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conservation and management” (LIFE EcosystemServices)

Aptauja uzņēmējiem
Labdien!
Aicinām Jūs aizpildīt aptauju par uzņēmējdarbības vidi Ķemeros un Ķemeru apkārtnē, kas
aizņems aptuveni 10 minūtes jūsu laika. Anketēšanu īsteno Dabas aizsardzības pārvalde,
biedrība“Baltijas krasti” un Saulkrastu novada domes pašvaldība projekta “LIFE Ekosistēmu
pakalpojumi” ietvaros. Projekta īstenošanas teritorijas ir Saulkrasti un Jaunķemeri.
Aptaujas dati tiks izmantoti, lai veicinātu jaunas iniciatīvas un sadarbības iespējas vietējo
uzņēmēju vidū, kas saistītas ar vietējo ekosistēmu saudzēšanu. Informācija ir anonīma un tiks
izmantota tikai projekta ietvaros.
Aptauju aicinām aizpildīt līdz 25. oktobrim.
Papildus informācija par projektu “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” atrodama
http://ekosistemas.daba.gov.lv/public/
Pateicamies par iesaisti!

1. Jūsu uzņēmējdarbības sfēra/s (iespējamas vairākas atbildes)









Ēdināšana
Viesu izmitināšana
Aktīvais tūrisms
Veselības veicināšana (sanatorija, rehabilitācijas centrs u.c.)
Sports (sporta klubs, sporta nodarbības u.c.)
Ražošana
Veikals/ veikalu tīkls
Citas:

2. Cik darbinieku nodarbināt?







No 1-5 darbiniekiem
No 6-10 darbiniekiem
No 11 līdz 20 darbiniekiem
No 21 līdz 49 darbiniekiem
Vairāk par 50 darbiniekiem
Vairāk par 100 darbiniekiem

3. Jūsu uzņēmējdarbības ilgums Jūrmalas un/vai Ķemeru apkārtnē?
 Mazāk kā gadu
 Aptuveni 1-2 gadus
 No 3-5 gadiem
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 Vairāk par 6 gadiem
 Vairāk par 10 gadiem

4. Kas ir Jūsu mērķauditorija? (iespējamas vairākas atbildes)






Vietējie (Jūrmalas vai Ķemeru) iedzīvotāji
Tūristi un atpūtnieki
Ģimenes ar bērniem
Bērni un jaunieši
Citas:

5. Kas ir Jūsu nākotnes mērķauditorija?
Jūsu atbilde__________________________

6. Jūsu prece/ pakalpojums tiek piedāvāts
 Sezonāli
 Pastāvīgi

7. Ja sezonāli, tad norādiet, lūdzu, kurā sezonā?





Pavasarī
Vasarā
Rudenī
Ziemā

8. Vai izjūtat sezonālās ieņēmumu izmaiņas?
 Jā
 Nē

9. Ja uz iepriekšējo jautājumu atbilde bija jā, tad kurā/-ās sezonās
ienākumi ir visaugstākie un kurās viszemākie?
Jūsu atbilde________________________________

10.
Vai esat saņēmuši ieteikumus no klientiem sniegto pakalpojumu
pilnveidei?
 Jā
 Nē

11.
Ja jā, lūdzu norādiet - kādus (par vidi, apkalpošanu, preču/
pakalpojumu klāstu u.c.)
Jūsu atbilde__________________________________
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12.






Sadarbojamies bieži
Sadarbojamies reizēm
Sadarbojamies reti
Neesam līdz šim sadarbojušies un nevēlos
Neesam līdz šim sadarbojušies, bet vēlētos

13.







Vai Jums ir bijusi sadarbība piekritīgās teritorijas pašvaldību?

Kā jūs vērtētu līdzšinējo sadarbību ar pašvaldību?

Pozitīvi
Drīzāk pozitīvi
Neitrāli
Drīzāk negatīvi
Negatīvi
Neesam sadarbojušies

14.

Kādu sadarbību vai atbalstu vēlētos saņemt no pašvaldības?

Jūsu atbilde______________________________

15.
Lūdzu, atzīmējiet, kuriem apgalvojumiem piekrītat (iespējamas
vairākas atbildes)












Man rūp daba un apkārtējā vide
Man rūp sava un citu cilvēku veselība
Vēlos ilgtermiņā veicināt sociālās vides atbildības pilnveidi
Jāveicina atkritumu šķirošana un otrreizējas pārstrādes materiālu izmantošana
Vēlos ražot ekoloģiskus produktus
Vēlos izmantot viedos informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus
uzņēmējdarbības pārvaldībai
Vēlos regulāri veikt vides monitoringu (analīzi, novērtējumu, auditus) un/vai
risku analīzi
Vēlos veicināt klientu un apkārtējo iedzīvotāju izpratni par vidi un tās
sniegtajām vērtībām
Vēlos veicināt un attīstīt eko-tūrismu
Vēlos savā uzņēmējdarbībā izmantot videi draudzīgākus
izejmateriālus/resursus
Vēlos atbalstīt un veicināt ilgtspējīgas un sabalansētas attīstības plānošanu

16.
Vai Jūsu uzņēmums veic aktivitātes, kas ir saistītas ar
piesārņojuma mazināšanu?
 Jā, mazinām gaisa piesārņojumu
 Jā, mazinām ūdens piesārņojumu
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 Jā, mazinām augsnes piesārņojumu
 Nē, neveic

17.
Ja uz iepriekšējo jautājumu atbildējāt ar jā, lūdzu, komentējiet,
kādā veidā?
Jūsu atbilde_____________________________

18.
Vai Jūsu uzņēmums veic aktivitātes, kas ir saistītas ar dabai
draudzīgu (materiālu) izmantošanu?
 Jā
 Nē

19.
Ja uz iepriekšējo jautājumu atbildējāt ar jā, lūdzu, komentējiet,
kādā veidā?
Jūsu atbilde_______________________________

20.
Vai Jūsu uzņēmums veic aktivitātes, kas ir saistītas ar dabai
draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu?
 Jā
 Nē

21.
Ja uz iepriekšējo jautājumu atbildējāt ar jā, lūdzu, komentējiet,
kādā veidā?
Jūsu atbilde_______________________________

22.
Lūdzu, atzīmējiet, kura(s) no darbībām ir attiecināma uz Jūsu
uzņēmējdarbību
Pilnībā
atbilst

Atbilst

Grūti
novērtēt

Neatbilst

Pilnībā
neatbilst

Nav
attiecināms
uz manu
uzņēmumu

Uzņēmums piedāvā produktus
vai pakalpojumus, ar kuru
palīdzību tiek mainīta patērētāju
negatīvā ietekme uz vidi
Uzņēmumā tiek līdzsvaroti
ekonomiskie un ekoloģiskie
mērķi
Uzņēmumā tiek ieviesti
inovatīvi ekoloģiskie risinājumi,
lai mazinātu ražošanas procesā
radīto negatīvo ietekmi uz vidi
Uzņēmumā tiek ieviesti
inovatīvi ekoloģiskie risinājumi,
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lai mazinātu izstrādātās
preces/pakalpojuma kaitīgumu
videi
Uzņēmums strādā pie
uzņēmējdarbības modeļu
izstrādes, kas sekmētu
ilgtspējīgu ekonomikas attīstību
(ievērojot pieejamo dabas
resursu izmantošanu,
piesārņojuma mazināšanu dabai
nekaitīgāku resursu izmantošanu
utt.)
Uzņēmums meklē jaunas
iespējas tirgū, kas ir saistītas ar
sabiedrības jaunā (dabai
draudzīgāka) dzīves veida un
pieprasījuma apmierināšanu

23.

Kā vēlētos attīstīt savu uzņēmējdarbību nākotnē?






Paplašināt piedāvājuma klāstu
Uzlabot pakalpojuma kvalitāti
Samazināt uzņēmējdarbības ietekmi uz vidi
Izmantot “zaļākus” risinājumus (elektroenerģijas taupīšana, atkritumu
šķirošana u.c.)
 Neesmu par to domājis
 Citas:

24.
Vai Jums būtu interese sadarboties ar citiem tuvējās apkārtnes
uzņēmējiem? Ja jā, tad kādās jomās?
Jūsu atbilde___________________________

25.
Kādās aktivitātēs, iniciatīvās, apvienībās, klasteros u.c. līdz šim
esat iesaistījies? Lūdzu, aprakstiet sīkāk.
Jūsu atbilde_________________________
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