
 

 
 
 

Aptaujas rezultātu apkopojums 
Kurzemes plānošanas reģiona attīstītības programmas 2021 – 2027 ietvaros 

 
Kurzemes reģiona Attīstības programmas izstrādes ietvaros no 2020.gada 1.jūnija līdz 

30. jūnijam tika veikta Kurzemes iedzīvotāju un uzņēmēju  aptauja. Aptaujas mērķis bija 
noskaidrot kurzemnieku viedokli par reģiona attīstību, izaicinājumiem un to iespējamajiem 
risinājumiem, ietverot jautājumus par reģiona identitāti,  sniegto pakalpojumu kvalitāti, dzīves 
līmeni, un iedzīvotāju ieradumiem. Aptauja bija anonīma un aizpildāma elektroniski. 

 
 

Respondenta profils 
 

Aptauju kopā aizpildīja 240 respondenti, no tiem 200 sievietes (83,3 %) un 40 vīrieši 
(16,7 %). 92 % respondentu ir vecumā no 26 – 65, šī vecuma grupa uzskatāma par sociāli un 
ekonomiski aktīvāko, pārējie respondenti bija jaunāki (7,1 %) vai vecāki 0,8 %. Aptauju 
aizpildīja respondenti no visām Kurzemes reģiona pašvaldībām, tomēr vairākums no 
respondentiem dzīvo Saldus novadā (39 jeb 16,2 %), Liepājā (38 jeb 15,8 %) un Kuldīgas 
novadā (36 jeb 15 %). Pārējo novadu respondenti svārstās 2 - 4 % robežās no kopējo 
respondentu skaita.   

Lielākā daļa respondentu (112 jeb 46,7 %) pārstāv valsts pārvaldes sektoru (t.sk. 
pašvaldības), nākamā lielākā daļa 26, 3 % ir darba ņēmēji, kuriem seko komersanti (10,4 %), 
skolnieki (5 %) un NVO (2,9 %).  
 
Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas darbība  
 
Ar Kurzemes plānošanas reģionu (turpmāk tekstā KPR) ir sadarbojusies lielākā daļa (80 %) 
respondentu, visvairāk respondentu ir sadarbojušies kultūras, izglītības un sociālajā jomā (83 
respondenti), ES fondu un projektu īstenošanas jomā (62 respondenti), kā arī attīstības un 
teritorijas plānošanas jomā (49 respondenti).  
 
Aptuveni 128 no respondentiem norāda, ka sadarbība ar KPR ir bijusi veiksmīga, 27 norāda, 
ka sadarbība nav bijusi veiksmīga, savukārt, aptuveni 59 respondentu viedoklis ir neitrāls, 
savukārt 26 nav snieguši atbildi. Informācijas apmaiņas, sniegšanas un saņemšanas kvalitāti 
137 respondenti novērtējuši kā atbilstošu, 18 - kā neatbilstošu, savukārt, ar atbildi “neitrāli vai 
neattiecas” to vērtē 85 respondenti. 141 respondentam KPR sūtītā informācija ir bijusi noderīga 
un aktuāla. Aptuveni 120 respondenti uzskata, ka KPR mājas lapā var viegli atrast 
nepieciešamo informāciju, bet 101 respondentam viedoklis ir neitrāls vai neattiecas, 19 
respondentiem nepieciešamo informāciju mājas lapā ir grūti sameklēt. Vairāk nekā puse jeb 
135 respondenti uzskata, ka KPR jaunumi un ziņas Facebook un Twitter ir noderīgi.  
 
 
 
 
 
 



Sabiedrisko un citu pakalpojumu pieejamība 
  

 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (6 nav norādījuši atbildi)  
 

 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (2 nav norādījuši atbildi)  

 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (2 nav norādījuši atbildi)  



 

 
 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (6 nav norādījuši atbildi)  

 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (2 nav norādījuši atbildi)  

 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (1 nav norādījis atbildi)  
 



 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (2 nav norādījuši atbildi)  
 
 
 

 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (5 nav norādījuši atbildi)  
 

 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (visi ir norādījuši atbildi)  
 



 
 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (2 nav norādījuši atbildi)  
 

 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (6 nav norādījuši atbildi) 
 
 
45 % no aptaujas respondentiem norāda, ka sabiedriskais transports ir nozīmīgs viņu 
mobilitātei. Aptuveni 19 % no atbildes sniegušajiem respondentiem norāda, ka nav pietiekams 
sabiedriskā transporta nodrošinājums, 30 % - ka ir sliktas mobilitātes iespējas uz reģionu 
centriem, bet 40 % - ka ir slikti savienotas pilsētas ar lauku teritorijām.  
Papildu tam, respondenti ir norādījuši, ka sabiedriskā transporta kursēšanas laiki bieži nesakrīt 
ar darba laiku, ierosinot veikt pasažieru aptaujas. Laukos ir zemāks kvalitātes transporta 
pakalpojums un transporta līdzekļi, kā arī tiek norādīts, ka ir laba satiksme uz Rīgu, savukārt, 
starp Kurzemes pilsētām tā ir sliktāk nodrošināta.  
Respondenti kā svarīgu norāda interneta un mobilo sakaru kvalitāti mazajos ciemos un lauku 
teritorijās, kas būtiski uzlabotu attālinātā darba iespējas un piesaistītu iedzīvotājus šīm 
teritorijām.  
 
 
 
 
 
 



Atpūta un sociālās aktivitātes 

 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (1 nav norādījis atbildi) 

 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (2 nav norādījuši atbildi) 

 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (5 nav norādījuši atbildi) 



 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (1 nav norādījis atbildi) 

 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (6 nav norādījuši atbildi) 

 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (6 nav norādījuši atbildi) 
 
Lielākajai daļai respondentu ir pieejami atpūtas un sociālie pakalpojumi - 65 % KPR aptaujas 
respondentu norādīja, ka tuvākajā apkārtnē ir pietiekami laba un daudzveidīga aktivitāšu 



pieejamība, 80 % - ka bērniem ir pieejamas ārpusskolas aktivitātes un pulciņi, aptuveni 60 % 
respondentu uzskata, ka arī vecāka gada gājuma cilvēkiem jeb senioriem ir iespējas saturīga 
brīvā laika pavadīšanai. Vairāk nekā 60 % no respondentiem ir pieejami dažādi sabiedriskie 
komercpakalpojumi. 26 % respondentu norāda, ka reģionā nav nodrošināti nepieciešamie 
pakalpojumi personām ar kustību traucējumiem, un tikai 33 % no respondentiem ir informēti 
par KPR sociālās jomas projektu “Kurzeme visiem”. 
Respondenti norāda, ka kopumā Kurzemē ir pietiekamas atpūtas iespējas un tiek nodrošināta 
dažādu pakalpojumu pieejamība. Ņemot vērā plašo kultūras piedāvājumu, tiek ierosināts 
izveidot vienotu pasākumu kalendāru Kurzemes reģionam. Respondenti arī norāda, ka lielākā 
daļa pasākumu notiek pilsētās, un tiem, kuriem lauku teritorijās nav sava transporta, ir grūti tur 
nokļūt. Nepieciešams dažādot pasākumus un veidot tos retāk, bet kvalitatīvākus. 
 
 
Dzīves apstākļi, dzīves kvalitāte un dzīves līmenis 
 

 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (1 nav norādījis atbildi) 
 

 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (2 nav norādījuši atbildi) 



 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (1 nav norādījis atbildi) 

 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (8 nav norādījuši atbildi) 
 

 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (2 nav norādījuši atbildi) 
 



 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (1 nav norādījis atbildi) 
 
 
 

 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (8 nav norādījuši atbildi) 
 
46 % no respondentiem uzskata, ka mājokļu pieejamība apkārtnē nav pietiekama – vairākkārt 
tiek uzsvērts par kvalitatīvu un pienācīgu mājokļu trūkumu gan mazākos, gan lielākos novados 
un pilsētās,  tomēr 82 % lepojas, ka dzīvo savā dzīvesvietā, un 64 % aptaujāto uzskata, ka 
esošie dzīves apstākļi ir pietiekami augstā līmenī. Tikai 30 % respondentu uzskata, ka 
iedzīvotāju grupām kā jaunienācēji, migranti un mazākumtautību pārstāvjiem ir grūti 
integrēties  Kurzemes vietējā sabiedrībā. Pavisam nedaudz vairāk kā puse respondentu domā, 
ka Kurzemē ir iespējams īstenot ģimenes nākotnes plānus, tādējādi paužot viedokli, ka paliks 
dzīvot Kurzemē. Tikai 34 % min, ka viņu ģimenes labklājību ir ietekmējusi Covid -19 ārkārtas 
situācija.  
Par esošajiem remigrācijas pasākumiem un sniegtajām iespējām, ko koordinē KPR sadarbībā 
ar ministrijām, ir informēti nedaudz vairāk nekā 30 % aptaujas respondentu. Respondenti 
remigrācijas jautājumos ierosina veidot vienotu un efektīvāku pieeju, “nesadrumstalojot” 
pieejamo atbalstu.  
Respondenti uzsver, ka svarīgi ir veidot mājokļus ārpus pilsētām, lai veicinātu gan veselīgu 
dzīves veidu, gan zaļo domāšanu, kā arī aicina izglītot sabiedrību par pašiniciatīvu, savas vides 
un apkārtnes veidošanu, atbalsta sniegšanu NVO aktivitātēm. Iedzīvotāji uzsver savas 
pašvaldības jeb vietvaras nozīmi dažādu jautājumu risināšanā, kur jūtas daudz piederīgāki un 
nozīmīgāki savai dzīves vietai.  
 



Uzņēmējdarbība 
 

 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (9 nav norādījuši atbildi) 

 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (10 nav norādījuši atbildi) 
 

 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (9 nav norādījuši atbildi) 



 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (14 nav norādījuši atbildi) 
 

 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (9 nav norādījuši atbildi) 
 

 
 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (13 nav norādījuši atbildi) 



 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (4 nav norādījuši atbildi) 

 

 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (4 nav norādījuši atbildi) 

 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (9 nav norādījuši atbildi) 
 
 



 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (7 nav norādījuši atbildi) 
 

 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (8 nav norādījuši atbildi) 
 
28 % respondentu uzskata, ka Kurzemes reģionā tiek piedāvātas labas iespējas jaunajiem 
uzņēmējiem, tikai 30 % norāda ka ir pieejams pietiekams finansējums jaunu iniciatīvu 
īstenošanai un 43 % - ka vide ir piemērota jauniem un inovatīviem uzņēmumiem. Nedaudz 
vairāk kā 10 % respondentu min, ka pastāv īpaši nodokļu atvieglojumi, lai teritorijā piesaistītu 
jaunu uzņēmējdarbību. 34 % norāda, ka esošā biznesa attīstībai nav pieejami pietiekami labi 
un kvalitatīvi pakalpojumi, un tikai 29 % domā, ka reģionā tiek atbalstīti eko uzņēmumi un 
ilgtspējīga uzņēmējdarbība, saudzējot apkārtējo vidi. Toties 62 % no respondentiem norāda, ka 
ir pietiekami lielas iespējas ilgtspējīgas lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecībai 
attīstībai. 23 % respondentu uzskata, ka Kurzemē ir pietiekamas nodarbinātības iespējas. 
Nedaudz mazāk kā 60 % respondentu uzskata, ka ir pieejams ilgtspējīgs un integrēts tūrisma 
pakalpojums un lielākā daļa respondentu ir informēti par KPR īstenotajiem tūrisma 
piedāvājuma attīstības projektiem. Diemžēl, tikai 25 % ir informēti par KPR Uzņēmējdarbības 
centra sniegtajiem pakalpojumiem.  
Kopumā respondenti norāda, ka ir iespējas attīstīt uzņēmējdarbību, ja ir vēlme mācīties un 
darīt, tikai būtu nepieciešams lielāks pašvaldību atbalsts, mazāks nodokļu slogs un birokrātija 
mazajiem uzņēmumiem. Tāpat respondenti atzīst, ka lauku reģionos nav attīstītas 
infrastruktūras  lielākas uzņēmējdarbības attīstībai. 
 



 
Lauku teritoriju sociālie un kultūras aspekti 
 

 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (3 nav norādījuši atbildi) 
 

 
(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (6 nav norādījuši atbildi) 
 

(1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (7 nav norādījuši atbildi) 
 



 
1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (9 nav norādījuši atbildi) 
 

 
1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (3 nav norādījuši atbildi) 
 
Aptuveni 59 % aptaujāto uzskata, ka vientulība un izolācija ietekmē daudzus cilvēkus lauku 
teritorijās. 26 % respondentu uzskata, ka lauku teritoriju iedzīvotājiem nav pietiekami lielu 
iespēju piedalīties pašvaldības lēmumu pieņemšanā, toties 45 % norāda, ka lauku teritorijās ir 
aktīvas iedzīvotāju kopienas. 61 % domā, ka lauku teritoriju iedzīvotājiem ir plašas iespējas 
apmeklēt dažādus kultūras pasākumus. 53 % respondentu uzskata, ka digitalizācija ir būtiski 
ietekmējusi kultūras jomu. 
Respondenti norāda, ka mazākās reģiona pilsētās trūkst lielo un kvalitatīvo pasākumu, savukārt 
laukos pasākumi ir vienveidīgi un neatbilst iedzīvotāju interesēm. Tāpat respondenti norāda, 
ka vecāka gadagājuma cilvēku vientulība kopumā ir problēma visā reģiona teritorijā, kaut arī 
ir iespējas potenciāli iesaistīties un darboties. Tiek uzsvērts, ka lauku teritorijās un ciemos ir 
lielākas iespējas radīt īpašus un radošus pasākumus, tikai nepieciešams nedaudz lielāks atbalsts 
NVO un vietējām iniciatīvām.  
 
 
 
 
 
 
 



Vide un bioloģiskā daudzveidība 
 

 
1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (4 nav norādījuši atbildi) 
 

 
 
1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (3 nav norādījuši atbildi) 

 
1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (3 nav norādījuši atbildi) 



 

 
1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (11 nav norādījuši atbildi) 
 

 
1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (13 nav norādījuši atbildi) 
 

 
1-pilnīgi nepiekrītu, 2 - nepiekrītu, 3 - neitrāls, 4 – piekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu) 
Tabulas augšā norādīts respondentu skaits (11 nav norādījuši atbildi) 

 



Vairāk nekā 70 % respondentu uzskata, ka reģionā ir laba vides kvalitāte, reģiona ainavu 
dažādība un bioloģiskā daudzveidība, kuras nodrošina iespējas pilnvērtīgai rekreācijai un 
atpūtai. 53 %uzskata, ka dabas parki un aizsargājamās dabas teritorijas tiek labi 
apsaimniekotas, 48 % uzskata, ka reģionā esošā mežu apsaimniekošana nodrošina efektīvu un 
ilgtspējīgu izmantošanu un nedaudz vairāk kā 30 % uzskata, ka lauksaimniecībā netiek 
izmantotas videi draudzīgas saimniekošanas metodes. Tikai 12 % no respondentiem ir 
informēti par KPR īstenotajiem vides jomas projektiem. 
 
Respondenti arī norādījuši iecienītākās vietas rekreācijai un atpūtai:  

1) Jūra un piekraste (83 % no visiem respondentiem); 
2) Meži (59 % no visiem respondentiem); 
3) Upes, ezeri u.c. iekšējie ūdeņi (55 % no visiem respondentiem); 
4) Labiekārtotas dabas teritorijas (51 % no visiem respondentiem); 
5) Parki un zaļās zonas (50 % no visiem respondentiem); 
6) Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (27 % no visiem respondentiem); 

Neliela daļa respondentu norādīja, ka atpūtai izmanto savu privāto piemājas teritoriju. 
 
26 % respondentu ikdienā neizjūt klimata pārmaiņas, aptuveni puse no respondentiem ir 
novērojusi ilgākus karstuma periodus, lielākus vētras postījumus un vairāk nokrišņu. 
 
Gandrīz visi (95 %) respondenti sadzīvē ir ieviesuši dabai draudzīgus paradumus, aptuveni 70 
% no visiem aptaujas respondentiem šķiro atkritumus, 58 % izvēlas vietējo un sezonai 
atbilstošu pārtiku, 51 % taupa elektroenerģiju, 33 % pārvietojās ar dabai draudzīgu transportu 
vai kājām un 25 % nelieto vienreizējo iepakojumu. 
 
Respondenti uzsver, ka vairāk jāstrādā pie sabiedrības izglītošanas jautājumiem, kas saistās ar 
vides piesārņošanas jautājumiem, īpaši respondenti izceļ atkritumu šķirošanas jomu, tāpat 
respondenti uzskata, ka jāatgriežas pie ilgtspējīgas apsaimniekošanas mežsaimniecībā, 
lauksaimniecībā un zivsaimniecībā.  
 
Kā Kurzemes vērtību, simbolu un vizītkarti respondenti atzinuši esošās dabas vērtības - jūru, 
pludmales un mežus -, kā arī Ventas rumbu, mazāk respondentu izcēluši kultūrvēsturisko 
mantojumu – suitus, lībiešus un kuršu atstātās vērtības. Daži no respondentiem kā Kurzemes 
vērtību atzīst cilvēkus, kuri šeit dzīvo, un Kurzemes pilsētas.  
 
Tikai 96 respondenti ir atbildējuši par pakalpojumiem un iespējām, kas pietrūkst Kurzemē. 
Kurzemniekiem pietrūkst mobilitātes iespēju (veloceliņi, vilcieni, utt.), darba vietu, neformālās 
izglītības iespēju, kvalitatīvu pakalpojumu, īpaši uzsverot medicīnas pakalpojumus, 
dzīvesvietas jaunajām ģimenēm, atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai, vides saglabāšanu un 
apsaimniekošanu, aktīvās atpūtas iespējas, kā arī komercpakalpojumus. Tomēr daudzi 
respondenti ir apmierināti ar esošo dzīvi Kurzemes reģionā. 
 
94 respondenti ir izteikuši viedokli par Kurzemes potenciālu nākotnē: mazie uzņēmēji; labākais 
reģions, kur audzināt bērnus un pavadīt vecumdienas; reģionālu projektu potenciāls; 
iedzīvotāji; milzīgas tūrisma attīstības iespējas; tīra daba un dzīves vide; saglabāta kultūras 
daudzveidība; Kurzemes novadu kopīga un koordinēta darbība, radošo nozaru attīstība. “Ar 
vienotu vīziju un labu stratēģiju – labākais reģions Baltijā”. 

 
Pateicamies Kurzemes iedzīvotājiem par ieguldīto laiku, sniedzot atbildes un ierosinājumus 
Kurzemes attīstības plānošanai!  


