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MVU par resursu efektivitāti un zaļajiem tirgiem
JAUTĀT VISIEM

SCR10a

Cik darbinieku strādā jūsu uzņēmumā?
(INT.: JA "Nezina/NA", KODS '99999') - (TIKAI VIENA ATBILDE)
darbinieki
NEW
SCR10b JAUTĀT, JA SCR10a=KODS 99999 (Nezina/NA)

SCR10b

Cik darbinieku strādā jūsu uzņēmumā?

1

(NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)
1 līdz 9 darbinieki
10 līdz 49 darbinieki
50 līdz 249 darbinieki
250 un vairāk darbinieku
Nezina/ nav atbildes (SPONTĀNI)

1
2
3
4
5

NEW
JA SCR10b = 5, BEIGT INTERVIJU

SCR11

Cik ilgi pastāv jūsu uzņēmums?
(INT.: JA "ATTEIKUMS", KODS '998'- JA "NA", KODS '999')
gadus
NEW

SCR12

Vai pēdējos divos gados jūsu uzņēmuma gada apgrozījums ir palielinājies, samazinājies vai
palicis nemainīgs?
(TIKAI VIENA ATBILDE)
Palielinājies
Samazinājies
Palicis nemainīgs
Nav piemērojams (NENOLASĪT)
Nezina/ nav atbildes (SPONTĀNI)

1
2
3
4
5

NEW

SCR13

Kāds bija jūsu uzņēmuma pagājušā gada apgrozījums?
(NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)
Mazāk nekā 70 000 latu
Vairāk nekā 70 000 līdz 350 000 latu
Vairāk nekā 350 000 līdz 1,5 miljoni latu
Vairāk nekā 1,5 līdz 7 miljoni latu
Vairāk nekā 7 līdz 35 miljoni latu
Vairāk nekā 35 miljoni latu
Nav piemērojams (NENOLASĪT)
Nezina/ nav atbildes (SPONTĀNI)

1
2
3
4
5
6
7
8

NEW

2

SCR14

Vai jūsu uzņēmums savus produktus vai pakalpojumus pārdod...?
(NOLASĪT - IESPĒJAMAS VAIRĀKAS ATBILDES)
Tieši patērētājiem
Citiem uzņēmumiem
Valsts pārvaldei
Nezina/ nav atbildes

1,
2,
3,
4,

NEW

Q1

Kurš no šiem apgalvojumiem visvairāk attiecas uz jūsu uzņēmumu? Jūsu uzņēmums...

(NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)
... izpilda vides likumdošanas prasības, bet nevēlas darīt vairāk, nekā tiek
prasīts
... izpilda vides likumdošanas prasības un apsver iespēju darīt vairāk

1
2

... dara vairāk nekā pieprasa vides likumdošana, bet tā nav viena no
uzņēmuma prioritātēm
... dara vairāk, nekā pieprasa vides likumdošana, un rūpes par vidi ir viens
no uzņēmuma prioritārajiem mērķiem
...ar grūtībām izpilda vides likumdošanas prasības
Nezina/ nav atbildes

3

4
5
6

NEW
Q2 JAUTĀT, JA Q1=KODS 1
Q2: ROTĒT PUNKTUS 1-6

Q2

Kādi ir iemesli tam, ka jūsu uzņēmums nevēlas darīt vairāk kā pieprasa vides aizsardzības
likumdošana?
(NOLASĪT - NE VAIRĀK KĀ 3 ATBILDES)
Likumdošanas prasības ir pietiekamas
Papildus pasākumu izmaksas ir lielākas nekā ieguvumi no šo pasākumu
veikšanas
Tā nav mūsu uzņēmuma prioritāte
Informācijas trūkums par šo jautājumu
Tehniskās kompetences trūkums
Nav finansiālo avotu šo darbību finansēšanai
Mūsu nozarē nav iespējams uzlabot resursu efektivitāti (NENOLASĪT)
Cits (NENOLASĪT)
Nezina/ nav atbildes

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

3

NEW
JAUTĀT VISIEM
Q3: ROTĒT PUNKTUS 1-7

Q3

Ko jūsu uzņēmums dara, lai efektīvāk izmantotu resursus?

(NOLASĪT - IESPĒJAMAS VAIRĀKAS ATBILDES)
Taupa ūdeni
Taupa enerģiju
Galvenokārt izmanto atjaunojamo enerģiju (tajā skaitā ražo savu enerģiju,
izmantojot saules paneļus, utt.)
Taupa materiālus
Samazina atkritumus
Pārdod utilizācijas izejvielas citam uzņēmumam
Veic otrreizējo izejvielu pārstrādi
Cits (NENOLASĪT)
Neko (NENOLASĪT)
Nezina/ nav atbildes

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW
Q4: ROTĒT PUNKTUS 1-7

Q4

Kādas papildu darbības resursu efektivitātes uzlabošanai jūsu uzņēmums plāno īstenot
nākamo divu gadu laikā?
(NOLASĪT - IESPĒJAMAS VAIRĀKAS ATBILDES)
Taupīt ūdeni
Taupīt enerģiju
Galvenokārt izmantot atjaunojamo enerģiju (tajā skaitā savas enerģijas
ražošanu, izmantojot saules paneļus, utt.)
Taupīt materiālus
Samazināt atkritumus
Pārdot utilizācijas izejvielas citam uzņēmumam
Veikt otrreizējo izejvielu pārstrādi
Citas (NENOLASĪT)
Neko (NENOLASĪT)
Nezina/ nav atbildes

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW
JAUTĀT Q5-Q8, JA Q3=KODS 1
Q5: ROTĒT PUNKTUS 1-7

4

Q5

Kādi ir galvenie iemesli, kāpēc jūsu uzņēmums veic darbības, lai efektīvāk izmantotu
resursus?
(NOLASĪT - NE VAIRĀK KĀ 3 ATBILDES)
1,
2,

Finansiālie un fiskālie stimuli vai cita veida valsts atbalsts
Nākotnē sagaidāmās likumdošanas izmaiņas
Nākotnē sagaidāmie profesionālie / produktu standarti

3,
4,
5,

Klientu vai piegādātāju prasības
Konkurences priekšrocības / biznesa iespējas radīšana
Tādu konkurentu panākšana, kas jau ir veikuši šādas darbības
Vide ir viena no mūsu uzņēmuma galvenajām prioritātēm
Citi (NENOLASĪT)
Nav (NENOLASĪT)
Nezina/ nav atbildes (SPONTĀNI)

6,
7,
8,
9,
10,

NEW

Q6

Kā veiktās resursu efektivitātes uzlabošanas darbības ir ietekmējušas ražošanas izmaksas
pēdējo divu gadu laikā?

(NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)
Tās ir būtiski samazinājušas ražošanas izmaksas
Tās ir nedaudz samazinājušas ražošanas izmaksas
Tās ir nedaudz palielinājušas ražošanas izmaksas
Tās ir ievērojami palielinājušas ražošanas izmaksas
Nav atstājušas ietekmi (NENOLASĪT)
Nezina/ nav atbildes (SPONTĀNI)

1
2
3
4
5
6

NEW

Q7

Pēdējo divu gadu peridā, cik daudz līdzekļu jūsu uzņēmums ir intvestējis resursu
izmantošanas efektivitātes uzlabošanai, vidēji gada laikā?
(NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)
Līdz 5% no gada apgrozījuma
6-10% no gada apgrozījuma
11-30% no gada apgrozījuma
31-50% no gada apgrozījuma
51-75% no gada apgrozījuma
Vairāk nekā 75% no gada apgrozījuma
Nezina/ nav atbildes

1
2
3
4
5
6
7

NEW
Q8: ROTĒT PUNKTUS 1-5

5

Q8

Vai jūsu uzņēmums izmanto kādu vai vairākas no šīm vides pārvaldības sistēmām?

(NOLASĪT - IESPĒJAMAS VAIRĀKAS ATBILDES)
EMAS (vides pārvaldības un audita sistēma)
ISO 14001
ISO 14064 (siltumnīcgāzes)
ISO 16000 (enerģijas pārvaldības sistēma)
Nacionāla vai reģionāla sistēma
Cita (NENOLASĪT)
Neviena (NENOLASĪT)
Nezina/ nav atbildes

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

NEW
Q9 JAUTĀT, JA Q8=KODS 1-6
Q9: ROTĒT PUNKTUS 1-5

Q9

Kādi ir galvenie iemesli, kādēļ jūsu uzņēmums izmanto vides pārvaldības sistēmu?

(NOLASĪT - NE VAIRĀK KĀ 2 ATBILDES)
To pieprasa piegādātāji vai klienti
Tas ir priekšnoteikums valsts pasūtījumu saņemšanai
Tas ir noderīgs pārvaldības līdzeklis mūsu uzņēmuma snieguma
uzlabošanai
Uzticamība citu sabiedrības locekļu vērtējumā (klientu, darījumu partneru,
sabiedrības, preses utt.) acīs
Tādu konkurentu panākšana, kas jau ir veikuši šādas darbības
Cits (NENOLASĪT)
Nezina/ nav atbildes

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
Q10 JAUTĀT, JA QB=KODS 7
Q10: ROTĒT PUNKTUS 1-8

Q10

Kādi ir galvenie iemesli, kādēļ jūsu uzņēmums neizmanto vides pārvaldības sistēmu?

(NOLASĪT - NE VAIRĀK KĀ 3 ATBILDES)
Informācijas trūkums par vides pārvaldības sistēmām un to sniegtajiem
ieguvumiem

1,

6

Noteiktas vides kompetences trūkums jūsu uzņēmumā
Tas, ka tās piemērošanai nepieciešams ilgs laiks
Augstas ieviešanas un īstenošanas izmaksas
Neskaidri ieguvumi tirgū
Likumdošana to nepieprasa
Piegādātāji un klienti to nepieprasa
Citi sektora standarti ir svarīgāki
Cits (NENOLASĪT)
Nezina/ nav atbildes

2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW
JAUTĀT VISIEM

Q11

Vai jūsu uzņēmums ir piedalījies kādā valsts iepirkuma konkursā, kurā papildus bija izvirzītas
arī vides prasības?
(NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)
Jā, veiksmīgi
Jā, neveiksmīgi
Jā, rezultāti vēl nav zināmi
Nē
Nezina/ nav atbildes

1
2
3
4
5

NEW
Q12 UN Q13 JAUTĀT, JA Q11=KODS 1-3

Q12

Kādas jūsu uzņēmumam bija galvenās grūtības attiecībā uz vides prasībām šādā valsts
iepirkuma konkursā?
(NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)
Vides prasību izpilde
Ar šīm prasībām saistītās izmaksas
Vides prasību administratīvās izpildes nodrošināšana
Citas (NENOLASĪT)
Nezina/ nav atbildes

1
2
3
4
5

NEW

Q13

Kuru no šīm valsts iepirkuma konkursos iekļautajām vides prasībām ir visgrūtāk izpildīt?

(NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)

7

Sniegt valsts pārvaldei informāciju tā, lai tā savu lēmumu par uzvarētāja
noteikšanu varētu balstīt uz iepērkamo produktu, pakalpojumu vai darbu
dzīves cikla izmaksām (JA NEPIECIEŠAMS, NOLASĪT: t.i., nodrošinot
elektroierīču energopatēriņu, ūdens izmaksas, darbmūžu utt.). Dzīves cikla
izmaksās ietilpst visas darbu vai piegāžu veikšanas vai pakalpojumu
sniegšanas dzīves cikla izmaksas, gan iekšējās (attīstības, ražošanas,
lietošanas, apkopes izmaksas un utilizācijas izmaksas dzīves cikla beigās),
gan ārējās ar noteikumu, ka tās var monetizēt un monitorēt.)

1
Sniegt pierādījumu, ka jūsu produkts/pakalpojums atbilst uz sniegumu
balstītajām vai funkcionālajām prasībām (piem., iepērkamo iekārtu
minimālajam nepieciešamajam energoefektivitātes sniegumam)
2
Piemērojamo vides pārvaldības pasākumu ieviešana līguma izpildes laikā
Cita (NENOLASĪT)
Nezina/ nav atbildes (SPONTĀNI)

3
4
5

NEW
Q14 JAUTĀT, JA Q3=KODS 1-8
Q14: ROTĒT PUNKTUS 1-7

Q14

Kāda veida ārējo palīdzību jūsu uzņēmums saņēma saistībā ar veiktajām darbībām vides
jomā?
(NOLASĪT - IESPĒJAMAS VAIRĀKAS ATBILDES)
Valsts finansējumu (dotācijas vai garantijas)
Privāto finansējumu no bankas vai investīciju uzņēmumiem
Līdzekļus no riska kapitāla fonda
Privāto finansējumu no draugiem un radiem
Konsultācijas no valsts pārvaldes par cita veida nefinansiālu palīdzību

1,
2,
3,
4,
5,

Konsultācijas no privātiem konsultāciju un audita uzņēmumiem par cita
veida nefinansiālu palīdzību
Konsultācijas no uzņēmumu asociācijām par cita veida nefinansiālu
palīdzību
Citu (NENOLASĪT)
Nezina/ nav atbildes

6,
7,
8,
9,

NEW
Q15 UN Q16 JAUTĀT, JA Q14=KODS 1 VAI 5

Q15

Vai Jūs esat ļoti apmierināts (-a), drīzāk apmierināts (-a), drīzāk neapmierināts (-a) vai ļoti
neapmierināts (-a) ar jūsu uzņēmuma darbībām vides jomā?
(TIKAI 1 ATBILDE)

8

Ļoti apmierināts(-a)
Drīzāk apmierināts (-a)
Drīzāk neapmierināts/ -ta
Ļoti neapmierināts(-a)
Nezina/ nav atbildes

1
2
3
4
5

NEW
Q16 JAUTĀT TIKAI ES27 VALSTĪS
Q16: ROTĒT PUNKTUS 1-7

Q16

Vai jūsu uzņēmums saņem kādu no šiem ES atbalsta veidiem?
(NOLASĪT - IESPĒJAMAS VAIRĀKAS ATBILDES)
Struktūrfondu un kohēzijas fondu (Eiropas Reģionālās attīstības fonds
(ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF) vai Kohēzijas fonds) finansējums
1,
Finansējums no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla
Finansējums programmas "Saprātīga enerģija Eiropai" ietvaros
Finansējums Konkurētspējas un inovāciju ietvarprogrammas (CIP) ietvaros
Finansējums no LIFE +(finanšu instruments videi)
Finansējums "Eurostars" programmas ietvaros
Finansējums pētniecības ietvarprogrammas ietvaros
Cits (NENOLASĪT)
Neviens (NENOLASĪT)
Nezina/ nav atbildes

2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW
JAUTĀT VISIEM
Q17: ROTĒT PUNKTUS 1-6

Q17

Vai jūsu uzņēmums, cenšoties īstenot darbības vides jomā, ir saskāries ar kādām no šeit
minētajām grūtībām?
(NOLASĪT - IESPĒJAMAS VAIRĀKAS ATBILDES)
Administratīvo/juridisko procedūru sarežģītība
Grūtības jūsu uzņēmumam pielāgot likumdošanu
Novecojušas likumdošanas tehniskās prasības
Grūtības izvēlēties jūsu uzņēmumam atbilstošas darbības vides jomā
Vides darbību izmaksas
Noteiktas vides kompetences trūkums
Citas (NENOLASĪT)
Nē (NENOLASĪT)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

9

Nezina/ nav atbildes

9,

NEW
Q18: ROTĒT PUNKTUS 1-7

Q18

Kuras no šīm politikas prasībām energoefektivitātes veicināšanai Jūs uzskatāt par īpaši
efektīvām?
(NOLASĪT - NE VAIRĀK KĀ 3 ATBILDES)
Vairāk informācijas par enerģijas pakalpojumu līgumiem un iespējām taupīt
enerģiju
Finansiāli stimuli, tādi kā nodokļu atlaides, dotācijas un aizdevumi, kas
palīdz veikt investīcijas energoefektivitātes jomā

1,

2,
Vienkāršs pieslēgums elektrosistēmai, ja jūsu uzņēmums pats ražo elektrību
3,
Administratīvo procedūru vienkāršošana atļaujas saņemšanai veidot
koģenerācijas iespējas (uzstādīt saules paneli utt.)
Enerģijas auditi par pieejamu cenu
Konsultācijas enerģijas pārvaldības sistēmu izmantošanā
Līdzeklis, ko mans uzņēmums var izmantot kā standartu enerģijas
lietošanas jomā, lai būtu pārāks pār konkurējošajiem uzņēmumiem
Citu (NENOLASĪT)
Nezina/ nav atbildes

4,
5,
6,
7,
8,
9,

NEW
Zaļie produkti un pakalpojumi ir tie, kuru dominējošā funkcija ir mazināt vides risku un līdz
minimumam samazināt piesārņojumu un resursus. Šī pētījuma ietvaros šajā kategorijā var
ietilpt arī produkti ar vides iezīmēm (piem., organiski ražoti produkti, produkti ar
ekomarķējumu, ar ievērojami lielu otrreizējo izejvielu saturu, ar ekodizainu..)

Q19

Vai jūsu uzņēmums piedāvā zaļos produktus vai pakalpojumus?
(NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)
Jā
Nē, bet mūsu uzņēmums plāno to darīt tuvāko 2 gadu laikā
Nē, un mūsu uzņēmums neplāno to darīt
Nezina/ nav atbildes (SPONTĀNI)

1
2
3
4

NEW
Q20 JAUTĀT, JA Q19=KODS 1
Q20: ROTĒT PUNKTUS 1-7

10

Q20

Kurā jomā jūsu uzņēmums piedāvā zaļos pakalpojumus vai ražo zaļos produktus?
(NOLASĪT - IESPĒJAMAS VAIRĀKAS ATBILDES)
Otrreizējās izejvielas
Atjaunojamā enerģija
Cieto atkritumu apsaimniekošana
Siltuma/enerģijas taupības auditi, konsultācijas un vadība
Gaisa piesārņojuma kontrole
Ar vidi saistīti profesionālie pakalpojumi (konsultācijas, pētniecība un
attīstība, līgšana, inženierpakalpojumi, datu vākšana, analīze un
novērtēšana)
Produkti un pakalpojumi ar vides pazīmēm (piem., organiski ražoti
produkti, produkti ar ekomarķējumu, ar svarīgu ievērojami lielu otrreizējo
izejvielu saturu, ar ekodizainu..)
Cits (NENOLASĪT)
Nezina/ nav atbildes (SPONTĀNI)

1,
2,
3,
4,
5,

6,

7,
8,
9,

NEW
Q21 JAUTĀT, JA Q20=KODS 7
Q21: ROTĒT PUNKTUS 1-5

Q21

Kādus produktus vai pakalpojumus ar vides iezīmēm (piem., organiski ražotus produktus,
produktus ar ekomarķējumu, ar ievērojami lielu otrreizējo izejvielu saturu, ar ekodizainu..)
piedāvā jūsu uzņēmums? Piezīme intervētājiem: tā var būt ražošana vai tirdzniecība

(NOLASĪT - IESPĒJAMAS VAIRĀKAS ATBILDES)
Pārtika un dzērieni
Celtniecība
Tekstilpreces, gatavais apģērbs un ādas izstrādājumi
Mēbeles, koka un papīra izstrādājumi
Elektriskās un mehāniskās iekārtas un aprīkojums
Cits (NENOLASĪT)
Nezina/ nav atbildes

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
Q22-Q24 JAUTĀT, JA Q19=KODS 19

Q22

Cik lielu daļu no jūsu uzņēmuma apgrozījuma veido šie zaļie produkti vai pakalpojumi
(saskaņā ar jaunākajiem pieejamajiem datiem par finanšu gadu)?
(NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)
1-5% no gada apgrozījuma

1

11

6-10% no gada apgrozījuma
11-30% no gada apgrozījuma
31-50% no gada apgrozījuma
51-75% no gada apgrozījuma
Vairāk nekā 75% no gada apgrozījuma
Nezina/ nav atbildes

2
3
4
5
6
7

NEW

Q23

Cik ilgi jūsu uzņēmums pārdod zaļos produtus vai pakalpojumus?
(NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)
Pēdējos 12 mēnešus
1-3 gadus
Vairāk nekā 3 gadus
Nezina/ nav atbildes

1
2
3
4

NEW
Q24: ROTĒT PUNKTUS 1-8

Q24

Kādi ir galvenie iemesli, kāpēc jūsu uzņēmums piedāvā zaļos produktus vai pakalpojumus?

(NOLASĪT - NE VAIRĀK KĀ 3 ATBILDES)
Klientu pieprasījums
Uzņēmuma tēls
Subsīdijas / valsts atbalsts
Nodokļu atlaides
Uzņēmuma pamatvērtības
Konkurences priekšrocības / biznesa iespējas radīšana
Galveno kompetentu panākšana
Nacionālo, reģionālo vai vietējo likumu ievērošana
Cits (NENOLASĪT)
Nezina/ nav atbildes

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW
Q25 JAUTĀT, JA Q19=KODS 2-4
Q25: ROTĒT PUNKTUS 1-7

Q25

Kādi ir galvenie iemesli, kāpēc jūsu uzņēmums nepiedāvā zaļos produktus vai pakalpojumus?

(NOLASĪT - NE VAIRĀK KĀ 3 ATBILDES)
Nepietiekams klientu pieprasījums

1,

12

Neatbilst vai nav svarīgi jūsu uzņēmuma tēlam
Pietiekama valsts atbalsta (finanšu subsīdiju, nodokļu atlaižu u.c.) trūkums

2,
3,

Nav svarīgi vai neatbilst jūsu uzņēmuma pamatvērtībām
4,
Nerada konkurences priekšrocības vai papildu biznesa iespējas
5,
Nepalīdz panākt galvenos konkurentus
6,
Nav svarīgi atbilstības nodrošināšanai nacionālajiem, reģionālajiem vai
vietējiem likumiem
Cits (NENOLASĪT)
Nezina/ nav atbildes

7,
8,
9,

NEW
Q26 JAUTĀT, JA Q19=KODS 1
Q26: ROTĒT PUNKTUS 1-8

Q26

Kur jūsu uzņēmums šobrīd pārdod zaļos produktus vai pakalpojumus?
(NOLASĪT - IESPĒJAMAS VAIRĀKAS ATBILDES)
Nacionālajā tirgū
Eiropas Savienībā
Citās Eiropas valstīs, tai skaitā Krievijā
Ziemeļamerikā
Latīņamerikā (tai skaitā Meksikā)
Āfrikā un / vai Vidējos Austrumos
Āzijā un Klusā okeāna Dienvidu valstīs
Austrālijā un Okeānijā
Nezina/ nav atbildes

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

NEW
Q27 JAUTĀT, JA Q19=KODS 1
Q27: ROTĒT PUNKTUS 1-7

Q27

Kāda veida ārējo atbalstu jūsu uzņēmums saņem par zaļo produktu ražošanu vai zaļo
pakalpojumu sniegšanu?
(NOLASĪT - IESPĒJAMAS VAIRĀKAS ATBILDES)
Valsts finansējumu (dotācijas vai garantijas)
Privāto finansējumu no bankas vai investīciju uzņēmumiem
Līdzekļus no riska kapitāla fonda
Privāto finansējumu no draugiem un radiem
Konsultācijas no valsts pārvaldes par cita veida nefinansiālu palīdzību
Konsultācijas no privātiem konsultāciju un audita uzņēmumiem par cita
veida nefinansiālu palīdzību

1,
2,
3,
4,
5,
6,

13

Konsultācijas no uzņēmumu asociācijām par cita veida nefinansiālu
palīdzību
Cita veida (NENOLASĪT)
Nezina/ nav atbildes

7,
8,
9,

NEW
Q28 JAUTĀT, JA Q27=KODS 1 VAI 5

Q28

Vai Jūs esat ļoti apmierināts (-a),diezgan apmierināts (-a), diezgan neapmierināts (-a) vai ļoti
neapmierināts (-a) ar to, kāda līmeņa atbalstu valsts sniedz par jūsu zaļajiem produktiem vai
pakalpojumiem?
(TIKAI VIENA ATBILDE)
Ļoti apmierināts(-a)
Diezgan apmierināts (-a)
Diezgan neapmierināts/ -ta
Ļoti neapmierināts(-a)
Nezina/ nav atbildes (SPONTĀNI)

1
2
3
4
5

NEW
Q29 JAUTĀT, JA Q19=KODS 1
Q29: ROTĒT PUNKTUS 1-4

Q29

Kāda veida atbalsts jums palīdzētu vairāk paplašināt savu zaļo produktu vai pakalpojumu
klāstu?
(NOLASĪT - IESPĒJAMAS NE VAIRĀK KĀ 2 ATBILDES)
Finansiālie stimuli produktu, pakalpojumu vai jaunu ražošanas procesu
attīstībai
Palīdzība šo produktu vai pakalpojumu potenciālo noieta tirgu vai klientu
noteikšanai
Tehniskās konsultācijas un konsultāciju pakalpojumi attiecībā uz produktu,
pakalpojumu attīstību vai ražošanas procesiem
Konsultāciju pakalpojumi attiecībā uz mārketingu vai izplatīšanu
Nekāds (NENOLASĪT)
Cits (NENOLASĪT)
Nezina/ nav atbildes

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
Q30 JAUTĀT, JA Q19=KODS 2-4
Q30: ROTĒT PUNKTUS 1-4
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Q30

Kāda veida atbalsts jūsu uzņēmumam visvairāk palīdzētu ieviest tirgū jūsu zaļo produktu vai
pakalpojumu klāstu?
(NOLASĪT - IESPĒJAMAS NE VAIRĀK KĀ 2 ATBILDES)
Finansiālie stimuli produktu, pakalpojumu vai jaunu ražošanas procesu
attīstībai
Palīdzība šo produktu vai pakalpojumu potenciālo noieta tirgu vai klientu
noteikšanai
Tehniskās konsultācijas un konsultāciju pakalpojumi attiecībā uz produktu,
pakalpojumu attīstību vai ražošanas procesiem
Konsultāciju pakalpojumi attiecībā uz mārketingu vai izplatīšanu
Nekāds (NENOLASĪT)
Cits (NENOLASĪT)
Nezina/ nav atbildes

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
Darbs par "zaļu" tiek uzskatīts, ja tiešā veidā tiek strādāts ar informāciju, tehnoloģijām vai
materiāliem, kas saglabā vai atjauno vides kvalitāti. Tam ir vajadzīgas īpašas prasmes,
zināšanas, apmācība vai pieredze.

Q31

Cik pilnas slodzes darbinieku, ieskaitot jūs, jūsu uzņēmumā daļu laika vai visu laiku strādā
zaļi?
(INT.: JA "NEVIENS", KODS '997'- JA "ATTEIKUMS", KODS '998'- JA "Nezina/NA", KODS
'999')
darbinieki
NEW

Q32

Saskaņā ar Jūsu prognozēm, cik pilnas slodzes darbinieku, ieskaitot jūs, jūsu uzņēmumā pēc
2 gadiem daļu laika vai visu laiku strādās zaļi?
(INT.: JA "NEVIENS", KODS '997'- JA "ATTEIKUMS", KODS '998'- JA "Nezina/NA", KODS
'999')
darbinieki
NEW
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