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pā rdošana tieši liel ā  pieprasijuma p ē c viedtā lrutilem letekm ē  pē rn levē rajami kā pusi, rā da GfK Rea 
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	 uznē mela diena 

Ilzktemela:.:Diena 
sleja 

Pret ī  vē l labā k 
sakā rtotai videi 

No jau pierastā  telev 
Patlaban viedt ā lruŗm pardošana ir lerjemumu zirj ā  

Liga MervIne 

SIS advokā tu un juristu bi-
rojierri Latvij ā  un arī  Baltijas 
mē rogā  ir pā rmaiw laiks. 
Šobrīd Mgr no kLientu puses 
vē rojams Lids pieprasījurns 
pē c speci ā listiem konlcrē tā s 
jomā s, tač u Latvij ā  nay  tradi-
cijas dibinā t specializē tus 
nozaru birojus. Vienīgais iz- 

IT111111S varē tu bitt intelek-
tuā lā  ipašurna joma. Pat ma-
zaki un vidē ja izmē ra biroji 
pozicionē jas kā  «universā lie 
kareivji,» pledāvā jot plaša 
spektra pakalpojumu Id ā stu. 
Savulcā rt citā s valstis t. s. ni-
šas biroji ir vispā rpienemta 
norma. Palielinoties piepra-
sijurnam p ē c specifiskā in 71- 
nā šanā m, virspusēji risināju-
mi zaudē  aktualitā ti. 
_Tieši pieprasijuma izmai-

nas noteikušas pē dē jo gadu 
laikā  aizsā kto lielo biroju II-
gas spē lē tāju konsolidā cijas 
tendenci, kas jauj vienuviet 
pulcē t augsta līmena, padzi-
linā ii specializē tus eksper-
tus, vienlailcus nosedzot visu 
pieprasī to nozaru laulcumu. 
Apvienojoties vadošiem da-
žā du jomu elcspertiem, vei-
dojas jaudīgi spē lē tā ji, lcarn 
vienlaikus ir plaša specializ ā -
cija un  an dzija izpratrze par 
šaurā m jomā m. Latvij ā  īpaši 
liels pieprasījurns šobrid vē -
rojams finanšu, nekustam ā  
ipašuma un b ūvniecības jo-
mā s, kā  art,  protams, visas 
regulē taj ā s nozarē s un infor-
mā cijas tehnolokiju jomā . 

Sadarbrbas tīlds Baltlias 
valstī s šodien vats nay  eks-
tra, bet gan nepieciešarnība 
birojiem, kas yeas apkalpot 
lielus ldientus, lcuri visbiež ā k 
darbojas vismaz Baltijas vai 
vet plašā kā  mē rogā . 

Veicot vienu no latviešu ie-
cienitā kajiem vingrinā ju-
miem, tas  ii,  «saliclzinoties» 
ar kaimikdern Lietuvā  un 
Igatmij ā , saskatā mas gan vie-
nojošas, gan art atā kirī gas 
tendences. Igaunija arvien ir 
piemē rs, kam daudz ā s di-
mensijā s tiecan2ies lidzinā -
ties. Tirgus Icaiminos ir no- 

briedušā ks, un art sadarbr-
bas prakse uznē mumiem ar 
advokā tu birojiem tiek pie-
nemta drizak k ā  «higē nas 
norma», nevis «risin ā jums 
arias situā cijā s». (Latvij ā  vi-
sai bieži vē rojam, ka mazie 
un vidē jie uznē mē ji vairumu 
jautā jumu mā gina risinā t p a- 

Vē ršot skatu Lietuvas vir-
zienā , redzarn, ka tirgus  in lie-
Mks un  art  konkurence ir ag-
resīvā ka. Tieši Lietuvā  ir liels 
skaits t. s. nišas biroju, Ic.am ir 
šaura specializ ā cija un kas to 
uzsver kā  savu unikā lo atški-
ribu tirgū . Vē rojama special-
zā cija, piem ē ram, datu aiz-
sardzī bas, farmā cijas un bra.- 
niecības jomā s. 

Atgriežoties pie situā cijas 
Latvij ā , redzam, ka pē dē jo 
desmit gadu laikā  advokā tu 
biroji auguši apjomā  un zi-
nā šanā s, samkusi arī  robež-
škirtne starp konsultantiem 
un tiesu advokā tiem. Esam 

Arvien daudz 
dardniā  ir gan 
tiesiskas vides, 
gan ari" 
advokattiras 
prestiia un 
ē tikas 
piinveidd 

kluvuši efektīvā ld - tā  beta 
mē rā  ir gan krīzes mā ciba, 
gan art tirgus brieduma paz ī -
me. Art ldienti kjuvuši zino-
šā lci - gan par savā m Vajadzi-
barn, gan adelcvā tā m advo-
kā tu pakalpojumu izmak-
s ām. Savulcā rt konkurence 
advolcā tu biroju vidlī  kjuvusi 
gudrā ka advokā tiem šodien 
jā sp ē j dot maksimā li efekti-
vu padomu klientam, kas 
bieži vien apvieno vair ā kas 
dimensijas. 

Protams, arvien daudz da-
rā mā  ir gan tiesiskā s vides, 
gan art advokatīzras prestiža 
un ā tilcas piluveidē , tomē r 
redzu, ka virkne min ē to par-
mainu notelicti iezīmā jušas 
kursu pretī  sakā rtotā lcai, 
nasinī gā kai advolcatītras vi-
dei Latvijā .• 
+zv ē rin ā tu advokā tu biroja Eilex 
Kfavi ŗg  partners  

Aligns Zauers 

SITUACIJA elelctropre č u 
tirdzniecib ā  gan La.tvij ā , gan 
art  citā s pasaules valstī s pa-
rā da, Ica šobrīd patē rē tā ju iz-
vē li bū tiski ietekrn ē  gan mo-
demo tehnologiju atti.stlba, 
gan  art  vē lme ikdienā  lietot 
jau ierastā s, labi pazīstamā s 
elektropre č u grupas. 

Sadzives elektropre č u p ā r-
došanas apjomi eiro izteiks-
mē  pē m Latvij ā  pieauguši 
par 0,4%, liecina tirgus izp ē -
tes kompā nijas Gf1( Retail 
and Technology Baltic dati. 

Neskatoties uz to, ka kopu-
rnā  p ē rnais gads šajā  tirgīr bi-
jis stabils, atsevišku produlc-
tu grupu segmentos notiku-
šas bū tiskas izmainas, Die-
nai pauž GfK Retail and Te-
chnology Baltic vadī tā js Janis 
Pilipivs.  12,  piemē ram, infor-
mā cijas teimologiju produk-
tu pā rdošana samazinājusies 
par aptuveni 12 milioniem 
eiro, bet telekomunikaciju 
produktu pā rdošana saistib ā  
ar augsto piepras ījumu pē c 
viedtā lruniem pieaugusi par 
aptuveni 17 milioniern eiro. 
Savulcā rt plašpat ē rina elek-
gonilcas preč u pā rdošana tir-
gus piesā tinā tibas ietekrnē  
sarulcusi par č etriem miljo-
niem eiro jeb 4,9% pret ie-
priekšē jo gadu. 

Viedtā lrutiu laikmets 
Pē dē jos gados visliel ā ko ie-
tekmi uz sadzī ves elektropre-
č u kopumā  atstā j vied-
tā lrunu p ā rdošana, kas ir ie-
nē mumu zinā  ienesī gā lcais 
un strauj ā k augošais no vi-
siem sadzives elektropre č u 
tirgus segmentiem. 

2016. gadā  falctiski vairs 
netiek piemin ē d tradicion ā -
lie mobilie telefoni,  at  vā r-
diem «mobilais telefons» au-
tomā tisld jau tiek saprasts, 
ka tas ir viedtelefons, saka 
GfK Retail arui Technology 
Baltic vadī tājs, norā dot, ka 
art seniori s ā .'k no parastiem 
mobilajiem telefoniem pā r-
iet uz viedtā lruniem. 

Eū tiskā kais tirgus ien ē mu-
mus ietekmē jošais faktors 
pē m blia tas, ka patē rē tā ji 
turpinā ja iegā dā ties Alga-
kus viedtā lmr,ius, kā  art tas, 
ka tā ds viedtā lrunu tirgus 
spē lē tā js kā  Apple pazernin ā -
ja savu ieprielcš ājo gadu iz-
laiduma viedtā lrunu cenas 

Taja pašā  Laikā , rē Ldnot 
pē c pā rdoto vienibu skaita, 
tirgus p ē m stagnē jis. 2016. 
gaddAppie tirgus daja augusi 
Baltijas valstī s kopumā . Īpa-
šu pieaugumu amerikā nu 
kompā nijas viedtā lmni uzrā -
dijuši gada p ē dē jos mē nešos 
- no pē rnd gada oktobra līdz 
decembrirn. Lī dztelcus vē ro-
jams art Apple planšetdatom  

īpatsvara pieaugurns. 
Apple no premium seg-

menta p ā rvē ršas par pre-
mium un medium segmenta 
spē lē tāju, kOnstatē  J. Pilipivs 
un norā da - grā ti pateilct, vai 
tā  in  pareiza strat ē glia ilgter-
mind. Jauna tendence vh,la 
skatījumā  in tä,  ka telefoni 
augstā ka un vidē jā  cenu seg-
mentā  kfuvuši Ioti lī dzī gi gan 
dizaina, gan art funkcionali-
tā tes zinā . . 

Vidē jā  viedtelefona cena 
2016. gadā  bija 343 eiro ie- 

pretī  302 eiro 2015. gadā  un 
267 eiro 2014. gadā . Vidē jā s 
pā rdošanas cenas LatVij ā  ar 
katru gadu pieaug, jo pat ē rē -
tā ji izvē las dā rgā lcus un kva-
litatīvā lcus viedtelefonus,  an  
labā ldem korpusa materi ā -
Rem, jaudī gā ldem proceso-
riem un tamlī dzigi. 

Alctualitā ti nezaudē  pre-
mium segments, kur viedtā l-
runt' cena  in  virs 600 eiro. 
Latvija  in  izteikta Mere dā rgo 
viedtelefonu pirkšand starp 
Baltijas valstim. 2016. gadā  

katrs pielctais viedtelefons 
Latvij ā  tika p ā rdots cenu seg-
mentā . virs 800 eiro, Igaunij ā  
un Lietuvā  tikai katrs des-
mitais. 

Atškiriga  in  cenu dinamika 
televizoru segment ā . Vidē jā  
Latvij ā  pā rdotā  televizora ce-
na p ē m bija 506 eiro iepreti 
512 eiro 2015. gad ā . Loti 
strauji p ē m pazemin ā jušā s 
lielo ekrā nu izmē ru televizo-
ru cenas, piem ē ram, teIevi-
zora  an  60-69 collu elcrā na iz-
mē ru vidē jā  cena 2015. gada 
decembrī  bija 1975 eiro, bet 
p ē c gada jau 1591 eiro - vid ē -
jā s cerras laitums gada laikā  
bijis 454 eixo. Tajā  pašā  laikā  
pieaug p ā rdoto televizoru 
ipatsvars  an  Smart TVun īpa-
ši Ultra HD/4k funkcionalita-
ti. 

Lideris saglabā  pozicijas 
Samsung, kas ir globā lā  un 
lokā lā  plašpat ē rina elektro-
nikas tirgus daudzu segmen-
tu lideris, ar ī  p ē m, neskato-
ties uz skandā liem, ko kom-
pā nijai sagā dā ja Galaxy No-
te7 baterijas un pieaugoš ā  
konkurence tirgā , liderpozī -
cijas saglab ā jis. Samsung in 

Viedtgirunu tirgus tendences 
•  Vid ē jd viedtelefona cena 2016 , gad ā  bija 343 eiro, bet 2015. 
gad ā  - 302 eiro un 2014. gad ā  - 267  eiro. 

Vid ē j ā s pā rdošanas cenas Latv ījā  pleaug, jo pateretaji izvelas 
d ā rgā kus un kvalitat īvā kus viedtelefonus, ar lab ā kiem korpusa 
materi ā kiem, jaudTgā kiem procesoriem un taml ī dzīgi. 
Gs  Premium segmenta.viedtalrunu cena ir liel ā ka par 600 elm. 
Latvija ir lidere dargo viedtel.efonu pirkgan ā  starpJ3altijas 
valstlm. 

2016.  gads katrs piektais viedtelefons Latvij ā  tika p ā rdots 
cenu segment ā  virs 800 eiro, igaunij ā  lIFILietuv ā  - tikai katrs 
destnitais. 

Pien ā cis laiks, kad faktiski vairs netiek plemin ē ti tradicion ā lie 
mobilie telefoni, un ar v ā rdem omobiiais telefons uzrejz jau tiek 
saprasts, ka tasIr viedtelefons. 
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