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Mediju reklāmas tirgus  
2006. gadā

76,01 milj. LVL

pieaugums 24,8%



Mediju reklāmas tirgus mlj. LVL*

+ 24,8% 

*Avots: LRA
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+ uzziĦu mediji 7 326 000LVL       

LRA apkopotie mediju reklāmas tirgus dati
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Mediju tirgus % sadalījums
Kopā 76,01 mlj. LVL

Latvijas mediju reklāmas tirgus 2006. gads*

AVĪZES 24,9%

KINO; 0,6%

ŽURNĀLI 14,7%

TV 35,7%

RADIO 11,2%

VIDE 8,6%

INTERNETS 4,3%

+ uzziĦu mediji 7 326 000LVL



Tirgus audzis apjomā, bet vēl vairāk naudā

Reklāmas tirgus pieauguma tendences 2006 Vs 2005
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Vide, internets un žurnāli atkaro pozīcijas 
avīzēm

Mediju sadalījuma izmaiĦas 2006, salīdzinot ar 2001
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2006. gads reklāmas nozarei ir bijis veselīgas izaugsmes 
gads. Reklāmas apjomi (publicētie kvadrātcentimetri, minūtes, 
kontakti ar mērėauditoriju) auguši par 11%, bet vēl straujāk, par 
25%, audzis reklāmas tirgus apgrozījums. Tas gan iezīmē vēl 
vienu tendenci, ar kuru jārēėinās reklāmas devējiem, plānojot 
savus budžetus - mediju inflācija kopumā sasniegusi 14%. 

Runājot par citām nozīmīgākajām tendencēm:
- Prese turpina mainīt savu formātu - kādreiz tik spēcīgie laikraksti 

transformējas, pārveidojot savas nozaru sadaĜas, biznesa, 
tūrisma utt. lapas par atsevišėiem žurnāliem. Pieaug arī preses 
laukumu izmērs, pilna lapa vai pat pilns atvērums nav nekāds 
retums.

- Internets un vide attīsta formu dažādību. Vidē parādījušās dažādas 
mobilo reklāmu iespējas. Internets pamazām atkāpjas no 
tradicionālajiem baneriem un nopietni strādā pie 
saturā integrētas reklāmas

/Kaspars Ulsts/



Avīžu tirgus 2006

18 927 000LVL – pieaugums 8,5%

Reklāmas apjomu pieaugums laikrakstos  
salīdzinot 2006. gadu ar  2005. gadu 8.5% 
robežās ir mazāks nekā citām mediju formām, 
kā rezultātā laikrakstu reklāmas tirgus daĜa ir 
samazinājusies par 4% un 2006. gadā ir 25%. 



Tam ir vairāki iemesli:
• Pateicoties straujajai nedēĜas žurnālu tirgus attīstībai 2005. gadā

un arī 2006. gada sākumā, arī laikraksti 2006. gadā ir vērsuši 
uzmanību savu  pielikumu – žurnālu attīstībai. Tā kā auditorijas 
pārklājums pašam laikrakstam ar žurnālu pielikumiem ir Ĝoti 
ievērojams, daĜa no reklāmas ir  pārplānota no laikrakstu 
pielikumiem uz žurnālu pielikumiem. Tikai laikrakstam Diena 
žurnālu reklāmas pieaugums 2006. gadā pret 2005. gadu  +42%.

• ěoti ievērojam laikrakstu reklāmas daĜa pieder tradicionālajiem 
nacionālajiem dienas laikrakstiem. 2006. gadā šo laikrakstu 
auditorija ir samazinājusies par 11%. Kāda daĜa lasītāju pāriet no 
laikraksta uz Internetu. Reklāma seko līdzi auditorijai, tādēĜ arī ir 
notikusi pārdale reklāmas budžetos par labu galvenokārt 
Internetam.

• Nacionālo dienas laikrakstu auditoriju kritumu gan kompensē
bezmaksas laikraksti, tomēr reklāmas apjoms bezmaksas 
laikrakstos 2006. gadā vēl nav sasniedzis tam adekvātu 
reklāmas daĜu.



Žurnālu tirgus 2006

11 189 000LVL – pieaugums 16%

Reklāmas apjomu pieaugums žurnālos  
salīdzinot 2006. gadu ar 2005. gadu 16% 
robežās  ir  aptuveni tāds pats kā 2005. gadā
pret 2004. gadu –stabils. Kopējā reklāmas 
pīrāga daĜa 2006. gadā 15% ir praktiski tāda pati 
kā 2005. gadā
(-1%).



Žurnālu tirgus 2006. gadā ir bijis Ĝoti aktīvs:
• Mēneša žurnāli  aizvien vairāk  kĜūst no vispārējiem par nišu 

žurnāliem. Tā rezultātā tirgū joprojām tiek laisti jauni nosaukumi. 
Parādās jaunas un jaunas iespējas reklāmdevējiem uzrunāt šauri 
segmentētas auditorijas.

• Turpinās DivnedēĜu un NedēĜas žurnālu bums. Tā rezultātā gan  
žurnālu kopējā auditorija nav palielinājusies. Liekas, ka žurnālu 
lasītāju skaits  Latvijā ir sasniedzis savu maksimumu. Lasītāji 
tikai izvēlas viena žurnāla vietā vairākus.

/Liene Vilnīte/



TV reklāmas tirgus 2006

27 112 000LVL - pieaugums 31,3%
TV tirgus ir kĜuvis krietni interesantāks un daudzveidīgāks, 

pateicoties straujajai alternatīvo kanālu attīstībai. Te var minēt 
MTV ienākšanu Latvijas reklāmas tirgū, kā arī jaunas iespējas 
krieviski runājošās auditorijas sasniegšanai - gan Ren TV, gan 
3+ izaugsmi. Nopietni mainījies arī LTV 7 kanāls, kĜūstot krietni 
interesantāks reklāmdevējiem. 

Vēl viena tendence, ar kuru nopietni jārēėinās reklāmas 
devējiem, ir TV reklāmas paužu aizpildījums. Pērnā gada rudens 
sezonā tas sasniedza kritisku līmeni. Televīziju vadītāji jau tagad 
ar bažām raugās uz 2007. gadu un aicina reklāmas devējus 
neatlikt visas televīzijas aktivitātes uz rudeni. Vietas ēterā ir tik, 
cik likums atĜauj, un pat alternatīvo kanālu attīstība šo problēmu 
nav spējusi atrisināt.

/Kaspars Ulsts/



Radio reklāmas tirgus 2006
8 531 000LVL – pieaugums 25,7%
Radio kopumā ir viens no vislabāk sakārtotajiem un 
stabilākajiem Latvijas medijiem, tādēĜ arī radio tirgus 
stabilais pieaugums gandrīz precīzi kopē tirgus kopējo 
pieauguma procentu jau otro gadu pēc kārtas. 
Atsevišėu staciju apgrozījuma kritumu stabili kompensē
konkurenti, jo radio efektivitāte klientiem nav jāpierāda -
klienti radio izvēlas praktiski tādā pašā proporcijā, kā
iepriekš. 
Uz pasaules mediju biznesa fona radio mediju tirgus daĜa 
Latvijā joprojām izskatās pārliecinoši.

/Valdis Melderis/



Vides reklāma 2006
6 535 000LVL – pieaugums 46,4%

2006. gadā tas sastādīja 8,6% no  reklāmas tirgus daĜas 
Latvijā, 2005 gada šī daĜa bija 7.3 %

Šie cipari pierāda, ka vides reklāmas medijs Latvijā, tāpat kā
citās pasaules valstīs, ir stabili augošs. 

Par visu reklāmu, kura atrodas Rīgas pašvaldības publiskajās 
vietās jāmaksā reklāmas nodeva.  01.08.2006. Rīgas 
domē pieĦemti jauni saistošie noteikumi „Par pašvaldības 
nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās 
informācijas izvietošanu Rīgā”.

/JeĜena Brokāne/



Reklāma internetā 2006

3 263 000 LVL – pieaugums 93,5%
• Aizvadītajā gadā turpinājās iepriekš novērotā tendence, kad 

apjomi būtībā dubultojas pret iepriekšējo gadu. 2006.gadā
iespaidīga ir ne tikai procentuālā izaugsme, bet arī apgrozījuma 
pieaugums absolūtajos skaitĜos - vairāk nekā pusotra miljona 
latu. Tas ir pierādījums, ka interneta kā medija loma ir 
nostiprinājusies un tā nozīme mārketinga un pārdošanas procesā
turpina strauji pieaugt.

• Līdzīgi kā valsts ekonomikā arī interneta vidē šāda strauja 
izaugsme rada dažas problēmas - cenu pieaugumu, augstu 
reklāmas piesātinājumu, arī manipulācijas ar tirgus un pētījumu 
datiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka jau tuvākajā nākotnē būs jāpievērš
šīm problēmām lielāka vērība, lai saglabātu līdzšinējos 
izaugsmes tempus un saglabātu nozares pievilcību reklāmdevēju 
vidū.

/Egmonts Gržibovskis/



Reklāma kino
453 000LVL – pieaugums 84.2%

Kino reklāma sastāda 6% no kopējā mediju reklāmas tirgus 
Latvijā.

2006. gads bija veiksmīgākais kino reklāmas nozares 
pastāvēšanas vēsturē Latvijā.

Iemesls bija vairāku apstākĜu mijiedarbība: ievērojams 
skatītāju skaita pieaugums, reklāmas apjoma pieaugums un
vidējās kontakta cenas kāpums. Šie faktori ir summējušies 
84,2% pieaugumā medija neto ienākumos, salīdzinot ar 2005. 
gadu, un var apgalvot, ka kino reklāma ieĦem arvien stabilāku 
vietu blakus tradicionālajiem medijiem.

/Reinis AmoliĦš/



Mediju reklāmas investīcijas 2006. g. 
uz vienu iedzīvotāju (EUR)
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Reklāmas tirgus attiecība pret
iekšzemes kopproduktu, 2006. g.
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TOP 5 reklamētākās nozares, 2006. g.

=5
MAZUMTIRDZNIECĪBA 
RETAIL IN GENERAL 5

▲ +37
AUTOMAŠĪNAS 
CARS4

▲ +14
MĀJSAIMNIECĪBAS UN HIGIĒNAS 
PRECES HOUSEHOLD HYGIENE3

=2
FINANSES 
FINANCIAL INSTITUTIONS, SERVICES2

=1
MOBILĀS TELEKOMUNIKĀCIJAS 
MOBILE COMMUNICATION1

2006 vs
20052005Nozare2006

Dati: LRA; TNS Latvia Adex, 2006

LMT, Tele2, Bite, Zetcom

Parex, Hansabanka, Nordea, 
DNB Nord, Hipotēku banka

P&G, Reckitt Benckiser, Unilever, 
Colgate-Palomlive, Henkel

Skandi auto & Aura auto, Skandi 
Motors, Veho, Adam auto & 
Hansa auto, Baltic motors

Maxima, Elkor, Linstow, Rimi, 
Drogas, Stockmann, Spice

nozares lielākie 
reklāmdevēji



TOP 5 reklāmdevēji, 2006. g.

=5RECKITT BENCKISER5

▲ +1014BITE4

=3LMT3

▲ +24TELE22

=1PROCTER & GAMBLE1

2006 vs
20052005Nozare2006

Dati: LRA; TNS Latvia Adex, 2006

Blend-a-med, Pantene Pro-V, 
Head & Shoulders, Ariel, Always

Zelta ZivtiĦa, Tele2 Image, Biznesa klientu 
nodaĜa, subsidētie telefoni - Sony Ericsson

LMT Image, Okarte, Formula, Mazcenas 
mobilie

Toxic, Bite Image, 
Bite Ăimene 

Vanish, Cillit, Clagonit, 
Calgon, AirWick

reklāmdevēja 
reklamētākie zīmoli



TOP 5 reklamētākie zīmoli, 2006. g.

▲ +1116TELE 25

▲ +48O KARTE4

▼ -21PAREX3

▲ +13LMT2

▲ +67ZELTA ZIVTIĥA1
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Dati: LRA; TNS Latvia Adex, 2006



Reklāmas tirgus izaugsme, 2006. g. 
“vecā Eiropa”

Dati: TNS Media Intelligence, 2005-2006
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Dati: TNS Media Intelligence, 2005-2006

+15%

+14%

+30%

+3%

+23%

+39%

+7%

+12%

+15%

+18%

+19%

+29%Rumānija

Slovākija

Polija

Bulgārija

Čehija

Ungārija

2006/2005

2005/2004

Latvija 24,8%

Reklāmas tirgus izaugsme, 2006. g. 
“jaunā Eiropa”
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Apskatot reklāmas tirgus izaugsmi Baltijas kontekstā, jāatzīmē, ka 
Latvija nu jau ne pirmo gadu ir izvirzījusies līderos. Gan Lietuvā, gan 
Igaunijā reklāmas tirgus 2006.gadā pieaudzis par 18%, tādējādi Baltijas 
reklāmas tirgus kopumā vidēji pieaudzis par 21%. Analizējot šo izaugsmi 
pēc investīcijas uz vienu iedzīvotāju, Latvija ar LVL 33 (EUR 47) ir stabili 
virs Baltijas vidējā līmeĦa, jo Lietuvā šīs investīcijas ir EUR 37 uz vienu 
iedzīvotāju, bet Igaunijā – EUR 64. Analizējot reklāmas tirgus attiecība 
pret iekšzemes kopproduktu, redzam, ka Latvija ir izvirzījusies Baltijas 
līderpozīcijā ar 0,67%, kamēr attiecīgi Lietuvā šis rādītājs ir 0,52%, bet 
Igaunijā – 0,66%. 

2006. gadā daudz pārsteigumu nav bijis attiecībā uz 
reklamētākajām nozarēm - jau tradicionāli pirmajā vietā ir Mobilās 
telekomunikācijas, bet otrajā vietā - Finansu nozare. Trešajā vietā, 
pakāpjoties par 1 pozīciju kopš 2005. gada, ir Mājsaimniecības un 
higiēnas preču nozare. Par trijām vietām uz ceturto pozīciju pakāpusies 
AutomobiĜu nozare, bet piektajā vietā nemainīgi - Mazumtirdzniecība.



Lielāko reklāmdevēju top5 ir gan jau tradicionāli tajā atrodami 
uzĦēmumi, gan jaunpienācēji. Pirmajā vietā - Procter&Gamble, uz otro 
vietu par divām pozīcijām pakāpies TELE2. Trešajā vietā nemainīgi -
LMT, līdzīgi kā 5. vietā nemainīgi - Reckit Benckieser. Vislielākais 
jaunums topā ir Bite, kas ar apjomīgu reklāmas kampaĦu tirgū ienāca 
2005.g. rudenī (14. vieta 2005. gadā), un 2006.gadā turpināja aktīvi 
reklamēties, tādējādi 2006. gadā ieĦemot 4. vietu reklāmdevēju topā.

Salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, Latvija arī 2006. gadā ir starp 
„jaunās Eiropas” visstraujāk augošajiem reklāmas tirgiem. „Vecās 
Eiropas” valstīs reklāmas tirgus dinamika bijusi dažāda, bet pamatā ne 
pārāk strauja – no pat -1,8% Lielbritānijā (Vācija +2,9%,Somija +3,7%, 
Itālija +5,1%, Dānija +9,9%, Francija +10,7%, Spānija +12,7%) līdz pat 
+17% Zviedrijā. Krievijā reklāmas tirgus pieauguma temps ir mazinājies, 
no 28% 2005. g. tomēr jebkurā gadījumā sasniedzot ~22% 2006, gadā. 
Tikmēr „jaunā Eiropa” turpina strauji attīstīties – no +7% Ungārijā (Čehija 
+12%, Bulgārija +15%, Polija +18, Slovākija +19%) līdz pat +29% 
Rumānijā. Tādējādi, salīdzinot ar globālo reklāmas tirgus lēsto 
pieaugumu +5%, Latvijas 5 reizes straujākais izaugsmes temps reklāmas 
tirgus dalībniekiem iezīmē pozitīvu un daudzsološu perspektīvu.

/Ginta Krivma, TNS Latvia mediju pētījumu vadītāja/


