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2013.gada novembrī pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (Pasūtītājs) pieprasījuma 
pētījumu centrs „SKDS” (Izpildītājs) saskaņā ar līgumu DA-13-181-lī veica darbu – aptaujas 
anketas sagatavošanu. 

Anketas sagatavošanas laikā notika vairākas tikšanās ar Rīgas domes Pilsētas attīstības 
departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļu un 
Sabiedrības iesaistes nodaļu pārstāvjiem, kā arī saziņa elektroniski.  

Izstrādātās anketas gala versija ir saskaņota ar Departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes 
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļu un Sabiedrības iesaistes nodaļu. 
 
 
 

Aptaujas izstrādes apraksts un izvēlētās metodes jautājumu 

sagatavošanā apraksts 

 

1) Veidojot anketu, Pētījumu centrs SKDS pamatā izmantoja Tehniskajā Specifikācijā (skat. 

2.pielikumu) minētos tēmu lokus. 

 Mājokļu kvalitāte un pieejamība; 

 Esošo parku kvalitāte; 

 Atkritumu apsaimniekošanas efektivitāte; 

 Transporta organizācija; 

 Sociālās apkalpes infrastruktūra un pakalpojumi. 

 Ikdienas pakalpojumi; 

 Apbūves pārveidojumi Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas (RVC un AZ)  
teritorijā; 

 Iedzīvotāju izpratne un zināšanas par Rīgas vēsturisko centru. 

Tiesa, darba gaitā, apspriežot ar Pasūtītāju pētījumam nepieciešamo informāciju, šo tēmu saturs 

tika precizēts.  

2. Anketas gatavošanas laikā Izpildītājs ir iepazinies ar visiem Tehniskajā specifikācijā minētajiem 

pētījumiem,  

 Pārskats par iedzīvotāju aptaujas rezultātiem „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšana un 
attīstība”, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2002 (pieejams 
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļā); 

 Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izvērtēšanas 
sistēmas vadlīnijas, SIA „DEA Baltika”, 2009 (pieejams Vēsturiskā centra plānošanas 
nodaļā); 

 Kvantitatīvais pētījums „Rīgas iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldību”, SIA „Latvijas Fakti”, 
2013 jūlijs-augusts (pieejams http://sus.lv/files/RD_atskaite-08.2013_gala.doc); 

 Iedzīvotāju aptauja par dzīvi RVC un tā aizsardzības zonas apkaimēs , SIA „Aptauju 
Centrs”, SIA „Projektu un kvalitātes vadība”, 2013 (pieejams Vēsturiskā centra plānošanas 
nodaļā) 2013. gada rudenī (oktobris - decembris); 
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Sagatavojot anketu, iespēju robežās tika mēģināts nodrošināt iespējas salīdzināt iegūtos datus, 

tomēr tika secināts, ka vairākos gadījumos, kad salīdzinājums būtu lietderīgs, (piem., ar pētījumu 

„Rīgas vēsturiskā centra saglabāšana un attīstība”) iepriekšējā pētījumā izmantotā metode un 

izlases kopa neļauj šos datus salīdzināt.  

 

Anketā tika iestrādāti arī Tehniskajā Specifikācijā minētie dati, kas nepieciešami par 

respondentiem.  
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Anketa 
Aptaujas anketa 

201X. gada xxxxxx 
 

Labrīt (labdien, labvakar)! Mani sauc …………………………… un es pārstāvu sabiedriskās domas pētījumu centru 
xxxx. Šobrīd mēs veicam aptauju, lai noskaidrotu rīdzinieku viedokļus par dzīves kvalitāti Rīgas vēsturiskajā 
centrā un tā aizsardzības zonā. Jūs intervijai esat izvēlēts pilnīgi nejauši. Aptaujas dalībnieku sniegtās atbildes 
tiks izmantotas vienīgi apkopotā veidā, un mēs Jums garantējam pilnīgu Jūsu atbilžu anonimitāti. Vai Jūs, lūdzu, 
būtu ar mieru atbildēt uz anketas jautājumiem? 
 
INTERVĒTĀJAM! Sākšanas laiks jāaizpilda obligāti!          Intervijas sākšanas laiks: plkst. ......................... 
 
X1. Sakiet, lūdzu, kas, Jūsuprāt, ir Rīgas vēsturiskais centrs? (Izsniegt kartītes A, B, C. Izvēlēties vienu atbilžu 
variantu!) 
X2. Un sakiet, lūdzu, kur, Jūsuprāt, ir Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robeža? (Izsniegt kartītes D, E,F. 
Izvēlēties vienu atbilžu variantu!) 

 X1 X2 

Variants A 1  

Variants B 2  

Variants C 3  

Variants D  4 

Variants E  5 

Variants F  6 

Grūti pateikt/NA 8 8 

 
Saskaņā ar likumu, Rīgas vēsturiskais centrs un tā aizsardzības zona ir šajās robežās (izsniegt kartīti N) 
 
X3. Sakiet, lūdzu, kādi ir Jūsu galvenie ieguvumi un priekšrocības, dzīvojot šajā teritorijā? (Uzmanību intervētājam 
–detalizēti  pierakstiet respondenta atbildi! Ja nepieciešams, precizējiet minētos aspektus!) 
 ________________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________________  
Nav ieguvumu un priekšrocību............................................. 9801 
 
X4. Un kas ir galvenās grūtības un sarežģījumi, ar ko Jums nākas saskarties, dzīvojot šajā teritorijā? (Uzmanību 
intervētājam –detalizēti  pierakstiet respondenta atbildi! Ja nepieciešams, precizējiet minētos aspektus!) 
 ________________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________________  
Nav grūtību un sarežģījumu ................................................. 9801 
 
X5. Kas, Jūsuprāt,  būtu risināms pirmkārt, lai uzlabotu Jūsu ikdienas dzīvi Rīgas vēsturiskajā centrā un tā 
aizsardzības zonā? (Uzmanību intervētājam –detalizēti  pierakstiet respondenta atbildi! Ja nepieciešams, precizējiet 
minētos aspektus!) 
 ________________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________________  
 
X6. Sakiet, lūdzu, vai pēdējo gadu laikā Jūs esat apsvēris domu pārcelties uz kādu citu apkaimi ārpus Rīgas 
vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas?  

Jā 1 Jautāt X7 

Nē 2 Jautāt X8 

 
X7. Sakiet, lūdzu, kādu iemeslu dēļ Jūs esat apsvēris šādu iespēju? (Uzmanību intervētājam –detalizēti  pierakstiet 
respondenta atbildi! Ja nepieciešams, precizējiet minētos aspektus!) 
 ________________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________________  
 



„Aptaujas anketas sagatavošana Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai 

par dzīves kvalitāti” 

SKDS, 2013.gada novembris 6 

X8. Domājot par Jūsu apkaimi, cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat šādiem apgalvojumiem? (Atzīmēt vienu 
atbildi katrā rindiņā!) 

  Pilnīgi 
piekrītu 

Drīzāk 
piekrītu 

Drīzāk 
nepiekrītu 

Pilnīgi 
nepiekrītu 

Grūti pateikt/ 
NA 

1 Es pazīstu savus kaimiņus un sveicinos ar viņiem 1 2 3 4 8 

2 Cilvēki manā apkaimē ir gatavi palīdzēt saviem 
kaimiņiem  

1 2 3 4 8 

3 Cilvēki ir gatavi sadarboties, lai uzlabotu apkārtējās 
vides kvalitāti apkaimē 

1 2 3 4 8 

4 Man ir kopības sajūta ar cilvēkiem manā apkaimē 1 2 3 4 8 

5 Man ir līdzīgas vērtības ar manā apkaimē 
dzīvojošajiem cilvēkiem 

1 2 3 4 8 

 
Tagad daži jautājumi par Jūsu mājokli un māju kopumā. 

 
A1. Sakiet, lūdzu, kāda ir Jūsu mājokļa platība!  
PIEZĪME INTERVĒTĀJAM: ja attiecīgajā mājoklī (dzīvoklī) dzīvo vairākas mājsaimniecības/ģimenes, ir jāatbild par to 
telpu/ telpām, kas ir respondenta mājsaimniecības rīcībā 
…………………………m

2
 

A2 Sakiet, lūdzu, cik lielā mērā Jūs esat apmierināts ar savu mājokli un māju, kur dzīvojat? (Atzīmēt vienu atbildi 
katrā rindiņā!) 

  Ļoti apmierināts Drīzāk apmierināts Drīzāk neapmierināts Ļoti neapmierināts Grūti pateikt/ NA 

1 Mājoklis   1 2 3 4 8 

2 Māja kopumā 1 2 3 4 8 

 
A3. Sakiet, lūdzu, vai Jūsu mājoklī ir pieejami šādi pakalpojumi? (Atzīmēt visas piemērotās atbildes!) 
A4. Sakiet, lūdzu, kas vēl būtu nepieciešams Jūsu mājoklī, lai Jūs to varētu atzīt par pilnīgi piemērotu savām 
vajadzībām? (Atzīmēt visas piemērotās atbildes!) 
PIEZĪME INTERVĒTĀJAM: te netiek domāta māja kopumā, bet tieši mājoklis (piem., dzīvoklis). 

 A3 A4 

Tualete  1 1 

Duša vai vanna  2 2 

Centralizēta ūdensapgāde  3 3 

Centralizēta kanalizācija 4 4 

Centralizēta apkure 5 5 

Siltais ūdens 6 6 

Gāze  7 7 

Stacionārais telefons  8 8 

Interneta pieslēgums 9 9 

Cits (norādīt, kas)…………………………………………..  10 

Nekas no minētā 11 11 

Grūti pateikt/NA 98 98 

 
Jautājumu A5 uzdot, ja jautājumā A3 norādīts, ka mājoklī NAV centrālapkures 
A5. Sakiet, lūdzu, kāda apkure ir Jūsu mājoklī (dzīvoklī)? 

Mājai ir autonoma apkures sistēma 1 

Dzīvoklī ir autonoma apkures sistēma (piem., elektriskā, gāzes u.tml.) 2 

Mājoklī vai mājā ir krāsns apkure 3 

Cits variants (norādīt)………………………………….. 4 

Grūti pateikt/NA 8 

 
A6. Sakiet, lūdzu, vai šim mājoklim Jūs esat? (Atzīmēt vienu atbildes variantu!) 

Īpašnieks / īpašnieka ģimenes loceklis 1 

Īrnieks / atbildīgā īrnieka ģimenes loceklis 2 

Apakšīrnieks 3 

Cits variants (norādīt)………………………….. 4 

Grūti pateikt/NA 8 
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A7. Cik ilgi Jūs dzīvojat šajā mājoklī?  

Mazāk par gadu 1 

1-5 gadi 2 

6-10 gadi 3 

Ilgāk 4 

Grūti pateikt/NA 8 

 
Un tagad vairāki jautājumi par māju, kurā dzīvojat. 
 
B1. Sakiet, lūdzu, kā īpašumā ir Jūsu māja?  

Valsts/ pašvaldības 1 

Privātīpašnieks /Īpašnieki 2 

Katram savs dzīvoklis – māja ir kopīpašums 3 

Cits variants (norādīt)………………………….. 4 

Nezinu/ NA 8 

 
B2. Sakiet, lūdzu, cik veca ir ēka, kurā Jūs dzīvojat? Vai tā ir celta…  

... līdz 1.pasaules karam 1 

… laikā starp 1. un 2 pasaules karu 2 

…padomju gados 3 

… laikā no 1991. –2000.gadam 4 

… pēc 2000.gada  5 

Nezinu/NA 8 

 
B3. Sakiet, lūdzu, ko Jūsu mājā vajadzētu uzlabot pirmkārt? (Uzmanību intervētājam –detalizēti pierakstiet 
respondenta atbildi! Ja nepieciešams, ļoti vispārīgas atbildes gadījumā, lūdziet precizēt!) 
 
 ________________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________________  
 
B4. Sakiet, lūdzu, vai Jūsu mājā ir sekojošais? (Atzīmēt visas piemērotās atbildes!) 

Lifts 1 

Iespēja iebraukt /ērti iekļūt ar bērnu ratiņiem/ ratiņkrēslu (t.sk. ir iekārtota uzbrauktuve) 2 

Iespēja novietot automašīnu pie mājas (t.sk. pagalmā, garāžā u.tml.) 3 

Iespēja novietot automašīnu tuvu mājai (5-10 minūšu gājiena attālumā) 4 

Nekas no minētā 5 

Grūti pateikt/NA 8 

 
B5. Vērtējot savu māju, sakiet, lūdzu, cik apmierināts vai neapmierināts Jūs esat ar šādiem aspektiem? 

  Ļoti 
apmierināts 

Drīzāk 
apmierināts 

Drīzāk 
neapmierināts 

Ļoti 
neapmierināts 

Grūti 
pateikt/ NA 

1 Mājas ārējais izskats/ fasāde 1 2 3 4 8 

2 Koplietošanas telpas (kāpņu telpas u.tml.) 1 2 3 4 8 

3 Jumta stāvoklis 1 2 3 4 8 

4 Mājas apsaimniekošanas kvalitāte 1 2 3 4 8 

5 Drošība mājas apkārtnē dienas laikā 1 2 3 4 8 

6 Drošība mājas apkārtnē nakts laikā 1 2 3 4 8 

7 Apgaismojums ap māju ielas pusē 1 2 3 4 8 

8 Apgaismojums pagalmā 1 2 3 4 8 

9 Gaisa kvalitāte mājas apkārtnē 1 2 3 4 8 

10 Trokšņu līmenis mājas apkārtnē dienā 1 2 3 4 8 

11 Trokšņu līmenis mājas apkārtnē naktī 1 2 3 4 8 

12 Dzeramā ūdens kvalitāte Jūsu dzīvesvietā 1 2 3 4 8 

13 Auto novietošana 1 2 3 4 8 
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B6. Sakiet, lūdzu, kā pēdējo 10 gadu laikā ir mainījušies šādi aspekti? 

  Ļoti 
uzlabojies 

Drīzāk 
uzlabojies 

Nav 
mainījies 

Drīzāk 
pasliktinājies 

Ļoti 
pasliktinājies 

Grūti 
pateikt/NA 

1 Mājas ārējais izskats/ fasāde 1 2 3 4 5 8 

2 Koplietošanas telpas (kāpņu telpas 
u.tml.) 

1 2 3 4 5 8 

3 Jumta stāvoklis 1 2 3 4 5 8 

4 Mājas apsaimniekošanas kvalitāte 1 2 3 4 5 8 

5 Drošība mājas apkārtnē dienas laikā 1 2 3 4 5 8 

6 Drošība mājas apkārtnē nakts laikā 1 2 3 4 5 8 

7 Apgaismojums ap māju ielas pusē 1 2 3 4 5 8 

8 Apgaismojums pagalmā 1 2 3 4 5 8 

9 Gaisa kvalitāte mājas apkārtnē 1 2 3 4 5 8 

10 Trokšņu līmenis mājas apkārtnē dienā 1 2 3 4 5 8 

11 Trokšņu līmenis mājas apkārtnē naktī 1 2 3 4 5 8 

12 Dzeramā ūdens kvalitāte Jūsu 
dzīvesvietā 

1 2 3 4 5 8 

13 Auto novietošana 1 2 3 4 5 8 

14 Sociālā dzīve - attiecības ar 
kaimiņiem  

1 2 3 4 5 8 

 
B7. Sakiet, lūdzu, vai pēdējo 10 gadu laikā Jūsu mājā ir veikti šādi remontdarbi un pārbūves? (Atzīmēt visas 
piemērotās atbildes!) 

Fasāde 1 

Jumts 2 

Logu nomaiņa (visu vai daļas) 3 

Kāpņu telpas labiekārtošana 4 

Ārdurvju nomaiņa 5 

Ārdurvju restaurācija, remonts 6 

Bēniņu telpu izbūve 7 

Pagalma labiekārtošana (piem., žoga, atpūtas zonu, apstādījumu u.tml. izveidošana)  8 

Inženierkomunikāciju (ūdensvadi, siltumapgāde u.tml.)  izbūve, kapitālais remonts/nomaiņa 9 

Cits (norādīt, kas) ………………………………………… 10 

Nekādi remontdarbi nav veikti 11 

Nezinu/ NA 98 
 

Nākamie jautājumi ir par pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu 
 

C1. Sakiet, lūdzu, cik informēts Jūs esat par Rīgas kultūrvēsturisko mantojumu – arhitektūras vērtībām, 
tradīcijām, vēsturi u.tml)?   

Ļoti labi informēts 1 

Drīzāk labi informēts 2 

Drīzāk vāji informēts 3 

Ļoti vāji informēts 4 

Grūti pateikt/NA 8 
 

Jūsu māja atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā vai tā aizsardzības zonā, un tajā esošajām ēkām var tikt piešķirts 
noteikts statuss, kas raksturo tās kultūrvēsturisko vērtību.  
C2. Vai Jūs zināt, kāds ir Jūsu mājas statuss, un ja jā – lūdzu norādiet to! (izsniegt kartīti C2, Atzīmēt vienu atbildes 
variantu!) 

Kultūras piemineklis 1 

Ir kultūrvēsturiski unikāla ēka 2 

Ir kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka 3 

Kultūrvēsturiski vērtīga ēka  4 

Ēka ar nelielu kultūrvēsturisku vērtību 5 

Ēka bez kultūrvēsturiskas vērtības 6 

Vidi degradējoša ēka  7 

Nekas no minētā 8 

Nezinu, kāds ir mājas statuss 9 

C3A. Vai pēdējo 10 gadu laikā ir radušās problēmas/ grūtības ar mājas remontu TĀPĒC, ka māja atrodas Rīgas 
vēsturiskajā centrā vai tā aizsardzības zonā vai tai ir piešķirts noteikts statuss (piemēram, tā ir kultūrvēsturiski 
vērtīga ēka u.tml.)?  
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C3B. Ja jā, lūdzu raksturojiet, kādas  

Jā, šī iemesla dēļ radās problēmas 1 C3B. Kādas (norādīt)……………………………………………………………… 

Problēmas nav radušās  2  

Nav mēģināts remontēt māju  3  

Nezinu 8  

 
C4A. Vai pēdējo 10 gadu laikā ir radušās problēmas/ grūtības ar mājokļa (dzīvokļa) remontēšanu TĀPĒC, ka māja 
atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā vai tā aizsardzības zonā vai tai ir piešķirts noteikts statuss (piemēram, tā ir 
kultūrvēsturiski vērtīga ēka u.tml.)?  
C4B. Ja jā, lūdzu raksturojiet, kādas  

Jā, šī iemesla dēļ radās problēmas 1 C4B. Kādas (norādīt)……………………………………………………………… 

Problēmas nav radušās  2  

Nav mēģināts remontēt mājokli  3  

Nezinu 8  

 
C5. Vai pēdējo 10 gadu laikā Jūs esat darījis kaut ko no minētā? (Atzīmēt visas piemērotās atbildes!) 

Esmu ieguvis teorētiskas zināšanas un iemaņas par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu (piem., kursos 
vai semināros)  

1 

Esmu ieguvis praktiskas zināšanas un iemaņas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā (piem., apguvis 
kādas prasmes) 

2 

Esmu piedalījies lēmumu pieņemšanā par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību 
(apspriešanas u.tml.) 

3 

Esmu praktiski piedalījies kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un attīstībā (veicis kādus darbus – piem., 
restaurācija, celtniecība u.tml.)  

4 

Esmu informēts par iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus par kultūrvēsturisko vērtību 
veidojošās vēsturiskās apbūves saglabāšanu Rīgas vēsturiskā centra  un tā aizsardzības zonas teritorijā 

5 

Esmu iepazinies ar informāciju par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu medijos  

Neesmu darījis neko no minētā 6 

Grūti pateikt/NA 8 
 

Tagad vairāki jautājumi par teritorijas tīrību un atkritumu savākšanu 
 

E1. Kā Jūs vērtējat šos aspektus savas mājas apkārtnē?  

  Ļoti 
apmierināts 

Drīzāk 
apmierināts 

Drīzāk 
neapmierināts 

Ļoti 
neapmierināts 

Grūti 
pateikt/ NA 

1 Teritorijas tīrība mājas apkārtnē ikdienā 1 2 3 4 8 

2 
Atkritumu savākšanas kārtība lielu svētku 
laikā/ savākšana pēc svētkiem 

1 2 3 4 8 

3 
Sadzīves atkritumu savākšanas kārtība un 
biežums Jūsu mājā 

1 2 3 4 8 

4 
Atkritumu savākšana mājas apkārtnē - 
parkos, skvēros, uz ielām (piem., urnu 
izvietojums, izskats u.tml.) 

1 2 3 4 8 

 

E2. Kā notiek sadzīves atkritumu savākšana Jūsu mājas iedzīvotājiem?  

Atkritumus savāc mašīna noteiktā laikā 1 

Mājai ir kopīgi atkritumu konteineri visiem atkritumu veidiem 2 

Mājai ir atsevišķi konteineri papīram, stiklam u.tml.) 3 

Cits variants (norādīt, kas)……………………………………. 4 

Grūti pateikt/NA 8 
 

E3. Sakiet, lūdzu, ja Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā tiktu ieviesta šāda kārtība, dodot iespēju 
šķirot atkritumus, vai Jūs to darītu?  

  
Noteikti 
šķirotu 

Lielāka iespēja, 
ka šķirotu 

Lielāka iespēja, ka 
nešķirotu 

Noteikti 
nešķirotu 

Grūti 
pateikt/ NA 

1 Būtu kopējs atkritumu šķirošanas 
punkts vairākiem kvartāliem 

1 2 3 4 8 

2 Atkritumu šķirošanas konteineri būtu 
katrai mājai  

1 2 3 4 8 
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Tagad daži jautājumi par zaļo teritoriju, parkiem, skvēriem Jūsu mājas apkārtnē 
 

F1. Lūdzu, raksturojiet savas mājas pagalmu! (Atzīmēt visas piemērotās atbildes!) 

Pagalma kā tāda nav 1 Pāriet pie F4 

Ar kokiem, apstādījumiem 2 

Pāriet pie F2 

Ar pasīvās atpūtas zonu (soliņi, āra mēbeles) 3 

Ar aktīvās atpūtas zonu (piem., āra trenažieri, sporta aktivitātes ) 4 

Ar bērnu rotaļu laukumu 5 

Tajā ir vieta suņu pastaigām 6 

Tajā ir publiski pieejamas funkcijas (piemēram, āra kafejnīca) 7 

Tajā atrodas šķūnīši 8 

Ir iespēja turēt automašīnas 9 

Cits (norādīt)…………………………… 10 

Grūti pateikt/NA 98 
 

F2. Sakiet, lūdzu, cik apmierināts vai neapmierināts Jūs esat ar savas mājas pagalmu?  

Pilnīgi apmierināts 1 
Pāriet pie F4 

Drīzāk apmierināts 2 

Drīzāk neapmierināts 3 
Pāriet pie F3.   

Pilnīgi neapmierināts 4 

Grūti pateikt/NA 8 Pāriet pie F4 
 

F3. Sakiet, lūdzu, kas tieši Jūs neapmierina, runājot par Jūsu pagalmu? Ko vajadzētu uzlabot vai mainīt? 
(Uzmanību intervētājam –detalizēti pierakstiet respondenta atbildi! Ja nepieciešams, precizējiet minētos aspektus!) 
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
 

F4. Un sakiet, lūdzu, cik bieži Jūs pastaigājaties, atpūšaties zaļajā zonā (piem., parki, skvēri)?  

Vismaz reizi nedēļā 1 

Vismaz reizi mēnesī  2 

Retāk kā reizi mēnesī 3 

Nav nepieciešams 4 

Grūti pateikt/NA 8 
 

F5. Raksturojot situāciju Jūsu mājas tuvākajā apkārtnē, vai ir pieejami kādi parki,  skvēri 

Līdz 10-15 minūšu gājiena attālumā  1 

15-30 minūšu gājiena attālumā 2 

Tālāk  3 

Grūti pateikt/NA 8 
 

F6. Ja Jūs atpūšaties, pavadāt laiku brīvā dabā, kur Jūs to parasti darāt? (Atzīmēt visas piemērotās atbildes!) 

Mājas pagalmā 1 

Mājas tuvumā (10-15 minūšu gājiena attālumā) 2 

Citur Rīgas centrā 3 

Rīgas teritorijā ārpus Rīgas centra (Mežaparks, Jugla u.tml.)  4 

Ārpus Rīgas  5 

Nemēdzu atpūsties, pavadīt laiku dabā, zaļajā zonā 6 

Grūti pateikt/NA 8 
 

F7. Sakiet, lūdzu, ko Jūs gribētu, kas Jums ir nepieciešams publiskajā ārtelpā (t.sk., parkos, skvēros)? (Atzīmēt 
visas piemērotās atbildes!) 
F8. Kuras no šim iespējām ir pieejamas Jūsu mājas apkārtnē? (Atzīmēt visas piemērotās atbildes!) 

 F7 F8. 

Iespēja pastaigāties 1 1 

Iespēja nodarboties ar sportu (piemēram, skriet) 2 2 

Iespēja nodarboties ar mazaktīvu atpūtu brīvā dabā  3 3 

Bērnu rotaļlaukumi 4 4 

Iespēja pastaigāties ar suņiem 5 5 

Iespēja pavadīt laiku āra kafejnīcās, terasēs  6 6 

Kultūras pasākumi brīvā dabā 7 7 

Cits (norādīt, kas) ………………………………………… 8  

Grūti pateikt/NA 9 9 
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Nākamie jautājumi ir par publisko ārtelpu (ielas, laukumi) Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā 
 

G1. Kā Jūs vērtējat šādus aspektus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas publiskajā ārtelpā? Vai Jūs 
ar tiem esat ļoti apmierināts, drīzāk apmierināts, drīzāk neapmierināts vai ļoti neapmierināts? 

  Ļoti 
apmierināts 

Drīzāk 
apmierināts 

Drīzāk 
neapmierināts 

Ļoti 
neapmierināts 

Grūti 
pateikt/NA 

1 Ēku tehniskais stāvoklis 1 2 3 4 8 

2 Ēku pirmo stāvu pievilcība 1 2 3 4 8 

3 Ēku pirmajos stāvos pieejamo pakalpojumu un 
aktivitāšu (piem., veikali, kafejnīcas u.tml.) 
daudzveidība 

1 2 3 4 8 

4 Publisko sēdvietu/soliņu pieejamība (daudzums, 
izvietojums) 

1 2 3 4 8 

5 Publisko sēdvietu/soliņu kvalitāte (dizains, 
tehniskais stāvoklis) 

1 2 3 4 8 

6 Āra mēbeļu (piem., terases) atbilstība vēsturiskā 
centra raksturam 

1 2 3 4 8 

7 Ielu/ietvju tīrīšana (biežums, uzturēšana) 1 2 3 4 8 

8 Ziemā sniega tīrīšana un savākšana no ielām 1 2 3 4 8 

9 Ziemā sniega tīrīšana un savākšana no jumtiem 1 2 3 4 8 

10 Apstādījumu daudzums  1 2 3 4 8 

11 Apstādījumu kvalitāte (augu sortiments, izskats, 
kopšana u.tml.) 

1 2 3 4 8 

12 Izkārtņu, reklāmas plakātu kvalitāte/daudzums 
un atbilstība vēsturiskā centra raksturam 

1 2 3 4 8 

13 Vietas izjūta/raksturs/tēls (piederības sajūta, 
unikālās kvalitātes, vietas vēsture u.tml.) 

1 2 3 4 8 

14 Apgaismojums 1 2 3 4 8 

15 Izgaismojums (ēkas, objekti, t.sk. svētku 
rotājumi) un tā atbilstība vēsturiskā centra 
raksturam 

1 2 3 4 8 

16 Drošība diennakts tumšajā laikā  1 2 3 4 8 

17 Trokšņu līmenis 1 2 3 4 8 

18 Tēlniecības objektu daudzums / kvalitāte 1 2 3 4 8 

19 Publisko tualešu pieejamība 1 2 3 4 8 

 
G2. Kā Jūs vērtējat šādus aspektus pilsētas telpā? 

  Ļoti 
apmierināts 

Drīzāk 
apmierināts 

Drīzāk 
neapmierināts 

Ļoti 
neapmierināts 

Grūti 
pateikt/ NA 

Vecrīgā      

1 Vides pieejamība (nobrauktuves, viegli pārvaramas 
līmeņu starpības u.tml.)  

1 2 3 4 8 

2 Gājēju plūsmām paredzētais brīvais ietvju platums  1 2 3 4 8 

3 Ietvju segumu kvalitāte (materiāls, tehniskais 
stāvoklis)  

1 2 3 4 8 

4 Pasākumi satiksmes nomierināšanai (piem., guļošie 
policisti u.tml.) 

1 2 3 4 8 

Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā     

5 Ielu šķērsojumu izvietojums 1 2 3 4 8 

6 Pazemes šķērsojumu (tuneļu) ērtums  1 2 3 4 8 

7 Tiltu šķērsošanas ērtums  1 2 3 4 8 
 

G3. Domājot par Rīgas kultūrvēsturisko vidi, kāda ir Jūsu attieksme pret dažādiem liela mēroga publiskiem 
kultūras, izklaides un atpūtas pasākumiem vai aktivitātēm Rīgas vēsturiskajā centrā. Vai Jūs atbalstāt to 
rīkošanu vai atrašanos šajā pilsētas teritorijā? 

  Pilnīgi 
atbalstu 

Drīzāk 
atbalstu 

Drīzāk 
neatbalstu 

Pilnīgi 
neatbalstu 

Grūti 
pateikt/ 

NA 

1 Festivāli, performances, parādes, regates u.tml. 1 2 3 4 8 

2 Rituāli, reliģiski un garīga rakstura pasākumi (t.sk. 
gājieni)  

1 2 3 4 8 

3 Ikgadēji tematiskie vai svētku pasākumi 1 2 3 4 8 

4 Sporta pasākumi (piem., maratoni, velobraucieni) 1 2 3 4 8 

5 Tirdziņi, gadatirgi 1 2 3 4 8 
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Nākamie jautājumi ir par transportu Rīgas vēsturiskajā centrā 
 

H1. Kā Jūs vērtējat šādus ar satiksmi saistītus jautājumus?   

  Ļoti 
apmierināts 

Drīzāk 
apmierināts 

Drīzāk 
neapmierināts 

Ļoti 
neapmierināts 

Grūti 
pateikt/ NA 

Rīgas vēsturiskajā centrā kopumā      

1 Sabiedriskā transporta pieejamība  1 2 3 4 8 

2 Sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāte  1 2 3 4 8 

3 Iespēja pārvietoties ar automašīnu 1 2 3 4 8 

4 Transportam domātās ielu infrastruktūras (ielu 
segums, luksofori, norādes u.tml.) kvalitāte   

1 2 3 4 8 

5 Iespējas pārvietoties ar velosipēdu 1 2 3 4 8 

6 Esošo veloceļu kvalitāte 1 2 3 4 8 

7 Gājēju drošība 1 2 3 4 8 

Un Jūsu mājas apkārtnē      

8 Satiksmes organizācija Jūsu mājas apkārtnē 1 2 3 4 8 

9 Iespēja ērti nokļūt no Jūsu mājām līdz 
sabiedriskā transporta pieturvietai 

1 2 3 4 8 

 

H2. Ir izskanējuši dažādi priekšlikumi, kā varētu uzlabot satiksmi, tās drošību un vides kvalitāti Rīgas 
vēsturiskajā centrā. Kā Jūs vērtējat šos priekšlikumus? 

  
Pilnīgi 

atbalstu 
Drīzāk 

atbalstu 
Drīzāk 

neatbalstu 
Pilnīgi 

neatbalstu 

Grūti 
pateikt/ 

NA 

1 Mazāk iespēju novietot automašīnu ielu malās, tā vietā 
izveidojot citus objektus vai uzlabojot ielu 
labiekārtojumu(apstādījumi, platākas ietves u.c.)  

1 2 3 4 8 

2 Tiek saglabātas transporta plūsmas un stāvvietas 
virszemē, bet tiek saglabāti esošie vai veidoti jauni gājēju 
tuneļi 

1 2 3 4 8 

3 Velojoslas tiek ierīkotas brauktuves daļā, attiecīgi 
tosašaurinot  

1 2 3 4 8 

4 Velojoslas tiek izveidotas uz ietvēm, attiecīgi sašaurinot 
gājējiem domāto daļu 

1 2 3 4 8 

5 Regulējot luksoforus, gājējiem tiek atvēlēts ilgāks laiks, 
lai šķērsotu ielu, pat, ja tas palēnina autosatiksmi 

1 2 3 4 8 

6 Tiek veikti stingri/ierobežojoši pasākumi, lai samazinātu 
automašīnu skaitu Rīgas centrā   

1 2 3 4 8 

7 Stāvlaukumu skaita samazināšana Rīgas centrā 1 2 3 4 8 

8 Atsevišķa josla sabiedriskajam transportam, tādejādi 
ierobežojot automašīnu plūsmu 

1 2 3 4 8 

 

H3. Varbūt Jums ir kādi ierosinājumi, kā varētu uzlabot satiksmi, tās drošību un vides kvalitāti Rīgas vēsturiskajā 
centrā! (Uzmanību intervētājam –detalizēti pierakstiet respondenta atbildi! Ja nepieciešams, precizējiet minētos 
aspektus!) 
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
 

H4. Raksturojot situāciju pēdējā gada laikā, vidēji cik bieži Jūs Rīgā …? 

 
Katru vai gandrīz 

katru dienu 
Vismaz reizi 

nedēļā 
Retāk nekā 
reizi nedēļā 

Pēdējā gada laikā Rīgā neesmu 
izmantojis šādu pārvietošanās iespēju 

Grūti 
pateikt/ 

NA 

1 Izmantojat sabiedriskā 
transporta pakalpojumus 

1 2 3 4 8 

2 Pārvietojaties ar vieglo 
automašīnu  

1 2 3 4 8 

3 Pārvietojaties ar motociklu, 
motorolleru u.tml. 
transportlīdzekļiem 

1 2 3 4 8 

4 Pārvietojaties ar velosipēdu 1 2 3 4 8 
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H5. Lūdzu, atzīmējiet, kur Jūs veicat sekojošas aktivitātes: savā apkaimē, citur Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, citur Rīgā, ārpus Rīgas? (atzīmēt 
visas atbilstošās atbildes katrā rindiņā). 
H6. Ja Jūs šādas aktivitātes veicat, kādā veidā Jūs sasniedzat vietu, kur tas tiek darīts? (atzīmēt visas atbilstošās atbildes katrā rindiņā). 

  H5  H6 

  
Šajā 

apkaimē 

Citur 
RVC  

un AZ 

Citur 
Rīgā 

Ārpus 
Rīgas 

Vispār to nedaru 
/ nekur / uz mani 

tas neattiecas 

Ja 
1 -
4 

Ar 
kājām 

Ar 
sabiedrisko 
transportu 

Ar 
velosipēdu 

 

Ar motociklu, 
motorolleru 

Ar vieglo 
automašīnu 

Cits 
Grūti 

pateikt/NA 

1 Strādājat algotu darbu 1 2 3 4 5 -> 1 2 3 4 5 6 8 

2 Mācāties, studējat 1 2 3 4 5 -> 1 2 3 4 5 6 8 

3 Jūsu bērns/i apmeklē 
bērnudārzu 

1 2 3 4 5 -> 1 2 3 4 5 6 8 

4 Jūsu bērns/i apmeklē skolu  1 2 3 4 5 -> 1 2 3 4 5 6 8 

5 Apmeklējat ģimenes ārstu, 
saņemat veselības aprūpes 
pakalpojumus 

1 2 3 4 5 -> 1 2 3 4 5 6 8 

6 Apmeklējat kultūras 
pasākumus ( bibliotēka, 
muzeji, teātri, koncertzāles 
u.c.) 

1 2 3 4 5 -> 1 2 3 4 5 6 8 

7 Apmeklējat izklaides 
pasākumus (kino, klubi, 
atrakcijas, restorāni u.c.) 

1 2 3 4 5 -> 1 2 3 4 5 6 8 

8 Iepērkaties 1 2 3 4 5 -> 1 2 3 4 5 6 8 

9 Darbojaties kādā pašdarbības 
kolektīvā 

1 2 3 4 5 -> 1 2 3 4 5 6 8 

10 Esat iesaistījies kādā 
nevalstiskā organizācijā, 
biedrībā, draudzē u.c. 

1 2 3 4 5 -> 1 2 3 4 5 6 8 

11 Sportojat, aktīvi pavadāt brīvo 
laiku (staigājat, skrienat, 
braucat ar velosipēdu, 
apmeklējat sporta klubu 
u.tml.) 

1 2 3 4 5 -> 1 2 3 4 5 6 8 

12 Labiekārtojat savas apkaimes 
teritoriju (t.sk. piedalāties 
apkārtnes sakopšanas talkās) 

1 2 3 4 5         

13 Pavadāt kopā laiku ar citiem 
apkaimes iedzīvotājiem 

1 2 3 4 5         
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Tagad vairāki jautājumi par dažādiem publiskajiem pakalpojumiem Jūsu mājas apkārtnē 
 

I1. Kā Jūs vērtējat šos aspektus Jūsu mājas apkārtnē?  

  Ļoti 
apmierināts 

Drīzāk 
apmierināts 

Drīzāk 
neapmierināts 

Ļoti 
neapmierināts 

Grūti 
pateikt/ NA 

1 Pirmsskolas izglītības iestādes (bērnudārzu) 
pieejamība (iespēja dabūt vietu kādā no 
tuvējiem bērnudārziem) 

1 2 3 4 8 

2 Skolu pieejamība 1 2 3 4 8 

3 Iespēja pavadīt bērniem laiku vasarā (piem., 
brīvā dabā, interešu centros) 

1 2 3 4 8 

4 Iespēja nodarboties ar sportu brīvā dabā 1 2 3 4 8 

5 Brīvā laika pavadīšanas iespējas / kopienas 
kultūras centri / Interešu izglītība 

1 2 3 4 8 

6 Bibliotēka 1 2 3 4 8 

7 Sociālās palīdzības dienestu pieejamība 1 2 3 4 8 

8 Pašvaldības iedzīvotāju apkalpošanas 
centru pieejamība 

1 2 3 4 8 

9 Primārās veselības aprūpes pieejamība  
(t.sk. ģimenes ārstu pakalpojumi, regulāras 
medicīniskas procedūras u.tml.) 

1 2 3 4 8 

  

Tagad vairāki jautājumi par Rīgas vēsturisko centru un tā aizsardzības zonu 
 

J1. Sakiet, lūdzu, kā Jūs vērtējat šo ēku arhitektūru. Lūdzu, savu vērtējumu sniedziet skalā no „-5”, kas ir ļoti 
negatīvs vērtējums, līdz +5, kas ir „ļoti pozitīvs vērtējums”. Parādīt attēlus 

  Vērtējums Nav šo namu 
redzējis 

Grūti 
pateikt/NA 

1 Melngalvju nams ………………… 97 98 

2 Rātsnams ………………… 97 98 

3 Valdemāra centrs ………………… 97 98 

4 Rīgas brīvostas pārvaldes ēka Kronvalda parkā ………………… 97 98 

5 Viesnīca REVAL Hotel Latvija  ………………… 97 98 

6 Barona centrs ………………… 97 98 

7 Viesnīca „Rolands” ………………… 97 98 

8 Okupācijas muzejs ………………… 97 98 

9 T.s. Kamarina nams ………………… 97 98 

10 Veikalu nams Audēju ielā blakus universālveikalam „Centrs”  ………………… 97 98 
 

J2. Kāds, Jūsuprāt, ir vēlamais Vecrīgas apbūves stils? 

Dažādu vēsturisko arhitektūras stilu atveidojumi (piem., Melgalvja nams) 1 

Mūsdienīgas ēkas, kas celtas, stingri ievērojot Vecrīgas arhitektūras vidi (piemēram, „viesnīca „Roma”, 
„Radi un draugi” 

2 

Mūsdienīgas ēkas, kurās dominē stikls, metāls, modernas konstrukcijas un materiāli, kas celtas, īpaši 
nerēķinoties ar Vecrīgas arhitektūras vidi (piemēram, Zemkopības ministrija, ēka blakus u/v „Centrs”, 
Rātsnama stiklotā piebūve)  

3 

Labāk pagaidām neapbūvēt 4 

Cits variants 5 

Grūti pateikt/NA 8 
 

J3. Šobrīd Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā ir paredzēti vairāki ierobežojumi. Sakiet, lūdzu, kā 
Jūs tos vērtējat!  

  Pilnīgi 
atbalstu 

Drīzāk 
atbalstu 

Drīzāk 
neatbalstu 

Pilnīgi 
neatbalstu 

Grūti 
pateikt/ NA 

1 Obligāti jāsaglabā oriģinālie logi 1 2 3 4 8 

2 Obligāti jāsaglabā oriģinālās ārdurvis ielas 
pusē 

1 2 3 4 8 

3 Obligāti jāsaglabā vēsturiskā jumta forma un 
krāsa 

1 2 3 4 8 

4 Obligāti jāsaglabā ielas bruģis, kur tas ir šobrīd 1 2 3 4 8 

5 Obligāti jāsaglabā ielas šķērsprofils (ietves 
augstums, platums, koki u.tml.) 

1 2 3 4 8 
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Sakiet, lūdzu, kā Jūs vērtējat šos aspektus Rīgas vēsturiskajā centrā: 
J4. Kā Jūs vērtējat šo objektu daudzumu vai skaitu: tas ir apmierinošs, vai arī vajadzētu vairāk vai mazāk nekā tagad 
J5. Un kā Jūs vērtējat to kvalitāti: apmierina esošā situācija, nepieciešami nelieli uzlabojumi, nepieciešami lieli uzlabojumi?  

  J4  J5 

  Daudzums/ 
skaits ir 

apmierinošs 

Vajadzētu 
vairāk 

Vajadzētu 
mazāk 

Grūti 
pateikt/ 

NA 

 Apmierina 
esošā 

situācija 

Nepieciešami 
nelieli 

uzlabojumi 

Nepieciešami 
lieli uzlabojumi 

Grūti 
pateikt/ 

NA 

1 Parki, skvēri, citas dabas teritorijas 1 2 3 8  1 2 3 8 

2 Sporta un rotaļu laukumi 1 2 3 8  1 2 3 8 

3 Veloceliņi 1 2 3 8  1 2 3 8 

4 Autostāvvietas uz ielām 1 2 3 8  1 2 3 8 

5 Autostāvvietas zemesgabalos 1 2 3 8  1 2 3 8 

6 Vietējas nozīmes veikali 1 2 3 8  1 2 3 8 

7 Lieli iepirkšanās centri 1 2 3 8  1 2 3 8 

8 Bankas, finanšu iestādes 1 2 3 8  1 2 3 8 

9 Biroji 1 2 3 8  1 2 3 8 

10 Valsts, pašvaldības iestādes 1 2 3 8  1 2 3 8 

11 Ražotnes 1 2 3 8  1 2 3 8 

12 Atpūtas un izklaides centri (kino, klubi, atrakcijas 
u.c.)  

1 2 3 8 
 

1 2 3 8 

13 Kafejnīcas, restorāni 1 2 3 8  1 2 3 8 

14 Kultūras iestādes (teātri, koncertzāles) 1 2 3 8  1 2 3 8 

15 Interešu izglītības centri (visām paaudzēm) – 
mūzikas, mākslas un sporta skolas, kultūras 
centri – to piedāvātās bērnu un pieaugušo 
izglītības iespējas, dažādi pulciņi 

1 2 3 8 

 

1 2 3 8 

16 Veselības centri, poliklīnikas u.tml. 1 2 3 8  1 2 3 8 

17 Sociālās aprūpes objekti (pansionāti, dienas 
centri, krīzes centri, patversmes u.tt) 

1 2 3 8 
 

1 2 3 8 

18 Izglītības iestādes (skolas, bērnudārzi) 1 2 3 8  1 2 3 8 

19 Iznomājami ģimenes mazdārziņi 1 2 3 8  1 2 3 8 

20 Iekšpagalmu labiekārtojums      1 2 3 8 

21 Dzīvojamo ēku ārējais izskats       1 2 3 8 

22 Dzīvojamo ēku funkcionalitāte  (piem., stiklotas 
lodžijas, mūsdienīgs lifts, pandusi (slīps 
laukums iebraukšanai vai izbraukšanai ratiem, 
ratiņkrēsliem u.c.) saimniecības telpa, atkritumu 
konteineri 

    

 

1 2 3 8 

23 Dzīvojamo ēku energoefektivitāte (piem., 
alternatīvā energoresursu izmantošana, 
siltināšana u.tml.) 

    
 

1 2 3 8 
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Tagad vairāki jautājumi par Jums, Jūsu mājsaimniecību 
 
K1. Sakiet, lūdzu, vai Jūs vai Jūsu ģimenes locekļi, kas dzīvo kopā ar Jums, pēdējo 12 mēnešu laikā 
ir izmantojuši šādus pakalpojumus? 

Bērnudārzs 1 

Skola 2 

Bērnu brīvā laika pavadīšanas pasākumi  vasarā 3 

Nodarbojies ar sportu brīvā dabā 4 

Apmeklējis kopienas kultūras centrus / interešu izglītība pasākumus (pulciņus u.tml.)  5 

Apmeklējis bibliotēku  6 

Izmantojis sociālās palīdzības dienestu pakalpojumus  
(norādīt, kādus)…………………………………………….. 

7 

Apmeklējis pašvaldības iedzīvotāju apkalpošanas centrus 8 

Apmeklējis primārās veselības aprūpes iestādes (t.sk. ģimenes ārstu, regulāras medicīniskās 
procedūras u.tml.) 

9 

Es un mani ģimenes locekli nav izmantojuši šādus pakalpojumus 10 

Grūti pateikt/NA 98 

 
K2. Vai Jums mājās ir mājdzīvnieki, ja JĀ, tad kādi? 

Suns/ suņi 1 

Kaķis/ kaķi 2 

Cits mājdzīvnieks 3 

Nav mājdzīvnieku 4 

Grūti pateikt/NA 8 

 
Un tagad daži jautājumi par Jums un Jūsu ģimeni 

 

D1. Dzimums: Vīrietis 1 

 Sieviete 2 
 

D2. Kāds ir Jūsu vecums:.................................... 
 

D3. Ģimenes stāvoklis Precējies vai dzīvo ar partneri 1 

 Šķīries vai nedzīvo kopā ar vīru/ sievu 2 

 Neprecējies 3 

 Atraitnis 4 

 

D4. Vai Jūsu ģimenē ir 
bērni vecumā līdz 6 
gadiem (ieskaitot), kuri 
dzīvo kopā ar Jums? 

Jā 1  D5. Vai Jūsu ģimenē ir 
bērni 
vecumā no 7 līdz 18 gadiem  
(ieskaitot), kuri dzīvo kopā 
ar Jums? 

Jā 1 

Nē 2  Nē 2 

NA 8  NA 8 

 

D6. Cik cilvēku dzīvo Jūsu mājsaimniecībā, ieskaitot Jūs:.......................... 
D7. (Ja D4 vai D5 atbildēts, ka ir bērni) Un cik no tiem bērni vecumā līdz 18 gadiem 
(ieskaitot)?.............................................. 
 

D8. Kāda ir 
Jūsu  

Pamatizglītība 1 

izglītība: Vidējā  2 

 Vidējā profesionālā 3 

 Augstākā 4 
 

D9. Kāda ir Jūsu  
Latvietis (-te) 

1 D10. Kādā valodā 
galvenokārt 

Latviešu 
1 

tautība: Krievs (-iete) 2 Jūs runājat ģimenē? Krievu 2 

 
Cits (-ta)  3 

Atzīmēt vienu atbildes 
variantu! 

Citā 3 
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D11. Vai Jums ir LR  Ir 1 

pilsonība: Nav 2 

 

D12. Kādā sektorā Jūs Publiskajā sektorā (valsts, pašvaldības) 1 

strādājat: Privātajā sektorā 2 

 Nestrādāju 3 

 Cits 4 

 Nezin/NA 5 

 

D13. Kāda ir Jūsu Strādājošie Augstākā vai vidējā līmeņa vadītājs 1 

pamatnodarbošanās:  Speciālists, ierēdnis, nestrādā fizisku darbu 2 

  Strādnieks, strādā fizisku darbu 3 

  Zemnieks (ir sava zemnieku saimniecība) 4 

  Ir savs uzņēmums, individuālais darbs 5 

 Nestrādājošie Pensionārs (-e) 6 

  Skolnieks, students 7 

  Mājsaimniece (-ks), bērna kopšanas atvaļinājums 8 

  Bezdarbnieks 9 

 
D14. Kādi ir mēneša vidējie ienākumi uz vienu Jūsu ģimenes locekli pēdējo sešu mēnešu laikā (pēc 
nodokļu nomaksas), ņemot vērā visus ienākumus – algas, stipendijas, pabalstus, pensijas utt.? 
 
(PIERAKSTIET LATOS) _____________ 

 Nezin/NA……………………………………..9801 
 
D15. Vai Jums (Jūsu ģimenei) ir automašīna darba kārtībā?  

Vairākas 1 

Viena 2 

Nav 3 

NA 8 

 
D16. Vai Jums vai kādam no Jūsu ģimenes locekļiem, ar kuriem dzīvojat kopā, ir velosipēds? 

Vairāki 1 

Viens 2 

Nav 3 

NA 8 

 
Pateicamies par piedalīšanos aptaujā! 

 
Aizpilda intervētājs tūlīt pēc intervijas 
 
D17. Kurā apkaimē notika intervija (Atzīmēt vienu atbildes variantu!) 

Āgenskalns 1  Salas (Lucavsala, Zaķusala) 8 

Andrejsala 2  Maskavas forštate 9 

Avotu iela 3  Skanste 10 

Brasa 4  Torņakalns 11 

Centrs 5  Vecpilsēta 12 

Grīziņkalns 6  Nezinu 98 

Ķīpsala 7    
 

D18. Respondenta adrese (iela, mājas numurs) .................................................................................. 
 
D.19. Intervijas laiks: 201X. gada....................................... D.19. Intervijas beigšanas laiks: pl ................... 
 

Lūdzu, aplieciniet ar savu parakstu, ka interviju veicāt ar tiešās intervijas metodi un saskaņā ar 
visām respondentu atlases un intervēšanas instrukcijām! 
Intervētāja uzvārds:..........................................................                          Paraksts........................ 
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Aptaujas izpildes apraksts 

 

Atbilstoši tehniskajai specifikācijai plānotajai aptaujai ir jāatbilst šādiem nosacījumiem: 

 tiešās intervijas (face-to- face) respondentu dzīves vietās; 

 mērķgrupa: pastāvīgie Rīgas iedzīvotāji. Runājot par respondentu vecumu, jāmin, ka, 
piemēram, pētījumā „Rīgas iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldību” tiek aptaujāti 
iedzīvotāji vecumā no 15 gadiem, tomēr, ņemot vērā pētījuma specifiku, var ieteikt aptaujāt 
iedzīvotājus vecumā no 18 gadiem. 

 nejaušās izlases princips, ievērojot iedzīvotāju sadalījumu pa apkaimēm (procentuāli) un 
nodrošinot reprezentatīvu izlasi Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā. 

 

Rekomendācijas izlases veidošanā 

 

Reprezentatīvas izlases nodrošināšana 

Lai varētu korekti veikt šādu aptauju, ir nepieciešams iegūt precīzu un aktuālu informāciju par 

iedzīvotāju skaitu un sastāvu Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā sadalījumā pa 

apkaimēm.  

Diemžēl, iepazīstoties ar oficiāli Centrālās Statistikas pārvaldes sniegto informāciju dalījumā pa 

Rīgas apkaimēm un izmantojot Tautas skaitīšanas datus1 jāsecina, ka ir nepieciešami precizēti 

bāzes dati, jo vairākas apkaimes (Āgenskalns, Maskavas forštate un Torņakalns) tikai daļēji ietilpst 

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā, līdz ar to izlases veidošanā nevar 

izmantot datus par visiem šo apkaimju iedzīvotājiem. 

Lai veiktu pētījumus Rīgā, pētījumu centrs SKDS regulāri iegādājas datus no Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrācijas departamenta, lūdzot sniegt statistiskos datus 

par Rīgas iedzīvotājiem dalījumā pa Rīgas administratīvajiem rajoniem: 

1. Pēc pilsonības  

2. Pēc dzimšanas gada; 

3. Pēc etniskās piederības; 

4. Pēc dzimuma. 

Dati tika apkopoti, izmantojot šādu modeli (skat. 1. pielikumu), kas ļauj nodrošināt reprezentatīvu 

izlasi pēc visiem minētajiem parametriem.  

                                                

1 

http://data.csb.gov.lv/Menu.aspx?selection=tautassk_11%5c2011.gada+tautas+skait%c4%ab%c5

%a1anas+rezult%c4%81ti+-

+R%c4%abga&tablelist=true&px_language=lv&px_type=PX&px_db=tautassk_11&rxid=992a0682-

2c7d-4148-b242-7b48ff9fe0c2 
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Lai nodrošinātu nepieciešamos datus šādai aptaujai, būtu nepieciešams iegūt datus par RVC un 

AZ teritorijā ietilpstošajām apkaimēm (to daļām).  

 

Izlases apjoms 

Lai veiktu reprezentatīvu aptauju šajā teritorijā (pieņemot, ka kopējais iedzīvotāju skaits ir 125812), 

ar 95% varbūtību nodrošinot datu precizitāti +/- 3%, būtu jāaptaujā 1059 cilvēki. 

Ja nepieciešams padziļināti pētīt iedzīvotāju noskaņojumu apkaimēs, jānodrošina lielāku 

respondentu skaitu katrā apkaimē.  

Iespējams izmantot 2 variantus.  

1) Veidot proporcionālu izlasi, atbilstoši iedzīvotāju īpatsvaram katrā teritorijā: 

Izmantojot jau minētos CSP datus par iedzīvotāju skaitu attiecīgajās apkaimēs (jāņem vērā, ka 

šajā tabulā ir dati par visiem Āgenskalna, Maskavas forštates un Torņakalna iedzīvotājiem, nevis 

tikai RVC un AZ teritorijā dzīvojošajiem), vērojams, ka apkaimju iedzīvotāju īpatsvars ir ļoti 

atšķirīgs.  

 Iedzīvotāju skaits 

 % 

Skaits 

izlasē 

(2000)   15–24 25–49 50–61 62+ Pavisam 

Āgenskalns 3431 9692 4323 5679 23125 18.4% 368 

Avoti 2513 7298 2881 3394 16086 12.8% 256 

Brasa 1658 5184 1870 2877 11589 9.2% 184 

Centrs 4128 11968 4513 5863 26472 21.0% 421 

Grīziņkalns 1617 4781 1999 2749 11146 8.9% 177 

Ķīpsala 197 273 100 99 669 0.5% 11 

Maskavas forštate 3254 10009 4849 5705 23817 18.9% 379 

Pētersala-Andrejsala 614 1957 877 1052 4500 3.6% 72 

Salas 13 27 16 16 72 0.1% 1 

Skanste 84 342 113 123 662 0.5% 11 

Torņakalns 978 2721 1080 1201 5980 4.8% 95 

Vecpilsēta 221 865 285 323 1694 1.3% 27 

KOPĀ 18708 55117 22906 29081 125812 100.0% 2000 

Iespējamā rīcība ir aptaujas laikā palielināt izlases apjomu mazākās apkaimēs (piem., Salas, 

Ķīpsala) līdz 20-30 respondentiem (vēlāk, datu apstrādes laikā, lai panāktu korektu izlasi, 

izmantojot datu svēršanu, var iegūt statistikai atbilstošas proporcijas, bet noskaņojumu atsevišķajā 

apkaimē var analizēt, izmantojot šo palielināto izlases kopumu. 

Protams, šie dati būtu jāizmanto piesardzīgi, tomēr tie ļautu detalizētāk analizēt rezultātus, būtiski 

nepalielinot aptaujas izmaksas.2 

2.variants – veidot izlasi katrā teritorijā 

                                                
2
 Aprēķinot izlases kopumu, kas ar varbūtību 95% ļautu analizēt datus ar precizitāti +/-5%, piem., Salās būtu 

jāaptaujā 61 cilvēki no 72 (skat. http://www.raosoft.com/samplesize.html), kas ievērojami sarežģītu aptauju, 
turklāt liktu pārkāpt principu – 1 respondents katrā izvēlētajā mājsaimniecībā.  

http://www.raosoft.com/samplesize.html
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Lai veiktu reprezentatīvu aptauju katrā apkaimē ar 95% varbūtību nodrošinot datu precizitāti +/- 

5%, būtu jāaptaujā šāds iedzīvotāju skaits. 

 

Pavisam 

iedzīvotāju  % 

Skaits 

izlasē  

Āgenskalns 23125 18.4% 378 

Avoti 16086 12.8% 376 

Brasa 11589 9.2% 372 

Centrs 26472 21.0% 379 

Grīziņkalns 11146 8.9% 372 

Ķīpsala 669 0.5% 245 

Maskavas forštate 23817 18.9% 379 

Pētersala-Andrejsala 4500 3.6% 355 

Salas 72 0.1% 61 

Skanste 662 0.5% 244 

Torņakalns 5980 4.8% 362 

Vecpilsēta 1694 1.3% 314 

KOPĀ 125812 100.0% 3837 

Pēc aptaujas veikšanas, izmantojot svēršanas procedūru, ir iespējams panākt, lai aptaujātais 

iedzīvotāju skaits ir proporcionāls sadalījumam. 
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1. pielikums  

Pētījumu centra SKDS izmantotā forma datu pieprasīšanai no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrācijas departamenta 

 

Administratīvais 

rajons Vecums 

Dzimšanas 

gads 

Vīrieši Sievietes 

Ir LR pilsonība Nav LR pilsonības Ir LR pilsonība Nav LR pilsonības 

Latvieši Krievi Pārējie Latvieši Krievi Pārējie Latvieši Krievi Pārējie Latvieši Krievi Pārējie 

 

Administratīvais rajons: 

 

Centra rajons; 

Vidzemes priekšpilsēta; 

Kurzemes rajons; 

Zemgales priekšpilsēta; 

Latgales priekšpilsēta; 

Ziemeļu rajons. 
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2. Pielikums  

Tehniskā specifikācija 

 

 „Aptaujas anketas sagatavošana Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas 

iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai par dzīves kvalitāti” 

 

1. Aptaujas izstrādes pamatojums un apraksts 

Teritorijas attīstības plānošanas likums nosaka sabiedrības līdzdalības nepieciešamību, lai 
efektīvi sabalansētu sabiedrības un privātpersonu intereses ar teritorijas ilgtspējības 
attīstības iespējām, un Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības 
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” regulē sabiedrības līdzdalības kārtību, 
lai nodrošinātu efektīvu, atklātu, savlaicīgu un atbildīgu sabiedrības līdzdalību attīstības 
plānošanas procesā. 

Lai uzzinātu sabiedrības viedokli par Rīgas vēsturiskā centra (turpmāk – RVC) un tā 
aizsardzības zonas teritorijas esošo situāciju un attīstību un nodrošinātu atklātu un 
savlaicīgu sabiedrības līdzdalību plānošanas procesā, tiek plānots veikt iedzīvotāju 
aptauju. Aptaujas mērķa grupa ir RVC un tā aizsardzības zonas teritorijā pastāvīgi 
dzīvojošie, kā arī nomnieki un īrnieki. 

Aptaujas rezultātus paredzēts izmantot RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā 
noteikto politiku un vispārējo attīstības mērķu īstenošanas izvērtēšanai, lai noteiktu 
Plānojuma darbības ietekmi uz pilsētas attīstību kopumā un, pamatojoties uz iegūto 
informāciju, izvērtētu principiāli jauna plānojuma izstrādes nepieciešamību, kā arī 
iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai par RVC un tā aizsardzības zonas attīstību publiskās 
ārtelpas tematiskā plānojuma izstrādei. 

2. Aptaujas mērķis 

Aptaujas mērķis ir noskaidrot RVC un tā aizsardzības zonas iedzīvotāju viedokli par 
teritorijas esošo situāciju un attīstību (transporta, publiskās ārtelpas, vides un atkritumu 
apsaimniekošanas, sociālās apkalpes infrastruktūras, ikdienas pakalpojumu jautājumiem, 
telpiskās vides pārveidojumiem u.c. aktuāliem jautājumiem). 

3. Darba uzdevumi 

3.1. Izstrādāt aptaujas anketu (turpmāk - Anketa), kurā ir 50 (piecdesmit) pamatjautājumi, 

iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai par sekojošām tēmām: 

3.1.1.Mājokļu kvalitāte un pieejamība; 

3.1.2. Esošo parku kvalitāte; 

3.1.3. Atkritumu apsaimniekošanas efektivitāte; 

3.1.4. Transporta organizācija; 

3.1.5. Sociālās apkalpes infrastruktūra un pakalpojumi. 

3.1.6. Ikdienas pakalpojumi; 

3.1.7.Apbūves pārveidojumi RVC un tā aizsardzības teritorijā; 

3.1.8. Iedzīvotāju izpratne un zināšanas par Rīgas vēsturisko centru. 

3.2. Izstrādāt jautājumus katras tēmas ietvaros, nosakot optimālo jautājumu skaita un 
slēgto/atklāto jautājumu proporcionālo sadalījumu atbilstoši nepieciešamajai tēmu 
detalizācijas pakāpei (5.1. apakšpunkts). Anketa ir jāveido: 

3.2.1. Ņemot vērā aptaujas veidu – tiešās intervijas attiecīgajā apkaimē pastāvīgi 
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dzīvojošo respondentu dzīvesvietās – un ievērojot nejaušās izlases principu; 

3.2.2. Nodrošinot informāciju par respondentiem: 

3.2.2.1. Dzimums; 

3.2.2.2. Vecums, sadalījumā pa vecuma grupām; 

3.2.2.3. Ieņēmumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī: 

3.2.2.4. Izglītības līmenis: vidējā; profesionālā, augstākā, cita; 

3.2.2.5. Ekonomiskais statuss: skolnieks, students, strādājošais, uzņēmējs, 

pensionārs, bezdarbnieks; 

3.2.2.6. Tautība; 

3.2.2.7. Ģimenes stāvoklis; 

3.2.2.8. u.c. 

3.2.3. Nodrošinot pēc iespējas lielāku iegūstamo datu salīdzināšanas līmeni ar 
iepriekš veiktajām aptaujām un iegūtajiem datiem (4.1., 4.3., 4.4. apakšpunkti); 

3.3. Sniegt aptaujas izpildes aprakstu ar rekomendācijām par: 

3.3.1. Nepieciešamo respondentu skaitu (mērķa izlases lielumu n) atbilstoši 
iedzīvotāju skaitam attiecīgajā apkaimē vai apkaimes daļā, kas atrodas RVC un tā 
aizsardzības zonā, lai korekti un reprezentabli atainotu iedzīvotāju viedokli; 

3.3.2. Anketas izpildes instrukciju. 

 

4. Izejmateriāli: 

4.1. Pārskats par iedzīvotāju aptaujas rezultātiem „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšana un 
attīstība”, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2002 (pieejams 
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļā); 

4.2. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izvērtēšanas 
sistēmas vadlīnijas, SIA „DEA Baltika”, 2009 (pieejams Vēsturiskā centra plānošanas 
nodaļā); 

4.3. Kvantitatīvais pētījums „Rīgas iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldību”, SIA „Latvijas 
Fakti”, 2013 jūlijs-augusts (pieejams http://sus.lv/files/RD_atskaite-08.2013_gala.doc); 

4.4. Iedzīvotāju aptauja par dzīvi Skanstes un Pētersalas apkaimēs, SIA „Aptauju Centrs”, 
SIA „Projektu un kvalitātes vadība”, 2013 (pieejams Vēsturiskā centra plānošanas nodaļā) 
un citās RVC un tā aizsardzības zonas apkaimēs tiks veiktas un apkopotas 2013. gada 
rudenī (oktobris - decembris); 

4.5. Dati par iedzīvotāju skaitu apkaimēs. 

 

5. Darba metodoloģija 

5.1. Aptaujas tēmu jautājumi jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai tiktu nodrošināta 
visaptveroša informācija par RVC un tā aizsardzības zonas iedzīvotāju viedokli saistībā ar 
savas apkaimes problemātiku un attīstības virzieniem atbilstoši tēmām; 

5.2. Aptaujas izstrādes gaitā jāprecizē kopējais aptaujas pamatjautājumu skaits tā, lai to 
kopējais daudzums un detalizācijas pakāpe pilnībā nodrošinātu tēmu (3.1. apakšpunkts) 
aptvērumu; 

5.3. Anketas izstrāde notiek regulāri tiekoties un sadarbībā ar Rīgas domes Pilsētas 
attīstības departamenta (turpmāk – Departaments) Pilsētvides attīstības pārvaldes 
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļu un Sabiedrības iesaistes nodaļu; 
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5.4. Anketas gala versiju pirms tās galīgās sagatavošanas saskaņot ar Departamenta 
Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļu un Sabiedrības 
iesaistes nodaļu; 

5.5. Atbilstoši noteiktajam darba mērķim un tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām (3. 
punkts) izpildītājs sagatavo un iesniedz sējumu, kurā iekļauta sekojoša informācija: 

5.5.1. Aptaujas izstrādes apraksts un izvēlētās metodes jautājumu sagatavošanai 
pamatojums; 

5.5.2. Anketa; 

5.5.3. Rekomendācijas par nepieciešamo respondentu skaitu, aptaujas izpildi un 
datu apkopošanu. 

5.6. Darba izstrādes termiņš ir 2013. gada 25. novembris. 

 

6. Prasības iesniedzamajam materiālam 

6.1. Darbam jābūt izstrādātam valsts valodā un noformētam datorizdrukā uz A4 formāta 
lapām. 

6.2. Darbs jāiesniedz drukātā veidā 2 (divos) eksemplāros un elektroniskā formā 
(kompaktdiskā). Teksts jāiesniedz *.doc vai *.otd un *.pdf formātā; 

6.3. Sagatavotajā materiālā jābūt norādēm uz informācijas avotiem, jau izstrādātajiem 
projektiem, jāievēro autoru un trešo personu autorības tiesības. 
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