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Preču iegāde 
interneta veikalos

Zintis Buls 27.04.2020.
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● Prezentācijā ievietotās hipersaites (zilā krāsā) 
varat atvērt, klikšķinot uz saites

● Prezentācijā un tiešsaistes seminārā izmantotās 
mājas lapas netiek reklamētas – tās izmantoju 
kā piemērus
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Ko var nopirkt internetā?
 Pārtiku

 Vietējo ražotāju/audzētāju (veikalu saraksts)

 Dažādu (barbora.lv (Maxima), nuko.lv, rimi.lv u.c.)

 Medikamentus (interneta aptieku saraksts)
 Zoo preces
 Apģērbu
 Sadzīves tehniku
 Auto rezerves daļas
 Kultūras pasākumu biļetes
 Un daudz ko citu...

https://www.fenikssfun.com/bildes/svaigas-partikas-veikali-latvija-6463
https://www.barbora.lv/
https://nuko.lv/
https://www.rimi.lv/e-veikals
https://www.zva.gov.lv/lv/pacientiem-un-sabiedribai/zales/zalu-iegade/tiessaistes-aptiekas
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Interneta veikalu priekšrocības

● Lētāk
● Ērtāk
● Ārkārtas situācijā mazāk risku
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Interneta veikalu trūkumi

● Nevari apskatīt preci pirms iegādes
● Bieži nepieciešams veikt priekšapmaksu (bet naudu 

iespējams atgūt, atgriežot preci 14 dienu laikā)
– Informācija par patērētāju aizsardzību

● Mēdz būt novecojis piedāvājuma saraksts mājas lapā

https://lvportals.lv/skaidrojumi/283768-kad-pateretajs-var-atgriezt-nopirkto-preci-2016
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Jums nepieciešami:

 Bankas konts ar interneta bankas pieslēgumu 
(priekšapmaksa)

 Bankas karte, kas reģistrēta drošiem pirkumiem 
internetā (priekšapmaksa, vai apmaksa preces 
saņemšanas brīdī)

 Skaidra nauda (apmaksa preces saņemšanas brīdī)
 Drošs interneta savienojums (LAN kabelis, WiFi ar 

paroli)  
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Preču meklēšana, salīdzināšana un izvēle

 Nosaki savu budžetu
 Lieto preču apskatu vietnes
 Salīdzini preču cenas
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Preču apskatu vietnes

 Preču apskats: angliski – review, krieviski – обзор
 Divas pieejas

 Izvēlies preci sava budžeta ietvaros un ievadi to meklētājā, 
pievienojot vārdus “review” vai “обзор”

 Ievadi meklētājā savu preču kategoriju un cenas diapozonu 
un meklē jau sagatavotus preču topus (angliski: best vai 
top, krieviski: Лучший vai Топ)

  Apskatu tekstu tulkošanai: www.hugo.lv, translate.google.com 
 

https://hugo.lv/lv
https://translate.google.com/
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Interneta veikala izvēle

● Starptautiskie interneta veikali (iespējams sarežģīts 
garantijas serviss):
– www.amazon.com
– www.ebay.com
– www.aliexpress.com
– un citi

● Interneta veikali Latvijā – pārejam uz nākamo slaidu 

http://www.amazon.com/
http://www.ebay.com/
http://www.aliexpress.com/
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Preču cenu salīdzināšanas vietnes 
(Latvijas interneta veikalos) 

● www.salidzini.lv
● www.kurpirkt.lv

● Izvēloties veikalu, kurā iegādāties preci, ņemam vērā 
pircēju atsauksmes

 

http://www.salidzini.lv/
http://www.kurpirkt.lv/
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Datu drošības aspekti, iepērkoties internetā
● Pircēju atsauksmes par veikalu
● Veikala mājas lapas drošības sertifikāts (slēdzene)
● Veicot maksājumus, rūpīgi aizpildām prasīto 

informāciju
● Neaizpildām informācijas laukus, kuri nav obligāti 

jāaizpilda
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Preču saņemšanas iespējas

● Uz vietas interneta veikala fiziskajā adresē
● Piegāde uz adresi
● Piegāde uz preču saņemšanas punktiem (pakomāti, 

paku bodes)
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Pieteikties individuālai attālinātai 
konsultācijai varat, rakstot uz e-pastu: 

zintis.buls@zrkac.jelgava.lv
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