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FLASH ‐ 256
“SUSTAINABLE CONSUMPTION &
PRODUCTION”
Q1. Vispārīgi runājot, cik daudz Jūs zināt par pirkto un lietoto produktu ietekmi uz apkārtējo
vidi?
[NOLASĪT – IESPĒJAMA TIKAI VIENA ATBILDE]
-

Es pilnībā pārzinu šo jautājumu................................................................................ 4

-

Es zinu par svarīgākajām ietekmēm ......................................................................... 3

-

Es maz zinu par to .................................................................................................... 2

-

Es nezinu neko.......................................................................................................... 1

-

[Nezina/NA] ............................................................................................................. 9

Q2. Cik svarīgi ir sekojoši aspekti, kad pieņemat lēmumu par to, kādus produktus
iegādāties? Ļoti svarīgi, drīzāk svarīgi, drīzāk nesvarīgi, nemaz nav svarīgi?
[NOLASĪT – VIENA ATBILDE KATRĀ RINDIŅĀ]
- Ļoti svarīgi ................................................4
- Drīzāk svarīgi............................................3
- Drīzāk nesvarīgi ........................................2
- Pavisam nav svarīgi...................................1
- [Nezina/NA]..............................................9

A. Produkta ietekme uz apkārtējo vidi

43219

B. Produkta cena

43219

C. Produkta kvalitāte

43219

D. Produkta zīmols, marka

43219

Q3. Uz dažiem produktiem ir eko‐uzlīmes, kas apliecina, ka produkts ir videi draudzīgs Kurš
izteikums Jūs vislabāk raksturo?
[NOLASĪT – IESPĒJAMA TIKAI VIENA ATBILDE]

- Eko uzlīmēm ir būtiska loma, kad pieņemu lēmumu iepērkoties. ................................... 1
- Eko uzlīmēm nav būtiskas lomas, kad pieņemu lēmumu iepērkoties. ........................... 2
- Es nekad nepievēršu uzmanību logo vai simboliem ........................................................ 3
- [Nezina/NA]..................................................................................................................... 9

Q4. Uzlīmēm par iedarbību uz apkārtējo vidi jābūt kodolīgām. No saraksta, ko es Jums
nolasīšu, kāda ar vidi saistīta informācija ir visbūtiskākā, ko uzlīmei būtu noteikti
jāsatur?
[NOLASĪT – ROTĒT – IESPĒJAMA TIKAI VIENA ATBILDE]
- Apstiprinājums, ka produkts nāk no videi draudzīgiem avotiem ................................. 1
- Apstiprinājums tam, ka iepakojums ir videi draudzīgs ................................................ 2
- Kopējais siltumnīcas efekta izmešu daudzums, ko radījis šis produkts........................ 3
- Informācija, vai produkts var tikt pārstrādāts/ vairākkārt izmantots............................. 4
- [Nezina/NA] ................................................................................................................. 9

Kopējais siltumnīcas efekta izmešu daudzums, ko tieši vai netieši izraisījis
attiecīgais produkts, tiek saukts par produkta oglekļa izmešiem. Tas mēra
produkta, pārdošanas un lietošanas ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī ietekmi uz
klimata izmaiņām. (JĀNOLASA PIRMS Q5)
Q5. Vai uzlīmei, kas norāda produkta oglekļa izmešu daudzumu, nākotnē vajadzētu būt
obligātai?
[NOLASĪT – IESPĒJAMA TIKAI VIENA ATBILDE]
- Jā................................................................................................................................... 1
- Nē, to vajadzētu darīt brīvprātīgi .................................................................................. 2
- Oglekļa izmeši mani neinteresē .................................................................................... 3
- [Nezina/NA] ................................................................................................................. 9

Q6. Kā vislabāk mazumtirgotāji var sniegt savu ieguldījumu videi draudzīgu produktu
veicināšanā?
[NOLASĪT – ROTĒT – IESPĒJAMA TIKAI VIENA ATBILDE]

- Nodrošinot patērētājiem labāku informāciju ................................................................ 1
- Organizējot savos veikalos regulāras reklāmas kampaņas, kas koncentrējas uz videi
draudzīgiem produktiem.............................................................................................. 2
- Izveidojot savos veikalos “eko stūrīti”, kur būtu novietoti tikai videi draudzīgi produkti
..................................................................................................................................... 3
- Palielinot videi draudzīgu produktu redzamību veikala plauktos ................................. 4
- [Nezina/NA] ................................................................................................................. 9

Q7. Kāda veida nodokļu sistēmu valstij būtu jāapsver ieviest, lai veicinātu videi draudzīgus
produktus?
[NOLASĪT – IESPĒJAMA TIKAI VIENA ATBILDE]
- … Samazinot nodokļus par videi draudzīgākiem produktiem ..................................... 1
- … Palielinot nodokļus par videi kaitējošiem produktiem............................................ 2
- … Abu kombinācija...................................................................................................... 3
- [Tādas nodokļu sistēmas ieviešana, kas veicinātu videi draudzīgus produktus, nav laba
ideja]............................................................................................................................ 4
- [Nezina/NA] ................................................................................................................. 9

Q8. Jūsuprāt, kurai no sekojošām aktivitātēm būtu vislielākā ietekme uz vides problēmu
atrisināšanu?

[Intervētāj, ja respondents lūdz paskaidrojumu: “Videi draudzīgāki
transporta veidi” ir tādi transporta veidi, kas nenodara vai nodara
mazāku kaitējumu videi (t.i. rada niecīgākus oglekļa izmešus, izmanto
atjaunojamos resursus utt) un tādā veidā veicina ilgtspējīgu attīstību un
cīnās pret klimata izmaiņām. Daži piemēri: ceļojot braukt ar vilcienu nevis
lidmašīnu; doties uz darbu ar velosipēdu vai sabiedrisko transportu nevis
automašīnu; pārvietoties ar mašīnu tad, ja ir vairāki braucēji, nevis tikai
viens vai divi.]
[NOLASĪT – ROTĒT – IESPĒJAMA TIKAI VIENA ATBILDE]

- Pērkot videi draudzīgu ražotāju produktus ................................................................... 1
- Pērkot energoefektīvu sadzīves tehniku ....................................................................... 2
- Cenšoties lietot mazāk ūdeni ........................................................................................ 3
- Samazinot līdz minimumam un pārstrādājot atkritumus .............................................. 4
- Retāk ceļojot un ieviešot videi draudzīgākus transporta veidus ................................... 5
- [Nezina/NA] ................................................................................................................. 9

Eiropas Savienības ekomarķējums (Ekopuķīte) ir sertificēta sistēma, kas palīdz
Eiropas patērētājiem atšķirt “zaļākus”, videi draudzīgākus produktus un
pakalpojumus. (JĀNOLASA PIRMS Q9)
Q9. Vai Jūs zināt Ekopuķīti, ES ekomarķējuma simbolu?
[NOLASĪT – IESPĒJAMA TIKAI VIENA ATBILDE]
- Es esmu redzējis/-usi vai dzirdējis/-usi par to un esmu pircis/-usi produktus ar šādu
uzlīmi .............................................................................................................................. 1
- Es esmu redzējis/-usi vai dzirdējis/-usi par to, bet neesmu pircis/-usi produktus ar šādu
uzlīmi .............................................................................................................................. 2
- Es nekad neesmu redzējis/-usi vai dzirdējis/-usi par to.................................................... 3
- [Nezina/NA]..................................................................................................................... 9

Q10. Cik lielā mērā Jūs uzticaties ražotāju teiktajam par viņu produkcijas ietekmi uz vidi ?

[INTERVĒTĀj: “Produkta ekoloģiskie rādītāji” = cik labi (vai slikti) ir
produkta rādītāji no ekoloģiskā skatu punkta. Tas ietver produkta radīto
oglekļa izmešu daudzumu, draudzīguma līmeni pret apkārtējo vidi,
produkta izplatīšanu/ pārdošanu un izmantošanu, kā arī produkta
otrreizējās izmantošanas/ pārstrādes iespēju.]
[NOLASĪT – IESPĒJAMA TIKAI VIENA ATBILDE]
-Pilnībā uzticos ............................................................................................................... 4
-Drīzāk uzticos................................................................................................................ 3
-Drīzāk neuzticos ............................................................................................................ 2
-Nemaz neuzticos............................................................................................................ 1
- [Nezina/NA] ................................................................................................................. 9

Q11. Kurš izteikums vislabāk atspoguļo Jūsu viedokli par uzņēmumu sniegtām atskaitēm
attiecībā uz viņu pašu rezultātiem apkārtējās vides un sociālajā jomā:
[NOLASĪT – IESPĒJAMA TIKAI VIENA ATBILDE]
- Es uzticos uzņēmumu sniegtām atskaitēm attiecībā uz viņu pašu rezultātiem apkārtējās
vides un sociālajā jomā................................................................................................ 1
- Es neuzticos uzņēmumu sniegtām atskaitēm attiecībā uz viņu pašu rezultātiem
apkārtējās vides un sociālajā jomā .............................................................................. 2
- Mani neinteresē uzņēmumu sniegtās atskaites attiecībā uz viņu pašu rezultātiem
apkārtējās vides un sociālajā jomā .............................................................................. 3
- [Nezina/NA] ................................................................................................................. 9

Q12. Vai Jūs, pērkot produktus, kas patērē elektroenerģiju (tādus kā TV vai datori) vai
degvielu (boilers, automašīna), ņemat vērā, cik energoefektīvi tie ir?
Energoefektīvs produkts ir tāds produkts, kas savas funkcijas veic tāpat kā citi,
tikai patērējot mazāk enerģijas.
[NOLASĪT – IESPĒJAMA TIKAI VIENA ATBILDE]
-Vienmēr ......................................................................................................................... 4
-Pārsvarā, bieži................................................................................................................ 3
-Reti ................................................................................................................................ 2
-Gandrīz nekad................................................................................................................ 1
- [Nezina/NA] ................................................................................................................. 9

Q13. Eiropas Savienība ir ierosinājusi mazumtirgotājiem attīstīt brīvprātīgu vides vadības
standartu Kurš viedoklis ir tuvāks Jūsu uzskatiem?
[NOLASĪT – IESPĒJAMA TIKAI VIENA ATBILDE]
- Es domāju, ka tā ir laba ideja........................................................................................ 3
- Mazumtirgotāji jau tagad dara daudz apkārtējās vides labā un brīvprātīgais vides
vadības standarts nav nepieciešams............................................................................. 2
- Ir labāk izmantot saistošo likumdošanu nekā brīvprātīgo vides vadības standartu....... 1
- [Nezina/NA] ................................................................................................................. 9

D1.

Dzimums

[NEJAUTĀT ‐ ATZĪMĒT ATBILSTOŠO VARIANTU]

D2.

D3.

‐

[1] Vīrietis

‐

[2] Sieviete

Cik Jums gadu?
‐

[_][_] gadus vecs

‐

[00] [ATTEIKUMS/NAV ATBILDES]

Cik Jums bija gadu, kad Jūs beidzāt pilna laika mācības?
[IERAKSTĪT VECUMU, KAD TIKA PĀRTRAUKTA IZGLĪTĪBAS IEGŪŠANA]

D4.

‐

[_][_] ............................................................................................. gadus vecs

‐

[ 0 0 ] ........................................ [JOPROJĀM MĀCĀS PILNA LAIKA IZGLĪTĪBU]

‐

[ 0 1 ] ....................................[NEKAD NAV MĀCĪJIES PILNA LAIKA IZGLĪTĪBU]

‐

[ 9 9 ] ................................................................ [ATTEIKUMS/NAV ATBILDES]

Runājot par Jūsu patreizējo nodarbošanos, vai Jūs teiktu, ka esat pašnodarbināts,
algots darbinieks, fiziskā darba strādnieks vai arī Jūs teiktu, ka ka pašreiz
nestrādājat algotu darbu? Vai tas nozīmē, ka Jūs esat...
[JA ATBILDE TIEK SNIEGTA PAR PAMATA KATEGORIJU, NOLASĪT ATBILSTOŠĀS
APAKŠKATEGORIJAS]
- Pašnodarbināts
Æ i.e. :

- Fermeris / zemnieks, mežstrādnieks, zvejnieks ................................................ 11
- veikala īpašnieks, amatnieks ............................................................................. 12
- Profesionālis, kuram ir privātprakse (jurists, praktizējošs ārsts,
grāmatvedis, arhitekts, …) ............................................................................... 13
- Uzņēmuma vadītājs ........................................................................................... 14
- Cits ..................................................................................................................... 15

- Algots darbinieks
Æ i.e. :

- algots profesionālis (ārsts, jurists, grāmatvedis, arhitekts)................................ 21
- vadošais menedžments, uzņēmuma vadītājs (ģenerāldirektors,
komercdirektors, cits direktors) ........................................................................ 22
- vidējais menedžments ....................................................................................... 23
- Civildienesta ierēdnis ......................................................................................... 24
- Biroja darbinieks................................................................................................. 25
- cits algots darbinieks (pārdevējs, medmāsa, utt...) ........................................... 26
- Cits ..................................................................................................................... 27

- Fiziska darba strādnieks
Æ i.e. :
- Uzraugs, brigadieris .......................................................................................... 31
- Fiziska darba strādnieks .................................................................................... 32
- nekvalificēts strādnieks ...................................................................................... 33
- Cits ..................................................................................................................... 34

- Nestrādā algotu darbu
Æ i.e. :

- mājsaimnieks/mājsaimniece.............................................................................. 41
- students (pilna laika dienas nodaļas) ................................................................ 42
- pensionārs ......................................................................................................... 43
- darbu meklējošs................................................................................................. 44
- Cits ..................................................................................................................... 45

- [Atteikums] .......................................................................................................................... 99

D6.

Vai Jus teiktu, ka Jus dzivojat...
‐

Rīga un Rīgas rajons......................................................................................1

‐

cita pilsēta ....................................................................................................2

‐

lauki 3

‐

[Atteikums] ...................................................................................................9

