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Iepirkšanās paradumu maiņa 
Covid-19 pandēmijas laikā

Pielikuma redaktore Regīna TAMANE, tekstu autore Ieva OZOLA.

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par «Pārmaiņas tuvplānā» saturu atbild projekta īstenotājs SIA «Izdevniecība Auseklis».

Tirāža – 3550 eksemplāru.

  Aizvadītais gads mainījis visu mūsu dzīves, tostarp iepirkšanās paradumus. Tirdzniecības ierobežojumi un aizliegumi ir darījuši 
savu. Pārdevējiem nācies domāt par preču iekārtošanu interneta veikalu plauktos, piegādātājiem nodrošināt iespējami ērtu un raitu to 
saņemšanu, bet pircējiem – saprast, kur un ko vispār var nopirkt, kā arī saglabāt vēsu prātu un neļauties spontāniem izdevumiem. Šajā 
pielikumā skaidrosim, cik lielā mērā paradumi ir mainījušies un vai tie ir pagaidu pielāgošanās apstākļiem vai mūsu jaunā ikdiena.

Pielikums Nr. 5

Omniva pakomātos pārliecinoši dominē 
sūtījumi no interneta veikaliem
  Pandēmijas laiks, kad stingrie noteikumi 
Covid-19 izplatības ierobežošanai liedza gan 
doties ciemos, gan klātienē iegādāties dažā-
das preces, licis iedzīvotājiem aktīvāk izman-
tot pakomātus. Tie tik ļoti iedzīvojušies mūsu 
pilsētvidē, ka neticami šķiet laiki vēl pirms 
dažiem gadiem, kad bez tiem iztikām.
  Omniva Pārdošanas nodaļas vadītājs Mā-
ris KUĻIKOVSKIS stāsta, ka uzņēmuma 
pakomāti Limbažos un Salacgrīvā uzstādīti 
pirms nepilniem trim gadiem – 2018. gada  
16. novembrī, savukārt Alojā gadu vēlāk –  
2019. gada 22. novembrī. Kopumā šobrīd 
Latvijā ir 208 Omniva pakomāti, bet gada 
beigās paredzēts uzstādīt vēl 92. Tātad to 
skaits pieaugs par aptuveni 44%. Viens no 
jaunajiem pakomātiem paredzēts arī mūspu-
sē. Tomēr jāatzīst, ka pandēmijas ietekmes 
dēļ pakomātu tīkla paplašināšana nenorit tik 
strauji, kā Omniva vēlētos. 
  Pieaugs ne tikai pakomātu, bet jau šobrīd 
salīdzinājumā ar pērngada maiju būtiski kā-
pis arī tajos saņemto sūtījumu skaits. Intere-
santi, ka visvairāk tieši Alojā – pat par 49%, 
kas atbilst vidējam rādītājam valstī. – Jau 
iepriekšējos gados esam novērojuši, ka maz-
pilsētās pakomātu izmantošana ir ļoti aktīva, 
jo vietējiem iedzīvotājiem paveras plašs ne-
klātienē iegādājamo preču sortiments. Nozī-
mīgi faktori ir arī cena un ietaupītais laiks, 

– teic Omniva Pārdošanas nodaļas vadītājs. 
Limbažos sūtījumu skaits pieaudzis par ap-
tuveni trešdaļu jeb 33%, vismazāk tas audzis 
Salacgrīvā – par 17%. Vienu gan sarunbiedrs 
apgalvo droši: – No visiem sūtījumiem pār-
liecinoši lielākā daļa ir vietējos un ārvalstu 
interneta veikalos pasūtītās preces.
  Reaģējot uz tik strauju izaugsmi, pēdējā 
gada laikā daudzkāršojies Omniva darbinieku 
skaits, palielināts pakomātu skapīšu kopskaits 
(esošajiem pakomātiem pievienotas jaunas 
sekcijas), pārskatītas un uzlabotas procedū-
ras, palielināts autoparks, kā arī sākta sadar-
bība ar Narvesen. M. Kuļikovskis uzskata, ka 
arī konkurējošo uzņēmumu aktivitātes motivē 
Omnivu nodrošināt savus pakalpojumus aug-
stākajā iespējamajā kvalitātē un nepārtraukti 
domāt par inovatīviem risinājumiem visā at-
tālinātās iepirkšanās dzīves ciklā, piemēram, 
piedāvājot klientiem e-norēķinu sistēmas.  
– Piegāžu tirgus turpina augt, tādēļ tajā ir vēl 
daudz neizmantotu iespēju. Konkurence šajā 
gadījumā nāk par labu visiem nozares uzņē-
mumiem, – apstiprina M. Kuļikovskis. 
  Sabiedrībā palaikam dzirdētas sarunas par 
to, ka attālināti iegādātās preces izmēru vai 
citu neatbilstību dēļ jāsūta atpakaļ. Bažas par 
to ne vienu vien iedzīvotāju attur no iepirk-
šanās internetā. Šajā ziņā vismaz Omniva 
pakomātu statistika ir gana iepriecinoša – ja 

Latvijā kopumā atpakaļ nosūta vidēji 1,5% 
saņemto sūtījumu, tad trijos mūspuses pa-
komātos šis rādītājs ir krietni zemāks – zem 
0,1%. 
  Trijās pieminētajās novada pilsētās pako-
māti visvairāk noslogoti ir ziemas periodā, 
kad mēdz veidoties arī nelieli piegāžu sa-
strēgumi. Vasaras periodā sūtījumu plūsma, 
ar atsevišķiem izņēmumiem Limbažos, ir 
vienmērīga un norit bez aizķeršanās. Kopu-
mā gan sūtījumi visās šajās vietās tiek izņem-
ti salīdzinoši laikus. Limbažos vidēji 15, bet 
Alojā un Salacgrīvā – 14 stundu laikā.
  M. Kuļikovskis atklāj, ka attālinātā iepirk-
šanās nav tikai pandēmijas laika fenomens. 
Jau pirms tās arvien vairāk Latvijas iedzīvo-
tāju izvēlējās iegādāties preces attālināti. Co-
vid-19 noteikto ierobežojumu dēļ šī tendence 
tikai pastiprinājās, jo pakomātu un piegādes 
risinājumi ir bezkontakta pakalpojumi. Viņš 
piekrīt, ka Covid-19 ietekmē iedzīvotāju pa-
radumi ir mainījušies arī tāpēc, ka klientiem 
biežāk iepirkties interneta veikalos nācies, 
var teikt, piespiedu kārtā. Atsevišķu katego-
riju preces klātienē nebija iespējams iegādā-
ties, tāpēc vienīgais veids, kā tikt pie kāro-
tā pirkuma, bija iepirkties internetveikalos. 
Omniva pārstāvis gan uzsver būtisku niansi: 
– Arī šobrīd, kad ierobežojumi ir mazāki, cil-
vēki joprojām turpina iepirkties attālināti!

Finanses un tēriņi jāplāno neatkarīgi no iepirkšanās paradumu maiņas
  Iepirkšanās, nenoliedzami, saistās ar fi-
nansēm jeb, vienkārši sakot, naudu. Turklāt 
šajā gadījumā nav tik būtiski, vai tā ir fiziska 
(monētas un banknotes) vai virtuāla, jo arī 
iztērēt to var dažādi. Iepirkšanās paradumu 
maiņa jūtama arī iedzīvotāju ikdienas tēri-
ņos un ar tiem saistītajās prioritātēs. Swed-
bank Finanšu institūts pētījumos un aptaujās 
iedzīvotāju finanšu prasmēm seko līdzi re-
gulāri. Pandēmijas gada laikā veiktas vairā-
kas 18–74 gadu vecu iedzīvotāju aptaujas, 
no kurām katrā piedalījušies ne mazāk kā  
700 respondentu. Tas ļauj izdarīt plašākus se-
cinājumus. 
  Institūta eksperti atgādina, ka svarīgi ir do-
māt ilgtermiņā un finanses plānot rūpīgi. Tas 
ne tikai palīdzēs izvairīties no nepatīkamiem 
pārsteigumiem ikdienā, bet arī veiksmīgāk 
pārvarēt dažādas krīzes, tostarp  Covid-19 
pandēmiju. Finanšu institūta ekspertei Evijai 
KROPAI lūdzām sniegt institūta redzējumu 
par aktuālajām tendencēm saistībā ar iepirk-
šanos un izdevumu plānošanu, tāpat par uz-
krājumiem, kas krīzes situācijā nav mazsva-
rīgi. 

Attiecības ar naudu
  Eksperte vērtē, ka pēdējo gadu laikā ie-
dzīvotāju finanšu prasmes ir uzlabojušās, 
tomēr izpratne par šiem jautājumiem jop-
rojām ir nepilnīga. Swedbank Finanšu in-
stitūta izstrādātā Finanšu IQ testa (šī gada 
februārī un martā to aizpildījuši vairāk nekā  
7000 dalībnieku) rezultāti liecina, ka liela 

daļa (46%) Latvijas iedzīvotāju neveic bu-
džeta plānošanu vai arī to dara galvā. Tā ir 
uzskatāma par ļoti nedrošu plānošanas me-
todi. Vienlaikus iedzīvotāji kļuvuši prātīgāki 
un arvien vairāk izprot ietaupījumu nozīmi. 
9 no 10 testa dalībniekiem norāda, ka krāj 
vienam vai vairākiem mērķiem. E. Kropa 
lēš, ka tas, visticamāk, saistīts ar Covid-19 
pandēmijas sekām, jo liela daļa iedzīvo-
tāju nonāca situācijā, kurā iepriekš veido-

tiem uzkrājumiem izrādījās būtiska nozīme.  
– Domājams, šī vēsturiskā pieredze uzkrāju-
mu veidošanas paradumus pozitīvi ietekmēs 
vēl kādu laiku. Mācības allaž gūstam tieši 
krīzēs un satricinājuma brīžos. Uzkrājumi 
jāveido tā sauktajos “labajos laikos”. Domāt 
par tiem, kad zaudēts darbs, nav saprātīgi 
nedz teorētiski, nedz praktiski, – skaidro ek-
sperte.
  Apmierinātība ar personīgo finansiālo si-
tuāciju vienmēr ir individuāls un reizē arī ļoti 
subjektīvs jautājums. Tāpēc nav pārsteigums, 
ka puse šogad februārī veiktās aptaujas da-
lībnieku atzīst, ka kopumā ir apmierināti, ka-
mēr otra puse pauž pretēju viedokli. Vairums 
jeb 86% iedzīvotāju saredz iespēju uzlabot 
naudas lietas, rūpīgāk pievēršoties tieši plā-
nošanai: – Jo retāk nākas uzdot jautājumu, 
kur paliek mana nauda, jo pārliecība par 
kontroli naudas lietās lielāka un uz ieceru īs-
tenošanu var virzīties mērķtiecīgāk. E. Kropa 
piekrīt – lai kāda būtu naudas plānošanas mo-
tivācija, allaž jārēķinās ar dažādiem ārējiem 
faktoriem, kas nereti liek apņēmīgos plānus 
koriģēt. To vidū ir, piemēram, neparedzēti iz-
devumi un cenu pieaugums.

Ierasto tēriņu 
ierobežošana
  Pandēmijas sākumā iedzīvotājiem savus 
līdzšinējos paradumus nācās mainīt diezgan 
strauji. Pērn institūta pētījumā noskaidrots, 
ka viens no populārākajiem risinājumiem, kā 
iedzīvotāji cīnās ar Covid-19 radītās situā-

cijas ietekmi uz personīgo finanšu situāciju, 
ir ikdienas ierasto tēriņu ierobežošana jeb 
optimizēšana. Tobrīd aptuveni puse respon-
dentu atzina, ka izvēlas pirkt tikai pašu ne-
pieciešamāko, ceturtā daļa atturas no lielāku 
pirkumu veikšanas, bet 27% neuzņemas jau-
nas kredītsaistības. Finanšu speciāliste norā-
da, ka taupības režīms vismazāk skar tādus 
patēriņa segmentus kā veselība, mājoklis un 
izglītība. Primāri bijis nodrošināt visus obli-
gātos izdevumus (komunālie maksājumi, citi 
rēķini un kredīti), tomēr meklētas iespējas 
taupīt arī uz vajadzīgajiem tēriņiem (pārtika, 
apģērbs, transports). Tāpat cilvēki biežāk at-
sakās no vēlamajiem izdevumiem (kino, ka-
fejnīcas, izbraukumi). – Šobrīd novērojama 
tendence, ka iedzīvotāju uzkrājumi ir auguši 
gan attieksmes, gan ārējo apstākļu ietekmē. 
Daudzās jomās izdevumi ir sarukuši, jo nau-
das tērēšanas iespējas pandēmijas laikā bija 
krietni mazākas. Tas atsevišķām mājsaimnie-
cībām ļāva veidot finanšu rezervi. Ikdienai 
atgriežoties ierastajā ritmā, izdevumu līme-
nis, visticamāk, atkal pieaugs. Jo īpaši sā-
kotnējā periodā, kad būsim diezgan izsalkuši 
pēc socializēšanās, kultūras dzīves baudīša-
nas un pasākumu apmeklēšanas, – prognozē 
E. Kropa. 

Iepirkšanās, neizkāpjot no 
dīvāna
  Aizvien biežāk veikalos var redzēt, ka 
iedzīvotāji iepērkas pēc saraksta un lielākos 
apmēros, lai mazinātu veikala apmeklējuma 

reižu skaitu. Tas mazina arī iespēju saķert 
vīrusu, tāpat nopirkt kaut ko lieku vai maz-
svarīgu. Savukārt tie, kuri ar tehnoloģijām ir 
draugos, jau labu laiku novērtē attālināto pa-
kalpojumu priekšrocības. Eksperte gan norā-
da, ka to nevar vērtēt viennozīmīgi: – Iepirk-
šanās internetā, neizkāpjot no dīvāna, jo ak-
tuālāka kļuvusi pandēmijas laikā, kad daudzi 
tirgotāji gan labprāt, gan spiestā kārtā sāka 
piedāvāt savas preces un pakalpojumus e-vi-
dē. No vienas puses tas ir pozitīvs aspekts, jo 
palielina patērētāja izvēles iespējas, taču no 
otras paver arī vairākus riskus – piemēram, 
pārmērīgu un nepārdomātu pirkumu veik-
šanu. Tiem, kuriem ir tendence pirkt preces, 
impulsu vadītiem, bagātīgais piedāvājums 
internetā var radīt būtiskus finanšu sarežģī-
jumus. Speciāliste komentē, ka šādu iepirk-
šanos veicina arī dažādu ārpusdarba aktivi-
tāšu apsīkums, kura dēļ parādās vairāk brīva 
laika. Te jāatceras, ka nereti tas, kas mirkļa 
iespaidā šķiet pievilcīgs, rūpīgāk padomājot, 
izrādās nevajadzīgs un nelietderīgs.
  To, ka e-komercija pandēmijas apstākļos 
ir stimulējusi biežāk iegādāties preces, bez 
kurām citkārt varētu iztikt, atzīst katrs cetur-
tais šogad aprīlī veiktās aptaujas dalībnieks. 
Šādu preču vidū ir gan apģērbs, gan pārtika, 
kā arī kosmētika, skaistumkopšanas līdzekļi, 
medikamenti un uztura bagātinātāji, saimnie-
cības preces, sadzīves tehnika u. c. Iedzīvotā-
ji, aicināti nosaukt pašu nelietderīgāko pirku-
mu pandēmijas laikā, min visdažādākās lie- 
tas – zobu birstes turētāju, plāksteri tievē-
šanai, ādas tipam neatbilstošu sejas masku, 

skudru indi, vitamīnus, termosa pudeli, dažā-
dus niekus no Ķīnas u. c. E. Kropa uzsver, 
ka nelietderīgiem pirkumiem internetā pan-
dēmijas laikā galvenokārt ir psihoemocionāls 
cēlonis – vēlme sevi iepriecināt un uzlabot 
noskaņojumu. Tāpat nevajadzīgus tēriņus 
veicina vieglāka preču pieejamība internetā, 
impulsa lēmumi un vēlme mazināt stresu.
  Pērnvasar aptaujā līdztekus darbam, vese-
lībai un savstarpējām attiecībām kā viens no 
lielākajiem stresa izraisītājiem ikdienā tika 
norādītas finanses. Eksperte pauž, ka ir ne-
noliedzama sakarība – jo zemāki ienākumi, 
jo lielāks stresa līmenis, savukārt augstāko 
ienākumu grupā tas sarūk. Viņa gan piebilst: 
– Augsti ienākumi pēc būtības nenodrošina 
finansiālo labklājību! Tās pamatā ir nevis 
tas, cik nopelnām, bet gan tas, kā ar nopel-
nīto naudu rīkojamies. Visiem tēriņiem jābūt 
pārdomātiem un racionāliem. Pie šādas do-
māšanas vērts pieturēties gan labākos, gan 
sliktākos laikos. Tāpat vērts atcerēties, ka 
vairāki mazi pirkumi rada ilgstošāku laimes 
sajūtu nekā viens liels. Arī pieredzes gūšanai 
ir lielāks efekts nekā mantu tēriņiem – pie lie-
tām ātri pierodam, bet pieredzi ilgāk atcera-
mies. 
  Nobeigumā E. Kropa uzsver, ka būtiski 
ir paplašināt savu plānošanas horizontu, lai 
Ziemassvētku dāvanas, automobiļa tehniskās 
apskates vai bērna skolas gaitu uzsākšanas 
izdevumi nenāktu kā pārsteigums ģimenes 
budžetā. Tā plānošanā augstākā pilotāža ir 
spēja paredzēt savus izdevumus gada griezu-
mā un atbilstoši tiem sagatavoties.

Prātīgi viedokļi bez liekas 
kategoriskuma pieskaņas
  Interneta aptaujā arī Auseklis centās no-
skaidrot, vai un cik lielā mērā ir mainīju-
šies viņu iepirkšanās paradumi. Saņēmām 
47 atbildes. Protams, to skaits neļauj izdarīt 
secinājumus par noskaņojumu sabiedrībā 
kopumā, tomēr arī tajos ir vērts ieklausīties 
un, visticamāk, vismaz kādam no uzskatiem 
varētu pieslieties ikviens. Šoreiz pārliecinošs 
aptaujas dalībnieku vairākums – 40 – bija sie-
vietes. 68,1% jeb vairāk nekā divas trešdaļas 
respondentu dzīvo pilsētā, 25,5% – laukos, 
savukārt 6,4% jeb trīs cilvēki kā dzīvesvietu 
norādīja Rīgu. Nedaudz vairāk par pusi jeb  
24 atbildētāji bija vecumā no 21 līdz 40 ga-
diem, 13 – vecuma grupā no 51 līdz 60 ga-
diem, seši no 41 līdz 50 gadiem, divi vecāki 
par 71 gadu, kā arī pa vienam vecuma grupā 
līdz 20 gadiem un no 61 līdz 70 gadiem.

Naudas plānošanas 
paradumi mainās lēnāk
  Kopumā respondenti nesteidz kategoris-
ki apgalvot, ka iepirkšanās paradumi būtiski 
mainījušies. Šādu atbildi atzīmēja vien 17%. 
Lielākā daļa jeb 55,3% atzīst, ka tie mainīju-
šies daļēji. Vairāk par ceturtdaļu jeb 27,7% 
iepērkas tāpat kā līdz šim.
  Interesējāmies arī, vai pandēmijas laiks 
licis sākt rūpīgāk plānot savu iepirkšanās bu-
džetu. 51,1% aptaujāto atzina, ka to nedara. 
Vēl 10,6% nepievērš tam uzmanību. Tomēr 
38,3% pauda, ka tiešām sākuši vairāk plānot. 
No tiem 38,9% kā iemeslu stingrākai savu 
finanšu uzraudzībai minēja ienākumu mazi-
nāšanos, tikpat daudzi piekrita, ka mainīju-
šās prioritātes un vajadzības. Kāds sprieda, 
ka, izvērtējot prioritātes, tagad iepērkas vi-
dēji reizi nedēļā. Tas ļauj nedaudz ietaupīt, 
jo izpaliek tā dēvētie mirkļa pirkumi. Tāpat 
tas veicinājis ēšanas paradumu sakārtošanu 
un licis saprast, ka veselīgs uzturs ir garšīgs. 
– Noteikti turpināšu sekot šim ieradumam, – 
sola respondente. Kā vēl viens iemels rūpīgā-
kai plānošanai un faktiski arī taupīšanai bija 
bažas par cenu kāpumu un to, vai turpmāk 
būs darbs. 

Veikalos neapmierina 
rindas un prasība valkāt 
maskas
  Pieņemot, ka pandēmijas laikā dzīve nav 
tik ļoti sagriezusies kājām gaisā, lai cilvēki 
pilnībā pārtrauktu iepirkšanos klātienē, jau-
tājām, kā mainījušies viņu paradumi, iepēr-
koties veikalos. Piedāvājām iespēju atzīmēt 
vairākas atbildes, ko daudzi arī darīja. Kat-
ram piedāvātajam paradumam (piemēram, 
iepirkšanās pēc saraksta, uzturēšanās veikalā 
īsāku laiku, preču pirkšana ilgākam laikam) 
bija teju vienlīdz liels piekritēju loks. Ne-
daudz biežāk atzīmēta iepirkšanās ar bankas 
karti. Kāda aptaujas dalībniece uzsvēra, ka 
iepirkties pēc saraksta un izvairīties no cil-
vēku drūzmas un ilgākas uzturēšanās veikalā 
mēdza jau pirms pandēmijas. Līdz ar to var 
secināt, ka paradumi, ko veikalos var novērot 
arvien biežāk, ne visiem ir pandēmijas laika 
jaunums. Tāpat, visticamāk, ne mazums ir to, 
kuri parastos apstākļos vienam vai otram mi-
nētajam paradumam nebūtu pievērsušies.

  Ne viens vien aptaujas dalībnieks kā trau-
cējošāko, kaitinošāko un bezjēdzīgāko pan-
dēmijas izpausmi veikalos minēja stāvēšanu 
rindās. Tomēr viena komentētāja rakstīja, ka 
tirdzniecība lauku reģionā nav mainījusies 
un viņai tas šķiet ļoti patīkami. Nav milzīgu 
rindu, viss ir pieejams un neviens īsti nepa-
cels balsi, ja būsi piemirsis paņemt groziņu. 
Viņa salīdzina, ka Rīgā, kur arī pati strādājusi 
tirdzniecībā, viss ir citādi. Vairāki aptaujātie 
norādīja, ka nav apmierināti ar prasību val-
kāt maskas. Tomēr viena atbildētāja pauda 
pavisam pretēju viedokli un atklāja, ka domā 
tirdzniecības vietās valkāt masku pat tad, ja 
tā vairs nebūtu obligāta prasība. Tā jutīšoties 
pasargātāka, turklāt ne tikai no Covid-19. 

Kur plusi, tur arī pa kādam 
mīnusam 
  Jautājām arī, vai iedzīvotāji biežāk iepēr-
kas internetveikalos. 46,8% to apstiprinā-
ja, savukārt 42,6% atbildēja noraidoši. Vēl 
10,5% internetā vispār neiepērkas. Tomēr 
tieši iespēju iegādāties preces šādā veidā ie-
dzīvotāji komentēja visvairāk. Viena respon-
dente sprieda, ka daudz vairāk laika jātērē, 
sēžot pie datora un interneta mājaslapās ap-
skatot preces, izvērtējot to cenas un iepazīsto-
ties ar piegādes un preču atpakaļnosūtīšanas 
nosacījumiem: – Tas nav ne īpaši lietderīgi, 
ne patīkami. Tas ir kā pirkt kaķi maisā. Viņa 
papildina, ka tas neattiecas uz tādām specifis-
kām precēm kā, piemēram, grāmatas. Kāda 
cita vairāk iepērkas internetā – pasūta apģēr-
bu bērniem, tomēr ne visu, jo uzskata, ka arī 
klātiene ir ļoti būtiska. Viņa cer, ka veikalus 
vairs neslēgs. Vēl parādījās viedoklis, ka in-
ternetā visu nopirkt nav iespējams, turklāt tas 
nav ērti, ja jādara spiestā kārtā. Lai internetā 
pirkto saņemtu, jārēķinās ar gaidīšanas laiku.
  Aptaujas noslēgumā taujājām, vai tad, 
ja tiks atcelti visi ar tirdzniecību saistītie 
ierobežojumi, mainīsies arī iepirkšanās pa-
radumi. 42,6% uzskata, ka tas notiks daļēji,  
17% vērtē, ka jaunie paradumi ir nostiprinā-
jušies, 8,5% iepirksies tāpat kā pirms pandē-
mijas. 31,9% aptaujāto neslēpj, ka paradumi 
nemainījās un tā būs arī turpmāk.
  Kopumā var secināt, ka pandēmijas laiks 
it kā pārbauda iedzīvotāju pielāgošanās spē-
jas nepieredzētām situācijām. Vairums ar to 
tiek galā itin labi. Galvenais ir rezultāts – ie-
gādāties vēlamo un par iespējami izdevīgāku 
cenu. Turklāt patērētāju vajadzībām pielāgo-
jas arī tirgotāji. Šo abu pušu attiecībās daudz 
ko nosaka pieprasījums un piedāvājums un, 
protams, oficiālie ierobežojumi.

Vai biežāk nekā agrāk 
iepērkaties interneta veikalos?

Jā; 46,8%

Nē; 42,6%

Internetā vispār 
neiepērkos; 10,6%

BENU Aptieka reaģē uz 
pieprasījumu un piedāvā arī 
e-aptiekas pakalpojumus
  Aptiekām kā 
tirdzniecības vie-
tām pandēmijas lai-
kā, iespējams, pie-
vērsts mazāk uzma-
nības. Arī tās skāra 
vairāki ierobežo-
jumi, tomēr aptie-
kām savas durvis 
apmeklētājiem ne-
nācās slēgt un tāpēc 
sabiedrībā to dar-
bība un tajās nopērkamo preču sortiments 
izraisīja mazāku rezonansi. Jāpiebilst, ka 
tās jau labu laiku nav tikai vietas, kur iegā-
dāties recepšu medikamentus un papildināt 
mājas aptieciņu. To sortiments ir daudz pla-
šāks, un, ejot līdzi laikam, tagad tās piedā-
vā iepirkties arī internetā. Sarunā ar BENU 
Aptiekas Limbažos vadītāju farmaceiti Ievu 
POGU centāmies noskaidrot, kā šis laiks ir 
aizritējis aptiekā, kā mainījušies tās klientu 
iepirkšanās paradumi un ar kādiem izaicinā-
jumiem nākas saskarties joprojām.
  Aptiekas vadītāja vērtē, ka pandēmijas 
laiks nesis pārmaiņas ikvienam. Tām līdzi 
nāca augstāks stresa līmenis, satraukums, 
daudz nezināmā, kā arī jauna un iepriekš ne-
ierasta kārtība. Protams, tas izraisīja sprie-
dzi un neapmierinātību, īpaši tad, kad auk-
stā vai karstā laikā bija jāstāv aiz durvīm, jo 
aptiekā vienlaikus varēja atrasties tikai divi 
apmeklētāji. Ie. Poga pieļauj, ka rindu dēļ 
bija mazāk nejaušo apmeklētāju jeb garām-

gājēju, tomēr kopumā pārāk lielas izmaiņas 
klientu plūsmā vērojamas nebija: – Daudzi 
ir pastāvīgie klienti, kas ik mēnesi nāk pēc 
recepšu medikamentiem. Vecāka gadagāju-
ma cilvēki gan tagad paši izvairās nākt uz 
aptieku un iespēju robežās meklē drošākus 
risinājumus un uztic to izņemšanu kādam 
citam, piemēram, gados jaunākam ģimenes 
loceklim.
  Pandēmijas sākumā ļoti strauji pieauga 
pieprasījums pēc sejas maskām un dezin-
fekcijas līdzekļiem, šobrīd tas ir normali-
zējies. Farmaceite stāsta, ka sejas maskas 
klienti vēl pērk, jo daudzviet tās ir obligātas, 
bet dezinfekcijas līdzekļi aptiekā vairs nav 
pieprasīti. Vienubrīd cilvēki vairāk pirka 
imunitātes stiprināšanas līdzekļus, tostarp  
C vitamīnu arī Covid-19 profilaksei. Sa-
vukārt D  vitamīns bija pieprasīts jau pirms 
pandēmijas un tāds turpina būt joprojām. Ie. 
Poga apstiprina, ka citās preču grupās iz-
maiņas nav novērotas.
  Valstī kopumā iedzīvotāji vairāk nekā 
pirms pandēmijas mēdz iepirkties interne-
tā. Kopš šī gada aprīļa arī BENU Aptieka 
piedāvā e-aptiekas pakalpojumus. Aptiekas 
vadītāja uzskata, ka klientus veikt pirku-
mus e-aptiekā motivē iespēja tos noformēt 
attālināti, mazāk saskaroties ar pandēmijas 
ierobežojumiem, kā arī e-aptiekā piedāvātās 
atlaides, kas mēdz būt lielākas nekā aptiekā 
uz vietas. Turklāt e-aptiekā pieejams plašāks 
preču klāsts, piemēram, kosmētikai. – Mums 
ne vienmēr uz vietas ir viss, ko var piedāvāt 

e-aptiekā. Katrai ir pielāgots kosmētikas 
sortiments, – viņa paskaidro. Šobrīd pasū-
tījumu skaits BENU e-aptiekā nepārtraukti 
pieaug. 
  Pagaidām lielākoties e-aptiekas pakalpo-
jumu izmanto gados jaunāki klienti, tomēr 
pamazām to iepazīst arī vecāka gadagājuma 
cilvēki, kuriem joprojām pārsvarā ierastāka 
ir iepirkšanās klātienē. Ie. Poga secina, ka 
galvenais faktors, kas attur no iepirkšanās 
internetā, ir farmaceitiskā aprūpe, proti, 
klientiem ir ļoti svarīga farmaceita konsul-
tācija. Pie speciālistiem var rast atbildes uz 
visiem interesējošajiem jautājumiem. – Ja 
pretī ir cilvēks, tā ir pavisam cita komunikā-
cija! – viņa uzsver.
  Aptiekas darbā pandēmijas laikā lielākais 
izaicinājums ir valstī noteiktā kārtība un tās 
nodrošināšana, piemēram, masku lietošana. 
– Tā ir nebeidzama cīņa ar klientiem, kuri 
valkā maskas zem zoda un citādos nepiemē-
rotos veidos vai pat nāk uz aptieku vispār 
bez maskām. Arī mums pašiem ir izaicinā-
jums nostrādāt visu dienu maskā, jo īpaši 
tagad, karstajā laikā, – saka farmaceite. 
Tāpat regulāri jāseko līdzi, lai klientu skaits 
zālē nebūtu lielāks par atļauto, jo cilvēki ne 
vienmēr pievērš uzmanību informācijai uz 
aptiekas durvīm. Šobrīd gan klienti šo kār-
tību ir iemācījušies un pieņēmuši, jo tāda ir 
arī citur, piemēram, apmeklējot veikalu. Tā-
dēļ klienti pret prasībām kļuvuši saprotošāki 
un apzinās, ka tā nav aptiekas darbinieku 
iegriba, bet vispārējā kārtība.


