Aptauja "Aptaujas anketa par BIO LABUMU BODES izveides nepieciešamību Preiļos"
Respondentu statistika:
Respondentu skaits
Vīrietis
Sieviete
Vidējais vecums

223
23
200
43.5 gadi

Rezultātu kopsavilkums:
1. Vai Jūs savā ikdienā lietojiet eko/bio produkciju?
Jā

204

91.5%

Nē

19

8.5%

Iesniegto atbilžu summa

223

2. Kādu eko/bio produkciju Jūs parasti izvēlaties? (vairākas atbildes iespējamas)
Augļi / dārzeņi

193

26.2%

Piena produkti

144

19.6%

Gaļa

139

18.9%

Graudaugi

62

8.4%

Tīrīšanas līdzekļi

72

9.8%

Higiēnas līdzekļi

52

7.1%

Kosmētika

66

9%

Cits

8

Iesniegto atbilžu summa

1.1%

736

Citas atbildes:
Riekstu sviests bez cukura, sāls un palmu eļļas
apģērbs
Eļļa, rieksti un žāvēti augļi, agaves sīrups, garšvielas
maize
Nelietoju
ENERGYDIET
Pašu audzēti dārzeņi un augļi
Olas

3. Kur Jūs iegādājaties eko/bio produkciju? (vairākas atbildes iespējamas)
Pasūtu internetā

43

10.3%

Lielveikalā

68

16.3%

Tirgū

114

27.3%

Pa tiešo pie zemnieka /
mājražotāja

152

36.5%

Cits

40

9.6%

Iesniegto atbilžu summa

417

Citas atbildes:
Audzēju pati
Pati audzēju dārzeņus, augļus, ražoju pienu
Audzēju mājās
Pats audzeju
Pie vecākiem
Audzējam paši
pati izaudzēju
Sava produkcija
Savā piemājas saimniecībā

Audzēju pati
audzēju pati
Pati audzēju
Pašu saimniecība
Audzēju pati
izaudzēju pati, adu pati, pērku veikalos, kas nav lielveikali
Izaudzēju pats
audzējam paši mājās
Mazajos bio veikalinos
Pieejama savā saimniecībā (pārtika), saimniecības un kosmētikas līdzekļi tiek pirkti veikalos.
pati izaudzēju
Nelietoju
savā dārzā
Audzēju payi
Mājās izaudzēju
Nepērku
Audzēju pati
audzējam paši
savā dārzā
Aug mājās
audzēju pati
audzēju pati
Savā dārzā,bet gaļā ir medījums
medniecība
dārzeņus un augļus audzēju pati
Ražoju pati
Pašu audzēta produkcija
pati audzēju
audzēju pati
pats izaudzēju
Paši ražojam

4. Vai Jūs iegādātos eko/bio produkciju no vietējiem zemniekiem, mājražotājiem, amatniekiem BIO LABUMU
BODĒ Preiļos?
Jā

196

87.9%

Nē

27

12.1%

Iesniegto atbilžu summa

223

5. Kādas papildus aktivitātes / iespējas Jums interesētu BIO LABUMU BODĒ Preiļos? (vairākas atbildes iespējamas)
Iespēja iegādāties un uz vietas
nobaudīt kvalitatīvu, garšīgu
kafiju

98

14%

Vietējās produkcijas degustācijas
pasākums

154

22%

Meistarklases veselīgu ēdienu,
gardumu gatavošanā

111

15.8%

Bērnu stūrītis

46

6.6%

Svaigi cepta, silta maize,
smalkmaizītes, pīrādziņi

156

22.3%

Vietējo amatnieku (pinumi,
keramikas, porcelāna
izstrādājumi utt.) produkcija

121

17.3%

Cits

15

2.1%

Iesniegto atbilžu summa

701

Citas atbildes:
Veikt pasūtījumi internetā un izņemt veikalā
vietējo salaveno cilvēlu info, piem, keramiki, gleznotāji
akcijas, atlaides
Pastaisiits alus

nav vajadzības
Neinteresē
Iespēja iegādāties produktus ne plastmasas iepakojumā, saņemt atlaidi pirkumiem savā traukā
Zero waste - ber savās burciņās, liek savos trauciņos, pirktu arī sveramus produktus bez iepakojuma, ja tie nenāktu no
vietējiem mājražotājiem, bet dotu iespēju samazināt iepakojumu atkritumus, kā arī normāls veikala darba laiks vismaz līdz
20:00 nevis 17:00 vai 18:00
medus produkti
varētu būt arī suvenīri ar Preiļu novada simboliku
ENERGYDIET
Ekoloğisks iesaiņojums vai iespēja nākt ar savu iesaiņojumu
Pārāk mazs iedzīvotāju skaits lai tas atmaksātos
Nobaudīt un nopirkt mājražojumus
veikt pasūtījumus konkrētai produkcijai

6. Jūsuprāt, kādā veidā pašvaldība varētu palīdzēt nodrošināt atbalstu vietējās produkcijas noietam?
1) Nodrošinot izplatīšanas vietu un tās sanitāros apstākļus bez papildus maksas no tirgotāja.
2) Ar sakārtotu, mājīgu, patīkamu tirdzniecības vietu vietējiem ražotājiem, ar vietējo zemnieku saražotās
produkcijas iegādi skolām, bērnudārzam.
3) reklāmu, telpu nodrošinājums, NVO iesaiste?
4) Ar informācijas sniegšanu iedzīvotājiem
5) Nodrošināt telpas par minimālu nomas maksu un komunālajiem pakalpojumiem.
6) Ar līdzfinansējumu dažādiem projektiem
7) 8) Subsidēt veikalu nosedzot, piemēram, komunālos maksājumus vai telpu nomas maksu, tā samazinot produkta
gala cenu.
Izmantot vietējā ražotāja produkciju kā "ciema kukuli" dodoties vizītēs uz citām pašvaldībām.
Izveidot speciālu marķējumu, kas norāda, ka produkts ir vietējā ražojuma.
9) vairak to reklamet un popularizet. sada tipa veikalsar preilu akartne razotam precem butu izcila iespeja
vietejiem reklamet savu produkciju un tas butu lielisks atbalsts no pasvaldibas
10) Organizējot tirdzniecības vietas. Vietējo produkciju realizējot pašvaldības iestādēs (pansionāti, skolas u.tml.)
11) Varētu nodrošināt telpas bio produkcijai, izvēloties testa režīmu (noteikts laiks),kur sākumposmā nemaksā
uzņēmējs īres maksu par vietu, vai kā savādāk.
12) Ar reklāmu.
13) pastāv jautājums, vai būs pirktspēja šādai produkcijai, vai spēs izkonkurēt, jo bio ir dārga un Preiļi ir pārāk
maza pilsēta un šis veikals būs tikai kādam konkrētam pircēju lokam
14) Piedāvāt bezmaksas specialās tirgus vietas !
15) Apmaksāt telpu īri, komunālos maksājumus, palīdzēt popularizēt, reklamēt produkciju.
16) Finansiālais atbalsts un dokumentācijas atvieglojumi
17) Сделать всё возмоное, чтобы продукция была "по карману" каждому жителю города. Финансовая
поддержка. Современное и привлекательное помещение.
18) Nodokļu samazinājums
19) Nezinu
20) nodrošinot telpas, atbalstot uzņēmējus, izplatot informāciju
21) Reklāma, līdzfinansējums!
22) Samazinaat Pvn
23) da
24) Noteikti cenām jābūt adekvātam lai būtu noiets. Lai to var atļauties katrs iedzīvotājs nevis tikai tie, kuru
atalgojums mēnesī ir 1000eur.
Pašavldība varētu daļēji segt telpu nomas izdevumus un ne vairāk.
25) Iznomāt telpas par nelielu samajsu
26) reklāma mājaslapā, avīzē
27) Izveidojot šo veikaliņu
28) Nezinu
29) Kā prezentācijas dāvanas uz citiem novadiem, pilsētas viesiem pirkt veikala produkciju.
30) informācijas izplatīšana, finansiālais atbalsts
31) Nodrošināt ar telpām
32) nezinu
33) Atbalsts ar telpām
34) Ar telpu nodrošināšanu.
35) Nezinu
36) Uzcelt paviljonu, labiekārtot un palīdzēt ar aprīkojuma iegādi ( letes, ledusskapji u.tt.)
37) Piesaistīt ar iespēju cenas nepalielināt daudz sakarā ar, piemēram, telpu īres maksu no pašvaldības.
38) Palīdzot to pārdot vietējiem pircējiem.
39) Drīzāk to vajadzētu darīt valstij - ar mazāku nodokļu slogu jaunajiem, mazajiem uzņēmējiem - jebkādā

nozarē.
40) Nepieprasīt maksu par plauktu/telpu izmantošanu.

Reklāma/cilvēku piesaiste.

Nodokļu atvieglojumi
41) Izbrīvēt telpas veikaliņam ,atbalstīt sākumā finansiāli
42) Telpu nodrošināšana
43) Tieši veikaliņa izveidē un tirdzniecības veicināšanā(reklāma,padoms...u.t.t)
44) Veidot izglītojošas reklāmas, kas veicinātu pirktspēju.
45) Nodrošināt ar telpām
46) .
47) Piedāvājot telpas .
48) Ar telpám varbüt
49) MORĀLI UN MATERIĀLI
50) ...
51) Reklamēt vietējos ražotājus un piedāvāt telpas produkcijas tālākpārdošanai.
52) Nezinu..
53) Piešķirt līdzfinansējumu.
54) Viss atkarīgs no tā, vai pašvaldība ir ieinteresēta uzņemties šādu papildus funkciju? Ja jā, tad risinājumi var
būt dažādi (jūsu ieteiktais bioveikals ar papildus opcijām; produkciju var iegādāties konkrētās nedēļas dienās jau
esošajos veikalos, slēdzot ar tiem līgumus utt.).
55) Mārketings.
Ievietojot šādas kafejnīcas/veikala reklāmu kā ko īpašu pilsētai un tās viesiem. Jābūt kaut kam tādam, kad
dizaina ziņā būtu vienkāršs, bet parādītu Preiļus.
56) Materiàli.
57) Sniedzot finansiālu atbalstu
58) marketings
59) Samazinot īres maksu par telpām, kurās atradīsies veikaliņš.
60) Atbalstot ar telpām, to iekārtošanu utml.
61) Reklamēt vietējos uzņēmējus, mājražotājusnovad mājas lapā, publiskos pasākumos.
62) ?
63) Samazinot īri.
64) Ierādot telpas par lētāku īres maksu un nodrošinot nodokļu atlaides pārdevējam
65) Apmaksājot īres izdevumus telpām, pašvaldības viesus aicinot uz degustācijām, meistarklasēm
66) Apmaksāt pārdevēju.
67) ierādīt telpas ar zemāku īri, reklamēt tirdzniecību
68) Atvērt veikalu produkcijas pārdošanai
69) Iznomāt bez maksas zemniekiem telpas.
70) Reklāma novada vēstīs, nodokļu atvieglojums
71) Ar telpu īri un mārketingu
72) Ar samazinatu īres maksu telpām.
73) Palīdzēt reklamēt, cienāt pilsētas viesus
74) Telpas, projekti
75) Segt kādu procentu no transportēšanas izmaksām
76) Labiekārtotas telpas, nomas maksa - saprātīga
Ērts izvietojums - lai var piebraukt ar transportu
Pārdevēji varētu būt no bezdarbnieku vidus
77) tūrisms
78) Izīrēt telpu par izdevīgu cenu pilsētas centrā.
79) reklāma, bezmaksas īre
80) Telpas
81) Ierādīt telpas, reklamēt produkciju Preiļu mājas lapā
82) piešķirt bezmaksas telpu kur tirgot vietējo produkciju
83) Uzlabota infrastruktūra un mārketinga pasākumi
84) ...
85) Atbalsts subsidēt
86) Ar labu reklāmu,lai pēc iespējas vairāk iedzīvotāju zina,ka ir tādas iespējas Preiļos.
87) Piedāvājot telpas tirdzniecībai par draudzīgu nomas maksu, gaumīga veikala un tajā pārdodamo preču
reklāma.
88) Uz atvieglotiem nosacījumiem izīrējot telpas labi pieejamā vietā.
89) .

90) Skolās ēdināt bērnus ar bio produkciju
91) Nodrošināt vietu netālu no mašīnu stāvvietas un cik iespējams zemāku īri par telpām
92) Nomaksāt īri,elektrību bodē.
93) Palīdzēt vietējiem amatniekiem, zemniekiem tos reklamējot, piemēram, sedzot daļu izdevumu, palīdzot
izplatīt to produkciju arī ārpus novada. Palīdzēt ražotājiem iegādāties jaudīgākas ražošanas iekārtas, eko
iepakojumus.
94) Iedalīt telpas par brīvu
95) Reklamējot, apmaksājot telpu īri.
96) Atlaides telpu nomai.
97) Netraucējiet strādāt. Katrā ziņā pašvaldībai nav jānodarbojas ar biznesu un mājražotāja vai zemnieka vietā
jāveido veikals.
98) Ja, skolām
99) Jau tas vien ka ir vieta kur iegādāties vietējo būtu apsveicami. Gan pircējiem ērti gan zemniekiem.
100) Finansiāls atbalsts.
101) Izveidot vietu kur varētu tirgot saražoto preci.
102) Bērniem gan skolā,gan dārziņā pasākumos,vai sporta pasākumos gan papildbalvas vietā, kā našķi, kā no
atbalstītājiem, vai dalībniekiem par piedališanos kādu gardumu pirkt vietējiem ražotājiem
103) Samazinot ires cenu , bodes telpam, lid ar to lauksaimnieki varetu izveidot mazaku cenu loku saviem
produktiem.
Ari uzstadot lielus reklamas banerus dazhadas vietas, lai visa gajuma cilveki redzetu , ka pastav tads produktu
piedavajums.
104) Piedāvāt telpas veikalam uz izdevīgākiem nosacījumiem, piesaistīt darbiniekus caur NVA projektiem
105) Piešķirt zīmolu Ražots Preiļos un visus novada pasākumos, tai skaitā konferences, domes sēdēs,
prezentācijas cienāt un dāvināt Tikai Preiļu nov.produkciju. Bd un skolu iepirkumos dot priekšroku pašmāju
produkcijai.
106) Piedāvājot telpas bez īres maksas
107) NAV NE JAUSMAS
108) Sniedzot konkurus un iespējas tajos piedalīties
109) Atbalstīt, palīdzēt veikala iekārtošanā
110) Nezinu
111) Informācija, par vietējiem zemniekiem.
Atbalsts vietējās produkcijas nogādāšanai uz veikalu.
Reklāma
Pasākumi, kuros var piedalīties vietējie ražotāji, gadatirgus, lauku dienas, ražas dienas, kas tamlīdzīgs
112) ar piemērotu telpu piedāvāšanu, kā tūrisma apskates objektu, vietējo produkciju piedāvājos pašvaldības
viesiem.
113) Izvietot reklāmrakstu pašvaldības mājaslapā.
114) Nepiemērot telpu īri.
115) Izveidojot savu tirdzniecības vietu Preiļu pilsētas centrā.
116) Palidzet nodrośinàt telpas,par pieńemamu cenu
117) Atbalstīt materiali
118) Domāju, ka šo jautājumu Jūs atrisināsiet paši :)
119) Veikala uzturēšanas izmaksas (komunālie maksājumi, nomas maksa) segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem
120) Piedāvājot telpas par samērīgu nomas maksu, reklamējot savā mājaslapā un sociālo tīklu lapās
121) Piedāvājot telpas, reklamējot novada mājas lapā, avīzē.
122) nodokļus samazināt
123) Nezinu
124) VEIKALA TELPAS PAPLAŠINĀŠANĀ UN IZVEIDĒ
125) 1. ievietojot info par vietējās produkcijas pieejamību pašvaldības mājas lapā, drukātajos info materiālos;
126) Pēc pieprasījuma
127) Organizēt informatīvas kampaņas (bukleti, brošūras, raksti par vietējiem mājražotājiem mājaslapā un citur,
eko/bio pasākumi ar citu LV slavenu šīs jomas pārstāvju piedalīšanos).
128) Telpas
129) Veidojot tirdziņus, dažādos pasākumos atbalstot vietējos ražotājus
130) Laba reklāma
131) ar piemerotam telpam
132) Ar reklāmu gan sociālajos tīklos, gan ar afišām.
133) Reklāma avīzē
134) Telpu īres maksas samazināšana,reklāma,PVN samazināšana vietējiem augļiem,dārzeņiem.
135) Reklāma
136) Ar reklāmu
137) Segt ceļa izdevumus preces piegādāšanai.
138) Zemāka telpu nomas maksa, TIC iesaiste popularizēšana tūristiem, info Preiļu pašvaldības info kanālos.
139) Iznomāt telpas bez maksas.un netraucēt stràdat.
140) Grūti pateikt. Visi uzņēmēji vēlētos, lai viņus atbalsta. Jebkurā gadījumā, pašvaldība drīkst atbalstīt tikai

tādā gadījumā, ja uzņēmēji, kas tirgos šo produkciju, godīgi maksās nodokļus, tādā veidā veicinot GODĪGU
konkurenci. Pretējā gadījumā nekāds atbalsts nevarētu būt.
141) Atvēlējot telpas
142) Ierādot pārdošanas telpas iedzīvotājiem pieejamās vietās.
143) Palīdzēt varētu ar bodes izveidi,telpu atrasšanu vai būvēšanu.
144) Делать бесплатную рекламу, финансирование.
145) Ierādīt normālas telpas un varbūt sākumā samazināt īres un citus nodokļu slogus.
146) Samazināt līdz minimumam veikaliņa telpu īresmaksu.
147) Nav atbildes
148) Nodokļu atlaides, nodarbinātības atbalstīšana
149) Mārketinga stratēģijas izveides atbalsts (kursi, mentori), līdzfinansējums to organizēšanai.
150) Reklamēt
151) Nejaucoties uzņēmējdarbībā
152) Nezinu
153) Reklamējot un finansiāli atbalstot
154) Domāju, ka vietējie vēlas pirkt savu draugu produkciju. Cilvēkiem jāzina, ka ir tāda veikaliņš, cenām arī
jābūt pieņemamām
155) Netraucēt strādāt, atbalstīt idejas.
156) Reklamēt produkciju plašākam cilvēku pulkam.
157) nav jaatbalsta
158) Palīdzot organizēt mājražotāju produkcijas tirdzniecību.
159) nezinu
160) nezinu
161) Lai mājražotājiem nav jāsalst ziemā atvērt speciāli veikalu
162) nodrošināt vietu un telpas, kur vietējās produkcijas ražotāji varētu organizēt un veikt produkcijas
prezentācijas vai degustācijas.
163) iedalīt telpas
164) nodrošināt telpas
165) nodrošināt telpas
166) Hmmm
167) vietas nodrošināšana, reklāma
168) Atbalstīt ražotājus
169) Iesaistīties reklāmas pasākumos, sniegt atbalstu vietējā tirgū.
170) Reklāma
171) Neapgrūtinot ar papīru birokrātiju
172) Telpas
173) Ar atvieglotiem nosacījumiem pašvaldības telpu īre
174) Palīdzēt ar telpām
175) Atbalstot un pārskatot nodokļu politiku- dažādas atlaides.
176) .
177) Piedāvāt telpas tirgotājiem
palīdzēt reklamēt šo produkciju
178) Radīt vietu zem jumta, kur tirgotājiem un pircējiem satikties.
179) Nepieciešama lielāka reklāma.
180) Reklamējot vietējos ražotājus, līdzfinansēt,ja iespējams, labi vārdi, morāls atbalsts un smaids!!
181) telpas
182) Informēt iedzīvotājus
183) Popularizējot un līdzfinansējot, lai cenas nebūtu pārāk augstas.
184) Varetu atbalstīt autolavkas, kas pieved eko labumus tuvāk pircejiem: pilsetas mikrorajonos!
185) Sniedzot palīdzību tirdzniecības vietas ierīkšanā.
186) Iesaistīt pašvaldībā esošos ražotājus.
Samazinatu telpu īri!
Viegli pieejamu pārdošanas vietu!
187) Kaut bai telpu noma un remonts bez maksas..
188) izvietojot informāciju pašvaldības mājas lapā, tūrisma bukletos par veikalu, kur var iegādāties Preiļu/
vietējo amatnieku, zemnieku produkciju, eko preces.
Izīrējot veikalam telpas par pašizmaksu vai nelielu uzcenojumu.
189) Aicinot vietējos iedzīvotājus patērēt pēc iespējas vairāk to produkciju, kura audzēta/ražota Preiļu novadā.
Ja tiek veidots speciāls veikals Preiļu novada ražotājiem/audzētājiem, tad būtisks pretīmnākšanas solis būtu
realizācijas vietas izveide (jaunas telpas/tirgus vietas).
190) reklamējot savos informācijas līdzekļos, soc. vietnēs
191) Radīt tirdzniecības vietu bez īres maksas.
192) Izveidot veikalu
193) Piedāvāt telpas par simbolisku nomasa maksu.
194) .

195)
196)
197)
198)
199)
200)
201)
202)
203)
204)
205)

Telpas
Ar vietu un reklāmu.
Lai paši pašvaldības speciālisti to izdomā.
Ievietot reklāmu gan pašā pilsētā,gan medijos
Nekādu
Reklāma, informācija mājaslapā
Izīrēt telpas ar atlaidi, reklamēt mājaslapā, avīzē
izīrēt telpas
Telpas, reklāma, subsidēta darba vieta pārdevējam.
Grūti pateikt,varbūt varētu segt veikla īres maksu...

Preili.lv mājaslapā rubriku - Eko/bio produkcija
206) Piedāvājums piedalīties pašvaldības iepirkumos, tirdziņos.
207) Veikaliņš PREIĻU CENTRĀ , kur varētu būt dažādi stendiņi - ne tirgus.
208) Piegādāt arī savu saražoto produkciju.
209) Kaut vai samazinot telpu īres maksu
210) Laba reklāma
211) ierādot telpas, atbalsts pēc vajadzības.
212) 1) minimāla maksa par telpām
2) 1 gadu apmaksāt pārdevējam 1/2 minimālās algas
213) Reklamēt, palīdzēt atvērt veikalu
214) Atbalsta ar telpām, nomas maksas samazināšana.
215) Reklāma, telpas
216) Iesaistot lielos un mazos zemniekus,vismaz informēt tos
217) finansiāli
218) Izveidot vietu (veikaliņu), kur vietējie ražotāji varētu tirgot savu produkciju
219) piešķirot nekustamā īpašuma nodokļaatlaides
220) Izveidojot patstāvīgu tirgus vietu.
221) veidojot sadarbību ar ražotāju
222) Nodrošinot ar iepirkumu par produkcijas piegādi skolām, bērnudārziem, slimnīcu un sociālās aprūpes iestādi.
223) Grūti pateikt

7. Kur, Jūsuprāt, Preiļos būtu visizdevīgākā, visērtākā vieta BIO LABUMU BODEI?
1) Blakus lielveikalam Maxima.
2) Iespējami tuvāk Preiļu centram.
3) Neesmu par to domājusi
4) Tirgus zonā.
5) Kur lielākā pircēju plūsma- pie MAXIMAS
6) 7) Vietā, kur var piebraukt ar automašīnu. Pilsētas centrā, blakus kādam citam veikalam, lai uz BIO veikalu nav
speciāli jābrauc.
8) raina bulvara apkartne, tuvu pie preilu pludmales
9) Centrā, pretī maximas mazajam stāvlaukumam. (Pašlaik tur ir vienkārši zālājs)
10) Droši vien tur, kur ir stāvvietas un ērta piekļūšana
11) Pilsētas centrā
12) tur kur ir ērti tikt ar transportu, drošs bērniem, interesanti
13) Centrā laukumā starp veikaliem "Maxima" un "BETA"
14) Vēlams pilsētas centrā.
15) Pie Maximas
16) В центре. Возможно, напротив библиотеки.
17) centrā
18) Centrā
19) 1.- centā
2. ja ar pinumiem, siltu maizi, kafiju un citiem amatnieku izstrādājumiem, tad tuvāk pils kompleksam
20) Centra teritorijā
21) Tirgus
22) centrs
23) Pilsētas centrā.
24) Pilsētas centrā , piemēram. Autoostas ēkā
25) pie lielās Maximas
26) centrā
27) Centrā, pie Maximas
28) iespējam blakus veikalam Tikimax Aglonas ielā, jo tur šobrīd ir tukšas telpas
29) Tirgus laukums - pilsētas centrs

30) Pilsētas centrā veikalā Volmārs
31) centrā
32) Kaut kur centrā
33) Virs Latvijas pasta Preiļos.
34) Vienalga
35) Tuvumā pie jaunās Maxsimas vai arī pie veikala Tops
36) Centrs vai Raiņa bulvāris kā skaistākā un pasākumu iela.
37) Tirgus placī,
38) Centrā, varbūt kā viens no iekštelpu veikaliņiem Maximas ēkā. Piemēram, kur tagad ir dzīvnieku veikals,
blakus Mēness aptiekai.
39) Pilsētas centrs
40) Pilsētas centrā,lai ir iespēja arī cilvēkiem no lauku pagastiem paspēt apmeklēt veikaliņu un paspēt uz vienīgo
autobusu
41) pilsētas centrā
42) Tikai Preiļu centrā vai Raiņa bulvārī.
43) Pilsētas centrā
44) Tirgus, Pie Maximas
45) Bijušā gaļas veikala "Ardeks" telpa
46) Ēkā, kas atrodas pretī baznīcai
47) Centrā kaut kur
48) CENTRS
49) Tirgū
50) Preiļu tirgus
51) Centra apkārtnē...
52) Preiļu centrs
53) Pilsētas centrā, jo tur apgrozās vairāk cilvēku; kā arī jāņem vērā autostāvietas esamība.
54) Blakus zvaigznes grāmatnīcai, kur ir tā dzertuve. Vasarā varētu uzstādīt galdiņus, kur cilvēki varētu malkot
savu kafiju un maizītes, bet iekšā iegādāties sev vajadzīgo. Ideāla vieta, lai atdzīvinātu centru.
55) Centrā. Ar izdevīgu piebraukšanu. Varbūt pie Maximas xx
56) Pilsētas centrs
57) centra vai pie tirgus
58) Kaut kur pilsētas centrā, kur apgrozās vairāk cilvēku un ir laba piebraukšana ar autotransportu-gan pircējiem,
gan preces piegādātājiem.
59) Centrā
60) Pie Maxsima laukumā
61) ?
62) Centrā, pie grāmatu veikala.
63) Nepārzinu labi Preiļus, bet kautkur, kur var ērti piebraukt ar mašīnu
64) Vai nu jauns paviljoniņš Prieļu centrā, vai laukumā pretī bibliotēkā ēkai, vai arī kādā ēkā Raiņa bulvārī
65) Pie Mašīnas laukumā.
66) centrā
67) Pilsētas centrā
68) Pilsētas centrs, kur lielaka ļaužu plūsma
69) Kaut kur centrā, pie Topa
70) Starp Maksima un Beta veikaliem.
71) Pilsētas centrā.
72) Centrā
73) Centrs
74) Placī starp vēlmēm, jauno maximu un tirgu ( zaļajā zonā), jo stāvlaukums tur jau ir...pat divi. Un blakus ir
tirgus, kur arī tirgo bio
75) * Vecā domes ēka pretī baznīcai, kur jau atrodas Viduslatgales pārnovadu fonds
* Viesnīcas ēka, 1.stāvā, kuru tūliņ atbrīvos Preiļu novada dome
* Vēl varētu būt varianti ne pašvaldībai piederošās ēkās Celtnieku ielā vai uz Brīvības ielas
76) raiņa bulvāris
77) Centrs
78) Pilsētas centrs,
kāda jauna skaista stiklota moderna ēka
vai ēka, Latgaļu stilā kā guļbūve
79) Centrs
80) Preiļu pilsētas centrā
81) Centrs - pie Maximas, blakus "Sātys" veikalam varbūt ir iespējams uzlikt vēl vienu līdzīgu veikaliņu?
82) Preiļu centrā, tirgus laukumā
83) Centrā
84) Raiņa bulvāris
85) Jābūt tuvu centram, lai visu mikrorajonu iedzīvotājiem būtu vienādi pieejams.

86) Pilsētas centrs - ēka, kurā atsevišķās telpās piedāvā dažāda sortimenta preces - pārtikas un nepārtikas.
87) Pilsētas centrā.
88) Centrā
89) Tur kur vairāk būtu potenciālu pircēju
90) Mximas, tirgus apkārtne
91) Laukumā pie strūklakas.
92) Centra rajonā, ap autoostu, kur ir vislielākā cilvēku plūsma.
93) Tur, kur tagad domes pagaidu telpas
94) Tirgus teritorijā.
95) Kaut kur centrā.
96) Pilnīgi vienalga
97) Centrā, kur labak var ievērot!
98) Centrs.
99) Pilsētas centrā.
100) Pilsētas centrā.
101) Ja neapbūvēta teritorija der-tad neliela uzbūve pretī lielajai maximai uz pļavas pie tirgus,ērta vieta.
Iespējams Raiņa bulvārī, bet noteikti pilsētu nomalēs vai Daugavpils iela nav piemērota.
102) Droshi vien ne centraa, domaju ka vairak jaatiista nomaljakas vietas , uz daugavpils pusi, jo celtnieku rajona
ir, ogas lielveikals, aglonas iela maxima, rezeknes iela maxima, centraa ir tirgus pieejams, bet daugavpils puses
masivaa nekaa nav ;)
103) Vieta, kas būtu viegli pieejama gan kājāmgājējiem, gan iespēja novietot pie veikala auto/velo, kā arī, lai
veikalā var iebraukt ar ratiem
104) T/dz Ūga
105) Preiļu pilsētas centrā,
106) Tirgus laukums
107) Preiļu tirgus laukuma ēkās
108) Kaut kur centrā
109) Centrā
110) Grūti pateikt, neesmu Preiļu pārzinātāja.
Bet domāju, ka centrs būtu laba vieta.
111) centrā
112) Centra rajonā
113) Starp Beta un Maxima veikaliem.
114) Pilsētas centrā, netālu no MAXIMAS veikala.
115) Pretî baznicai, bijuśais veikals Svecite
116) Centrā
117) Ja tā vieta nepieder kādam īpašniekam, tad pretī centra MAXIMAi ir tukšs laukums.
118) T/C "Oga"
119) Centrā. Piemēram autoostā vai tirgus teritorijā
120) Tirgus laukumā, centrā.
121) centrā
122) Centra rajonā
123) VECAIS UNVERSĀLVEIKALS
124) centrs un tuvākā apkārtne, lai ir sasniedzams no dažādām Preiļu vietām ar kājām, velo - videi draudzīgi.
Protams, padomājot arī par iespēju noparkoties tiem apmeklētājiem, kuri pārvietojas ar auto.
125) Centrā
126) ?
127) Pilsētas centrā
128) kautkur kur ir vieta autotransportam
129) Niteikti lai nav stavlaukumu ttuvumā, jo neiet kopā EKO BIO un auto atgāzes
130) tirgu
131) Centra rojonā.
132) Pilsētas centrā
133) Ja vairāk pieejams gājējiem tad Raiņa bulvārī.ja transportam,tad kāda no galvenajām ielām.
134) Centrā
135) Centrā
136) Kaut kur pilsētas centrā, tuvu centram.
137) Pilsētas centrs netālu no Maxima un bibliotēkas, jo vairums produktu ikdienā tomēr tiek pirkti tur.
138) Pie bibliotēkas
139) Kaut kur centrā
140) OGA
141) Pretī bibliotēkai
142) Centrā
143) В отдельном красивом, чистом месте.
144) Kaut kur centrā. Uz Aglonas un Raiņa bulv. ielas stūra, bijušā gaļas veikala telpās
145) Centra rajonā,tur, kur veikals Vēlme-brīvajā otrajā stāvā.
146) Centra
147) Centrs, Raiņa bulvāris

148) Centra rajons
149) Centrā
150) Nav nepieciešama
151) Pilsētas centrā
152) Centrā
153) Sen neesmu bijusi Preiļos, nezinu, kur ir brīvas telpas, bet varētu prerī baznīcai
154) Labi piebraucamā un pieejamā vietā.
155) Centrs.
156) aiz abraucama cela lai turpat audze un tirgo jo tapat tur aizaugs un piebrauksana erta
157) Centrā. Vēlams ar vietu nelielai kafejnīcai.
158) nezinu
159) centrā
160) MAXSIMA stāvlaukums lielais
161) grūti pateikt.
162) parka teritorijā
163) centrā
164) centrā
165) Uz Raiņa bulvāra
166) ērti piebraucamai, pie lielajiem stāvlaukumiem - tirgus, pretī bibliotēkai, pie TC Oga u.c.
167) Pilsētas centrā
168) Preiļu centrā - kur ir Zvaigzne ABC veikals!
169) Tuvāk centram
170) Preiļu centrā
171) Centrs
172) Briesmīgās spēļu zāles vietā pie skaistā bērza blakus grāmatu namam ,,Latgale" varētu tirgot arī latgaliešu
saražotos labumus.
173) Centrā pie Maximas
174) Centrā.
175) Preiļu Centrs.
176) kaut kur centrā, tirgus rajonā
177) Tā saucamajā centrā
178) Pilsētas centrs.
179) Preiļu centrs
180) pilsētas centrs
181) Kaut kur centrā
182) Blakus lielam stāvlaukumam.
183) Mikrorajonos, vecākiem cilvēkiem ir problēmas ar smagumu nešanu!
184) Centrā.
185) Raiņa bulvāris!
Daugavpils iela!
Centrs, kur netālu būtu autostāvvieta!
186) Centrs
187) Raiņa bulvarī vai pilsētas centrā.
188) Ņemot vērā šibrīža apstākļus, svarīgi lai cilvēks var ērti piekļūt. Izdevīgas vietas ir blakus lielajiem
stāvlaukumiem. Protams, jārēķinās lai pie objekta ērti var piekļūt kājāmgājēji, invalīdi, vecākiem pārvietojot
bērnus ar ratiņiem.
189) centrā
190) Centrā
191) Centrs
192) Pilsētas centrs.
193) Centrs
194) Pilsētas centrā
195) tirgus
196) Centrā
197) Centrā
198) Centrā
199) Tirgū
200) Tirgus laukuma apkaimē
201) viegli piebraucama vieta
202) Tirgū
203) autoostā
204) kaut kur centrā - vislabāk, vai arī kādā no apdzīvotākajiem mikrorajoniem, jo pēc tīra produkta nav slinkums
aiziet arī tālāk - reizē fiziska slodze organismam.
205) Pie Maximas, kur darbojas "Sātys" veikaliņš, kā arī savu produkciju tirgo mājražotāji.
206) centrs- piem. paremontēta autoosta
207) Nu PROTAMS CENTRā
208) Pilsētas centrā, piemēram pretī baznīcai, kur bija gaļas veikaliņš, kurš vairs nedarbojas un telpas stāv

tukšas.
209) Centrā.
210) tirgus laukumā,vai tā tuvumā.
211) Centra luksofora tuvumā (Tirgus lauk., Rēzeknes ielas, Daugavpils ielas vai Aglonas ielas sākumā)
212) kaut kur centrā
213) Preiļu centrs vai arī t.c. "Ūga"
214) centrā
215) Kāda skaista vieta
216) autoosta- pilsētas sirdī
217) Kaut kur Preiļu centrā vai pie novada domes, taču lai būtu iespējams novietot automašīnu
218) tirgū
219) Jābūt telpām daudzmaz siltām,jo ziemā būs auksti gan tirgotājam,gan pircējam. Kas notiek ar bijušās
Ezerzemes telpām? Starp Konsultāciju un pasta nodaļu ir telpas. Vasarā varētu tirgot arī ārā uz laukuma, arī
stāvvietas ir.
220) kaut kur centrā,lai būtu viegli piejams visiem
221) Kādreizējā domes ēka pilsētas centrā
222) Pie tirgus vai pie bibliotēkas

Skaidrojums: Izvēlēto atbilžu summa ir iegūta saskaitot respondentu visas atzīmētās atbildes uz šo jautājumu. Katras
atbildes procentuālā vērtība tiek iegūta konkrētās atbildes izvēlēto reižu skaitu dalot ar kopējo iesniegto atbilžu
summu.

