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Mārketinga principu iepazīstināšana lauksaimniecības nozarē
Vajadzību analīzes aptauja

Ļ.cien. kundze/A.god. kungs

Mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Jūs aizpildītu īsu aptauju par lauksaimniecības produktu ražošanu un
tirdzniecību, kā arī mārketinga apmācības vajadzību noteikšanu.
Projekta Farm Inc galvenais mērķis ir izveidot īpašu mācību līdzekli mārketingā, kas ir pielāgots mazo
lauksaimnieku un lauksaimnieku apvienību vajadzībām Grieķijā, Itālijā, Beļģijā un Latvijā.
Iegūtie dati tiks izmantoti tikai un vienīgi pētniecības nolūkos.
Aptaujas aizpildīšana aizņems apmēram 10 minūtes.
Paldies par sadarbību!

Ar cieņu,
Farm Inc projekta komanda
Biedrība "Zemnieku Saeima"

A.sadaļa – IEVADS UN UZŅĒMUMA PROFILS
Lūdzu, sniedziet pamatinformāciju par Jūsu uzņēmumu:
Valsts, kurā atrodas Jūsu uzņēmums:
1. atrašanās vieta (reģions / pilsēta):
Kāda veida uzņēmumu, organizāciju, institūciju Jūs pārstāvat?:
2.1 Zemnieku saimniecība
2.2 Lauksaimnieku nevalstiskā organizācija (biedrība, nodibinājums) (ja jā, lūdzu, pārejiet uz B
sadaļu)
2.3 Kooperatīvs (ja jā, lūdzu, pārejiet uz B sadaļu)
2.4 Profesionālās izglītības sniedzēji / Eksperti
(ja jā, lūdzu, pārejiet uz B sadaļu)
2.5 Nacionālās / reģionālās / vietējās varas iestādes (ja jā, lūdzu, pārejiet uz B sadaļu)

Jūsu saimniecības lielums
3.1 Darbinieki:
3.1.a Pilna laika darbinieku skaits: __________; Nepilna laika darbinieku skaits:_____________
3.1b Pilna laika darbinieki strādā __________ dienas gadā, un ____________ stundas diennaktī
3.1c Nepilna laika darbinieki strādā _________ dienas gadā, un _____________ stundas
diennaktī
3.1d Mūsu darbinieki ir tikai ģimenes locekļi
JĀ
NĒ

3.2 Jūsu uzņēmums apstrādā __________ ha
3.2.a _______% īpašumā
3.2.b _______ % nomā

3.3 Galvenie saražotie un realizētie produkti (lūdzam atzīmēt ne vairāk kā 3 atbildes)
- svaiga gaļa
- gaļas produkti (termiski apstrādāti, sālīti, kūpināti)
- sieri
- Citi dzīvnieku izcelsmes produkti (olas, medus, dažādi piena produkti)
- Eļļas un tauki
- augļi
- dārzeņi
- labība
- alus
- vīnogas un vīni
- ziedi un dekoratīvie augi
- cits
4. Lūdzam norādīt ar kuru nelauksaimnieciskās darbības veidu nodarbojas jūsu uzņēmums:
- Lauku tūrisms
- Izglītības aktivitātes un iespējas bērniem
- Sociālā lauksaimniecība
- Amatniecība
- Pārtikas pārstrāde
- Atjaunojamās enerģijas ražošana
- Cits (lūdzu, norādiet) _______________________________________________________________
- Neviens

4.1 Kura, no nosauktajām darbībām ir visrentablākā? (ieskaitot lauksaimniecību un
nelauksaimnieciskās aktivitātes/nozares)
___________________________________________________________________________
5. Kā Jūs galvenokārt pārdodat savus produktus (lūdzu ierakstiet %):
- Tiešajā tirdzniecībā (tirdziņos, saimniecībā, utml.)
- Mazumtirgotājiem
- Vairumtirgotājiem
- Caur kooperatīviem/ražotāju asociācijām
- Cits (lūdzu norādīt)______________________________________________________________

6. Vai Jūsu saimniecībai ir sava tirgus zīme (zīmols)?

JĀ

NĒ

6.1 Vai Jūsu saimniecība/uzņēmums relizē savu produkciju kādas kolektīvas tirgus zīmes
ietvaros (piem.zaļā karotīte)?
JĀ

NĒ

7. Vai jūsu lauksaimniecības uzņēmums šobrīd realizē produkciju ārvalstu tirgos?
JĀ

NĒ

8. Pirms cik gadiem Jūsu saimniecība uzsāka darbību)?
1 – 3 gadiem
4-6 gadiem
7-10 gadiem
vairāk kā 10 gadiem
9. Jūsu personīgā pieredze lauksaimniecības sektorā ?
1 – 3 gadi
4-6 gadi
7-10 gadi
vairāk kā 10 gadi
10. Gadījumā, ja jūsu saimniecība ir ģimenes uzņēmums, tas ir
1.paaudzes
2.paaudzes
3.paaudzes

11. Cik svarīga ir izglītība, lai Jūsu uzņēmums sasniegtu labāku rezultātus?
(lūgums novērtēt: 5-vissvarīgākais un 1-vismazāk svarīgs):
1



2

3

4

5

B.sadaļa - MĀRKETINGA & VADĪBAS PROBLĒMAS UN UZLABOJAMIE JAUTĀJUMI

12.
Cik svarīgi Jums šķiet zemāk uzskaitītie jautājumi? (lūgums novērtēt: 5vissvarīgākais un 1-vismazāk svarīgs):
1
o

Izpratne par vietējo patērētāju vajadzībām

o

Izpratne par patērētāju vajadzībām ārzemju
tirgos
Pārdošanas apjoma palielināšana

o
o
o

Paplašināt uzņēmējdarbību starptautiskā
mērogā
Pamatzināšanas uzņēmējdarbībā

o

Plānošana un biznesa plāna atjaunošana

o

Jaunu produktu Izstrādāšana un pozicionēšana

o

Pievilcīga iepakojuma dizainēšana un
etiķetes/marķējuma noformēšana
Būt lietas kursā par pārtikas pārstrādi un
pārtikas drošību/kvalitāti
Zināšanas par cenu noteikšanas metodēm un
vispiemērotākās cenas atlasīšana
Piemērotākā produktu izplatīšanas kanāla
atrašana
Pareizi informēt patērētājus par produktu
kvalitātes īpašībām
Būt informētam par aktuālo likumdošanā un
Kopējo Lauksaimniecības politiku (KLP)
Kopīgu lauku zīmolu izstrāde un sertifikācija

o
o
o
o
o
o
o
o

Jauno tehnoloģiju ieviešana (adaptēšana)
saimniecības līmenī
Paaudžu maiņa un / vai izmaiņas organizācijā

o

Cilvēkresursu pārvaldība

o

Citas problēmas, lūdzu, norādiet
………………………………………………………………….

2

3

4

5

C.sadaļa: IZGLĪTĪBAS SATURS
13. Cik svarīgas Jums ir zemāk uzskaitītās tēmas? (lūgums novērtēt: 5-vissvarīgākais un 1vismazāk svarīgs):

1

2

3

4

5

Biznesa plāns
Cenu noteikšanas stratēģija
Produkta izstrāde/attīstīšana
Produkta pārdošanas veicināšana
Izplatīšanas kanāli
Kooperācija mārketingā
Tirgus zīmes izstrāde
Likumdošana
Eksports (produkta internacionalizēšana)
Produktu uzticamība

14. Kurās no zemāk minētajām tēmām, Jūsuprāt, ir svarīgi uzlabot lauksaimniecības produktu ražotāju
prasmes?
3 PARASTAS IZVĒLES IESPĒJAS: ……………………………………………………………….. (IZVELNES)

D.sadaļa: PLĀNOTIE IZGLĪTĪBAS PASĀKUMI UN FORMĀTS
15. Vai jums ir piedāvāta apmācība lauksaimniecības pārtikas mārketingā un / vai uzņēmuma
vadībā?
JĀ

Nē

Nav atbilde

16. Lūdzu, izvēlieties opciju, kura raksturo, cik intensīvi Jūs iesaistāties mācībās lai papildinātu
zināšanas pārtikas un lauksaimniecības uzņēmumu vadības un marketinga jomā:
Izvēle
o
o

Regulāri piedalos mācību kursos, izglītības pasākumos
(vairāk nekā 3 dienas gadā)
Laiku pa laikam apmeklēju kursus (vismaz 1 diena gadā)

o

Reti apmeklēju mācību kursus (mazāk kā 1 diena gadā)

o

Neattiecas

17. Vai esat apmeklējis kursus tāpēc ka tie bijuši obligāti, lai saņemtu Eiropas/Valsts/ vietējo
finansējumu vai atļaujas?

Jā

Nē

18. Vai esat ieinteresēts mācīties (uzsākt/turpināt)?
JĀ
Nē
Nav atbilde
19. Kurš no šiem mācību veidiem Jūsuprāt būtu vispiemērotākais zemniekiem? (lūgums novērtēt:
5-vissvarīgākais un 1-vismazāk svarīgs):
1
o

Mācības caur internetu

o

o

Dažādu veidu apmācība (t.sk. klātienes
mācības un individuālas apmācības
internetā)
Mācības klasē (vada pasniedzējs)

o

Labās prakses piemēru izzināšana

o

Dalība konferencēs

o

Dalība izstādēs

o

Spēles

o

Lomu spēles

o

Komiksi

o

Stažēšanās un prakse (t.sk. Erasmus
uzņēmējiem)
Lauku dienas (praktiskie demonstrējumi)

o

2

3

o

4

5

Mācību braucieni uz saimniecībām un
uzņēmumiem
o Cits (Lūgums nosaukt un paskaidrot)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. Kādi ir galvenie profesionālās informācijas avoti, ko jūs izmantojat?
Lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas/citi lauksaimnieki
Kooperatīvi
Valsts iestādes
Universitātes
Internets

Profesionālie žurnāli
Cits, lūgums nosaukt _______________________________________
Neviens

E.sadaļa: PERSONĪGĀ INFORMĀCIJA
21. Jūsu pārstāvētās organizācijas/saimniecības/iestādes nosaukums (aizpilda, ja vēlas):
22. Respondenta amats:
23. Vecums, pēc dzimšanas gada:
agrāk par 1945
1946-1964 
1965-1976
 1977-1999
24. Jūsu dzimums:  Sieviete  Vīrietis
25. Kāda ir Jūsu izglītība?
 Nav izglītības
 Pamatskola
 Profesionālā skola

 Vidusskolas izglītiba 
 Koledžas izglītība 
 Augstākā izglītība

26. Vai Jūs būtu ieinteresēti turpmāk saņemt informāciju par Farm Inc projektu un piedalīties
apmācību/projekta aktivitātēs?
☐ Jā Jūsu epasts: ______________________ Telefons: ___________
☐ Nē

