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Ievads 

 

Darba autore šo tēmu izvēlējās, jo viņa vēlējās parādīt, cik daudzi, un cik daudz sēž 

ikdienā pie mobilajām ierīcēm. Darba autore šī tēma likās interesanta, jo kad darba 

autore iet  pa gaiteni, gandrīz visi ir pie mobilajām ierīcēm, un nespēlē vairāk nekādas 

spēles. 

Mērķis: Darba autores mērķis ir izpētīt cik ilgi Kuldīgas 2. Vidusskolas skolēni 

pavada savu laiku pie mobilajām ierīcēm. 

Uzdevumi: 

1) Literatūras apskats. 

2)Veikt aptauju. 

3)Analizēt aptaujas rezultātus.   



Anotācija 

Pēc britu zinātnieku domām, cilvēki var ļoti pieķerties saviem mobilajiem tālruņiem 

un daži telefonu lietotāji pat var sākt izrādīt uzvedību, kas liecina par atkarību no šiem 

saziņas līdzekļiem. 

 Pētījumā, kurā tika noskaidrota studentu attieksme pret mobilajiem tālruņiem, 

Deivids Šefīlds no Stafordšīras Universitātes Stoukā pie Eivonas secināja, ka dažas no 

jauniešu reakcijām ir līdzīgas simptomiem, kas tiek asociētas ar patoloģisku 

aizraušanos ar azartspēlēm. 

 

“Mobilie telefoni kļuvuši par ļoti būtisku ikdienas dzīves daļu un to lietošanai var būt 

dažās kaitīgas ietekmes,” viņš sacīja.



 

 

Literatūras apskats 

Pirmo telefonu izgudroja 1875. gada 2. jūnijā. Šo eksperimentu uzskata par telefona 

dzimšanas dienu, lai gan līdz telefona aparāta praktiskai lietošanai vēl bija jāgaida. 

Aleksandram Bellam bija ļoti vajadzīga nauda. Sava spītīgā rakstura dēļ viņš 

negribēja prasīt naudu ne tēvam, bet arī nevēlējās aizņemties naudu no nākamā 

sievastēva Hardineram Habardam. Tāpēc Aleksandrs Bells naudu aizņēmās no 

kanādieša Džordža Brauna, dodot tam monopoltiesības uz telefona lietošanu Anglijā 

un saņemot par to no Brauna sešu mēnešu laikā 125 dolārus mēnesī. 1876. gada 14. 

februārī Aleksandrs Bells iesniedza patenta pieteikumu un to saņēma tā paša gada 7. 

martā. Pirmā telefona saruna notika 1876. gada 10. martā pa telefona līniju, kura 

savienoja Aleksandra Bella dzīvokli ar laboratoriju: “Runā Aleksandrs Bells. Vatson, 

ja jūs mani dzirdat pieejiet pie loga un pamājiet ar platmali!” Aleksandra Bella prieks 

bija neviltots - Vatsons patiešām pie loga pamāja ar platmali. Tā paša gada jūnijā 

Aleksandrs Bells savu izgudrojumu demonstrēja pirmajā vispasaules elektrotehnikas 

izstādē Filadelfijā. Aleksandra Bella telefons sastāvēja no stobriņa, kurā atradās 

magnēts un spole ar izolētiem vadiem. Iepretī spolei bija novietota metāla plāksnīte - 

membrāna. Divus šādus stobriņus - raidītāju un uztvērēju - savienoja divvadu sakaru 

līnija. 



Populārāko telefonu attēli 

• "Samsung Galaxy S4" 

• "Samsung Galaxy Note 3" 

• "iPhone 5S" 

• "Sony Xperia Z1" 

 



 

 

Aptauja 

 



 



 



 





Secinājumi 

Darba autore secināja kad, daudzi Kuldīgas 2. vidusskolas skolēni izmanto mobilās 

ierīces stundu laikā. Daži skolēni domā ka viņiem/viņām ir atkarība no mobilajām 

ierīcēm, daži saka kad viņiem nav, bet daži vēl nezin. 



 

Iegūtie informācijas avoti 

http://www.pipkalejs.lv/cd/sp/laikagramata/marts/grehems.htm 

http://balvi.pilseta24.lv/zinas/100/279507 

http://www.boot.lv/tehnika/mobilie-telefoni-var-izraisit-atkaribu 
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