APTAUJAS ANKETAS APKOPOJUMS
Lai uzzinātu iedzīvotāju viedokli par plānoto projekta aktivitāšu nepieciešamību Preiļu
novada Saunas pagasta Prīkuļu ciemā tika veikta aptauja.
Papīra formātā pavisam tika saņemtas – 43 aizpildītas anketas.
Anketa tika ievietota arī Interneta vidē https://preili.lv/192356/aptaujas-anketa-parplanoto-projekta-aktivitasu-nepieciesamibu-preilu-novada-saunas-pagasta-prikuluciema/ un tika saņemtas – 156 aizpildītas anketas.
1. Jūsu vecums
o
o
o
o
o

Līdz 20 –11 personas
20 – 30 – 46 personas
31 – 45 – 60 personas
46 – 60 – 62 personas
Virs 60 – 20 personas

2. Jūsu izglītība
o
o
o
o

Pamata – 10 personas
Vidējā – 52 personas
Augstākā –130 personas
Cita – 7 persona

3. Vai atbalstāt ideju, ka Saunas pagasta Prīkuļu ciemā tiktu sniegti ēdināšanas
pakalpojumi?
o
o
o
o

Jā – 136 personas
Nē – 24 persona
Nezinu – 22
Man vienalga– 17 persona

4. Ja Saunas pagasta Prīkuļu ciemā Jums būs pieejami ēdināšanas pakalpojumi,
vai izmantosiet kafejnīcas pakalpojumus un banketu zāli?
o
o
o
o

Jā – 110 personas
Nē – 49 persona
Nezinu – 37 personas
Man vienalga - 3

5. Citi Jūsu priekšlikumi, kas saistīti ar ēdināšanas pakalpojumiem
• Būtu lieliski, ja Prīkuļos būtu vieta, kur paēst, vai uzrīkot kādu banketu. Ja
tiktu izveidota gaumīga vieta, kurā tiek ievēroti augsti kvalitātes standarti gan
ēdiena pagatavošanā, gan pasniegšanā, gan apkalpošanā, tas piesaistītu ne tikai
iedzīvotājus no tuvākās apkārtnes, bet arī tūristus no tālākiem reģioniem.
Ņemot vērā to, ka Preiļos, kas ir reģionālais centrs, ir ļoti maz vietu, kur baudīt
gardu maltīti un pavadīt laiku patīkamā atmosfērā, Prīkuļi var iespiesties
diezgan brīvā nišā un attīstīt kvalitatīvu pakalpojumu. Tas nākotnē spētu
piesaistīt arvien jaunus uzņēmējus un investorus, kas vēlētos šajā ciemā uzsākt
uzņēmējdarbību arī citās nozarēs.
• Ja gribat noturēties ēdināšanas tirgū, piedāvājuma ir jābūt kreatīvam. Veidojiet
banketu zāli, vismaz vasaras mēnešos būs liels pieprasījums.
• Ļoti jāizvērtē, vai kafejnīca spēs sevi atpelnīt. Standarta kafejnīca, bez īpaši
pārdomātas koncepcijas, kas spētu piesaistīt arī tūristus ar īpašu ēdienkarti vai
dizainu būs lemta bankrotam.
• Preiļu pilsētā nav reklāmas tūristiem, kur atrodas kafejnīcas un restorāni
• Svarīga kvalitāte.
• Izbraukuma galdu klāšana
• Iepirkt izejvielas no vietējiem ražotājiem
• Kaut kas jauns-tas ir interesanti, bet sevi sākumā jāpierāda, jo konkurence ir.
• Piedāvāt pusdienas par īpašām cenām mazturīgajiem.
• Varētu pārdot uz pasūtījuma salātus, gaļas izstrādājumus.
• Ātrie ēdieni.
• Varētu ierīkot arī telpas bērnu ballītēm.
Paldies par dalību aptaujā! Jūsu atbildes mums ir svarīgas.
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