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Ievads 

 

Pētnieciskā darba tēma ir “Biežāk lietotie sociālie tīkli jauniešu vidū”. Šī tēma tika izvēlēta, 

jo  autore uzskata, ka tā šobrīd ir ļoti aktuāla. Katru dienu arvien vairāk un vairāk jauniešu 

reģistrējas sociālajās vietnēs un pavada tur savu brīvo laiku. Kādreiz aktuālas bija tā sauktās anketu 

klades – tās bija kā mūsdienu sociālie tīkli, kuros var uzzināt informāciju par saviem draugiem. 

Taču šobrīd daļa jauniešu par galveno komunikācijas avotu izvēlējušies interneta vidi un sociālajos 

tīklos pavada pārāk daudz laika, tā riskējot kļūt atkarīgi. 

 Pētījuma mērķis - pētīt, kādus sociālos portālus visbiežāk izmanto jaunieši. 

 Pētījuma uzdevumi: 

1) sameklēt nepieciešamo informāciju par sociālajiem tīkliem un apkopot to; 

2) sagatavot aptauju un aptaujāt vienaudžus; 

3) izstrādāt ieteikumus, kā būt drošam un pasargātam internetā; 

4) izdarīt secinājumus. 

Pētījuma metodes - literatūras analīze, aptauja. 

Darba struktūra - pētnieciskais darbs sastāv no ievada, 8 nodaļām, 3 apakšnodaļām, 6 

secinājumiem, ir apkopoti 4 ieteikumi, pievienots izmantotās literatūras un informācijas avotu 

saraksts. Pētnieciskajam darbam ir 1 pielikums, iekļauti 5 attēli.  
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1. Sociālo tīklu pirmsākumi 

 

Internets radies 80. gadu beigās, taču pirmais sociālais tīkls - 1995. gadā. Pirmais sociālais 

tīkls, kurš ieguva lielu popularitāti, ir “Classmates” (radās 1995. gadā), tā dibinātājs ir Rendijs 

Konredss. Šis sociālais portāls tika radīts, lai varētu atrast draugus un klasesbiedrus no bērnudārza, 

skolas, augstskolas, koledžas un darba vietas.
1
 Turpmāk šāda veida portāli tika dibināti viens pēc 

otra, un daži tagad ir kļuvuši ļoti populāri un neaizvietojami.    

Sociālie tīkli jeb portāli ir tīmekļa vietnes, kuros, izveidojot savu profilu, var komunicēt un 

sazināties ar citiem cilvēkiem. Saziņa šajos tīklos var notikt dažādi: apmainoties ar fotogrāfijām, 

augšupielādējot video vai audio; blogos un dienasgrāmatās paužot savu viedokli; sūtot vēstules un 

veidojot interešu grupas.  

Mūsdienās jaunieši Latvijā ir iecienījuši vairākus sociālos portālus un tajos labprāt pavada 

savu brīvo laiku. Dažu sociālo portālu piedāvātais saturs ir visai nekvalitatīvs, taču citi ir noderīgi. 

Autoresprāt, noderīgi ir tie, kuros var uzzināt vai iemācīties kaut ko jaunu, bez problēmām 

komunicēt ar saviem draugiem un iepazīties ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem. 

Latvijā jaunieši visvairāk ir iecienījuši šādus portālus - Draugiem.lv, Facebook.com, 

Twitter. Mazāk populāri, taču arī bieži izmantoti ir - Ask.fm, Instagram, Youtube, Delfi.lv, 

Spoki.lv, Bконтакте.ru, 9gag.com u.c 

1.1. Draugiem.lv 

Draugiem.lv ir tiešsaistes tīmekļa vietne, kuru 2004. gada 24. martā radīja 2 latvieši – Lauris 

Liberts un Agris Tamanis.
2
 Šī sociālā vietne ir pieejama ne tikai latviešu valodā, bet arī angļu, 

krievu un ungāru valodā.  

 Draugiem.lv ir vienīgais vietējais sociālais medijs Eiropas Savienībā, kura apmeklētība savā 

valstī ir lielāka nekā sociālajam tīklam facebook.com. Pašlaik sociālajā vietnē ir vairāk nekā 2 

miljonu reģistrēto lietotāju. 

Pētījuma autore ir novērojusi, ka šajā portālā ir sastopami jebkura vecuma cilvēki - sākot ar 

pavisam maziem bērniem, kuru vietā patiesībā šo profilu lieto viņu vecāki, un beidzot ar cienījama 

                                                           
1
 Kā radās sociālie tīkli.  http://mia.lv/ka-radas-socialie-tikli/ (Skatīts 01.01.2015.). 

2
 Zvejnieks, O., Lapiņš, J. Apstāties nozīmē zaudēt. 

http://www.alberts.lv/printable.php?cid=5&oid=17 (Skatīts 01.01.2015). 

http://mia.lv/ka-radas-socialie-tikli/
http://www.alberts.lv/printable.php?cid=5&oid=17


 5 

vecuma cilvēkiem. Pati autore šajā portālā piereģistrējās 2007. gadā, kad bija 7 gadus veca un to 

izmantoja tikai brīvā laika pavadīšanai. 

Šajā portālā komunikācija ar citiem tā lietotājiem iespējama dažādi : rakstot vēstules, veicot 

ierakstus dienasgrāmatā, daloties ar savām bildēm galerijā, ievietojot sludinājumus, spēlējot spēles.  

Portāla logo ir oranžā krāsā, un tajā ir redzami 3 stilizēti cilvēka silueti, kas simbolizē 

draudzību. (Skat.1.att.).   

1.attēls. Draugiem.lv logo (Autors  

https://www.draugiem.lv/applications/dev/docs/logos/) 

 

 

1.2. Facebook.com 

  Facebook.com tāpat kā draugiem.lv ir tiešsaistes tīmekļa vietne, kurā, izveidojot savu 

profilu, var komunicēt ar draugiem. Šis portāls radies 2004. gada 4. februārī ASV. Pašreizējais 

portāla īpašnieks ir Marks Eliots Cukerbergs, viņš ir arī šī portāla izveidotājs un dibinātājs.
3
 

Mājas lapas nosaukums latviešu valodā tulkojams kā “sejas grāmata”, tas ir pārņemts no 

tāda paša veida papīra grāmatām, kuras tiek izmantotas daudzās ASV koledžās, attēlojot studentu 

pilsētiņas kopienas dalībniekus, lai tie labāk iepazītu citus pilsētiņas cilvēkus. Facebook.com ir 

līdzīgs draugiem.lv, jo arī šeit ir iespējams rakstīt vēstules, dalīties ar savām bildēm galerijā utt.. 

 Facebook.com portāls ir pieejams daudzās valodās, kā, piemēram, angļu, krievu, vācu, 

latviešu u.c. valodās. Facebook.com logo ir zils kvadrāts ar baltu “f” burtu centrā, šis burts 

simbolizē vārdu “facebook”. (Skat.2. att.). 

2.attēls. Facebook logo (Autors 

http://logo9.blogspot.com/2012/12/logo.html) 

  

                                                           
3
 Lietotājs ar segvārdu Adītājs. Fakti par sociālo tīklu Facebook.  http://spoki.tvnet.lv/vesture/Fakti-

par-socialo-tiklu-facebook/243557 (Skatīts 01.01.2015.). 

https://www.draugiem.lv/applications/dev/docs/logos/
http://logo9.blogspot.com/2012/12/logo.html
http://spoki.tvnet.lv/vesture/Fakti-par-socialo-tiklu-facebook/243557
http://spoki.tvnet.lv/vesture/Fakti-par-socialo-tiklu-facebook/243557
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1.3. Twitter 

Twitter ir virtuālas saziņas un mikroblogošanas vietne, kurā var sūtīt un lasīt savas un citu 

cilvēku īsas ziņas, kuras sauc par tvītiem (angļu: tweets). Twitter tika izveidots  2006.gada 21. martā 

Sanfrancisko. Izveidotājs ir programmatūru speciālists Džeks Dorsijs. Tvīts jeb čivinājums sastāv 

no 140 simboliem un tiek uzskatīts par šī sociālā tīkla veiksmes atslēgu.
4
  

Twitter ir pirmais šāda tipa sociālais portāls. Daudzi cilvēki to izmanto, jo tajā ir viegli 

sazināties un komunicēt ar citiem vietnes lietotājiem, ievietot attēlus un uzzināt aktuālāko 

informāciju.  

 Twitter logo ir zils stilizēta putna siluets. Putns izvēlēts tādēļ, ka vārds “tweet” (no angļu 

valodas) nozīmē “čivināt”, un šī darbība ir raksturīga putniem. (Skat. 3. att.).              

3. attēls. Twitter logo (Autors https://xn--allestrungen-9ib.de/stoerung/twitter) 

                                                           
4
 Vai tu zināji šos faktus par Twitteri? http://www.grandem.lv/lv/blog/internets/vai-tu-zinaji-sos-

faktus-par-twitteri/6/44/ (Skatīts 02.01.2015.). 

https://allestörungen.de/stoerung/twitter
http://www.grandem.lv/lv/blog/internets/vai-tu-zinaji-sos-faktus-par-twitteri/6/44/
http://www.grandem.lv/lv/blog/internets/vai-tu-zinaji-sos-faktus-par-twitteri/6/44/
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2. Pašbildes jeb selfiji 

 

           Pašbilde jeb selfijs (angļu: selfie) ir pašportrets, kuru parasti uzņem ar mobilo telefonu. Šāda 

veida bildes pastāv jau ilgu laiku, taču populāras tās ir kļuvušas tieši tagad. Viens no galvenajiem 

iemesliem - jaunāko modeļu viedtālruņos ir iebūvētas labas kvalitātes priekšējās kameras, kas 

atvieglo selfiju uzņemšanu. Pašbildes, kas visiecienītākās ir tieši jauniešu vidū, parasti tiek 

ievietotas sociālajos portālos, kur tās var novērtēt citi lietotāji.  

           Populārākais sociālais tīkls, kurā ievietot selfiju (kas galvenokārt veido šīs vietnes saturu), ir 

Instagram. Pašbildes ir visdažādākās – fotografētas no dažādiem leņķiem, nereti kadrā redzams vēl 

kāds cilvēks vai pat dzīvnieks. Pašlaik  pašbilžu uzņemšana un publiskošana jau uzskatāma par 

grūti pārvaramu atkarību. Diemžēl daļa cilvēku neapzinās, ka, ievietojot attēlu kādā interneta vietnē, 

tas tur būs atrodams arī pēc vairākiem gadiem, jo, pat materiālu dzēšot, tas tomēr saglabājas 

interneta "atmiņā". Daudzi pieaugušie neatbalsta pašbilžu uzņemšanu, taču nav iemesla pārmērīgi 

raizēties,  jo tā ir vien modes tendence.  
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3. Sociālo tīklu ietekme uz jauniešiem 

 

           Sociālie tīkli jauniešus var ietekmēt dažādi. Uz citiem jauniešiem tie neatstāj nekādu 

iespaidu, jo viņi  saprot, ka tā ir tikai brīvā laika nodarbe, un prot to izmantot ar mēru. Taču citiem  

jauniešiem rodas atkarība, viņi interneta vidē uzturas ļoti bieži. Protams, dzīve mūsdienās nav 

iedomājama bez interneta, taču ir jāsaprot, cik daudz sociālajos portālos drīkst atklāt no savas 

privātās dzīves un cik daudz laika tajos pavadīt. 
5 

          Ieejot kādā sociālajā portālā, cilvēka garastāvoklis var mainīties sekundes laikā. Šādos 

portālos ir daudzi lietotāji, kuriem patīk izteikt negatīvus komentārus par kāda publicēto vai sūtīt 

negatīva satura vēstules. Emocionālākie jaunieši pārdzīvo viņiem adresētās negācijas internetā. Ir 

gadījumi, ka jaunietis izdara pat pašnāvību, jo internetā ticis apvainots vai aprunāts. Taču daļēji 

vainojami ir arī paši internetā cietušie, jo, pirmkārt, nevajag internetā publicēt un līdz ar to publiskai 

apspriešanai izlikt personiskus attēlus, ko  no interneta nevar izdzēst, jo tie uzglabājas datu bāzēs. 

Otrkārt, uz izteiktajiem komentāriem vajag reaģēt ne tik saasināti, jo bieži vien cilvēki, kas tos 

internetā izskata, jaunieti pat nepazīst un spriež tikai pēc bildēm un ierakstiem.Latvijā šādi gadījumi 

nav tik aktuāli kā ārzemēs, taču vajadzētu pie tā piedomāt un internetā nevienu neaizskart. 
6
 

            Jauniešos, kuri bieži uzturas sociālajos portālos, ir novērojama arī sāncensība. Viņi mēdz 

sacensties par to, kuram būs vairāk uzaicināto draugu, sekotāju vai arī cik cilvēku būs novērtējuši 

bildi ar “patīk”. Popularitātes trūkums internetā salīdzinājumā ar draugiem var kļūt par vēl vienu 

cēloni agresijai un emocionālai rīcībai. 
7
 

           Aktuāli arī ir tas, ka sociālie portāli samazina koncentrēšanās spējas. Laiks, kurš, piemēram, 

tiek atvēlēts mājas darbiem, tiek iztērēts sociālajos tīklos. Daļa jauniešu vairs nespēj koncentrēties 

uz vienu konkrētu nodarbi un labprātāk pievēršas internetam.
 8

 

                                                           
5
 Jirgena, S. (2006) Jaunieši un adiktīva uzvedība. Rīga: Drukātava, SIA, e-ISBN 9984-798-08-9, 160 lpp. 

6
 Stuķēns, A., Puksts, I., Krūmbergs, O. (1999, 25. maijs) Sarunas paar internetu. Latvijas Lauksaimnieks + Lauku Dzīve + 

Zeltene, Nr. 10, 6.lpp. 

7
 Nagle, G. (2003, 15. maijs) Tīmekļa narkotikas. Diena, Nr. 21, 19.lpp. 

8
 Nagle, G., Ciemīte, K. (2002, 26.jūnijs) Interneta flirts. Diena, Nr. 30, 15.lpp. 
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4. Drošība internetā 

           

             Mūsdienās internets ir diezgan nedrošs. Nezināmās un dažreiz pat zināmās mājaslapās 

sastopami hakeri jeb cilvēki, kuri „uzlauž” datoru, iegūst datus un paroles. Vēl sastopamas ir 

mājaslapu adreses, kuras atverot  dators tiek inficēts ar datorvīrusu. Protams, šīs nosauktās situācijas 

ir nopietnas, taču no tām var arī izvairīties.
 
 

             Daži autores ieteikumi, kā labāk sevi pasargāt internetā. 

1. Uzstādīt paroles, kuras neviens nevar uzminēt, kuras zini tikai pats, un nekādā gadījumā 

nevienam tās neuzticēt! Vislabāk veidot paroles gan no burtiem, gan cipariem! 

2. Neapmeklēt svešas un aizdomīgas mājaslapas! 

3. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ interneta vietnēs, kurās jautā datus vai paroles, nedrīkst tās izpaust! 

Daudzi jaunieši tiek piemānīti, jo tiek piedāvāts  viltus konkurss, kurā jāraksta savi dati, bet beigās 

izrādās, ka tas bijis viltus konkurss un savus datus no hakeriem nav iespējams atgūt. Tas ir ļoti 

vienkārši - atšķirt viltus konkursus no īstajiem. Vajag tikai būt uzmanīgam un vērīgam! 

4. Nedrīkst izpaust pārāk daudz informācijas par sevi un publicēt privātas bildes, kuras vēlāk 

nevēlies, lai kāds redz! 

          Autore internetā jūtas diezgan droša un pasargāta. Šie ieteikumi ir diezgan noderīgi, un pēc 

tiem vadās arī šī jauniete, taču ir bijuši arī gadījumi, kad tiek uzlauzti viņas sociālie profili. Autores 

pieredze internetā un sociālajos tīklos. Diezgan bieži sastopama problēma ir viltus profilu 

veidošana. Parasti tos izveido cilvēki, kuri grib citiem ieriebt vai izjokot. Tiek izveidots profils ar 

cita cilvēka vārdu, bildēm, un daudzi notic, ka tas ir šī cilvēka īstais profils. Dažreiz tiek arī  sūtītas 

vēstules draugiem ar negatīvu saturu. Autorei vairākkārt ir gadījies piedzīvot šo problēmu. Reiz tika 

uzlauzts autores Draugiem.lv profils. Bija izsūtītas vēstules draugiem ar linku, kurā ir datorvīruss, 

un daži no draugiem bija atvēruši un inficējušies. Jauniete bija ļoti vīlusies un nesaprata, kā tas 

varēja gadīties, taču no tā laika ir kļuvuši daudz uzmanīgāka virtuālajā pasaulē.  

           Vēl bijuši vairāki gadījumi, kad tiek izveidoti viltus profili. Ir ļoti grūti uzzināt, kas tos 

veidojis, tie var būt pat tuvākie draugi. Vienu reizi autorei izdevās uzzināt, kas slēpjas aiz viltus 

profila ar viņas vārdu – tā bija jaunietes klasesbiedrene. Pēc nopietnas sarunas klasesbiedrene 

atvainojās un profils tika slēgts. Citos problēmgadījumos profilus slēdz portālu administratori. 
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5. Pētījuma gaita 

          

           Savā pētījumā autore veica aptauju ar atklātajiem jautājumiem, jo vēlējās uzzināt, kādus 

sociālos portālus izmanto viņas draugi vienaudži un kādas ir draugu domas par šiem portāliem. 

Autore aptaujāja 20 respondentus - vienaudžus, katram uzdodot 4 jautājumus. (Skat. pielikumu 

Nr.1). 

Pirmais jautājums – „‟Kādi, Tavuprāt, ir trīs populārākie sociālie portāli jauniešu vidū?‟‟. 

Respondenti izvirzīja 9 portālus, taču, apkopojot rezultātus, 1. vietā ierindojās Draugiem.lv – šo 

portālu minēja 26% respondentu. Kā otru populārāko portālu respondenti izvēlējušies Twitter – 

minēja 22% respondentu. Trešajā vietā ierindojies Facebook.com – to nosaukuši 17% respondentu. 

(Skat.4.att.). 

4. attēls. Populārākie sociālie portāli  jauniešu vidū Latvijā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrais jautājums – „‟Kādus sociālos portālus Tu izmanto visbiežāk?‟‟. 

Respondenti izvirzīja 9 sociālos portālus, taču, apkopojot rezultātus, 1. vietā atkal ierindojās 

Draugiem.lv – izvirzīja 23% respondentu. 19% respondentu izvirzīja Twitter 2. vietai. Trešajā vietā, 

pēc 17% respondentu domām, ierindojās Facebook.com un Instagram. (Skat. 5. att.). 

26%

22%

17%

12%

10%

5%
3%

3%2%

ATBILDES
Draugiem.lv Twitter Facebook
Instagram Youtube Ask.fm
Whatsapp Inbox.lv Google



 11 

 

 

5.attēls. Sociālie portāli, kurus respondenti izmanto visbiežāk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trešais jautājums – „‟Kā Tevi ietekmē sociālie portāli?‟‟. 

1 respondents atbildēja, ka sociālo portālu dēļ ieguvis lielāku popularitāti. 3 respondenti atbildēja, 

ka sociālie portāli viņiem atvieglo dzīvi, jo tur var atrast jaunāko informāciju, var sazināties ar 

citiem cilvēkiem, tādēļ nav jāsūta vēstules pa pastu u.c. 7 respondenti atbildēja, ka sociālie portāli 

viņus nav ietekmējuši.  9 respondenti atbildēja, ka ir radusies maza atkarība no sociālajiem tīkliem.  

Ceturtais jautājums -  „‟Kādēļ Tu izmanto augstāk minētos  sociālos portālus?‟‟. 

1 respondents atbildēja, ka bez šiem portāliem nevar dzīvot. 4 respondenti atbildēja, ka šajos 

portālos seko līdzi savu draugu aktivitātēm. 4 respondenti atbildēja, ka tā ir laba brīvā laika 

pavadīšana. 5 respondenti atbildēja, ka vienīgā komunikācija ar klāt neesošajiem draugiem, ir  šīs 

sociālās vietnes. 6 respondenti atbildēja, ka šos portālus izmanto jaunumu uzzināšanai. 
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Secinājumi 

 

1. Internets radies 80. gadu beigās, pirmais sociālais tīkls “Classmates” 1995. gadā. 

2. Autore, veicot aptauju, secināja, ka jauniešu vidū 3 vispopulārākie sociālie portāli ir  

Draugiem.lv, Facebook un Twitter. Autores minējums  par to, kuri ir populārākie sociālie 

portāli, ir apstiprinājies. 

3. Aptaujas rezultātā pētījuma autore secināja, ka viņas draugi visbiežāk izmanto Draugiem.lv, 

Twitter, Instagram un Facebook. 

4. Viens no aptaujas dalībniekiem ir atzinis pārlieku aizrautīgu sociālo tīklu izmantošanu. 

5. Jaunieši sociālos portālus izmanto, jo tur var ātri un ērti uzzināt jaunumus gan Latvijā, gan 

pasaulē. 

6. Pētījuma rezultāti rāda, ka jauniešu atkarība no sociālo tīklu lietošanas nav nekontrolējama 

problēma aptaujāto jauniešu vidū, ir viens atsevišķs problēmgadījums. 
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Nobeigums 

           

Veico pētījumu, autorei bija iespēja uzzināt daudz ko jaunu, iepazīties ar interesantiem faktiem un 

aptaujāt savus draugus vienaudžus. Tas bija interesanti un izzinoši. Autore ir ieguvusi jaunu 

informāciju un uzkrājusi pieredzi. 

          Pētījuma gaitā īpašas grūtības neradās, jo tēma bija saistoša un autore jau sen vēlējās to pētīt. 

Vienīgais trūkums, ka Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā nebija pieejamas grāmatas par pētāmo tēmu. 

Tā kā autorei nav iespēju apmeklēt citas bibliotēkas, autore kopā ar darba vadītāju skolotāju Tāli 

Papēdi izlēma izmantot elektroniskos resursus, tādējādi neievērojot pētniecisko darbu izstrādes un 

aizstāvēšanas kārtību.           

         Nākotnē autore vēlētos turpināt pētījumu un aptaujātu pieaugušos par to, kādus sociālos 

portālus izmanto viņi un salīdzināt aptauju rezultātus. Iegūtā informācija noteikti atklātu daudz 

jaunu faktu un atšķirības starp dažādu vecuma cilvēku interesēm. 
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1. pielikums  Aptaujas anketa jauniešiem “Populārākie sociālie portāli jauniešu vidū” 

 

1. Kādi, Tavuprāt, ir trīs populārākie sociālie portāli jauniešu vidū? 

2. Kādus 3 sociālos portālus Tu izmanto visbiežāk? 

3. Kā, Tavuprāt, sociālie portāli tevi ietekmē? 

4. Kādēļ Tu izmanto augstāk minētos  sociālos portālus? 

 


