
Aptauja "Vai esat iecienījuši MĀJRAŽOTĀJU piedāvāto produkciju?"

Respondentu statistika:

Respondentu skaits 62
Vīrietis 9
Sieviete 53

Rezultātu kopsavilkums:

1. Kādus mājražotāju piedāvātos produktus lietojat? (vairākas atbildes iespējamas)

Piena, 30 15%

gaļas, 41 20.5%

zivju, 33 16.5%

dārzeņu, augļu, 43 21.5%

maizi un konditorejas
izstrādājumus,

37 18.5%

citus (lūdzu, ierakstiet, kādus!) 16 8%

Iesniegto atbilžu summa 200

Citas atbildes:

nekādus

olas

zāļu tējas

Medus

Skaistuma produktus, medu un citus.

medus

Medu

Olas

Olas

apģērbu, saimniecības preces

Olas

Medu,

olas

olas

saldējumu, sieru

Rokdarbus

2. Kā jūs apmierina mājražotāju produkcijas kvalitāte?

Ir garšīgāk, nekā parastā veikalā
pirktie produkti.

55 88.7%

Veikalā tomēr var nopirkt
kvalitatīvāku pārtiku.

0 0%

Vienalga - pirkt veikalā vai pie
mājražotāja.

7 11.3%

Iesniegto atbilžu summa 62

3. Kur parasti pērkat mājražotāju piedāvātos izstrādājumus? (vairākas atbildes iespējamas)

Tirgū, 48 38.1%

internetā, 6 4.8%

veikalos vietējo ražotāju
stendos,

23 18.3%

tieši no mājražotāja. 49 38.9%

Iesniegto atbilžu summa 126



4. Vai ir kāds mājražotājs (viens vai vairāki), pie kura regulāri iepērkaties?

Jā, ir. 43 69.4%

Nē, nav. 19 30.6%

Iesniegto atbilžu summa 62

5. Lūdzu, pastāstiet, kādus mājražotāju produktus jūs gribētu, bet nevarat nopirkt, jo tos nepiedāvā! (atbilde uz
jautājumu nav obligāta)

1) Piena produktu klāstā gribētu redzēt mājās gatavotus jogurtus.
2) Zivis
3) Neuzticos mājražotājiem,jo daudzi tikai kaut ko ražo. Neuzticos pārbaudēm no valsts puses.Liela daļa vispār
tirgo kaut ko,piem.FB.
4) Ievārījumi ir maz piedāvājumā
5) Gribētu, lai tie būtu dažādāki un vieglāk pieejami, piemēram, vietējā tirgū.
6) Nu nezinu
7) nevaru iedomāties. Ir specifiski produkti, kuriem ir stingri jāievēro ražošanas tehnoloģija un sanitārās prasības.
Tādus produktus labprātāk pērku tur, kur  stingrāka kvalitātes kontrole
8) Gaļa un tās produkti, piens un piena produkti
9) Uzreiz nebaru iedomāties.
10) Ir viss, ko vēlos
11) Žāvētas butes, lucīšus
12) Grūti teikt... Bet piebildīšu, ka ievārījumus, dārzeņu konservus gatavoju pati. Man ir lauki, radi, kuri visu ko
audzē, ir gan ogas, gan dārzeņi, tāpēc nav jāpērk. Ja būtu, noteikti meklētu kādu vietējo mājās audzētāju, jo
veikalā nopērkamie (daži) ir švaki. Īpaši nekvalitatīvi ir kartupeļi. Pārējie dārzeņi apmierina. Saldumus,
konditoreju īpaši nelietoju, tikai reizi pa reizei kaut ko iegādājos. Bet skatos, ka tiešām gatavo foršas lietas.
  
 Visvairāk no mājražojumiem interesē medus produkcija. To patiesi veikalā pirkt negribas!
13) Gribētos, lai Limbažos ir funkcionāls tirgus katru dienu. Un sestdienās nebūtu jābrauc uz Skultes tirgu, kurā
satieku tirgotājus no Limbažu novada. Mūsu pilsētā neesot pieprasījuma un pircēju. Izveidojies apburtais loks -
nav piedāvājuma, nav pircēju. Un pircēju nav, jo nav piedāvājuma. Varbūt vajag tirgum pārvaldnieku, kurš ne
tikai iekasē naudu par tirgus vietām, bet ir vēlme un spējas atdzīvināt tirgu Limbažos.
14) Visu nepieciešamo varu iegādāties
15) Man pietiek
16) Labprat pirktu pienu, biezpienu, liellopu, gatavu galas produkciju- zavetu galu, desu,
17) Veģetāro ēdienu sagataves, piem. bioloģiski audzētu risoto maisījumu
18) Nav
19) Bazilika u.c. pesto, šašliku.
20) Nav viedokļa
21) Normālu asinsdesu(putraimdesu)
22) Limbažos visu var "sarunāt" un atrast, bet ērtāk būtu, ja mājražotāju produkciju varētu nopirkt vienuviet -
piemēram, tirgū vai kādā stendā. Jo, lai nav jāmeklē - olas pie tā, gaļa - kaut kur citur, piens - arī citur. Jā - gaļu
- īpaši liellopa vai jēra ir grūti atras. Jābrauc uz Centrāltigu. Ļoti daudz, šķiet, ir Poļu cūkas izkonkurējušas
vietējos. Ir tāda kustība un pārliecība - "slow food" - pārtika, kas izaudzēta ar "mīlestību" un saudzīgu attieksmi -
nevis tās nomocītās govis un cūkas lielajās fermās. Mēs tak' ar ēdienu uzņemam enerģiju - ir svarīgi, kādu!
23) Mazpilsētā vajadzētu vienu veikalu ar mājražotāju piedāvājumu.
24) ..
25) -
26) Nezinu
27) tādu nav
28) Gaļas subprodukti
29) Nav ideju, pērku ko interesantu, neredzētu, pērku regulāri tirdzińos piparkūku
30) Apavus
31) Labprāt gribētu nopirkt kūpinātus lucīšus, kūpinātas zivis- dažādas(jūras asari, brekšus,) dažādas ezeru un
Baltijas jūras zivis.

6. Vai jūs gribētu pie saimnieka iepazīties, kā notiek iecienīto produktu ražošana?

Jā, būtu interesanti. 51 82.3%

Nē, nav intereses. 11 17.7%

Iesniegto atbilžu summa 62

7. Ja jums ir plašāks viedoklis, kā vajadzētu sekmēt mājražošanas  attīstību, kāpēc tas vajadzīgs un kas tādai



nodarbei rada šķēršļus, lūdzu, padalieties ar to! 
 Varbūt jums ir kādi īpaši piedzīvojumi vai pats esat mēģinājis tikt pie sava produkta - pastāstiet! (atbilde uz
jautājumu nav obligāta)

1) Birokrātija bremzē.viss ir diezgan sarežģīti,nav mazajam darbonim iespējama vienkāršota grāmatvedība.
2) Trūkst informācijas kur un ko var iegādāties. Ļoti maz pieejamas izbraukumu maršruttirdzniecības. Zinot kur
un cikos piestās mājražotāju busiņš, labprāt ieplānotu un apmeklētu
3) Zinu, ka mājražotāji sūdzas par pārāk stingrām prasībām no PVD un citiem dienestiem. Apbrīnoju viņus par
izturību un apņēmību, uzņēmību turpināt darbu. Uzskatu, ka, dzīvojot ārpus Rīgas, mājražošana ir tas bizness,
kam ir perspektīva, ko var darīt, lai nopelnītu.
4) Tirgum būtu jāatgriež tirgus atmosfēra, ne tikai lietišķa iepirkšanās. Sestdienās būtu jārada īpaša noskaņa,
aicinot tirgotājus ar uz vietas gatavotiem ēdieniem, piedāvājumu dažādību. 
  
 Esmu bijusi tādos sestdienas tirdziņos, kur ģimene ar groziņiem dodas pēc mājražotāju piedāvājumiem. Sievietes
iemalko rīta kafiju vai glāzi baltvīna, bērni ēd pīrādziņus vai laiza cukurvati, vīri dzer alu vai kvasu, lauku sievas
sēž uz soliņa un nosmeķē siltus belašus.Kādā stūrītī puiši spēlē ģitāru un dzied... Un ap pusdienas laiku visi dodas
savās gaitās. 
  
 Kur zudusi tirgus kultūra mazpilsētās? Arī pilsētā ar nākotni - Valmierā ir ļoti švaks tirgus. Drusku labāk Cēsīs. 
  
 Esam kļuvuši tik ļoti praktiski, noslēgti un norobežojušies, ka nav pat vēlmes pēc vienkāršiem, sadzīviskiem un
pieejamiem priekiem - tirgus apmeklējuma sestdienās ar feinu pēcgaršu un svaigu produktu grozu.
5) Nodokļu politika
6) Attīstību bremzē nesamērīgie nodokļi, birokrātisms, sarežģītās atskaites, kas jāiesniedz VID, šis viss arī rada
vislielākos šķēršļus gan mājražotāju attīstībai, gan tirdzniecībai.
7) Mājražotāju attīstību un tirdzniecību bremzē besamērīgie nodokļi, birokrātisms, kā arī VID iesniedzamā
dokumentācija - tam būtu jābūt pēc iespējas vienkāršoti un ne laikietilpīgi, jo ļoti daudzi mazie mājražotāji
nespēj attīstīt savu biznesu tieši nesakārtotās un nesamērīgās nodokļu sistēmas dēļ.
8) Piedāvāt iespēju īrēt/pirkt mājražotājiem piemērotas telpas, jo privātajā teritorijā tam ir ierobežotas
iespējas, bet tirgū nav  atbilstošu telpu, kuras būtu iespejams izīrēt  vai nopirkt. 
  
 Ideja par ekoloģisku šampūnu, mazgāšanas līdzekļu un tīrīšanas produktu ražošanu tika aprakta, jo nebija
tuvumā piemērotu telpu šādu roduktu ražošanai ar ūdens un kanalizācija pieslēgumu.
9) Nav
10) Jārīko iknedēłas ielu tirdziñi, stendi un teltis. Vēlētos arī augu, puku un stādu apmaiñas punktu Limbažos��
11) Neuzkraut nepanesamu nodokļu un kontrolējošo iestāžu nevajadzīgu slogu.
12) Saprātīgas prasības no kontrolējošām instancēm
13) Mājražotājiem - īpaši pārtikas - vajadzētu nodokļu atlaides. Vajadzētu PVD arī būt "saudzīgākiem" pret šiem
cilvēkiem, kas mūs baro ar kvalitatīvu pārtiku. Ir dzirdēts, ka tā nav... LV ir ļooti piemērota visa kā audzēšanai.
Īpaši ekskluzīvas un kvalitatīvas pārtikas ražošanai. Valstiskā mērogā nav jūtams atbalst. Arī mazie zemnieki
netiek atbalstīti - visa politika vērsta uz lielajiem... Nezinu, kādas ir iespējas vietējām Pašvaldībām, bet varbūt
var atbalstīt un organizēt šīs prodikcijas apriti un palīdzēt ar ērtu realizēšanu. Jo lielveikalā viss ir vienuviet -
tāpēc arī cilvēki izvēlas lielveikalos iepirkties, jo pie mājražotājiem nereti ir pašam jābrauc, jāmeklē. Nav tādas
sistemātiskas tirdzniecības. Ir tirdziņi - bet ie ir 1X nedēļā, kas ir par maz...
14) nav
15) Tas ir tālu no mājražotāja, bet es gatavoju kalē kāpostu čipšus. Īpaši bērnu ballītēs šie čipši "pazūd" pirmie.
Arī pagatavošana vienkārša, bet nepieciešamas daudz izejvielas(kāpostu lapas)
16) Samazināt nodokļus šiem produktiem
17) Esmu ES konditora palīga kursus beigusi, un labprāt cepu pati no konditorejas klāsta visu sev un arī mazliet
esmu patirgojusi.Jaunībā,kad mātei laukos bija saimniecība, tika viss no l/s produktiem pašu saražots- gan gaļas
kūpinājumi, gan gaļas konservi visam gadam,gan dārzeņu salāti un konservi, gan viss vajadzīgais galdam
izaudzēts.

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.


