Aptauja "Kandavas Partnerības novērtējums"
Respondentu statistika:
Respondentu skaits
Vīrietis
Sieviete
Vidējais vecums

97
18
79
46.5 gadi

Rezultātu kopsavilkums:
1. Vai zini kas ir LEADER projekti?
Jā, zinu

82

84.5%

Esmu dzirdējis, bet neko
konkrētu

11

11.3%

Nē, nezinu

4

4.1%

Iesniegto atbilžu summa

97

2. Tava saistība ar LEADER pasākumiem? (vairākas atbildes iespējamas)
Esmu piedalījies Kandavas
Partnerības semināros,
konferencēs, pieredzes apmaiņas
braucienos, apmeklējis
konsultācijas

69

46.6%

Esmu iesniedzis LEADER projektu

34

23%

Esmu izmantojis LEADER projekta
rezultātus

33

22.3%

Es neko nezinu par LEADER

12

8.1%

Iesniegto atbilžu summa

148

3. Tava aktivitāte LEADER programmā?
Iesniegto projektu skaits
0

60

61.9%

1

12

12.4%

2

7

7.2%

3

3

3.1%

vairāk

15

15.5%

0

61

62.9%

1

13

13.4%

2

7

7.2%

3

4

4.1%

vairāk

12

12.4%

0

15

15.5%

1

16

16.5%

2

18

18.6%

3

15

15.5%

vairāk

33

34%

Apstiprināto projektu skaits

Apmeklēto pasākumu skaits

4. Ja esi sniedzis LEADER projektu, tad mini konkrētas prasības, kas Tev sagādājušas problēmas? (atbilde uz
jautājumu nav obligāta)
1) Man nebija problēmu
2) Izdevumu tāme
3) Pierādājumi par iedzīvotāju vēlmēm, jo iedzīvotāji ir izteikuši vēlmes, bet ne vienmēr tās tiek fiksētas
rakstiski.
4) Problēmas nebija, jo labi konsultanti
5) pielikumu dokumentu savākšana, jo grūti atrast pasūtījuma veicēju, kas būtu atbilstošs visām likuma prasībām
6) nav
7) Tādu nebijal
8) Tas, ka nenodarbojas ar lauksaimniecību, attiecīgi šos punktus nevar iegūt.
9) Prasības nav sagādājušas problēmas.
10) Neesmu sniedzis
11) Cenu aptauja.
12) Iepirkumi.
Bieži uzņēmēji, saimnieciskās darbības veicēji, biedrības atsakās gatavot cenu piedāvājumu, jo uzskata, ka
konkurss ir fiktīvs un uzvarētājs jau zināms.
13) Līdz šim nekas.
14) nav problēmu
15) viss bija lieliski
16) Nedomāju, ka ir objektīvi, ja ir jāiesniedz labojumi un paskaidrojumi, ja piemēram projektā iemontēto logu
vai durvju izmēri atšķiras par dažiem centimetriem no projektā uzrādītā, vai arī konkrētas stikla burkas vāks
atšķiras par 5mm.
17) Tad kad sniedzu piedāvājumus bankas uzstādīja ļoti lielas prasības kredītam
18) neesmu ieniedzis
19) Nav sanācis
20) nebija problēmu
21) Cenu aptaujas, tirgus izpētes, apzinot projekta izmaksas
22) Ja projekta saistīts ar apmācību aktivitātēm, tad ļoti sīka informācija nepieciešama gan iesniedzot, gan
atskaitoties
23) Būvniecības tāmes sastādīšannas prasības
24) Nav
25) Tādu nav
26) viss kārtībā
27) Papildus dokumentācijas sagatavošana uz projekta iesniegšanas brīdi;
līdzfinansējums.
28) Problēmas nebija, viss izdevās labi.
29) Nesagādāja problēmas
30) -

5. Pozitīvais, ar ko saskāries, iesniedzot vai īstenojot LEADER projektu? (atbilde uz jautājumu nav obligāta)
1) Pretimnākšana, koleģialiāte
2) Vērtīgi padomi ko Kandavas partnerības puses
3) Pozitīvā attieksme.
4) Cilvēku atsaucība
5) atsaucība no Lad denesta darbiniekiem jautājumu risināšanā un korektu dokumentu sagatavošanā, lai nav
jāveic labojumi, kuri nepieciešami kādu normu nezināšanas dēļ
6) attieksme
7) Izdevās realizēt projektu tā kā vēlējosl
8) Atbalsts projekta pieteikuma sagatavošanā no Partnerības puses, tiek organizēti semināri katras projektu
kārtas laikā, tiek pieaicinātj zinoši speciālisti, kuri sniedz padziļinātu ieskatu projekta iesnieguma sagatavošanā.
9) Piesaistīts finansējums novada attīstībai.
10) Vadības atbalsts, padoms kā labāk, pareizāk.
11) Ļoti patīkamas vadītājas,korekta izvērtēšana.
12) Projekta mērķauditorija ir ļoti apmierināta
13) Ir tikai pozitīvais - izskaidrojošais darbs, norāde uz kļūdām projektā utt.
14) Laba sadarbība ar Kandavas Partnerību un LAD darbiniekiem.
15) Partnerības vadība ļoti pretim nākoša un izpalīdzīga.
16) Leader vadības attieksme
17) Iespēja konsultēties projekta sagatavošanas periodā
18) Atsaucība, atbalsts
19) Esmu ļoti apmierināts ar Kandavas partnerības pozitīvo attieksmi palīdzot sagatavot visus nepieciešamos
dokumentus.

Esmu saņēmis ļoti pozitīvu attieksmi un palīdzību no LAD Ziemeļkurzemes RLP darbiniecēm-referentēm.
20) Ir iespēja kaut ko darīt un realizēt idejas, kas citureiz nebūtu iespējams
21) prijektus apstiprināja
22) Atsaucīgi darbinieki gan Kandavas Partnerībā, gan LAD
23) Laba sadarbība ar partnerību un LAD
24) Jaunu kontaktu un prasmju apgūšana.Veiksmīgs gala rezultāts.
25) Iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana.
26) Attieksme, palīdzība, konsultācijas.
27) NAV
28) Iegūstot finasējumu var sasniegt labus rezultātus biedrības turpmākajā attīstībā un darbā. Ieguvēji gan
biedri, gan apmeklētāji.
29) Pozitīvais- atrisināta kāda problēma vietējā sabiedrībā, no speciālistiem tikai pozitīvs atbalsts
30) Personāla atbalsts
31) Par neskaidrībām sniedz izsmeļošas konsultācijas
32) Laipni un atsaucīgi darbinieki
33) atsauksme

6. Kuru no zemāk uzskaitīto sabiedrisko projektu rezultātiem Tu vai Tavi radinieki esat
izmantojuši/lietojuši/apmeklējuši: (vairākas atbildes iespējamas)
Bērnu izglītojošā nometne "Prieks
uzzināt! Prieks radīt!" Pūres
pagastā

9

Suvenīrmonētu kaltuve Kandavas
novada muzejā

28

Atjaunota sporta zāles grīda
Jaunpils vidusskolā

7

1.5%

Gājēju celiņa pārbūve pie Vānes
pagasta administratīvās ēkas

15

3.2%

Uzstādīti 5 soli un 3 galdi ar
soliem izziņas takā gar Viesatas
upi

12

2.6%

Mākslas terapijas nodarbības
vardarbībā cietušiem bērniem
Zantē

1

0.2%

Stāvlaukuma izveide pie Cēres
pagasta administratīvās ēkas

18

3.9%

Lekciju cikls "Esi vesels!" Pūrē

14

3%

Izglītojoša bērnu nometne
"Rudens dārgumu lāde" Pūrē

6

1.3%

Telpu trenažieru iegāde Sēmes
kopienas centrā

4

0.9%

Pūres kultūras nama mazās zāles
grīdas rekonstrukcija

21

4.5%

Sporta trenažieru uzstādīšana pie
Irlavas sporta nama

6

1.3%

Kurzemes tautastērpu 14
komplektu iegāde deju
kolektīvam "Ozolāji"

16

3.4%

Keramikas un šūšanas nodarbības
Jaunpilī

5

1.1%

Apmācības mazajā
uzņēmējdarbībā - grāmatvedība,
mārketings, psiholoģija Jaunpilī

4

0.9%

Zantes kultūras namā aprīkojums skaņas kvalitātei

8

1.7%

Zemītes tautas namā videoprojektors, ekrāns dators

14

Interaktīvā stenda izveide un

1.9%

6%

3%

uzstādīšana Jaunpils muzejā

8

1.7%

Bērnu aktīvās rotaļas "Tīklu
piramīda" uzstādīšana Srutelē
(7BALLES)

8

1.7%

Drošas riteņbraukšanas
apmācības Kandavā

10

2.2%

Valodas pagraba izveide
Kandavas novada muzejā

28

6%

Sporta aprīkojuma uzstādīšana
pie Zantes pamatskolas

6

1.3%

Kandavas kultūras namā mūzikas aparatūras un akustiskās
sistēmas komplekti, mēbeļu
komplekts

29

6.2%

Dzeja uz Kandavas vecpilsētas 5
ēku sienām

51

11%

Parka pie Kandavas K.Mīlenbaha
vidusskolas labiekārtošana
(saules pulkstenis

39

8.4%

Teritorijas "Pasta dīķis"
labiekārtošana Jaunpilī

13

2.8%

Auto stāvlaukuma izbūve Sēmē
Ezera iela 10, Ezera iela 12,
Ezera iela 14, Sēmē

3

0.6%

Irlavas sporta nama zālē ierīkots
LED apgaismojums

6

1.3%

Latviešu lina tērpu iegāde
jauniešu deju kolektīvam
"Imuliņa"

13

2.8%

Atjaunotas 2 logu vitrāžas Pūres
baznīcā

12

2.6%

Rotaļu laukuma elementu
papildināšana un uzlabošana
Pūres ciemata centrā

14

3%

Iegādāts orientēšanās aprīkojums
Kandavā

8

1.7%

Iegādāts aprīkojums radošām
darbnīcām virtuvē Strutelē
(7BALLES)

7

1.5%

Keramikas apdedzināšanas krāsns
iegāde Jaunpils keramikas
pulciņam

6

1.3%

Podiņu krāsns restaurācija un
iekļaušana Jaunpils muzeja
ekspozīcijā

8

1.7%

Neesmu
izmantojis/lietojis/apmeklējis

8

1.7%

Iesniegto atbilžu summa

465

7. Vai atbalstītie sabiedriskie projekti un to rezultāti saskan ar Taviem priekšstatiem par to, ko vajadzētu darīt
Tavā dzīves vietā, lai veicinātu teritorijas pievilcību un attīstību? (atbilde uz jautājumu nav obligāta)
neatbilst

pilnībā atbilst
4.33 / 5

8. Kādus sabiedriskos projektus tavuprāt būtu jāatbalsta LEADER programmai?

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Plašai merķauditorijai domātus.
Kultura un folklora
Investīcijas infrastruktūrā
Projektus kas balstīti tūrisma attīstībai, jaunu darba vietu radīšana,
Nezinu
Jauniešu brīvā laika pavadīšanai laukos un ciematos.
Nav konkrēts viedoklis šajā jautājumā
Sporta pasākumus
Kur projekta rezultātu bez maksas var izmantot dažādas vecuma, dzimuma grupas ikdienā.

Kā arī infrastruktūra/mazās arhitektūras formas/parki, kas papildina, dara pievilcīgāku pilsētas/pagastu tēlu.
10) Kas saistīti ar nevalstisko organizāciju vai biedrību aktivitātēm
11) Kàdus vien iespejams.
12) Es nezinu.
13) Nepateikšu
14) Visus
15) Vides labiekārtošana
16) Tādus, kur iesaistītas dažāda vecuma cilvēku kategorijas
17) atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām dzīves vides un kavlitātes uzlabošanai, atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai
18) iespējami dažādus, atbilstoši tam ko konkrētā vietā vajag
19) jebkurus
20) Apkārtnes labiekārtošana, interešu izglītībal
21) Lai sabiedrībai būtu kopējs labums.
22) Dzīves vides labiekārtošana un uzlabošana, projekti bērniem
23) Saistībā ar lauku teritoriju, lai uzlabotu apkārtējo vidi, piesaistītu tūrismu u.c.
24) Projektus, ar lielāku pievienoto sabiedriskā labuma vērtību.
Vērtību rēķinot kvalitāte x kvantitāte.
Piemērs ar soliņu - '
novietot to vietā kur uz tā pēc iespējas ilgāk sēdēs un ar to nodarbosies pēc iespējas vairāk cilvēku.
Piemērs ar lekciju - atbalsīt tās lekcijas, ko pēc tam var noskatīties internetā atkārtoti, pēc iespējas vairāk
cilvēku.
utt.
25) Labiekärtošanas darbi
26) Viss ir labs kas izdarīts.
27) Tā turpināt
28) Tāpat turpināt.
29) Kas veicina vides labiekārtošanas mijiedarbību ar apmeklētāju skaita pieaugumu.
30) Bērnu un jauniešu brīvā laika nodarbināšanai.
31) kas vērsti uz vides labiekārtošanu
32) Infrastruktūras projektus.
33) Vides sakārtošana pagastos, dzīves kvalitātes uzlabošanas projekti, tūrisma objektu apzināšana un
sakārtošana pagastos
34) Neesmu par to domājis
35) Vairāk saistītus ar jauniešu fizisko nodarbinātību brīvajā laikā!
36) Vairāk projektus īstenot lauku ciematos, piemēram Kandavas stacija, Jaunsātu pagastā ciematā Sautiņi,
Sēmes pagastā Brizule.
37) Sabiedrībai noderīgi, veselību veicinoši izglītojoši lekciju cikli, izglītojošas nometnes bērniem, nelielu ražotņu
attīstība.
38) tādus,kuros iesaistītos pēc iespējas lielāka sabiedrības daļa.
39) Dzīves kvalitātes uzlabošanai, dažādas apmācības, pieredzes braucieni,
40) Uzņēmējdarbības veicināšanas, jauniešu izglītošanas, tūrisma aktivitāšu atbalstīšana, lauksaimniecība u.c.
41) vides labiekartošana, aktīvas atpūtas veicinašana
42) kas pieejami plašam sabiedrības lokam
43) Vides labiekārtošanas.
44) Vienotu informatīvo norāžu, stendu izgatavošana.
Bērnu nometnes Kandavā.
45) Iesākto turpināt
46) Ir pietiekami plašs klāsts
47) Izglītības projekti, vides labiekārtošana
48) Projektus, kas ir pieejami ikvienam iedzīvotājam, ko var bez maksas apmeklēt/izmantot. Rotaļu laukumi,
infrastruktūras uzlabošana.
49) vairāk aktīvai atpūtai veltītus projektus, piemēram, peldvietu ierīkošana un labiekārtošana, trenažieru
ierīkošana brīvā dabā.

50) Iedzīvotāju izglītošana, interešu izglītība, vides sakārtošana, sakopšana, brīvā laika lietderīga pavadīšana
51) grūti pateikt,šķiet,ka līdz šim viss ir pienācīgi atbalstīts,tikai varbūt vairāk vajadzētu palīdzēt formalitāšu
izstrādē un sakārtošanā
52) Teritorijas labiekārtošana, interesanti semināri,lekcijas
53) Īsti nezinu, neesmu interesējusies par LEADER programmas projektiem.
54) Tādu pašus kā līdz šim.
55) kurus var izmantot pēc iespējas vairāk cilvēku
56) Dažādas apmācības.
57) Projektus, kuru rezultāti uzlabo vidi, siprinot piederības sajūtu un veicina sadarbību dažādu sabiedrības daļu
starpā.
58) Visi, kas tiek iesniegti, ir svarīgi.
Bērnu interešu pulciņu dažādošanai Kandavā būtu jauks projekts.
59) Amatierkolektīvu tērpu, mūzikas instrumentu u.c. iegāde.
Amatierkolektīvu starptautisko pasākumu apmeklēšanas atbalstīšana.
Sabiedrisko un atpūtas vietu labiekārtošana.
Mājražotāju attīstība.
Mazo lauku uzņēmēju attīstība.
60) Jebkuru projektu, kas nes kaut mazu labumu sabiedrībai un aiz tā stāv patiess projekta entuazists
61) grūti paeikt
62) Sakopta vide, Cēres centrā būtu jānovāc vecie mūri
63) - atbalsts jaunajiem uzņēmējiem un lauksaimniekiem, jaunu darba vietu radīšanai
- dažāda vecuma iedzīvotāju izglītošana [ veseliba, kultūra, sports ]
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)

vides sakārtošana
labus projektus
Kvalitatīvus, kas ir izmantojami kopienai vai tās daļai
Nezinu
Grūti izvērtēt!
Kas uzlabo iedzīvotāju dzīvi
Kandavas ozolzīļu kafijas grauzdētava un degustāciju zāle
Uzņēmējdarbība, jaunu darba vietu radīšana, teritoriju labiekārtošana, sports
n
Tādus, kuru rezultāti izmantojami ilgtspējīgi pēc iespējas lielākam iedzīvotāju daudzumam
Māju apsaimnniekošanas biedrību.

Kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana un pieejamība.
Restaurācijas projekti kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības nodrošināšanai.
74) Lai tie būtu piejami plašākai ļaužu masai.
75) Kandavas novada sporta svētki.
76) ārtelpas sakārtošana, amatu saglabāšana, dažādu nodarbju attīstīšana
77) labiekārtošana
vide
bizness
tūrisms
ražošana
pakal pojumi
infrastruktūra
sports
kultūra
78) Iepriekš minētos.
79) Kur iesaistīti bērni.
80) Tos, kurus jau atbalsta
81) Tos. kas tiešām nepieciešami.
82) Disku golfa parka izveide Kandavā, pie Puzurgravas.

Teritorijas labiekārtošana pie Kandavas avota.
Kandavas piektdienas tirgus tradīcijas popularizēšana.
Citi vēsturisko ēku saglabāšanas projekti.
83) Lai attīstītu vidi, izglītotu iedzīvotājus!
84) Autosporta
85) kkk
86) Jauniešu iesaisti aktivitātēs
87) Vietējās vides uzlabošana, atbalsts uzņēmējiem
88) pieredzes apmaiņa
89) Infrastruktūras uzlabošanai; iedzīvotāju piesaistei un atbalstam lauku reģionos
90) Tādus, kuru rezultātus var izmantot pēc iespējas vairāk iedzīvotāji, piem. teritoriju labiekārtošana.
91) Projektus vērstus uz jauno zemnieku, mājražotāju, individuālo komersantu darbību un attīstību.
92) Vides sakopšana,labiekārtošana
93) Lai uzlabotu vidi un sniegtu pakalpojumus dažādu interešu, sociālo grupu, vecumu iedzīvotājiem.
94) kuriem būtu lielāks sabiedrisks un ari materiāls pienesums
95) Nezinu
96) Nezinu
97) tādus, kur ieguvums visai sabiedrībai un konkrētām aktivitātēm un iniciatīvām.

9. Kuru no zemāk uzskaitītajiem uzņēmējdarbības projektu rezultātiem/precēm/pakalpojumiem Tu vai Tavi
radinieki esat izmantojuši/lietojuši/apmeklējuši: (vairākas atbildes iespējamas)
Mērniecības pakalpojumi
Kandavā, SIA "KarlMad"

6

4.4%

Tekstila apdrukas pakalpojumi
Kandavā, SIA "KasArt"

1

0.7%

Riepu servisa pakalpojumi
Jaunpils pagastā, SIA
"Traktordakteris"

3

2.2%

Veterinārie pakalpojumi Zemītē,
SIA"Upeskrastu M"

6

4.4%

Oriģināla koka dizaina
priekšmetu ražošana Irlavā, SIA
"Immerman Woodworks"

10

7.4%

Zobārstniecības pakalpojumi
Pūrē, SIA"Dr.K.Janemanes
zobārstniecība"

25

18.4%

Tūrisma pakalpojumu attīstība
viesu namā "Ružciems" Pūres
pagastā

27

19.9%

Galdniecības pakalpojumi Pūrē,
Arvis Emsiņš

9

6.6%

Autoservisa pakalpojumi Jaunpils
pagastā, SIA IFC GRUPA

6

4.4%

Suvenīru ražotne Sēmes pagastā,
SIA "Upe 8"

3

2.2%

Neesmu
apmeklējis/lietojis/izmantojis

40

29.4%

Iesniegto atbilžu summa

136

10. Vai atbalstītie uzņēmējdarbības projekti un to rezultāti saskan ar Taviem priekšstatiem par to, ko vajadzētu
darīt Tavā dzīves vietā, lai veicinātu teritorijas pievilcību un attīstību?
neatbilst

pilnībā atbilst
3.94 / 5

11. Kādus uzņēmējdarbības projektus tavuprāt būtu jāatbalsta LEADER programmai?
1) Ilgtspējīgus.
2) Amatniekus
3) Investēt infrastruktūrā
4) Projektus saistītus ar jaunu darba vietu radīšanu, esošo pakalpojumu kvalitātes celšana, pieejamo
pakalpojumu dažādošana
5) Nezinu
6) Lauku teritoriju uzņēmējdarbības projektus, jo tieši tiem uzņēmējiem ir grūtāk "izsisties".
7) Tādus, kuri ir vairāk vērsti uz sabiedrības interesēm kopumā, projektam jābūt daudzsološam
8) V
9) Kur tiek radītas jaunas darbavietas vai kur cilvēks pats kļūst un oficiāli reģistrējas par pašnodarbinātu personu,
vai kur tiek radīts jauns tūrisma produkts, kas rada papildus reklāmu konkrētajam pagastam/pilsētai.
10) Mazā biznesa uzsākšanas projekti
11) Jebkadus
12) Nezinu
13) Nepateikšu
14) Lauku teritorijas infrastruktūras uzlabošanas
15) Vides labiekārtošana
16) Kas raksturīgi konkrētam reģionam, cilvēku pieprasījumam
17) kas vērsti uz pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un jaunu pakalpojumu radīšanu
18) Mazie uzņēmēji, kas īsti neatbilst citām programmām.
19) jebkurus
20) Mazā biznesa attīstībal
21) Aktīvistus ar labu ideju.
22) Uzņēmējdarbības paplašināšanai un labiekārtošanai, darbinieku darba apstākļu uzlabošanai
23) nezinu
24) Dzīvotspējīgus. Kas pastāvēs arī pēc LEADER programmas beigām.
Projektus, kas nesīs pēc iespējas vairāk sabiedriskā labuma
(piemēram - ieņēmumus no nodokļiem, darba vietas)
25) Atbalsts jauniešiem
26) Tādus kuri der vienkāršajai tautai
27) dabas takas
28) Nezinu
29) Tādus, kas ļauj maziem uzņēmējiem uzsākt vai attīstīt savu darbību, tādiem kas nav saistīti ar
lauksaimniecību.
30) Grūti pateikt
31) Tūrisma naktsmītnes
32) Infrastruktūras un pamatlīdzekļu projekti.
33) neesmu domājusi
34) Neesmu par to domājis
35) Vairāk atbalstīt ražošanas projektus no vietējām izejvielām.
36) Kas saistīti ar lauku apsaimniekošanu.
37) Auto remonts, ar veselības uzlabošanu saistīti projekti (piem. kādu medicīnas iekārtu iegāde, kabinetu
iekārtošana), nelielu pārtikas produktu ražotnes, vietējā tūrisma attīstība
38) kuros radītu jaunas darbavietas
39) Lai būtu pieejami pēc iespējas vairāk cilvēkiem
40) Vietējā produkta ražošana, izglītība bērniem un pieaugušajiem, aktīvā dzīvesveida popularizēšana
41) mazie uzņemumi, l/s produktu pārstrāde, traktortehnikas pakalpojumi
42) kas attīsta uzņēmējdarību laukos
43) Pakalpojumu sniegšana.
44) Laivu, katamarānu noma Kandavā.
Foto/ pulksteņmeisara/velo darbnīcas
45) Nezinu
46) lai tie būtu izmantojami iespējami plašākam iedzīvotāju lokam
47) Mājražošanas pakalpojumi, kuri nav vēl pieejami reģionā
48) Lai veicinātu jaunu uzņēmumu veidošanu. Ražošanas un pakalpojumu projektus, kas konkrētajā teritorijā nav
pieejami vai ir liels pieprasījums. Projektus, kas vietējās teritorijas vārdu iznesīs arī ārpus vietējās teritorijas.
49) nelielas interesantu mājas konservu ražotnes, mājas kulināriju un konditoreju, rokdarbus.
50) "Mazos" uzņēmējdarbības censoņus un tie kas nodrošina jaunas darba vietas
51) mazos uzņēmējus - mājražotājus,
lauku tūrisms - kādas nozīmīgas,interesantas vietas sakārtošana,izveide,kas piesaista tūristus,
52) Projektus, kas lokāli atbalsta vietējo vidi
53) Nezinu
54) Grūti teikt, viss atkarīgs, kas konkrēti ir nepieciešams konkrētajā teritorijā.

55) kas saistīti ar tūrismu
56) Saistītus ar lauksaimniecību.
57) Konkurētspējīgus un sabiedrībai vajadzīgus
58) Visus, kuriem ir interese un griba strādāt.
59) Visa veida mājražotājus un mazos uzņēmējus laukos, kuri nodarbojas ar tūrismu, ražošanu, pārstrādi un
realizāciju un nodrošina iztiku sev, ģimenei, kā arī dod darba vietas citiem vietējās teritorijas iedzīvotājiem.
60) Atbildēju jau iepriekš
61) mazo un vidējo un mājražotāju biznesu
62) Projekti, kuri nodrošinātu darba vietas cilvēkiem
63) - visus, kuri veicina iedzīvotāju labklājību un sabiedrības izglitošanu.
64) labus projektus
65) Ir grūti novērtēt, ja neesi nevienu lietojis. Vajadzēja iepriekšējā atbildē paredzēt opciju - izlaist jautājumu.
Jāatbalsta reāli projekti, kas darbojas un pilnīgi vienalga kādā jomā, ja tie ir vietējie
66) Nezinu
67) Nezinu,neesmu iedziļinājusies!
68) nezinu
69) Inovatīvus atbilstošajam reģionam, ciemam, pilsētai
70) Ekoloģiskās pārtikas ražošana
71) n
72) Tādus, kuros redzami ticami un ekonomiski pamatoti attīstības piedāvājumi un rezultāts būs izmantojams pēc
iespējas vairāk iedzīvotājiem
73) Noteikta vecuma uzņēmējdarbības attīstīšanai ( jaunajiem)
74) Cilvēkiem piejamus.
75) Orientēšanās spēles.
76) mazā uzņēmējdarbība, pakalpojumi
77) visas jomas
78) Sabiedrībai noderīgus.
79) Perspektīvus
80) Tūrisma jomā
81) Nav viedokļa
82) Mājražotāju atbalsts.
Speciālistu konsultāciju dienesta izveide Kandavā-par vēsturisko ēku saglabāšanas un atjaunošanas iespējām u.c.
83) Izglītotu cilvēkus, vides labiekārtošana.
84) Ražošanas
85) mmm
86) Jaunai uzņēmējdarbības uzsākšanai
87) jaunu darba vietu izveide
88) +
89) Uzņēmēju atbalstam lauku reģionos
90) Jāpalīdz amatniekiem
91) Tādus projektus, kuru rezultāti būtu lietderīgi un publiski pieejami lielākai iedzīvotāju plūsmai.
92) Lai manā dzīvesvietā uzlabotu un sakārtotu pilsētvidi-kādu laukumu,skvēru,atpūtas vietu,ainavu,bērniem
atpūtas un rotaļu zonu
93) Lai veicinātu ražošanas uzņēmumu attīstību.
94) vairāk ,kas saistīti ar mazo un vidējo uzņēmēju
95) Bērnu centru izveidei
96) Nezinu
97) lai palīdzētu attīsties uzņēmumam, kurš varēs sniegt labā kvalitātē pakalpojumu, kuru iedzīvotāji līdz šim
šajā teritorijā nevarēja saņemt, un lai noturētu teritorijā uzņēmīgus, zinošus cilvēkus

12. Atzīmējiet tos faktorus, kurus LEADER projekti Tavuprāt ir ietekmējuši pozitīvi: (vairākas atbildes iespējamas)
Radīts jauns
produkts/pakalpojums

57

12.9%

Radītas jaunas darba
vietas/uzņēmums

55

12.5%

Palielinājusies vietējo preču/
pakalpojumu pieejamība

48

10.9%

Veicināta mājražošana,
amatniecība

69

15.6%

Palielinājušās iespējas piedalīties
kultūras un sporta pasākumos un
citās aktivitātēs

65

14.7%

Veicināta teritorijas

labiekārtošana

83

18.8%

Palielinājusies pakalpojumu
pieejamība un kultūras pasākumu
kvalitāte

64

14.5%

Iesniegto atbilžu summa

441

13. Ko Tu uzskati, kā svarīgu turpmāk:
Veicināt tūrisma attīstību
1-nav svarīgi

0

0%

2-mazsvarīgi

0

0%

3-vidēji svarīgi

19

19.6%

4-svarīgi

36

37.1%

5-ļoti svarīgi

42

43.3%

Veicināt uzņēmējdarbības attīstību
1-nav svarīgi

0

0%

2-mazsvarīgi

1

1%

3-vidēji svarīgi

4

4.1%

4-svarīgi

27

27.8%

5-ļoti svarīgi

65

67%

1-nav svarīgi

0

0%

2-mazsvarīgi

1

1%

3-vidēji svarīgi

6

6.2%

4-svarīgi

41

42.3%

5-ļoti svarīgi

49

50.5%

Uzlabot publisko infrastruktūru

Veicināt dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu
1-nav svarīgi

0

0%

2-mazsvarīgi

3

3.1%

3-vidēji svarīgi

15

15.5%

4-svarīgi

34

35.1%

5-ļoti svarīgi

45

46.4%

Dažādot izglītojošo pasākumu iespējas iedzīvotājiem
1-nav svarīgi

2

2.1%

2-mazsvarīgi

2

2.1%

3-vidēji svarīgi

15

15.5%

4-svarīgi

39

40.2%

5-ļoti svarīgi

39

40.2%

Dažādot sporta aktivitāšu iespējas
1-nav svarīgi

1

1%

2-mazsvarīgi

3

3.1%

3-vidēji svarīgi

22

22.7%

4-svarīgi

43

44.3%

5-ļoti svarīgi

28

28.9%

Dažādot kultūras aktivitāšu iespējas
1-nav svarīgi

1

1%

2-mazsvarīgi

3

3.1%

3-vidēji svarīgi

15

15.5%

4-svarīgi

47

48.5%

5-ļoti svarīgi

31

32%

14. Nosauc konkrētus priekšlikumus vai projektus, ko vajadzētu darīt Tavā dzīvesvietā, lai veicinātu teritorijas
pievilcību, attīstību, ekonomisko izaugsmi?
1) Gājēju celiņi un apgaismojums.
2) Attistit kulturas pasakumus.
3) Kandavas pilsētā vai tās apkārtnē( Abavas senlejā) skatu torni
4) Vienots tūrisma piedāvājums, apkopojot visus tūrisma pakalpojuma sniedzējus. Uzskatāmu informāciju par
novadā pieejamiem pakalpojumiem, iebraucot novada teritorijā, vai pie galvenajiem autoceļiem.
5) Nezinu
6) Ierīkot vairāk gājēju celiņus gan sportiskām aktivitātēm, gan gājēju drošībai.
7) Nav ideju
8) T
9) Represēto piemiņas vietas labiekārtošana.
Jaunu rotaļu elementu iegāde/uzstādīšana/atjaunošana.
Buses pilskalna teritorijas labiekārtošana.
Teritorijas labiekārtošana gar pagasta centra dīķi (soliņi, galdiņi, ugunskura vietas).
Digitālās klavieres un apskaņošanas aparatūra kultūras namam.
10) Teritorijas pievilcībai turpināt iekopt un attīstīt kulturas mantojumu, iekopt vēl vairāk apkārtējo vidi tai
skaita ēku fasādes. Ekonomiskajai izaugsmei atbalstīt jaunos uzņēmējus,piemēram ar nepieciešamajām
iekārtām,vai veicināt pieredzes apmaiņas braucienus uzņēmēju vidū,īpaši jauno uzņēmēju vidū.
11) Vairak sportu aktivitàšu...un uzñemèjdarbìbu.
12) Sakārtot pilsētas māju fasādes
13) Bērnu un jauniešu sporta atpūtas laukums ar trenažieriem.
Jauni uzņēmēji ar uzņēmumiem - darba vietas,,,,,,
14) Ceļu sakārtošana
15) Radīt jaunas darba vietas un veicināt dzimstību.
16) Āra trenažieri vai telpās, kur tie publiski pieejami
17) sakārtot ceļu infrastruktūru vides pieejamībai, lai varētu vietējie uzņēmēji un sabiedriskās organizācijas kļut
pievilcīgākas apmeklētāju plūsmai
18) grūti pateikt
19) tūrisms
20) Mazā biznesa attīstība.
21) Bērnudārza laukumiņu atjaunināt un papildināt ar jaunām aktivitāšu iespējām.
22) Pūzurgravas labiekārtošana, Čužu purva labiekārtošana, pilsētas zaļās zonas labiekārtošana
23) Sakārtot vēsturiskos objektus
24) Veicināt iedzīvotāju vidējo izlgītības līmeni visās jomās.
25) Vairāk pievērst uzmanību jauniešu izglītošanai
26) Pagastu iedzīvotāji ir palikuši kūtri,ko tādu kas viņus varētu ieinteresēt un izkustināt no mājām.
27) Dabas takas izveide
28) Sakārtot ceļus.
29) Jāveicina darba vietu radīšana un attīstība, lai cilvēki paliktu Partnerības teritorijā, un tad var domāt par visu
citu.
30) Ēku fasāžu apgleznošana, krāsošanas.
31) ceļu stāvokļu uzlabošana un transporta pieejamība
32) Attīstīt laivu tūrismu pie Abavas upes Kandavā.
Izbūvēt jaunus bērnu laukumus Kandavā.
Attīstīt peldvietu pie Matkules pagasta dīķa.
Uzbūvēt brīvdabas estrādi Matkules pagastā.
33) Padarīt vietējo baznīcu pievilcīgu vietējiem iedzīvotājiem un viesiem, izveidot to par kultūras objektu

34) Izveidot pilsētas iedzīvotājiem un viesiem kādu kafejnīciņu kur jauki pasēdēt, nobaudīt gardas maltītes vai
konditoreja izstrādājumus nesteidzīgā atmosfērā. Bet tādā vietā, kas būtu viegli pamanāma arī pilsētas viesiem.
Izveidot vai atļaut jau kādam esošam ražošanas uzņēmumam uzsākt darbību, kas veicinātu pilsētnieku
iespējamu atgriešanos pilsētā no ārvalstīm vai citām pilsētām.Manuprāt, Kandava ir lieliska vieta, lai veidotu
šādu biznesu , ņemsim par piemēru veco radio rūpnīcu, piena kombinātu, maizes ceptuvi.
35) 1.Radīt vairāk darba vietu , lai jaunatne neaizbrauc strādāt un dzīvot uz citām zemēm.
2.Vairāk informācijas jaunatnei par sava biznesa veidošanu.
3. Vairāk materiāli atbalstīt sporta pasākumus jauniešiem!
36) Veicināt kopienas saliedētību, izveidot kopienas centru dažādām vecuma un interešu grupām.
37) Svešvalodu kursi (angļu val.), senioriem elemantārā datoru apguve
38) savest kārtībā sporta laukumu,lai vasaras sporta svētki būtu vieglāk risināmi(Cērē)
39) Ceļu sakārtošana, reklămas atbalstīšana,
40) Kandavā un Kandavas novadā ražotu produktu/suvenīru izgatavošana, aktivitātes bērniem un vecākiem,
Pulvertorņa sakopšana, tirdziņš ar Kandavas novada uzņēmēju produkciju, atvērto durvju dienas pie uzņēmējiem
u.c.
41) iekārtot laivu piestātni pie Abavas tilta Kandavā
42) xxx
43) Labiekārtot Zemītes pagasta centru.
44) Veidot vienota stila norādes (tūrisma objekti, pludmale, telšu vietas, lielākie uzņēmumi, māju/viensētu
nosaukumi).
45) Atbalstīt uzņēmējdarbību
46) Turpināt teritoriju labiekārtošanas pasākumus, padarīt vidi pievilcīgāku apmeklētājiem - gājēju takas, rotaļu
laukumi
47) Veidot dabas takas, kā arī izglītojošus pasākumus vietējiem iedzīvotājiem
48) Rotaļu laukumu izveide/atjaunošana, gājēju celiņu izveide/atjaunošana, tūrisma pakalpojumu attīstība,
jaunu uzņēmumu veodošana, gan tūrisma, gan pakalpojumu, gan ražošanas jomā.
49) Uzcelt kultūras namu
50) Brīvā laika pavadīšanas iespējas, pulciņi nodarbības lauku teritorijās, lai no tām neaizplūst jaunieši, bērni un
nepaliek tikai pensionāri.
51) kultūras centram Cērē piešķirtas neremontētas telpas,kuras jau gadiem stāv tukšas,vajadzētu izremontēt un
izveidot "saietas namu",jo ne vienmēr bibliotēka darbojas no darba brīvajā laikā citiem
iedzīvotājiem,jauniešiem,tur varētu dibināt klubiņus gan jauniešiem,gan pensionāriem,gan rokdarbniekiem,galda
spēļu pēcpusdienas,izglītojošas pēcpusdienas u.c.
Tā kā kultūras centram telpu remontam nauda neatrodas,varbūt var caur LEADER projektiem
52) Padomāt par tūrisma iespējām Kandavā.Apkārtējos pagastos piedāvājums pietiekams, bet pašā pilsētā nav īsti
tūrisma piedāvājumi, jo īpaši ģimenēm ar bērniem!
53) Vairāk attīstīt tūrismu, izveidot kādu jaunu dabas taku, peldētavu, izveidot redzamas norādes uz dabas
objektiem.
54) Piedomāt pie ēku fasāžu uzlabošanu, ceļu un ielu sakārtošana. Lielāku atbalstu uzņēmējiem un
mājražotājiem.
55) peldvietas izbūve pie dīķiem
56) Kaut ko, kas sapurinātu sabiedrību.
57) Veicināt iedzīvotāju interesi par sava pagasta vēsturi un kultūras mantojumu
58) Atbalstīt uzņēmējdarbību, jo uzņēmējdarbība nodrošina darba vietas. Piesaistīt pedagogus, lai dažādotu
interešu izglītību bērniem un jauniešiem. Piem., bmx riteņbraukšana (trases ierīkošana), džudo, aikido sporta
veida ieviešana pakalpojumos.
Vajadzētu kaut ko izdomāt, ko pasākt ar veco kinoteātra ēku. Tā noteikti būtu jārestaurē un tur jāierīko kas
īpašs, noderīgs un labs priekš vietējiem iedzīvotājiem. Būtu žēl, ja tik skaista ēka sabruktu.
59) Naktsmītnes, brīvdienu mājas, viesu nami.
60) Nokrāsot Kandavas pilsētā māju fasādes un turpināt fasāžu izdekorēšanu ar zīmējumiem vai tekstiem.

Palīdzēt attīstīties sīktirgotavām, kas dotu pilsētai savu skatu un elpu.
61) grūti pateikt
62) Piedalīties talkās ,Nokrāsot Cēres autobusa pieturas uzrakstus, kas rēgojas jau 15 gadus.
63) - ražotne ar jaunām darba vietām
- peldbaseina izveide
- pasākumi vecpilsētas ēku uzturēšanā
64) uzreiz nevaru
65) Radīt jaunas darba vietas
66) Atīstīt darba vietas.

67) Katrs to deķi velk uz savu pusi,nezinu!
68) Nezinu
69) Kandavas ozolzīļu kafijas grauzdētava un degustāciju zāle
70) Eco pārtika, teritoriju labiekārtošana, publiskais ātrgaitas internets, sabiedriskā labuma projekti
71) n
72) Kultūrvēsturisko objektu un teritoriju infrastruktūras uzlabošana un iesaiste tūrismā, jaunu tūrisma
piedāvājumu izveide, mazo uzņēmēju atbalsts
73) Jaunpils dzirnavu kompleksa attīstība.
Jaunpils pils un muzeja piejamības nodrošināšana.
Jaunpils kultūrvēsturiskā mantojuma pieejjamības veicināšana.
Restaurācijas darbu atbalsts kultūrvēsturiskajos objektos.
74) Mūsdienām atbilstošas sporta bāzes, stadiona, āra basketbola laukuma un nestandarta sporta laukumu
iekārtošana.
75) Sporta svētki.
76) turpināt uzlabot publisko ārtelpu, atbalstīt mazos uzņēmējus,
77) labiekārtot vidi,uzlabot infrastruktūru, paplašināt tūrisma piedāvākjumu un mārketinga aktivitātes, atbalstīt
jaunos biznesa produktus
78) Izbūvēt peldvietu Sēmes ezerā
79) !
80) Uzlabot bērnu rotaļu laukumu, tā segumu un rotaļu ierīces
81) Jauni uzņēmumi, darbavietas.
82) Visa veida atbalsta aktivitātes jaunām ģimenēm- veselības, izglītības, nodarbinātības jomā.
83) Uzņēmëjdarbības veicināšanai.
84) Ja zinatu konkrētus piemērus, tad novadā problemu nebūtu.
85) mm
86) Ūdensdzirnavu kompleksa pilnīgu sakārtošanupēc izstrādātā arhitektes projekta tā palielinot tūrisma
izaugsmes iespējas un jaunu darbavietu radīšanu
87) vietējās vides infrastruktūras sakārtošana- piemēram gāj;eju celiņš un c.
88) *
89) Ceļu infrastruktūra;
jaunām māmiņām ar ratiņiem un cilvēkiem ratiņkrēslos draudzīgas ietves;
darba vietas un atbalsts uzņēmējdarbībai laukos.
90) "iekonservēt" Pūres muižas kapličas mūrus Abavas stāvkrastā,
atjaunot Pūres estrādi
91) Projekta ietvaros, radīt darbavietas, lai vietējiem iedzīvotājiem būtu iespēja strādāt tuvāk savai dzīvesvietai.
92) Kandava - ziedoša pilsēta Kurzemē!
93) Pagaidām nav priekšlikumu
94) sporta laukuma labiekārtošana, telpu nodrošinājumu muzeja attīstīšanai, uzņēmējdarbības aktivitātes,
brīvdabas trenažieru izvietošana,publiskas peldvietas iekārtošana
95) Bērnu laukumu izveide
96) Nezinu
97) turpināt attīstīt Kandavas pilsētas labiekārtojuma objektus, radīt iespēju sniegt jaunus pakalpojumus, vai
pilnveidot esošos pakalpojumus iedzīvotājiem

15. Priekšlikumi Kandavas Partnerības darbības uzlabošanai un LEADER programmas īstenošanai:
1) Sabiedrības iesaistīšana.
2) Merķet uz nakotnes sferam!
3) Uzrunāt iedzīvotājus novadā
4) Nav priekšlikumi
5) ...
6) Nezinu.
7) Mani viss apmierina
8) Mazāk ierobežojumu projektu īstenošanai
9) Nepazaudēt pozitīvo attieksmi un ieinteresētību.
10) Grūti spriest kādas ir jūsu iespējas un robežas
11) Veiksmi
12) Turpināt darboties. Īstenot iecerētos darbus. Izturību un radošas idejas turpmāk! Kandavas Partnerība ir pati
labākā!
13) lai izdodas.....
14) Vairāk informēt iedzīvotājus un sniegt palīdzību jautājumos
15) Vairāk uzrunāt un informēt sabiedrību.

16) Veiksmi!
17) turpināt iesākto
18) nav
19) tā turpināt
20) Darbība apmierina.
21) Nezinu, vai tas no Partnerības ir atkarīgs, bet vairāk par iesniegtajiem projektiem gribētos zināt, arī par
tiem, ko neatbalsta, bet lai saprastu, kādas idejas ir cilvēkiem.
22) Turpināt kā līdz šim
23) nezinu
24) Visos iespējamos veidos piesaistīt pēc iespējas vairāk naudas projektu realizēšanai. Kritiskāk vērtēt iesniegtos
projektus pēc to dzīvotspējas.
Pārējais viss labi.
25) Mani apmierina Kandavas partnerības līdzšinējais darbs
26) Jūs jau tā darāt visu iespējamo savu iespēju robežās.
27) Tā turpināt
28) Jūs strādājat ļoti labi, lai veicas turpmāk.
29) Jāpiesaista lielāka iedzīvotāju, uzņēmēju uc. uzmanība iespējām, ko sniedz Partnerība un kādus mērķus
iespējams saniegt.
30) Turpināt iesākto.
31) nezinu
32) Turpināt darboties ar tik pat pozitīvu attieksmi kā līdz şim.
33) Nav
34) Iespējams veicināt aktīvāku informācijas pieejamību iedzīvotājiem ar sociālo tīklu palīdzību, izmantojot tās
sociālās vietnes , ko cilvēki visvairāk izmanto (Facebook, Instagram, draugiem.lv utml.). Un līdz ar to, iespējams
cilvēki sāks interesēties par iespējām izmantot Kandavas partnerības sniegtos pakalpojumus, izveidotos jaunas
darba vietas, tūrisma vietas utt. Tas varētu veicināt arī darba apjomu Kandavas Partnerībai, kā rezultātā būtu
nepieciešams izveidotu papildus darba vietas Kandavas Partnerībā.
35) Vairāk projektu jauniešu ieinteresētībai veidot savu biznesu!
36) Nav komentāru.
37) Visi līdz šim apgūtie projekti ir vajadzīgi un iedzīvotājiem noderīgi. Pēc nepieciešamības sporta inventāra
iegāde, uzskates materiālu iegāde bērnu nometnēm, jaunu atpūtas vietu izveide.
38) Viss ir ļoti labā kārtībā.
39) Turpināt kā līdz šim un nepadoties nejauku līdzcilvēku darbībām!
40) Radoši kopā darbošanās, pozitīvs skatījums uz dzīvi un prasme saliedēt cilvēkus vienotam mērķim.
41) turpināt iesākto
42) atbalsts vietējiem,jaunajiem uzņēmējiem
43) Nav.
44) Turpināt iesākto, uzklausīt jauniešu idejas.
45) Viss ir labi
46) Tiek darīts ļoti labs darbs
47) Turpināt līdzšinējo darbību!
48) Turpināt aktīvi darboties, informēt iedzīvotājus.
49) Viss apmierina
50) 51) 1)palīdzēt ar projekta izstrādi un formalitātēm
2)sniegt individuālas konsultācijas
3)ieinteresēt un uzmundrināt vairāk par projektiem
52) Lai veicas!
53) Nav
54) Apmierina pašreizējā darbība un atsaucība.
55) nav
56) Kandavas partnerība jau ir ļoti pieejama.
57) Darboties un nepagurt!
58) Viss ir lieliski!
59) Piesaistīt lielāku finansiālo atbalstu pieredzes apmaiņas braucieniem.
Esmu ļoti apmierināts ar darbību. Tā turpināt!
60) Neapsīkt enerģijai !!! un tas jau daudz ko dos. Braukāt pieredzes apmaiņās uz citām valstīm un paņemt kādu
ideju, ko var izmantot arī pie mums.
61) sorry, bet man nav
62) Vairāk informēt iedzīvotājus "Kandavas ziņās" par notiekošiem projektiem
63) - lielāku finansējumu projektu atbalstam.
64) turieties!
65) Turpināt darboties
66) Lai veicās!
67) Nav priešlikumu!

68) Tā turpināt!
69) Liekas, ka viss notiek OK
70) Apmierina darbs
71) n
72) Lai spēks turpināt!
73) Pieredzes apmaiņas braucieni pa veiktajiem un īstenotajiem projektu objektiem.
74) Ir jau labi pašlaik.
75) Labi strādāt.
76) nav
77) manuprāt, partnerība strādā ļoti labi. Vairāk informācijas un pieredzes apmaiņa Jaunpils novad iedzīvotājiem
78) Lai veicas !
79) !
80) Nav
81) Lai viss iecerētais izdodas!
82) Vēl pretimnākošāki nosacījumi, lai pieteiktu savu projektu. Uzticēšanās projektu īstenotājiem.
83) Tā tik turpināt.
84) Iespejams vajadzētu atvert konsultācijas par projektu veidošanu arī sestdienās. Pietiktu ar vienu sestdienu
mēnesī. Jo ir cilveki kas pa darba dienām netiek.
85) mm
86) Pagaidām ir labi kā ir
87) viss kārtīb;a
88) Lai veicas
89) Turpināt iesākto darbu :)
90) nav komentāru
91) Tā turpināt un, lai Intai ar savu komandu darbi sokas arī turpmāk. Veiksmi, atbalstu, radošumu :)
92) Turpināt iesākto, vairāk pievēršot uzmanību vides sakopšanai un labiekārtošanai
93) Nav
94) nākt ar konkrētāku, precīzāku, saprotamāku informācijas izklāstu kā to darīt, realizēt. parādīt ar konkrētiem
piemēriem, ko var darīt. palīdzēt ar dokumentiem. pēc LEADER programmu nosaukumiem ne vienmēr var
saprast, ko tur ir iespējams realizēt. tāpēc būtu vēlams nākt talkā ar skaidrojumiem. Vairāk sniegt izsmeļošāku
informāciju par darbības iespējām.
95) Nav
96) Nezinu
97) -

16. Kā Tu turpmāk labprātāk uzzinātu informāciju par LEADER projektu iespējām, Kandavas Partnerības darbību
un pasākumiem? (vairākas atbildes iespējamas)
www.kandavaspartneriba.lv

57

22.1%

e-pastā

53

20.5%

Facebook

42

16.3%

klātienē, ierodoties uz
konsultāciju Kandavas
Partnerības birojā

28

10.9%

semināros/konferencēs

35

13.6%

neformālos pasākumos

22

8.5%

no draugiem un paziņām

16

6.2%

citā veidā

5

1.9%

Iesniegto atbilžu summa

258

17. Tava dzīvesvieta:
Kandavas novads

57

63.3%

Jaunpils novads

7

7.8%

Pūres, Sēmes vai Irlavas pagasti
Tukuma novadā

20

22.2%

Cita dzīves vieta

6

6.7%

Iesniegto atbilžu summa

90

Sākumā anketas jautājums par dzīvesvietu nebija aktīvs, līdz ar to pirmie 7 cilvēki, kuri aizpildīja anketu nav pieskaitīti.

Precizējums: Kopā anketas ir aizpildījuši 97 respondenti. Kopsavilkumā nav iekļauti 3 respondenti no Kandavas novada (kopā 60 vai
61.8%) 2 no Tukuma novada kopā (22 vai 22,7%), 1 no Jaunpils novada (kopā 8 vai 8,3%), no citas dzīves vietas 1 respondents (kopā 7
vai 7,2%).

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.

