
Patruļās uz Jaunciemu devāmies 3., 9., (oficiāli) un 30. novembrī (papildus) . iedzīvotāju aptaujas ir 
no 30.novembra.  
Aptaujas jautājumi: 

1. Jūsuprāt, vai Jaunciema teritorija ir piesārņota? Kas ir galvenie piesārņotāji? 

2. Kad pēdējo reizi Jaunciemā ir notikuši sakopšanas darbi, talkas? Vai piedalījāties? 

3. Kas, jūsuprāt, būtu  jādara, lai atrisinātu piesārņojuma problēmu Jaunciemā? 

4. Vai esat vērsies(‐usies) pie atbildīgajām institūcijām (policija, namu pārvalde, izpilddirekcija, Rīgas 
dome u. c), lai sūdzētos par teritorijas piesārņojumu? Ja nē, kādēļ? 

Atbildes no draugiem.lv  
 
Re[1]: Sveiki!Projekts „Pēdas” sadarbībā ar Rīgas Tehniskās ... 

 
No: Diāna Babre (Dinux)  

Labprāt atbildu uz Jūsu jautājumiem kā Jaunciema iedzīvotāja un kā audzināšanas darba vadītāja 
Rīgas 7.pamatskolā: 
1.jautājums - Jaunciems tiešām ir ļoti piesārņots, īpaši aizsargjosla pie Ķīšezera un mežs! Uzskatu, 
ka (tādas ir arī skolēnu domas) piesārņo 90% pieaugušie- 1)atbrauc, izkrauj no mašīnām,aizbrauc; 
2)es papriecājos, bet vākt netaisos, jo teritorija nevienam nepieder un, tātad, nav kas bar un soda! 
Bet 10% arī bērni un jaunieši, kuri to uzskata par nesodāmu un bariņā atzīstamu lietu. 
2.jautājums - Jaunciema skola- esam aktīvi piedalījušies projektā "Pēdas"vairākus gadus pēc kārtas 
- guvuši jūsu sarūpētās balvas un piedalījušies arī konkursos. Žēl, ka 2006.gadā Jaunciemā šī talka 
izpalika... Ļoti ceram uz atkal redzēšanos Jaunciemā! 
3.Kas, mūsuprāt, būtu jādara, lai atrisinātu piesārņojuma problēmu Jaunciemā?  
Lai gan nevienam nepatīk, ka ir instances, kuras nodarbojas ne vien ar pamācīšanu, bet arī ar 
sodīšanu, tās noteikti būtu nepieciešamas. Skola ir pietiekami noslogota ar zināšanu sniegšanu un 
sabiedrības normu skaidrošanu. Te būtu ļoti vērtīgs atbalsts no vecākiem un arī kāda jauka 
reklāma, līdzīgi kā par "Cūkmenu"+ sodi(diemžēl tas ir visiedarbīgākais!). 
4.Vai esat vērsies (-usies) pie atbildīgajām institūcijām -jā, uz namu pārvaldi, bet saņēmām 
piedāvājumu viņus atbalstīt un veikt sakopšanas darbus tur, kur mūsuprāt ir pārāk piesārņots. To 
skolas aktīvisti arī darīja. Jāteic, ka namu pārvalde izsniedza cimdus un maisus šo darbu veikšanai. 
No RD esam aicināti sakopt to teritoriju, kas neatrodas skolas apsaimniekoto teritoriju sastāvā un 
zināmus draudus - sodu, ja darbs netiks veikts!(2 mēnešus atpakaļ) 
Ceru, ka uz jautājumiem esmu atbildējusi, un - PAVASARĪ TIEKAMIES JAUNCIEMĀ! 

 

Re[1]: Sveiki!Projekts „Pēdas” sadarbībā ar Rīgas Tehniskās ... 

 
No: Tatjana Tambovceva (34)  

1.Jūsuprāt, vai Jaunciema teritorija ir piesārņota? Kas ir galvenie piesārņotāji? 
Atbilde: Jā mežs apkārt ir gana piesarņots. Galvenie piesarņotāji ir paši iedzīvotāji. Ne tikai 
Jaunciema, bet visas Rīgas, kuri brauc uz šo mežu. 
2.Kad pēdējo reizi Jaunciemā ir notikuši sakopšanas darbi, talkas? Vai piedalījāties? 

http://www.draugiem.lv/friend/?1271003
http://www.draugiem.lv/friend/?275864


Atbilde: Apkārt mājām sakopšana notiek vienmēr, jo saimniekime pēc likuma ir jāsakopj teritorija 
apkārt mājas. Bet meža sakopšana notika ļoti sen. Pati kopējā sakopšanā nepiedalījos, jo nemaz arī 
par to neviens nekad neinformē. Bet pati ar vīru un bērniem apkārtējo mežo mēģinam sakopt pēc 
iespējas. Vismaz savacot atkritumus savā atkritumu konteinerī. 
3.Kas, Jūsuprāt, būtu jādara, lai atrisinātu piesārņojuma problēmu Jaunciemā? 
Atbilde: Aizliegt izmest atkritumus mežā, ka reāli praktiski nav iespējams. Tas, kas ir iespējams, 
ielikt vairāk atkritumu konteinerus, jo ja nav, kur izmest atkritumus, cilvēki nes to mežā.  
4.Vai esat vērsies (-usies) pie atbildīgajām institūcijām (policija, namu pārvalde, izpilddirekcija, 
Rīgas dome u.c.), lai sūdzētos par piesārņojumu? Ja nē, kādēļ? 
Atbilde: Esmu viena no lielas akcijas organizētajām pret Via Baltika ceļa būvešanu cauri 
Jaunciemam. Pagaidam to būvi ir atlikuši, sakarā arī ar "Zaļo" protestu un Jaunciema lieguma 
sabojāšanu un iznicināšanu ceļā būvniecības gadījumā. Bet domāju, ka pie šī jautājuma noteikti 
atgriezīsies. 
Esmu RTU pasniedzēja un uzrakstījusi arī doktora darbu par ekoloģiski orientēto vadīšanu un šie 
jautājumi mani ļoti interesē. Būšu arī pateicīga, ja dosiet ziņu par aptaujas rezultātiem. Ja būs 
vajadzīga kaut kāda pālidzība, lūdzu, griezties, palidzēšu noteikti. 
Ar cieņu, 
T.Tambovceva 

 
 
 
Re[1]: Sveiki!Projekts „Pēdas” sadarbībā ar Rīgas Tehniskās ... 

 
No: Lelde Vancoviča (41)  

Paldies par interesi par Jaunciemu. 
1. Domāju, ka teritorija ir piesārņota, it sevišķi ezermala un mežs. Galvenie piesārņotāji ir cilvēki, 
kas atpūšas pie Ķīšezera, bet tie nav vietējie iedzīvotāji, jo ir atbraukuši ar auto, līdzpaņemtiem 
griliem - rezultātā plastmasas maisiņi un tukšās pudeles. Mežu piesārņo Jaunciema kapu 
apmeklētāji un vietējās sīkās auto darbnīcas. 
2. Par oficiāli izziņotām talkām nezinu, bet skolas bērni ir stāstījuši, ka viņi pavasarī ir gājuši talkā 
sakopt ezermalu. Pati esmu pie ezera salasījusi samestās plastmasas pudeles un papīrus, bet ne kā 
talcinieks, bet, lai būtu pašiem patīkami kādu brīdi pavadīt ezermalā, kamēr peldamies. 
3. Ezermalā būtu jābūt atkritumu konteineriem un regulāri teritorija ir jāapsaimnieko. Pārāk skaista 
vieta Rīgā, lai to atstātu novārtā. 
4. Nē - uzņēmības un laika trūkuma dēļ. 

 

Re[1]: Sveiki!Projekts „Pēdas” sadarbībā ar Rīgas Tehniskās ... 

 
No: Māris Vīgants (Marčello)  

Sveiki! 
Paldies par interesi par Jaunciema vidi. Dzīvoju pie paša dabas lieguma, kurš vietām līdzinās 
izgāztuvei, nevis dabas pamatnei. Un tātad atbildes uz jautājumiem: 
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1. Teritorija ir ļoti piesārņota un galvenie vainineki ir paši šī reģiona iedzīvotāji. 
2. Par talkām neko nezinu, un tāpēc nevaru arī tajās piedalīties. 
3. Jāizgliīto iedzīvotāji + nežēlīgi sodi. 
4. Pavasara akcijas laikā, kad tika apzinātas piesārņotākās vietas zvanīju uz pašvaldību. Bet viņi 
atbildēja, ka piesārņotā teritorija ir privātīpašums un pašvaldība šajā gadījumā neno nevarot darīt. 
Lai veicas! 

 

Re[1]: Sveiki!Projekts „Pēdas” sadarbībā ar Rīgas Tehniskās ... 

 
No: Gundars Jaunzems (43)  

Sveiki, pacentīšos palīdzēt: 
1. Jā, ir-galvenie piesārņotāji, manuprāt, ir paši vietējie iedzīvotāji, kā arī garāmbraucēji, kas 
paķēruši līdzi atkritumus, ko izsviest ceļa malā. 
2. Īsti neatceros, bet zinu, ka kaut kad ap pavasara laiku vāc maisos, ko turpat atstāj, un nav kas 
tos maisus aizved. Es neesmu piedalījies. 

3. cilvēkiem jāsāk apzināties, ka viņi ir saprātīgas būtnes nevis sivēni  kaitējot videi, mēs 
kaitējam paši sev. 

4. Diemžēl neesmu, jo nav tik daudz brīvā laika, ka arī atbalstītāju.   
Vēlu Jums veiksmi!! 

 

 

Re[1]: Sveiki!Projekts „Pēdas” sadarbībā ar Rīgas Tehniskās ... 

 
No: Вячеслав Вашкун (Славян) (27)  

1.Jaunciems ir loti sakopts un tirs rajons, tiras ielas un pieturas un ari gar cela malam vis ir tirs!!!ka 
jau visur galvenie piesarnotaji ir cilveki!!! 
2,sakopsanas darbus veic biezi kauyt kada masina brauc un visu sakopj gar celiem!neesmu 
pamanijiskas ta par pasvaldibu veic so sakopsanu! sen atpakal kad macijos pamatskola tad skola 
veica rigas 7.paatskola veica taalkas un visi kopa gajam un tirijam ezermslu! 
3. prinicpa problemu nav cakli ir arisetnieki kas labi dara savu darbu!! japalielina setnieku algas lai 

tie daritu vel labak savu darbu !!! 
4. neesmu versies bet ja butu problemas ar gruziem un nesakoptibu tad noteikti kaut kur verstos!!! 
LUDZU 
p.s. ja neticat ka mums vis ir sakopts tad atbrauciet un parliecinaties!!!!!!lai jums veicas! 

 

Jaunciemā aptaujāto garāmgājēju atbildes: 

1. Aptaujātais – pensionāre, dzīvo Jaunc. 
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 Uzskata, ka Jaunciema apkārtne ir pamatīgi piesārņota. Viņasprāt, lielākie piesārņotāji ir privātīpašnieki, 
kas nerūpējas par sev piederošo teritoriju un tās apkārtni, kā arī cilvēki, kas iebrauc Jaunciemā ar mašīnām 
un izmanto vietējos mežus un purvus atkritumu izmešanai. 

Viņa atceras, ka pagājušajā pavasarī bijusi Zaļā punkta rīkotā talka, bet pati nav piedalījusies. Kundze 
saka, ka par piesārņotājiem nevienam nav sūdzējusies, jo  tas esot bezjēdzīgi‐ mašīnām jau tāpat pakaļ 
neviens neskries. Problēmas risināšanai Jaunciemā vajadzētu izvietot vairāk atkritumu konteinerus un 
izglītot sabiedrību, rīkojot informatīvās akcijas, kampaņas. 

 

2. Aptaujātais – pensionāre, vecmāmiņa, dzīvo Jaunc. 

Kundze  atzīst, ka Jaunciems ir ļoti piesārņots, lielākie piesārņotāji esot vietējie iedzīvotāji. Sarmīte aktīvi 
iesaistās sakopšanas talkās, kas notiekot katru pavasari, tomēr uzskata, ka to ir par maz. Biežākas talkas un 
sabiedrības izglītošana, viņasprāt, palīdzētu risināt piesārņojuma problēmas Jaunciemā.  Ar sūdzībām 
atbildīgajās instancēs nav vērsusies. 

3. Aptaujātais – vīrietis ap 40 g., dzīvo Jaunc. 

Uzskata, ka Jaunciemā viss ir kārtībā un piesārņojuma nav. 

4. Aptaujātais, sētniece, dzīvo Jaunc. 

Pārliecināti atzīst, ka izmesto atkritumu ir ļoti daudz, jo cilvēki kļuvuši cūkas. Nekādas lielās talkas neesot 
bijušas – vien tik, cik „zaļie” retu reizi  sarīkojot.  Cik spēj, sakopšanas darbus veicot paši sētnieki. 

 

5. Aptaujātais, pensionāre, dzīvo Jaunciemā. 

Domā, ka piesārņojums ir liels, jo atkritumus mežos izmetot visi, kam nav slinkums. Saprot, ka situācija ir 
kritiska, tomēr vērsusies nekur nav un arī negrasās to darīt. Daiga saka: „Kā ir, tā jādzīvo”. 

 

6. aptaujātais, skolnieks, dzīvo Jaunciemā. 

Ievērojis, ka starp mājām un mežos piesārņojums ir liels. Sakopšanas talkas notiekot Ķīšezera apkārtnē, 
pašā Jaunciemā nē. Vienā no tādām piedalījies pirms 2 gadiem. Ne pats, ne vecāki nevienam par 
piesārņojumu nav sūdzējušies, kā iespējamo risinājumu min biežākas sakopšanas talkas. 

 

7. aptaujātatais, studente, iebraucēja. 

Šķiet, ka ir Jaunciema teritorija ir piesārņota. Negatīva attieksme pret piesārņotājiem, tomēr atzīst, ka arī 
pati retu reizi sanākot nomest kaut ko zemē. 

 



8. Aptaujātais, studente, dzīvo Jaunciemā. 

Uzskata, ka apkārtne ir piesārņota. Piesārņotāji esot jaunieši, kas savācoties bariņos, lietojot alkoholu, 
izklaidējoties un visus atkritumus atstājot uz ielas. Iespējamais risinājums, viņasprāt, būtu lielāks atkritumu 
konteineru skaits. Nevienā sakopšanas talkā nav piedalījusies. 

 

Apkopojot iedzīvotāju aptaujas rezultātus,  secinām, ka:  

o Pēc iedzīvotāju domām Jaunciems ir ļoti piesārņots  (to atzina 12 no 14 aptaujātajiem) 

o Galvenie teritorijas piesārņotāji ir :  

 Jaunciema iedzīvotāji, 

 šoferi, kas brauc pa Jaunciema gatvi un izmet atkritumus no mašīnām,  

 atpūtnieki Ķīšezera krastos. 

o Pavasaros sakopšanas darbi notiek Ķīšezera krastos, bet vajadzētu arī Jaunciema centrā, mežos.  

o 8 aptaujātie nevienā talkā nav piedalījušies, 2 aptaujātais nav piedalījušies organizētās talkās, 
bet ir vākuši atkritumus ezermalā un mežā savai labsajūtai, 4 aptaujātie ir piedalījušies vai aktīvi 
piedalās sakopšanas talkās. 

o Nepieciešam plašāka informācija (reklāmas) par rīkotajām talkām, jo daļa aptaujāto, labprāt 
piedalītos, bet nav informēti par to norisi.   

o Iespējamie  problēmas risinājumi: 

 sabiedrības izglītošana akciju un kampaņu ietvaros 

 biežākas sakopšanas talkas, 

 vairāk atkritumu konteineru, 

 bargi sodi pieķertajiem piesārņotājiem. 

o Ar sūdzībām atbildīgajās instancēs – pašvaldībā, namu pārvaldē, Rīgas Domē griezušies 3 
aptaujātie. Iemesli pārējo aptaujāto ne aktivitātei ir: 

 laika un līdzīgi domājošo cilvēku trūkums, 

  neuzņēmība,  

 uzskats, ka nekas nemainīsies. 

o 2 aptaujātie uzskata, ka Jaunciemā viss ir kārtībā un piesārņojums tur nav problēma. 

 


