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APTAUJAS „PRIEKULES NOVADA LABĀKAIS TIRGOTĀJS 2012” 

APKOPOJUMS 
(konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2012» 1.kārta) 

 

 

APTAUJAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 
 

Atsaucoties uz Latvijas Tirgotāju asociācijas aicinājumu, Priekules novada dome rīkoja iedzīvotāju 

aptauju „PRIEKULES NOVADA LABĀKAIS TIRGOTĀJS 2012”.  

 

Aptaujas mērķis - noteikt Priekules novada labāko tirdzniecības vietu, ēdināšanas vietu un pakalpojumu 

sniedzēju, kuru izvirzīt Latvijas Tirgotāju asociācijas izsludinātā konkursa „Latvijas Labākais tirgotājs 

2012” 2.kārtai. Aptauja veikta no 2012.gada 16. līdz 28.augustam (ieskaitot). 

 

Aptaujas anketu varēja aizpildīt ikviens gan elektroniski, gan arī izmantojot drukātās anketas, kuras 

bija pieejamas Priekules novada domē, novadu pagastu pārvaldēs un novada bibliotēkās. 

 

Aptaujas anketu skatieties pielikumā. 

 

Visi aptaujas rezultāti pieejami: 

 Priekules novada mājas lapā - www.priekulesnovads.lv (apkopoti); 

 saitē - www.visidati.lv/res/70858185880873/  (neapkopoti). 

 

 
 

 

 

 

RESPONDENTU RAKSTUROJUMS 

 

Kopā anketu ir aizpildījis un savu vērtējumi izteicis 51 respondents. 

 

1. Respondentu sadalījums pēc dzīves vietas  

 

 
 

 

 

http://www.priekulesnovads.lv/
http://www.visidati.lv/res/70858185880873/
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2. Respondentu sadalījums pēc dzimuma 

 

 
 

3. Respondentu vecums   

 

Respondentu vecums ir no 12 līdz 69 gadiem 

  
 

PAMATJAUTĀJUMU REZULTĀTU APKOPOJUMS 

 

4. Priekules novada ietvaros LABĀKĀ - TIRDZNIECĪBAS VIETA (pārtikas preču veikals, 

rūpniecības preču veikals, jaukto preču veikals, specializētais veikals, veikalu tīkls, 

aptieka, degvielas uzpildes stacija, kiosks utt.)  

    Bija lūgts atzīmēt tikai vienu tirdzniecības vietu. 
 

Uz jautājumu atbildēja – 45 respondenti 
 

 
Rezultāts 

20 respondenti (44% no kopskaita) par labāko tirdzniecības vietu ir nosaukuši veikalu tīklu „Top” (AS 

„LPB”), t.sk., tieši minot veikalu „Top Priekule” un „Top”.   
 

Piezīme: Viens respondents atzīmēja divas tirdzniecības vietas – veikalu „Top” un „Gaisma”, tad 

kopumā veikals „Gaisma” ir pieminēts divas reizes. 
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5. Nosacījumi kādiem atbilst izvēlētā - LABĀKĀ TIRDZNICĪBAS VIETA 

    (vairākas atbildes bija iespējamas) 

 

 

Cits nosacījums: 
 preces pieejamība 
 pozitīvi darbinieki 

 "Bumbiņcenas" 

 
 

Rezultāts  

Kopvērtējumā visās minētās tirdzniecības vietas visvairāk ir atzīmēti nosacījumi: labs preču vai 

pakalpojumu klāsts un laba apkalpošanas kultūra. 

 

 

6. Priekules novada ietvaros LABĀKĀ - ĒDINĀŠANAS VIETA (ēdnīca, bistro, kafejnīca utt.)  

    Bija lūgts atzīmēt tikai vienu ēdināšanas vietu. 

 

Uz jautājumu atbildēja – 37 respondenti 

 

 
 

Rezultāts 

18 respondenti (49% no kopskaita) par labāko ēdināšanas vietu nosaukuši kafejnīcu / ēdnīcu „Ikars” 

(SIA „Priekules Zviedru vārti”). 
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7. Nosacījumi kādiem atbilst izvēlētā - LABĀKĀ ĒDINĀŠANAS VIETA 

    (vairākas atbildes bija iespējamas) 

 

 

Cits nosacījums: 
 Ēdiena kvalitāte 

 Galvenais, lai ēdināšanas 

personālam būtu galvassega 

 Garšīgi 

 Atrašanās vietas tuvums 

darba vietai 

 Labāks preču klāsts 

 Nav tādas vietas, kur paēst 

 

Rezultāts  

Kopvērtējumā visās minētās ēdināšanas vietas visvairāk ir atzīmēti nosacījumi: laba apkalpošanas 

kultūra, labs preču vai pakalpojumu klāsts un kārtība, tīrība. 

 

8. Priekules novada ietvaros LABĀKAIS – PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS 

(skaistumkopšanas salons, viesnīca, viesu nams, lauku tūrisma objekts, frizētava, sporta un 

atpūtas centrs utt.) Bija lūgts atzīmēt tikai vienu pakalpojumu sniedzēju. 

 

Uz jautājumu atbildēja – 29 respondenti 

 
Rezultāts 

13 respondenti (45% no kopskaita) par labāko pakalpojumu sniedzēju atzīst Priekules novada domes 

iestādi „Priekules daudzfunkcionlā sporta halle”. 
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9. Nosacījumi kādiem atbilst izvēlētais – LABĀKAIS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS 

    (vairākas atbildes bija iespējamas) 

 

 

Cits nosacījums: 

 Jau paskaidroju 

 

 

Rezultāts  

Kopvērtējumā visos minētajos pakalpojumu sniedzējos visvairāk ir atzīmēts nosacījums: kārtība un 

tīrība, labs iekārtojums un laba apkalpošanas kultūra. 

 

 

10. Novēlējumi, ierosinājumi un pārdomas 

 

Tirdzniecības 

vietas  

 Trūkst daudzmaz  normāla apģērbu tirdzniecības vieta 

 Lai būtu lielveikals, lai būtu daudz viesnīcas, jo tad būs Priekulē 

apgrozījums 

 Būtu jauki, ka būtu kāds lielveikals  

 Veikalam "Top" būtu vēlams pie precēm pielikt cenas  

 Veikaliem biežāk mainīt preču piegādātājus 

 Šobrīd uzskatu, ka mūsu veikali nav tik sakārtoti (gan sortimenta, gan 

noformējumā, izvietojumā), lai varētu izvirzīt labākā tirgotāja 

nosaukumam 

 

Ēdināšanas 

vietas 

 Pilsētas centrā vēlama kafejnīca 

 Vasarā būtu vasaras kafejnīca 

 Ierosinu izveidot pilsētā vasaras kafejnīcu 

 Vēlams, lai kafejnīca "Ikars" strādāt katru sestdienu 

 Žēl, ka Priekulē nav vietas kur cilvēki normālos apstākļos varētu paēst 

un varbūt arī aizvest pilsētas ciemiņus. Saprotu, ka grūti ir uzņēmējiem 

izdzīvot ,bet ko darīt laiks iet un tam ir jācenšas iet līdzi 

 

Piedāvāto 

iespēju 

pilnveidošana 

 Mūsu hallei būtu nepieciešams pakalpojuma klāsta paplašināšana - 

peldbaseins 

 Attīstīt kaut ko, kur jaunieši varētu pavadīt brīvo laiku un nesēdētu 

istabās vai laukā uz soliņiem, tas pats kino būtu labs :) 

 Paplašināt pakalpojumu sfēru 

 Jaunas darba vietas, atalgojums, pirktspēja 

 Sakopt Kalētu Priediena takas, lai tas būtu izstaigājamas visos 

gadalaikos 

 Jāatjauno Avīžu kiosks Priekulē 

 Vajadzētu attīstīt viesu namus, lauku tūrisma objektus 
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Atbalsts 

uzņēmējdarbībai 

 Vairāk atbalstīt iesācējus 

 Novada domei apzināt visus uzņēmējus novadā (arī pašus mazākos) 

 Šobrīd ir daži, kurus uz uzņēmēju pasākumiem neaicina un neievēro. 

Nemaz jau tik pārbagāti ar viņiem novadā neesam.  

 Vairāk reklamēt un informēt Priekules novada iedzīvotājus par esošajiem 

uzņēmumiem un pieejamajiem pakalpojumiem 

 Atbalstīt vietējai pašvaldībai vietējo uzņēmumu darbību gan finansiāli, 

gan ar atsaucību, pretimnākšanu 

 

Novēlējumi  Lai katrs cenšas sasniegt savus iecerētos mērķus! 

 Lai veicas lauku konsultantiem, tie mums patiešām ir nepieciešami 

 Lai katrs pircējs tiek laipni apkalpots 

 Lai veicas! 

 Veiksmi darbā 

 Lai Dievs ir ar jums. :) 

 Lai Dievs jūs svētī! :) 

 Izturību tirgotājiem! 

 

 

 

 

Paldies visiem, kas izteica savu viedokli! 
 

 

Informāciju apkopoja  

Aleksejs Kačanovs 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 

Priekules novada Lauku attīstības konsultants 

Mob.tālr.: 28310484 

E-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv 

 

 

mailto:aleksejs.kacanovs@llkc.lv
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Pielikums 
APTAUJAS ANKETA 

PRIEKULES NOVADA LABĀKAIS TIRGOTĀJS 2012 
(konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2012» 1.kārta) 

 

Aptaujas mērķis ir noteikt Priekules novada labāko tirdzniecības vietu, ēdināšanas vietu un pakalpojumu 
sniedzēju, kuru izvirzīt Latvijas Tirgotāju asociācijas izsludinātā konkursa „Latvijas Labākais tirgotājs 2012” 
2.kārtai. Aptaujas anketa ir anonīma un tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptaujas aizpildīšanas 
laiks - apmēram 10 minūtes. Aptauja tiek veikta līdz 2012.gada 28.augustam (ieskaitot). 

Papildus informāciju par aptauju var iegūt pie Alekseja Kačanova, SIA „LLKC” Priekules novada Lauku 
attīstības konsultanta (mob.tālr.: 28310484, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv)   

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR JUMS! 
1. Dzīves vieta (lūdzu, atzīmējiet vienu atbildi): 

 Priekule 
 Priekules pagasts 

 Bunkas pagasts 

 Gramzdas pagasts 
 Kalētu pagasts 

 Virgas pagasts 

 Citur (lūdzu, norādīt 
kur tieši) 

 ________________
 

2. Dzimums:  Vīrietis  Sieviete 
3. Vecums (gados): __________________ 
APTAUJAS JAUTĀJUMI 
 

4. Priekules novada ietvaros, kas Jūsuprāt ir 
LABĀKĀ - TIRDZNIECĪBAS VIETA (pārtikas 
preču veikals, rūpniecības preču veikals, 

jaukto preču veikals, specializētais veikals, 
veikalu tīkls, aptieka, degvielas uzpildes 
stacija, kiosks utt.)? 

     (ja ir, tad jānorāda tikai viena vieta) 

 
___________________________________ 

5. Kādiem nosacījumiem atbilst Jūsu izvēlētā - 
LABĀKĀ TIRDZNICĪBAS VIETA? 

    (vairākas atbildes iespējamas) 

 Laba apkalpošanas kultūra 
 Labs iekārtojums 
 Labs preču vai pakalpojumu klāsts 
 Kārtība un tīrība 
 Speciāli piedāvājumi un informācija 
 Cits nosacījums (lūdzu, norādiet to) 

 

_______________________________  
 

 

6. Priekules novada ietvaros, kas Jūsuprāt ir 
LABĀKĀ - ĒDINĀŠANAS VIETA (ēdnīca, 
bistro, kafejnīca utt.)?  

     (ja ir, tad jānorāda tikai viena vieta) 
 
 
 

___________________________________ 
 

 

7. Kādiem nosacījumiem atbilst Jūsu izvēlētā - 
LABĀKĀ ĒDINĀŠANAS VIETA? 

    (vairākas atbildes iespējamas) 
 Laba apkalpošanas kultūra 
 Labs iekārtojums 
 Labs preču vai pakalpojumu klāsts 
 Kārtība un tīrība 

 Speciāli piedāvājumi un informācija 
 Cits nosacījums (lūdzu, norādiet to) 

 

_______________________________  
 

 
8. Priekules novada ietvaros, kas Jūsuprāt ir 

LABĀKAIS - PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS 
(skaistumkopšanas salons, viesnīca, viesu 
nams, lauku tūrisma objekts, frizētava, 

sporta un atpūtas centrs utt.)? 
    (ja ir, tad jānorāda tikai viens pakalpojumu 

sniedzējs) 

 
 
___________________________________ 

 

 
9. Kādiem nosacījumiem atbilst Jūsu izvēlētais 

- LABĀKAIS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS? 
(vairākas atbildes iespējamas) 
 Laba apkalpošanas kultūra 

 Labs iekārtojums 
 Labs preču vai pakalpojumu klāsts 
 Kārtība un tīrība 
 Speciāli piedāvājumi un informācija 
 Cits nosacījums (lūdzu, norādiet to) 

 

_______________________________  
 

 
10. Jūsu novēlējumi, ierosinājumi un pārdomas 

 
PALDIES PAR ATSAUCĪBU! 


