vēlmi iegūt informāciju par pakalpojumu
iespējām un notiekošo novadā.
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Pakalpojumu izmantošanas motivācija
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22.att. Pakalpojumu izmantošanas motivācija

5. I NFORMĀCIJA UN VIEDOKĻI
Informācija ir būtisks jebkura ceļojuma elements, pat tad, ja tas ir tikai izbraukums
nedēļas nogalē.
Par visizplatītāko informācijas avotu viesi ir nosaukuši savus viesus un paziľas
(23.att.). Tātad tieši viľu atsauksmes rada vislielāko daļu viedokļa par Saulkrastu novadu un
sniedz ziľas par tajā notiekošo. Internets ir otrs nozīmīgākais ziľu avots iebraucējiem – tas ir
saprotams, jo būtībā nav atkarīgs no potenciālā viesa atrašanās vietas tad, kad viľam šī
informācija ir nepieciešama. Vietējie komunikācijas instrumenti (piemēram, pašvaldības
laikraksts) ir salīdzinoši mazsvarīgi.
Liela daļa viesu uzsver, ka viľiem pēc šādas informācijas faktiski nav vajadzības –
viľi orientējas vairāk uz dabas „pakalpojumu”, kam šāda informācija būtībā nav aktuāla
(24.att.). No informācijas izmantotājiem lielākā daļa pret informācijas kvalitāti ir noskaľoti
pozitīvi, taču ir izteikti arī krasi kritiski viedokļi.
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23.att. Viesu nosauktie informācijas avoti, kuros viņi iegūst ziņas par notiekošo
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24.att. Viesu viedoklis par informēšanas kvalitāti

Attiecībā uz viesu uzľemšanu viennozīmīgi un pārliecinoši vienprātīgs ir viedoklis par
autostāvvietu trūkumu – kā jūras tuvumā tā pilsētā (25.att.), arī to sniegto pakalpojumu
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kvalitāte (nav apsargājamas) – šie trīs faktori ar zināmu „atrāvienu” ieľem visas trīs pirmās
vietas aptaujā minēto iespējamo faktoru klāstā.
Augstas, pakalpojumiem neatbilstošas cenas ir nākamais pretenziju avots; iespējams,
ka ar to saistīts arī ierobežotais pakalpojumu spektrs, dažu pakalpojumu nepietiekamība.

25.att. Viesu viedokļi par viesu uzņemšanas problēmām Saulkrastos

26.att. Viesu viedokļi par iespējām uzņemšanas/apkalpošanas uzlabošanai

Viedokļi par trūkumiem daļēji atspoguļojas arī iespēju raksturojumā – pirmajā vietā ir
tieši iespēja uzlabot autostāvvietu infrastruktūru (26.att.), bet nedaudz atpaliek iespēja veidot
apsargājamas stāvvietas. Pakalpojumu dažādošana daudzveidīgos to aspektos ieľem 2. vietu
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un vairākas nākamās. Būtiski ir priekšlikumi attīstīt inventāra nomu un ēdināšanas
pakalpojumus. No atzīmētajām vēlmēm pašvaldības kompetencē vismaz daļēji ir uzlabot
sabiedrisko transportu un informācijas zīmju sistēmas.
Interesanti, ka gan trūkumos, gan iespējās praktiski netika izteikti neformalizētie
viedokļi, taču viedokli nebija izteikuši vien atsevišķi respondenti. Tas nozīmē, ka aptauja bija
ľēmusi vērā visus galvenos iespējamos motīvus.

6. D ĀRZU KOOPERATĪVĀS SABIEDRĪBAS
Bijušo dārzkopības koopperatīvo sabiedrību teritorijas vasaras sezonā uzľem lielu
skaitu viesu, taču viľu viedokli izzināt bija grūti, jo šie viesi pārsvarā uzturas tieši dārzos un
relatīvi reti apmeklē pilsētu, kas apgrūtina atgriezenisko saiti no viľiem. Dārzos izplatīto
anketu skaits bija ievērojams, vien 20 anketas varēja raksturot, kā šīs grupas pārstāvjus. Tādēļ
viľu aptaujas rezultātu raksturs ir diezgan orientējošs, kaut gan noteiktu ieskatu viľu
problēmās un vajadzībās sniedz.
Vairāk nekā puse no viľiem atzīst, ka dārzos uzturas tikai sezonas laikā, bet gandrīz
piektdaļa – ka pastāvīgi, visu gadu (27a att.). Ja pēdējais skaitlis ir reprezentējošs, tas norāda,
ka dārzu teritoriju vajadzība pēc infrastruktūras pakalpojumiem varētu būt ievērojami lielas.
Dārza/vasarnīcas
izmantošanas periods

Dārza māju labiekārtojums

18%

24%

29%

52%

24%
53%

Elektroapgāde
Visu gadu

Sezonas laikā

a)

Neatbildēja

Apkure/apsilde

Internets

b)
27.att. a) Vasarnīcu un dārza māju izmantošanas raksturs un b) labiekārtojums

Par to liecina arī apstāklis, ka gandrīz ceturtā daļa respondentu mītľu ir apgādāta ar
apsildi, kas vasaras sezonā ir būtībā lieka (27b att.). Tomēr tikai mazliet vairāk kā puse ir
apgādāti ar elektroenerģijas pieslēgumu – šīm mītnēm ir izteikts vasaras mītľu raksturs.
Gandrīz ceturtā daļa respondentu izmanto arī interneta pieslēgumu, visticamāk –
mobili vai radiosaiti.
Ūdens apgāde ir būtisks faktors gan no komforta, gan sanitāri higiēnisko apstākļu
viedokļa. Tā pakalpojumus izmanto 2/5 respondentu (visbiežāk t.s. „vasaras ūdensvads”), bet
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ceturtai daļai ir savs, pastāvīgs un no sezonas maz atkarīgs ūdens ieguves avots (28a att.), kas
piegādā visumā nemainīgas un pārsvarā labas kvalitātes ūdeni. Tikai daži respondenti
norādīja, ka ūdens kvalitāte mēdz būt vai pat pastāvīgi ir neapmierinoša (28b att.)
Ūdens apgāde

Ūdens kvalitāte

35%

35%
41%
47%

6%
24%

12%

Kopējais ūdensvads
Grodu vai dzītā aka (spice)

Laba

Reizēm pasliktinās

Nav; neatbildēja

Bieži slikta

Neatbildēja

28.att. a) ūdens ņemšanas avoti un b) dzeramā ūdens kvalitāte vasarnīcās un dārza mājās

Kanalizācijas pieslēgums

Tualete; notekūdeľi

18%
29%
41%
47%

41%

24%

Skalojumā tualete
Ir

Nav

Neatbildēja

Sausā tualete

Neatbildēja

29.att. a) kanalizācijas pieslēgums un b) izmantotais tualetes veids dārzu mājokļos

Kanalizācijas pieslēgums ir pusei respondent, kas par šo jautājumu ir izteikušies (29a
attēls), taču skalojamā tualete gandrīz pusei visu respondentu. Ievērojot lielo notekūdeľu
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apjomu, kas ir saistīts ar šo komforta veidu, var apgalvot, ka tas rada nopietnu problēmu, šiem
ūdeľiem nekontrolēti nokļūstot apkārtējā vidē.
Atkritumu aizvākšana lielākoties notiek tradicionālā veidā – saskaľā ar līgumu, kas
noslēgts tieši ar atkritumu apsaimniekotāju (30a att.). Vietās, kur vēl saglabājušās kooperatīvu
valdes, tiek slēgti kolektīvie līgumi, taču to īpatsvars ir neliels. Uzmanību šeit jāpievērš
lielajam neatbildējušo procentam, jo šis jautājums nepienācīgas atkritumu apsaimniekošanas
gadījumā var būt stipri sensitīvs un respondenti var censties slēpt savu rīcības veidu.
Šķirošana notiek tikai nelielā skaitā gadījumu; daudz vairāk respondentu atzīmē, ka
viľiem nav iespējas to darīt (30b att.).
Dārzu iemītnieku attieksmi pret šo jautājumu diemžēl raksturo arī jūtami lielāka
procentuālā daļa respondentu, salīdzinot ar iedzīvotājiem, kas uzskata, ka to darīt nav jēgas.
Katrā ziľā, šeit ir nepieciešama situācijas uzlabošana gan organizatoriski attīstot
pakalpojumu, gan ar sankcijām vēršoties pret atkritumu apsaimniekošanas kārtības
pārkāpējiem.
Atkritumu izvešana

Atkritumu šķirošana

18%

24%
35%
41%

24%

34%

6%
18%

Tieši ar izvedēju

Šķiroju

Kopā ar citiem DKS pakalpojumiem

Šķirotu, ja būtu iespēja

Nav

Nešķiroju, neliekas svarīgi

Neatbildēja

Neatbildēja

30.att. a) atkritumu apsaimniekošana un b) viedokļi par atkritumu šķirošanu
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7. S OCIOLOĢISKAIS RAKSTUROJUMS
Aptaujā piedalījās 75 respondenti – 22 vīrieši, 28 sievietes un 25 respondenti, kas savu
dzimumu nenorādīja. Vecuma grupu sadalījums (31.att.) norāda, ka tās ir pārstāvētas samērā
vienmērīgi, pārsvarā esot jauniem cilvēkiem – kuri ir kustīgāki pēc savas būtības un tādēļ
veido procentuāli lielāku daļu viesu. Pensijas un pirmspensijas vecuma respondentu bija
salīdzinoši maz.

Respondentu sadalījums vecuma grupās
10%

6%

3%
4%

15-19
20-25

32%

26-35
36-45
46-60

24%

Vairāk nekā 60
Neatbildēja

21%
31.att. Respondentu-viesu sadalījums galvenajās vecuma grupās

Lielāko daļu respondentu veidoja cilvēki ar dažādām augstākās izglītības pakāpēm
(32.att.). Viľi vidēji ir labāk situēti, arī sociāli aktīvāki un tāpēc lielais viľu īpatsvars nav
pārsteigums.

Respondentu sadalījums pēc izglītības
9%

11%
Vidējā
17%

Vidējā profesionālā

24%
Augstākā (bakalaurs)
Augstākā (maģistrs,
doktors)
Neatbildēja
39%
32.att. Respondentu-viesu sadalījums pēc izglītības
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Izglītības grupas zināmā mērā atspoguļo arī informācija par respondentu nodarbošanos
(33.att.). Pārsvarā ir valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, 11% uzľēmēju (kas ir daudz,
salīdzinot ar citām, līdzīgām aptaujām) un tikai nedaudz procentu aptaujāto veido cilvēki, kas
šāda vai tāda iemesla dēļ nestrādā; bezdarbnieku viľu vidū nav vispār.
Salīdzinoši liela daļa ir privātsektora algoto darbinieku; iedzīvotāju vidū šī daļa ārpus
lielajām pilsētām, ľemot vērā nodarbinātības sektoriālā sadalījuma raksturu, mēdz būt jūtami
mazāka.

Respondentu nodarbošanās

1%
1%

12%

1%

32%

3%

Valsts vai pašvaldības iestādes vai
uzľēmuma darbinieks
Algots darbinieks privātsektorā
Uzľēmējs
Skolnieks/students
Nestrādājošs pensionārs

10%

Amatnieks
Cita veida pašnodarbinātais
11%

Cita
29%

Neatbildēja

33.att. Respondentu-viesu sadalījums pēc nodarbošanās veida

Minētais sadalījums raksturo „vidējo” novada viesi: jauns cilvēks ar labu izglītību,
nodarbināts, strādā sabiedriskajā vai privātajā sektorā. Tieši uz šādu cilvēku vajadzībām būtu
jāorientē tūrisma un arī citu pakalpojumu attīstība Saulkrastu novadā.
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