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Aptauja: Aptuveni 90% interneta lietotāju vismaz vienreiz ir iepirkušies internetā  

 

Salīdzināšanas portāla Gudriem.lv veiktajā aptaujā noskaidrojies, ka 67,9% aptaujas 

dalībnieku preces internetā izvēlas, vadoties pēc zemākās cenas principa. Turklāt 10,4% 

aptaujāto atzīst, ka internetā nekad nav iepirkušies.  
 

Aptauja veikta 2012. gada sākumā, aptaujājot 470 respondentus vietnē Gudriem.lv. Atbildot uz 

jautājumu par ieradumiem iepērkoties internetā, 67,9% respondentu atbildēja, ka vispirms noskata 

un izvēlas kāroto preci un pēc tam meklē, kurā interneta veikalā tā nopērkama lētāk. 21,7% 

Gudriem.lv aptaujāto atbildēja, ka viņiem ir vairāki iemīļotākie interneta veikali, kuros viņi 

iepērkas. Vēl 10,4% noliedza, ka jebkad iepirkušies internetā. 

Latvijas Interneta asociācijas izpilddirektors Viesturs Šelmanovs-Plešs uzskata, ka bez cenas 

patērētājiem ir svarīga arī drošība. «Jā, cilvēki tiešām meklē, kur prece nopērkama lētāk. Ļoti bieži 

tas notiek, izmantojot dažādus cenu salīdzināšanas rīkus internetā. Tomēr cena nav vienīgais 

faktors, jo cilvēki analizē arī interneta veikala uzticamību - lētākais scenārijs var būt riskantākais. 

Pēdējos gados vērojams, ka cilvēki izvēlas piemaksāt kādu latu, ja ir pārliecināti, ka attiecīgais 

interneta veikals turpinās eksistēt arī pēc gada, kad viņiem varbūt radīsies sūdzības par iegādāto 

lietu. Cilvēki ir tendēti arī izvēlēties tādus veikalus, ar kuriem viņiem jau bijusi pozitīva sadarbības 

pieredze.» 

Patlaban Latvijā darbojas ap 500 interneta veikalu. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina,  ka 

kopējais apgrozījums mazumtirdzniecībā pa pastu vai interneta veikalos 2009. gadā bija ap 39 

miljoniem latu, 2010. gadā pārsniedza 42 miljonus latu, bet 2011.gadā pieauga līdz 49 miljoniem 

latu. Latvijas lielāko interneta veikalu apgrozījums 2011.gadā audzis vidēji par 30 – 40%.  

“Iedzīvotāju interese par iepirkšanos internetā pieaug. Savukārt pats interneta veikalu tirgus Latvijā 

beidzot ir nostabilizējies – krīzes laikā bija brīdis, kad liela daļa interneta veikalu bankrotēja, 

mainīja īpašniekus. Tagad atkal viss kļuvis mierīgāk,” secina asociācijas izpilddirektors.  

Šelmanovs - Plešs uzskata, ka salīdzināšanas portālu darbība saasina konkurenci interneta veikalu 

starpā un veicina zemākas cenas. «Patērētāju ieguvums no šādām sistēmām ir pietiekami liels - tajos 

atrast lētāko cenu ir vienkāršāk, ātrāk un tas viss notiek vienuviet. Pie tam salīdzināšanas vietnes 

interneta veikaliem piespiež turēt salīdzinoši zemas cenas – galu galā potenciālais pircējs ar pāris 

klikšķiem var nokļūt jau pavisam citā vietā internetā,» viņš saka.  

Vietnē Gudriem.lv apkopoti piedāvājumi no vairāk nekā 300 interneta veikaliem. Sev interesējošo 

portāla apmeklētāji var atrast gan pēc kārotās preces kategorijas, gan vēlamās cenu amplitūdas. 

Atrastos rezultātus iespējams filtrēt, meklētājā ievadot atslēgvārdus vai pieprasot atlasīt tikai tās 

preces, kas atrodas interneta veikalu noliktavās un nebūs ilgi jāgaida.  

Gudriem.lv interneta veikalu salīdzināšanas rīks atrodams šeit: 

http://www.gudriem.lv/veikali?lng=lv  

 

Salīdzināšanas portāls Gudriem.lv savu darbību uzsāka 2009.gadā. Tas ir neatkarīgs interneta resurss, kura 

lietotājiem ir iespēja patstāvīgi salīdzināt dažādu pakalpojumu un preču cenas. Ja sākotnēji portāls piedāvāja salīdzināt 
tikai Latvijas tirgū pieejamo mobilo operatoru tarifu plānus, šodien iespējams salīdzināt arī priekšapmaksas kartes, 
depozītus, ātros kredītus, OCTA polises, viesnīcu un aviobiļešu cenas, ceļojumu apdrošināšanas piedāvājumus, interneta 
un TV pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus, kā arī kolektīvās iepirkšanās interneta vietņu piedāvājumus un lielveikalu 

tīklu atlaides. Drīzumā Gudriem.lv lietotājiem būs pieejamas vēl vairāku aktuālo pakalpojumu salīdzināšanas iespējas.  

 

Sarmīte Vucāne, tālr. – (+371) 29424515, e-pasts – sarmite@gudriem.lv, interneta mājas lapa – 

www.gudriem.lv.  
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