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Flash Eurobarometer 187
(Innobarometer 2006)
Country Specific Questionnaire
Latvia (Latvian)

Flash Innobarometer 2006, Draft Questionnaire v21
SELECTION OF THE ELIGIBLE RESPONDENT
SC0.
Sveicināti!/Labdien!/Labvakar! Mani sauc _________________un es strādāju “Latvijas Faktos”. Mēs veicam
uzņēmumu vadītāju viedokļu aptauju Eiropas Komisijas uzdevumā.Intervijas ilgums ir apmēram 10 minūtes
INTERVĒTĀJ: JA KONTAKTPERSONAS VĀRDS IR IERAKSTĪTS LAUCIŅĀ “NODROŠINA UZŅĒMUMS”, TAD
KONTAKTĒJIET AR ŠO PERSONU, CITOS GADĪJUMOS IZVĒLIETIES ATBILSTOŠO PERSONU NO
“ORIĢINĀLĀS IZLASES”

Vai es varētu runāt ar (VĀRDS) ?
JA PERSONAS VĀRDS NAV DOTS, INTERVĒTĀJ, NOLASĪT

Vai es varētu runāt ar to jūsu uzņēmuma lēmuma pieņēmēju,kas ir atbildīgs par stratēģisko lēmumu pieņemšanu
uzņēmumā?
INTERVĒTĀJ:JA KONTAKTPERSONA NAV IEKĻAUTA IZLASĒ,PACENTIETIES SAZINĀTIES AR GALVENO
LĒMUMA PIEŅĒMĒJU UZŅĒMUMĀ! TIE IR:IZPILDIREKTORS,UZŅĒMUMA VADĪTĀJS,FINANSU
DIREKTORS VAI KĀDS CITS ŠĀDA LĪMEŅA LĒMUMA PIEŅĒMĒJS

00 – Aptaujai piemērota persona pie telefona

SKIP SC11

01 – Lēmuma pieņēmējs ir pieejams intervijai

SKIP SC1

-----Atkārtots zvans:-----------------02 - Nosakiet laiku,kad piezvanīt vēlreiz (atzīmējiet šo kodu visos gadījumos, kad jūs nevarat sasniegt lēmuma
pieņēmēju, t.n. jūs sasniedzat tikai sekretāri/-u, zvanu pieņēmēju, respondenta kolēģi utml. vai arī jūs nevarat
noteikt personas pieejamību un/vai kompetenci)
03 - Respondents tagad un arī vēlāk aptaujas veikšanas laikā nebūs pieejams,meklēt citu piemērotu
respondentu (pierakstīt kontaktinformāciju)
04 - Persona nav kompetenta,cita piemērota persona ir iespējama,atzīmēt informāciju
05- Atteikums no citas personas, kas nav lēmuma pieņēmējs – VIEGLS ATTEIKUMS
06- Atteikums no paša respondenta, iespējama intervija ar citu piemērotu respondentu,atzīmēt informāciju
Nav atzvanīšanas:---------------07 - Respondents tagad un arī vēlāk aptaujas veikšanas laikā nebūs pieejams,meklēt citu piemērotu
respondentu (pierakstīt kontaktinformāciju)
08 - Respondents atsakās atbildēt,cits respondents nav pieejams –STINGRS ATTEIKUMS
09 - Valodas barjera
10 - Nevar iegūt informāciju par lēmuma pieņēmēja vārdu un adresi
11 - Uzņēmums atrodas likvidācijas stadijā

SC1.
IF SC0=0
Sveicināti!/Labdien!/Labvakar! Mani sauc _________________un es strādāju “Latvijas Faktos”. Mēs veicam
uzņēmumu vadītāju viedokļu aptauju Eiropas Komisijas uzdevumā. Intervijas ilgums ir apmēram 10 minūtes
(LASĪT VISU)
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Šī aptauja ir plaša ES mēroga pētījuma sastāvdaļa un tās gaitā tiek apkopoti dažādu uzņēmumu lēmumu
pieņēmēju uzskati par biznesa jautājumiem.Jūsu atbildes paliks konfidenciālas.Vai jūs, lūdzu, piekristu piedalīties
šajā aptaujā un atbildēt uz jautājumiem.

01 – Piekrīt, sākt interviju
02 - Piekrīt,sākt interviju citā laikā
-----Atkārtots zvans:-----------------03 - Respondents tagad un arī vēlāk aptaujas veikšanas laikā nebūs pieejams,meklēt citu piemērotu
respondentu (pierakstīt kontaktinformāciju)
04 - Persona nav kompetenta,cita piemērota persona ir iespējama,atzīmēt informāciju
Nav atzvanīšanas:---------------05 – Persona nav pieejama aptaujas laikā, nav pieejama neviena cita persona
06 - Respondents atsakās atbildēt,cits respondents nav pieejams
07 - Valodas barjera
08 - Nevar iegūt informāciju par lēmuma pieņēmēja vārdu un adresi
09 – Uzņēmums atrodas likvidācijas stadijā
SC11.
IF SC0=1
Šī aptauja ir plaša ES mēroga pētījuma sastāvdaļa un tās gaitā tiek apkopoti dažādu uzņēmumu lēmumu pieņēmēju
uzskati par biznesa jautājumiem.Jūsu atbildes paliks konfidenciālas.Vai jūs, lūdzu, piekristu piedalīties šajā aptaujā un
atbildēt uz jautājumiem.
01 – Piekrīt, sākt interviju
02 - Piekrīt,sākt interviju citā laikā
SC2.
NOTEIKT INTERVIJAS LAIKU
Vai jūs varētu veltīt laiku intervijai jau tagad vai mums ir jāvienojas par kādu citu piemērotāku laiku?
1 – sākt interviju
2 – vienoties par citu laiku

SC3.
Kāds ir jūsu ieņemamais amats uzņēmumā?
………………………………………………………….
1 – izpilddirektors,direktors,tml.
2 – finansu direktors, finansu pārvaldnieks
3 – cits lēmuma pieņēmējs
SC4.
NOTEIKT INTERVIJAS LAIKU JA PIEMĒROTAIS RESPONDENTS IR SASNIEGTS
Vai jūs varētu man iedot telefona numuru, uz kuru es jums varētu piezvanīt vēlreiz?
Telefona numurs: _________________
Vai jūs varētu man nosaukt savu vārdu?: __________________
Un kāds ir jūsu ieņemamais amats?: __________________
Kādā laikā jums labāk piezvanīt vēlreiz? (GGMMDDSSMM)
Liels paldies par jūsu atsaucību, es jums piezvanīšu vēlreiz kā mēs vienojāmies
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SC6.
IEVADS NĀKOŠAJAI ATZVANĪŠANAS REIZEI
Sveicināti!/ Labdien!/ Labvakar! Mani sauc __________________ un es strādāju “Latvijas Faktos”.Tad kad es
zvanīju iepriekšējo reizi jūs man ieteicāt piezvanīt šajā laikā, lai sniegtu interviju Eiropas Savienības pasūtītā
pētījuma ietvaros, kura gaitā mēs aptaujājam dažādu uzņēmumu lēmumu pieņēmējus.Vai mēs varam sākt
interviju?
1 – Jā
2 – vienoties par nākošo sazvanīšanos

SC5.
NOTEIKT INTERVIJAS LAIKU JA PIEMĒROTAIS RESPONDENTS NAV SASNIEGTS
Vai jūs man varētu nosaukt piemērotas personas vārdu?: __________________
Un viņa/viņas amats ir: __________________
Vai jūs man varētu nosaukt telefona numuru uz kuru es varētu viņam/viņai piezvanīt velreiz?
Telefona numurs: _________________
Kādā laikā jums labāk piezvanīt vēlreiz? (GGMMDDSSMM)

FIRST SCREENER
D1.

Es vēlētos sākt ar dažiem jautājumie par jūsu uzņēmumu.Cik cilvēku ir nodarbināti jūsu uzņēmumā?
- Mazāk kā 20 ..................................................................................... 0
- 20-49.................................................................................................. 1
- 50-249................................................................................................ 2
- 250-499.............................................................................................. 3
-

500 vai vairāk .................................................................................. 4

- [Nezin/NA] ......................................................................................... 9
JA MAZĀK KĀ 20, PATEIKTIES UN PĀRTRAUKT INTERVIJU

SECOND SCREENER
D2.

Kad,kurā gadā tika dibināts jūsu uzņēmus?
- pirms 1986.gada ................................................................................ 1
- laikā starp 1986. un 2001. gadu ........................................................ 2
- pēc 2001.gada ................................................................................... 3
- [Nezin/NA] ......................................................................................... 9

D3.

Runājot par pēdējiem diviem noslēgtajiem finanšu gadiem, kā ir mainījies jūsu uzņēmuma gada apgrozījums?
- Tas ir samazinājies............................................................................ 1
- Pieaudzis par mazāk kā 5% .............................................................. 2
- Pieaudzis no 6 līdz 25% .................................................................... 3
- Pieaudzis vairāk nekā par 25% ......................................................... 4
- Nav mainījies ..................................................................................... 5
- [Uzņēmums nav strādājis divus pilnus finanšu gadus] ..................... 6
- [Nezin/NA] ......................................................................................... 9

D4.

NEJAUTĀT,PIERAKSTĪT NO DATU BĀZES
NACE kods par uzņēmuma darbības pamatnozari

D5.

NEJAUTĀT,PIERAKSTĪT NO DATU BĀZES
Uzņēmuma NUTS reģions (NUTS 2 līmenis)
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Q1.

Vai jūsu uzņēmumam (tam, kas reģistrēts Latvijā) ir ievērojami ciešākas saites ar tiem preču un pakalpojumu
piegādātājiem, kas ģeogrāfiski atrodas jums tuvāk nekā ar citiem?

INTERVĒTĀJ:JA RESPONDENTAM NAV SKAIDRS,TAD AR “FIRMU” VAI “UZŅĒMUMU” MĒS SAPROTAM
UZŅĒMUMU/ UZŅĒMUMA FILIĀLI, KURĀ ATRODAS RESPONDENTS
TIKAI VIENA ATBILDE
- Jā ........................................................................................................ 1
- Nē ........................................................................................................ 2
- [Nezin/NA]………….. ........................................................................... 9
Q2.

Vai jūsu firma kontaktē ar citām jūsu reģiona firmām, augstskolām un pārvaldes institūcijām, lai apspriestu
kopīgas problēmas vai kopīgās potenciālās iespējas?
NOLASĪT – TIKAI VIENA ATBILDE
- Jā,bieži ................................................................................................ 1
- Jā,reizēm ............................................................................................. 2
- Tikai retu reizi ...................................................................................... 3
- Nekad .................................................................................................. 4
- [Nezin/NA] ........................................................................................... 9

Q3.

Vai jūsu firma atrodas tādā reģionā, kurā tādu uzņēmumu koncentrācija,kas strādā tai pašā biznesa nozarē kā
jūsu, ir:
NOLASĪT– TIKAI VIENA ATBILDE
- Augstāka nekā citur Latvijā.................................................................. 1
- Tāda pati kā visur citur Latvijā ............................................................. 2
- Zemāka nekā citur Latvijā.................................................................... 3
- [Nezin/NA] ........................................................................................... 9

Q4.

INTERVĒTĀJ, LASĪT LĒNĀM UN SKAIDRI
Ekonomisti bieži runā par tā sauktajiem klasteriem.Klasteri ir ģeogrāfiski tuvu izvietotu savstarpēji saistītu
uzņēmumu, preču un pakalpojumu piegādātāju un asociēto institūciju grupas,kas darbojas vienā nozarē.
Klasterā visi tā dalībnieki ir savstarpēji saistīti dažādos veidos. Tie sevī ietver līdzīgu situāciju, kurā atrodas
uzņēmumi (t.n. tie strādā vienā nozarē vai sektorā,tiem ir kopīgs tirgus,tie sastopas ar vienām un tām pašām
problēmām) un līdzīgas papildus funkcijas (t.n. augstskolu laboratorijas var palīdzēt privātajiem
uzņēmumiem,vairākas firmas var kopīgi attīstīt jaunus produktus vai kopīgi apgūt jaunus noieta tirgus).
Klasteri bieži darbojas vienā noteiktā reģionā, dažreiz vienā pilsētā.
Vai jūs esat dzirdējis par šādu klastera koncepciju?
TIKAI VIENA ATBILDE
- Jā ......................................................................................................... 1
- Nē ....................................................................................................... 2
- [Nezin/NA] ........................................................................................... 9

Q5.

Vai reģionā, kurā atrodas jūsu uzņēmums, tā darbības nozarē darbojas klasteri?
TIKAI VIENA ATBILDE
- Jā ......................................................................................................... 1
- Nē ....................................................................................................... 2
- [Nezin/NA] ........................................................................................... 9
1 punkts tiek dots par katru no sekojošām atbildēm
Q1 – 1
Q2 – 1 or 2
Q3 – 1
Q4 – 1
Q5 – 1
Maksimāli iespējami ir 5 punkti
Interviju turpināt tikai ar tiem uzņēmumiem, kuri saņēmuši 3 vai vairāk punktu.
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MAIN QUESTIONNAIRE
Q7.

Kā jūs uzskatāt, vai jūsu uzņēmums ir vai nav klastera daļa?
TIKAI VIENA ATBILDE
- Jā ......................................................................................................... 1
- Nē ........................................................................................................ 2
- [Nezin/NA] ........................................................................................... 9
JA Q7=1, ATLASĪT ( KLASTERU) VISOS JAUTĀJUMOS, KUROS TAS MINĒTS
JA Q7=2 VAI 9, ATLASĪT (REĢIONU) VISOS JAUTĀJUMOS, KUROS TAS MINĒTS

Q8

Vai jūsu uzņēmums AKTĪVI piedalās vienā vai vairākos tīklos, kurus veido vietējie uzņēmumi (konkurenti,
piegādātāji, klienti) un/vai valsts iestādes, kas ir iesaistītas vienā un tai pašā biznesa sektorā?
NOLASĪT – TIKAI VIENA ATBILDE
- Jā, vienā šādā tīklā.............................................................................. 1
- Jā, divos vai vairākos šādos tīklos ...................................................... 2
- Nē ........................................................................................................ 3
- [Nezin/NA] ........................................................................................... 9

Q9.

Vai pēdējo divu gadu laikā jūsu uzņēmums:
NOLASĪT – ROTĒT – IESPĒJAMAS VAIRĀKAS ATBILDES
- Jā ......................................................................................................... 1
- Nē ........................................................................................................ 2
- [Nezin/NA] ........................................................................................... 9
a) Ir veicis tirgus pētījumus, lai ieviestu jaunus produktus vai pakalpojumus ................................. 1 2 9
b) Ir ieviesis jaunus vai ievērojami uzlabotus produktus vai pakalpojumus ................................... 1 2 9
c) Ir ieviesis jaunas vai ievērojami uzlabotas ražošanas tehnoloģijas ............................................ 1 2 9
d) Pieteicis reģitrācijai vienu vai vairākus patentus ........................................................................ 1 2 9
e) Reģistrējis vienu vai vairākas starptautiskas tirguszīmes .......................................................... 1 2 9
f) Veicis pētījumus savās laboratorijās............................................................................................ 1 2 9
g) Pasūtījis pētījumus citās firmās, universitātēs vai pētnieciskos institūtos. ................................. 1 2 9

Q10.

Kurš ir jūsu uzņēmuma pamatdarbības virziens?
NOLASĪT – TIKAI VIENA ATBILDE
- IKT (Informācijas, Komunikāciju Tehnoloģijas) un Komunikācijas iekārtas
- Aeronautika un kosmoss ..................................................................... 2
- Farmācijas un medicīnas iekārtas ....................................................... 3
- Celtniecība (materiāli, iekārtas, smagās konstrukcijas)....................... 4
- Auto ..................................................................................................... 5
- Metāla apstrāde ................................................................................... 6
- Plastmasa............................................................................................ 7
- Ķīmiskie produkti ................................................................................. 8
- Tekstilizstrādājumi, ādas izstrādājumi, apavi ...................................... 9
- Enerģētika ......................................................................................... 10
- Ražošanas iekārtas (mašīnas, elektroiekārtas)................................. 11
- Pārtikas industrija ............................................................................. 12
- Izklaide .............................................................................................. 13
- Pakalpojumi ....................................................................................... 14
- Cits… ................................................................................................. 15
- [Nezin/NA]………….. ......................................................................... 99
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Q12.

[CLUSTER]: Vai jūs sadarbojaties ar šādiem partneriem klastera ietvaros?
[REGION]: Vai jūs sadarbojaties ar sekojošiem partneriem savā reģionā?
IESPĒJAMAS VAIRĀKAS ATBILDES
Jā .......................................................................................................... 1
- Nē ....................................................................................................... 2
- [Nezin/NA] ........................................................................................... 9
a) Valsts pārvalde ........................................................................................................................... 1 2 9
b) Universitātes un citas izglītības iestādes .................................................................................... 1 2 9
c) Valsts laboratorijas vai pētnieciskie institūti ................................................................................ 1 2 9
d) Lielās kompānijas ....................................................................................................................... 1 2 9
e) Mazie un vidējie uzņēmumi ........................................................................................................ 1 2 9
f) Darbību uzsākušie/Jaundibinātie uzņēmumi ............................................................................... 1 2 9
g) Finanšu institūcijas...................................................................................................................... 1 2 9

Q13.

[CLUSTER]: Vai tas, kas esat daļa no klastera, kurā darbojaties, dod Jums priekšrocības konkurēt ...
[REGION]: Vai tas, ka Jūs darbojaties savā reģionā, dod Jums priekšrocības konkurēt ...
IESPĒJAMAS VAIRĀKAS ATBILDES
- Jā ......................................................................................................... 1
- Nē ........................................................................................................ 2
- [Nezin/NA] ........................................................................................... 9
a) Vietējā tirgū ................................................................................................................................. 1 2 9
b) Reģionālajā tirgū ......................................................................................................................... 1 2 9
c) Latvijas tirgū ................................................................................................................................ 1 2 9
d) Eiropas tirgū................................................................................................................................ 1 2 9
e) Pasaules tirgū ............................................................................................................................. 1 2 9

Q14.

[CLUSTER]: Par katru no sekojošām aktivitātēm un darbības jomām, lūdzu, PASAKIET MAN, vai tās ir
raksturīgas Jūsu klasterim?
[REGION]: Par katru no sekojošām aktivitātēm un darbības jomām, lūdzu pasakiet man, vai tās ir raksturīgas
Jūsu reģionam?
NOLASĪT – ROTĒT – IESPĒJAMAS VAIRĀKAS ATBILDES
Raksturīgs.............................................................................................. 1
Nav raksturīgs........................................................................................ 2
- [Nezin/NA] ........................................................................................... 9
a) Informācijas apmaiņa par tehnoloģijām ...................................................................................... 1 2 9
b) Informācijas apmaiņa par tirgu.................................................................................................... 1 2 9
c) Apmaiņa ar vislabāko pieredzi un praksi.................................................................................... 1 2 9
d) Partnerattiecību paplašināšana specifisku biznesa projektu ietvaros......................................... 1 2 9
e) Partnerattiecību paplašināšana, lai konkurētu Eiropas tirgū....................................................... 1 2 9
f) Darbinieku ar iemaņām algošana ............................................................................................... 1 2 9
g) Uzņēmējdarbības gara veicināšana............................................................................................ 1 2 9
h) Pieejas atvieglošana finanšu resursiem......................................................................................1 2 9
i) Pieejas atvieglošana zemes īpašumiem ..................................................................................... 1 2 9
j) Infrastruktūru koplietošanas veicināšana (piem., ēkas, pētnieciskās laboratorijas, apmācību telpas un
iekārtas) .......................................................................................................................................... 1 2 9
k) Pieeja pētniecības infrastruktūrai (laboratorijēm, universitātēm utml.)....................................... 1 2 9
l) Laika, kas nepieciešams ieiešanai tirgū, saīsināšana ................................................................ 1 2 9
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Q15.

[CLUSTER]: Vai pieprasījums pēc produktu vai pakalpojumu jauninājumiem Jūsu klastera ietvaros ir augstāks
salīdzinot ar pieprasījumu ārpus tā?
[REGION]: Vai pieprasījums pēc produktu vai pakalpojumu jauninājumiem Jūsu reģiona ietvaros ir augstāks
salīdzinot ar pieprasījumu ārpus tā?
NOLASĪT – TIKAI VIENA ATBILDE
- Jā, būtiski augstāks ............................................................................. 1
- Jā, nedaudz augstāks.......................................................................... 2
- Nē, tas ir līdzīgs abos gadījumos......................................................... 3
- Nē, tas ir zemāks ................................................................................. 4
- [Nezin/NA] ........................................................................................... 9

Q16.

[CLUSTER]: Cik lielā mērā izdevīga dažādām Jūsu uzņēmuma nodaļām ir piederība klasterim?
[REGION]: Cik lielā mērā izdevīga dažādām Jūsu uzņēmuma nodaļām ir piederība Jūsu reģionam?
NOLASĪT – IESPĒJAMAS VAIRĀKAS ATBILDES
- Lielā mērā izdevīgi............................................................................... 1
- Zināmā mērā izdevīgi .......................................................................... 2
- Pavisam nedaudz vai nav izdevīgi ...................................................... 3
- [Uzņēmumā nav tādas nodaļas] .......................................................... 8
- [Nezin/NA] ........................................................................................... 9
a) Izpēte un attīstība ................................................................................................................. 1 2 3 8 9
b) Mārketings ........................................................................................................................... 1 2 3 8 9
c) Pārdošana ............................................................................................................................ 1 2 3 8 9
d) Ražošana.............................................................................................................................. 1 2 3 8 9
e) Personāla daļa ...................................................................................................................... 1 2 3 8 9
f) Sagāde/ komplektēšana / piegāde......................................................................................... 1 2 3 8 9

Q17.

Lūdzu, pasakiet man, vai Jūs piekrītiet vai nepiekrītiet katram no sekojošiem izteikumiem
IESPĒJAMAS VAIRĀKAS ATBILDES
- Piekrīt................................................................................................... 1
- Nepiekrīt .............................................................................................. 2
- [Nezin/NA] ........................................................................................... 9
a)[CLUSTER]: Konkurence klastera ietvaros ir intensīvāka salīdzinot ar citiem reģioniem
[REGION]: Konkurence Jūsu reģiona ietvaros ir intensīvāka salīdzinot ar citiem reģioniem....... 1 2 9
FILTRS, JAUTĀT b. c. un d TIKAI TAD, JA Q17a = 1
b)[CLUSTER]: Augstāka konkurence klastera ietvaros ir pozitīva, jo palielina konkurētspēju
[REGION]: Augstāka konkurence Jūsu reģionā ir pozitīva, jo palielina konkurētspēju................ 1 2 9
c)[CLUSTER]: Lielāka konkurence ir daļa no klastera panākumiem
[REGION]: Lielāka konkurence ir daļa no mana reģiona panākumiem........................................ 1 2 9
d)[CLUSTER]: Lielāka konkurence klastera ietvaros ierobežo firmu attīstības kapacitāti/ jaudu
[REGION]: Lielāka konkurence Jūsu reģionā ierobežo firmu attīstības kapacitāti/ jaudu............ 1 2 9

JAUTĀT VISIEM
Q18.

Vai pēdējo 5 gadu laikā Jūs paplašinājāt savas darbības diapazonu (piemēram, sākāt piedāvāt jaunus
pakalpojumus saviem klientiem)?
NOLASĪT – TIKAI VIENA ATBILDE
[CLUSTER]:- Jā, un piederība klasterim to veicināja
[REGION]:- Jā, un piederība manam reģionam to veicināja ................. 1
[CLUSTER]: -Jā, bet piederība klasterim to īpaši neveicināja
[REGION]: -Jā, bet piederība manam reģionam to īpaši neveicināja .... 2
- Nē ........................................................................................................ 3
- [Nezin/NA] ........................................................................................... 4

FILTRS Q19: JAUTĀT TIKAI TIEM, KURI UZSKATA, KA VIŅI DARBOJAS KLASTERĪ, Q7 = 1
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Q19.

Runājot par Jūsu firmas atrašanās vietu, kuram no izteikumiem Jūs piekrītiet?
NOLASĪT – TIKAI VIENA ATBILDE
- Jūsu firma atrodas (tika izveidota vai pārcelta) tās pašreizējā atrašanās vietā citu iemeslu nevis
atrašanās klasterī dēļ, vai ...................................................................... 1
- Būt klasterī bija nozīmīgs iemesls Jūsu formas atrašanās vietas izvēlei

2

- [Nezin/NA] ........................................................................................... 9
Q20.

[CLUSTER]: Vai Jūs uzskatāt, ka valsts iestādēm ir sava loma atbalstot Jūsu klasteri?
[REGION]: Vai Jūs uzskatāt, ka valsts iestādēm ir sava loma atbalstot Jūsu reģionu?
NOLASĪT – TIKAI VIENA ATBILDE
- Jā, tām ir izšķiroša loma ...................................................................... 1
- Jā, tām ir svarīga loma ........................................................................ 2
- Jā, bet tām ir ierobežota loma ............................................................. 3
- Nē ....................................................................................................... 4
- Nezin/NA ............................................................................................. 9

Q21.

Vai Jūs kaut ko esat dzirdējis vai zināt par stratēģiskiem plāniem padarīt Jūsu reģionu atpazīstamu ar savu
kompetenci vienā vai vairākos rūpniecības nozares sektoros?
NOLASĪT – TIKAI VIENA ATBILDE
- Jā, sektorā, kurā darbojas mūsu firma ................................................ 1
- Jā, bet tas ir sektorā, kurā mūsu firma nedarbojas.............................. 2
- Nē ....................................................................................................... 3
- Nezin/NA ............................................................................................. 9

Q22.

[CLUSTER:] Lūdzu pasakiet man, kurus no sekojošiem instrumentiem, pašlaik nodrošina valsts iestādes, lai
sniegtu atbalstu Jūsu klasterim?
[REGION:] Lūdzu pasakiet man, kurus no sekojošiem instrumentiem, pašlaik nodrošina valsts iestādes, lai
sniegtu atbalstu Jūsu reģionam?
IESPĒJAMAS VAIRĀKAS ATBILDES
- Pašlaik nodrošina ................................................................................ 1
- Pašlaik nenodrošina ............................................................................ 2
- Nezin/NA ............................................................................................. 9
a) Tiešs finansiāls atbalsts finansējot konkrētus projektus ............................................................ 1 2 9
b) Administratīvo procedūru atvieglošana...................................................................................... 1 2 9
c) Ēku vai cita veida insfrastruktūras nodrošināšana ...................................................................... 1 2 9
d) Nodokļu samazināšanas shēmas izmaksām par pētījumumiem un attīstību un jaunievedumiem1 2 9
e) Nodokļu samazināšanas shēmas citām jomām, kas nav saistītas ar pētījumu un attīstības un jaunievedumu
ieviešanas izmaksām ..................................................................................................................... 1 2 9
f) Sabiedrisko pasākumu organizēšana (gadatirgi, tirdzniecības izstādes...) ............................... 1 2 9
g) Sadarbības veicināšana ar universitātēm, pārvaldes struktūrām .............................................. 1 2 9
h) Sadarbības veicināšana ar firmām ............................................................................................ 1 2 9
i) Atbalsts inkubatora attīstībai ...................................................................................................... 1 2 9
j) Atbalsts reģiona/ klastera reputācijas uzlabošanai ..................................................................... 1 2 9
k) Informācijas izplatīšanas veicināšana (par tirgus pieprasījumu, tirgus situāciju, jauniem noteikumiem...)
....................................................................................................................................................... 1 2 9
l) Starp-nacionālo sakaru veicināšana ar citiem klasteriem vai ģeogrāfiskiem apgabaliem ......... 1 2 9

9

Q23

[CLUSTER:] Kurās no sekojošām jomām, pēc Jūsu domām, valsts iestādēm būtu jāuzlabo sava darbība, lai
labāk atbalstītu Jūsu klastera attīstību:
[REGION:] Kurās no sekojošām jomām, pēc Jūsu domām, valsts iestādēm būtu jāuzlabo sava darbība, lai
labāk atbalstītu Jūsu reģiona attīstību:
IESPĒJAMAS VAIRĀKAS ATBILDES
- Būtu jāuzlabo....................................................................................... 1
- Nav nepieciešamības uzlabot.............................................................. 2
- Nezin/NA ............................................................................................. 9
a) Tiešs finansiāls atbalsts finansējot konkrētus projektus ............................................................. 1 2 9
b) Administratīvo procedūru atvieglošana....................................................................................... 1 2 9
c) Ēku vai cita veida insfrastruktūras nodrošināšana ...................................................................... 1 2 9
d) Nodokļu samazināšanas shēmas izmaksām par pētījumiem un attīstībai un jaunievedumu ieviešanai
........................................................................................................................................................ 1 2 9
e) Nodokļu samazināšanas shēmas citām jomām, kas nav saistītas ar izmaksām par pētījumiem un attīstības un
jaunievedumu ieviešanu.................................................................................................................. 1 2 9
f) Sabiedrisko pasākumu prganizēšana (gadatirgi, tirdzniecības istādes...) ................................... 1 2 9
g) Sadarbības veicināšana ar universitātēm, pārvaldes struktūrām ............................................... 1 2 9
h) Sadarbības veicināšana ar firmām ............................................................................................. 1 2 9
i) Atbalsts inkubator attīstībai .......................................................................................................... 1 2 9
j) Atbalsts reģiona/ klastera reputācijas uzlabošanai ...................................................................... 1 2 9
k) Informācijas izplatīšanas veicināšana (par tirgus pieprasījumu, tirgus situāciju, jauniem noteikumiem...)
........................................................................................................................................................ 1 2 9
l) Starp-nacionālo sakaru veicināšana ar citiem klasteriem vai ģeogrāfiskiem apgabaliem ........... 1 2 9

Q24.

[CLUSTER:] Vai Jūs uzskatāt, ka savstarpēju attiecību veidošana ar citiem Eiropas klasteriem, kuri darbojas
tajā pašā biznesa jomā, ir:
[REGION:] Vai Jūs uzskatāt, ka savstarpēju attiecību veidošana ar citiem Eiropas reģioniem, kuri darbojas tajā
pašā biznesa jomā, ir:
NOLASĪT – TIKAI VIENA ATBILDE
- drauds, vai ........................................................................................... 1
- izdevība ............................................................................................... 2
- Nezin/NA ............................................................................................. 9

D6.

Noslēgumā, es vēlētos Jums pajautāt, vai Eiropas Komosija nākotnē var vēlreiz griezties pie Jums, lai
informētu Jūs par iespējām, kuras tā piedāvā firmām, kas piedalās klasteros. Ja Jūs piekrītat, mēs iedosim
Jūsu kompānijas nosaukumu Eiropas Komisijai, ja nē, Jūsu kompānija paliks pilnībā anonīma.
NOLASĪT – TIKAI VIENA ATBILDE
- Piekrīt, ka var pie tās atkārtoti griezties nākotnē ................................. 1
- Nepiekrīt, ka pie tās vēlreiz grieztos ar šiem jautājumiem................... 2
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