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Petijumu veidi

Finanšu sektora pētījumi

Pēc nesenajiem satricinājumiem pasaules 
un Latvijas ekonomikā, patērētāji sāk pamazām 
atgūt uzticēšanos finanšu institūcijām un izrāda 
gatavību aktīvāk rīkoties ar saviem finanšu 
līdzekļiem. Tomēr Latvijas patērētāju vidū, 
īpaši biznesa pārstāvju segmentā, joprojām 
dominē ļoti piesardzīga attieksme pret dažām no 
Latvijas komercbankām. Tāpēc bankām un arī 
apdrošinātājiem pašreiz galvenais izaicinājums ir 
izprast patērētāju vajadzības, noskaidrot iespēju 
viņus piesaistīt saviem zīmoliem un pēc tam 
izstrādāt klientiem atbilstošāko un vienlaikus 
uzņēmumiem efektīvāko klientu noturēšanas 
stratēģiju. 
Lai uzzinātu vairāk par finanšu sektora 
pētījumiem, lūdzam sazināties: Ilva Pudule, lielo 
klientu direktore, e-pasts: ilva.pudule@tns.lv

 
Tehnoloģiju sektora pētījumi

Mūsdienu tehnoloģijām ir raksturīga 
t.s. sinerģija, kad dažādi tehnoloģiju veidi, 
piemēram, mobilais telefons un dators, sāk 
saplūst vienā ierīcē. Vienlaikus arī tehnoloģiju 
kompānijas sāk sapludināt dažādus pakalpojumus 
vienā piedāvājumu pakā, piemēram, mobilo 
sakaru operatori piedāvā gan fiksētos, gan 
mobilos telefonsakarus komplektā ar internetu 
mājās. Savukārt augošā interneta lietošanas 
izplatība Latvijas patērētāju vidū liek tehnoloģiju 
pakalpojumu sniedzējiem vēl vairāk iedziļināties 
to patērētāju vajadzībās, kas vēl nav „pievērsti” 
mūsdienu tehnoloģijām, jo tirgū jau vairākus 
gadus valda salīdzinoši liels piesātinājums. 
Tāpēc, pirms tirgū ieviest kādu jaunu ierīci vai 
pakalpojumu, tehnoloģiju kompānijas rūpīga 
pēta savu klientu apmierinātību ar esošajiem 
pakalpojumiem, kā arī to, kā stimulēt potenciālajos 

klientos vajadzību pēc jaunām ierīcēm un 
pakalpojumiem. 
Lai uzzinātu vairāk par tehnoloģiju pētījumiem, 
lūdzam sazināties: Ilva Pudule, lielo klientu 
direktore, e-pasts: ilva.pudule@tns.lv 

Specializētie mediju pētījumi

Atšķirībā no tradicionālajiem mediju 
pētījumiem, kad tiek mērīti mediju kanālu reitingi 
un auditorijas lielumi, specializētie mediju pētījumi 
sniedz mums atbildi uz tādiem jautājumiem kā: 
Kāpēc auditorija ir tik maza/liela? Kāda ir 
iedzīvotāju attieksme pret konkrēto mediju? 
Cik liela daļa no medija auditorijas ir piesaistīta 
konkrētam medijam, cik konkurējošam medijam? 
Kas piesaista auditoriju konkrētam medijam? 
Cik lielu auditoriju ir iespējams piesaistīt no 
konkurējošiem medijiem? Kāds ir medija attīstības 
potenciāls? Ko darīt, lai medija auditorija būtu 
lielāka?

Atbildes uz šiem un citiem svarīgiem jautājumiem 
sniedz specializētie mediju pētījumi, kas tiek 
veidoti individuāli, atbilstoši katra klienta vēlmēm 
un vajadzībām.

Lai uzzinātu vairāk par specializētajiem mediju 
pētījumiem, lūdzam sazināties: Mārtiņš Traubergs, 
mediju pētījumu lielo klientu direktors, e-pasts: 
martins.traubergs@tns.lv

Auto tirgus pētījumi

TNS katru gadu veic specializētus klientu 
apmierinātības pētījumus, zīmolu tēla pētījumus 
un Noslēpumainā klienta (Mystery Shopping) 
pētījumus un pētījumus, kas skar jautājumus par 
auto tirgu.
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Pēdējo gadu laikā viens no būtiskākajiem 
jautājumiem, kas tiek apspriests auto dīleru 
vidū, ir jauno automašīnu iegādes samazinājums. 
Piedzīvotās ekonomiskās pārmaiņas vairāk liek 
domāt ilgtermiņā. Tas atspoguļojas arī uz jaunu 
automašīnu iegādi, par ko liecina fakts, ka 
gandrīz ceturtā daļa autobraucēju automašīnas 
ekonomiskumu nosauc kā pirmo svarīgāko kritēriju 
runājot par jaunas automašīnas izvēli. Savukārt 
18% autobraucēju jaunu automašīnu izvēlētos pēc 
tās kvalitātes un uzticamības. Cena, kā svarīgākais 
aspekts, ierindojas tikai trešajā vietā. 

Izmantojot jau ierastos, kā arī attīstot jaunus 
pētījumu veidus, turpināsim atklāt, kā auto tirgus 
attīstīsies nākotnē.

Lai uzzinātu vairāk par auto tirgus pētījumiem, 
lūdzam sazināties: Ilva Pudule, lielo klientu 
direktore, e-pasts: ilva.pudule@tns.lv 

Mazumtirdzniecības sektora pētījumi

Mazumtirdzniecības sektors nepārtraukti 
attīstās, mainot arī patērētāju ieradumus, 
uzskatus un attieksmi pret piedāvājumu. Spēja 
pielāgoties videi, jaunu pieeju meklēšana un 
uzkrātās pieredzes izvērtēšana ļaus sasniegt 
izvirzītos mērķus. Mazumtirgotājiem nepārtraukti 
jāmeklē veidi kā paaugstināt sadarbību 
starp mazumtirgotāju un patērētāju, starp 
vairumtirgotāju un mazumtirgotāju, starp 
tirdzniecību centru vadību un tā nomniekiem.

Skaidrs zīmola pozicionējums, izpratne par 
patērētāja emocionālajām un funkcionālajām 
vajadzībām, zināšanas par dzīvesveidu un 
uzskatiem, optimāls preču sortiments un 
izkārtojums, augsts klientu apkalpošanas līmenis 
un veiksmīga sadarbība sadarbības partneru - 

piegādātāju, nomnieku, starpnieku u.c. - vidū ir 
svarīgi priekšnoteikumi uzņēmuma izvirzīto mērķu 
sasniegšanai. 

Lai uzzinātu vairāk par mazumtirdzniecības sektora 
pētījumiem, lūdzam sazināties: Signe Kaņējeva, 
lielo klientu direktore, e-pasts: 
signe.kanejeva@tns.lv

Klientu apkalpošanas kvalitātes 
pētījumi

Laikā, kad patērētāji dažādās nozarēs arvien 
rūpīgāk pieņem lēmumus par to, kur un kādas 
preces vai pakalpojumus iegādāties, klientu 
apkalpošanas līmenis bieži vien būtiski ietekmē 
izvēli par labu vienam vai otram uzņēmumam. 
Smaids, personiska attieksme un patiesa interese 
par klientu un viņa vajadzībām ir tikai daži no 
klientu servisa aspektiem, kuriem patērētāji 
pievērš uzmanību un uzskata par svarīgiem 
komunikācijā ar uzņēmumiem. Var gadīties, 
ka klienti pat izdara pirkumus, nedzirdot no 
darbinieka nevienu vārdu, un darbinieki domā, ka 
klients ir apmierināts, jo izdarījis pirkumu.

Tāpēc ir svarīgi iegūt objektīvu situācijas 
novērtējumu, un tādu sniedz Mystery Shopping 
(Noslēpumainā Klienta) pētījumi, jo tos veic 
cilvēki, kas ir mācījušies novērot apkalpošanas 
detaļas un sniegt ziņas par tām tādā veidā, lai 
būtu skaidrs, kas ir jāuzlabo.

Bez tam, tikai salīdzinot sevi ar savas nozares 
konkurentiem un uzņēmumiem citās nozarēs, ir 
iespējams mācīties nevis no savām kļūdām, bet no 
citu uzņēmumu pozitīvajiem piemēriem. Tādēļ TNS 
veic salīdzinošus starpnozaru klientu apkalpošanas 
pētījumus, kas sniedz informāciju par klientu 
apkalpošanas procesa galvenajām sastāvdaļām 
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Latvijas uzņēmumos.

Lai uzzinātu vairāk par klientu apkalpošanas 
pētījumiem, lūdzam sazināties: 
Revita Logina, klientu vadītāja, 
e-pasts: revita.logina@tns.lv

Intars Āboms, klientu vadītājs, 
e-pasts: intars.aboms@tns.lv

Darbinieku pētījumi

Uzņēmumā strādājošie darbinieki, viņu 
„sirds degsme”, lielā mērā ir uzņēmuma 

panākumu garants, tāpēc sekošanai līdzi 
darbinieku piesaistības rādītājiem ir būtiska 
nozīme. Palielinot darbinieku piesaistību 
uzņēmumā, tiek celta darba efektivitāte, 
palielināta darba produktivitāte, veicināta klientu 
apmierinātība, kas sekojoši noved pie uzņēmuma 
vispārīgo darbības rādītāju (apgrozījuma un 
peļņas) paaugstināšanās.
Darbinieku piesaistība ir kas vairāk nekā tikai 
darbinieku apmierinātība vien. Patiesi piesaistīts 
darbinieks ir  motivēts, strādā ar pilnu atdevi, 
identificējas ar uzņēmuma korporatīvo kultūru 
un mērķiem, un ir sava uzņēmuma reklamētājs, 
aizstāvis un labais ziņnesis.
Izmantojot uzņēmumā iesaistīto pušu attiecību 
novērtēšanas metodi  TRI*MTM, TNS veic 
darbinieku piesaistības pētījumus. Pētījumos tiek 
noskaidrota darbinieku piesaistība uzņēmumam, 
kā arī uzņēmuma vājās (uzlabojamās) un 
stiprās (uzturamās) puses attiecībās ar 
darbiniekiem. Pētījuma rezultātā tiek sniegti 
ieteikumi personāla vadīšanai, noteiktas prioritātes 
darbinieku motivēšanā un noturēšanā.
 
Liela nozīme jaunu darbinieku piesaistē ir 
uzņēmuma tēlam potenciālo darbinieku vidū. 

Uzņēmuma tēlu veido gan uzņēmumā strādājošie, 
gan darba devēja aktivitātes ārpus uzņēmuma 
– uzņēmuma vadītāju publiskais tēls, sniegtie 
pakalpojumi un produkti, saskarsme ar klientiem, 
informācija masu medijos, reklāma, finanšu 
panākumi un citi faktori.

Izmantojot TRI*M metodoloģiju, TNS reizi divos 
gados veic pētījumu par Latvijā strādājošo 
piesaistību savai darba vietai, tas ir, par līdzdalību 
uzņēmuma darbā un lojalitāti pret to. Pētījuma 
rezultātā tiek iegūts vispārējs pārskats par Latvijas 
uzņēmumos un tajos strādājošo attiecībām.
 
Reizi gadā TNS veic darba devēju tēla pētījumu, 
nosakot pievilcīgākos darba devējus Latvijā, 
ietverot jautājumus par to, ko darbinieki gaida no 
sava darba devēja, kādi ir darba devēju izvēles 
kritēriji, kā arī darba devēju tēls.

Lai uzzinātu vairāk par darbinieku pētījumiem, 
lūdzam sazināties: Signe Kaņējeva, lielo klientu 
direktore, personāla pētījumu eksperte, e-pasts: 
signe.kanejeva@tns.lv

Sociālie pētījumi

Paralēli mārketinga pētījumiem, TNS veic 
arī dažādus sociālpolitiskus un sociālekonomiskus 
pētījumus, kuros tiek noskaidrots dažādu mērķa 
grupu (Latvijas iedzīvotāji, uzņēmēji u.c.) viedoklis 
par dažādām aktuālām tēmām.
TNS kopš 2004. gada veic dažādu Eiropas 
Savienības fondu un institūciju (Pasaules Banka, 
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, 
Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas 
fonds u.c.) pasūtītus pētījumus, kas notiek visās 
Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī citās valstīs.
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Kopš 2004. gada TNS veic sabiedriskās domas 
pētījumu Eurobarometer. Divas reizes gadā tiek 
organizēti Standard Eurobarometer pētījumi, 
kuru mērķis ir novērtēt pilsoņu attieksmi pret 
ES un tās institūcijām, kā arī ekonomisko 
situāciju Latvijā. Piecas - sešas reizes gadā 
tiek veikti Special Eurobarometer pētījumi, 
kuros ietverti jautājumi par aktuālām tēmām 
Latvijā un Eiropā: Eiropas Konstitūciju, ES 
lauksaimniecības politiku, sabiedrības drošību un 
tieslietu sistēmu, apkārtējās vides aizsardzību, 
informāciju un komunikāciju tehnoloģijām, 
finanšu pakalpojumiem, zinātni un tehnoloģijām, 
inovācijām, sabiedriskajiem pakalpojumiem, 
situāciju darbaspēka tirgū, sportu u. tml. 

Tāpat vairākas reizes gadā tiek veikti 
Eurobarometer kvalitatīvie pētījumi fokusgrupu 
diskusiju vai padziļināto interviju veidā, lai izprastu 
dažādas Eiropas Savienībā aktuālas tēmas, 
piemēram, dzimumu nevienlīdzības jautājumi, 
migrācijas jautājumi u.c. Un kopš 2011.gada 
TNS veic arī Flash Eurobarometer pētījumus par 
dažādām aktualitātēm Eiropas Savienībā, kas tiek 
veikti telefoninterviju veidā. Aptaujas tiek veiktas 
gan Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņu vidū, 
gan arī dažādās specifiskās mērķa grupās, kā 
piemēram, biznesa pārstāvju, jauniešu u.c. vidū.
 
Bez Eurobarometer pētījuma Latvijas iedzīvotāju 

vidū tiek veikti arī dažādi starptautiski pētījumi, 
kas identificē aktuālās problēmas noteiktās dzīves 
sfērās. Piemēram, pētījumi par Latvijas iedzīvotāju 
labklājību, veselību, dzīves kvalitāti, darba drošību, 
darba un dzīves līdzsvaru.
 
Kopš 2005. gada TNS regulāri veic pētījumu 
par galvenajiem uzņēmējdarbības šķēršļiem 
(BEEPS). Pētījums apkopo datus par aktuālajiem 
jautājumiem ražošanas un pakalpojumu sektoros, 
aptverot vairāk nekā 25 valstis. Tāpat jau trešo 
gadu uzņēmēju vidū tiek veikts apjomīgs pētījums 
par darba apstākļiem un darba vidi (ESWT), kas 
vienlaicīgi notiek 30 Eiropas valstīs. Uzņēmēju 
vidū tiek veikts arī starptautisks pētījums par 
psihosociālajiem riskiem darbā (ESENER). Laika 
posmā no 2006. - 2013.gadam TNS ir veikusi 
virkni vietējo ministriju un ministriju pakļautībā 
esošo iestāžu pasūtītu un ESF līdzfinansētu 
projektu, kas saistīti ar nodarbinātību. Pētīto 
tēmu loks ir plašs: darba apstākļi un riski Latvijā, 
Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās 
problēmas, komercdarbības un pašnodarbinātības 
uzsākšana Latvijā, bezdarbnieku darbiekārtošanās, 
ieteikumi nodarbinātības veicināšanai no 
ieslodzījuma vietām atbrīvotām personām.

Lai uzzinātu vairāk par sociālajiem pētījumiem, 
lūdzam sazināties: Signe Kaņējeva, lielo klientu 
direktore, e-pasts: signe.kanejeva@tns.lv


