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Osvalds 
Ķere – 
pensionārs: 

– Domāju, 
ka apmēram 
būs kādi 40 
eiro. Esam 

divi pensionāri bez blakus 
ienākumiem, kas dzīvo laukos. 
Diviem ir vieglāk. Cenas aug 
visu laiku, un katru reizi, ieejot 
veikalā, jāskatās, ko pirkt, ko ne. 
Noteikti nav tā, ka pērku visu,  
ko sirds kāro. Tad, kad kāda 
jubileja, tad atļaujamies vairāk.  
Ēdienu gatavojam un ēdam tikai 
mājās.

Sandra 
Andersone – 
liepājniece:

– Tā kā 
dzīvoju templī, 
mēs iztiekam 
tikai no 

ziedojumiem un ēdam to, kas ir. Es 
dzīvoju, paļaujoties uz vīru. Mana 
pārliecība, ka cenas kāpj un tām 
jāpalielinās, lai mums šeit kaut 
kādā citādā ziņā dzīve nekļūtu 
vēl sliktāka. Ja to saprot, tad nav 
jāuztraucas. Cilvēkiem šis laiks 
varbūt liks saprast, ka patiesībā 
daļa tērē un pērk vairāk nekā 
vajag. Liels paldies visiem ļaudīm, 
kuri ziedo mūsu templim!

Ina Zuļģe – 
mājsaimniece: 

– Kāds 
simts mums ar 
bērniem droši 
vien aiziet. 
Pēdējā laikā šī 

summa pieaugusi. Ar bērniem 
esam sarunājuši, ka atsakāmies 
no visādu saldumu pirkšanas. 
Taču, neskatoties uz to, augļus 
vairs nevaru nopirkt tik daudz, 
cik vajadzētu. Nevaru teikt, 
ka ēdam mazāk, bet darām to 
ekonomiskāk. Mazāk ir 
 spontānu pirkumu. Lai taupītu, 
retāk apmeklēju kultūras 
sarīkojumus.

Liene 
Tenisone – 
strādā:  

– Neesmu 
to rēķinājusi. 
Tā kā dzīvoju 
viena, izdevumi 

nav lieli. Protams, par pārtiku 
jāmaksā vairāk. Tiek pirkts maz 
un it kā sīkumi, bet kopā visa 
summa krietni salecas. Katram 
savas saimniekošanas metodes. 
Ir cilvēki, kas pērk vairāk, lai tikai 
nepietrūktu. Kas dzīvo pārticīgāk, 
pārtiku pērkot, joprojām daudz 
neekonomē. Katram savas prasī
bas un dzīves līmenis. Vienam vairs 
nepietiek lasim, otram – maizei.

Martins 
Miļevskis – 
mūziķis: 

– Grūti 
teikt, jo nesen 
atgriezos no 
citas valsts. 

Pagaidām vēl dzīvoju kopā ar 
vecākiem un izdevumus dalām. 
Nīderlandē vasaras vidū cenas 
pārtikai bija tādas, kādas tās 
tagad ir šeit. Nesen atkal biju 
uz šo valsti aizbraucis, un cenas 
vēl ir paaugstinājušās. Domājot 
par cilvēkiem, kas Latvijā saņem 
minimālo algu, jābrīnās, kā viņi 
iztiek.
 

ES DOMĀJU TĀ: CIK NAUDAS NEDĒĻĀ TĒRĒJAT PĀRTIKAI?
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Iedzīvotāji sociālajos 

tīklos aktīvi dalās ar pado-
miem, kā šajā dārdzības laikā 
ietaupīt – doties uz veikalu 
ar pirkumu sarakstu, uztvert 
apģērbu kā ilgtermiņa iegul-
dījumu, iegādāties nocenotās 
preces utt. To, ka iepirkšanās 
paradumi mainās, izjūt arī tir-
gotāji. 

Vairs neiepērkas  
kā agrāk

Kādā no Liepājas “Elvi” vei-
kaliem novērojām situāciju – pir-
cēja pie kases pēta nocenotas 
“Kinder Surprise” šokolādes olas. 
Bez akcijas to cena veikalos šo-
brīd ir aptuveni 1,20 eiro, bet 
te kastītē pie kases norādīta 
cena nedaudz zemāka par 50 
centiem. Teju trīs reizes lētāk. 
“Kas tām olām vainas?” prasa 
ieinteresētā sieviete. “Vainas 
nav nekādas. Es nezinu, ko mēs 
darīsim. Pircēji vairs neiepērkas 
kā agrāk, daudzas preces vairs 
groziņos tā arī nenonāk, stāv tik 
ilgi, kamēr derīguma termiņš 
tuvojas beigām, un tad nu mums 
tās jāizpārdod. Noliktava pilna 
ar tādiem produktiem, kas nav 
pirmās nepieciešamības preces. 
Tirgojam lētāk, peļņas jau no tā 
nav, bet ko citu darīt. Nezinu, 
kas būs,” viņai atbild pārdevēja 
un nopīkstina četras olas. Divi 
eiro. Iepriekš par šādu summu 
sieviete būtu nopirkusi tikai vie-
nu kārumu.

Šādi nocenoto preču plaukti 
un grozi pieejami ne vienā vien 
veikalā. Seši nelieli banāni ie-
likti maisiņā, un tiem uzlīmēta 
cenu zīme – 64 centi. Trīs sar-
kanās paprikas – 46 centi. Ap-
rikozes melnajā šokolādē, čipsi, 
alus, milti un eļļa. Vēsajos zemo 
cenu plauktos atrodam dažādu 
veidu salātus, gaļu, pienu, jogur-
tus. Tie, kas konkrētajos veikalos 

iepērkas regulāri, zina, kad tiek 
izlikti šie produkti, tad nu mēdz 
uzmanīt, pēc pulksten 17 labākās 
preces jau ir izķertas, jo, braucot 
no darba, lielākā daļa dodas arī 
iepirkties. 

Dārzeņus  
izaudzējuši paši 

Septembrī un oktobrī kopējais 
pircēju skaits veikalos, salīdzinot 
ar pagājušā gada šo laika periodu, 
ir audzis, taču kopumā pārtikas 
mazumtirdzniecības dati šajā 
rudenī apstiprina, ka iedzīvotāji 
tomēr kļuvuši taupīgāki un mai-
na savus paradumus, atsakoties 
no dažādām precēm vai aizstājot 
iepriekš iecienītus produktus ar 
lētākām alternatīvām, informē 
mazumtirdzniecības tīkls “Elvi”. 

“Pārdošanas dati dažādās at-
sevišķās preču kategorijās ļauj 
secināt – šajā rudenī, salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu, sarucis piepra-
sījums pēc Latvijai raksturīgiem 
dārzeņiem. Šie dati savukārt ko-
relē ar pavasarī novēroto piepra-
sījuma pieaugumu pēc sēklām. 
Ekonomiskās prognozes jau pēc 
Krievijas iebrukuma Ukrainā 
signalizēja, ka rudens būs finan-
siāli smags. Un, tā kā daudziem 
Latvijas iedzīvotājiem ir lauki vai 
mazdārziņi, acīmredzot arī tie, 
kas iepriekš visu labprāt pirka 
veikalos, šajā vasarā izvēlējās 
dārzeņus audzēt paši. Šoruden 
mazāk pērk arī saldos konservē-
jumus – tātad arī ievārījumu un 
kompotu krājumi vasaras laikā 
sagādāti pašu spēkiem. Neatka-
rīgi no tā, kāda ir ekonomiskā 
situācija un cik līdzekļu pircēji 
var tērēt ikdienas produktiem, 
cilvēki vēlas iepirkties iespēja-
mi izdevīgi, tālab vienmēr ir ne-
mainīgi augsts pieprasījums pēc 
akcijas precēm, un arī šis rudens 
nav izņēmums,” skaidro SIA “ELVI 
Latvija” komercdirektore Laila 
Vārtukapteine. 

Šoruden “Elvi” veikalos sa-
rucis pieprasījums pēc premium 

Dārgās preces paliek  plauktos

klases produktiem – ikriem 
(-49%), auksti kūpinātiem gaļas 
izstrādājumiem (-26%), dažādiem 
dārgākas cenu grupas sieriem 
(-13%). Pircēji vairs neesot ga-
tavi piemaksāt par produktiem, 
kas safasēti lietošanai ērtākos 
variantos, taču tāpēc ir dārgāki 
– sarūk pieprasījums pēc šķēlī-
tēs sagrieztiem, fasētiem gaļas 
produktiem, kūpinājumiem. Ta-
gad šo pašu zīmolu desu vai gaļu 
pērk nesagrieztu, kas attiecīgi ir 
lētāka. Mazāk pērk arī dažādas 
porciju maizes, mizotus dārzeņus. 
Svaigās gaļas segmentā sarūk 
pieprasījums pēc dārgākas gaļas, 
bet pieaug pārdošanas apmēri 
lētākiem produktiem, piemē-
ram, mazāk pērk liellopa gaļu, 
bet vairāk cūkgaļu. Vērojams 
pieprasījuma kritums precēm, 
kas nav pirmās nepieciešamī-

bas produkti, – retāk pērk mājas 
tekstilu, interjera priekšmetus, 
jaunus traukus un citas preces, 
bez kurām var iztikt.  

“Analizējot kopējo situāciju 
veikalos, jāsecina, ka pārtikas 
produkti cilvēkiem ir nepiecie-
šami vienmēr, tāpēc kopējais pie-
prasījums pēc pirmās nepiecie-
šamības produktiem pat mazliet 
pieaug. Vienīgi pircēju uzvedība 
veikalos un izvēlēto produktu 
grozs sāk atšķirties. Pircēji ir 
laikus sarūpējuši krājumus zie-
mai un veikalā izvēlas lētākus 
produktus, nav gatavi piemaksāt 
par lietām, kas varbūt taupītu lai-
ku, bet ko var izdarīt paši,” vērtē  
“ELVI Latvija” komercdirektore. 

Viņa prognozē, ka tuvāka-
jos mēnešos, kad liela daļa ik-
dienas ienākumu būs jānovirza 
komunālajiem maksājumiem, 

visticamāk, cilvēki iepirkšanos 
pārdomās vēl rūpīgāk. 

Meklē lētas maltīšu 
alternatīvas

Kompānija “Rimi Latvia” norā-
da, ka jau kopš vasaras vērojamas 
izteiktas izmaiņas iedzīvotāju ie-
pirkšanās paradumos. Apkopotie 
dati rāda, ka cilvēki pērk mazāk, 
mēģina ietaupīt, biežāk izvēlas 
akcijas preces un iepērkas vairā-
kos veikalos, meklējot  izdevīgā-
kos piedāvājumus. 

“Vienlaikus pircēji nav gatavi 
atteikties no ierastajiem produk-
tiem uzturā, tāpēc meklē gudras 
alternatīvas un veidus, kā optimi-
zēt savu pārtikas grozu. Jūtami 
pieauguši “Rimi” privātās preču 
zīmes produktu pārdošanas ap-
jomi, pircējiem novērtējot cenas 
un kvalitātes attiecību.          > >
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Latvijā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā 
paaugstinājušās par 29,5%, tikmēr mēneša laikā 
(oktobrī salīdzinājumā ar septembri) tās kāpušas par 2,1%. 


