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Ievads 

 

Spēle ir ļoti populāra mūsu jauniešu vidē. Mēs katrs savā vecuma posmā esam 

spēlējuši kādas spēles. Mainoties laikam, mainās arī spēles un to stils. 21gadsimtā 

bērniem un jauniešiem vispopulārākās ir tieši datorspēles. 

Līdz ar to pētnieciskā darba tēma ir „Populārākās spēles manā vecuma grupā.” 

Autors pats ir aizrāvies ar datorspēlēm un vēlas izpētīt, kuras ir populārākās 

datorspēles jauniešu vidū. 

Hipotēze: Populārākā spēle jauniešu vidū ir Counter Strike 1.6.  

 Darba mērķis: Izpētīt iecienītākās datorspēles jauniešu vidū. 

 Darba uzdevumi:  

                                             1.Literatūras avotus izpēte un analīze. 

                                             2.Izveidot anketu un veikt anketēšanu.  

                                             3.Apkopot anketēšanas rezultātus un izdarīt secinājumus. 

 Darba metodes:  

                         1.Literatūras, periodisko izdevumus, interneta resursu izpēte un 

teorētisko materiālu apkopošana. 

                        2.Jauniešu anketēšana 



 

1. Videospēļu attīstības vēsture 

 
Spēle ir unikāla mūsu dzīves daļa. Tā ir cieši saistīta ar bērna attīstību. Jau 

bērns mazotnē ar lielu aizrautību spēlē un iejūtas dažādās spēlēs. To, ka spēle ir, 

neatņemama sastāvdaļa un katrs bērns vai pieaugušais spēlējam spēles katram 

posmam piemērotas, ir atzinis nīderlandiešu domātājs Johans Heizings. Viņš uzskata, 

ka spēle katrā posma māca, audzina, izklaidē.  

Protams, ka liela loma spēlēm ir pusaudžu vecumā un tieši tehnikas laikmetā 

vairāk pusaudzi aizraujas ar datora spēlēm. Datorspēle (computer game) ir izplatīts 

izklaidēšanās veids, izmantojot datoru interaktīvā režīmā. Datorspēles aptver plašu 

interešu loku - sākot no alfabēta mācīšanas maziem bērniem līdz šaham, kara spēlēm. 
Datorspēles mūsdienās ir ļoti populāras jauniešu vidū, un to attīstība ir bijusi 

sarežģīta, bet tomēr strauja. No pāris kustīgiem pikseļiem 50 gadu laikā esam 

nonākuši līdz veselām virtuālajām realitātēm, kas jauniešu vidū ir ļoti iecienītas. 

Nav īsti zināms, kad tieši tika radīta pirmā datorspēle, bet tiek uzskatīts, ka 

pirmā spēle, kura simulēja raķetes tuvošanos mērķim, tika radīta 1947. gadā. Šī spēlei 

tika izdots patents. Daudzi neuzskata 1947. gadā radīto spēli par pirmo, bet uzskata, 

ka pirmā datorspēle radīta 1958. gadā. Tā esot bijusi primitīva tenisa stimulators, 
kura autors ir Viljams Higinbotams (William Higinbotham). 

Ejot laikam tika Masačūsetsa, Tehnoloģijas Institūtā izveidota vēl viena datora 

spēle, ar nosaukumu Spacewars(1961.) Šīs spēles mērķis bija sašaut pretinieka 

kosmisko kuģi. Spēles veidotāji bija studenti ar Stīvu Raselu priekšgalā. Spēle šajā 

laikā ir nozīmīga, ka tika radīta uz modificētu PDP- 1 datora, ar kuru vienlaikus varēja 

spēlēt vairāki lietotāji. 

Laikam ejot un jau vairāk uzlabojot 1962. gadā, tiek radīta datorspēle, ko 

varēja spēlēt uz televizora ekrāna. Spēli sauca Chase. Jau 1971. gadā tika radīta pirmā 

arkādes datorspēle. Pēc gada 1972. gadā izveidoja spēli Pong, kas tika izlaista, kā jau 

tajā laikā izlaistas uz atsevišķa datoriņa jeb konsoles. Spēļu datori, kuri tiek slēgti pie 

televizoriem tiek saukti par konsolēm. 

Septiņdesmitajos gados rodas pirmās komerciālās spēles. Space War – pirmā 

maksas spēle. 

Astoņdesmitajos gados parādās jau jaunas ierīces Commodore, kas ražo nevis 

konsoles, bet datorus mājās apstākļiem. Commondore piedāvā lētāku ierīci, uz kuras 

var programmēt, tam ir teksta redaktors un galvenais spēlēt spēles. 

1983. gadā populārākā 2. Paaudzes konsule bija Atari 2600, kas tika palaista 

tirgū. Tai bija daudz spēļu, kas nodrošināja popularitāti. 

No 1982. gada līdz 1993. gadam iznāca Commandore 64, kas bija dators, uz 

kura varēja spēlēt spēles, bet arī mācīties. 

Ar nākšanu tirgū arvien jauniem datoriem parādījās arī neatkarīgi spēļu 

izstrādātāji, kas piedāvāja savas datorspēles. Kā, piemēram, 1987. gadā IBM rada 

leģendāro Tetris PC datoriem. 

Jau tuvojoties mūsu laikam – deviņdesmitajos gados parādās arvien jaunas un 

modernas datora spēles. 1996. gadā Nintendo rada pirmās Multiplayer tīklā spēles. 

1999. gadā Sega izveido Dreamcast, bet jau 2000. gadā Sony izveido the 

PlayStation2 konsolu, kas jauniešu vidū bija ļoti populāra. PlayStation ir tik ļoti 

populārs un pieprasīts, ka 2003. gadā tiek izlaists uzlabots PlayStation3. 

http://lcs.www.media.mit.edu/groups/el/projects/spacewar 

http://lcs.www.media.mit.edu/groups/el/projects/spacewar/


 

2. Spēļu iedalījums 

Datorspēle (computer game) ir izplatīts izklaidēšanās veids, izmantojot datoru un 

internetu, kur lielākā daļa mūsdienu jaunieši pavada savu brīvo laiku. Datorspēles var 

iedalīt:  

 pēc satura – tās ir spēles, kas jau parāda piedzīvojumu spēles, galda spēles u.c.  

 pēc vecuma – katrai spēlei ir ieteicamais vecums un arī spēles ir veidotas 

attiecīgajam vecumam( virs 3, 7gadu vecumam, 12, 16, utt.) 

 Pēc izmantotās platformas – PC, PSone, PS2, GBA, GameCube, Xbox,  Mobile,  

spēļu atomāti u.c. 

 Pēc programmēšanas tehnoloģijas – C++, Delphi, Flash, Java u.t.t. 

 2.1 Spēļu veidi 

 Viss populārāk vai arī vairāk ierasts, ka datorspēles tiek iedalītas pēc satura, kuras tad 

ir iedalītas pa vecumiem vai grūtības pakāpes. 

 Piedzīvojumu datorspēles (adventure) - Piedzīvojumu spēle ir video spēle, kurā 

spēlētājs uzņemas lomu( varonis). Iet cauri dažādām grūtībām, kur vajadzīgs 

spēlētāja ātrums, loģiskums un piedzīvojumu kāre. 

Piem.: Return Of The King, Pirates of The Caribbean, Star Wars u.c. spēles. 

 Darbības (action) - Rīcības spēle ir video spēles žanrs, kam izteikti vajadzīgs 

roku-acu koordinācija un reakcijas laiks, lai spēlētu šādas spēles. Žanrs ietver 

dažādas darbību spēles piemēram, kaujas spēles.( Fall of Liberty, Salvation, 

Operation, BioShock, Mafia 2, Assassin's Creed, Tomb Raider, Dead Space, 

Alien, Red Faction 3). 

 Sporta (sports) – sporta spēles, kur spēlētājs iejūtas kāda sportista lomā un notiek 

spēle pret citiem. NHL, NBA, FIFA, Rally . 



 RPG (Role Playing Game) - Lomu spēle ir spēle, kurā spēlētāji uzņemas lomu  

izdomātā vidē . Spēlētājs uzņemas atbildību, kas darbojas lomas ietvaros  vai veic 

darbības kā savu varoņa rīcību. 

 Stratēģijas – (Strategy) – Stratēģija video spēles ir video žanrs, kas uzsver 

izveicīgu domāšanu un plānošanu, lai sasniegtu uzvaru. 

 Braukšanas (Racing) - Sacīkšu video spēle ir žanrs video spēles, vai nu pirmās 

personas, vai trešās personas viedokļa, kurā spēlētājs pārvietojas ar sacīkšu vai 

jebkāda veida sauszemes, gaisa vai jūras transportiem. Tie var būt balstīti uz kaut 

ko no reālas pasaules notikumiem. 

 Simulācijas (Simulation) – Simulācija ir imitāciju, darbību reālās pasaules procesu 

vai sistēmu laika gaitā. 
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3. Pētījums  

Autors savā pētījumā, lai noskaidrotu populārākās datorspēles savā vecumposmā, 

kas ir no 13 – 16 gadiem. Izveido aptauju, ko autors pēc jaunākām tehnoloģijām un 

jauniešu interesēm ievieto interneta blogā. Uz aptaujas jautājumiem atbildēja 15 

respondenti.  Pēc anketu aizpildīšanas autors veica anketu apkopošanu un varēja 

izdarīt secinājumus par populārākajām datora spēlēm savā vecumu grupā. 

  Apkopojot rezultātus tika iegūti šādi rezultāti:                                                                               

1. attēls „Vai tu spēlē datorspēles?” 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Jā 

Nē

 

 Šādu pozitīvu rezultātu respondenti sniedz, jo datorspēles jauniešu vidū ieņem 

ļoti lielu vietu viņu brīvā laika pavadīšanā. Datorspēles arvien tiek pilnveidotas un 

attīstītas tā izraisot arvien lielāku jauniešu interesi. 

                                                                      2. attēls „ Tavas iecienītākās datorspēles?” 
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    Šajā jautājumā respondenti deva vairākas atbildes. No visām atbildēm izriet, 

ka populārākā jauniešu datorspēle ir CsGo, kuru spēlē lielākā daļa mani vienaudži. Šī 

spēle ir populāra ar to, ka spēlējama onlinā un pastāvīgi tiek uzlabota, un uzlabošanā 

ar ieteikumiem var piedalītie paši spēlētāji.  



No otrā jautājuma izriet nākošais, jautājums ”Nosauc Tev zināmākās 

datorspēles un kuras no tām tu reizēm spēlē? Uz šo jautājumu ir ļoti daudz un dažādas 

atbildes, bet uzskatīšu tikai vairāk nosauktās spēles:                     

 Farcry3                                 Left 4 Daed 2                               Saints Row 4 

 Garry Mod                            NBA 2K14                                  Day 2 

 PORTAL2                             Borderlands 2                         Call of Duty Ghosts 

 The Ship                              Team Fortess 2                        Mirrors EDGE 

Šīs spēles ir populāras manu vienaudžu vidū, un, lai tās spēlētu online kopā ar 

draugiem, jābūt reģistrētam Steam. 

Lai zinātu konkrētāk datorspēļu spēlētāju vecumu, tika uzdots nākamais jautājums.                                                                   

3. attēls „Kāds ir tavs vecums?” 
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No 15 respondentiem viss vairāk spēlē vecumā no 13 – 14 gadiem. Nākamais vecums 

ir 15 – 16 gadi, bet šī vecuma grupa jau spēlē cita veida datorspēles. 

Kā pēdējo jautājumu uzdevu „ Cik stundas tu spēlē datorspēles? Šo jautājumu uzdevu, 

jo spēlējot, spēles daudzi mani vienaudži ir kļuvuši datora atkarīgie.  

  

 

 

 

 



4. Attēls „ Cik stundas tu spēlē datorspēles?” 
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No 15 respondentiem, jau var redzēt pēc tabulas, ka trīs respondentiem 

jāmainās, ja nē kļūs par datora atkarīgiem vienaudžiem. Iepriecina, ka lielākā daļa 

respondenti spēlē dienā no 1 – 3 stundām,  tomēr varētu būt nepareizs skaitlis, jo daži 

respondenti varētu neatklāt patieso laiku cik pavada pie datora. 

Pēc aptaujas veikšanas varu teikt, ka mans mērķis ir izpildīts un esmu 

noskaidrojis savā vecuma posmā populārākās spēles. Ja būtu izvirzījis hipotēzi, tad 

hipotēze būtu aplama. Manā vecumposmā populārākā CsGo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Secinājumi 

      1. Populārākā datorspēle jauniešu vidū ir CsGo. 

2. Ar datorspēlēm aizraujas lielākā daļa jauniešu. 

      3. Jaunieši pie datorspēlēm pavada no 1 -3 stundā. 

      4. Ir, iespējams, pavadot ļoti ilgu laiku pie datorspēlēm palikt par atkarīgo. 

      5. Ieteicams mazāk spēlēt datorspēles, jo tas bojā jauniešu veselību. 
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Pielikums 

 

 

 



Anketa  

Jautājums Atbilde Cita atbilde 

 1.Vai tu spēlē   

datorspēles? 

 Jā 

 Nē 

 

2. Tavas iecienītākās 

  datorspēles?(Nosauc) 

   

3.Nosauc Tev vēl 

zināmākās datorspēles 

un kuras tu reizēm 

spēlē?  

   

4.Kāds ir tavs vecums?  13 -14 

 15 -16 

  

 

5.Cik stundas tu 

pavadi pie datora 

spēlējot datorspēles? 

 1 -3 h 

 4 -6 h 

 24 h 

  

 

 


