Aptauja par tūrisma produktu un pakalpojumu pieejamību
Mazsalacas novadā
Lai novērtētu tūrisma maršrutus un tūrisma pakalpojumu sniedzēju darba efektivitāti novadā, kā arī
apmeklētāju vēlmes un ieradumus, Tūrisma informācijas centrs veic klientu aptauju. Iegūtos
rezultātus un secinājumus plānots izmantot Mazsalacas novada tūrisma maršrutu un projektu izstrādē.
Sniedziet sekojošu informāciju par sevi:
Dzimums:

Vecums:

sieviete
vīrietis

< 25
26-45
46 – 61
> 62

Dzīvesvieta

Izglītības līmenis:
pamata
vidējā
augstākā
(pilsēta, valsts)

1. Norādiet Jūsu ceļojuma mērķi (Var atzīmēt vairākus):
□ Pavadīt atvaļinājumu
□ Pavadīt brīvdienas
□ Apciemot draugus, radiniekus
□ Darījumu/biznesa/pieredzes apmaiņas brauciens
□ Šķērsot teritoriju
□ Cits
1.1. Ja esat norādījuši, ka tikai šķērsojat teritoriju, lūdzu, precizējiet:
No kurienes dodaties:________________
Uz kurieni dodaties:__________________

2. Cik reizes līdz šim esat apmeklējuši Mazsalacas novadu?
□ vienu
□ divas
□ 3-5 reizes
□ Vairāk kā 5
□ cits__________________

3. Ar ko kopā Jūs ceļojat (Var atzīmēt vairākus)?
□ Ar partneri
□ Ar ģimeni, ieskaitot bērnus
□ Ar draugiem
□ Vienatnē
□ Ar radiniekiem
□ Organizētā grupā
□ Ar darba kolēģiem, klases/studiju biedriem
□ Cits

4. Cik ilga ir Jūsu uzturēšanās Mazsalacas novadā?
□ Vienu dienu
□ 2 - 3 dienas
□ 4 - 7 dienas
□ vairāk nekā nedēļu
□ Tikai šķērsojot teritoriju
4.1. Ja uzturaties ilgāk kā dienu, lūdzu, norādiet, vai izmantojat naktsmītņu pakalpojumus?
□ Jā
□ Nē

4.2. Ja esat izmantojuši, lūdzu, norādiet naktsmītnes veidu (Var atzīmēt vairākus):
□ viesnīca
□ viesu nams/viesu māja/brīvdienu māja
□ kempings
□ telts vieta
□ nakšņoju pie radiem vai draugiem

5. Kādu naudas daudzumu Jūs tērējat vienam cilvēkam, uzturoties Mazsalacas novadā?
□ No 5 līdz 10
□ No 10 līdz 20
□ No 20 līdz 50
□ No 50 līdz 70 EUR
□ cits __________

6. Kur Jūs ieguvāt informāciju par tūrisma iespējām un pakalpojumiem Mazsalacas
novadā(Var atzīmēt vairākus)?
□ www.latvia.travel
□ www.vidzeme.com
□ Pašvaldības interneta vietnē, tūrisma informācijas centru vietnē
□ Tādos interneta meklētājos kā Google, Vietas, Atklāj Latviju u.c.
□ Izstādēs, gadatirgos
□ No radu un draugu ieteikumiem
□ Medijos (TV, radio, laikraksti, žurnāli..)
□ Sociālajos tīklos (twitter, draugiem.lv, facebook)
□ Drukātajos izdevumos (bukleti, ceļveži, ceļojumu rokasgrāmatas,..)
□ citur______________

7.Lūdzu novērtēt skalā no 1-10 ( 1- viszemākais vērtējums, 10 – visaugstākais vērtējums,
n- neizmantoju ) saņemto pakalpojumu un produktu kvalitāti:
□ Informācijas pieejamība ( bukleti, ceļveži, internets, tūrisma informācijas centri, u.c.)
□ Apskates vietas un objekti
□ Ceļu stāvoklis
□ Norādes un informatīvās zīmes
□ Naktsmītņu piedāvājums
□ Ēdināšanas pakalpojumi
□ Sakari ( pasts, bezvadu internets, sakaru pārklājums u.c.)
□ Saimnieku viesmīlība (ietver atsaucību, laipnību, smaidu, valodas prasmes u.c.)
□ Cits___

-----------------------------------------------------------------

8. Atzīmējiet, pēc jūsu domām,Mazsalacas novada raksturīgākos un nozīmīgākos tūrisma
apskates objektus, un vai esat tos personīgi apmeklējis (Var atzīmēt vairākus)?

 Skaņākalna dabas parks
 Valtenberģu muiža
Mazsalacas novada muzejs
Dauģēnu dabas taka
Salacas upe
Sēļu muiža
Amatu māja
Līču skola
 Kungu celiņi
Trošu jeb līgojošais tilts
Lībiešu pilskalns
Dabas liegums “Ziemeļu purvi”
 Zemnieku saimniecības
 Citi ________________________________

 jā
 jā
 jā
 jā
 jā
 jā
 jā
 jā
 jā
 jā
 jā
 jā
 jā

 nē
 nē
 nē
 nē
 nē
 nē
 nē
 nē
 nē
 nē
 nē
 nē
 nē

10. Atzīmējiet Mazsalacas novada jomu, kas īpaši izceļama (Lūdzu atzīmēt trīs prioritārās):
Dabas tūrisms ( dabas parki, dabas takas, kempingi u.c.)
Kultūrvēsturiskais tūrisms ( muzeji, muižas, pilis, amatniecības centri, tradīcijas, dzīvesveids u.c.)
Aktīvais tūrisms ( velotūrisms, izjādes, ūdenstūrisms u.c.)
 Senioru tūrisms ( piedāvājums vecāka gadagājuma cilvēkiem )
 Lauku tūrisms ( viesu nami, demonstrējumu saimniecības, tematiskie ciemati, lauku veltes u.c.)
Industriālais tūrisms ( rūpnīcas, dzelzceļš u.c)
Gastronomiskais tūrisms ( vietējie produkti, receptes, lauku tirdziņi u.c.)
Sakrālais tūrisms ( baznīcas, svētvietas u.c)
 Ģimeņu ar bērniem tūrisms
Cits____________________________________________________________________________________

11.Kādos Tūrisma informācijas centra rīkotajos pasākumos vēlētos piedalīties?
Velo braukšanas pasākumos
Nūjošanas pārgājienos
Orientēšanās sacensībās
 Laivošanas sacensībās
Talkās
Pārgājienos
Citos:

11. Jūsu priekšlikumi tūrisma nozares pilnveidošanai Mazsalacas novadā
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Paldies par piedalīšanos aptaujā!
Aizpildītās anketas lūdzam nogādāt Mazsalacas novada Tūrisma informācijas centrā,
Rūjienas ielā 1, Mazsalacā. Tūrisma informācijas centra kontaktinformācija:
tālr. 28374774, e-pasts: turisms@mazsalacasnovads.lv

