
Mobilo telefonu lietotāju skaits pēdējo 10 gadu laikā 
ir pieaudzis vairāk nekā uz pusi

Mūsdienās - pasaulē 5.08 miljardiem iedzīvotāju
jeb 67% ir vismaz viens mobilais telefons,  

Rietumeiropā – 86%, 
savukārt Āfrikas centrālajos reģionos 44 % 

Mācību aktivitāte MOBILĀ SACENSĪBAS

RESURSI:

GSMA Intelligence mājas lapa: https://www.gsmaintelligence.com/ - pulkstenis; 

Apkopojums par mobilo telefonu lietotāju skaitu un tā izmaiņām: 

https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=796b31a9277dfb35f78a883091825f43&download

Aktivitāte var tikt izmantota ģeogrāfijas un ekonomikas mācību stundas aktualizācijas 

fāzē vai ārpusklases nodarbībās. 

Aktivitāte kalpo kā pamats diskusijas veidošanai par telekomunikācijas nozares 

ietekmējošajiem faktoriem, kā, piemēram, politiskais režīms, migrācija un sociālās 

nevienlīdzības problemātiku pasaulē un/vai arī ilgtspējīgu attīstību. 

Sekundārais aktivitātes mērķis ir analizēt statistikas datus, kā arī kritiski izvērtēt datu 

ticamību, un nostiprināt kartogrāfiskās prasmes. 

Gaita: pasaules politiskajā kartē atzīmēt, uzliekot kartīti, uzdevumā norādīto valsti vai 

teritoriju, piemēram, valsts ar visaugstāko viedtālruņu lietotāju īpatsvaru (%), pasaules 

vadošās mobilo telefonu kompānijas (atlikt kompānijas galvenās filiāles vietu). 

Aktivitāti var veikt kā grupu darbu vai izmantot kā sacensību elementu. 

Pēc aktivitātes veikšanas seko diskusijas un detālāka jautājumi iztirzāšana (kādi ir 

ietekmējošie faktori? Ar ko saistīts? Vai dati ir ticami?), kā arī skolēni aktivitāti var papildināt 

ar savām uzdevumu kartiņām. 

Kopumā ir  22 kartītes ar 9 uzdevumiem.

2001. gadā tikai 10% pasaules iedzīvotāju 
bija mobilais telefons

Ik sekundi pasaulē tiek nopirkts 
viens mobilais telefons
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Kartīte Atbildes, datu avots un papildus informācija 

Visvairāk mobilo telefonu lietotāju ir: 

1. Ķīna 

2. Indija 

3. ASV

Dati:

https://www.statista.com/statistics/268232/top-10-countries-by-number-of-mobile-cellular-subscriptions/

3 kartītes

Visvairāk mobilo telefonu lietotāju

  

Vismazāk mobilo telefonu uz 

100 iedzīvotājiem ir:

Eritrejā 6 telefoni uz 100 iedzīvotājiem

Ziemeļkorejā (11/100)

Kiribati (17/100)

3 kartītes

Vismazāk mobilo telefonu uz 100 iedzīvotājiem 

Statistika skaidrojama ar valsts politisko 

režīmu, jo īpaši Ziemeļkorejas gadījumā, 

Ziemeļkorejā lielākoties interneta 

pieslēgums ir tūristiem.

Dati: https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2

*arī ne viedtālruņi

Visvairāk mobilo telefonu* 

uz 100 iedzīvotājiem ir :

Makao (Aomiņa) 332/100 iedzīvotājiem

Honkonga (234/100)

Kuveita (223/100)

Maldīvu salas (223/100)

Saūda Arābija (204/100)

5 kartītes

Visvairāk mobilo telefonu* uz 100 iedzīvotājiem

Dati: https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2

*arī ne viedtālruņi

Makao un Honkonga ir  Ķīnas īpašie 

administratīvie reģioni (iedzīvotāju skaits 

5 un 7 mlj.) Honkonga – investīciju 

reģions, kas piesaista daudzus 

viesstrādniekus. Viesstrādnieki iegādājas 

mobilos telefonus ne tikai sev, bet arī 

ģimenei, radiem – vienam lietotājam 

pieder vairāki aktīvie pieslēgumi. Kuveitā 

un Saūda Arābijā telefons ir statusa 

simbols, un vienam lietotājam var būt 

viens telefons biznesa sarunām, otrs – 

privātajām u.tml. Maldīvu salu statistiku 

nosaka tūristi, kas iegādājas lēto 

telefonu ar vietējo pieslēgumu, ko pēc 

atvaļinājuma vairs neizmanto. 

Visaugstākais viedtālruņu 

lietotāju skaits (%)

1. Dienvidkoreja (88% iedzīvotāju);

2. Austrālija (77%)

3. AAE (76%)

Dati:

https://thehub.smsglobal.com/smartphone-penetration-by-country-top-10/ 

3 kartītes

Visaugstākais viedtālruņu lietotāju skaits (%)

Papildus avots:

https://thehub.smsglobal.com/

smartphone-penetration-by-country-top-10/



Telefona Just 5 ražotājvalsts:

Latvija

1 kartīte

Telefona Just 5 ražotājvalsts

Just5 ir Latvijā reģistrēta mobilo telesakaru ierīču 

uzņēmuma SIA Orbita Telecom zīmols

Konfliktminerālu ieguves vietas: 

1. Kongo

2. Ruanda

1 kartīte

Konfliktminerālu ieguves vietas

Mobilo telefonu ražošanā tiek izmantots 

elements tantals un kobalts, ko iegūst no 

tantalīta/kolumbīta un kobaltīna, kas ir reti 

sastopami dabā kā tīri minerāli. 

Lielākās atradnes ir Kongo un minerālu 

iegūšana tiek kontrolēta ar militāru spēku. 

Militārie konflikti Kongo ir prasījuši 5.4 mlj. dzīvību 

un tas tiek uzskatīts par lielāko militāro konfliktu 

pēc 2. Pasaules kara. 

Zaļais telefons jeb 

godīgās tirdzniecības 

un konfliktminerālu neizmantotājs – 

Fairphone dzimtene:

Nīderlande

1 kartīte

Zaļais telefons

Fairphone ir Nīderlandes kompānija, kura 

telefonu ražošanā izmanto 45 ķīmiskos 

elementus nevis 60 (vidējie dati), kā arī 

neizmanto konfliktminerālus, bērnu darbu un 

telefona detaļas ir izjaucamas un bojāto var 

aizstāt ar jaunu – aprites ekonomikas piemērs.

Vairāk par Fairphone: https://www.fairphone.com/en/

Top telefona ražotājkompāniju topā

1./2. vieta dala (konkurē) -

Samsung (Dienvidkoreja) un Apple (ASV)

3. vieta Huawei (Ķīna)

Dati: http://www.gadgetsnow.com

3 kartītes

Top telefona ražotājkompānijas

Kā liecina statistikas dati pēc pārdoto 

telefonu skaita pa gada ceturkšņiem 

Samsung un Apple kompānijas nemitīgi 

savā starpā konkurē: pēc katra jaunĀ 

telefona  modeļa prezentēšanas vietu 

sadalījums mainās.

Dārgākā telefona pasaulē (~8 miljoni $) 
dizainera Stuart Hughes dzimtene 
un telefona dzimtene:

Lielbritānija 
un ASV

2 kartītes

Dārgākais telefons pasaulē 

Avots: 

https://stuarthughes.com/shop/luxury-mobile-phones/apple/iphone-4s-elite-gold-the-worlds-most-
expensive-phone/



Jautājumi un papildus izpētes uzdevumi pēc aktivitātes:

1. NOKIA ilgu laiku tikusi dēvēta par Somijas brīnumu, lai 

arī Nokia ir zaudējusi līderpozīcijas telekomunikācijas 

nozarē, vēl joprojām Nokia 1100 un 1110 modeļi ir visvairāk 

pārdotie telefoni pasaulē (250 miljoni pārdoti telefoni). 

Izanalizē, kuri faktori ietekmējuši Nokia popularitātes 

kritumu? 

Noskatoties video 

Uzraksti, kādus pasākumus Nokia ir veikusi, lai atgūtu 

līderpozīcijas? 

Kādas aktivitātes ir veiktas, lai mazinātu sociālo 

nevienlīdzību un nodrošinātu kompānijas ilgtspējīgu 

attīstību? 

http://ej.uz/da1o

3. Izpēti kādus inovatīvus 

r i s i n ā j u m u s  p i e d ā v ā  

t e l e k o m u n i k ā c i j u  

k o m p ā n i j a s ,  z i n ā t n i e k i  

ilgtspējas nodrošināšanai jeb 

kas ir “zaļie telefoni”? 

4. Pasaulē 5.08 miljardiem iedzīvotāju jeb 67% ir vismaz 

viens mobilais telefons, GSMA speciālisti uzskata, ka 5.7 

miljardi telefonu lietotāju, t.i., 72% o visiem iedzīvotajiem 

būs tikai 2020.gadā (periods no 4 uz 5 miljardu bija tikai 4 

gadi), kā Tu vērtē speciālistu prognozes, un vai jebkad 

mobilo telefonu lietotāju īpatsvars varētu būs 100%?
Avots: GSMA Intelligence, 2017. Global Mobile Trends 

2017. Pieejams: (13 lpp)http://ej.uz/p36o 

5.  Kā Tu definētu, kas ir digitālā ekosistēma?

2.  Kas, Tavuprāt, ir noteicis I-phone popularitāti?

6. Izveido savu sapņu telefonu – kādas 

funkcijas tas veiks? Kādas lietotnes būs 

telefonā? Kāds būs tā dizains?

 



Jautājumi un papildus izpētes uzdevumi pēc aktivitātes:

Vari izmantot šo formu:

Esmu _________________________ modeļa telefons, kas ražots _______________ gadā. 

Mani salika kopā kādā no lielajām ____________________ (valsts) rūpnīcām, savukārt 

kompānijas ___________________  galvenā mītne atrodas _________________.

Savukārt izejvielas ir vestas no visas pasaules, piemēram, varš iegūts 

_______________, alumīnijs, kas iegūts no boksītiem - ____________________________. 

Manī ir tik reti sastopami elementi kā tantals un kobalts, ko visvairāk iegūst 

_______________________________________. Telefona ekrāna caurspīdīgumu, LED 

gaismiņas, skārienjūtīgumu nodrošina elements gallijs un indijs (un daudzi citi), ko 

iegūst no retzemju minerāl iem, kurus visvairāk iegūst un eksportē 

________________ _____ (izpēti atlantā vai citos informācijas avotos 

derīgo izrakteņu ieguves vietas). 

Mani ražotāji domā par vides saudzēšanu un savā darbībā ieviesuši  

___________

______ (izpēti kompānijas 

mājas lapu un ieraksti, kādus zaļos risinājumus kompānijas izmanto, piemēram, 

neizmanto cilvēkam un videi kaitīgos elementus, nenodarbina bērnus, iepakojums ir 

100% pārstrādājams, veic izglītojošos pasākumus, stāda mežu u.c.) 

_________________________

 Turpini tekstu!

p.s. pēc ilgas manas lietošanas nodod mani 

otrreizējai pārstrādei,  jo esmu 98% izmantojams otrreiz – 

no katra nolietota telefona var izgatavot jaunu!

ES ESMU VISA PASAULE UN NĀKU NO VISAS PASAULES!

______________

______________

______________________________________________________________________

______________________________________________________

_________________

________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________...

7. Uzraksti sava telefona stāstu – kā tas nonācis pie 

Tevis? Kur un kā ražots, iepakots, pārdots, reklamēts? Kur 

iegūti telefona ražošanai nepieciešamie materiāli? Kas ir 

telefona dizaina/inovatīvo risinājumu autori?
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