Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējums
IEDZĪVOTĀJU APTAUJA
Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcija ir nepieciešama, lai nodrošinātu
lieltonnāžas kuģu (līdz 130 000 dwt Aframax klases tankkuģu un 175 000 dwt kravas kuģu)
ienākšanu un apkalpošanu Rīgas ostā un būtiski samazinātu jebkādu kuģošanas negadījumu
notikšanas iespējamību.
Rīgas ostas galvenā kuģu ceļa padziļināšanas darbus tiek plānots veikt divās kārtās, padziļinot kuģu
ceļu pakāpeniski, ņemot vērā pieprasījumu un ekonomisko pamatojumu. Kuģu ceļa daļu no
pieņemšanas bojas līdz Rīnūžiem (piestātne MKR – 1) plānots padziļināt līdz 17 metriem, jo pie
Krievu salas plānots izbūvēt dziļūdens piestātnes ar grunts atzīmi -17 metri. No Rīnūžiem (piestātne
MKR – 1) līdz piestātnei KS-34 plānots padziļināt līdz 15 metriem, jo Kundziņsalā plānota
konteineru termināļa (SIA “Nacionālais Konteineru Termināls”) celtniecība ar dziļumu pie
piestātnēm -15 metru. Izņemto grunti paredzēts izvietot grunts izgāztuvēs jūrā un pagaidu grunts
krautnē pie Rietumu mola. Šobrīd noris tehniskā izpēte un projektēšanas darbi.
Rīgas iedzīvotāji tiek lūgti izteikt savu viedokli par paredzēto pieejas kanāla rekonstrukciju, kā arī
sniegt papildus informāciju ietekmes uz vidi novērtējumam. Aptauja ir anonīma, iegūtā informācija
tiks atspoguļota tikai apkopotā veidā.
1. Vai Jūsu (Jūsu ģimenes) saimnieciskā darbība, atpūta vai citas nodarbības ir saistītas ar
Daugavu vai tās apkārtni?
1 jā
2 nē
2. Lūdzu, raksturojiet, kāda veida darbību Jūs veicat Daugavas tuvumā? (tur atrodas Jūsu
dzīvojamā māja, dārziņš, lauksaimniecības zeme vai Jūs tur atpūšaties u.tml.)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Ostas kravu apgrozījums ir saglabājis ikgadēju pieaugumu un prognozējams, ka kopumā
kravu apgrozījums Rīgas brīvostā turpinās palielināties līdz ar Baltijas jūras reģiona valstu
turpmāko ekonomikas izaugsmi, lai gan tā būs nedaudz lēnāka nekā pēdējo gadu gaitā. Jūs
dzīvojat tuvu Rīgas brīvostas teritorijai. Vai saimnieciskā darbība un ražošana tajā ietekmē
Jūsu dzīves vidi? Kā Jūs vērtējat šo ietekmi?
1
būtiski neietekmē
2
ietekmēja pagātnē, bet tagad vairs neietekmē
3
būtiski ietekmē arī pašlaik
4. Kas tieši Jūs neapmierina Rīgas Brīvostas teritorijā izvietoto uzņēmumos darbībā?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Vai Jūs vai kāds no Jūsu ģimenes locekļiem strādā Rīgas Brīvostas teritorijā izvietotajos
uzņēmumos/ organizācijās?
1
jā
2
nē
6. Kāds ir Jūsu viedoklis par to, kā būtu jāattīsta Rīgas Brīvostas teritorija? Kādus
perspektīvus attīstības virzienus Jūs saskatāt?

1

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Vai esat informēts/-a par plānoto pieejas kanāla rekonstrukciju?
1
jā, esmu informēts
2
esmu kaut ko dzirdējis par šo projektu
3
nē, neesmu neko par to dzirdējis
8. Kādi ir Jūsu galvenie apsvērumi, kāpēc pieejas kanāla rekonstrukcija, kas veicinās ostas
kravas apgrozījumu pieaugumu, varētu būt izdevīga Jums un citiem apkārtnes iedzīvotājiem?
1
darba vietu pieaugums
2
ceļu, citi infrastruktūras uzlabojumi
3
pašvaldības ienākumu pieaugums (iedzīvotāju ienākuma nodokļi u.c. )
4
pilsētas/ostas ekonomiskā attīstība
5
cits _______________________________________________
9. Kādi ir galvenie apsvērumi, kāpēc Jūs iebilstu pret pieejas kanāla rekonstrukciju? (par
katru no minētajiem apsvērumiem, lūdziet precizēt, kas tieši rada bažas)
1
izmaiņas vidē (kādas?)
1_a
ietekme uz zivīm ______________________________________________
1_b
ūdens kvalitāte ________________________________________________
1_c
gaisa piesārņojums _____________________________________________
1_d troksnis _____________________________________________________
1_e
ietekme uz veselību_____________________________________________
__________________________________________________________________
2
avārijas iespējamība__________________________________________________
3
traucēs Jūsu uzņēmējdarbības attīstībai __________________________________
10. Kādi plānotās darbības aspekti Jums rada bažas, par ko Jūs vēlētos saņemt plašāku
informāciju? (Apvelciet atbildes numuru un atzīmējiet, ko tieši respondents vēlētos uzzināt!)
1
Ūdens piesārņojums ___________________________________________________
2
Gaisa piesārņojums____________________________________________________
3
Trokšņi______________________________________________________________
4
Izņemtās grunts apjoms/noglabāšana ______________________________________
5
Cits (kas tieši?)_______________________________________________________
11. Vai Jums vai kādam no Jūsu ģimenes locekļiem interesē iespēja nākotnē strādāt Rīgas
Brīvostas teritorijā izvietotajos uzņēmumos/ organizācijās vai ar tiem saistītā
uzņēmējdarbībā?
1
Jā
2
Pašlaik neinteresē, bet varētu interesēt nākotnē
3
Nē, neinteresē
12. Kāds ir Jūsu personīgais viedoklis par kanāla rekonstrukcijas izdevīgumu vai
neizdevīgumu Jūsu ģimenei, ostas tuvumā dzīvojošajiem rīdziniekiem, pilsētai, Latvijai
kopumā?
Vairāk iegūs nekā zaudēs Vairāk zaudēs nekā iegūs
a. Jūsu ģimene
1
2
b. Ostas tuvumā dzīvojošie pilsētnieki
1
2
c. Rīgas iedzīvotāji
1
2
d. Latvijas iedzīvotāji
1
2
2

13. Vai Jūs atbalstītu kanāla paplašināšanu, ja (ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātā) vides
aizsardzības valsts institūcijas konstatēs darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām un dos
atļauju rekonstrukcijas uzsākšanai?
1. esmu par

2. vairāk par,
nekā pret

3. nezinu

4. vairāk pret,
nekā par

5. esmu pret

14. Vai Jūs atbalstītu pagaidu grunts krautnes izveidi jūrā pie Rietumu mola?
1. esmu par

2. vairāk par,
nekā pret

3. nezinu

4. vairāk pret,
nekā par

5. esmu pret

15. Kādi ir galvenie apsvērumi, kāpēc Jūs atbalstāt vai iebilstat pret pagaidu grunts krautnes
izveidi jūrā pie Rietumu mola?
1
Atbalstu, jo
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2
Iebilstu, jo
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
16. Kādiem jautājumiem, veicot kanāla rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējumu,
Jūsuprāt būtu jāpievērš īpaša uzmanība, lai varētu teikt, ka ņemtas vērā vietējo iedzīvotāju
vajadzības un intereses?
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
17. Aptuveni cik gadus dzīvojat šajā Rīgas pilsētas teritorijā? __________

Dažas ziņas par Jums
D1. Jūsu vecums
15 – 24
25 – 39
40 – 59
60 gadi un vecāki

D2. Dzimums

1 Vīrietis

D3. Cik liela ir Jūsu ģimene:

2 Sieviete
Pieaugušo skaits ģimenē
Bērnu līdz 18 g.v. skaits ģimenē

D4. Jūsu nodarbošanās:
1
Vadītājs, vadošs darbinieks
2
Ierēdnis
3
Pakalpojumu sniedzējs
4
Strādnieks
5
Students, skolēns

6
7
8
9

3

bezdarbnieks
pensionārs
mājsaimniece
invalīds

_______
_______

D5. Jūsu izglītība
Pamatizglītība vai nepabeigta vidējā
Vidējā
Vidējā profesionālā/speciālā
Augstākā

D6. Cik tālu no Daugavas atrodas Jūsu dzīves vieta?
Tuvāk par 100 m
100 – 500 m attālumā
500 m – 2 km
Tālāk par 2 km

PALDIES PAR SADARBĪBU!
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Kanāla dziļums
17m

Pagaidu grunts
krautne

Kanāla dziļums
15m

