Ziņas - Latvija

Februārī apmeklēto vietņu pirmais piecinieks palicis nemainīgs
Rīga, 10.marts, LETA. Apmeklētākā interneta vietne šā gada februārī bija "delfi.lv", kura apskatīta
867 229 reizes, liecina starptautiskā interneta pētījumu un tehnoloģiju uzņēmuma "Gemius"
publicētie jaunākie dati par Latvijas interneta lietotāju apmeklētākajām vietnēm.
Otrajā vietā 2021.gada februārī ierindojās "inbox.lv ar 749 592 apmeklējumiem, bet trešajā vietā "tvnet.lv" ar 714 979 apmeklējumiem. Savukārt ceturtajā vietā ar 702 307 apmeklējumiem februārī
bija sabiedrisko mediju ziņu portāls "lsm.lv", bet piektajā vietā ar 640 368 apmeklējumiem - portāls
"jauns.lv".
Šā gada februārī piecas apmeklētākās vietnes ir tās pašas, kas janvārī, tomēr kopumā
apmeklējumu skaits palielinājies tikai pirmajām divām interneta vietnēm - "delfi.lv" un "inbox.lv".
Februārī sestajā vietā ar 590 706 apmeklējumu bija portāls "LA.lv", septītajā - vietā "Tvnet" mediju
grupas portāls "apollo.lv" ar 572 271 apmeklējumu, bet astotajā vietā ierindojies"TV3 Group"
portāls "skaties.lv", kas mēneša laikā apmeklēts 542 038 reizes.
Devītajā vietā bija preču un pakalpojumu portāls "salidzini.lv", kas apmeklēts 409 966 reizes, bet
desmitnieku noslēdz sludinājumu portāls "nra", kas februārī apmeklēts 355 733 reizes.
Otrajā desmitniekā ierindojās portāls "lvportals.lv", "Izdevniecības Santa" portāls "santa.lv", "Tvnet"
mediju grupas izklaides portāls "spoki.lv", likumu portāls "likumi.lv", laikapstākļu vietne
"gismeteo.lv", portāls "mammamuntetiem.lv", saziņas platforma "vk.com", laikraksta "Diena"
portāls "diena.lv", portāls "lv.sputniknews.ru", kā arī ziņu portāls "bb.lv".
"Top 20" veidots, ņemot vērā interneta lapu auditoriju vecumā no septiņiem līdz 74 gadiem, kas tās
apmeklējuši, pieslēdzoties internetam no Latvijas teritorijas, izmantojot datorus, mobilos telefonus
un planšetdatorus. Topā iekļautas tās interneta lapas, kas februārī piedalījās "gemiusAudience"
pētījumā.
"gemiusAudience" pētījums tiek veikts, balstoties metodoloģiju, kas nodrošina iespēju konstatēt
reālo apmeklētāju skaitu, nevis sīkdatnes (cookies) vai IP adreses.
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