Saldus novada IEKRP 2020.-2030.gadam
Saldus novada pašvaldība labprāt vēlētos uzzināt Jūsu viedokli par enerģētiku un tās ietekmi uz klimata pārmaiņām.
Aptaujas rezultāti tiks ņemti vērā “Saldus novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns 2020- 2030.gadam”.

Norādiet informāciju par sevi:
Vārds, Uzvārds
Dzimums

----

Vecums

----

Izglītības līmenis

Pamatskolas

1. Lūdzu, atzīmējiet kurā Saldus novada teritoriālajā vienībā dzīvojat?
Saldus pilsēta
Saldus pagasts
Lutriņu pagasts
Jaunlutriņu pagasts
Šķēdes pagasts
Novadnieku pagasts
Zvārdes pagasts
Kursīšu pagasts
Pampāļu pagasts
Zaņas pagasts
Nīgrandes pagasts
Rubas pagasts
Jaunauces pagasts
Vadakstes pagasts
Ezeres pagasts
Zirņu pagasts

2. MĀJSAIMNIECĪBAS VEIDS
Privātmāja
Daudzdzīvokļu māja

3. ENERĢIJAS RAŽOŠANA
Kādus energoresursus Jūs izmantojat lokāli Jūsu mājsaimniecībā?

(vairākas

atbildes iespējamas)

Biomasa (malka, granulas, briketes)
Siltumsūkni (zemes, gaisa, ūdens u.c.)
Saules enerģija
Vēja enerģija
Dabas gāze
Degviela
Ogles
Cits

4. Kādus energoresursus Jūs vēlētos izmantot? (vairākas atbildes iespējamas)
Biomasa (malka, granulas, briketes)
Saules enerģija
Vēja enerģija
Siltumsūkni (zemes, gaisa, ūdens u.c.)
Dabas gāze
Degviela
Ogles
Cits

5. MĀJOKĻU SEKTORS
Vai Jūs plānojat atjaunot savu mājokli, lai veiktu energoefektivitātes
uzlabojumus?
Jā
Nē

6. Kas veicinātu lēmuma pieņemšanu, lai Jūs izlemtu uzlabot savu pašreizējo
mājokli? (vairākas atbildes iespējamas)
Pašvaldības atbalsts energoefektivitātes pasākumu veicināšanai
Valsts atbalsts energoefektivitātes pasākumu veicināšanai
Īpašuma vērtības palielināšanās
Izmaksu samazināšanās par patērēto enerģiju
Informācija par enerģijas izlietojumu manā mājoklī, salīdzinot ar citiem mājokļiem apkārtnē
Cits

7. TRANSPORTA SEKTORS
Kādu transportu Jūs izmantojat ikdienā? (vairākas atbildes iespējamas)
Neizmantoju transportu
Velosipēdu
Autobuss
Auto (benzīns)
Auto (dīzelis)
Auto (gāze)
Cits

8. Kādi šobrīd ir galvenie šķēršļi un nepilnības, kādēļ ir neiespējami pāriet uz
videi draudzīgāka transporta līdzekļa izmantošanu ikdienā (piem. velosipēds,
elektroauto u.c.) ?
Infrastruktūras trūkums
Pārāk dārga transportlīdzekļu cena
Dārga uzturēšana
Man tas nav aktuāli
Nav šķēšļi un nepilnības
Cits

9. KLIMATA PĀRMAIŅAS
Pēc Jūsu domām, kādā mērā klimata pārmaiņas ietekmēs minētās nozares?
Zems

Mērens

Augsta

Nav
zināms

Ēkas
Transports
Enerģētika
Ūdens
Atkritumi
Zemes izmantošanas plānošana
Lauksaimniecība

un

mežsaimniecība
Vide un bioloģiskā daudzveidība
Veselība
Civilā aizsardzība un ārkārtas
situācijas
Tūrisms

10. Kāds ir klimata apdraudējuma riska līmenis Saldus novadā?
Zema

Mērens

Augsts

Nav
zināms

Ārkārtīgi augsta temperatūra
Ārkārtīgi zema temperatūra
Ekstremāli nokrišņi
Plūdi
Sausums
Vētras
Meža ugunsgrēki

11. Saldus novadā jau šobrīd ir īstenoti vairāki pasākumi, kas nodrošina
siltumenerģijas un elektroenerģijas, kā arī degvielas patēriņa samazinājumu.
Tomēr Saldus novadā vēl ir jāīsteno virkne dažādu pasākumu, lai samazinātu
novadā radušās CO2 emisijas un nodrošinātu modernu un veselīgu dzīves
telpu novada iedzīvotājiem. Daļa no piedāvātajiem pasākumu ir jāievieš
nekavējoties, bet citus iespējams īstenot ilgtermiņā.
Lūdzam, sakārtot jau identificētos augstas prioritātes pasākumus pēc to
nozīmības, kas jāīsteno nekavējoties.
-----

Energopārvaldības sistēmas nepārtraukta uzlabošana;
Zaļā iepirkuma principu piemērošana pašvaldībā – nodrošina ilgtspējīgu un pārdomātu iepirkumu

veikšanu;
---

Siltumapgādes sistēmas efektivitātes uzlabošana – pasākumu kopums, kas nodrošinās samazinātu

energoresursu patēriņu;
---

Ielu apgaismojuma inventarizācija pagastos;

---

Elektroenerģijas patēriņa samazināšana pašvaldības ēkās;

---

Ēku infrastruktūras attīstības plāna izstrāde – jāizstrādā ilgtermiņa plānošanas dokuments par ēku

ilgtspējīgu apsaimniekošanu;
---

Informatīvi pasākumi enerģijas lietotājiem – pasākumu kopums, kas veicina iedzīvotāju zināšanu

paaugstināšanu un iesaisti enerģijas patēriņa samazināšanā.

12. Nosauciet vēl citus augstākās prioritātes pasākumus, kam nav
nepieciešamas lielas investīcijas un pasākumus var īstenot salīdzinoši īsā
laikā?

13. Par vidējas prioritātes pasākumiem var uzskatīt tādus pasākumus, kuru
īstenošana ir nozīmīga ilgtermiņā un kuriem ir nepieciešamas samērā lielas
investīcijas. Turklāt vidējas prioritātes pasākumi būtu jāīsteno tikai pēc
augstas prioritātes pasākumu ieviešanas.
Lūdzam, sakārtot jau identificētās vidējas prioritātes pasākumi pēc to
nozīmības.
---

ielu apgaismojuma efektivitātes paaugstināšana;

---

esošo siltumenerģijas avotu rekonstrukcija;

---

ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošana;

---

mobilitātes plāna izstrāde

14. Nosauciet vēl citus vidējas prioritātes pasākumus, ko pašvaldībai būt
jāplāno ilgtermiņā?

15. Vai izvirzītais kopējais CO2 emisiju samazinājums Saldus novadā 40 %
apmērā līdz 2030. gadam attiecībā pret 2008. gada CO2 emisiju līmeni ir
sasniedzams?
Jā
Nē
Nav informācijas
Jā, ar nosacījumu ka

16. Ja Saldus novada pašvaldība rīkotu Saldus novada energoefektivitātes
dienas, kura no minētajām tēmām Jūs interesē visvairāk? (vairākas atbildes iespējamas)
Saldus novada daudzdzīvokļu ēku atjaunošana ar pašvaldības atbalstu
Individuālo dzīvojamo māju atjaunošana ar valsts atbalstu
Inženiertehniskie risinājumi (apgaismojums, siltums, elektrība, ūdensapgāde, gāzes apgāde)
Energopārvaldība un energoefektivitāte
Pielāgošanos klimata pārmaiņām
Cits

17. Vai Jums ir citi komentāri, ieteikumi par izstrādāto IEKRP plānu 20202030. gadam?

