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Anotācija 
 

 

Datorspēļu dažādība. Kārlis Beļaks – Bernāns, darba vadītāja: Aija Rutule. 

Darbā analizēts - Datorspēļu vispārīgais raksturojums, rašanās vēsture. Datorspēļu 

dažādība. Datorspēļu atkarība. Biežāk spēlētās datorspēles. Datorspēļu spēlēšanas cilvēku 

vecums. Datorspēļu ierobežošanas iespējas. 

Darba mērķis: 

Noskaidrojot datorspēļu rašanās vēsturi, veidus Latvijā, izzināt biežāk spēlētās 

datorspēles skolas vecuma bērniem. 

 Darba uzdevumi: 

1. Iepazīties ar datorspēļu dažādību  

2. Apkopot informāciju par biežāk spēlētākajām datorspēlēm skolas vecuma 

bērniem un jauniešiem. 

3. Analizēt biežāk spēlētākās datorspēles. 

4. Iepazīstināt ar datorspēļu atkarības izraisošiem faktoriem. 

 

Pētījumā secināts,  

 

 

Atslēgas vārdi : datorspēles, dažādība, ierobežošana. 

Darbs satur 20 lapas, 5 attēlus, 4 tabulas, 3 pielikumus. Darba praktiskajā daļā veikta 

aptauja Kuldīgas 2.vidusskolas klasēs, Viļa Plūdoņa Kuldīgas Ģimnāzijas klasēs, kā arī 

brīvprātīgajiem skolēniem. Respondentu skaits ir 50. Darba rezultāti apkopoti, izanalizēti, 

salīdzināti un attēloti 4 tabulās un 4 attēlos. 
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Ievads  
Darba tēma. Datorspēļu dažādība. 

Mūsdienās internets un dators bez datorspēlēm nav iedomājams. Tās mēdz būt dažāda 

stila, žanra, tehnoloģijas un vides. Lai arī kādu variantu izvēlētos, vienmēr būs kādi, kas ar 

nepacietību gaidīs ko jaunu, kā arī būs gatavi iegādāties šo spēli. 

Latvijā datorspēļu izveide ir samērā pieklusināta un lielākoties tiek virzīta kā hobijs un 

savu spēju pārbaude skolēnu vidū. Kā Latvijas datorspēļu attīstības laiku varētu nosaukt, kad 

parādījās pirmās spēles draugiem.lv aplikāciju sadaļā. Kopš tā laika spēļu izstrāde ir krietni 

augusi. 

Darba mērķis. Noskaidrojot datorspēļu rašanās vēsturi, veidus Latvijā, izzināt biežāk 

spēlētās datorspēles skolas vecuma bērniem. 

 

Darba uzdevumi. 

1. Iepazīties ar datorspēļu dažādību  

2. Apkopot informāciju par biežāk spēlētākajām datorspēlēm skolas vecuma bērniem un 

jauniešiem. 

3. Analizēt biežāk spēlētākās datorspēles. 

4. Iepazīstināt ar datorspēļu atkarības izraisošiem faktoriem. 

 

 

Hipotēze. Pavadot daudz laika spēlējot datorspēles var rasties atkarība. 

 

Darbā izmantotās metodes. Literatūras analīze, datorspēļu  apraksti, apkopojumu tabulas, 

diagrammas. 

Darba struktūra. Darbs sastāv no ievada, 4 nodaļām, 4 apakšnodaļām, secinājumiem, 

izmantoto informācijas avotu saraksta un 3 pielikumiem. Darbā ir 5 attēli, 4 tabulas. 
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1.Datorspēļu vispārīgais raksturojums  

 

Datorspēle ir spēle, kuru var spēlēt datorā vai spēļu konsolē, tomēr, runājot par 

konsoļu spēlēm, var tikt lietots jēdziens videospēle, spēles uz spēļu automātiem nav 

pieskaitāmas pie datorspēlēm. Tās ir attīstījušās no vienkāršas grafikas un ļoti ierobežotām 

iespējām kā Spacewar, uz gan vizuāli, gan iespēju ziņā daudz attīstītākām.  

Datorspēles parasti tiek radītas spēļu izstrādātājiem sadarbojoties ar citiem 

speciālistiem kā grafiskajiem māksliniekiem un tās tiek izdotas neatkarīgi vai arī sadarbojoties 

ar spēļu izdevēju. Tās var izplatīt fiziskā formātā - DVD un CD, vai arī ar interneta lejupielādi 

kā Direct2Drive un Steam. Katrai spēlei prasības, lai to varētu pilnvērtīgi spēlēt, atšķiras, daļai 

spēļu var būt arī nepieciešams savienojums ar internetu.  

Dators – loģiska mašīna, kas tās izplatītākajā variantā aizstāj divas cilvēka domāšanai 

piemītošās īpašības: datu paturēšanu atmiņā un loģisko operāciju veikšanu, un dators šīs abas 

funkcijas veic ievērojami ātrāk par cilvēka smadzenēm 

Datorspēles – tā ir brīvā laika pavadīšanas iespēja, ne vienmēr tā ir lietderīga laika pavadīšana, 

jo spēlējot laiks skrien nemanot un aizmirstas mājas darbi, draugi un ar laiku var rasties pat 

atkarība. Tomēr ir arī daudzas datorspēles, kas attīsta prātu, pirkstu veiklību, loģisko 

domāšanu. Pateicoties lielai daļai cilvēku, mēs varam baudīt savas mīļākās datorspēles!(1)   

 

 

 

1.1. Rašanās vēsture 

 

1962. gadā Stīvs Rasels (Steve Russell), jauns programmētājs no Dortmutas, vadīja 

MIT (Massachusetts Institute of Technology) programmētāju grupu, kas veidoja pirmo datoru 

videospēli Kosmosa kari (SpaceWar), iedvesmojoties no E. Smita fantastikas grāmatām. Šis 

notikums nekļuva par sensāciju visā pasaulē, jo tolaik skaitļošanas tehnika un mašīnlaiks bija 

pārāk dārgs prieks, lai tos izmantotu datorspēļu spēlēšanai. 

Rasels šo spēli programmēja uz skaitļotāja PDP1, viena no pirmajiem korporācijas 

DEC (Digital Equipment Corporation) ražotajiem mini skaitļotājiem, kuriem bija displejs un 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Dators
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Sp%C4%93%C4%BCu_konsole&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Videosp%C4%93le
http://lv.wikipedia.org/wiki/DVD
http://lv.wikipedia.org/wiki/CD
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Steam_(satura_pieg%C4%81de)&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Internets
http://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
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datu ievads no tastatūras. Šādi skaitļotāji vēl nebija komerciāli pieejami, un MIT lietošanā bija 

DEC dāvinātais eksemplārs cerībā, ka MIT programmētāju intelektuālais potenciāls padarīs šo 

skaitļotāja modeli iekārojamāku. Šis skaitļotājs spēja veikt 100 000 operāciju sekundē 

(salīdzinoši mūsdienu datoru procesori veic ap diviem miljardiem operāciju sekundē), bet tā 

operatīvā atmiņa bija deviņi kilobaiti. 

Spēle SpaceWar bija tas, ko korporācija DEC vismazāk bija cerējusi sagaidīt no MIT 

programmētājiem, tomēr Rasela un viņa komandas veikums bija labākais veids, kā demonstrēt 

jaunā skaitļotāja iespējas. SpaceWar bija labs pierādījums tam, ka izklaides iespējas ir 

skaitļošanas tehnikas attīstības galvenais virzītājspēks. Pēc vairākiem gadiem šīs spēles 

iespaidā pazīstamā kompānija Atari un daudzas citas tai līdzīgas radīja spēcīgu jaunu 

daudzmiljonu vērtu izklaides industriju. 

Spēli SpaceWar varēja spēlēt divi spēlētāji, kas vadīja bruņotus kosmosa kuģus, kuri 

mēģina viens otru sašaut, manevrējot zvaigžņu gravitācijas laukos. Katram kuģim bija 

ierobežots lādiņu un degvielas daudzums. Pirmajās versijās zvaigznes izplatījumā ģenerēja 

nejaušo skaitļu ģenerators, taču vēlāk spēle tika papildināta ar kodu, kas atainoja pēc reālām 

zvaigžņu kartēm veidotu debesjumu. Tas lēnām rotēja, vienlaikus ļaujot aplūkot 45 procentus 

naktī redzamo zvaigžņu. Spēlētāju uzdevums bija satriekt pretinieka kosmisko kuģi, neciešot 

apšaudē un nenokļūstot bīstami tuvu zvaigznēm. Šis spēles veids desmit gadus vēlāk tika 

nosaukts par arkādi, iespaidojoties no gaiteņa ar arkveida pārsegumu, kurā tradicionāli tika 

izvietoti spēļu automāti. (2) 

 

 

1.2. Datorspēļu dažādība 

 

Datorspēles projekta dalībnieki Alans Kotaks un Roberts Sanders, izmantojot Stīva 

Rasela ideju, izveidoja jaunu vadības ierīci - pirmo džoistiku. Ar tā kreiso sviru varēja stūrēt 

kuģus, bet ar labo - regulēt pārvietošanās ātrumu. Džoistikam bija arī poga raķešu palaišanai. 

Pēc neilga laika SpaceWar oficiāli tika atzīta par pirmo videospēli. 

1971. gadā Nolans Bašnels (Nolan Bushnel) izveidoja pirmo komercspēli, kas darbojās 

uz spēļu automātiem, - Computer Space, bet tā neguva panākumus. Taču uz Stenforda 

universitātes studentu apvienības spēļu automāta uzstādītā SpaceWar modifikācija Galaxy 

Game sešu gadu garumā guva milzīgu spēlētāju atzinību. Vairāk nekā 40 gadu 

laikā SpaceWar iespaidā tapušas simtiem līdzīgu spēļu, starp kurām pazīstamākās ir Galaxy 
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Game (1971), Computer Space (1971), Space Wars by 

Cinematronics (1977), Orbitwar (1974), Star Control, kā arī citas, kurās 

izmantoti SpaceWarelementi (vadāmi šaujoši objekti), bet darbība nenotiek kosmosā, - Street 

Fighter, Escape Velocity, Combat u. c.. zināms, ka pirmie elektroniskie aprēķini kļuva 

iespējami pagājušajā gadsimtā starp abiem pasaules kariem, kad tika izgudrots elektroniskais 

kalkulators. To lietoja, lai atvieglotu ballistisko ieroču trajektoriju aprēķinus. Izpildāmo 

instrukciju kopumu nosauca par programmu. 1940. gados kļuva iespējami aprēķini, izmantojot 

skaitļojamās mašīnas. Tās spēja izpildīt programmas, kas aprēķina kvadrātsakni, atrisina 

vienādojumu sistēmu un citas operācijas. Vienas no pirmajām tika darbinātas uz 1949. gadā 

Kembridžā (Anglijā) uzbūvētā skaitļotāja EDSAC. Tas aizņēma ļoti daudz vietas, spēja 

izpildīt tikai 600 operācijas sekundē, un tam bija arī 35 x 16 pikseļu liels displejs. 

1952. gadā Aleksandrs Sandijs Duglass (Alexander Sandy Douglas) Kembridžas 

universitātē rakstīja doktora disertāciju par skaitļotāja un cilvēka savstarpējo mijiedarbību, un 

programma, kas ļāva uzspēlēt Krustiņus un nullītes starp skaitļotāju un cilvēku, bija piemērots 

šīs mijiedarbības piemērs. A. S. Duglasam radās asprātīga ideja skaitļotāja 35 x 16 pikseļu 

lielo displeju izmantot par spēles laukumu. Varēja izvēlēties, kurš sāks pirmais - spēlētājs vai 

skaitļotājs (EDSAC/USER). Spēlei sākoties, spēlētājs skaitļotājam pavēstīja, kur liekams 

krustiņš vai nullīte, izmantojot mehānisku telefonu. Kaut arī spēles laukums ir tikai 3 x 3 

rūtiņas, ir iespējami 26 830 dažādi varianti. Spēle nevarēja izplatīties masveidā, jo tolaik to 

bija iespējams spēlēt tikai uz Kembridžas universitātes vienīgā skaitļotāja.(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

2. Datorspēļu atkarība 

 

Mūsdienās ar datorspēlēm aizrāvušies kā bērni, tā pieaugušie. Daži aizrāvušies vairāk, 

daži mazāk. Daži pārāk daudz. Daži spēļu dēļ zaudējuši darbu vai ģimeni. Bet citi darbu un 

ģimeni zaudējuši azartspēļu vai futbola mīlestības dēļ. Vai tiešām par atkarību no datorspēlēm 

ir jārunā kā par nopietnu psihisku problēmu? Speciālisti un upuru tuvinieki uzskata, ka ir gan. 

 Tā ir liela un tikai pieaugoša problēma gados vecākiem pusaudžiem un pieaugušiem 

vīriešiem, - izdevumam CNET sacījis Kalifornijas psihologs doktors Timotijs Millers. 

Ir pieredzēti daudzi gadījumi, kad 17 vai 18 gadu veci puiši, kuriem ir pieejams ātrs 

interneta pieslēgums, gandrīz nemaz neiziet no mājas. Timotijs Millers min divus rīcības 

veidus, kas liecina par cilvēka nonākšanu atkarībā no datorspēlēm: viņš regulāri pavada spēlē 

daudz ilgāku laiku, nekā sākumā pats ir plānojis, turklāt turpina spēlēt arī tad, kad tas draud 

jau ar pavisam bēdīgām sekām. 

Starp citu, ASV jau ir izskanējušas prasības EverQuest pievienot brīdinājumus par tās 

iespējamo ietekmi. Tomēr EverQuest izdevēja Sony Online Entertainment mārketinga 

viceprezidents Skots Makdeniels uzsver, ka kompānija paļaujas uz pašu spēlētāju 

saprātīgumu. 

Manuprāt, mūsu nostāja ir tāda pati kā visu citu produktu mārketingā – klientiem 

pašiem ir jābūt atbildīgiem par to, ko viņi dara, lietojot mūsu produktu, - paskaidrojis 

Makdeniels. Cilvēkiem pašiem jābūt pietiekami saprātīgiem un, ja viņiem ir bērni, jāpievērš 

uzmanība tam, ko viņi dara. (http://www.sakaru-pasaule.lv/main.php3?sub=view&RID=588) 

  Datorspēļu atkarība ir pārmērīga un nepārvarama vēlme pavadīt laiku 

pie datorspēlēm tā, ka tas ietekmē cilvēka ikdienas dzīvi. Ir novēroti gadījumi, kad cilvēki 

pilnībā izolējas no ārpasaules un jebkāda kontakta ar cilvēkiem koncentrējoties tikai uz spēles 

mērķu sasniegšanu. Lai gan pagaidām nav tāda diagnoze kā datorspēļu atkarība, ir ierosināta 

tās iekļaušana Diagnostiskajā un statistiskajā garīgo slimību rokasgrāmatas (DSM) nākamajā 

izdevumā. (9) 

Uzmācīgas domas par internetu- doma par pieredzi, kas gūta pie datora, plāno 

atgriešanos pie datora, pērk jaunāko, modernāko datortehniku un programmas. Pārtraucot ar 

datoru saistītās aktivitātes parādās tādi simptomi kā nemiers, aizkaitināmība, miega 

traucējumi. Palielināta trauksmainība vai naidīgums. Iegulda arvien vairāk laika vai naudu ar 

datoru saistītās aktivitātēs. Cilvēkam parādās nevērība pret sociāliem, ģimenes, izglītības vai 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Datorsp%C4%93le
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Diagnostiskaj%C4%81_un_statistiskaj%C4%81_gar%C4%ABgo_slim%C4%ABbu_rokasgr%C4%81mat%C4%81&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=DSM&action=edit&redlink=1
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darba pienākumiem. Melo par to, cik ilgs laiks tiek pavadīts pie datora. Parādās risks zaudēt 

nozīmīgas personiskās attiecības, parādās risks zaudēt sasniegumus, kā arī turpmākās attīstības 

iespējas. Neveiksmīgi mēģinājumi kontrolēt savas ar datoru saistītās aktivitātes. 

http://tavaatkariba.wordpress.com/datora-atkariba/ 

 

 

 

2.1. Biežāk spēlētās datorspēles 

 

Kas ir datorspēles? Daudziem tā ir brīvā laika pavadīšanas iespēja. Ne vienmēr tā ir 

lietderīga laika pavadīšana, jo spēlējot laiks skrien nemanot, un aizmirstas mājas darbi, draugi 

un ar laiku var rasties pat atkarība. Tomēr ir arī daudzas datorspēles, kas attīsta prātu, pirkstu 

veiklību, loģisko domāšanu. Ir daudzas stratēģiskās datorspēles kā piemēram Stronghold. Šī 

spēle ir iznākusi vairākās daļās (Stronghold, Stronghold Crusaders, Stronghold Legends ). 

Parasti jaunieši izvēlas spēlēt „Action”(spriedzes) spēles, kur ir šaušana, nogalināšana utml. 

Manuprāt, visiecienītākā no tām ir Counter-Strike. Šīs spēles spēlē Onlainā, tas nozīmē, ka ir 

vajadzīgs datoram interneta pieslēgums. Ko nozīmē „Spēlēt Onlainā”? Tas nozīmē: tu spēlē 

kaut kādā serverī, un tu vari tur spēlēt ar citiem cilvēkiem, kas šajā brīdi arī ir pievienojušies 

serverim. Daudzas datorspēles var spēlēt no mājas lapām, kā piemēram www.runescape.com, 

www.fragoria.com. 

 

Spēļu-tipi 

Action (spriedzes) spēles – Parasti spēlē nemitīgi kaut kas notiek. Raksturīgi: šaušana utml. 

Piedzīvojumu spēles – Interesantas spēles. Parasti jāatrod kāda „apslēptā manta”. 

Simulācijas – Šajās spēlēs tu pats vari kaut ko taisīt vai arī, piemēram, tev ir jāvada lidmašīna 

kā īstenībā. 

Atjautības spēles – Nav īpaši iecienītas. Šajās spēlēs parasti tev ir jāpamana kāds nieciņš lai 

tiktu tālāk. 

Web spēles – Šīs spēles spēlē no interneta mājas lapām. Šo spēļu tips var būt kāds no augstāk 

minētajiem.  

Lai spēlētu jaunākās datorspēles, ir jābūt labam datoram. Tagad gandrīz katrai jaunajai 

datorspēlei ir lielākas prasības. Kādas ir šīs prasības? Prasības ir piemēram: Procesora 

frekvence (Mhz), operatīva atmiņa (RAM), video karte (MB).… 
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Half-Life (bieži vien pazīstama pēc datorspēļu cienītāju aprindās izmantotā 

saīsinājuma HL), ir zinātniskās fantastikas žanra pirmās personas šūteris, ko izstrādāja Valve 

Software . Laista apgrozībā 1998.gada 19.novembrī (priekš Microsoft Windows bāzētajiem 

datoriem). Spēle veidota uz pilnīgi modificēta spēles Quake dzinēja. Half-Life, ar pārdotajiem 

8 miljoniem kopiju, ir visvairāk tiražētā pirmās personas shooter žanra spēle līdz pat šim 

brīdim. 2001.gada 15.novembrī spēle tika izlaista arī PlayStation2 spēļu datoriem. Tika 

paredzēta spēles relīze arī Sega Dreamcast bāzētajām spēļu konsolēm, bet to atcēla sakarā ar 

šīs konsoles popularitātes krišanos. 

Spēlē Half-Life spēlētājs iejūtas doktora Gordona Frīmena, fiziķa-teorētiķa, tēlā, un 

viņam jāizcīna savs ceļš ārā no citplanētiešu radījumu un militārā kontingenta okupētās izpētes 

laboratorijas, ko dēvē par "Black Mesa". 

Half-Life ir pirmā spēle pasaules datorspēļu industrijas vēsturē, kurā sižets pilnībā tika 

atklāts spēles laikā, neizmantots sižeta ielaidums vai videoielaidums. Half-Life ieguvusi 

vairāk kā 50 ''Game of the year'' gada balvu, kā arī ieguvusi žurnāla "PC Gamer" ''Best PC 

game ever'' titulu 1999.gada novembrī, 2001.gada oktobrī, un 2005.gada aprīlī. Half-Life 

ietekmēja pārējo šī žanra spēļu izveidi turpmākajos gados, un kļuva par sava veida etalonu 

pirmās-personas skata "shooter" spēlēm. Half-Life arī tiek uzskatīta par sava laika revolūciju 

šī žanra spēļu industrijā. 

Esmu spēlējis Half Life un Half Life 2 kā arī HL:Deathmatch. Secinājumi: tiešām ļoti 

interesantas spēles. Counter Strike ir populāra datorspēle un populārākais Half Life mods. 

Counter Strike ilgu laiku bija populārākā tīkla pirmās personas šaujam spēle Latvijā. To var 

spēlēt pret mākslīgo intelektu (botiem), bet daudz interesantāk ir spēlēt internetā pret īstiem 

cilvēkiem, jo boti ir pārāk prognozējami. Pret botiem parasti spēlē, ja nav pieejams internets. 

Pirmā spēles versija iznāca 1999. gadā un tā bija bāzēta uz Half-Life. Pēc tam, kad 2004. gadā 

iznāca Half-Life 2, tika izstrādāta uz šīs spēles bāzēta Counter Strike versija Counter Strike : 

Source (CS:S). Šai versijai ir lielākas sistēmas prasības. 

Spēles būtība: ir divas komandas - teroristi un counter-teroristi. Ir daudz dažādu karšu, 

kurās ir dots kāds uzdevums, piemēram, atbrīvot ķīlniekus, uzstādīt spridzekli (C4), nogādāt 

VIP personu drošībā, vai vienkārši - kura komanda paliks dzīva. Viena komanda mēģina 

izpildīt doto uzdevumu, bet otra komanda viņus mēģina apturēt. Kartēs kur jāuzstāda C4, 

uzdevums ir abām komandām. Teroristiem jāuzstāda C4, bet counter-teroristiem C4 ir 
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jāatmīnē. Savukārt kartēs kur jāatbrīvo ķīlnieki vai jānogādā VIP uz drošu vietu, counter-

teroristiem ir jāizpilda uzdevums, bet teroristiem jāaptur counter-teroristi. Atšķirība ir tāda ka 

VIP nav bots, bet ķīlnieki ir boti. VIP nevar nopirkt ieroci. 

Ir arī tādi serveri kur spēlē kā zombija modā, kur tiek spēlēts, ka viens pārvēršas par 

zombiju nejauši un pārējie, kas netiek pārvēsti par zombijiem tie cenšas palikt dzīvi. Kā 

populārākā karšu veids ir tāds kur ir vairāk slepenu eju un slepenu istabu, kurus zina tikai daži. 

Zombiju uzdevums ir ar nazi iegriezt palikušajam dzīvos 1 reizi, lai tas arī kļūtu par zombiju. 

Zombiju ieroču arsenālā ir tikai nazis, bet cilvēku arsenālā ir visi ieroči, ko tikai var nopirkt. 

Spēlētājs var nopirkt ieroci sākot ar (glock) līdz (machine gun). Zombijiem ir vien lieta, kas 

palīdz viņiem izpildīt savu misiju tas ir dzīvību daudzums un ātrums. Spēlētājiem, kas ir 

palikuši dzīvi ir divu veidu spēles grūtības pakāpes pirmā ir tas ka spēlētājam ir jāpaliek 

dzīvam noteiktā laika garumu un, ja mods ir uzlikts tāds, ka nevajag pārlādēt ieroci tad lodes 

nekad nevar beigties.(4.) 

Manuprāt, spēlējot šo spēli pēc 1 nedēļas, apniktu, man liekas garlaicīgi visu laiku 

skriet un šaut. Nezinu kāpēc citus šī spēle tā aizrauj. 

Grand Theft Auto III (zināma arī kā GTA III un GTA 3) ir action-adventure žanra 

spēle, kuras veidotāji ir DMA Design (tagad Rockstar North). Šī ir pirmā spēle GTA sērijā, 

kura veidota trīsdimensionālā grafikā. Spēle tika izdota 2001. gada oktobrī Playstation 

2 konsolei, 2002. gada maijā PC un 2003.gadā XBox konsolei. Spēlei tika izdots turpinājums - 

Gta : Vice City. Spēles darbība norisinās nezināmā laikā, un izdomātā pilsētā - Liberty city. 

Spēles pilsēta ir veidota pēc Ņujorkas , ASV parauga. 

Sižets - Bankas aplaupīšanas laikā, spēles galveno varoni Klaudu nodod viņa 

draudzene Katalīna, ar savu līdzzinātāju. Viņa sašauj Klaudu un atstāj nomirt. Tomēr Klauds 

izdzīvo. Viņu iesēdina uz 10 gadiem. Kamēr viņš tiek pārvests, notiek uzbrukums policijas 

konvojam. Klauds ar draugu 8-Ball izbēg. Ar 8-Ball palīdzību, galvenais varonis tiek pieņemts 

darbā kā algots slepkava. Spēles gaitā Marijai, mafijas līdera Salvatore sievai, viņš iepatīkas. 

Salvatore kļūst aizdomīgs un mēģina ievilināt spēles galveno varoni lamatās. Marija viņu 

brīdina un izglābj. Marija iepazīstina Klaudu ar Yakuzu, pie kā viņš strādā pēc tam. (7.) 

Esmu spēlējis šo gta, bet labāk dodu priekšroku gta : IV  

 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Grand_Theft_Auto:_Vice_City
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2.2. Latvijā radītās datorspēles 

 

Lai gan lielākoties vaļasprieka līmenī, bet arī Latvijā vairāki entuziasti izstrādā 

dažādas datorspēles – tās nav tik lielas un dārgas kā populārās ārzemju spēles, jo galvenokārt 

nav domātas pārdošanai un ir vai nu prieka pēc, vai arī reklāmas nolūkos izgatavotas. 

Parasts students, pēc specializācijas programmētājs, kurš sapņo strādāt par tādu lielu 

spēļu izstrādāju, kas tiek tirgotas skaistās kastītēs veikalu plauktos, – tā sevi raksturo viens no 

amatieru datorspēļu (konkrētāk – Ēģiptes projekts) izstrādātājiem ar iesauku BPEE. Un viņš 

tāds nav vienīgais. Latvijā ir daudz jaunu cilvēku, kuri sava prieka pēc programmē un attīsta 

datorspēles. Datorspēļu izstrādāšana pie mums neveido īpaši attīstītu tirgus nišu – tirgus 

Latvijā ir pārāk mazs, bet spēles izstrādāšanai nepieciešams daudz laika un vēl vairāk naudas. 

Arī starptautisko arēnu pagaidām neviens no Latvijas projektiem tā īsti nav pretendējis iekarot, 

bet zinātāji stāsta, ka esot vairāki cilvēki, kuri Latvijā strādā ārzemju spēļu ražotājiem. Taču 

šie cilvēki atklātībā ar saviem darbiem nerādās, jo viņiem ir vai nu aizliegts par projektiem 

stāstīt, vai arī viņi paši izvēlas par to klusēt – lai konkurenti pirms laika neuzzinātu. Bet ir 

diezgan daudz datorgrafiķu un programmētāju, kuriem datorspēļu izstrādāšana ir vaļasprieks, 

un arī Latvijā ir izgudrotas pat publiski internetā pieejamas spēles. «Tās nav pārāk augstā 

līmenī, taču daža laba no tām var tīri viegli vismaz uz kādu brīdi ieinteresēt arī aizrautīgu 

spēlētāju,» uzskata Raimonds Ūdris, kurš ir viens no amatieru datorspēļu konkursa Indago 

rīkotājiem. Ar piecām no šīm spēlēm (vienu labāko žūrijas vērtējumā un četrām 

interesantākajām spēlētāju skatījumā) piedāvājam iepazīties plašāk. 

Samērā populārs virziens ir arī izglītojošās spēles, piemēram, Latvenergo jau divas 

tādas ir izdevis, mācot par elektrodrošību. Lai arī Raimonds Ūdris cer, ka ar konkursa 

palīdzību datorspēļu izgudrotājus varētu pulcēt kopā kādam lielākam projektam, liela daļa šīs 

nozares pārstāvju nav pārāk optimistiskās domās par iespējām Latvijā nopelnīt ar datorspēļu 

ražošanu. Firmas Tilde programmizstrādes direktors Andrejs Vasiļjevs atklāj, ka arī viņu 

birojā ietvertās divas datorspēles Lingo un Karogs sākotnēji bijuši kā vaļasprieka projekti. 

Vairāk datorspēļu kompānija izstrādāt vismaz pagaidām neplāno, jo Latvijā ir pārāk mazs 

tirgus, turklāt pie mums populāras ir Krievijā ražotas spēles – tās ir ļoti labas un lētas. Turklāt 

interesenti pie mums parasti spēlē mājas datoros, jo tur viņi ir drošāki, izmantojot pirātiskās 

spēles. Andrejs Vasiļjevs gan piebilst, ka datorspēļu attīstītājiem interesantas varētu būt tīkla 

spēles, kuras nav nopērkamas kā kompaktdiski veikalos – lai tās kopā ar citiem varētu spēlēt 

http://indago.gamez.lv/Jaunumi/
http://indago.gamez.lv/Jaunumi/
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internetā, nepieciešams maksāt abonēšanas maksu. Šādas spēles ir populāras, cilvēki no tām 

kļūstot atkarīgi, līdz ar to spēlējot daudz. Tajā pašā laikā tām nelegāli piekļūt ir grūti, līdz ar to 

nav tik liela pirātisma. Arī kompānijas 321 (izstrādājusi Latvenergo spēles) vadītājs Gundars 

Kaminskis uzskata, ka Latvijas tirgum labu spēli pārdošanai veikalos izstrādāt būtu par dārgu, 

bet starptautiskais tirgus jau ir sadalīts, un tur būtu grūti ielauzties. Gundars Kaminskis lēš, ka 

datorspēles radīšanai lētākajā variantā būtu jārēķinās ar vismaz 25 tūkstošiem latu. (6.)  

Pirmās ir spēles, kuras ir pieejamas pārlūkos, piemēram, draugiem.lv labi pazīstamā 

"Ferma" vai "Okeānija". Šāda tipa spēles ir izveidojamas par salīdzinoši zemām izmaksām, 

spēļu izstrādes tirgū, bet tās joprojām ir spējīgas uzrunāt lielu daudzumu lietotāju. Cik 

veiksmīgs šis projekts kļūst ir atkarīgs no idejas, izpildījuma un reklāmas iespējām, kas 

Latvijā spēļu izstrādei ir pat ļoti pievilcīgas. Kas padara šo domu interesantu uzņēmējam - 

visās šajās spēlēs ir maksas iespējas, kas šāda tipa projektu var padarīt par finansiāli pievilcīgu 

biznesu ar materiālo guvumu ilgtermiņā. 

Otra tipa spēles ir instalējamās aplikācijas. Tās ir uz datora instalējamas spēles, kuras 

savā sarežģītībā variē no vienkāršām "kristāliņu mainīšanas spēlēm" un kāršu spēlēm, līdz pat 

augstas sarežģītības 3 dimensiju grafikas spēlēm, kuras veido pasaulē spēcīgākās datorspēļu 

izstrādes kompānijas. Nenoliedzami - lielāks resursu ieguldījums, bet arī iespējamā atdeve aug 

ģeometriskā progresijā.(6.) 
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3. Datorspēļu ierobežošanas iespēja 

 

Tā pārvēršas par problēmu brīdī, kad kāds sāk pavadīt pie datora vairāk laikā, nekā 

reālajā dzīvē un, kad datorspēles realitāti sāk uztvert kā īsto, esošo realitāti. Manuprāt, 

datorspēļu atkarība ir nopietna problēma. Jo īpaši tas esot attiecināms uz bērniem, jo bērni vēl 

nav morāli, garīgi un fiziski nobrieduši un tāpēc arī vieglāk iespaidojas un pakļaujas 

virtuālajai realitātei. Pieaugušajiem jau ir stabilas citas vērtības un atbildība. Tomēr tas 

nenozīmējot, ka pieaugušo vidū neesot no datorspēlēm atkarīgu cilvēku. Jaunās tehnoloģijas 

mūsdienās jau kļuvušas par ikdienas nepieciešamību, un daudzviet to pārvaldīšana ir obligāta 

prasība darbā. Protams patīk paspēlēt tās spēles, bet vismaz ir jākontrolē, lai pārāk neaizraujas 

ja tā paskatīties kopumā vairākumam tā ir liela problēma, bet tur ir jābūt lielākai stingrībai un 

tas jau būtu kontrolējams.  

Datorspēles ir un būs, tāpēc tur nekas neatliek kā pašam kontrolēt. Mazliet vairāk 

uzmanības no vecāku puses, vairāk laika pavadot kopā ar bērniem ārpus mājas, mazliet 

stingrāka audzināšana un bērna ierobežošana datorspēļu spēlēšanā, un tā vairs nebūtu 

problēma! Ja datorspēle būtu nopietna problēma, tai būtu jāpievēršas. Vai ideālā gadījumā - 

jāprot atrisināt problēma, tai nepieskaroties.  

Daudzi bērni pārsvarā spēlē spēles un uz viņiem tas atstāj ļoti negatīvu iespaidu. 

Bērniem pazūd realitāte, pārliecība, viņi nespēj koncentrēties. Lielākoties bērni visu dienu 

pavada spēlējot spēles internetā. Cilvēkiem, kas aizraujas ar datorspēlēm, zūd neglābjami 

realitātes izjūta un iespējams, ka visi noziedznieki un slepkavas, par kuriem mūsdienās tik 

bieži raksta kriminālziņās, rodas no tādiem, kas savā laikā visu savu dārgo laiku veltīja 

datorspēlēm. Un cilvēkam, pieaugot rodas tieksme to izmantot realitātē. Un tas visvairāk ir 

jauniešu vidū, it sevišķi skolas vecumā. Un kurš grib skolā būt sliktāks par pārējiem? Tieši šī 

iemesla dēļ jau notiek sēdēšana pie spēlēm. Ir loģikas spēles, bet tās jau nevienam nepatīk. 

Tā ir problēma, ja tai ļauj kļūt par problēmu. Tomēr no otras puses, spēle ir kaut kas 

līdzīgs filmai, kurā tiek dota iespēja piedalīties. Tas, protams, ir ar diviem nosacījumiem - ja 

spēle ir kvalitatīva (sižets, režija, skaņa utt.), un - ja nezūd saikne ar reālo pasauli. Spēlītes 

spēlē, jo uzskata, ka tur dzīve ir daudz interesantākā, nekā dzīvē. Tur viņam ir sava pasaule, 

savi noteikumi sava vide. Tur viņš jūtas tā, ka var visu kontrolēt, ir emocijas, spriedze. (5.) 
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4.Pētījuma rezultātu analīze 

 

Aptaujājot 50 respondentus par datorspēļu lietošanu, visi apgalvo, ka kaut reizi ir 

spēlējuši kādu no datorspēlēm un pavada samērā ilgu laiku spēlējot. Reizēm spēlēs tiek 

pavadīta visa diena, vai līdz vēlam vakaram, vai pusnaktij. Datorspēles tiek spēlētas tad, kad 

nekas cits nav ko darīt, vai laukā ir slikti laikapstākļi, tad kad ar draugiem sarunā spēlēt 

kopīgas spēles.  

Aptaujājot ap piecdesmit respondentu, lielākā daļa bija vecumā no 13 gadiem līdz 17 

gadiem, 9 skolēni bija vecumā 10-13 gadiem, 25 skolēni vecumā 14-16 gadiem, 16 skolēni 

vecumā 17-19 gadiem. 

Uz jautājumu cik ilgu laiku pavadiet spēlējot datorspēles, jaunākā vecuma skolēni 

atbild, ka 2-3 stundas, pārējie 4 un vairāk. 

 Skolēni spēlē ļoti dažādas datorspēles, populārākās ir Counter-Strike, RuneScape, 

MineCraft, Counter-Strike: Global offensive, Need for Speed: Rivals. 

Uz jautājumu, kas šķiet interesants spēlējot datorspēles, atbildes ir patīk spēlēt, spēlē 

tad kad nav ko darīt, vai negribas citu neko darīt. 

Par jautājumu, vai Jums var rasties datorspēļu atkarība, lielākā daļa atbild, ka nevar, 

neesot interesējušies, tikai 8 aptaujātie atbild, ka varot. 

Uz jautājumu, kāpēc pavadi brīvo laiku spēlējot datorspēles, bija vairākas atbildes 

katram respondentam. 
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Secinājumi 

 

Internets un dators bez datorspēlēm nav iedomājams. Tās mēdz būt dažāda stila, žanra, 

tehnoloģijas un vides. Lai arī kādu variantu izvēlētos, vienmēr būs kādi, kas ar nepacietību 

gaidīs ko jaunu, kā arī būs gatavi iegādāties šo spēli. Datorspēles ne vienmēr ir lietderīga laika 

pavadīšana, jo spēlējot laiks skrien nemanot, un aizmirstas mājas darbi, draugi un ar laiku var 

rasties pat atkarība. Tomēr ir arī daudzas datorspēles, kas attīsta prātu, pirkstu veiklību, 

loģisko domāšanu. 

Aptaujājot 50 respondentus par datorspēļu lietošanu, visi apgalvo, ka kaut reizi ir 

spēlējuši kādu no datorspēlēm un pavada samērā ilgu laiku spēlējot. Reizēm spēlēs tiek 

pavadīta visa diena, vai līdz vēlam vakaram, vai pusnaktij. Datorspēles tiek spēlētas tad, kad 

nekas cits nav ko darīt, vai laukā ir slikti laikapstākļi, tad kad ar draugiem sarunā spēlēt 

kopīgas spēles. 

Visiecienītākā no tām ir Counter-Strike. Šīs spēles spēlē Onlainā, tas nozīmē, ka ir 

vajadzīgs datoram interneta pieslēgums. Daudzas datorspēles var spēlēt no mājas lapām, 

kāpiemēramwww.runescape.com ,minecraft 
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Izmantotie informācijas avoti 

 

1. http://lv.wikipedia.org/wiki/Datorsp%C4%93le 

2. http://www.sakaru-pasaule.lv/main.php3?sub=view&RID=1497 

3. http://spoki.tvnet.lv/speles/Datorspelu-industrijas-varoni/473861/1/2 

4. http://elaikmets.lv/page/handle/DatorspeluIzstrade 

5. http://odiseja.lv/intervijas/citas_atbildes/53/267/ 

6. http://www.apollo.lv/zinas/latvija-raditas-datorspeles/322317 

7. http://spoki.tvnet.lv/speles/Revolucionaras-speles/409910 

8. http://www.sakaru-pasaule.lv/main.php3?sub=view&RID=1497 

9. http://lv.wikipedia.org/wiki/Datorsp%C4%93%C4%BCu_atkar%C4%ABba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Datorsp%C4%93le
http://www.sakaru-pasaule.lv/main.php3?sub=view&RID=1497
http://spoki.tvnet.lv/speles/Datorspelu-industrijas-varoni/473861/1/2
http://elaikmets.lv/page/handle/DatorspeluIzstrade
http://odiseja.lv/intervijas/citas_atbildes/53/267/
http://www.apollo.lv/zinas/latvija-raditas-datorspeles/322317
http://spoki.tvnet.lv/speles/Revolucionaras-speles/409910
http://www.sakaru-pasaule.lv/main.php3?sub=view&RID=1497
http://lv.wikipedia.org/wiki/Datorsp%C4%93%C4%BCu_atkar%C4%ABba
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Pielikumi 

Anketa 

1.Kāds ir jūsu vecums? 

10 – 13g                    14 – 16g                    17-19g              

 

2. Cik ilgu laiku pavadiet pie datora, spēlējot datorspēles? 

1 -2st                  2 -3 st                  3-4st               4 un vairāk stundas 

 

3. Kādas datorspēles spēlējiet? 

 

 

4. Kas Jums šķiet interesants spēlējot datorspēles? 

 

 

5.Vai, Jūsuprāt , Jums var rasties datorspēļu atkarība? 

 

Jā                            nē                             nezinu                 

 

 

6.Kāpēc pavadi brīvo laiku spēlējot spēles? (drīkst atzīmēt vairākus variantus) 

a) Nav nekā cita interesanta ko darīt 

b) Patīk spēlēt 

c) Visi jau spēlē 

d) Nespēlēju 

e) Piedalos dažādos ārpusstundu pulciņos 
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Paldies par atsaucību! 

 

 

 

 

Cik ilgu laiku pavadiet pie datora, spēlējot datorspēles 

 

 

Vai, Jūsuprāt, Jums var rasties datorspēļu atkarība 

 

 

Kāpēc pavadi brīvo laiku spēlējot spēles 
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Counter-Strike.                            

Minecraft,                          

Counter-Strike: Global offensive  

RuneScape                                    
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NFS: Rivals                               

 


