Ietekmes uz vidi novērtējums projektam: „Smilts – grants un smilts ieguves paplašināšana derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi”,
Pārgaujas novadā, Straupes pagastā”
IEDZĪVOTĀJU APTAUJA
Labdien, SIA ''Estonian, Latvian & Lithuanian Environment'' pēc SIA „Limbažu ceļi” pasūtījuma izstrādā Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu smilts –
grants un smilts ieguves paplašināšana derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi”, Pārgaujas novadā, Straupes pagastā. Šī novērtējuma ietvaros tiek veikta
iedzīvotāju aptauja ar mērķi noskaidrot sabiedrības viedokli par plānoto projektu. Tāpēc lūdzam Jūs piedalīties šajā aptaujā un sniegt atbildes uz turpmāk
uzdotajiem jautājumiem!
Aptauja aizņems aptuveni 5-10 min laika. Tā ir anonīma, un atbildes tiks analizētas tikai apkopotā veidā.
1. Kā Jūs vērtējat pašreizējos dzīves vides apstākļus novadā – Jūsu dzīvesvietai tuvējā teritorijā? (viena atbilde iespējama)
Pozitīvi
Drīzāk pozitīvi
Neitrāli
Drīzāk negatīvi
Negatīvi
Grūti pateikt / nav viedokļa
1
2
3
4
5
5
--> 2.jautājums tikai tiem respondentiem, kuri 1.jautājumā izvēlējušies atbildi nr.4., 5.
2. Kuri objekti Jūsu dzīvesvietas tuvumā visbūtiskāk ietekmē Jūsu dzīves vidi un veselību?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
3. Vai Jūs vērtējat smilts un grants ieguvi, pārstrādi, piegādi un realizāciju būvniecības vajadzībām, kā vienu no uzņēmējdarbības
veidiem, pakalpojumiem, kas dod pozitīvu pienesumu tautsaimniecībā> (viena atbilde iespējama)
1
2
3

Jā
Nē
Grūti pateikt

4. Vai Jūs zināt, ka Pārgaujas novada Straupes pagastā tiek veikta smilts – grants un smilts ieguve atradne „Apiņi” (SIA „Limbažu ceļi”)?
(viena atbilde iespējama)
1
Jā
2
Nē
3
Grūti pateikt

(Īsa informācija par atradni „Apiņi” un SIA „Limbažu ceļi”: Sākotnēji intensīva smilts-grants ieguve derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi” 8,3 ha platībā notikusi
līdz 1992. gadam. Pēc tam derīgā izrakteņa ieguve periodiski atsākta sākot no 2003. gadā. 2014. gadā derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi” 4,98 ha platībā
smilts – grants un smilts ieguvi uzsāka SIA „Limbažu ceļi”).
--> 5 – 7.jautājums tikai tiem respondentiem, kuri 4.jautājumā izvēlējušies atbildi nr.1.
5. Kā Jūs personīgi vērtējat pašreizējo smilts – grants un smilts atradnes „Apiņi” darbību? (viena atbilde iespējama)
Pozitīvi
1

Drīzāk pozitīvi
2

Neitrāli
3

Drīzāk negatīvi
4

Negatīvi
5

Grūti pateikt / nav viedokļa
6

6. Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc Jūs pašreizējo smilts – grants un smilts ieguvi derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi” vērtējat pozitīvi / negatīvi!
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
7. Vai Jūs esat informēti, ka atradnes teritorijā ģeoloģiskā izpēte veikta sākotnēji 1966.-1968.gadā, papildināta 1976.gadā, kopumā 30
ha platībā.
1
2
3

Jā
Nē
Grūti pateikt

--> Turpmākie jautājumi visiem respondentiem
8. Vai esat informēts par smilts – grants un smilts ieguves licences laukuma paplašināšanu ģeoloģiski izpētītajā teritorijā derīgo
izrakteņu atradnē „Apiņi””? Skatīt karti (viena atbilde iespējama)
Jā
1

Drīzāk jā
2

Drīzāk nē
3

Nē
4

Grūti pateikt / nav viedokļa
6

(Īsa informācija par projektu: Paredzētās darbības teritorijā ir plānots paplašināt smilts – grants un smilts ieguvi atradnē „Apiņi’’ 24,9 ha platībā ar ieguves
apjomu līdz 30 000 tonnu gadā. Smilts – grants un smilts ieguve notiks ar atklāto paņēmienu. Ieguve plānota pa derīgo izrakteņu veidiem: smilts, smiltsgrants. Derīgā materiāla šķirošanai tiks izmantota pārvietojamā šķirošanas – mazgāšanas iekārta Dernaseer DWP240, kura netiks pārvietota un visu derīgo
izrakteņu ieguves laiku atradīsies uz tehnoloģiskā laukuma. Pēc smilts – grants un smilts ieguves darbiem ir plānots veikt derīgo izrakteņu atradnes
rekultivāciju.
9. Vai, Jūsuprāt, smilts – grants un smilts ieguves turpināšana (veco teritoriju vietā apgūstot jaunas teritorijas) atradnē “Apiņi” ir
nozīmīga novada ekonomiskajai attīstībai? (viena atbilde iespējama) Ar „ekonomisko attīstību” saprotamas darbavietas vietējiem iedzīvotājiem,

pašvaldības nodokļu ieņēmumi, uzņēmuma līdzdalība novadam nozīmīgu attīstības projektu īstenošanā u.c.
Jā
1

Drīzāk jā
2

Drīzāk nē
3

Nē
4

Grūti pateikt / nav viedokļa
6

9a. Lūdzu, pamatojiet savu viedokli!
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

1

10. Vai Jūs personīgi atbalstāt smilts – grants un smilts ieguves turpināšanu atradnē “Apiņi” norādītajā teritorijā (veco teritoriju vietā
apgūstot jaunas teritorijas)? Skatīt karti (viena atbilde iespējama)
Atbalstu
1

Drīzāk atbalstu
2

Neitrāli
3

Drīzāk neatbalstu
4

Neatbalstu
5

Grūti pateikt / nav viedokļa
6

10a. Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc Jūs personīgi smilts – grants un smilts ieguves turpināšanu jaunās teritorijās atbalstāt / neatbalstāt?
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
11. Vai Jūs atbalstāt ieceri, ka pēc derīgo izrakteņu atradnes „Apiņi” pilnīgas izstrādes beigām tā tiktu rekultivēta, veicot teritorijas
apmežošanu, kā arī tiktu izveidotas ūdenskrātuves?
Atbalstu
1

Drīzāk atbalstu
2

Neitrāli
3

Drīzāk neatbalstu
4

Neatbalstu
5

Grūti pateikt / nav viedokļa
6

11a. Lūdzu, pamatojiet savu viedokli!
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
12. Vai Jums šķiet būtiski, lai Jūs iesaistītu šī projekta publiskās apspriešanas pasākumos? (viena atbilde iespējama)
1
2
6

Jā
Nē
Grūti pateikt

(Informācija par publisko apspriešanu: Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” prasībām, ziņojums būs pieejams Pārgaujas novada domes
mājas lapā www.pargaujasnovads.lv un SIA ''Estonian, Latvian & Lithuanian Environment'' mājaslapā www.environment.lv.
Informācija par publisko apspriešanu, sabiedriskās apspriedes norises vietu un laiku, kā arī informācija par to, kur pieejams ziņojums, būs ievietota gan
iepriekš minētajās mājaslapās, gan vietējās avīzēs un Vides pārraudzības valsts biroja mājaslapā www.vpvb.gov.lv. Informācija par publisko apspriešanu un
sabiedrisko apspriedi tiks izziņota ne mazāk kā 10 dienas pirms plānotās apspriedes.)

DEMOGRĀFISKIE JAUTĀJUMI
Lūdzu, sniedziet nedaudz informācijas par sevi:

D1. Dzimums
1
2

Vīrietis
Sieviete

D6. Novads, kurā dzīvojat (iespējama viena atbilde)
1

Pārgaujas novads

2

Cits (ierakstīt)………………………

D2. Vecums (pilni gadi): _______

D7. Mājas nosaukums?
(ierakstīt)______________________________________

D3. Jūsu izglītība (viena atbilde iespējama)

D8. Dzīvesvietas attālums no derīgo izrakteņu atradnes „Apiņi”

1
2
3
4

Sākumskolas vai pamata
Vispārējā vidējā / Vidējā profesionālā izglītība
Nepabeigta augstākā izglītība
Augstākā izglītība

D4. Jūsu mājsaimniecībā dzīvojošo skaits: __________

1
2
3
4
5
6

Līdz 100m
200 – 500m
500 – 1000m
1– 2km
Vairāk par 2km
Nav atbildes

D5. Jūsu nodarbošanās (lūdzu, atzīmēt vienu – visatbilstošāko
atbildi)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Skolnieks (-iece) / students (-e)
Uzņēmējs (-a), darba devējs (-a)
Pašnodarbinātais (-ā)
Algots darbinieks (-ce), darba ņēmējs (-a)
Mājsaimnieks (-ce)
Pensionārs (-e)
Cilvēks ar īpašām vajadzībām
Bērnu kopšanas atvaļinājumā
Bezdarbnieks (-ce), darba meklētājs (-a)
Cits (norādīt!) ……………………………………………….

PALDIES PAR ATSAUCĪBU!

2

