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Ievads 

Daudzi jaunieši ģērbjas vienādi, jo viņi domā, ka būs „stilīgāki,” populārāki. Kad kāds/a jaunietis/e 

ierauga kad kādam ir tādas bikses, vai maiciņa viņš uzreiz domā, ka ir stilīgs. Ir jaunieši, kuri seko 

līdzi 2014. gada  modei, lai viņi/as drēbes atbilstu modei un viņš/a līdzinātos citiem jauniešiem, vai 

arī kādai/am modelei/im no žurnāla. Ir jaunieši, kuri pērk tikai tādas drēbes, kuras viņiem patīk, un 

viņiem/ām nepatīk līdzināties citiem jauniešiem. 

Mērķis: 

Autores šī zinātniski pērnieciskā darba mērķis ir uzzināt, kādas ir iecienītākās jauniešu stila 

kategorijas. Autore šijā darbā parādīs, kuras ir 2014. gada iecienītākās stila kategorijas. 

Uzdevumi:  

1) Kā jaunieši ģērbja viss biežāk. 

2) Vai jaunieši ģērbjas atbilstoši savam vecumam. 

3) Kādēļ jaunieši ģērbjas tikvienādi. 

4) Kādēļ jaunieši ģērbjas tieši tā.  



 

Kas ir stils? 

Kas ir stilīgi? Kā uzzināt kas ir stilīgi un kas nē? Stils ir tā lieta kas veido tavu 

personību tavu «es». Lielākā daļa jaunieši domā ka viņi ir stilīgi tad ja viņi velk tieši 

tādas drēbes kādas ir viņu draugiem vai vienkārši cilvēkiem kurus viņš/a ir 

redzējis/usi. Protams var «pašpikot» bet stilīgāk būs tad ja pats izdomasi savu stilu 

vai nopirkt drēbes jaunas un kaut ko piedomāt, vai izgleznot klāt.Ja vēlies zināt ka 

ir stilīgi un kas nē, tad palasi kādu modes žurnālu vai paskatie kādu stilu lieto tie ka 

sir tev blakus, vai tādu stilu kādu lieto viss vairāk redzot uz ielām. 



 

Populārakais zēnu ģērbšanās stils  

Zēniem un meitenēm ir vienādas tās lietas ka, stils vai tas kā ģērbjas zēns vai meitene ir 

atkarīgs no tā kāds stils ir šim jaunietim. Piemēram zēnam ir “gotu” vai “emo” stils protams 

ka šis zēns nevilks kaut kādas tā saucamās “nūģu” drēbes. Mūsdienās   ģērbšanās stils ir 

atkarīgs arī no naudas daudzuma. Ir jaunieši kuriem ir naudas grūtības un viņi nevar atļauties 

tādas drēbes kādas ir populārajiem zēniem. Viss biežāk mūsdienās iecienītākās drēbes ir 

šaurie džinsi, bokser topiņi, kedas, ( Nike, Puma, Vans, Adidas ). Daudzime zēniem protams 

ir arī vienāda mode, “krāsainās” bikses, rūtainie krekli. Viss biežāk zēni ģērbjas kā viņiem 

patīk. Zēni 70 % / 100 % ģērbjas atbilstoši savam vecumas. Vienādā ģērbšanās vairāk atbilst 

meitenēm zēni vairāk velk to kas viņiem patīk. Zēni ģērbjas tieši tā jo tāds ir viņu stils. 



 

Populārākais ģērbšanās stils meitenēm 

Meitenēm viss sastopamākais stils ir mūsdienīgais vārds “Cacas”. Tās ir meitenes kuras 

staigā baros, un ģērbjas līdzīgi. Meitenēm tā pat kā zēniem ir iecienītas “šaurās” džinsenes. 

Rakstaini legingi, “pļūtīgās” maikas, koledžas jakas, un rokerzābaki (līdzīgi). Meitenes lai 

uzzinātu kā ģerbties ir viss stilīgāk, viņas seko modes žurnāliem līdzi vai vienkārši pavēro 

kādas jaunas un iecienītas drēbes ir veikalos vai redzamas meitenēm uz ielas. Viss biežāk 

meitenes gērbjas tā kā viņam patīk bet ir meitenes kuras tā kā ģērbjas modeles. Ir meitenes 

kuras iztaisās lielākas un velk drēbes kuras neatbilst viņu vecumam. Meitenes ģērbjas 

vienādi jo viņām patīk otras meitenes drēbes. Meitenes ģerbjas tieši tā jo viņām tā patīk. 



 

Secinājumi 

Autore secina to ka  mūsdienu jaunieši ģērbjas diezgan līdzīgi viens otram, jo patīk otra zēna 

vai meitenes  drēbes vai stils. 
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