
 
 

Cienījamie Ķemeru nacionālā parka iedzīvotāji! 

Šis pētījums tiek veikts, lai noskaidrotu, kā Ķemeru nacionālo parku dažādām ikdienas nodarbēm un 

atpūtai izmantojat tieši Jūs, vietējie iedzīvotāji un uzzinātu, kāds ir Jūsu viedoklis par tūrisma un dabas 

aizsardzību šajā teritorijā. Pētījumu NORDPLUS projekta “Vietējo iedzīvotāju programma ilgtspējīgai 

attīstībai” ietvaros veic nevalstiskā organizācija “Ķemeru nacionālā parka fonds” sadarbībā ar Dabas 

aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālo administrāciju. 

Jūsu atbilde pētījumam ir ļoti svarīga, jo tā tiks izmantota teritorijas attīstības plānošanai. Jūsu atbildes 

būs pilnībā anonīmas – datu apstrādes procesā nav iespējams noskaidrot katras anketas izcelsmi.  

Lūdzu, aizpildiet anketu laikā, par ko esat vienojušies ar anketas piegādātāju! Šis pats cilvēks noteiktajā 

laikā ieradīsies arī anketai pakaļ, tādēļ Jums pašiem nav jāuztraucas par aizpildītās anketas nogādi kādā 

konkrētā vietā. 

Ja Jums ir jautājumi par anketas aizpildīšanu, lūdzu, sazinieties ar kādu no mums: 

 

Santa Zemniece 

Ķemeru nacionālā parka fonds 

Projekta “Vietējo iedzīvotāju programma  

ilgtspējīgai attīstībai” speciāliste 

tel.: 29886350 

 

Agnese Balandiņa 

Dabas aizsardzības pārvaldes 

Pierīgas reģionālās administrācijas 

Valsts vides inspektore 

tel.: 26424972 

 

KEMERU NACIONĀLĀ PARKA IZMANTOŠANA ATPŪTAI DABĀ  

 

1. Kādas nodarbes dabā Ķemeru nacionālā parka teritorijā Jūs veicat un cik bieži? 

                  Bieži                            Dažreiz                            Nekad    

      (vismaz 2x mēnesī)             (reizi mēnesī/dažas                

                                                                                                                        reizes gadā) 

a. Medības                

b. Makšķerēšana              

c. Dabas velšu vākšana  

 (ogas, sēnes u.c.)                            

d. Dabas vērošana vai fotografēšana               

e. Pastaigas, pārgājieni                                                           

f. Pikniki (ārpus dzīvesvietas)                                                 

g. Distanču slēpošana                                                            

h. Laivošana                                                                            

i. Braukšana ar velosipēdu                                                     

j. Ceļojumi ar auto                                                                                                                           

k. Citas, kādas?_________________            

 

2. Lūdzu, apvelciet kartē (ar aplīti) Ķemeru nacionālā parka vietas, kuras Jūs izmantojat atpūtai dabā (arī 

tūrisma infrastruktūras objektus)! 

!!! Atzīmēm, lūdzu, izmantojiet tikai melnbalto ĶNP kartes kopiju! Krāsainā karte domāta tikai uzskatei, 

kā informācijas materiāls, kas paliks Jūsu rīcībā arī pēc anketas nodošanas.  



 
 

 

3. Kādas vēl aktivitātes (lūdzu, norādiet tikai vienu vai divas) Jūs vēlētos veikt Ķemeru nacionālajā parkā, 

bet šobrīd nav attiecīga piedāvājuma?  

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

4. Vai ĶNP infrastruktūra (skatu torņi, laipas, maršruti utt.) un teritorijā pieejamie uzņēmēju pakalpojumi 

atpūtu dabā atvieglo, padara ērtāku, pieejamāku?  

              Jā, ļoti            Diezgan       Nedz atvieglo,        Diezgan          Tikpat kā  

                                    lielā mērā          lielā mērā        nedz sarežģī         mazā mērā      nemaz 

                

a. Medības             

b. Makšķerēšanu              

c. Dabas velšu vākšanu  

 (ogas, sēnes u.c.)                        

d. Dabas vērošanu vai  

fotografēšanu              

e. Pastaigas, pārgājienus                                

f. Piknikus (bez ugunskura)                   

g. Piknikus (ar ugunskuru)                       

h. Telšu celšanu/nakšņošanu dabā                 

i. Distanču slēpošanu              

j. Laivošanu               

k. Braukšanu ar velosipēdu                  

l. Ceļojumus ar auto                                                     

m. Citas, kādas________________                                                      

 

5. Kādi uzlabojumi (stendi, norādes zīmes u.c.) Jūsuprāt, būtu nepieciešami Ķemeru nacionālajā parkā? 

Lūdzu, atzīmējiet kartē šādā veidā: 

1) vispirms kartē ar cipariņiem atzīmējiet vietas, kur nepieciešami uzlabojumi. Nekādas citas atzīmes, 

lūdzu, kartē neveiciet! 

2) šajā anketā atbilstoši cipariņiem veiciet paskaidrojumus! Piemēram, 1 – šajā vietā nepieciešams ceļa 

remonts; 2- šajā vietā nepieciešams informācijas stends, utt. Ja nepieciešams, sīkākiem 

paskaidrojumiem (piem. ja vēlaties uzzīmēt sīkāku shēmu vietai, kur nepieciešami uzlabojumi) var 

izmantot arī atsevišķu baltu lapu.  

!!! Atzīmēm, lūdzu, izmantojiet tikai melnbalto ĶNP kartes kopiju! Krāsainā karte domāta tikai uzskatei, 

kā informācijas materiāls, kas paliks Jūsu rīcībā arī pēc anketas nodošanas.  

 

Nepieciešamie uzlabojumi (atbilstoši cipariņiem kartē): 

 

1 - ___________________________________________________________________________________ 

 

2 - ____________________________________________________________________________________ 

 

3 - _______________________________________________________________________________________ 

 

4 - _______________________________________________________________________________________ 

 

5 - ________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 
 

6. Cik viegli ir iegūt informāciju par Ķemeru nacionālo parku? 

 

  Informācija ir viegli pieejama   

  Informāciju iegūt nav nedz viegli, nedz grūti  

  Informācija ir ļoti grūti pieejama  

 

7. Kā Jūs iegūstat informāciju par Ķemeru nacionālo parku? 

   Vietējie laikraksti     Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapa 

   Pašvaldību mājas lapas    Iedzīvotāju sanāksmes   

   Cits (lūdzu, norādiet!)_______________________________ 

 

 

8. Kādā veidā Jūs vēlētos saņemt informāciju par Ķemeru nacionālo parku? 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

9. Vai Jūs esat apmeklējis/-usi dabas izglītības pasākumus Ķemeru nacionālajā parkā (Putnu dienas, 

Sikspārņu nakti u.tml.)?  

 1-2 reizes 

 Vairāk nekā divas reizes 

 Nekad (lūdzu, norādiet iemeslu, piem., informācijas trūkums, neinteresē u.tml.)  

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

10. Vai Jūs gribētu piedalīties dabas aizsardzības aktivitātēs (organizētu pasākumu veidā) Ķemeru 

nacionālajā parkā (daži piemēri minēti 11. jautājumā)? 

  Jā 

  Nē (lūdzu, norādiet iemeslu)__________________________________________________________ 

(varat pāriet pie 13. jautājuma) 

 

11. Ja vēlētos piedalīties, kādām aktivitātēm Jūs dotu priekšroku? 

 Talkas     

 Biotopu kopšana (krūmu novākšana, zāles pļaušana/grābšana u.c.)     

 Dabas novērojumu programma 

  Dabas izglītība, pasākumu organizēšana 

  Cits veids (lūdzu, norādiet)  ____________________________________________________ 

 

12. Cik daudz laika Jūs būtu ar mieru atvēlēt vienas aktivitātes veikšanai?  

 1-3 stundas  

 Nepilnu dienu 

 1 - 2 dienas 

 Vairāk nekā 2 dienas (ar iespējamu dzīvošanu uz vietas un nakšņošanu) 

 

DABAS TŪRISMS ĶEMERU NACIONĀLAJĀ PARKĀ 

 

13. Vai, Jūsuprāt, pēdējo piecu gadu laikā Ķemeru nacionālajā parkā ir vērojama tūrisma attīstība?  

 Nē 

  Jā (lūdzu, miniet piemēru, kā tas izpaužas)  

 

_________________________________________________________________________________ 

 



 
 

 

 

14. Vai Jūsu attieksme pret tūrismu Ķemeru nacionālajā parkā pēdējo 5 gadu laikā ir mainījusies? 

 

   Attieksme pret tūrismu kļuvusi pozitīvāka 

  Attieksme nav mainījusies 

  Attieksme pret tūrismu kļuvusi negatīvāka 

 

  Teritorijā dzīvoju mazāk nekā piecus gadus  

 

15. Kāda, Jūsuprāt, ir tūrisma ietekme Ķemeru nacionālajā parkā: 

    Pozitīva             Nav        Negatīva                       Šo vietu 

                                                 ietekme             ietekmes        ietekme                        nepārzinu  

                                                                                                       

a. Lapmežciema pagastā              

b. Smārdes pagastā               

c. Slampes pagastā                        

(tikai ĶNP teritorijā) 

d. Džūkstes pagastā                        

(tikai ĶNP teritorijā) 

e. Ķemeros                                      

f. Kūdrā (Jūrmala)                          

g. Kūdrā (Babītes nov.)                   

h. Jaunķemeros                               

i. Kaļķī un apkārtnē                        

j. Pavasaru apkārtnē               

k. Lielajāciemā                                 

l. Klapkalnciemā                             

 

 

16. Kā, Jūsuprāt, tūrisms Jūsu dzīvesvietā ietekmē: 

     Ļoti             Diezgan        Ne pozitīva           Diezgan          Ļoti 

     pozitīva             pozitīva        ne negatīva          negatīva         negatīva 

                 ietekme             ietekme        ietekme                ietekme           ietekme 

a. Atpūtas un izklaides iespējas            

b. Iespējas baudīt dabu                     

c. Ikdienas darbu veikšanu 

 (piem., iepirkšanos)                       

d. Pakalpojumus                       

e. Nodarbinātību              

f. Papildus ienākumus  

mājsaimniecībām              

g. Ekonomisko attīstību              

h. Atkritumus un vides piesārņojumu            

i. Augu valsti vai augsnes  

stāvokļa pasliktināšanos               

j. ĶNP tēlu Latvijā                                       

k. ĶNP tēlu  

starptautiskā līmenī                                  

l. Vietējo iedzīvotāju   

attieksmi pret savu               

apkārtni, vidi                                             

m. Citu, (lūdzu, norādiet) 

________________                                 



 
 

 

 

17. Vai Jūs piekrītat šādiem apgalvojumiem saistībā ar tūrismu Ķemeru nacionālajā parkā?   

       Pilnībā          Piekrītu           Nedz piekrītu    Nepiekrītu       Pilnībā  

                                                                          piekrītu                                nedz nepiekrītu                       nepiekrītu 

      

a. Ķemeru nacionālais parks  

ir interesants tūrisma galamērķis                       

b. Tūrismam ir bijusi liela nozīme  

reģionālajā attīstībā                          

c. Es uzskatu, ka tūrisms ĶNP 

 ir pozitīva lieta                          

d. Finansiālie ieguvumi no tūrisma  

galvenokārt paliek vietējiem           

e. Ekonomiskie ieguvumi no tūrisma  

ir lielāki nekā tā radītā negatīvā ietekme 

vietējiem iedzīvotājiem            

f. Plānojot tūrismu, pašvaldība  

ir ņēmusi vērā vietējo iedzīvotāju  

 intereses               

g. Plānojot tūrismu, ĶNP uzņēmēji  

ir ņēmuši vērā vietējo  

 iedzīvotāju intereses                       

h. Plānojot tūrismu, Dabas aizsardzības   

pārvalde (iepriekš ĶNP administrācija)  

 ir ņēmusi vērā vietējo iedzīvotāju                  

     intereses                                                                 

i. ĶNP apmeklētāju uzvedība 

ir vispārpieņemtajām normām  

atbilstoša                                        

j. Tūristu daudzumu ĶNP būtu   

nepieciešams palielināt                                          

k. Tūrisma attīstība ir svarīga     

Ķemeru nacionālā parka nākotnei              

 

 

18. Vai esat piedalījies/-usies tūrisma attīstībā savā dzīvesvietā?  

 Nē  

 Jā (lūdzu, norādiet sīkāk) 

___________________________________________________________________________________ 

 

19. Vai Jūs vēlētos vairāk iesaistīties tūrisma attīstībā savā dzīvesvietā? 

 Nē  

 Jā (lūdzu, norādiet sīkāk) 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

20. Citi komentāri saistībā ar tūrismu:  

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 



 
 

DABAS AIZSARDZĪBA 

21. Kā Jūsu mājsaimniecību ietekmējuši dabas aizsardzības pasākumi tās tiešā tuvumā? 

             Daudz                 Daži         Nedz ieguvumi          Neliela                Liela 

                      ieguvumu           ieguvumi         nedz zaudējumi        negatīva         negatīva 

                                                                                                                                  ietekme             ietekme  

 

a. Finansiālā situācija             

b. Atpūtas iespējas                 

c. Dzīves apstākļi               

d. Veselība                                        

e. Cits, (lūdzu, norādiet!)             

______________________________ 

22. Kuras aktivitātes Jums šķiet piemērotas īstenošanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (arī ĶNP)?  

     Tikai                Tikai                Gan kā individuāla                  Nemaz   

                                            kā individuāla                 organizētu                         nodarbe,                    nav piemērota 

                nodarbe                 pasākumu veidā       gan organizēts pasākums 

              

a. Pastaigas, pārgājieni             

b. Braukšana ar velosipēdu 

pa speciāliem maršrutiem,  

velotakām, ceļiem u.tml.              

c. Braukšana ar velosipēdu  

apvidū, ārpus ceļiem              

d. Makšķerēšana              

e. Medības                

f. Ogošana un sēņošana             

g. Laivošana               

h. Distanču slēpošana/     

iešana ar sniega kurpēm                 

i. Dabas vērošana              

j. Fotografēšana              

k. Izjādes ar zirgiem                 

l. Braukšana ar kvadraciklu                

 

23. Kā, pēc Jūsu domām, dabas aizsardzība Jūsu dzīvesvietā ietekmē: 

      Ļoti          Neliela            Nedz pozitīva         Neliela               Ļoti 

              pozitīva          pozitīva       nedz negatīva       negatīva            negatīva 

              ietekme           ietekme           ietekme           ietekme           ietekme               

 

a. Iespējas baudīt teritoriju                

b. Ainavas skaistumu           

c. Nodarbinātību            

d. Tūrismu             

e. Ekonomisko attīstību            

f. Dabas daudzveidību           

g. ĶNP tēlu Latvijā                                      

h. ĶNP tēlu  

       starptautiskā līmenī                   

i. Vietējo iedzīvotāju attieksmi 

pret savu apkārtni, vidi           

j. Citu (lūdzu, norādiet) 

_____________________           



 
 

24. Vai Jūs piekrītat šādiem apgalvojumiem saistībā ar dabas aizsardzību Ķemeru nacionālajā parkā? 

 

                 Pilnībā       Piekrītu Nedz piekrītu,      Nepiekrītu Pilnībā  

               piekrītu   nedz nepiekrītu             nepiekrītu 

a. Dabas aizsardzība traucē 

saimnieciskajai darbībai              

b. Neskartas dabas manas dzīvesvietas  

 apkārtnē vairs nav                                                 

c. ĶNP ir vērojams līdzsvars starp  

mežsaimniecisko darbību un iespēju 

izmantot mežus atpūtai             

d. Aizsargājamās teritorijas esamība  

ir cēlusi mana novada nozīmību  

 manās acīs             

e. Dabas aizsardzības pasākumi  

ir uzlabojuši manas zināšanas par dabu          

f. Dabas aizsardzības galvenais mērķis  

ir dabiskās vides saglabāšana                   

g. Dabas aizsardzībai ir jāuzlabo medību   

un makšķerēšanas iespējas            

h. Ir jānodrošina dabas saglabāšana  

turpmākajām paaudzēm                  

i. Lēmējvarai nerūp, kā nepārdomāta  

ekonomiskā attīstība   

ietekmē dabas aizsardzību                                    

j. Privātīpašniekiem, kuriem pieder  

ekoloģiski vērtīgas dabas teritorijas,  

būtu tās jānodod dabas aizsardzībai  

pret atbilstošu atlīdzību                                          

k. Es labprāt atbalstītu dabas aizsardzības  

situācijas uzlabošanu, ja tas būtu 

 finansiāli izdevīgi             

l. Aizsargājamās dabas teritorijas   

man ir ļoti svarīgas, lai arī es  

tās neizmantoju                                                      

 

25. Ar kādām ar dabu saistītām problēmām Jūs esat saskāries Ķemeru nacionālajā parkā? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

26. Citi komentāri saistībā ar dabas aizsardzību: 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 



 
 

INFORMĀCIJA PAR RESPONDENTU 

27. Dzimums   Sieviete   Vīrietis 

28. Dzimšanas gads  19_____   

29. Mājsaimniecības lielums _____  pieaugušie un  ____ bērni (līdz 18 g.v.) 

30. Dzīvesvieta                                                                                                 

Lapmežciema pagasts          

Smārdes pagasts        

Slampes pagasts                 

Džūkstes pagasts                 

Ķemeri                                  

Kūdra (Jūrmala)                   

Kūdra (Babītes nov.)            

Jaunķemeri                          

Kaļķis un apkārtne               

Pavasaru apkārtne              

Lielaisciems                         

Klapkalnciems                     

   

       

31. Vai Jūs esat dzimis ĶNP teritorijā? 

 Esmu te dzimis un dzīvojis visu līdzšinējo mūžu  

 Esmu te dzimis, bet esmu dzīvojis arī citur ________ gadus 

 Esmu dzimis citur, ĶNP teritorijā dzīvoju ______ gadus 

32. Izglītības līmenis 

 Pamata     Augstākā profesionālā (koledža) 

 Vidējā     Augstākā (universitāte)  

 Vidējā speciālā (tehnikums) 

 

 

33. Nodarbošanās 

 Uzņēmējs/-a vai pašnodarbinātais/-ā    Pensionārs/-e 

 Darbinieks/-ce     Mājsaimnieks/-ce 

 Students/-te       Cits (lūdzu, norādiet!) ______________ 

 Bezdarbnieks/-ce      

 

 

34. Vai Jūsu darbs ir saistīts ar tūrismu? 

 Nē   Jā (lūdzu, norādiet sīkāk) 

 ____________________________________________________ 

 

35. Kādi bija Jūsu mājsaimniecības kopējie ienākumi 2012. gadā (LVL)? 

 līdz 2400           7 001 – 10 000  

 2401 – 7 000    virs 10 000  

 

 

 



 
 

 

 

36. Kādi bija Jūsu mājsaimniecības ienākumi no šādām nodarbēm Ķemeru nacionālajā parkā 2012. gadā?  

                 Nebija        Nenozīmīgi          Būtiski           Galvenais avots 

             ienākumu         ienākumi         ienākumi       (vairāk nekā 50 %)  

                                                               (līdz 20%)        (~ 21-50%) 

a. Makšķerēšana un medības            

b. Mežsaimnieciskā darbība            

c. Tūrisms*              

d. Dabas velšu vākšana (ogas, sēnes u.c.)                  

e. Cits (lūdzu, norādiet!) 

 _______________                         

 

*(piemēram, ienākumi no darba savā vai citai personai piederošā tūrisma tūrisma uzņēmumā; īres pakalpojumiem 

(telšu/kemperu vietas, vasaras mājas u.tml.), u.c.)  

 

 

39. Vai kādam no mājsaimniecības pieder kāds no zemāk minētajiem īpašuma veidiem Ķemeru 

nacionālajā parkā?  

    Jā  Nē 

Vasaras māja       

Zeme/mežs       

 

40. Ja vēlaties turpmāk operatīvāk saņemt informāciju par Ķemeru nacionālo parku (pasākumiem, 

iespējām piedalīties dabas aizsardzības aktivitātēs u.c.), lūdzu, atstājiet savu kontaktinformāciju 

cilvēkam, kurš veic anketēšanu! Lai saglabātu anonimitāti, kontaktus uzrakstiet uz atsevišķas lapas – 

anketas un kontakti tiks ievietoti katrs savā kastē. 

 

 

Paldies par atsaucību! 

 

 


