APTAUJAS REZULTĀTI
Laika posmā no 2021. gada 8. marta līdz 28. martam tika veikta aptauja ar mērķi noskaidrot, cik
“zaļi” mēs, mārupieši, esam – cik daudzi no mums lieto atjaunojamos energoresursus, saules vai zemes
sniegto enerģiju, cik dabai draudzīgs ir mūsu dzīvesveids?
Aptaujā kopumā piedalījās 345 mājsaimniecību pārstāvji (respondenti).
Aptaujas dalībniekiem skalā no 1 līdz 5 lūdzām novērtēt, cik dabai draudzīgs šobrīd ir to
dzīvesveids, kā arī, cik dabai draudzīgi vēlētos kļūt. Uz šiem jautājumu tika saņemtas 345 atbildes.
Cik dabai draudzīgs ir Tavs dzīvesveids
(mājsaimniecībai kopumā)?

Cik dabai draudzīgs Tu gribētu kļūt?
210

175
132

106

33
0
1
(nedraudzīgs)

1% 5

38%

51%

10%

2

3

4

5 (ļoti
draudzīgs)

29
0
1
(nedraudzīgs)

0%
0
2

8%

61%

31%

3

4

5 (ļoti
draudzīgs)

Šobrīd savu dzīvesveidu vērtējam kā gandrīz draudzīgu (atzīme 3) vai visai draudzīgu (atzīme 4).
Priecē, ka vērtējot sava dzīvesveida mijiedarbību ar dabu nākotnē, vēlamies būt dabai draudzīgāki.
Analizējot datus, tikai 3% gadījumu tika secināts, ka esošais novērtējums ir augstāks kā nākotnē vēlamais,
savukārt 35% ir norādījuši tādu pašu vērtējumu nākotnē, kā šobrīd (lielākoties tie, kas jau esošo
dzīvesveidu vērtē ar atzīmi 4).
Ko mēs saprotam ar dabai draudzīgu dzīvošanu? Daļai no mums tā ir dabas sniegtās enerģijas
izmantošana (ko detalizēti skatīsim turpmākajos jautājumos), bet mēs vēlējāmies zināt, par kādiem vēl
dabai labiem darbiem vari uzsist sev uz pleca? Uz šo jautājumu saņēmām 345 atbildes.

No sniegtajām atbildēm varam secināt, ka labprāt šķirojam atkritumus (86% respondentu to dara),
tāpat 48% respondentu norādīja, ka cenšas izvairīties no plastmasas iepakojuma un lietām piešķir “otru
dzīvi”. 40% no respondentiem norādīja, ka viņi nepaliek vienaldzīgi un vāc citu cilvēku dabā atstātos
atkritumus. Visvairāk priecē, ka šajā jautājumā lielākoties tika atzīmētas vairākas atbildes, plaši papildinot
ar citām aktivitātēm, ko dabas labā ikdienā veicam. Tas norāda, ka spējam plaši interpretēt jēdzienu “zaļš
dzīvesveids” un katrs iespēju robežās to arī piekopjam.
Tomēr viens no būtiskākajiem rīkiem, kā samazināt savu “pēdas nospiedumu” dabā, ir “zaļās
enerģijas” lietošana mājsaimniecības apsaimniekošanā. Jautājām, vai Tu mājsaimniecībā izmanto "zaļo
enerģiju", piemēram, saules paneļus, saules kolektorus, siltumsūkņus u.c.? Uz šo jautājumu atbildēja visi
345 respondenti un, lai cik ļoti mēs katrs vēlētos, lai Mārupes novads ir zaļās enerģijas paraugs Latvijai,
aptaujas dati atklāj, ka mums vēl ir, kur augt.
Zaļās enerģijas lietojums:

lieto zaļo enerģiju

“Zaļo” saimniecību īpatsvars novadā:

nelieto zaļo enerģiju

Populārākie “zaļās enerģijas” avoti ir saule un zeme. Aptaujā lūdzām norādīt, kādas “zaļās enerģijas
iekārtas” augstāk minētajās mājsaimniecībās izmanto. Priecē, ka mājsaimniecībās kombinē vairākus
enerģijas ieguves veidus, kas ļauj sasniegt vislabāko rezultātu. Teju katrā piektajā mājsaimniecībā
izmantota vairāk kā viena “zaļās enerģijas” iekārta.

Popularitātes ziņā nepārspēti ir siltumsūkņi (tos izmanto 63% gadījumu jeb 32 mājsaimniecībās),
tomēr saskaņā ar aptaujas datiem, mūsu novadā pavisam droši ir arī vismaz viens vēja ģenerators.
“Zaļo mājsaimniecību” izmantotās enerģijas iekārtas (procentos un pēc mājsaimniecību skaita):

Uzstādīto iekārtu atdeve atkarīga no daudziem apstākļiem (vietas, izvēlētās jaudas u.c.), tādēļ
vēlējāmies noskaidrot, cik apmierināti ir šo “zaļo mājsaimniecību” īpašnieki ar izvēlēto risinājumu, vai tas
sniedza gaidīto rezultātu? Lūdzām novērtēt 10 ballu skalā, kur 1 ir ļoti slikti, bet 10 – izcili. Zemākais
sniegtais vērtējums bija 4, tas tika saņemts no divām mājsaimniecībām.
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Jāsecina, ka “zaļās enerģijas” ieguves iekārtu uzstādīšana vairumam mājsaimniecību (70%) ir nesusi
cerēto rezultātu, saņemot atzīmi 8 un vairāk. Tomēr visai būtisks ir arī zemo atzīmju skaits (12%) skalā no
4-6, kuru iemesli būtu jāizprot turpmākā komunikācijā.
Atgriežoties pie vairākuma – kā jau iepriekš secinājām, 85% no mums lietojam tradicionālus
risinājumus mājsaimniecības apsildei – gāzi, cieto kurināmo. Tomēr šis jautājums izgaismoja būtisku niansi
– daudzi no respondentiem dzīvo dzīvoklī, arī atbildēs norādot, ka šis apstāklis liedz izvēlēties sev tīkamāko
apsildes veidu.
Apkopojot biežāk lietotos apkures veidus, varam secināt, ka atsevišķos gadījumos saimniecībās
izmanto kombinētus risinājumus. Kopumā uz šo jautājumu saņēmām 292 atbildes.
Visbiežāk minētais apkures veids ir gāze – 62% gadījumu. Otrs populārākais apkures veids ir cietais
kurināmais/centrālapkure – 38%, bet atsevišķās mājsaimniecībās apsildei izmanto elektrību – 2%.
(Kopējais atbilžu skaits ir virs 100%, ņemot vērā, ka atsevišķās saimniecībās ir vairāk kā viens risinājums)

Būtisku lomu augstākminētajā jautājumā spēlē īpašuma forma – vai mājsaimniecība ir dzīvojamā
māja, vai dzīvoklis. Aptaujā lūdzām norādīt saimniecības tipu. Kopumā saņēmām 330 atbildes.

SAIMNIECĪBAS TIPS
dzīvoklis

vairāksekciju dzīvojamā māja

vienģimeņu dzīvojamā māja
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Vienģimeņu dzīvojamās mājas īpašniekiem, kā arī vairāksekciju dzīvojamo māju īpašniekiem
salīdzinājumā ar dzīvokļu īpašniekiem ir vienkāršāk pāriet uz citiem apkures risinājumiem, ko parāda arī
nākošā jautājuma atbildes. Jautājām, vai esi apsvēris mājsaimniecībā uzstādīt kādu no "zaļās enerģijas
iekārtām" (saules paneļus, kolektorus, siltumsūkņus u.c.)? Kopumā tika saņemtas 292 atbildes.
Vai esi apsvēris mājsaimniecībā uzstādīt kādu no "zaļās
enerģijas iekārtām" ?
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Lai arī atbildes sadalījušās līdzīgi, interesantāka aina paveras, ja katru no atbilžu grupām skatām
pret mājsaimniecības tipu.
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Starp tiem, kuri
norādīja, ka nav
apsvēruši “zaļās
enerģijas” iekārtu
uzstādīšanu, atbildes
līdzvērtīgi sadalās
gan starp dzīvokļos
dzīvojošajiem, gan
privātmāju
īpašniekiem.

Starp tiem, kuri apsvēruši
iespējas uzstādīt savās
mājsaimniecībās saules paneļus,
kolektorus un citus “zaļās enerģijas”
risinājumus, 23% ir arī dzīvokļos
dzīvojošie respondenti, tomēr daļa no
tiem atbildēs bija norādījuši, ka tieši
mājsaimniecības tips viņus kavē
risinājumu ieviešanai, jo tam jābūt
dzīvokļu mājas kolektīvam lēmumam.

NĒ

Lai izprastu, kas traucē dabai draudzīgu risinājumu ieviešanu mājsaimniecībās, aptaujā tiem, kuri
norādīja, ka ir apsvēruši “zaļās enerģijas” iekārtu uzstādīšanu, lūdzām norādīt, kādi apstākļi tos kavē, kā
arī, kādu risinājumu ieviešana būtu visinteresantākā. Kopumā uz šiem jautājumiem saņēmām 134 atbildes,
lielākoties tika atzīmētas vairākas atbildes, kas norāda gan uz to, ka interese par “zaļās enerģijas”
ražošanas iekārtām ir visaptveroša, gan arī to, ka šķēršļi plānu realizācijai netrūkst.

Kāda risinājuma ieviešana Tevi interesē?
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Izanalizējot augstākminētos datus, kā arī respondentu norādīto vecumu, dzīvesvietu un
sabiedriskuma pakāpi, varam teikt, ka mēs, mārupieši, esam dabas draugi ar izteiktu vēlmi šīs attiecības
kopt un darīt vēl “zaļākas”, esam gados, kad zinām, ko vēlamies, bieži ziemeļnieciski atturīgi savā vēlmē
sarunāties ar citiem novadniekiem, bet ar visnotaļ lielu potenciālu kļūt par vieniem no “zaļākajiem”
Latvijas iedzīvotājiem, ar šādu mērķi dzīvojot katram no mums un pašvaldībai meklējot veidus, kā “zaļos
centienus” atbalstīt.
Paldies visiem, kas piedalījās aptaujā, paldies katram, kurš ikdienā domā par to, lai atstātu dabā
pēc iespējas mazāku “pēdu” , rūpējas par vidi sev apkārt un meklē izdevīgus un dabai draudzīgus
risinājumus.
Aptaujas rezultāti ir būtiski Mārupes novada domes Energopārvaldības darba grupas darbā, lai
plānotu un radītu atbalsta mehānismus “zaļās enerģijas” lietošanas īpatsvara palielināšanai privātajā
sektorā.
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Cik sabiedrisks esi? Pašvērtējums skalā 1-5.
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Cik ilgi dzīvo Mārupes novadā?
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Respondentu sadalījums pēc vecuma
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Aptaujas noslēgumā brīvās atbildes laukā daži no minētajiem ierosinājumi un viedokļiem
(pārējiem PALDIES par labajiem vārdiem un smaidīgām ikoniņām):












Rožu ielā līdz Jaunmārupei nepieciešamas suņu atkritumu urnas (ir tikai 2 vietas)
Priecātos par papildu informāciju, ieteikumiem zaļās domāšanas jautājumos, kas būtu viegli
pieejami caur marupe.lv
Vairāk atkritumu urnas novadā (piemēram ap Zeltrītu bērnudārzu)
Ciemos būtu nepieciešami konteineri bioloģiskajiem atkritumiem.
Būtu forši vairāk zināt arī par komposta ierīkošanas iespējas savā teritorijā.
Nepieciešams aizliegt malkas izmantošanu kā pamatapkuri
Būtu interesanti uzzināt/izmantot saudzīves atkritumu izlietnes smalcinātaju. Ko doma "zaļie" par
šo?
Būtu jauki, ja Mārupe būtu zaļo iniciatīvu centrs, kur var pakonsultēties par risinājumiem, kur
varētu iegūt informāciju, mainīties ar labām praksēm ar citiem Mārupes novadam iedzīvotājiem
Domāju, ka novadam ir un iedzīvotājiem ļoti daudz jādara, lai kļūtu par zaļo novadu, jo liels
piesarņotais - aviācija ir tepat blakus.
Vēl par saules enerģiju - trūkst informācijas par līdzfinansējumu vai citu atbalstu, ja tāds vispār
tiek piedāvāts tiem, kuri ir gatavi ieguldīt zaļajā enerģijā.
Individulā līmenī katrs varam būt vairāk vai mazāk zaļi, bet sabiedības kopējo noskaņu grūti
mainīt. Atkritumu apsaimniekošana Mārupē nav labās rokās. Mārupē jāattīsta dabai tuvas
aktivitātes, tradīcijas un paradumi. Kamēr cilvēks jauns vieglāk ir ko mainīt😁

