
Aptauja "Iepirkšanās paradumu maiņa Covid-19 pandēmijas laikā"

Respondentu statistika:

Respondentu skaits 47
Vīrietis 7
Sieviete 40

Rezultātu kopsavilkums:

1. Lūdzu, norādiet savu dzīvesvietu.

Pilsēta 32 68.1%

Lauki 12 25.5%

Rīga 3 6.4%

Iesniegto atbilžu summa 47

2. Lūdzu, norādiet savu vecumu.

Līdz 20 gadiem 1 2.1%

21–30 gadi 12 25.5%

31–40 gadi 12 25.5%

41–50 gadi 6 12.8%

51–60 gadi 13 27.7%

61–70 1 2.1%

71 un vairāk gadu 2 4.3%

Iesniegto atbilžu summa 47

3. Vai jūsu iepirkšanās paradumi ir mainījušies?

Jā, būtiski 8 17%

Daļēji 26 55.3%

Nē, iepērkos tāpat kā līdz šim 13 27.7%

Nepievēršu tam uzmanību 0 0%

Iesniegto atbilžu summa 47

4. Vai iepirkšanās budžetu plānojat rūpīgāk?

Jā 18 38.3%

Nē 24 51.1%

Nepievēršu tam uzmanību 5 10.6%

Iesniegto atbilžu summa 47

5. Kāpēc?

Mazinājušies ienākumi 7 38.9%

Tagad ir vairāk laika meklēt,
skatīties un salīdzināt

1 5.6%

Mainījušās prioritātes un
vajadzības

7 38.9%

Cits 3 16.7%



Iesniegto atbilžu summa 18

Citas atbildes:

Dargakas cenas palikusas

Iepērkos mazāk, man ir svarīgi preces apskatīt un pataustīt.

Nav stabilitātes

6. Kā mainījušies jūsu paradumi, iepērkoties veikalā? (vairākas atbildes iespējamas)

Iepērkos pēc saraksta 13 16.5%

Uzturos veikalā pēc iespējas
īsāku laiku

14 17.7%

Veikalu apmeklēju, kad tur ir
vismazāk cilvēku

14 17.7%

Pērku preces ilgākam laikam, lai
iepirktos retāk

12 15.2%

Biežāk maksāju ar bankas karti 17 21.5%

Cits 9 11.4%

Iesniegto atbilžu summa 79

Citas atbildes:

Nav mainijušies

Nav mainījušies

Iepērkos kā visu laiku

Iepērkoties tagad uzlieku sejas masku. Bet citādi paradumi, iepērkoties veikalā, nav mainījušies. Sarakstu gatavoju jau

pirms pandēmijas, tāpat izvairījos no cilvēku drūzmas un arī senāk veikalos ilgi neuzturējos.

Biežāk iepērkos internetā

nav mainījušies

Veikalu apmeklēju retāk

nav mainījušies

Apmeklēju tikai tos veikalus, kas ir pirmās nepieciešamības.

7. Vai vairāk izmantojat iespēju iegādāties produktus no vietējiem ražotājiem?

Jā 19 40.4%

Nē 28 59.6%

Iesniegto atbilžu summa 47

8. Vai biežāk nekā agrāk iepērkaties interneta veikalos?

Jā 22 46.8%

Nē 20 42.6%

Internetā vispār neiepērkos 5 10.6%

Iesniegto atbilžu summa 47

9. Ja tiks atcelti ar tirdzniecību saistītie ierobežojumi, vai līdz ar to mainīsies arī jūsu iepirkšanās paradumi?

Jā, atkal iepirkšos tāpat kā pirms
pandēmijas

4 8.5%

Nē, jaunie paradumi ir
nostiprinājušies

8 17%

Daļēji 20 42.6%

Tie nemainījās un nemainīsies arī
turpmāk

15 31.9%

Iesniegto atbilžu summa 47



10. Lūdzu sniegt viedokli, komentārus vai pārdomas par iepirkšanās paradumu maiņu. (atbilde uz jautājumu nav
obligāta)

1) Tāpat kā agrāk, pievēršu uzmanību akcijas precem
2) Paradumi nemainījās, neapmierina bezjēdzīgās rindas pie veikaliem.
3) Daudz vairāk laika iznāk tērēt sēžot pie datora un interneta mājaslapās apskatot preces, izvērtējot cenas un
iepazīstoties ar veikala piegādes/preču atgriešanas nosacījumiem. Jebkurā gadījumā tas nav ne īpaši lietderīgi,
ne patīkami. Tas ir kā pirkt kaķi maisā! Prece, kuru esi piemērījis, aptaustījis vai kārtīgi apskatījis visticamāk būs
funkcionāla, ko nekad nevar zināt par pirkumu internetā. tas neattiecas uz tādām specifiskām precēm kā
grāmatas vai pārtika.
4) Covid-19 pandēmijas laikā sāku rūpīgāk plānot un paredzēt izdevumus,izvērtēju prioritātes,līdz ar to iepērkos
vidēji 1x nedēļā,kas ļauj nedaudz ietaupīt naudu,jo iztrūkst "mirkļa pirkumi",tāpat tas ir veicinājis sakārtot
ēšanas paradumus un licis saprast ka veselīgs uzturs ir tiešām garšīgs.Šis ieradums ir ļoti draudzīgs gan
maciņam,gan vēderam.Noteikti turpināšu sekot šim ieradumam.Tāpat tiek vairāk novērtēts laiks kopā ar saviem
mīļajiem cilvēkiem.
5) Vairs nav intreses apmeklēt veikalus
6) Mazāk pērku pusfabrikātus, vairāk gatavoju
7) Viena no Covid-19 pandēmijas pozitīvajām blaknēm ir arī iepirkšanās paradumu maiņa! Par ko prieks.
8) Iepērkos vairāk internetā, bet tomēr ļoti būtiski ir klātiene. Apģērbu pasūtu tikai bērniem un arī ne visu. Ļoti
ceru, ka veikalus vairs ciet neaiztaisīs.
9) Retāk uzturēties sabiedriskās vietās.
10) Internetā nopirkt visu nav iespējams, tas arī nav ērti, ja jādara spiestā kārtā. Jo ir steidzami nepieciešamas
preces, tomēr internetā jārēķinās ar gaidīšanas laiku.
11) Nevaru ciest, kad veikalos jāliek maskas
12) Manā izpratnē tirdzniecība lauku reģionā vispār nav mainijusies un ir ļoti patīkami.  Bez milzīgām rindām,
neviens īsti nepacels balsi ja esi piemirsis paķert groziņu. Viss pieejams. Mazie veikaliņi arī patīkami. Rīgā viss ir
citādāk. Pati tur strādāju tirdzniecībā, viegli nebija izpildīt visas prasības un nesabojāt klienta noskaņojumu
pirmajās sekundēs.
13) Izvairos iet uz veikaliem, ja tur ir rindas pēc groziņiem...biežāk iepērkos internetā. Tagad, vasarā, personīgi
nebaidos saslimt...uz pārtikas veikaliem eju kā agrāk, mazāk apmeklēju citus veikalus - piemēram, apģērbu...
14) Patreiz neesmu droša vai darbs saglabāsies,tādēļ vairāk iekrāju.
15) Domāju masku tirdzniecības vietās nēsāt arī citkārt, pat ja tā vairs nebūtu obligāta prasība, lai justos
pasargātāk ne tikai no Covid-19.

Skaidrojums: Izvēlēto atbilžu summa ir iegūta saskaitot respondentu visas atzīmētās atbildes uz šo jautājumu. Katras
atbildes procentuālā vērtība tiek iegūta konkrētās atbildes izvēlēto reižu skaitu dalot ar kopējo iesniegto atbilžu
summu.


