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Paterina petijums TNS ATLAS

Kopš 2007. gada tiek veikts Latvijas iedzīvotāju 
patēriņa pētījums TNS Atlas, kad tas aizstāja 
iepriekš veikto patēriņa pētījumu Mērķa Grupu 
Indekss. 2007. un 2008. gadā iedzīvotāju 
ieradumu un patēriņa pētījums TNS Atlas tika 
veikts divas reizes gadā, bet, sākot ar 2009. gadu, 
šis pētījums tiek veikts vienu reizi gadā - pavasarī.

Pētījuma mērķis ir iegūt informāciju par Latvijas 
iedzīvotāju ieradumiem, plaša patēriņa ikdienā 
nepieciešamo preču, kā arī ilgstošas lietošanas 
preču un pakalpojumu patēriņu Latvijā un pārējās 
Baltijas valstīs. Patēriņa pētījums TNS Atlas 
metodoloģiski veidots tā, lai iegūtos pētījuma 
rezultātus varētu analizēt kopā ar Nacionālo 
Mediju pētījumu: Prese un interneta patēriņa 
paradumu pētījumu TNS Latvia Digital. TNS Atlas 
ietver jautājumus arī par TV kanālu skatīšanos un 
radio staciju klausīšanos, tādējādi sniedzot iespēju 
analizēt zīmolu, patērētāju un dažādu mediju 
savstarpējo mijiedarbību.

Pētījuma ietvaros 2013. gadā tika iegūta plaša 
informācija par:
   86 pārtikas produktu un dzērienu lietošanas 

biežumu, kā arī 676 pārtikas produktu un dzērienu 
zīmola atpazīstamību un attieksmi pret tiem;
   67 kosmētikas, higiēnas, sadzīves produktu 

un medikamentu lietošanas biežumu, kā arī 
   489 kosmētikas, higiēnas, sadzīves preču un 

medikamentu zīmolu atpazīstamību un attieksmi 
pret tiem;
   157 veikala, veikalu ķēžu un tirdzniecības 

centru atpazīstamību un apmeklētību;
   204 ilgstošas lietošanas preču un pakalpojumu 

zīmoliem – atpazīstamību, attieksmi, gatavību 
iegādāties konkrētu zīmolu nākotnē;
   aptuveni 70 citiem jautājumiem par personīgo 

un ģimenes patēriņu un tā ieradumiem, kas saistīti 
ar reklāmu, telekomunikācijām, apdrošināšanu, 

bankām, sadzīves tehniku, personiskajām 
interesēm, finansiālo stāvokli u. c.

2013. gadā atbildes uz TNS veidotās anketas 
jautājumiem sniedza 1630 Latvijas iedzīvotāji 
vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Pētījuma TNS Atlas ietvaros iespējams iegūt 
informāciju gan par dažādiem Latvijas iedzīvotāju 
patēriņa ieradumiem, gan interesēm un dzīves 
uztveri kopumā, kā arī analizēt tendences vairāku 
gadu garumā. Tāpat datus ir iespējams analizēt 
dažādās mērķa grupās. Šoreiz aplūkosim piemēru 
par to, kā savu brīvo laiku ārpus mājas pavada 
18-55 gadus veci Latvijas iedzīvotāji, cik liels 
īpatsvars iedzīvotāju šajā vecuma grupā apmeklē 
tirdzniecības centrus, un ko viņi tur dara.
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TNS Atlas pētījuma rezultāti liecina, ka visbiežāk 
iedzīvotāji savā brīvajā laikā apmeklē tirdzniecības 
centrus. Tirdzniecības centrus vismaz reizi 
mēnesī 2013. gada pavasarī apmeklēja lielākais 
vairākums jeb 84% Latvijas iedzīvotāju vecumā 
no 18-55 gadiem. Jāatzīmē ka, salīdzinot ar 2011. 
gada pavasari, tirdzniecības centru apmeklētāju 
īpatsvars ir pieaudzis par 4 procentpunktiem. 
Saskaņā ar pētījuma rezultātiem 2013. gadā 
salīdzinājumā ar 2011. gadu, 18-55 gadus 
veci iedzīvotāji vairāk nodarbojas ar sportu, 
vairāk atpūšas sabiedriskās ēdināšanas vietās 
- restorānos, krogos u.c., kā arī vairāk apmeklē 
kultūras pasākumus (izstādes, teātrus, koncertus). 
18-55 gadus veci iedzīvotāji arī aktīvāk ir sākuši 
apmeklēt kursus, nodarbības sevis izglītošanai un 
pilnveidošanai.

TOP 10 aktivitātes, ko iedzīvotāji dara brīvajā laikā 
ārpus mājas vismaz reizi mēnesī (%)

Avots: TNS / patēriņa pētījums TNS Atlas, Pavasaris 
2011 - Pavasaris 2013
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Aplūkotajā vecuma grupā 30% iedzīvotāju 
tirdzniecības centrus apmeklē katru nedēļu, 
bet 32% to dara 2 līdz 3 reizes mēnesī. Laiks, 
ko pavada tirdzniecības centros darbdienās un 
brīvdienās ir atšķirīgs. Darbdienās aptuveni puse 
jeb 51% iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem 
tirdzniecības centros pavada līdz 30 minūtēm, bet 
29% iedzīvotāju tur pavada no 30 minūtēm līdz 
1 stundai. Bet brīvdienās 35% iedzīvotāju šajā 
vecuma grupā tirdzniecības centros pavada vismaz 
1 stundu vai ilgāk, kamēr darbdienās tikai 8% 
iedzīvotāju tirdzniecības centros uzturas 1 stundu 
vai ilgāk. 

Tirdzniecības centru apmeklēšanas biežums (%)

Cik ilgi uzturas tirdzniecības centros (%)

Bāze: 18-55 gadus veci respondenti, n = 1056 
Avots: TNS / patēriņa pētījums TNS Atlas, Pavasaris 
2013

Bāze: 18-55 gadus veci respondenti, n=1056
Avots: TNS / patēriņa pētījums TNS Atlas, Pavasaris 
2013
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Gan darbdienās, gan brīvdienās lielākais 
vairākums iedzīvotāju, kas dodas uz tirdzniecības 
centriem, pērk pārtiku, tomēr darbdienās pārtiku 
pērk salīdzinoši lielāks iedzīvotāju īpatsvars 
vecumā no 18 līdz 55 gadiem. Tāpat nozīmīgi 
vairāk darbdienās iedzīvotāji izmanto akcijas 
vai atlaides, vai vienkārši pavada brīvo laiku ar 
draugiem. Savukārt brīvdienās 18 līdz 55 gadus 
veci tirdzniecības centru apmeklētāji nozīmīgi 
vairāk pērk dāvanas, kā arī veic lielākus pirkumus 
– pērk apģērbus un apavus, sadzīves tehniku, un 
biežāk aplūko jaunākās modes tendences.  

Iedzīvotāju aktivitātes tirdzniecības centros (%)

Bāze: 18-55 gadus veci respondenti, n=1056
Avots: TNS / patēriņa pētījums TNS Atlas, Pavasaris 
2013

Pērku pārtiku

Pērku dāvanas

Pērku apģērbus, apavus

Pērku sadzīves tehniku

Pērku saimniecības preces

Atstāju bērnu rotaļu istabā

Darbdienās          Brīvdienās

80 60

4046

42 36

4428

28 35

19 25

27

22

22

18

12

14

7

11

14

9

13

17

12

2

Izmantoju akcijas un
 atlaides

Vienkārši pavadu brīvo
 laiku kopā ar draugiem

Izmantoju skaistum-
kopšanas pakalpojumus

Izmantoju sadzīves
pakalpojumus

Apmeklēju sabiedriskās
ēdināšanas vietas, kafejnīcas

Vienkārši pavadu brīvo
 laiku kopā ar ģimeni

Aplūkoju jaunākās
modes tendences


