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54% kā iemeslu, 
kādēļ iepērkas 
internetā, min tieši 
«Piegāde uz mājām».

Avots: Gemius AdHoc (2018.09)



42%

43%

Kā visizplatītākā problēma ir minēta:
«Piegāde prasīja pārāk ilgu laiku».

Avots: Gemius AdHoc (2018.09)



Preces un pakalpojumi, kas iegādāti Latvijas un 
ārzemju eKomercijas lapās.

43%

60%
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Apģērbs, apavi un aksesuāri

Automobiļi un to piederumi

Datori un ar tiem saistīta aparatūra (izņemot videospēles)

Gatavā ēdiena piegāde

Grāmatas, žurnāli, filmas, mūzika

Kosmētika un citi skaistumkopšanas produkti

Mēbeles un interjera piederumi

Pārtika (izņemot gatavo ēdienu piegāde)

Preces māmiņām un mazuļiem

Sadzīves tehnika (TV, kameras, veļas mazgājamās mašīnas…

Spēles (galda spēles, bērnu rotaļļietas, puzles)

Sporta aprīkojums

Veselības aprūpes produkti

Viedtālruņi, planšetes un gadžeti

Latvijas

Ārzemju

Avots: Gemius AdHoc (2018.09)



Pieprasījums pēc norēķina iespējas ar bankas karti 
piegādes brīdī ir lielāks nekā piedāvājums.

46%
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Pārskaitījums no bankas konta, izmantojot internetbanku

Skaidrā naudā, piegādes brīdī

Ar debetkarti/kredītkarti veikalā

Izmantojot interneta norēķinu un naudas pārskaitījumu
sistēmas (Paypal, Webmoney, utt.)

Ar debetkarti/kredītkarti, piegādes brīdī

Skaidrā naudā veikalā

Izmantojot online maksājumu pakalpojumu sniedzējus
(Paysera, FirstData, utt.)

Ar teksta īsziņu / SMS

Maksājumu iespējas, kuras…

…ir izmantotas

…labprāt izmantotu

Avots: Gemius AdHoc (2018.09)



58% Latvijas 
iedzīvotāju, kas 

neiepērkas internetā, 
kā galveno iemeslu 

min vēlmi preci 
redzēt dzīvē!



Kādas ierīces Jūs izmantojat, lai iepirktos internetā?

97%

60%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 -74

Avots: Gemius AdHoc (2018.09)



Ar kurām no minētajām problēmām Jūs esat saskāries,
iepērkoties internetā ar mobilā telefona vai 
planšetdatora palīdzību?

Avots: Gemius AdHoc (2018.09)

32%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Neērta informācijas ievade aizpildāmajās
formās, filtros, u.c.

Pārāk mazi burti, bildes u.c.

Pārāk liels veicamo darbību skaits pirkuma
laikā

Neesmu saskāries ar augstākminētajām
problēmām

Mobilās aplikācijas vai mobilās versijas
neesamība

Pārāk lēns internets

Neērtas piedāvātās maksājumu iespējas

Pārāk lieli burti, bildes u.c.



Kas Jūs varētu motivēt?

48%

27%
19% 21%

Ātrāka piegāde Produkta
atgriešanas un

garantijas noteikumu
uzlabojumi

Biežāk iepirkties Uzsākt iepirkties



eKomercijas pētījuma metodoloģija.

Tiešsaistes aptauja (Online, CAWI). Pētījumā tika izmantota interneta POP-UP anketa, kas tika rādīta pēc nejaušības principa 

izvēlētiem interneta lietotājiem portālos:

 andelemandele.lv

 delfi.lv

 gismeteo.lv

 iauto.lv

 jauns.lv

 sportacentrs.com

 tvnet.lv

Aptaujas anketā ir 40 jautājumi (33 tematiskie jautājumi un 7 sociāli demogrāfiskie jautājumi).

Izlase ar SKDS strukturālajiem datiem tiek svērta pēc dzimuma, vecuma un reģiona rādītājiem.

Mērķa grupa: Interneta lietotāji Latvijā vecumā no 18 - 74 gadiem

Panelis: N=3137
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